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Pròleg:
De la defensa de les lleis
al canvi de sobirania
Abans, durant y després de Corts inacabades (1623-1638)
PERE MOLAS RIBALTA
El període que abasta aquest volum del Dietari de la Generalitat, de 1623 a 1643, és un
dels més cabdals de la Història de Catalunya, i també un dels més debatuts, historiogràficament, al llarg dels darrers 30 anysa. Efectivament, cobreix les Corts frustrades de 1626 i
1632, el «pas de rosca», en expressió de John Elliottb, que es va produir entre les institucions autònomes catalanes (Generalitat i Consell de Cent) i el poder reial, la presidència de
Pau Claris, els fets de 1640 i encara la proclamació de Lluis XIII de Borbó como comte de
Barcelona i senyor del Principat de Catalunya.
Davant aquesta densitat de fets, quina és la informació que ens dona el Dietari? Fins a
quin punt no és una font primordialment formalista? Una introducció a la lectura de la documentació del període 1623-1643 no es pot limitar al mateix text, sino que ha de tenir en
compte les obres que han ofert una visió dels precedents de la Revolta de 1640.
El període es pot subdividir en una sèria d’etapes. El primer decenni del regnat de Felip
IV està presidit per la convocatòria i celebració de Corts: etapa prèvia a la convocatòria de
1626, anys posteriors a aquestes Corts frustrades, fins la nova convocatòria de 1632, i l’etapa més tensa després d’aquesta data. A partir de 1635 la guerra amb França ens introdueix a una nova perspectiva, radicalitzada a partir de 1638, amb l’entrada del nou consistori, encapçalat com diputat eclesiàstic pel barceloní, però canonge de la Seu d’Urgell, Pau
Claris. Tot canvia entre 1640 i 1641. Sota la sobirania de Lluís XIII i amb els antics homes
d’oposició ara posats al front de les instituccions de la nova administració reial, la Diputació del General va perdre el protagonisme que durant la Revolta l’havia convertit pràcticament en l’únic govern de Catalunya.

Greuges abans de les Corts
En el periode 1623 a 1626, es plantejen ja alguns problemes entre la Generalitat i el poder reial. Es tracta de qüestions a vegades ja existents amb anterioritat, però que agafen
a. E. SERRA, La Revolució catalana de 1640, Barcelona 1992, en especial el capítol «1640. Una revolució política. La implicació de les institucions». A. SIMON TARRES, «La revuelta catalana de 1640. Una interpretación», dins 1640. La Monarquía hispánica en crisis, Barcelona 1992, pàg. 13-43.
b. J. H. ELLIOTT, La Revolta Catalana, 1598-1640, Barcelona 1966, pàg. 237 i ss.
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nova embranzida en la perspectiva del govern del comte duc d’Olivares com principal ministre de Felip IV.
La qüestió del jurament del virrei s’havia solucionat durant els primers mesos de 1623,
en part per la intervenció d’aristòcrates d’origen català residents a la Cort, com eren el duc
de Sessa, comte de Palamós i senyor de Bellpuiga, i don Francesc de Montcada, comte
d’Osona i primogènit del marquès d’Aitonab. Però restaven molts altres problemes sota
dels quals bategava la qüestió de quins eren els límits entre el poder de la Generalitat i el
dels funcionaris nomenats pel rei. Tot i que John Elliott considerà que no hi hagué problemes greus entre la Diputació i la Corona fins 1638, no s’ha de menysprear l’existència d’una sèrie de conflictes que poden ser vistos amb facilitat com clares arrels i precedents de la
revolta de 1640. Oimés que la Generalitat considerava que es tractava de disposicions reials
oposades a la vigència de les «generals constitucions», és a dir, de les lleis promulgades pel
mateix sobirà en les sessions de les Corts.
La formació d’una esquadra de galeres per la defensa marítima del Principat era un tema
debatut des del regnat de Carles I. I ja des d’aleshores s’havia plantejat la qüestió del seu comanament. El batlle general, Jeroni Agustí, havia escrit aleshores que els catalans només acceptarien un comanament propic. «Lo negoci de les galeres» s’havia activat després de les
Corts de 1599. El virrei duc d’Alcalà havia topat amb la Diputació a l’intentar imposar l’autoritat dels representants directes del rei, el que va provocar l’oposició dels diputats. Però
precisament el juliol de 1623 la flota de la Generalitat va patir una derrota sorollosa. Dues galeres catalanes, que es dedicaven al comerç amb Sicília més que a la tasca bèl·lica, foren capturades pels musulmans. L’afer fou explotat pels adversaris de la Generalitat, per denunciar
la suposada ineficència de la seva administració, quan intentava posar-se en un àmbit que,
com el de la defensa, es considerava privatiu de l’acció del monarca i els seus representantsd.
Dins la seva línia de controlar el conjunt dels consells de govern, i més encara el Consell
d’Aragó, el comte duc va fer nomenar castellans pel càrrec de vice-canceller, la màxima
dignitat d’aquella institució. Tot i que desde 1559 cap català havia ocupat aquell càrrece, la
Generalitat considerà que la innovació constituïa una contravenció de les lleis catalanes i va
entrar en una polèmica jurídica al respecte (1624). Sense resultat, perque Olivares va donar
encara un pas més enllà el 1628, quan la dignitat de vice-canceller lletrat fou sustituida per
un president de capa i espasaf. Encara que la batalla estava perduda, els diputats no deixaven de protestar quan rebien escrits del consell signats per un president no previst a les
constitucions de Catalunya.
La monarquia havia iniciat una ofensiva fiscal per incrementar els seus ingressos al Principat. La pretensió d’obtenir la cinquena part, el «quint», dels ingressos municipals ja s’havia plantejat en els darrers anys del regnat anteriorg. El mateix 1623, el lloctinent de mestre
racional, Guerau de Guardiola, va pressionar la ciutat de Tortosa i altres municipis, perque
paguessin els seus «quints»h. Al mateix temps, el regent de la tresoreria va exigir el pagaa. Vegeu les mencions a aquest personatge en el volum IV del Dietari, per exemple, pàg. 850: «tan desitjós del bé comú de
aqueix Principat ... per la naturalesa que té y per los estats que sa casa y (sic) té». El 1616 se li havia dedicat una traducció castellana de la Crònica de Desclot.
b. Dietari, IV, pàg. 860. El 30 de desembre de 1622 escrivia el comte duc d’Olivares: «al señor conde de Osona he visto
siempre con la inclinación (envers el Principat)... como tan principal hijo de él». En realitat, don Francesc de Montcada havia
nascut a València el 1585.
c. R. RODRIGUEZ RASO, Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España. Cartas al Emperador, Madrid 1961,
pàg. 241-244.
d. «Advertimientos sobre las cosas de Cataluña», document publicat per A. GONZALEZ PALENCIA, La Junta de Reformación, Valladolid 1932, pàg. 514-516.
e. El Dietari (II, pàg. 86) recull la mort el 1559 de «lo spectable misser Pere de Clariana», el darrer vicecanceller català.
f. J. ARRIETA, El Consejo real de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza 1994, pàg. 340-314. P. MOLAS RIBALTA,
Catalunya i la Casa d’Austria, Barcelona 1996, pàg. 85-86.
g. Dietari, IV, pàg. XXI-XXII.
h. Sobre aquest impost, vegeu l’article de B. HERNANDEZ, «Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la monarquía a
Catalunya: l’impost del quint sobre les imposicions locals, 1580-1640», pàg. 297-320, Manuscrits, nº. 14 (1996), pàg. 298-315.
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ment del dret de «coronatge», que es cobrava a l’inici de cada regnat. Reus, per exemple,
fou una de les poblacions instades a pagar aquesta taxa reial. La Generalitat va considerar
que tant l’intent de percebre els quints com el coronatge eren «contra generals constitucions» i va actuar, amb relatiu èxit contra aquesta política dels oficials de la hisenda reiala.
La defensa jurídica dels punts de vista de la Generalitat envers decisions polítiques de la
Corona va enfortir el paper dels seus advocats o assessors permanents, entre els quals començava a destacar l’olotí Joan Pere Fontanella. De fet els juristes tendien a dirigir la política de la Diputació a través dels seus parers legals. Fins i tot alguns creien que no es tractava de parers consultius, que el consistori de diputats i oïdors podien seguir o no, sino que
estaven obligats a seguir-lo de manera precisa. Els juristes, doncs, tendien a prendre en les
seves mans la orientació política de la Generalitatb.
Es escassa la informació que el Dietari ens dona sobra la celebració de les Corts de 1626.
Lògicament, mentres les Corts estaven reunides, el paper de la seva Diputació quedava en
segon lloc. Més encara, era el moment de retre comptes i aquests no acostumaven a estar
massa clarsc. Les Corts de 1626, a més, foren especials. Malgrat la important tasca legislativa duta a terme en poc temps (s’havien redactat 106 constitucions), no hi hagué acord entre els braços i el rei. Aquest se n’anà, de manera imprevista, el dia 5 de maig. Darrere seu
deixava molts descontents, entre ells tots els que esperaven rebre una mercéd.

Nous motius de contrafacció
En un panorama de Corts inconcloses, els diputats seguiren presentant casos de contrafacció de les constitucions. Alguns feien referència específica a l’estament eclesiàstic: el
breu sobre les inmunitats i el dret d’asil en els temples, concedit pel papa Urbà VIII el
1626, la «reforma» del monestir de Ripoll, que feu mal rebuda a Catalunya pel que suposava d’interferència castellana, etce. De tant en tant es produïen queixes perque s’havia proposat per alguna dignitat eclesiàstica persones que no eren naturals del Principat. L’actuació de la Inquisició i alguna de les detencions que duia a terme, com la del cavaller
bandoler mallorquí, Pere de Santacília, ben emparentat amb la noblesa catalanaf, eren també motiu recurrent d’oposició per part dels diputats. L’existència de la Inquisició espanyola havia estat discutida de sempre per les autoritats catalanes.
Les Corts aragoneses, reunides a Barbastre, sí havien arribat al seu terme. Una part dels
furs que s’hi havien aprovat impulsaven una política proteccionista de la producció aragonesa. Precisament aquestes prohibicions d’exportar matèries primes i importar productes
manufacturats entraven en colisió amb els interessos econòmics catalans. La Generalitat va
expressar la seva queixa, partint de les constitucions catalanes que defensaven la pràctica
del «lliure comerç»g.
Va tenir especial gravetat l’intent per part de Perpinyà de separar els Comtats de Rosselló i Cerdanya del cos del Principat. La qüestió ja s’havia plantejat el 1624 i va tornar a introduir-se el 1627. La personalitat institucional dels Comtats quedava recollida de manera
formal en la seva menció separada del títol de Principat de Catalunya. Com record del
temps del regne de Mallorques (de 1276 a 1343), l’administració reial tenia càrrecs separats pels Comtats: hi havia un portant-veus de governador diferent del del Principat, un
a. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic 1997, pàg. 80.
b. PALOS, op. cit. pàg. 76 i ss.
c. J. L. PALOS, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII), Lleida 1994, pàg. 334-335.
d. ELLIOTT, op. cit. capítol 8.
e. ELLIOTT, pàg. 241, i el Dietari de Jeroni PUJADES.
f. Dietari de Jeroni Pujades, IV (1626-1630), edició a cura de J. Mª, CASAS HOMS. Era cosí de la comtessa de Perelada.
g. El concepte de «lliure comerç» havia estat renovat pel capítol 3 de les Corts de 1599. Sobre aquest concepte a la legislació
catalana vegeu V. FERRO, El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins a la Nova Planta, Vic 1987, pàg. 142 i 391.
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Procurador Reial en lloc d´un Batlle General, per l’administració del reial Patrimoni, i un
Tresorer reial en lloc d’un Mestre Racional. Però ara la ciutat de Perpinyà, enfrontada amb
Barcelona, desitjava quelcom més: obtenir una Generalitat pròpiaa.
La lluita va passar al terreny de la lletra impresa. A més dels diferents opuscles justificatius presentats per les dues partsb, el notari de Perpinyà Andreu Bosch (que també era funcionari del General) va publicar el seu extens Sumari dels Títols d’Honor de Catalunya,
Rosselló i Cerdanya (Perpinyà, 1628), en el qual defensava la tesi de la separació. «Rosselló
y Cerdanya –escrivia– són fora y may són entrar baix Cathalunya»c. Ben diferent era l’opinió dels qui escrivien des de Barcelona. En l’obra de qui havia estat jutge de l’Audiència,
Lluís de Peguera, sobre les Corts, publicada el 1632, s’afirmava que «Catalunya, ajuntada
ab los Comtats de Rosselló i Cerdanya, és tinguda i reputada per una sola província». També l’obra d’Esteve Corbera (escrivà de la Generalitat) escrita per aquests anys (bé que publicada el 1678), deia que Roselló i Cerdanya «deben entrar en la circuferencia de Cataluña». L’enfrontament entre les ciutats de Barcelona i Perpinyà va arribar a la mobilització
armada per part d’aquesta, sota la pressió dels gremis de menestrals, els quals varen amenaçar fortament les autoritats municipals a principis de l’any 1629d.
El mateix Andreu Bosch, però, ens ha deixat una bona descripció de la formació i significat de la Generalitat. En exposar el sistema polític català, explicava bé quina era la constitució «de la particular república de la Deputació o General de Cathalunya», la qual havia
estat organitzada a partir de l’existència dels tres estaments. Aquests formaven el cos de la
societat política («la república»), el cap de la qual era el príncep. Després, afegia el notari
de Perpinyà, a través de les lleis aprovades en Corts s’havia originat la Diputació o Generalitat. Les paraules de Bosch ho expliquen de manera ben clara:
dels mateixos tres braços se formà una altre república i govern polític, per tot
lo tocant a la conservació i benefici i augment de tots, ab títol particular de Deputació o Generale.
Les relacions entre el cap i el cos de la «república» continuaven produint tensions. El
1630, durant un enfrontament bèlic, breu i limitat, entre els Habsburgs i França (la guerra
de Successió de Mantua) es plantejaren problemes d’allotjament de soldats i de violència
exercida per aquests contra la població. La qüestió ja no abandona les planes del Dietari els
anys seguents. En aquests anys inicials ja es troba el nucli de la revolta de 1640. Les descripcions de les violències comeses dels soldats contenen essencialment les descrites en el cant
dels Segadors, i en el mateix Dietari de la Generalitat, violències per altre banda habituals en
els exèrcits de l’època de la guerra dels Trenta Anysf. Vegem la descripció de les malvestats
comeses per una companyia de soldats al seu pas per Catalunya, procedent de l’Aragó, desde
la Terra Alta fins la comarca d’Osona el gener de 1630. Els soldats, «no acontentant-se del
que los pobles los donaven», «los tractaven malament de paraulas y de obras», imposaven
contribucions arbitràries i ilegals, detenien i fins i tot arribaven a matar els qui es resistien.
La Generalitat, per medi del vot dels seus assessors, va delimitar quins eren els límits de l’esforç que hom podia legalment exigir a la població civilg. Altra vegada ens trobem davant el
a. ELLIOTT, op. cit. pàg. 251-253. El monarca era conscient que una de les conseqüències de la separació fóra «enflaquecer
la casa de la Diputación». N. SALES, Els segles de la Decadència, Barcelona 1989, pàg. 334.
b. Per exemple, Memorial o Discurso por el Principado de Cataluña en respuesta a otro hecho por la villa de Perpiñán en su nombre y de los Condados ... sobre la desunión y separación ... que se pide a Su Majestad. Barcelona 1627.
c. També defensava que la «llengua rossellonesa» era diferent de la llemosina i de la catalana (Llibre I, capítol XI). En el capítol 28 resumia «les rahons evidents que proven la dita divisió y diferència de ditas dos províncies».
d. Cròniques del Rosselló, segles XVI-XVII, a cura d’A. SIMON i TARRES i P. VILA, Barcelona 1998, pàg. 159 i ss. Es interessant comparar aquestes formes de violència popular contra les autoritats amb els fets de 1640.
e. A. BOSCH, Títols d’honor..., edició facsímil, Barcelona 1974, pàg. 372.
f. Per un enquadrament general del tema, SALES, op. cit. pàg. 326-327.
g. Apèndix 3. «Vot dels magnífics assessors, advocats de la ciutat y doctors acerca de la obligació tenen los provincials als soldats» (12 abril 1630).
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tema de la defensa de les constitucions, és a dir, de la legislació catalana aprovada en Corts, davant la lògica dels exèrcits. La sensibilitat de la població contrària al sistena militar queda palesa en l’avalot de segadors que es va produir el 1636 al carrer Ample de Barcelona, quan es va
temer que una contractació de segadors fos en realitat un reclutament encobert de soldats a.

Les institucions i els homes
El 1630 també, la Corona va intentar augmentar els seus drets feudals al Principat mitjançant una política de capbrevacions, duta a terme pel Batlle General, Lluís de Monsuar.
Al mateix temps intentava enfortir les atribucions judicials d’aquest dignatari, encarregat
de l’administració del Reial Patrimoni al Principatb. Encara que la monarquia tendia a recolzar-se en la col·laboració de l’alta noblesa, aquesta aliança no era monolítica, ni sempre
actuava en el mateix sentit. Les primeres cites que trobem en aquest volum del Dietari (entre 1623 i 1630) sobre el comte de Santa Coloma, don Dalmau de Queralt, es refereixen al
procés d’incorporació de la vila de Ponts a la Coronac. En aquest cas trobem, d’una banda,
la població, en aliança amb l’administració reial; de l’altra, el baró, que busca el suport de la
Generalitat i apel·la a les constitucions de Catalunya per defensar els seus drets senyorials.
També el duc de Cardona acudia a la Generalitat amb ocasió dels seus plets. El 1627 el seu
primogènit es presentà als diputats per fer-los saber que l’Audiència havia fallat per segona
vegada en favor seu en el llarg procés de successió del ducatd.
L’exemple del duc de Cardona ens fa veure, de totes maneres, com la possiblitat d’influir
en la vida política del Principat, i en concret de la Generalitat, per medi dels grans magnats
i de la clientela d’aquests, s’anava esvaint. Es cert que don Enric d’Aragó Folch de Cardona, duc de Cardona i Sogorb i comte d’Empùries, va tenir un paper relevant en la vida política catalana durant els anys 1620 i 1630. En aixó es diferencià d’altres aristòcrates més o
menys castellanitzats, la trajectòria dels quals va transcòrrer fora del Principat, i per tant
amb una capacitat d’influència més petita. Aquest fou el cas de dos títols que havien intervingut en la resolució de l’afer de la vice-regrègia: el duc de Sessa, habitual de la vida cortesana a Madrid, el qual, tanmateix el 1640 encara era vist com una possible solució a la crisi
catalanaf, i el comte d’Osona, marquès d’Aitona desde 1626, el qual serví la monarquia
com ambaixador a l’Imperi germànic i als Païssos Baixos, i va morir a terres del Rin el
1635. Encara un oncle d’aquest, don Lluís de Montcada, castellà d’Amposta de l’orde de
l’Hospital, va renunciar (en castellà, per descomptat) a servir com diputat eclesiàstic de la
Generalitat, càrrec pel qual havia estat extret el 1632.
El paper de don Enric d’Aragó va ser diferent. Bé que nascut a la població cordovesa de
Lucena (que era el centre dels seus dominis a Andalusia), es presentava com «verdadero
hijo» de Barcelona. Les qüestions familiars son objecte de tracte en les seves relacions amb
la Generalitat, a la que comunica dols i noces. Assisteix a les juntes de braços i, com cap de
l’estament militar, és el primer en donar el seu vot. Aquesta situació, però, arriba a la seva fi
quan el braç militar s´hi oposà (1628), basant-se en que el duc havia esdevingut oficial
a. Manual de Novells Ardits o Dietari del Antich Consell Barceloní, XI (1632-1636), Barcelona 1907, pàg. 519-524. «Avalot
de soldats en lo carrer Ample ... per materia de soldats». Les Rúbriques de Bruniquer enregistren el 12 de juny de 1636 «un alvorot de segadors ... per que deien que havien fet assentar plaça a alguns segadors per soldats» (cap. XXVI, pàg. 332). Comentat per SALES, op. cit. pàg. 334.
b. P. MOLAS RIBALTA, Catalunya i la Casa d’Austria, Barcelona 1996, pàg. 53-60.
c. Les peticions del comte de Santa Coloma s’esglaonen desde 1623 fins 1630. La senyoria sobre Ponts parvenia al comte per
herència materna dels Codina, que havien estat regents de la tresoreria durant la segona meitat del segle XVI. Sobre aquest
plet, N. SALES, op. cit. pàg. 268, 321 i 484. Els drets de la vila foren defensats per Pau Claris.
d. També PUJADES, IV, pàg. 113. Com sabem els Cardona del segle XVII eren en realitat, per línia masculina, Fernández de
Córdoba. Vid. P. MOLAS, Catalunya i la Casa d’Austria, Barcelona 1996, pàg. 149-151.
e. P. MOLAS RIBALTA, «Va haver´hi una fusió de les élites a la Catalunya dels Austries?», Manuscrits, nº. 15 (1997),
pàg. 44-46.
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reial, al entrar a formar part dels Consells d’Estat i Guerra, i que les lleis privaven els oficials
reials de formar part de les reunions dels braçosa. Cardona va ser, evidentment, l’home del
rei a Catalunya durant 15 anys. El 1624 consellers i diputats el reberen gairebé com si fos
persona de sang reialb. A través seu es va negociar que les Corts de 1626 es celebressin a
Barcelona i no a Lleidac, si bé en les seves sessions hi va perdre bona part del seu prestigi, a
l’identificar-se amb el portaveu de la política de la corona, i no aconseguí imposar la seva
opinió a la majoria de l’estament militard. Com a prova de la confiança que li tenien els monarques, durant les seves estades a Barcelona, el rei i diferents persones de la casa d’Austria
solien allotjar-se al palau del duc, situat al pla de sant Francesc.
Dins la seva vida cerimonial, la Generalitat rebia solemnement els grandes d’Espanya
que passaven per Barcelona. Durant l’estada reial de 1632 va visitar el palau un dels homes
de confiança d’Olivares, nogensmenys que el seu gendre, el duc de Medina de las Torrese.
També van ser rebuts amb tots els honors antics virreis del Principat que s’havien caracteritzat per la seva política autoritària, com eren els ducs d’Alcalá i d’Alburquerquef. I en
1637 era rebut un duc de Lerma que no era altre que don Lluís d’Aragó Folch, el primogènit de duc de Cardona, que portava aquell títol per matrimoni.
L’anàlisi de conductes particulars fa que no es pugui establir un tallant social, ni familiar,
entre els dirigents de la Generalitat i els homes del govern reial al Principat. Durant els anys
20 era ben present a les juntes de braços don Francesc d’Erill, abat de Sant Cugat del
Vallès, un dels qui s’havien destacat en l’oposició al jurament del virrei durant l’any 1623.
El 1631 Erill va ser nomenat canceller de Catalunya, un càrrec que ja cobejava deu anys
abans, i que el posava al front de l’administració de la justícia reial a l’Audiència. Erill va tenir una actitud maldestra en l’exercici polític de la seva nova dignitat, en especial durant les
crítiques circumstàncies de l’any 1639g.
El cas del canceller Erill no era pas únic. Ramon de Calders i Ferran, que havia estat oïdor de comptes del General en el trienni 1620-1623, va ser nomenat el 1629 regent de la
tresoreria reial, i el 1639 portantveus de governadorh. El mateix any 1631 en que Erill va
esdevenir canceller, va passar a la reial Audiència Miquel Joan Magarola, fins aleshores assessor de la Generalitat. Era tradicional que bona part dels jutges del tribunal reial haguessin estat previament assessors de la Diputació. Aquesta tendència, però, s’estronca precisament durant el trienni de 1630, i concretament després de la fracassada sessió de Corts
de 1632. El darrer cas és el de Benet Anglasell, el 1635i.

Contrafaccions en temps de guerra
Efectivament, després de 1632 la situació es radicalitza. La monarquia pren una sèrie
d’iniciatives que la Generalitat veu essencialment com contrafacció de les lleis catalaa. El síndic del Braç militar, Miquel de Rocabertí, especificava en la seva demanda que l’exclussió afectava tots aquells «que
sien officials reals, ab jurisdicció o sens ella, quals son los consellers o ministres del rey». i que l’assistència de Cardona a una
junta de braços constituiria una contrafacció de constitucions.
b. PUJADES, IV, pàg. 173-174.
c. Vegeu en aquest Dietari el 15 de març de 1626. «Lo que el duque de Segorbe y Cardona dize a los señores conselleres y
Consejo de Ciento». També PUJADES, IV, pàg. 41 i 294.
d. ELLIOTT, op. cit. pàg. 229. «Una vegada més Cardona havia demostrat que no tenia l’equanimitat de temperament ni la
ciència de dissimulació que calia per a presidir amb èxit el Braç militar».
e. Llegim la descripció del Dietari: «sabent ses senyories que arribava i pujava per l’escala de la present casa, hisqueren los senyors oydors militar y real fins al cap de l’escala, a hon lo reberen ab molta cortesia».
f. Seguint una retòrica, Alburquerque es presentava davant el Consell de Cent como «buen catalán». Manual de Novells Ardits, XI, pàg. 87.
g. ELLIOTT, op. cit. passim. Vegeu l’article biogràfic de J. VIDAL PLA al Diccionari d’Història de Catalunya, Barcelona
1992, pàg. 394-395. Erill va morir el gener de 1640, per tant sense veure l’esfondrament de l’administració reial al Principat.
h. Diccionari, pàg. 169, article del mateix VIDAL PLA.
i. PALOS, Els juristes, pàg. 117.
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nesa. Dins l’escalada fiscal que caracteritza la política global de la monarquia aquells anys,
es presiona els possibles contribuents, més o menys privilegiats. Es demana una «dècima»
als eclesiàsticsb, la «mitja annata» als funcionaris reials, i el «quint» dels seus ingressos a la
ciutat de Barcelonac. Per pressionar aquesta, el virrei, que desde 1630 era el duc de Cardona, utilitza una mida en la que ja s’havia pensat abans: el trasllat de l’Audiència a Girona.
Aquest allunyament del tribunal reial, els sous del qual eren pagats per la Generalitat, fou
vist com una nova vulneració de les constitucions per part del monarcad.
Desde 1635 l’esclat de la guerra directa amb França empitjora la situació. La problemàtica militar agafa nova embranzida. En les relacions entre les autoritats catalanes (Generalitat,
Consell de Cent) i l’aparell militar de la monarquia, apareix un nou personatge. Es tracta del
marquès de Villafranca i duc de Fernandina, general de les galeres d’Espanya. Pel seu naixement a Barcelona (havia estat batejat a la parròquia del Pi), Villafranca es presentava també,
retòricament, com fill de la ciutat, i el 1635 jugà un cert temps el paper de mitjancer entre el
Consell de Cent i la Corona en la qüestió dels quintse. Els diputats tingueren petits conflictes amb ell per qüestió d’alliberament de galeots i confiscació de mercaderies. No eren problemes nous. Ja en el decenni anterior (per exemple el 1625) s’havien produit topades amb
l’autoritat del virrei com capità general, al voltant de mercaderies de procedència francesa,
les quals, en temps de guerra, estaven confiscades en els magatzems de la Generalitat. Però
el conflicte iniciat el 1638 a Mataró, quan l’agutzil reial Francesc de Montrodon va entrar
en els magatzems del General, havia de tenir major trascendència i havia d’obrir un enfrontament cada vegada més fort entre la Generalitat i el govern virregnal, en un moment en
que aquest es trobava amb dificultats creixents, per causa de l’evolució de la guerraf.
L’any anterior el virrei Cardona havia fracassat en l’intent d’aconseguir una mobilització
militar del Principat per medi de la crida prevista en l’usatge Prínceps Namque. Pitjor encara per la política reial, la convocatòria s’havia transformat en un nou problema constitucional, perque els juristes de la Generalitat consideraven que per la mobilització de la noblesa
era precís que el monarca estigués present en el Principatg. Tampoc havia estat oportú Cardona quan, per evitar ocasions d’aldarulls, havia prohibit «las balladas y altres regosijos se
acostumen a fer quiscun any en Catalunya»h. La Generalitat també ho havia trobat anticonstitucional. A principis de 1638 el duc presentava la seva dimissió com virrei. En contradicció amb la política tradicional de la monarquia, de nomenar sempre virreis foranis, el
successor de Cardona va ser també un aristòcrata català, bé que a diferència d’aquell el seu
títol era recent (havia estat concedit per Felip III a les Corts de 1599) i no tenia dominis
fora del Principat: don Dalmau de Queralt i Codina, comte de Santa Colomai. La situació
no era fàcil pel nou virrei. Els soldats del rei deixaven un mal rastre al seu pas per la Vall
d’Aro. En aquestes circumstàncies, el juliol de 1638 fou extret un nou consistori de diputats i oïdors al front del qual es trobava Pau Claris.

a. Per una valoració global, N. SALES, op. cit. pàg. 335.
b. «Dècima que sa Santedat ha concedit sobre los fruyts y rendas dels ecclesiàstichs de la província tarraconense per subvenció
de las guerras ... en las parts d’Alemanya, contra los enemichs de la sancta fe cathòlica».
c. PALOS, Els juristes, pàg. 112-114. Infra. Apèndix 4. «Memorial dels privilegis y altres papers fefaents per lo negoci del
quint». «Tracte sobre la matèria del quint».
d. «Información en derecho en que se funda la contravención de las constituciones ... de la Real Audiencia, por la traslación
.... a Gerona», Barcelona 1635.
e. Manual de Novells Ardits, XI. El 31 de desembre de 1632 deia emfàticament que «si convenia a la ciutat aniria ab genolls
per terra fins a derramar la pròpia sang ... i que estimava en més ser fill de Barcelona que marquès de Villafranca, honrant-se
més de tenir pàtria que hagués sempre conservada sa llibertat». Pero representava inequívocament la política militar de la monarquia i la seva residència va ser assaltada el Corpus de Sang.
f. «Alegación en derecho ... de los muy ilustres Diputados y Oydores del General de Cathaluña ... en orden a los procedimientos que se hicieron en las villas de Matarón y Areñs». Barcelona 1638.
g. ELLIOTT, pàg. 309 i ss. PALOS, Els juristes, pàg. 116. Infra. Apèndix 5. «Vot de l’ussatge Prínceps Namque».
h. Recordem que moltes revoltes populars de l’Edat Moderna van esclatar amb motiu d’alguna festa.
i. P. CATALA i ROCA, El Virrei Comte de Santa Coloma, Barcelona 1988.
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Una lectura de la Guerra dels Segadors (1638-1644)
JOAN LLUÍS PALOS PEÑARROYA
«En aquest die, a tres quarts tocats per las onsa de la nit, donà la ànima a Déu, qui la havia criada, aquell gran restaurador de la nostra pàtria y mare Cathalunya, lo molt il·lustre
senyor lo doctor Pau Claris, canonge de la Santa Iglésia de Urgell, deputat ecclesiàstich».
Amb aquestes paraules, l’escrivà major y secretari del General» Antoni Joan Fita iniciava
el dimecres 27 de febrer de 1641 la narració de les jornades de dol decretades per la Diputació amb motiu del traspàs del que seria el més famós dels seus presidents durant el període anterior al Decret de Nova Planta. «Déu lo tinga en la sua santa glòria, y prengan ànimo
los cathalans, que en la mayor aflicció que ha tingut un fill que li ha donada libertat y restaurats tots sos germans, y que a exemple llur no lo falten semblants fills en lo sdevenidor»
(pàg. 1146).
Des del punt de vista del redactor del Dietari, no hi havia cap dubte que els esforços realitzats per la defensa de la llibertat de Catalunya, que li havien provocat «no sols treball excessiu en lo cos però encara increhibles passions y affliccions de ànimo», havien estat la
«causa principal de la sua mort» (pàg. 1147). Tot i que és possible que la tensió patida durant les primeres setmanes de 1641 hagués tingut molt a veure amb l’empitjorament de la
seva salut, el que és cert és que les seves malalties venien de temps enrere: si més no, durant
la primavera de 1640, una llarga convalescència l’havia tingut allunyat de les seves responsabilitats al consistori gairebé un mes i mig, entre l’11 de març i el 24 d’abril (pàg. 1028).
Durant els tres dies posteriors als seu traspàs, el Palau de la Generalitat va romandre desempal.liat i amb les portes tancades, mentre a la capella petita de Sant Jordi se celebraven
sense interrupció misses per la seva ànima. A primera hora de la tarda del dijous 28, la resta
dels membres del consistori reunien una bona representació dels braços per proposar-los
una modificació del protocol previst per tal de fer les exèquies amb una solemnitat especial,
«per que·ls aparexia que a no fer més en orde del dit senyor deputat defunt del que en semblants occassions sos predecessors és acostumant fer seria nota y poca demostració de voluntat y agrahiment a tants grandiosos y bons officis y faccions com dit senyor deputat difunct havia fetas» (pàg. 1147).
Aquesta proposta es recolzava en una aferrissada defensa de la política promoguda per
Claris els darrers anys «per a la conservació no sols de las constitucions y leys de la terra sinó
de tota la província y de sos provincials y los innumerosos, contínuos y grans treballs que
per aquest respecte havia patits exposant sa salut y vida per la defensa y immunitat de las
iglésias tantes vegades violades, cremades y robades per lo exèrcit enemich, y en ellas lo
Santíssim Sagrament, que sia alabat per sempre, y per a defensa de la pàtria, leys y prerrogatives y de las vidas, honor reputació y assienda dels provincials, per moltas maneras vexats y oprimits de dits soldats y exèrcits enemichs». Es tractava d’una política en la qual
Claris «ab sa gran capacitat y govern» havia tingut un protagonisme decisiu perquè «havia
procurat diner per a sustentar lo gran y excessiu gasto de la guerra», gràcies al qual «se havia revensut notabilíssimas dificultats fins a tenir victòria del exèrcit enemich y retirar-lo innominiosament a Tarragona» (pàg. 1147). El Dietari no era ni molt menys l’únic que
assignava a Claris un paper decisiu en els esdeveniments dels darrers mesos. Entre els ministres de Felip IV, n’hi havia molts que pensaven el mateix fins al punt que, si més no des
de l’estiu de 1640, havien fet tot el possible per processar-lo, inhabilitar-lo per al seu càrrec
i fins i tot treure’l del Principat (pàg. 1124). Però tots els intents havien fracassat i l’únic
que van aconseguir va ser incrementar la aurèola del seu prestigi. Temps després de la seva
mort encara es recordava la seva audàcia, gràcies a la qual alguns dels catalans que es trobaven fora del Principat en el moment d’esclatar la revolta van poder retornar sans i estalvis a
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casa seva: «deu-se tot a aquell restaurador de la pàtria, lo molt il·lustre senyor Pau Claris
(...) lo qual ab son valor, opposà Cathalunya contra las armas del rey cathòlic, y no dubtà
fer capturar i posar en presó la persona de la senyora duquessa y sos fills, que és estat lo
medi de cobrar nostres embaxadors que altrament Cathalunya no·ls haguera cobrats»
(pàg. 1222). Per aquest motiu, és fàcil entendre la raó per la qual «causà esta mort tanta
aflicció y desconsolació a tota la província, y en particular a la present ciutat, que des del
major al menor ho sentiren tant que no·y hagué ningú que no hi llensàs làgrimes per haver
perdut lo pare protector y defensor y libertador de sa pàtria, com extensament ho diran las
històrias en lo sdevenidor».
Un cop aprovada la seva proposta, el consistori va decidir organitzar una processó solemne per acompanyar les despulles del diputat eclesiàstic des de casa seva fins a l’església
de Sant Joan on seria sepultat en «lo vas propi de sa casa». A primera hora del dia designat,
el divendres primer del mes de març, els diputats i oïdors es traslladaven consistorialment al
domicili de Pau Claris «y pujaren dalt ahont estava lo cos del dit difunct, descubert amb un
tumolat alt, y se ssentaren en una sala gran de dita casa, ab cadires que·y havia aparellades al
cap de dita sala –exactament amb la mateixa disposició amb què solien estar aparellades les
cadires a la sala on eren rebuts habitualment pel comte de Santa Coloma– y tingueren lo
dol». Poc després, començava la processó fúnebre presidida per Francesc Claris –un home
que havia fet una fugissera carrera política al Consell de Cent i que a continuació desapareixeria de l’escenari– flanquejat pels diputats i oïdors, i la resta dels oficials de la Diputació. Des del carrer Regomir, el seguici es va dirigir «dret a Sant Jaume, plassa Nova, plassa
de Santa Anna, carrer del governador, carrer d’en Copons, dret a Sant Joan». Tal com era
de preveure, la prèdica havia estat encomanada a fra Gaspar Sala, que no va desaprofitar
l’ocasió per cantar les lloances «del qui·ns havia redimits y restituïda sa mare Cathalunya a
sa pristina llibertat»a (pàg. 1148).
«Déu tinga en la sua santa glòria a dit senyor deputat ecclesiàstich, la memòria del qual
ha de ser sempiterna per tot lo món» (pàg. 1148).
Les apel·lacions constants a la posteritat contingudes en la narració de la mort i les exèquies de Pau Claris no eren, ni de bon tros, un simple recurs retòric. La preocupació per fixar una imatge determinada de l’actuació de la Generalitat durant els convulsos anys que
van envoltar la revolució de 1640 és present en totes i cada una de les planes del Dietari. I
això ens obliga a considerar la naturalesa del text que tenim a les mans.
Si qualsevol comentari textual ha de ser conscient del tipus d’escrit que pretén abordar,
això resulta encara més important com més grans són les possibilitats de dur-se a enganyb.
Tot i l’aire notarial emprat pel seu redactor, el Dietari té poc a veure amb una crònica freda
i desapassionada de la vida de la institució i, en canvi, té molt a veure amb una mena d’autobiografia col·lectiva. Aquesta consideració, vàlida per a qualsevol altre període, té especial importància quan es refereix a uns anys en què el consistori no només tenia una batussa permanent amb els ministres reials, sinó que, a més a més, trencant la línia de conducta
tradicional dels seus predecessors que consistia en la recerca del compromís a qualsevol
preu, va optar per portar les seves reivindicacions fins a l’extrem amb conseqüències dràstiques i transcendentals per al futur polític del Principat. Una actitud com aquesta irremeiablement estava destinada a originar discrepàncies, per descomptat, amb els agents de la corona, però també amb sectors dirigents catalans que, tot i estar empipats amb la política de
Felip IV i el seu favorit, el comte duc d’Olivares, no podien entendre que el seu futur pasa. Gaspar Sala, que era des de feia temps el predicador oficial de la Diputació era també l’autor d’un dels opuscles més encesos en justificació de la ruptura amb la monarquia hispànica. Escrits polítics del segle XVII. Tom II. Secrets Públics, de Gaspar
Sala, i altres textos. Edició a cura d’Eva Serra, Vic, 1995.
b. H. WHITE, «El valor de la narrativa en la representación de la realidad», El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Barcelona, 1992, pàg. 17-40.

XVII

sés per un acord amb l’enemic tradicional. Així doncs, no tenia res d’excepcional que en
aquestes circumstàncies el Dietari assumís una funció justificadora. És clar que això comportava, per als responsables de la seva elaboració, haver de posar molta cura en la selecció
dels fils destinats a teixir la trama argumental de notable consistència que confereix al text
una coherència expositiva, cosa que el converteix en quelcom més important que una simple obra de consulta.
El sistema de treball seguit pel notari responsable de la seva redacció era un altre factor
que afavoria la consideració global dels problemes i la reflexió discursiva sobre aquests.
Contràriament al que a primer cop d’ull podria semblar, les pàgines del Dietari no avançaven al mateix ritme que els esdeveniments. És a dir, el seu redactor no tenia el costum de
prendre nota al final de la jornada dels fets més destacats, sinó que introduïa periòdicament
blocs d’informació elaborada a partir d’un esborrany de notes preses en el seu momenta.
Això fa que el Dietari sigui un text a posteriori, el redactor del qual coneix les implicacions
de les decisions preses anteriorment i el final de determinats conflictes. Quan la vida política catalana, sobretot a partir de la primavera de 1640, va adquirir un ritme molt més intens
que l’habitual i, conseqüentment, el temps curt va imposar la seva hegemonia, aquesta característica afavoreix una lectura teleològica en què determinades decisions i esdeveniments no són valorats per si mateixos, sinó per les seves conseqüències. Cal destacar, en
aquest sentit, dues dades especialment condicionades: el 7 de juny de 1640, en què es va
produir l’assassinat del virrei, i el 23 de gener de 1641, en què es va prendre la decisió de
sotmetre Catalunya a la sobirania del rei de França. La negativa obstinada de Santa Coloma
d’atendre les queixes de la Generalitat pel que feia a l’allotjament dels soldats i l’aprovació
il·legal dels nous vectigals van ser exposades per algú que coneixia el dissortat final del
comte. Igualment, les jornades dramàtiques viscudes a la capital del Principat la vigília de la
decisiva Batalla de Montjuïc, que tan negativament van afectar, a judici del dietarista, la salut de Claris, van quedar reflectides un cop acceptada la sobirania del rei de França, quan ja
s’havia comprovat que els esforços havien valgut la pena. Què podia fer el Dietari sinó interpretar el passat immediat a la llum del present?
Per descomptat, el sentit altament interpretatiu del text de cap de les maneres va en contra del seu interès que, ans al contrari, rau en la seva capacitat de proporcionar el punt de
vista d’un dels protagonistes de la vida política catalana en un moment decisiu de la seva
història.
Un dels resultats més fàcilment perceptibles del mètode emprat en la confecció del Dietari és la seva organització en blocs temàtics delimitats per uns marges cronològics estrictes. La sensació que transmet aquesta manera de procedir és que els problemes gairebé mai
assolien una solució definitiva, sinó que, simplement, eren desplaçats per uns altres més peremptoris. Pel que fa al trienni transcorregut entre 1638 i 1641, es poden diferenciar clarament cinc grans etapes definides per cinc grans problemes: la primera, entre agost de 1638
i gener de 1639, consagrada al problema derivat de l’acusació de contraban que el virrei fa
a la Generalitat i la persecució dels seus assessors jurídics; la segona, de gener de 1639 a gener de 1640, monopolitzada per la campanya de Rosselló i la defensa de la fortalesa de Salses; la tercera, fins a setembre de 1640, dedicada al problema dels allotjaments i la revolta
del Corpus de Sang; la quarta, entre la inauguració de la Junta General de Braços, el 10 de
setembre de 1640, i la decisió d’acceptar la sobirania del rei de França, totalment dedicada
a la defensa militar del Principat davant l’intent d’invasió per les tropes comandades pel
a. B. DE RUBÍ (Les Corts Generals de Pau Claris, Barcelona, 1976) dóna notícia de l’existència d’aquests esborranys, tot i que
reconeix que no els ha trobat enlloc. Aquest sistema de treballar es pot deduir també d’un examen intern del text que permet
constatar com algunes notícies no són donades com a fets aïllats, sinó com l’inici d’un procés. Per exemple, quan l’11 de març
de 1640 es comunica la malaltia que impedeix a Pau Claris assistir a les reunions del consistori, es dóna a entendre que es tracta de l’inici d’una llarga absència (pàg. 1017).
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marquès de Los Vélez; finalment, la cinquena, la primavera de 1641, destinada a la presentació de les negociacions entre els dos consistoris catalans i els agents francesos per fixar
les condicions del canvi de sobirania. Només de manera esporàdica, el Dietari admet intromissions que destorben aquest esquema general. Quan això passa, gairebé sempre és per
consignar aspectes de la vida social del consistori –visites de personalitats il·lustres i celebracions– o de la dinàmica administrativa interna relacionada amb nomenaments i cessaments.
La rigidesa amb què és aplicat aquest esquema seqüencial arriba al punt de produir situacions desconcertants. Després de més de cinc mesos de dedicació exclusiva al problema
del contraban, aquest s’esvaeix el gener de 1639, escombrat per la tempesta provocada per
la nova situació als comtats. El Dietari només recorda que els assessors jurídics de la Generalitat segueixen estant perseguits quan ens comunica que, des del seu amagatall, treballen
intensament en la redacció d’alguns importants dictàmens (pàg. 951). Quan finalment la
carta del rei llegida el 13 de juliol de 1639 ordeni que «se alse la mano de las instancias
contra los avogados y procuradores que han tratado de la causa en favor de la Deputación,
para què puedan volverse a sus casas libremente como estavan antes» (pàg. 962), la notícia
és presentada com si es tractés d’una qüestió accessòria amb poca importància per a les
ocupacions del moment.
Fins a la mort del virrei Cardona el juliol de 1640, la Generalitat va vertebrar tota la seva
activitat política en defensa de la legalitat mitjançant les ambaixades. L’ús creixent d’aquestes posa de relleu la malfiança vers la imparcialitat de l’Audiència com a conducte per a la
resolució dels conflictes constitucionalsa. Com el mateix Dietari recorda freqüentment, les
ambaixades eren la via extrajudicial per a la resolució de conflictes polítics. Fins i tot les
juntes de braços i les corresponents comissions –divuitenes, vint-i-quatrenes, trenta-sisenes– són plantejades com un mitjà per a la preparació d’ambaixades. Al seu torn, l’objectiu
propi de les ambaixades no era la negociació, sinó la denúncia de comportaments inconstitucionals per part dels ministres del rei. És a dir, el compliment de la feina pròpia dels diputats i oïdors de la Generalitat. Això explica que, a diferència d’altres actuacions, les ambaixades no puguin deixar de ser expressament consignades pel Dietari amb tota mena de
detalls: contingut del missatge, identitat dels ambaixadors, resposta donada pel destinatari
i comunicació d’aquesta al consistori.
Malgrat la seva importància, la multitud d’ambaixades que constantment creuaven els
pocs metres que separaven els centres de decisió política a la capital catalana, constitueixen
un món en gran part desconegut. Qui designava els ambaixadors i com es feia? Quin grau
d’identificació tenien aquests homes amb els membres del consistori? Per què es donava
tanta rotació d’ambaixadors en comptes de mantenir-los fins a la solució de cada problema? Què calia esperar exactament de la seva intervenció? Eren simples transmissors asèptics
del missatge rebut o, per contra, havien de fer una feina de persuasió amb el destinatari?
Quines raons decidien que unes ambaixades fossin solemnes –formades per tres representants de cada estament– i unes altres, ordinàries, amb només tres ambaixadors? El que queda més clar veient els destinataris d’aquestes ambaixades és que la Generalitat feia una clara
distinció entre dos plans de l’activitat política. El primer, en el qual es prenien les decisions
importants, estava format per la mateixa Generalitat juntament amb el virrei i el Consell de
Cent. En el segon hi havia aquelles instàncies que, sense ser decisives, calia tenir a favor i,
per tant, convenia informar de les seves decisions: el capítol catedralici i el bisbe de Barcelona, el braç militar i, esporàdicament, els inquisidors.
Tot indica que alguns individus com ara Jeroni i Jaume de Navel o Joan de Peguera tenien fama de bons ambaixadors i, per aquesta raó, els seus serveis van ser requerits reiteraa. V. FERRO, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta. Vic, 1987, pàg. 279.
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dament tant per la Generalitat com pel Consell de Cent, que, d’aquesta manera, posaven
en escena la cohesió creixent del front contrari a Santa Coloma durant els anys previs a la
revolució. Malgrat això, els dos consistoris van seguir polítiques diferents quant al nomenament dels ambaixadors, cosa que revela l’absència de criteris generalitzats respecte
d’això: mentre el primer canviava d’homes amb molta freqüència, el segon s’estimava més
treballar amb un equip estable. Si prenem com a mostra la gran quantitat d’ambaixades organitzades entre els mesos d’agost i desembre de 1638 per raó del conflicte del contraban,
comprovem com, per part de la Diputació, van intervenir, entre d’altres, Jacint Vilanova,
Rafael Grimosachs, Francesc Cartellà, Francesc Puiggener, Francesc Joan Vergós, Jaume
Bru, Bernat Valencas, a més d’alguns dels grans protagonistes dels anys posteriors, com ara
el canonge de Tortosa Francesc Puig, el cavaller Joan de Peguera i els ciutadans de Barcelona Jaume Damians i Jeroni de Navel. Durant el mateix període, el Consell de Cent va
construir tota la seva acció diplomàtica sobre un grup homogeni format bàsicament per Jeroni de Calders, Pau Jordi Boquet, Pere Joan Rosell i sobretot, Agustí Pexau. El fet que les
ambaixades de la Generalitat es nodrissin dels participants a les juntes de braços pot ajudar
a explicar aquesta diferència.
En qualsevol cas, la insistència a consignar cada una d’aquestes ambaixades produeix l’efecte de realçar el contrast entre una disposició oberta per part de la Generalitat i una progressiva intransigència per part del virrei. En aquest sentit, el Dietari proporciona una
imatge en blanc i negre en què només tenen cabuda els grisos amb dificultat. El comte de
Santa Coloma apareix sempre com el contrapunt dels diputats. El virrei és caracteritzat per
les seves respostes evasives, tancades a qualsevol via de diàleg. Davant l’exposició de motius
per part de la Generalitat en el conflicte del contraban, la seva resposta seria que «de ninguna manera havia procehït per via de mandato, sinó procehint sempre lo parer y consell
de las tres salas» (pàg. 847). Davant la protesta per la captura del diputat militar el març de
1640, «sa excel·lència era estat servit respòndrer que li pesava molt no poder servir a sa senyoria, per quant és orde de sa magestat a que no poder dispensar» (pàg. 1022). Exasperat
per la ineficàcia de les seves gestions el novembre de 1638, el Consell de Cent, que unes
setmanes abans s’havia ofert per actuar com a mitjancer, no dubtava a presentar Santa Coloma com un obstacle insuperable fins al punt que «de sa excel·lència resta la porta tancada
a tota altra discussió i diligència» (pàg. 913). El contrast es fa més intens des de començament de 1639, quan l’argumentació jurídica destinada a impugnar les pragmàtiques que
exigien una contribució forçosa a la defensa de la frontera signades pel virrei el 2 de gener
tan sols van trobar un arronsament d’espatlles que va descobrir l’absència total d’arguments (pàg. 925). Un cop més, Santa Coloma s’havia limitat a complir ordres.
La incomprensió dels motius de la Diputació que el Dietari atribueix als ministres reials
es manifesta amb especial cruesa al llarg de 1639, quan totes les mirades estaven fixades en
la defensa de Salses. Totes les referències a la guerra als comtats, un conflicte d’interessos
dinàstics que amenaçava la integritat territorial catalana, estaven orientades a transmetre la
imatge d’un consistori esgotat per un esforç titànic. Malgrat això, a les darreries del mes de
juny, només havia aconseguit reunir 100 homes, una quantitat que quedava molt per sota
dels 2.000 sol·licitats pel virrei (pàg. 958). No cal dir que les circumstàncies no eren les
millors per fer lleves. Les crides («ara oyats») publicades les primeres setmanes de juliol tenien un caire dramàtic tant per la manca d’homes en un país ja molt castigat per la guerra
com per la càrrega que aquesta significava per a les empobrides arques de la Diputació
(pàg. 958). Això sí, els elogis a les virtuts marcials dels soldats reclutats per la Generalitat
impregnen d’accent heroic les pàgines redactades l’estiu de 1639 i contrasten amb el to pejoratiu emprat habitualment per parlar dels soldats del rei. El dissabte 25 de juliol, una
companyia de 700 homes «tots ab gentil brio y ayre ab las armas al coll» van desfilar «ab
molta gentilesa» entre les aclamacions dels barcelonins abans de partir camí dels comtats
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(pàg. 959). Un mes després, l’acomiadament dedicat a una companyia de 120 homes
«fonch cosa de veurer per ser tots gent belicosa y moscaters (...) gent esforçada y briosa»
(pàg. 966-967). La notícia arribada a Barcelona sobre la gran quantitat de soldats que «són
fugits de ditas companyias aprés de haver rebut la paga» (pàg. 959) de cap de les maneres
va modificar l’opinió del redactor del Dietari.
Malgrat els esforços ímprobes, les cartes reials arribades a la Diputació des de començament del mes de juliol eren d’una duresa insòlita. «Devo estrañar mucho la remisión y cortedad –es podia llegir en la carta del 7 de juliol– con que entiendo que acudís en la ocasión
presente, quando deviérades ser exemplo a todos» (pàg. 961)a. És cert que una altra missiva reial arribada cinc dies més tard semblava cercar l’apropament ja que perdonava els assessors perseguits (pàg. 962), però el 17 del mateix mes tornava de nou a la càrrega: «la dilación con que he entendido que procedéis en la leva de gente para la defensa de esse
Principado me obliga a estrañar mucho que faltéis tanto a vuestra obligación» (pàg. 964).
Després de dos mesos de tranquil·litat aparent, les cartes arribades l’octubre assolien el
contingut recriminador més intens: «no puedo dexar de extrañar mucho que en occasión
en que vuestra obligación es la primera obreys con tanta remision y con tan poca atención
a cumplir con ella» (22 d’octubre); i en una altra carta del mateix dia: «no se reconoce que
vuestras assistencias se dispongan de manera que cumplays en esta parte en lo que deveis»
(pàg. 975). I de la recriminació a les amenaces: «la principal obligación vuestra es assistir y
attender a la defensa de esa província, y aunque en orden a esto se os han hecho diferentes
advertencias no veo que hasta aora hayan producido los effectos que yo podía esperar hallándose invadida essa província (...) con que, por última advertencia, me ha parecido desiros que si luego como recibiérades esta orden no se conociere enmienda tal que supla los
inconvenientes pasados, usando de mi soberanía y potestad real aplicaré los medios justos y
necessarios sin atender a más que a cumplir con la obligación que en esta parte me corre»
(27 d’octubre). En aquells moments, la paciència reial va demostrar tenir un punt de saturació molt baix, de manera que tot just en dos dies les amenaces es van baratar en decisions:
«los derechos del General –començava dient la carta llegida al consistori el 29 d’octubre–
se instituyeron en primer lugar para la defensa de esse Principado y condados, y de otra
manera no tuviera justificación su cobranza ni yo pudiera permitirlo. Y viendo perder essa
província por vuestra mala dispossición he resuelto que por mano de ministros míos, mientras dura la guerra, se cobren y administren (...) y que mandaré se haga luego secura demostración de castigo con qualquiere de vosotros que contraviniere a lo que tengo resuelto en esta parte» (pàg. 977). En la divuitena formada per estudiar el contingut d’aquesta
carta trobem ja el nucli de persones que mesos després promouran la ruptura (pàg. 978).
Es podia posar en dubte, després d’haver llegit aquestes cartes, la incomprensió radical
que hi havia a la cort envers la situació a Catalunya? Com es podia pensar que la província
s’estava perdent per la «mala dispossición» del consistori de la Diputació? Amb aquestes
cartes redactades entre els mesos de juliol i octubre, la corona no només havia demostrat
als ulls dels dirigents catalans el seu desconeixement de la realitat del Principat, sinó que, a
més, havia comès una important errada de càlcul en trencar les normes bàsiques de la dissimulació requerides pel joc polític. La denúncia oberta dels dirigents de la Diputació suposava un greuge a la seva dignitat, però tenia un fort efecte alliberador, ja que deixava el
camí expedit per seguir les mateixes traces.
La primera resposta de la Generalitat a les acusacions de què era objecte, va aparèixer el
30 de juliol en un to extremament mesurat (pàg. 966-967). Durant els mesos següents, els
projectils llançats des de la cort van ser encaixats amb un silenci espès. És aquest silenci tan
eloqüent que caracteritza algunes fases del Dietari. Però després de la recuperació de Sala. Totes les dates de les cartes reials corresponen al dia de la seva recepció al consistori.
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ses, les energies refrenades es van desfermar. La rebuda dispensada el 13 de gener al diputat militar «qui tornava de la guerra victoriós de la recuperació de la fortalesa de Salses»
(pàg. 989) va contrastar amb la fredor dedicada unes setmanes més tard al virrei: «se adverteix que ses senyories ni la ciutat no·l hisqué a rébrer» (pàg. 994). En aquells moments, l’equip jurídic estava treballant intensament per donar forma a totes les denúncies rebudes
sobre el comportament dels ministres reials. Començava la batalla legal per tot el que havia
passat l’any anterior. Des del mes de febrer, les juntes de braços es reunien amb molta més
freqüència i els assessors jurídics van recuperar el protagonisme. La denúncia del nous vectigals aprovats pel virrei va anar acompanyada d’un aparell tècnic que palesava encara més
la pobresa d’arguments de la política reial (pàg. 1012). El Dietari assoleix més que mai la
funció de reflectir «els motius» de la Diputació.
Però a partir d’aquestes constatacions, de cap de les maneres es pot deduir que aquesta
busqués una línia d’enfrontament obert, si més no, durant els primers mesos de 1640.
Contràriament, tant les paraules com les accions del consistori donen a entendre una voluntat de col·laboració. El mes de gener, es va incrementar, com no s’havia fet mai abans, la
pressió sobre els deutors del general per tal d’obtenir fons per finançar les despeses de la
guerra (pàg. 989). De fet, la detenció, el 18 de març, del diputat militar sembla que va agafar el consistori per sorpresa. Si, d’una banda, els seus membres mostren una encomiable
agilitat perquè van reunir la Junta de Braços per a aquell mateix dia passada la mitjanit
(pàg. 1019), de l’altra, fan la impressió que freturaven d’un pla concret per alliberar Tamarit. Quan va arribar el moment, el Dietari dóna a entendre que va tenir lloc al marge del
consistori. La narració de l’excarceració de Tamarit el 22 de maig és recollida amb la minuciositat, circumspecció i cura reservades per a les jornades decisives. Quan, enmig de l’avalot popular, l’»escarseller major» Felip de Sorribes va obrir les portes de la presó, el diputat
es va negar a abandonar-la sense tenir garanties de la seva seguretat en el futur: «y demanant dit deputat a dit don Phelip per orde de qui·l treya, ha respost lo treya per orde de sa
excel·lència y aleshores dit deputat és exit de la presó» (pàg. 1033)a. Indubtablement, el
dietarista tenia un interès clar per seleccionar els termes precisos per tal de destacar el contrast entre la lleialtat del consistori i l’arrogància del virrei: quan, abatuts per l’aldarull causat pels «tres mil homens o cerca de defora de la present ciutat que són entrats en ella armats de escopetas, arcabussos, pedrenyals y altres armes», els diputats van enviar un
emissari al virrei «significant-li lo sentiment ab que es trobaven y que estaven junts a effecte de servir al rey, nostre senyor y a sa excel·lència en lo que fos servit ordenat y manar-los»,
aquest va respondre, no sense jactància, «que obrasen com de sa fidelitat se esperava y, replicant-li dit assessor per dos vegades que los deputats aguardaven orde de sa excel·lència
ha respost que ell no estava al peu de la obra, que obrassen com d’ells se esperava y aquietasen lo avalot» (pàg. 1033).
La reconstrucció dels esdeveniments del 22 de maig obeeix una estratègia narrativa que
darrere de la seva transparència aparent conté una càrrega interpretativa intensa expressada
mitjançant nombroses referències implícites el contingut de les quals adquireix el seu significat ple a la llum d’altres pàgines i esdeveniments narrats pel mateix Dietari. Una estratègia
que es porta fins a les seves darreres conseqüències en la narració de la jornada del Corpus
de Sang, narració del tot artificiosa com es pot deduir de la semblança d’alguns dels seus
passatges amb altres narracions d’esdeveniments propers contingudes en el mateix Dietari.
Si, d’una banda, els avalots davant la residència de Santa Coloma recorden el que va succeir
davant la presó el dia de l’alliberament de Tamarit, de l’altra, el comportament dels dipua. El legalisme, o potser la malfiança, va portar la Diputació a convocar Sorribes el dia següent davant del consistori, de manera que «lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom del consistori, li demanà per orde de quí y còm havia tret de les presons lo
senyor deputat militar y dit don Phelip ha respost que sa excel·lència dimars, que comptavem a vin-y-dos del corrent, entre las
deu y onse horas del matí li donàs orde anàs a la presó y tragués dit deputat militar» (pàg. 1033).
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tats respecte del virrei amenaçat de mort per un greu perill té molts punts en comú amb el
que tingueren el 17 de setembre del mateix any respecte de Jeroni Garau, un jutge de l’Audiència que va ser descobert al portal de Sant Antoni quan pretenia fugir de la ciutat i va ser
assassinat unes hores més tard, tot i que el consistori estava segur d’haver-lo deixat en lloc
segur (pàg. 1078). D’altra banda, la menció expressa de totes les coses que van cremar «la
gent avalotada des del set del corrent fins lo die present» (pàg. 1039) es comprèn molt més
bé a la llum del «memorial de las casas robadas per lo exèrcit de sa magestat en la dita vila
de Perpinyà y número de las casas robadas» (pàg. 1055) recollit poques planes després.
N’hi ha prou a acarar ambdues relacions per comprovar la desproporció entre els excessos
d’un i altre bàndol: els soldats van ser molt més cruels que els segadors. A més a més, a diferència del que va succeir a Perpinyà amb els caps de l’Exèrcit, incapaços de refrenar els
seus homes, els dirigents de la Diputació i els consellers de Barcelona es van presentar com
la garantia de l’ordre públic alterat per les provocacions dels ministres reials (pàg. 1041).
El 8 de juny, mentre les cases dels jutges de l’Audiència eren saquejades i els seus béns cremaven enmig del carrer, quan el cos del virrei encara no havia estat sepultat, els diputats i
oïdors anaven consistorialment a les drassanes per inspeccionar la marxa d’unes obres proposades pel Consell de Cent (pàg. 1039-1040). La seva era la imatge viva de la normalitat.
Durant les jornades posteriors, les seves desfilades pels principals carrers de la ciutat esdevenien tot un símbol d’autoritat. Alguns estudis han mostrat el contingut altament ritualitzat de les revoltes populars del segle XVIIa. Faríem be de considerar que una gran part d’aquesta ritualitat no es troba tant en els fets com en els textos que els descriuen.
A partir del mes de setembre, el Dietari experimenta un important gir quant a la seva
orientació. El consistori, que fins aleshores havia actuat sempre a remolc de les decisions de
la corona, va prendre directament la iniciativa. La convocatòria de la Junta General de
Braços el dia 10 d’aquest mateix mes és la prova més clara d’aquest canvi. El monarca i els
seus ministres van ser desplaçats a les ombres de l’escenari. El comportament dels diputats
amb el virrei Garci Gil Manrique, el bisbe de Barcelona que a començament d’agost havia
substituït el traspassat duc de Cardona, va ser completament diferent al que havien tingut
els seus predecessors: li van retreure la seva passivitat, li van exigir que es traslladés a Perpinyà, el van contradir de manera oberta i van parlar públicament d’ell emprant les ironies
més punyents (p. e. pàg. 1065). Finalment, van passar a ignorar-lo. Un examen lexicomètric mostraria amb precisió la velocitat amb la qual desapareixen les al·lusions a «sa magestat» i a «sa excelència», tan freqüents en períodes anteriors. El silenci davant les cartes del
rei, transcrites al Dietari sense cap mena de comentari addicional i, el que és més important, sense cap repercussió en la línia política predeterminada, raneja al menyspreu. Com si
el contingut d’aquestes no tingués res a veure amb ells.
El doble pla en què es va desplegar l’activitat de la Diputació durant aquests mesos, amb
converses paral·leles a la cort francesa i a l’espanyola, ha estat posat de relleu per Basili de
Rubí i Josep Sanabre. Les planes del Dietari ens porten a través d’un procés gradual d’explicitació de les intencions de la Generalitat. Si les instruccions trameses el 20 d’agost a totes «las ciutats, vilas i caps de vegueria (...) per que en cas de invasió estigan previngudes»
(pàg. 1058) amagaven amb prudència la identitat de l’enemic, la reunió dels braços del 3
de setembre, alhora que decidia armar tots els francesos residents al Principat, deixava clar
el veritable objectiu dels preparatius militars: aquest no era altre que barrar el pas a les tropes castellanes «que·ns estan acometent –es deia el 14 d’aquest mateix mes– per llevant i
per ponent» (pàg. 1068 i 1075). El procés d’explicitació de l’enemic corre paral·lel a la
presentació dels nous aliats: el 4 d’octubre es deixava constància de la decisió de trametre
diners a Francesc Vilaplana «per poder pagar los auxiliars» (pàg. 1096) que col·laboraven a
a. P. BURKE, «La Madonna del Carmine e la rivolta di Masaniello», Past and Present, Nº 99, Maig, 1993, pàg. 3-21.
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la defensa d’Illa; però no és fins dos dies més tard que queda constància escrita per primer
cop en les planes del Dietari de la identitat aquests «auxiliars», que no eren sinó els soldats
francesos capitanejats per Espenan.
Al mateix temps que formalitzava les seves relacions amb les autoritats franceses, la Diputació va carregar més el discurs de la lleialtat a Felip IV insistint que «tot és sempre regonexent a sa magestat per nostro rey y senyor, ab la fidelitat, obediència y lealtat heredada
de nostres passats, a la qual en ningun temps faltarem» (14 de setembre, pàg. 1076). Una
mirada des del present fàcilment interpretaria aquesta mena de declaracions com un doble
joc maquiavèl·lic. Resultaria, però, molt més profitós reflexionar sobre el concepte de
lleialtat política contingut en aquestes declaracions.
La consciència que es té de l’abast de les decisions preses queda reflectida en els sonors
cants a la unitat. Aquesta és una invocació feta amb tanta insistència que delata una de les
principals preocupacions del consistori durant aquests mesos decisius. Por i precaució són
dues característiques del seu estat d’ànim que queden reflectides al Dietari. Al capdavall,
«dits deputats han fet y fan lo possible posant en exequució tot lo que per los brassos y juntas los és estat aconsellat fins arribar a valer-se de auxiliars forasters» (pàg. 1098-1099),
«judicant –es recull el 26 de setembre– que lo medi més efficás per conseguir est interès és
la unió y conformitat entre nosaltres» (pàg. 1086). Atès que la unitat resulta molt més fàcil
de predicar que de practicar, les paraules aviat donen pas a les exigències. El text de la fórmula presentada a la Junta General de Braços el 26 de setembre perquè la juressin tots
aquells que volguessin el passaport que donava pas a la condició de «fahels a la pàtria»,
constituïa, a més d’una exaltació de la unitat, una valoració dels esdeveniments recents:
«Jo, talis, juro a Déu y als quatre sants Evangelis, per mi corporalment tocats, de que tindré la unió y conformitat ab las demés personas y universitats
del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya que ha
aparegut als brassos generals és necessària per la defensa natural que se està preparant, y conservació de sas constitucions, privilegis y libertat, y saré fahel y leal
a la província y no·m apartaré ni dividiré del poder per los molts il·lustres senyors deputats o altres persones que de ses senyories tindran poder serà ordenat en las cosas deliberades per los brassos, fins haver obtingut de sa magestat
(que Déu guarde) la satisfacció dels mals passats y lo remey y reparo del que·ns
annassen y seguretat per a gosar de la justícia tranquilitat y pau desitjada» (pàg.
1087-1088).»
I, juntament amb les exigències de lleialtat, el combat contra els traïdors. De fet, el 22 de
setembre ja havien estat llançats els primers advertiments per a tots aquells que «dins vintiquatre horas no hauran comparegut ... sien declarats per enemichs de la pàtria y com a tals
se’ls fassa comminació de sos béns» (pàg. 1082). Al cap i a la fi, «poch importarian las deliberacions fetas en los brassos si aquellas promptament no·s possaren en executió, y en particular las que s’es feta de crear un tribunal que tinga ampla y plena jurisdicció contra los
inobedients y renitents als mandatos y ordres dels brassos generals» (3 d’octubre, pàg.
1094). Si algú hagués tingut dubtes de la voluntat de portar un control exhaustiu de les
afinitats de cadascú, les llargues relacions de noms indicant els que havien fet el jurament
s’haurien encarregat d’esvair-les (pàg. 1088-1090, 1090-1091, 1092, 1093). Però el control no era incompatible amb la pluralitat, si més no, pel que fa a l’estament reial. En totes
les comissions i ambaixades formades durant aquests mesos es va incorporar una nodrida
representació de no barcelonins, cosa que contrastava de manera oberta amb el que havia
succeït fins a l’estiu d’aquest mateix any.
Des del moment en què van tenir lloc els primers contactes amb les autoritats franceses,
la diputació semblava tenir clar el gruix de les reticències que caldria travessar. Al capdavall,
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no era el mateix mostrar la disconformitat amb la política d’Olivares que aliar-se amb els
enemics tradicionals. L’arribada a Barcelona, el diumenge 21 d’octubre de Du Plessis-Besançon amb la primera proposta del rei de França posa de relleu l’existència de dos nivells
diferents d’identificació amb la política de la Diputació (pàg. 1107). De fet, la Junta de
Braços no va ser informada de les converses fins una setmana més tard. Una lentitud que
contrasta amb la velocitat amb què es va moure el consistori en altres moments decisius
(pàg. 1109). Aquestes tardances a l’hora de donar la informació als braços va ser cada cop
més habitual els mesos següents.
És clar que els braços no eren els únics que havien de ser convençuts de les virtuts curatives de la medicina tan amarga que receptava la Generalitat. Des de començament del mes
de novembre, van sovintejar els esforços explicatius. La carta adreçada pels diputats a la duquessa de Cardona el dia 13 d’aquest mes –poc abans de decidir el seu empresonament i el
dels seus fills– proporciona l’esquema explicatiu repetit els mesos següents (pàg. 1116). La
decisió de celebrar el 6 de novembre la festa de Corpus que no s’havia pogut fer el 7 de
juny anterior sembla que formava part d’un pla orientat cap a la mateixa direcció. Tot plegat, l’acte central de la celebració, o, si més no, el més destacat pel Dietari, va ser el sermó
que, com era previsible, va fer fra Gaspar Sala, «y no és hipèrbola, que ja may hi po·y haver
hagut predicar que hage tingut tal auditori, que dins la seu no s·i podia entrar de ninguna
manera. Tornà per la causa dels cathalans, com de un tant gran predicador se esperava»
(pàg. 1112).
Es fa difícil de dir quina relació hi havia entre la decisió de llicenciar els assistents a les
juntes de braços presa a principis de desembre amb l’excusa que feien falta en els seus llocs
d’origen per ajudar la lleva de soldats, i la necessitat de vèncer les resistències (pàg. 1123).
Des del Nadal de 1640 les juntes i comissions diverses van ser substituïdes com a centre de
decisió política per les comissions conjuntes dels dos consistoris. Sembla clar que això va
tenir molt a veure amb l’aportació econòmica del Consell de Cent que ara resultava decisiva (pàg. 1131). Les decisions més transcendentals encara havien d’arribar i la Generalitat es
va envoltar d’una junta de teòlegs a qui va encarregar la confecció d’arguments favorables
a la seva política.
Sigui com sigui, a Barcelona va quedar el nucli dur. Els darrers dies de 1640 i els primers
de 1641, es va viure a la capital catalana un clima de tensió angoixant que va portar el Dietari a justificar fins i tot l’assassinat cruel de tres jutges de l’Audiència que havien aconseguit escapolir-se de la persecució de l’estiu. «Aquesta era la mort que mereixien els traïdors», semblava voler dir el Dietari en l’entrada corresponent al 24 de desembre: «y
mataren ab grandíssim rigor tres jutges de la Audiència que des del die de corpus estaven
amagats, donant intelligencias y avisos als ministres reals de Madrit del que la província
obrava per la defensa, que era la causa de la total destrucció nostra (...) Sia exemple per als
qui governen, que los qui governaven la província ab tirania y fent y ordenant totas las traicions que podian contra ella foren morts com està dit y penjats en una forca, guaitsi qui
guardar-i ha que lo mateix los succehirà» (pàg. 1129).
No és estrany que la descripció de la Batalla de Montjuïc el 26 de gener, una victòria que
pocs dies abans a Barcelona ningú hagués gosat augurar, estigui farcida d’explosions patriòtiques que amb prou feines poden amagar l’emoció acumulada: tot i la gran desproporció numèrica, «que sens exegeració ninguna hi havia cent dels enemichs per quiscun cathalà» aquests van lluitar «com a lleons, desermats de las armas de foch peleant ab las
espasas, ab tal valor que lo enemich se retirà (...) que com a gallines fugiren, que en tal nom
se·ls pot donar» (pàg. 1139, 1140). Aquesta era la victòria militar que la Generalitat necessitava per consolidar les transformacions polítiques. En la reunió dels braços del 16 de gener, havia estat plantejada la via republicana que permetria comptar amb l’ajut francès sense comprometre la identitat constitucional catalana (pàg. 1134). El 23 de gener una nova
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reunió dels braços era convocada amb solemnitat especial, «no ab trompetes sino que manaren tocar la campana Tomasa a batellades, com s·i tocava a corts». El títol escollit pel
Dietari per encapçalar l’acta de la sessió –»Brassos Generals ab que se entregà la provincia a
la obediencia de França»– és prou explícit. La proposta de Pau Claris, una detinguda anàlisi de la situació generada pels últims esdeveniments, acaba amb una lacònica conclusió: «y
havent conferit algunas personas de confiansa y tota satisfacció lo modo de la protecció y
forma de la república, se han considerats gravíssims inconvenients, no sols per los gastos se
offeririan per la defensa y conservació de aquella, però encara en la disposició del govern»
(pàg. 1136). D’aquesta manera, acabava l’experiència republicana iniciada una setmana
abans.
Fins aquell moment, la fidelitat dels catalans a Felip IV mai havia estat qüestionada de
manera formal per la Diputació. De fet, el 14 de gener encara es parlava amb devoció de
Garci Gil Manrique com a legítim virrei de «sa magestat» a la província. Una devoció que
havia pujat com l’escuma arran la notícia de la designació del marquès de Los Vélez com a
nou lloctinent (pàg. 1120). Tot va canviar, però, després de la reunió del dia 23. A les pàgines del Dietari corresponents a la jornada següent, Felip IV deixa de ser «sa magestat» i
queda reduït a la condició de «rey de Castella» (pàg. 1138).
El canvi de sobirania va ser presentat per les autoritats catalanes com un alliberament
destinat a acabar per sempre més amb les angoixants dificultats econòmiques i la sensació
de desprotecció dels darrers temps. Quan el 27 de març va arribar a Barcelona la confirmació oficial que el rei de França havia acceptat la submissió dels catalans, la ciutat va esclatar
en manifestacions d’alegria: «se feren tres salvas tirant totas las pessas de artilleria de la ciutat ab bala, ço és, una a la matinada, altra a mig die, y altra a la nit» (pàg. 1154 i 1155). A
les reunions del braços eren cada cop més nombroses les veus que, amb el canvi d’escenari,
demanaven moderació en les accions repressives, de tal manera que «se haurà de premeditar més lo rigor de la pena de confiscació, tant detestada per las generals constitucions de
Cathalunya» (pàg. 1145).
Des de principis del mes de març i fins a finals de maig, les reunions dels dos consistoris
per discutir el text que havia de ser presentat al monarca per al seu jurament van ser gairebé diàries. Havent traspassat Pau Claris i estant absents de la capital gran part dels dirigents
de la Diputació, la figura clau en aquests moments crucials des del punt de vista constitucional era el conseller en cap de Barcelona, Joan Pere Fontanellaa (pàg. 1167). El text es va
presentar finalment a la Junta de Braços del 13 de maig (pàg. 1168). Com era fàcil de preveure, l’apartat més llarg i tècnicament més elaborat estava consagrat a l’administració de la
justícia i, en concret, a la resolució de les possibles contrafaccions (pàg. 1170-1171). Això
era lògic si es té present l’origen de la majoria dels conflictes polítics en la dècada anterior.
Una qüestió diferent és que el seu articulat fos capaç de satisfer totes les aspiracions. El braç
militar va manifestar des de bon començament el seu desacord, perquè no va ser convidat a
participar en la redacció d’aquest i per la poca atenció que, des del seu punt de vista, rebien
algunes de les seves reivindicacions tradicionals (pàg. 1176). Aquest descontentament es
va manifestar durant els mesos següents en la lluita per controlar el nomenament dels principals càrrecs de l’aparell judicial. La fèrria oposició de l’estament a la designació del canonge Jaume Ferran com a assessor de la Diputació va sorprendre el mateix consistori,
que, mancat d’arguments per defensar la seva posició, durant unes quantes setmanes va representar un paper que recordava molt el dels antics virreis (pàg. 1192-1195). Efectivament, a Ferran li mancaven els requisits legals necessaris per al càrrec, cosa que era especialment important en una situació en què els assessors de la Diputació havien de fer la feina
dels jutges de l’Audiència. Finalment, el canonge va haver de presentar la seva renúncia
a. J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649). Vic, 1997.
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(pàg. 1198). Els militars havien aconseguit un dels seus objectius: demostrar que la Diputació utilitzava la seva posició, enfortida per partida doble per les victòries militars i l’absència de virrei, per situar els seus afectes en els nusos de l’estructura del poder. Una qüestió
d’especial transcendència, atès que durant l’estiu i la tardor de 1641 es van haver d’omplir
una gran quantitat de forats com a conseqüència del desgavellament de l’antiga Administració reial.
Mentrestant, la relació amb les autoritats franceses transcorria en un clima idíl·lic, si més
no quant a les formes externes. Les primeres cartes del nou monarca s’orientaven directament a encoratjar els dirigents de la Diputació en la seva determinació, ja que «en poch
temps recullireu los fruyts que haveu esperats y conexereu, de més en més, que nostra benevolència, en lo que us toca, és tal qual podeu esperar de nós» (pàg. 1192). I, a continuació,
la promesa que ben aviat els catalans podrien gaudir del sol de la seva presència: «tindriam
grandíssim contento de poder-hi nossaltres mateixos anar-hi y vèurer persones que tanta affició han demostrada a la França» (pàg. 1204). Poc importava que de mica en mica aquestes
cartes entonessin una tornada ben coneguda que parlava de «los grans y presents negocis
que tenim en estas parts (...) no donant-nos loch de arribar en Cathalunya, [que] nos causa
un grandíssim disgust (...) tant prest que nostres negocis nos donaran loch de arribar a vosaltres, per cumplir en persona lo que haurem fet per procurador, ho farem ab gran contento» (pàg. 1228). Les lloances dedicades al monarca pel Dietari només es podien comparar a
les que havia merescut en el seu moment Pau Claris: «Déu nos mantinga y done molta salut
y vida a nostre rey y senyor Luys Tretse de França, a qui, mediant lo valor dels cathalans, devem la vida y honra» (13 de novembre de 1641, pàg. 1222). Un grau de veneració que va
assolir el seu punt màxim el 1642, quan la festivitat de Sant Lluís, rei de França, (26 d’agost) del va ser afegida al calendari de celebracions de Barcelona amb tota solemnitat (pàg.
1267). És possible, però, que aquesta veneració no fos compartida per tots amb la mateixa
intensitat. La sol·licitud reial per jurar mitjançant un procurador va ser acollida amb cautela
per una part dels braços que expressament van demanar que quedés constància que «per
aquesta vegada tan solament, sia admès a sa magestat son jurament per procurador ab protestació que aquest acte en ningun temps puga fer prejudici al present Principat y comtats ni
a las generals constitucions» (pàg. 1211). Això no va ser obstacle perquè a la seva arribada a
Barcelona, el 23 de febrer de 1642, el primer virrei francès, el mariscal Brèzè, fos objecte
d’una rebuda com no havia tingut cap dels seus predecessors: «fou cosa que mai se era vista
y molt major lo contento que tingueren los cathalans de sa vinguda, per necessitar tant la
província de govern» (pàg. 1241). Quan sis mesos després, van ser plantejats els problemes
legals de la seva substitució pel mariscal La Mothe, les disponibilitats de la Diputació van
continuar intactes, ja que «nostres magnífichs assessors y advocat fiscal, no han trobat en
què reparar que sia cosa de importància, sinó sols en que sa magestat no ha jurat encara personalment en la present ciutat de Barcelona» (pàg. 1263). Allò que vint anys enrere havia
estat un comportament intolerable ara havia esdevingut una cosa sense importància.
Per descomptat, la pressió militar tenia molt a veure en aquest canvi de percepció.
Contràriament al que en un primer moment s’havia esperat, la Batalla de Montjuïc no va
allunyar el front de guerra de la ciutat de Barcelona. El mes d’abril de 1642 es lluitava a Vilafranca del Penedès i el juliol «se travà altra batalla entre las dos armadas devant Castelldefels (...) y sentint-se los tirs des de Barcelona» (pàg. 1258). Com era d’esperar, el Dietari
ressaltava molt més les victòries que les derrotes. L’aixecament del setge de Tarragona, l’agost de 1641, quan semblava que la ciutat podia ser recuperada d’un moment a l’altre, va
merèixer només unes poques ratlles (pàg. 1199). En canvi, la victòria a Vilafranca, que va
permetre capturar una gran part de l’Exèrcit castellà, amb el seu general, el desgraciat fill
del duc de Cardona, el marquès de Povar, (pàg. 1246) o la rendició del castell de Perpinyà,
les condicions de la qual són transcrites «per a que in futurum conste als esdevenidors caXXVII

thalans del rendiment de la dita plassa y que mai pus se fien dels castellans» (pàg. 1270),
són objecte de llargs comentaris encomiàstics.
L’esperança que la nova condició política solucionaria les angoixes econòmiques es va
esvair de seguida. El gener de 1642 «la sodadesca» es va amotinar perquè no havia rebut
puntualment la paga (pàg. 1231). El finançament de la guerra continuava sent la primera
preocupació del consistori que, com ja havia fet la tardor de 1640, conjuminava els expedients econòmics amb els recursos sobrenaturals: per tal d’obtenir l’ajut del cel, va decidir
organitzar, el febrer de 1642, una campanya adreçada a la dotació de donzelles pobres dels
principals establiments benèfics de Barcelona (pàg. 1238-1239). Atès que la confiança en
aquest sistema de finançament era limitada, la comissió trenta-sisena formada l’agost de
1641, tot just després de l’elecció d’un nou consistori, va rebre com a missió principal la de
cercar diners allà on es trobessin. Si el primer objectiu van ser les «persones riques» que poguessin «dexar a censal» (pàg. 1210), el segon va ser l’estament eclesiàstic amb els representats del qual es van fer tot un seguit de reunions per «tractar y asentar lo que dit bras
podrà donar per ajuda de costa al batalló de la província» (pàg. 1222). El racional, responsable de controlar la col·lecta dels drets de la Diputació a les diferents taules distribuïdes
per tot Catalunya, un personatge ignorat pel Dietari abans de 1640, esdevé ara un actor
habitual. Des de començaments de 1642 es fa inventari de tot allò que es pugui vendre: esclaus que són propietat de la Generalitat (pàg. 1235), els llibres confiscats al bisbe Pau Duran (pàg. 1253) o les cases d’alguns traïdors com ara la de Bernandino de Marimon al carrer Ample (pàg. 1281). L’entrada de tropes castellanes per la franja de ponent a finals de
1642 va acabar d’empitjorar la situació.
***
Més enllà de la selecció, exposició i valoració d’un seguit d’esdeveniments, el Dietari
ofereix un segon nivell de lectura que proporciona algunes de les claus més importants per
comprendre la forma de les relacions polítiques a la Catalunya del segle XVII. Afirmar que
aquestes eren unes relacions vehiculades per codis simbòlics precisos no afegeix gairebé res
al coneixement d’una activitat que porta el ritual en la seva pròpia naturalesa. Allò veritablement important és desxifrar el valor dels símbols, el paper que els assignaven els actors
polítics i les pautes seguides per la seva codificacióa.
El cerimonial polític ha estat rescatat els darrers anys del bagul de les curiositats que els
historiadors deixaven, amb certa condescendència, per al divertiment d’erudits i liturgistesb. Malauradament, els estudis s’han centrat sobretot en el cerimonial cortesà. Encara sabem ben poc dels rituals cívics i republicans dels quals l’etiqueta del Palau de la Generalitat
és un ric exponent.
Al llarg de 1639 diversos esdeveniments van permetre desplegar alguns dels recursos a
disposició dels mestres de cerimònies de la casa. La delegació de l’estament militar encapçalada per Joan Sans, que el 23 de febrer es presentà al palau per sol·licitar autorització
per fer servir la plaça del Born per a una festa, va ser rebuda en tres etapes successives: al
peu de l’escala principal «per lo scrivà major y secretari del General acompanyat de molts
officials de la present casa»; a l’entrada de la sala dels reis, per l’oïdor militar i el reial «ab los
porters y masses», i, per fi, a la sala del consistori, pel diputat eclesiàstic que va convidar
Joan Sans a ocupar «una cadira de vellut que ja a postas hi havia» i els seus acompanyants
perquè «se assentaren ab cadires vermelles» (pàg. 937).
a. C. GEERTZ, «Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura». La interpretación de las culturas. Barcelona,
1997, pàg. 19-40.
b. R. CHARTIER, «Formación social y economía psíquica: la sociedad cortesana en el proceso de civilización». El mundo como
representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Barcelona, 1992, pàg. 81-104.
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Unes setmanes més tard, la cerimònia religiosa a la capella nova del palau amb motiu de
la festivitat de Sant Jordi, fou organitzada de manera que els diputats i oïdors arribessin
«de·n hu en hu ab gran acompanyament de personas ecclesiàsticas y seculars, cavallers y altres dels officials de la present casa». El primer a fer-ho havia de ser «lo senyor oÿdor real,
lo qual anaren a rebrer los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General los quals
eren ja en la dita capella per lo dit effecte, en lo cap de la escala, y se assentaren en uns
banchs vanovats de vellut carmesí posats a ma dreta envers lo altar». El mateix procés es va
seguir per rebre la resta dels membres del consistori que van arribar per ordre de precedència. Un cop congregats a la capella, van sortir tots novament per donar la benvinguda als
consellers de la ciutat i encara van repetir la operació un cop més per rebre el senyor bisbe
(pàg. 945).
El 6 d’agost, un cop rebuda la notícia del traspàs a Perpinyà de Francesc de Vallgornera,
el regent de comptes del general responsable del pagament dels soldats que lluitaven als
comtats, el redactor del Dietari va rebre instruccions d’introduir la nota següent: «que
abans se dubta si dits senyors deputats havien de anar consistorialment al dol de dit don
Francisco de Vallgornera per no èsser ell mort ni enterrat en la present ciutat. Y aprés de algunes conferències sobre açó tingudes, resolgueren ses senyories que·s devia anar al dol ab
ceremònia (...) Y havent-se axí mateix dubtat si manarian cubrir las massas de dol per
aquest acte, com fins assí és sempre observat, occasionant aquest dubte alguns senyors de
dit consistori, dient que dites masses no·s deven cubrir sino és en occassió de morts de reys
o prínceps, senyors nostres, perquè les masses son insignies que las aportan los deputats y
altres magistrats per privilegis reals y que axí no·s devian cubrir (...) com tampoch no ho
fan a la Real Audiència ni la ciutat de Barcelona». Després de moltes discussions es va fer
necessari acudir a la «consuetut immeorial y styl de la present casa, corroborat ab moltíssims exemplars» per prendre la decisió que calia que els diputats i oïdors anessin al dol amb
les maces cobertes (6 d’agost de 1639, pàg. 968).
Va transcórrer un mes. El 3 de setembre, el marquès d’Espínola, tot just designat general dels terços que lluitaven a la frontera, va arribar al palau per retornar la visita que aquell
mateix dia al matí li havien fet els diputats. Un cop més, com en el cas de Joan Sans, la recepció es va fer en tres moments, però amb protagonistes i punts de trobada diferents: al
«portal major de la present casa» ho van fer «tots los officials del General y present casa de
la Deputació (...) ab moltes atxes ensesas»; just al final de l’escala «los senyors oÿdors ecclesiastich y real» que «hi·l posaren en lo mig y lo entraren fins a la sala dels reys, ahont a
mitja sala hisqueren los senyors deputats, rebent-lo ab molt gran demostració de voluntat,
posant-lo en lo mig dels senyors deputats ecclesiàstich y militar hi·l entraren en la sala del
consistori, la qual estava adornada de richs domassos, ahont estigueren assentats los senyors deputats y oÿdors per son orde y en lo mig lo dit senyor marqués» (pàg. 969).
Aquestes i moltes altres descripcions semblants contingudes a les planes del Dietari es
podrien obviar des del punt de vista polític, si no fos perquè, d’alguna manera, el Palau de
la Generalitat estava concebut com un prosceni per a la representació del poder, cosa que
tenia una importància comparable només a les ambaixades trameses al monarca i el virrei.
Al capdavall, la dignitat dels diputats formava part del patrimoni constitucional que
aquests havien de protegir. Si l’autor del Dietari fa constar totes aquestes cerimònies no és
per una qüestió de gustos personals, sinó per acomplir ordres rebudes (pàg. 969).
Altres actuacions del consistori responien a una intencionalitat simbòlica menys explícita però no menys important. Com cal interpretar, per exemple, el missatge de les xifres a
l’hora de decidir el nombre d’integrants d’una ambaixada o una comissió de seguiment, sigui aquesta una dotzena, una divuitena o trenta-sisena? Per què davant determinats conflictes s’opta per prorrogar la Junta de Braços en comptes de convocar-ne, com era habitual, una de nova, tot i sabent que tant el nombre com la identitat dels assistents serien
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molt semblants? Des d’una perspectiva actual, això es podria interpretar fàcilment com a
mesures de pressió. És poc probable, però, que els governants del segle XVII preguessin les
seves decisions atenent a voluntats majoritàries. El passat és un país estranger ocupat per
habitants estranysa. I això és cert fins i tot per a un país tan proper com Catalunya.
Aplicada als discursos, la ritualització va donar lloc a la retòrica de la dissimulació. El
llenguatge va esdevenir una arma política posada tot sovint al servei, no de l’argumentació,
sinó de la persuasió. Les ambaixades van ser el millor camp de proves. Després d’haver
mostrat una actitud de menyspreu vers les constitucions i de tancar-se manifestament al
diàleg, el comte de Santa Coloma no tingué cap problema per declarar «que ningú més
que ell desijava la observança de las generals constitucions d’esta provincia» (pàg. 1006).
És clar que ell no tenia l’exclusiva en l’ús de la dissimulació. El mateix consistori de la Generalitat va emprar en les seves declaracions un llenguatge molt ritualitzat i va presentar totes les seves actuacions com adreçades invariablement a «la honra de Dèu, el servei del rei,
el benefici de la provincia i gust de sa escelència (el virrei)» (pàg. 1031). Tant era que
aquestes estiguessin en total contradicció amb les directrius del mateix monarca. Així
doncs, la seva negativa a acceptar el marquès de Los Vélez com a virrei la tardor de 1640 va
ser presentada sense cap mena de rubor com «del mayor servey de sa magestat» (pàg.
1116). El seu raonament era ben senzill: ningú sabia millor que ell el que li convenia a un
rei que estava tan mal aconsellat.
La utilització capciosa del llenguatge no només va portar a embolcallar de concòrdia els
moments de màxima tensió, sinó també a disfressar la debilitat amb paraules desafiants. Si
la carta del rei llegida en el consistori la vigília del naufragi del Corpus de Sang es vantava
encara de «quan fàcil me es el acavar con todos essos villanos solevados» (pàg. 1036), encara no dos mesos més tard, el 31 d’agost, després d’haver fracassat tots els seus intents de
frenar els excessos dels soldats, la Diputació no dubtava a afirmar que «no obstat que la
província, en virtut de generals constitucions podía obrar per sí sola, ha procurat fins vuy
representar-ho, axí a sa magestat per medi de sos embaxadors» (pàg. 1061). Unes paraules
que, és clar, al virrei li sonaren poc creïbles (pàg. 1072).
L’expressió màxima de formalització discursiva, però, la trobem en les narracions per
donar a conèixer les extorsions fetes pels soldats que es van començar a difondre a partir
del mes de maig de 1640. Inserides entre les pàgines del Dietari o bé incorporades a
l’apèndix documental, aquestes són una de les aportacions més interessants del present volum. La seva estructura dramàtica dóna a entendre que, lluny de tenir un caire exclusivament informatiu, estaven pensades per fer una tasca important de sensibilització política.
El seu objectiu principal no era valorar la magnitud de les destrosses, sinó colpir les emocions del lector. O potser seria millor dir de l’oient, ja que la cadència amb la qual es van repetint formules altament estandarditzades posa de relleu una de les intencions principals
dels autors consistent en què el seu contingut tingués fàcil acollida a la memòria del destinatari per tal que pogués ser ràpidament difós de boca en boca. Ens trobem davant d’unes
narracions organitzades invariablement al voltant de dues idees centrals: la crueltat i la irreligiositat dels soldats. Per transmetre la primera, alguns elements dramàtics resultaren especialment eficaços: el pagès pobre i desvalgut que veu com es perd el fruit de tota una vida
de treball, les dones maltractades i en moltes ocasions violades en presència dels seus marits
o les criatures martiritzades després d’haver estat arrencades dels braços de les seves mares.
Alguns exemples d’això són prou il·lustratius.
Palautordera, final de gener de 1640: «que a Jaume Net, pagès de dit terme, per no poder-los donar tot lo diner en que·l composaven, li lligaren los brassos endarrera y per
aquélls lo tingueren penjat un gran rato y, no satisfets d’axó, lo garrotaren en una escala a
a. D. LOWENTHAL, The past is a foreign country, Cambridge, 1993.
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hont, ab los canons de las escarabinas, lo dexaren casi per mort de bastonades y, perquè demanant-li després més gallines respongué que ja las havian totas mortas prengueren un fill
seu, de edat de tres anys dient lo volian matar y rostir al forn, com de fet hi ensengueren
gran foch, sinó que Déu fou servit que sa muller, mentre estavan turbats ensenent-lo fugí
per una porta falsa ab la criatura» (apèndix, pàg. 46).
«En lo loch de Sant Pere de Gavà, bisbat de Barcelona»: «forsant moltas donas, y en particular una certa casa lo nom de la qual per sa honra se calla bastonejaren lo amo de aquella
y després ab violència prengueren a sa muller, y sobre de son marit mateix que estava en terra casi mort a bastonades ley desonrraren fent per força d’ella lo que volgueren. Y en altra
casa del mateix lloch prengueren un minyo de edat de nou o deu anys y volgueren ab ell de
usar actes de sodomia, sino que fonch Déu servit que ab sas manyas los escapà» (pàg. 1002).
La Granja, 13 de novembre de 1640: «y robat lo loch de la iglèsia de la Granja, junt a
Mequinensa, y mort un home que sol era restat en dit loch per no dexar sa muller que estava extremunsiada, y tiraren per la finestra una filla sua de sis o set anys, que·s trobà morta
en lo carrer» (pàg. 1117).
Les referències als sacrilegis són encara més abundoses. El procés incoat al bisbat de Girona contra els soldats que cremaren l’església de Riudarenes proporciona l’esquema d’un tipus d’acusació que, com es va donar a gairebé totes les revoltes populars del segle XVII, va
permetre justificar l’aixecament contra el «mal govern» com una lluita per la defensa de la fe.
***
A diferència d’altres textos que parlen de la revolució de 1640, les pàgines del Dietari,
amb les seves virtuts i les seves limitacions, estan destinades a romandre com un punt de referència imprescindible per tot aquell que vulgui apropar-se al coneixement d’aquest moment cabdal de la història de Catalunya. Cada nova generació d’historiadors ho farà, però,
amb una mirada diferent. Per a nosaltres és un recordatori punyent de tota la feina que encara resta per fer. Certament, durant els darrers anys s’han fet passes importants que han
permès matisar la imatge, de referència imprescindible encara, que dibuixaren en el seu
moment Josep Sanabre i John H. Elliotta. Alguns dels protagonistes ens són avui dia una
mica més familiarsb; disposem d’un enquadrament més precís dels esdeveniments de Catalunya dins el context internacionalc; podem establir amb més detall les etapes de la crisi
institucional que va portar a la rupturad, però sobretot, estem assistint a una florida impressionant dels estudis sobre el pensament polític que, amb tota seguretat, canviarà substancialment la nostra percepció d’un dels aspectes de la revolució més oblidats fins arae. Mala. J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía europea, 1640-1659. Barcelona, 1956; J. H.
ELLIOTT. La revolta catalana, 1598-1640. Barcelona, (2a edició), 1989. Un balanç d’aportacions posteriors a la publicació
d’aquests treballs a A. SIMON. «La revuelta catalana de 1640. Una interpretación», J.H. ELLIOTT et al. 1640: La monarquía
hispánica en crisis. Barcelona, 1992, pàg. 17-43.
b. R. GARCIA CÁRCEL, Pau Claris: la revolta catalana, Barcelona, 1982; P. CATALÀ ROCA, El virrei comte de Santa Coloma,
Barcelona, 1988; J. ANTON PELAYO; M. JIMÉNEZ SUREDA, «Francisco Martí i Viladamor: un pro-francés durante la Guerra
dels Segadors». Manuscrits, 9, (1991), pàg. 289-304.
c. M.A. PÉREZ SAMPER, Catalunya i Portugal el 1640, dos pobles en una cruïlla, Barcelona, 1992; F. SÁNCHEZ MARCOS, «The
struggle for freedom in Catalonia and in Portugal», 1648 War and Peace in Europe, vol. I, Münster, 1998, pàg. 207-218.
d. E. SERRA et al. La revolució catalana de 1640, Barcelona, 1991. J. ARRIETA. «La disputa en torno a la jurisdicción real en
Cataluña (1585-1640): de la acumulación de la tensión a la explosión bélica». Pedralbes, 15, (1995), pàg. 33-93. J. L. PALOS.
Els juristes i la defensa de les constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649). Vic, 1997.
e. Només a tall d’exemple, podem esmentar els d’A. SIMON. «Els antecedents ideològics de la Revolució de 1640. Un renovat pactisme català enfront la «revolució bodininana»». DD.AA.: Profesor Nazario Gonzàlez. Una historia abierta. Barcelona,
1998, pàg. 94-102. A. SIMON, Els origens ideològics de la revolució catalana de 1640 (en premsa). J. P. RUBIÉS «Reason of state and constitutional thought in the Crown of Aragon, 1580-1640». Historical Journal, 38, I, (1995), pàg. 1-28. J. P. RUBIÉS. «La idea del gobierno mixto y su significado en la crisis de la monarquia hispánica». Historia Social, 24, (1996), pàg. 5781. J. VILLANUEVA, Los orígenes carolíngios de Cataluña en la historiografía y el pensamiento político del siglo XVII. Treball
d’investigació inèdit. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994. Un balanç d’algunes de les darreres aportacions a J. L. PALOS. «Les idees i la revolució catalana de 1640», Manuscrits, 16 (1998).
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grat tot, és encara poc el que sabem sobre les doctrines realistes emprades pels defensors de
la causa de Felip IV; sobre la recepció de la revolta barcelonina a les comarques; sobre la
identitat d’alguns protagonistes que sense figurar en primer terme tingueren un paper determinant en el curs dels esdeveniments; sobre el grau d’identificació que les classes populars tingueren amb les decisions de les elits. Seria convenient aprofundir molt més en una
perspectiva comparada que ens permetés entendre la revolta dels catalans a la llum d’altres
moviments contemporanis a Anglaterra, Portugal, Nàpols o la mateixa França. Però sobretot, continua sent un misteri el que passa, més enllà dels aspectes estrictament militars, entre 1642 i 1652. Ben segur que les pàgines del Dietari podran ser una pista a seguir per a
recerques futures.
Seria una desconsideració amb el P. Basili de Rubí acabar aquesta introducció sense fernos ressò de l’advertiment que feia, ara fa gairebé vint-i-cinc anys, en previsió del moment
en què aquest volum del Dietari fos publicat: «hem constatat que en aquest últim dietari hi
falten alguns folis, cosa que no fou advertida (es refereix als oficials de la Diputació que al
segle XVII s’encarregaven d’aquesta feina) en cosir-los, numerar-los i enquadernar-los.
Tampoc advertiren la manca d’aquests folis alguns historiadors, per presentar el Dietari seguida i sense interrupcions, la seva numeració». (...) «Insistim en aquesta advertència per
què, havent-se publicat el primer volum del Dietari de la Deputació del General de Cathalunya 1411-1458 (Barcelona, 1974), seria de doldre que, en arribar a aquestes jornades,
passés inadvertida una bona part del seu contingut. Allò que hi falta pot perfectament suplir-se amb el contingut del text que donem en el nostre «Dietari», transcrit, com hem indicat, en allò que fa referència a proposicions i resolucions, del Dietari esborrany de la Generalitat»a. Malauradament, aquestes pàgines es van perdre per sempre més durant els
convulsos anys de la Guerra del Segadors i per tant no s’han pogut incorporar a la present
edició del Dietari. Sigui la notificació d’aquesta mancança un petit homenatge al P. Basili
de Rubí en commemorar-se, el 1999, el centenari del seu naixement.

a. B. DE RUBÍ. Les Corts Generals de Pau Claris. Barcelona, 1976, pàg. 75-76.
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tave parada. Y aprés que.y foren tots, los porters ordinaris de la present casa avisaren com
estaven ja tots los senyors deputats y oÿdors
ajuntats, hisqueren ab les masses grans fins a les
claustres y allí se ajuntaren tots, ço és, los vells
ab los nous, en la forma següent, ço és, que lo
// 1v // senyor deputat militar vell se posà a la
mà dreta del senyor deputat nou, y axí mateix
los demés, per son orde, restant en consistori lo
senyor deputat ecclesiàstich nou, y de aquesta
manera anaren fins a la Seu a la capella de la
gloriosa Santa Eulària, ben acompanyats, Y
arribats allí se assentaren ab sos banchs despallers, ço és, los vells a la part del evangeli y los
nous a la part de la epístola. Y ohida la missa los
senyors deputats vells y nous reberen lo Sanctíssim Sagrament ab gran devoció, y aparegué
molt bé a tots los presents. Y fet açò, se’n tornaren a la present casa, anant los vells a la mà
squerra y los nous a la dreta. Y arribats en la
present casa, en la sala vella del foch, se prestà
lo jurament com dalt està dit. Y fet açò se’n entraren dits senyors deputats y oÿdors nous, assessors, advocat fiscal y scrivà major y secretari
en consistori y se assentaren per son orde en ses
cadires de la manera que sos predecessors tenien acostumat. Y encontinent enviaren lo síndich del dit General per a demanar hora al
excel·lentíssim senyor loctinent general, per
anar a besar-li les mans. Y poch aprés de tornat
lo dit síndich referí a ses senyories com lo dit
excel·lentíssim senyor loctinent general en lo
present Principat y comptats; y feren la visita
ordinària, y allí foren molt ben rebuts, y a cap
de poch se despediren ab molta cortesia.

Jhesús, Maria. Trienni MDCXXIII. Essent deputats los senyors don Pere de Magarola, bisbe de
Elna, Francesch Pla y de Cadell, donzell en Barcelona domiciliat, Pere Fuster, ciutadà de Tortosa. Oÿdors de comptes: Honofre Compter,
canonge de la Seu de Elna, Joan de Collferrer,
donzell en la vegueria de Gerona domiciliat,
Bernat Sala, en quiscun dret doctor, ciutadà de
Barcelona.
Scriba major Generalis, Antonius Thio, notarius.
1r

Agost MDCXXIII
Dimars, lo primer. En aquest die los senyors
deputats, lo ecclesiàstich absent de la present
ciutat, qui encara no ha jurat, y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, novament
extrets a XXII de juliol pròxim passat per lo
trienni que comensa lo die present, juraren en
la forma acostumada en la sala vella del foch de
la present casa, estant los senyors deputats y oÿdors nous, per son orde, assentats a la part de la
paret ab una taula gran ab lo missal devant, y
los deputats y oÿdors vells a la altra part de la
dita taula, y lo reverent official del senyor bisbe
de Barcelona y lo veguer al cantó de la taula, y
lo scrivà major y secretari del dit General al altre cantó, publicant allí y llegint lo jurament. Y
publicat y fet lo dit jurament y ohida la sentència de excomunicació y los llahuhs, prestat lo
sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de dit veguer, se alsaren tots per son orde y
se’n anaren fins al hort y allí se despediren
abans de jurar, servant la forma següent, ço és,
que los senyors deputats y oÿdors vells se’n vingueren primer a la Deputació y se’n entraren en
son consistori y feren allí negoci, y los senyors
deputats y oÿdors nous vingueren en dita casa,
comensant lo senyor oÿdor real ben acompanyat y aprés lo militar y axí consequutivament
los demés. Y allí se’n entraren en lo consistori
vell dit del ivern, aguardant que.y fossen tots,
fent oració axí com venien en la capella que es-

En aquet mateix die se féu crida de braços per
fer extracció de visitadors del dit General, segons forma del capítol primer del nou redrés,
per a demà a les dues horas passat migdie, com
en registre.
Dimecres, a II. En aquest die se féu extracció
de visitadors del dit General // 2r // en la forma
1

[ 1623 ]

[ 1623 ]

rat suplicar a sa excel·lència fos servit interposarse ab sa majestat per a què scrigués al gran mestre y al Summo Pontífice en favor del dit Vilalba, attesa sa notòria justícia, sperant ab tot bon
medi alcansar-la.

ordinària y conforme disposició del capítol primer del nou redrés, en presència dels brassos y
de nou testimonis, los quals testimonis serviren
de brassos, y foren los següents: per lo bras ecclesiàstic, los senyors T. Suro, canonge dea...,
lo canonge T. Reart y fra don T. Meca, monjo
de Sant Cugat; per lo bras militar, los senyors
don Jaume de Llordat, Joseph Spuny, donzell,
y don Dalmau Despalau; per lo bras real, los
senyors misser T. Pasqual de Olot, Francesch
Carrer y misser Pere Segura. Y encontinent
fonch feta la dita extracció en la forma que.s
sol fer la de deputats y oÿdors, y foren extrets
en visitadors los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstic, los senyors Hierònym Moliner, canonge de la Seu de Tortosa, Antoni
Ponsich, canonge de Elna, y fra Joan Batista de
Calders, abat de Arles; // 2v // per lo estament
militar, los senyors Joan Olmera y de Cruÿlles,
misser Gaspar de Prat y Domingo de Moradells; per lo estament real, los senyors Hierònym Navel, Antoni Seragut y Hierònym Pere
Arnau.

E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren a ses senyories com havien
explicada la dita embaxada a sa excel·lència, en
la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència havie fet de resposta que, a petició dels senyors deputats del trienni pròxim passat, havie
ja scrit a sa majestat lo que se li demanave y que
ara, per donar-los gust, tornarie scríurer suplicant-lo ab moltes veres et forsas ab sa Sanctedat
y gran mestre lo bon èxhit de dit negoci. E ses
senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
3v

Divendres, a IIII. En aquest die sas senyories
anarenb, consistorialment ab les masses grans y
porters devant acompanyats de molts officials
de la present casa, a la Lonja de la present ciutat
per los arrendaments de les bolles, com és acostumat.
En aquest mateix die sas senyories enviaren ab
embaxada // 3r // al excel·lentíssim senyor loctinent general en lo present Principat y comptats
los senyors Antoni Massanés, canonge de Santa
Anna, don Francesch de Gilabert y misser Jaume Martí, ciutadà honrrat de Barcelona, los
quals ben acompanyats ab les masses grans y
porters devant se conferiren en casa de dit excel·lentíssim senyor loctinent, obtinguda primer hora de sa excel·lència per medi de mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General. Y arribats a sa presència explicaren, per
part de ses senyories, la embaxada del tenor següent, ço és, que havent tingut notícia que lo
gran mestre de Malta havie provehit lo priorat
de Catalunya, que vacave per mort de fra T.
Oluja, en persona de fra T. Cotoner, cavaller
del hàbit de Sant Joan de Nació, mallorquí, devent provehir-lo en persona de fra don Sebastià
de Vilalba, cavaller del mateix àbit, per tocar-li
en rahó de ancianitat enc la dita religió; que dit
Cotoner sentint lo gran prejudici que resultarie
de la dita provisió, no sols al dit Vilalba però encara als demés cavallers catalans del dit hàbit,
per ser dit priorat en Catalunya, havien delibe-

Dilluns, a VII. En aquest die jurà lo reverendíssim senyor don Pere Magarola, bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstich novament extret per lo
trienni corrent, en la sala vella del foch de la
present casa, y en lo lloch y forma acostumats,
lo qual vingué en la present casa molt acompanyat y sense massa, y en venir, entrà en la capella, exint-lo primer a rèbrer los demés senyors deputats y oÿdors al cap de la scala, ab les
masses grans, y de allí se’n entraren tots en la
capella y estigueren en dita capella a hont oÿren
missa, posats quiscú d’ells en sos llochs acostumats. Y acabada la missa se’n anaren ab dites
masses a la dita sala vella, assentant-se dits senyors deputats y oÿdors en filera ab sos banchs
vanovats, estant lo senyor bisbe al cap de la filera y lo vicari general al cap de la taula, y al
temps se li publicà la sentència de excomunicació per lo dit vicari general, dit senyor bisbe estigué dret y descubert. Y acabat lo dit acte, lo
qual serà continuat en lo llibre // 4r // de Juramens, se’n anaren en consistori y allí comensaren de fer negoci, y de allí se’n anaren, dit senyor bisbe en sa casa ab sa massa devant y ben
acompanyat.
En aquest mateix die vingueren ab embaxada,
per part del molt reverent y insigne Capítol de
la Seu de la present ciutat, en consistori de ses
senyories, los senyors don Hiacinto Descallar y
Joan Boldó, canonges de dita Seu, los quals feren a saber, per part de dit molt reverent y insigne Capítol, a ses senyories la mort de sa Sanctedat y que té determinat lo dit Capítol de fer les
obsèquies acostumades per a dimecres pròxim
vinent, que comptaren a nou del corrent, suplicant a ses senyories ab sa presència honrrar
aquelles e fer lo que se ha acostumat en semblans ocasions.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat ab embaxada.
c. a continuació ratllat rahó.

E ses senyories respongueren que mirassen los
2

part a nosaltres, qui ara de nou havem succehit
en estos càrrechs, desijosos de acudir a nostra
obligació y, acudint a ella, procurar per tots los
medis possibles lo reparo de tant gran dany, havem deliberat de suplicar a vostres magnificència y mercès nos fessen mercè de ajuntar-se en
esta casa lo die de avuy, per aconsellar-nos lo
que.s deu fer ena negoci de tanta importància,
assegurats que de tant madur concell exirà una
resolució, tan acertada, que ab ella restarà nostre General servit y tota aquesta província universalment aconsolada, y se alcansarà lo fi que
tots devem desijar».

exemplars de la present casa, offerint-se fer tot
lo que per sos pradecessors era acostumat fer.
En aquest mateix die hi hagué junta de braços
en la present casa, cridats del die present, en la
qual entrevingueren les persones següents, ço
és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Hiacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, Antoni Massanés, canonge de Tarragona,
y fra Hierònym de Calders; per lo estament militar, lo senyors Joseph de Bellafilla, // 4v // Luís
de Boxadors, Miquel d’Oms, don Luís Torme,
Hierònym de Calders, Balthezar Claramunt,
don Miquel de Rocabertí, Joseph Spuny, Francesch Genovès, don Luís Descallar, Alexandre
Aguilar, Luís Puig, don Joan de Eril, don Aleix
Semmanat, don Bernardino de Marimon, misser Gabriel de Malla, don Pedro Reguer, Luís
Joan de Calders, // 5r // don Pedro Bosch,
Francesch Ferrer, Agustí de Lana, Francesch de
Vallgornera y Senjust, Hierònym Gort y de Jorba, don Batista Falcó, don Jaume Falcó, don
Ramon de Calders y Ferran, don Bernardino
Torres, Miquel Joan Granollachs, don Francisco Junyent, don Berenguer d’Oms, Galceran de
Foxà, don Joachim Margarit, don Francisco Vilalba, // 5v // Miquel Joan Tavarner, Domingo
de Monrodon, don Francisco Gilabert y don
Joan Semmanat. Per lo estament real, los senyors conseller ters, Miquel Fivaller, misser Jaume Aymerich, Vicens Magarola, Pere Coronell
y misser Miquel Joan Magarola.

Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller ters se alsà y demanà còpia de
la dita proposició per a consultar-la ab ses magnificències; la qual, encontinent, li fonch donada de orde de ses senyories per mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
com és acostumat, y se’n anà en casa de la ciutat, y poch aprés tornà en dits brassos y aportà
son vot en scrits, y los demés senyors de dita
congregació votaren tots, ço és, quiscú d’ells
per son orde // 6v // ab molta maduresa y consideració, y aconsellaren a ses senyories lo següent, ço és, que attès lo negoci proposat per
vostres senyories és de tanta qualitat y importància, necessita que per vostres senyories sien
nomenades persones eletes dels tres estamens,
ço és, sis de cada estament, persones zeloses del
benefici públich, de sciència y experiència en les
coses del present Principat, las quals junctament ab vostres senyories miren, tracten y
apunten lo que més los aparexerà convenir
acerca del negoci que.s consulte, tenint particular ull y blanch a la observança de les lleys de
aquest Principat y particularment disposans en
matèria de galeras, y fetes les diligències que
convinguen, se serviran vostres senyories fer relació en brassos per a què.s prengue la resolució
més acertada en servey de Déu, Nostre Senyor,
de sa magestat y benefici universal de aquest
Principat.

Als quals fonch feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Per haver mostrat la
experiència que ere molt difícil cosa conservar-se les galeres de Catalunya, per la poquedat
y difícil exacció dels drets, aparagué als deputats del trienni 1617 arrendar dits drets a
Hierònym Negroso per temps de tres anys, y
spirat aquell, // 6r // aparegué a nostres predecessors continuar lo mateix en persona de Joan
Pau Cànoves ab lo qual, entre altres coses, pactaren, com havien fet llurs predecessors ab Negroso, que pogués fer un viatge quiscun any en
lo estiu a Messina ab què los profits resultans
de dit viatge se partissen igualment ab lo General y ab dit Cànoves. En exequució del dit pacte partiren dites galeras del moll de la present
ciutat a tres del mes de juliol proppassat, assegurades en trenta mília liures, moneda barcelonesa, conforme se era fet en altres ocasions, a
las quals, en la prosequució de dit viatge en Isladeras cerca de Mavella, ha succehit lo fracàs
que tot lo món sab, que són restades en poder
de moros, dexant a aquest Principat ab la aflicció que.s dexa ben considerar. E com de tan
gran pèrdua y desconsolació nos alcance tanta

Dimars, a VIII. En aquest die lo senyor don
Francisco Gilabert, acompanyat dels senyors
don Bernat de Pinós, Miquel d’Oms, senyor
de Sant Jordi, y don Ramon de Calders y Farran, senyor de Pierola, vingué en consistori de
ses senyories, lo qual, de paraula, explicà a ses
senyories la crehenssa a ell comesa per los molt
il·lustres senyors deputats del General del regne de Aragó, en rahó del molt ha sentit aquell
regne la desditxada pèrdua de les galeres de
aquest Principat, com ja dits senyors deputats
ho tenien scrit a ses senyories ab carta del primer del corrent. Y feta dita explicació de crea. a continuació ratllat lo.
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henssa donà aquella a ses senyories, continuada
en son full de paper, la qual és del tenor següent:
«Por tenerme el consistorio de los // 7r // deputados del reyno de Aragón por tan regnícola de
aquel reyno, como vuestras señorías me tienen deste, han querido honrrarme con mandarme explique la crehencia que por las cartas que a vuestras
señorías he dado me remite, querría con vivas demonstraciones poder a vuestras señorías mostrar
quan grande parte cabe an aquel reyno del pezar
que éste tiene de la infelice pérdida de las galeras,
que ha poderlo hazer sin duda hecharía vuestras
señorías de ver iguala con que a este reyno le cabe,
y puede a vuestras senyorías persuadirlo el ver tiene en memoria en la adversidad de acordar a
vuestras señorías sus obligaciones, que es el punto
en que se muestra más la verdadera amistad, reconociendo esta súplica aquel reyno a vuestras señorías le tenga por tan igual suyo en cada fortuna que disponga de sus cosas como cosa propria
deste. Don Francisco Gilabert».

8r

Dijous, a X. Festa del gloriós sant Llorens.

7v

Dilluns, a XIIII. En aquest die se tornaren juntar
en la present casa, per orde de ses senyories, les
persones eletes que forena juntes als VIII del corrent, per los matexos negocis de galeras, les
quals foren los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, los senyors fra Francesch de Copons, abat de Sant Salvador de Breda, don
Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de
Barcelona, Joan Boldó, canonge de dita Seu,
Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de dita Seu,
Francesch Massanés, canonge de Tarragona;
per lo estament militar, los senyors don Francisco Gilabert, Francesch Gualbes de Corbera,
Miquel d’Oms, don Ramon de Calders, don
Bernardino de Marimon y Guillem Pere Dusay;
per lo estament real, los senyors conseller ters,
Julià de Navelb, // 9r // micer Miquel Joan Magarola, Raphel Bals, Gaspar Càrcer y misser Jaume Aymerich.
Los quals, procehint madur consell, resolgueren que se aconsellàs, com ab dita resolució
aconsellaren a ses senyories per lo bé, utilitat y
bona direcció del negoci proposat acerca de dites galeras, que ses senyories se servissen de fer
una deliberació del tenor següent:

E ses senyories, feta la dita explicació de paraula
y en scrits, com dalt se diu, respongueren que
tenien en la stima que és rahó la voluntat demostrada y offerta feta per dits senyors deputats
del regne de Aragó, tant ab dita llur carta com
ab la dita explicació de crehensa feta per dit senyor don Francisco Gilabert, offerint-se al dit
regne de Aragó en totes les coses fossen de son
servey, com per sos predecessors és estat acostumat.

«Considerant los senyors deputats del General
de Catalunya los grans danys y prejudicis que
ha patits la Generalitat ab lo desastrat succés de
la pèrdua de les galeres, que a 18 del passat
prengueren los moros en la cala de Sant Rafel,
regne de França, y que per ço ha de cessar lo
exercici dels capitans, auditor, entretinguts, vehedor, comptador, pagador, provehedor y demés officials y ministres que reben sou de dites
galeras, y pus cessa lo treball y exercici, és rahó
també que cesse lo profit y los emolumens de
dits officis y ministeri; per tant, inseguint lo
vot y parer dels elets, nemint discrepante, deliberen que de dit die de 18 del dit mes proppassat no.s paguen a tots dits officials y ministres
los sous, salaris, reccions y altres emolumens
que solien rèbrer per rahó de dits sos officis y
ministeri, fins a tant que per dits senyors deputats altre cosa sie provehida, y que la present
deliberació sie notificada axí a Joan Pau Cànoves, assentiste y arrendador de dites galeras per
a què no pague als dits officials, com a tots los
dits officials per a què sapian que no poden rèbrer cosa alguna per rahó de dits sos officis y
ministeri».

En aquest mateix die ses senyories, en exequució de la resolució presa en los braços tinguts
lo die de ahir en la present casa, feren junta de
elets de les persones devall scrites, als quals los
fonch legida la proposició feta lo dit die de
ahir, en los dits braços, y resolució de aquell,
en la qual junta de elets entrevingueren los següens: per lo estament ecclesiàstich, fra Francesch de Copons, abat de Sant Salvador de
Breda, don Francisco Terré, degà y canonge de
la Seu de Barcelona, // 7v // Joan Boldó, canonge de dita Seu, Joan Pau Riffós, ardiaca y
canonge de dita Seu, Francesch Massanés, canonge, y don Hiacinto Descallar, canonge de
dita Seu. Per lo estament militar, los senyors
don Francisco Gilabert, Francesch Gualbes de
Corbera, Miquel d’Oms, don Ramon de Calders y Farran, don Bernardino de Marimon y
Guillem Pere Duzay. Per lo estament real, los
senyors conseller ters, Julià de Navel, misser
Miquel Joan Magarola, Raphel Bals, Gaspar
Càrcer y misser Jaume Aymerich. Los quals estigueren juns tota la vesprada, ço és, des de las
tres fins a las set horas de la tarda, y no resolgueren res.

E ses senyories, inseguint lo dit vot y parer, fea. a continuació ratllat jutges.
b. a continuació uns apuntaments transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1389-1391.
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ren la dita deliberació com apar en llibre de Deliberacions, sots la present jornada.

gornera y Senjust, donzella, Francesch Colberó, notari, y molts altres.

Dimars, a XV. En aquest die fonch feta extracció
de visitador ecclesiàstic en sa sòlita y acostumada forma, per renunciació de mossèn Hierònym
Moliner, canonge de la Seu de Tortosa, en la
qual extracció foren testimonis y serviren de
brassos los següens, ço és, per lo bras ecclesiàstich, los senyors lo reverent T. Fuster, canonge
de la sglésia de Tortosa, Joan Pau Riffós, canonge y ardiaca de la Seu de Barcelona, y Miquel
Boldó, canonge de Barcelona; per lo bras militar, los senyors Francesch Ferrer, donzell en
Barcelona domiciliat, don Jaume de Monpalau
y don Francisco Sans; per lo bras real, los senyors Raphel Bals, Vicens Magarola y Pau Joan
Puigjaner.

Y encontinent, los dits senyors visitadors juraren en la sòlita y acostumada forma y ohiren la
sentència de excomunicació que.ls és estada
promulgada del tenor següent:
«Nos, Petrus Pla, doctor decretorum, sacrista et
canonicus ecclesie Barchinone, officialis et vicarius
generalis per admodum illustri et reverendissimo
doctoris decretorum Joanne Sentis, Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Barchinone, monemus vos,
admodum illustres dominos Joannem Babtistam
de Calders, abbatem de Arles, // 10v // Antonium
Ponsich, canonicum Elnensis, Joannem Olmera et
de Cruylles, Gasparem de Prats, Dominicum de
Moradell, domicellos, Hieronymum de Navel, civem honoratum Barcinone, Antonium Seragut,
burgensem Perpiniani, et Hieronymum Petrum
Arnau, personas juxta formam capituli primi
nove reformacionis extractas in visitatores Generalis principatus Catalonie, pro triennio proxime
elapso, hic presentes, pro primo, secundo, tercio et
peremptorio terminis et monicionibus, quatenus
bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu
munere visitatorum quovis amore et rancore postpositis sed solum Deum et conciencias vestras intuendo et pro his auditis excomunicaciones, sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum
contrafacientes, trina canonica monicione premissa, ferimus et promulgamus in his scriptis».

Y encontinent, per un minyó en la forma que
disposa lo capítol primer del nou redrés,
fonch extret en lloch y per renunciació de dit
Moliner, en visitador, lo senyor fra don Pedro
de Llordat, monjo de Sant Benet del monastir
de Ripoll.
10r

Dimecres, a XVI. En aquest die los senyors visitadors, exceptat lo senyor fra don Pedro de
Llordat, qui no.s troba en la present ciutat, se
juntà en la sala dels reys de la present casa per
prestar lo sòlit jurament y ohir sentència de excomunicació, y antes de comensar, estant tots
assentats en presència dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, quiscú
d’ells per son orde, ço és, primer los ecclesiàstichs, després los militars y després los reals, lo
senyor Antoni Seragut, burgès de Perpinyà,
hua de dits visitadors per lo estament real, tingué alguna competència ab lo senyor Hierònym de Navel, altre de dits visitadors per lo
dit bras, qui ja estave assentat abans que lo dit
Seragut, y al costat dels militars, acerca de la
precedència del lloch per rahó de son estament, pretenent haver de precehir los burgesos
als ciutadans honrrats, y havent tingut algunes
dades y preses ab lo dit de Navel se acontentà,
lo dit Seragut, de estar axí assentat després de
dit Hierònym de Navel, y protestà del prejudici digué se feye a son estament, dientb que no
consentia a semblant perjuïci y que sa pretenció restàs sempre salva, requerint a mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
llevàs acte de dita protesta y que lo dit acte de
precedència no fos tret en conseqüència. Presents per testimonis mossèn Francesch de Vall-

Y encontinent, fonch feta extracció de jutges
dels processos en la matexa forma que.s solen
fer les demés extraccions, conforme disposició
de dit capítol primer del nou redrés, en què foren extrets los següents, ço és, ecclesiàstich: lo
senyor fra Joan Batista de Calders, abat de Arles; militar: lo senyor Joan Olmera y de Cruÿlles; real: lo senyor Hierònym de Navel.
Dijous, a XVII. En aquest die vingué en consistori mestre Agustí Bruno, // 11r // lo qual, mediant jurament prestat en mà y poder de ses senyories, féu relació com ha quatre o sinch dies
que visità a Andreu Vendrell, guarda ordinària
del dit General, per rahó de una inflamació en la
part dreta del cap, prenent-li tota la10 galta y
part del coll, per rahó de la qual necessità de remeys, y que per ço no pot servir lo dit son offici.
Divendres, a XVIII. En aquest die jurà en consistori de ses senyories lo senyor don Pedro de
Llordat, visitador novament extret en lloch y
per renunciació del reverent Hierònym Moliner, canonge de la Seu de Tortosa. Prestà lo dit

a. hu interlineat, damunt de altre ratllat.
b. dient...salva interlineat al marge esquerre.

a. donzell interlineat.
b. a continuació ratllat guari.
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Magarola, Raphel Bals, Gaspar Càrcer y misser
Jaume Aymerich.

jurament en la forma ordinària y ohí la sentència
de excomunicació que.l fonch promulgada del
tenor següent:

Als quals, de manament de ses senyories, foren
llegits per mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, uns apuntamens donats a
ses senyories per los sis elets reduhits del número primer, los quals apuntaments són los següents: «Jhesús, Maria». Consuatur. E legits los
dits apuntamens fonch procehit a votar per los
dits senyors elets en la forma acostumada. E
fonch resolt que ses senyories se servesquen
juntar los brassos de les persones dels tres estamens, y en aquells manar legir dits apuntamens
perquè, per dits brassos, se aconselle a ses senyories lo que aparexarà més convenir en rahó
de dit negoci.

«Nos, Petrus Pla, doctor decretorum, officialis et
vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo doctoris decretorum Joanne Sentis,
Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Barcinone,
monemus vos, admodum illustrem dominum fratrem don Petrum de Llordat, monacum ordinis
Sancti Benedicti, personam juxta formam capituli primi nove reformacionis extractam in visitatorem Generalis principatus Catalonie, pro
triennio proxime elapso, hic presentes, pro primo,
secundo, tercio et peremptorio terminis et monicionibus, quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu munere visitatores quovis
amore, rancore et odio postpositis sed solum Deum
et conciencias vestras, intuendo et pro his auditis
excomunicacionis, sentenciam quam in vos contrafacientem, trina canonica monicione premissa, ferimus et promulgamus in his scriptis».
11v

Dimars, a XXII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs
y doctors misser Joseph Ramon, assessor de la
present visita, y Francesch Jutge, notari de
Barcelona y scrivà major de dita visita, los
quals, per part dels molt il·lustres senyors visitadors, suplicaren a ses senyories fossen servits, en exequució del capítol primer del nou
redrés, girar en la forma acostumada al magnífich regent los comptes del dit General sinch
mília liures barceloneses, per gastos de dita
visita, conforme la deliberació per dits senyors
visitadors feta, còpia de la qual auctèntica y
closa aportaren y lliuraren en mà y poder de
ses senyories, la qual és del tenor següent, consuatura.

12r

Dimecres, a XXIII. En aquest mateix die se ajuntaren en la present casa los senyors elets que estos dies passats se són ajuntats per lo negoci de
galeras, en la qual junta entrevingueren, ço és,
per lo bras ecclesiàstich, los senyors fra Francesch de Copons, abat de Sant Salvador de Breda, don Francisco Terré, degà y canonge de la
Seu de Barcelona, Joan Boldó, canonge de dita
Seu, Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de dita
Seu, don Hiacynto Descallar, canonge de dita
Seu, y Francesch Massanés, canonge de Tarragona; per lo bras militar, los senyors don Francisco de Gilabert, Francesc Gualbes de Corbera,
Miquel d’Oms, don Ramon de Calders y Farran, don Bernardino de Marimon y Guillem
Pere Duzay; per lo bras real, los senyors conseller ters, // 12v // Julià de Navel, Miquel Joan

Dijous, a
tomeu.

XXIII.

Festa del gloriós sant Bar-

Divendres, a XXV. En aquest die se juntaren los
brassos en la present casa cridats // 13r // ab veu
de pública crida del mateix die de avuy, en exequució de la deliberació feta per ses senyories lo
die de 23 del corrent en la qual entrevingueren
les persones següens, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra Francesc Copons,
abat de Sant Salvador de Breda, Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona, fra Hierònym de
Calders, comanador de Sant Joan, fra don Guillem de Calders, comanador de Sant Joan, y fra
Miquel Torruella y Semmanat; per lo estament
militar, los senyors, don Francisco Gilabert,
don Ramon de Calders y Farran, Guillem Pere
Dusay, don Luís Tormo, Francesch de Sorribes
y Rovira, don Bernardino de Marimon, don
Joan d’Erdena, don Francisco Junyent, Domingo de Monrodon, don Hierònym de Cabrera,
// 13v // Francesch Nicolau, Miquel Joan Fivaller, don Miquel de Rocabertí y Tagamanent,
Francesch de Claramunt, Joseph Spuny, Miquel
d’Oms, Luís Puig, Luís de Foxà, Alexandre de
Aguilar, misser Gabriel de Malla, Ramon
March, don Ramon Semmanat y Requesens,
don Hierònym Semmanat, Joan Batista Cassador, T. Nicolau, Agustí de Lana, Francesch de
Vallgornera y Senjust, // 14r // Francesch Sala,
Hierònym Gort y de Jorba, don Joseph Calvo,
Hierònym de Calders, Cebrià Lloscos, don
Agustí Mur, don Berenguer d’Oms, don Luís
Descallar, Luís Joan de Calders, Joseph Jover,
don Joan de Eril, don Pedro Bosch, don Diego
Alantorn, don Pedro de Reguer, don Ambròs
Gallart y don Aleix Semmanat y Requesens; //
14v // per lo estament real, los senyors
Hierònym Fivaller, misser Jaume Aymerich, Vicens Magarola, Julià de Navel, Bartomeu Sala,
Mathias Vilar, Raphel Cervera, Bernat Romeu y
Bertran Desvalls.

a. a continuació la deliberació dels visitadors transcrita a
l’Apèndix 1, pàgs. 1391-1392.
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y los que vostres magnificència y mercès seran
servits donar en orde de aquest negoci, se pugue pèndrer una acertada resolució; // 15v //
per ço, suplicam a vostres magnificència y
mercès se servesquen manar attèndrer la auctoritat, ponderació y gravedat de aquest negoci y
los advertimens fets y donats en dites juntes de
elets, y los que aparexarà a vostra magnificència
y mercès donar en dit mateix negoci, y ab
aquesta attendència, donar-nos lo concell que
de persones tant principals y eminens, y tant effectes y ben intencionades a las cosas de aquesta pàtria, nos prometem, confiant que ab concell tant madur havem de acertar al servey de
Déu, de sa majestat y benefici universal de
aquesta província».

Als quals fonch feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En la junta de braços
se tingué en la present casa a 7 del corrent,
acerca del modo y forma se havien de tornar a
tenir galeras en aquest Principat, per observança del capítol de Cort 63 de les últimes
Corts celebrades en la present ciutat, any 1599,
y altrament acerca de la infelís pèrdua de les galeras se resolgué que, attès lo negoci proposat
era de la qualitat, ponderació y importància que
necessitave fer-se nominació de persones eletes,
ço és, sis de cada estament, zeloses del benefici
públich, de sciència y experiència en les coses
de aquest Principat, // 15r // perquè aquelles
junctament ab nosaltres mirassen, tractassen y
apuntassen lo que més aparegués convenir
acerca del negoci consultat, tenint particular ull
y blanch a la observança de les lleys de aquesta
província y particularment disposans en matèria
de galeras, se fes, per ço, elecció de dites persones, y fetes les diligències que convinguen per
la bona direcció de aquest fet, se fes relació a
vostres magnificència y mercès en junta de
braços perquè ab aquella se prengués la resolució més acertada en servey de Déu, de sa majestat y en benefici universal de aquest Principat.
Nosaltres en exequució de aquesta resolució férem elecció de divuyt persones, ço és, de sis de
quiscun dels dits staments, las quals han tingut
diverses juntes, col·loquis y tractes sobre lo fet
proposat en la dita junta de braços, donant
orde y commissió a dites persones eletes que
quiscuna, de per si, fes les adnotacions de les
coses que.ls aparexarie venir en benefici y bona
direcció de dit negoci, y perquè més exactament aquest fet se pogués tractar y fer los
apuntamens que més aparexarie convenir en fet
tant grave y tant ponderós, facilitant axí lo negoci y tracte de dites juntes, per ço, que moltes
vegades concorrie dificultat fer-se junta de dites
divuyt persones, se donà orde a sis de aquelles
perquè fessen també ab major particularitat
apuntamens, y aquells se referissen després en
junta de totes les dites divuyt persones, perquè
dits apuntamens fossen conferits ab los que
haurien fet los demés de dites divuyt persones
eletes, tenint ull y particular cuydado en acertar
y trobar lo expedient que la gravedat de aquest
negoci demana. Y axí, a 23 del corrent, se tingué la última junta de totes les dites divuyt persones eletes en la qual se bateren y tractaren diversos articles y apuntamens, tant moguts per
dites sis persones eletes com per los demés de
dita junta, en la qual se llegí un paper de attendències, consideracions y apuntamens que.s
llegiran a vostres magnificència y mercès, y se
prengué resolució que aquell se llegís en la present junta y convocació perquè, attesos aquells

Y legida la dita proposició y apuntamens dels
elets, continuats en lo present dietari sots jornada de 23 del corrent, y altres scriptures y
apuntamens, lo dit senyor conseller ters demanà còpia de dita proposició y apuntamens
per a consultar-los ab ses magnificències, y encontinent li fonch donada per mi, scrivà major
y secretari del dit General, de orde de ses senyories, y se’n anà dit magnífich conseller en
casa de la ciutat, com és acostumat. Y poch
aprés tornà y donà son vot en scrits, lo qual
aportave continuat en un full de paper, y fonch
llegit en presència de dits braços, y encontinent, entès aquell, tots los demés senyors de
dita congregació de dits braços votaren per son
orde ab molta maduresa y consideració y aconsellaren a ses senyories que sien servits fer imprimir los apuntamens donats per los senyors
elets, los quals se són legits en la present junta,
fent fer moltes còpies de aquells y donar-les a
totes les persones que vindran en la Deputació
y que.ls aparexerà convenir, convidant aquelles
ab premi convenient en fer sobre dits apuntamens altres apuntamens y advertències que aparexeran convenir per lo negoci proposat, offerint dit premi per al que aparexerà millor haver
acertat en les advertències, apuntamens y àrbitres que hauran fets, perquè ab aquells millor se
pugue deliberar lo fahedor en benefici de
aquest negoci.
16r
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Dimecres, a XXX. En aquest die vingueren ab
embaxada, per part del // 16v // molt reverent y
insigne Capítol de la Seu de la present ciutat de
Barcelona, en consistori los senyors Joan Pau
Riffós, ardiaca y canonge de la present ciutat de
Barcelona, y T. Cornet, canonge de dita Seu,
los quals, de part de dit molt reverent y insigne
Capítol feren a saber a ses senyories la nova
elecció del Summo Pontífice, convidant-lo per
al die de demà a la festa se havie de fer en la dita
Seu del Te Deum laudamus se havie de cantar
per rahó de la dita nova elecció.

[ 1623 ]

[ 1623 ]

senyor loctinent y capità general de aquest
Principat y del magnífich regent la Real Cancellaria, unes bulles possessòries emanades del
gran mestre de Malta en rahó de la possessió
que fra Nicolau Cotoner, provehit novament
per dit gran mestre del priorat de Catalunya de
la religió de Sant Joan, entén y vol pèndrer de
dit priorat, y com dita provisió sie feta per dit
gran mestre contra la justícia que té aquest
Principat de què los naturals de aquell, religiosos de dita religió, han y deuen ser provehits de
les dignitats y prebendes de dita religió segons
lo orde de ancianitat de ingrés en dita religió,
havent aquells seguit los statuts de aquella, fent
tot lo que són obligats, y hajen sempre estat los
naturals de aquest Principat en aquesta possessió de ser provehits de dites dignitats y prebendes, servant sempre lo orde de ancianitat y sens
praferir-los a ells ningun fidernau, tant de la
matexa nació com de altres, // 18r // lo que dit
gran mestre en notòria violació de dita justícia,
consuetut y dret de aquesta pàtria, no ha servat
en dita provisió per haver fet aquella en persona
de dit fra Nicolau Cotoner, qui era manco ancià, y axí fidernau del noble fra don Sebestià de
Vilalba, persona capàs per obtenir lo dit priorat,
y a qui spectave aquell per orde de dita concianitat; y si bé, aprés de ser feta la dita provisió en
persona de dit Cotoner y penjant controvèrcia
en rahó de aquella entre dit Cotoner y dit don
Sabastià de Vilalba, quexant-se dit Vilalba de
aquest agravi y injúria a ell y a la nació catalana
per dit gran mestre, sie mort dit don Sebestià
Vilalba, emperò com dites bulles possessòries
sien despedides per la dita provisió tant perniciosa y prejudicial en aquest Principat y sos naturals, dites bulles possessòries no poden ni
deuen ser posades en exequució sens clara contrafacció y violació de la justícia, dret y lleys de
aquesta província; per ço, de part de dit bras
militar, han suplicat a ses senyories sien servits
opposar-se al reparo de aquest prejudici de manera que no.s don lloch a tal possessió, ni exequució de dites bulles, majorment havent ses
senyories sobre de aquest fet scrit a sa majestat
y sperant de sa majestat resposta en orde de
aquest negoci que dit bras ne rebrà de ses senyories singular mercè.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de la present ciutat y loctinent y capità
general de sa majestat, los molt reverent noble y
magnífich Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, don Francisco Gilabert
y Raphel Cervera, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals, de part de ses senyories, representaren
a sa excel·lència que lo consistori de ses senyories havien entès que havien arribat en mans de
sa excel·lènciaa unes butlles apostòliques possessòries de la provisió que lo gran mestre de la
religió de Sant Joan ha fet del priorat de Catalunya en persona de fra Nicolau Cotoner, ab
prelatura de dit Cotoner, al quòndam don Sebastià Vilalba de dita religió més ancià al dit Cotoner, y axí no servant lo orde de ancianitat
sempre observada en semblans provisions, la
qual provisió feta en persona de dit Cotoner ab
dita prelatura és molt prejudicial al present
Principat y a la justícia de aquell, y que ja, per
dit negoci y per lo reparo de aquest prejudici, se
havie y ha scrit a sa magestat perquè fos servit
fer mercè a.n aquest Principat no donar lloch a
la dita possessió fahedora en virtut de dita provisió, ans bé sie servit manar sobresèurer en
aquella y que la dita provisió sie feta en conformitat // 17r // de la justícia, drets y privilegis de
aquest Principat, y que axí, fins a tant que sa
majestat sie servit pèndrer la resolució qual
convé en benefici de aquesta província, en pretensió tant justa, sie servit sa excel·lència manar
sobresèurer en la exequució de dites bulles y
possessió de dit priorat, que lo present Principat ho rebrà de sa excel·lència a singular mercè.
E sa excel·lència, responent a dita embaxada,
digué, segons referiren dits embaxadors a ses
senyories, que ell veurie les dites bulles y la
forma ab què venien aquelles despedides, y procurarie en tot lo que la justícia donarie lloch
acudir a la voluntat de aquest Principat y salvetat de sa justícia.
17v

Setembre MDCXXIII
Divendres, lo primer. En aquest die sas senyories anaren consistorialment a la Lonja de la present ciutat per lo arrendament de les bolles,
com és acostumat.

E sas senyories respongueren que ells mirarien
aquest negoci y farien tot lo que serien obligats
en rahó de son càrrech, en benefici y per la indempnitat de aquest Principat.

Disapte, a II. En aquest die vingueren ab embaxada del bras militar de aquest Principat en
consistori de ses senyories los magnífichs Luýs
de Boxadors y Domingo de Monredon, donzell, los quals, de part de dit bras, exposaren y
representaren a ses senyories que dit bras tenie
entès ser arribats, en mans del excel·lentíssim

En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent
general los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y
canonge de Barcelona, y Lluís de Boxadors,
donzell, y Miquel Quintana, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals ben acompanyats // 18v //

a. a continuació ratllat y que lo consistori de ses senyories.
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menció en dita suplicació, axí per no haver decretada y comesa lo magnífich regent la Real
Cancellaria una suplicació per dit síndich donada a 22 de maig pròxim passat, per ocasió de la
provisió feta en persona de Joan Molera dels
officis de sots-veguer y sots-balle de dita ciutat
de Vich fins a 22 del juny següent, la qual provisió se deduhia en dita supplicació ser contra
un privilegi real a dita ciutat concedit com per
rahó de la admissió de dit Molera, e o los dits
officials en virtut de carta de sa excel·lència y
un orde, despachat tot per Cancellaria a quinse
de juny proppassat, tant per no ser-se dita carta
y orde despedit, parte citata, com per no haver
dit Molera deposat en la taula lo salari dels inquisidors de taula, ni assegurat dit judici a satisfacció dels pròmens, y presa la possessió de
dits officis sens assistència de aquells, conforme
està llargament deduhit en dita suplicació.
Vists y considerats diversos actes y papers per
dit síndich presentats y tot lo que.s ha de vèurer. Attès consta dit Molera ser estat admès en
los dits officis de sots-veguer y sots-balle en
virtut de dita carta y de dit orde, sens assegurar
lo judici de taula a coneguda dels consellers o
proms, com disposan les constitucions 3 y 8
del títol «De jutge de taula», ni deposat lo salari dels inquisidors per al judici de taula com
devie, conforme les constitucions 47 del mateix. Y atteses altres cosas resultans de dits papers, no podent entrevenir-hi l’altre per ser advocat de dita ciutat de Vich, lo assessor
infrascrit és de vot, en consideració de tot lo
contengut en dita suplicació, que deuen // 20r
// los senyors deputats opposar-se a la contrafacció de dites constitucions, ab lo modo y forma que en semblans casos tenen acostumat, y
axí ho aconcellen a ses senyories, etcètera. Petrus Pla, assessor».

ab les masses grans y porters devant y de molts
officials de la present casa se conferiren en casa
de dit excel·lentíssim senyor loctinent, y arribats a sa presència representaren, de part de ses
senyories, lo prejudici se feie al present Principat y religiosos del hàbit de Sant Joan, naturals
de aquell, en lo de la provisió feta per lo gran
mestre de Malta del priorat de Catalunya en
persona de fra Nicolau Cotoner, suplicant-lo
fos servit no donar lloch a la possessió de dit
priorat, per ser estada feta dita provisió contra
tota justícia, per haver-se prevertit lo orde de
ancianitat, que a més de ésser cosa tant justa y
posada en rahó sas senyories ho rebrien a singular mercè.
E lo dit excel·lentíssim senyor loctinent general
respongué a dits embaxadors que ell veurie
aquest negoci y farie tot lo que tindrie obligació
de fer, en benefici del present Principat y justícia de aquell.
E tornats los dits embaxadors en consistori referiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada en la forma los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havie fet la dita resposta, e
sas senyories feren les degudes gràcies a dits
senyors embaxadorsa.
19r

Dimecres, a VI. En aquest die Joan Faura, porter
real, vingué en consistori, lo qual jurà en mà
y poder de ses senyories com los diners y roba
continuada en una deliberació feta per los predecessors de ses senyories de consell dels magnífics assessors ordinaris del dit General, lo primer
de juliol pròxim passat, li fonch estada robada
per los lladres, anant ell, dit Faura, per negocis
y affers del dit General, y que dita roba y diners
valien més de les dotse liures que ab dita deliberació li són estades deliberades donar y pagar.

«Molt il·lustres senyors. Tenint notícia la ciutat
de Vich que Joan Molera de dita ciutat havie
obtinguda provisió», consuatur prout hic est
consuta.

Dijous, a VII. En aquest die lo molt reverent
Pere Pla, sacristà y canonge de la Seu de la present ciutat, altre dels magnífichs assessors ordinaris del General, ha comparegut devant de ses
senyories en son consistori y ha donat y lliurat
en mà y poder de ses senyories un vot per ell fet
y fermat en rahó de la suplicació a ses senyories
donada per lo síndich de la ciutat de Vich, lo
qual vot, junctament ab dita // 19v // suplicació,
són baix incertats en la forma següent:

Divendres, aa VIII. Festa de la Nativitat de Nostra Senyora Sanctíssima.
Disapte, a VIIII. En aquest die sas senyories reberen una carta de sa majestat, per medi de la
estafeta, sota plech de les cartes y despaig enviat
per don Francisco de Rocabertí y de Pau, embaxador del dit General en cort de sa majestat, la
qual és del tenor següent:

«En lo fet consultat per los senyors deputats
als assessors infrascrits sobre la suplicació donada per lo síndich de la ciutat de Vich ab la qual
suplica sien servits opposar-se a la contrafacció
de les constitucions de Catalunya de què fa

20v

a. a continuació dos documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1392-1393.

«A los amado en Christo Padre y amados nuestros
los diputados del principado de Cataluña.

a. a continuació ratllat XX.
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ha aparegut ésser a son lloch, per la conformitat
que.s deu servar entre dit Principat y ciutat, donar-ne rahó a ses magnificències perquè, militant en ses magnificències y present ciutat la matexa rahó que milita en lo presenta Principat y
ses senyories, se pugue ab dita conformitat
resòlrer lo convenient al servey de Déu, de sa
majestat y benefici de aquest Principat y ciutat.

El rey.
Diputados, muy conforme al amor que tengo a
esse Principado y a lo que tiene merecido la fidelidad del y servicios que han hecho a mi corona real,
es la instancia que vuestros embaxadores hazen
en vuestro nombre, suplicándome que vaja a consolaros con mi presencia y porque ésto obliga a
condecender con vuestra petición, dempués de significaros lo que lo estimo, os offresco que iré quanto antes pudiere, sin perder una hora de tiempo,
difiriendo para entonces el hazer a esse Principado la merced que huviere lugar en lo que me suplicáis, de que quise advertiros y del orden que se
ha dado a don Francisco de Pau y de Rocabertí,
vuestro embaxador. Dada en Madrid, a XXXI de
agosto MDCXXIII. Yo el rey.

Y dits senyors embaxadors, tornats de dita embaxada, referiren a ses senyories que ells havien
explicada la dita embaxada a dits senyors // 21v
// consellers, en la forma los era estada ordenada, y que ses magnificències havien fet de resposta que besaven les mans a ses senyories, tenint en la estima que és rahó la mercè, que per
ses senyories los (és) estada feta, de donar-los
rahó de aquest negoci, y que ells no podien
resòlrer ninguna cosa sens donar-ne rahó al savi
Concell de Cent, lo qual tindrien avuy a les dos
hores passat migdie, y que avisarien a ses senyories de la resolució que dit savi Concell de Cent
pendrie en dit negoci.

Vidit don Petrus de Guzman, vicecancellarius.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Franciscus de Castellvi, regens. Villanueva,
secretarius».

En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent general los senyors fra Pau Riffós, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Miquel d’Oms y
Raphel Cervera, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals, ben acompanyats ab les masses grans y
porters devant y de molts officials de la present
casa, se conferiren en casa de dit excel·lentíssim
senyor loctinent general, y arribats a sa presència, de part de dits senyors deputats, han representat que dits senyors deputats besan les mans
y han les degudes gràcies a sa excel·lència de la
mercè que ha fet al present Principat y al consistori de ses senyories de evocar assí y a sa Real
Audiència la causa de empara posada per lo síndich del bras militar a la exequutòria y manutenència de les bulles vingudes y despedides per
lo gran mestre de Malta, en orde de la provisió
del priorat de Catalunya provehit en persona de
fra Nicolau Cotoner, prevertint lo orde de ancianitat sempre servat en semblans provisions y
axí encontrant ab la justícia del present Principat y poblats de aquell; los quals embaxadors,
poch aprés tornats en consistori, referiren a ses
senyories que sa excel·lència havie respost que
ell sempre ha procurat // 22r // y procurarà atténdrer a las cosas del present Principat y justícia de aquell, y que axí, ab esta attendència, havie manat evocar-se la dita causa.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats enviaren los magnífichs Miquel
d’Oms, senyor de Sant Jordi, Desvalls y Bertran
Desvalls, ciutadà honrrat de aquesta ciutat, ab
embaxadaa //21 // als magnífichs consellers de la
present ciutat ab la qual embaxada dits Miquel
d’Oms y Bertran Dezvalls, de part de ses senyories, explicaren a dits senyors consellers que lo
die de ahir dits senyors deputats reberen carta
del noble don Francisco de Rocabertí y de Pau,
embaxador del dit General en cort de sa majestat, de quatre del corrent, enviada per propri,
despedit per dit embaxador y per lo embaxador
de la present ciutat a comunes despeses, ab avís
que per sa majestat, e o per lo senyor vice-canceller en nom de sa majestat, se ha donat orde, e o
fet manament, a dit embaxador y al de la dita
ciutat perquè, dins pochs dies, hisquessen de la
cort, y que los era estada liurada una carta de sa
majestat en resposta del que, per part de aquest
Principat y ciutat, se ha suplicat a sa majestat per
medi de dos embaxadors sobre la vinguda de sa
magestat en dits, aquest Principat y ciutat, a
prestar son real jurament, y altres caps que dits
embaxadors tenen a son càrrech representar a sa
majestat y solicitar lo alcans de aquells. Y que lo
die present, per medi de la estafeta, han rebut
carta de dit embaxador en orde del mateix negoci, ab la carta de sa majestat dalt referida, y com
aquest negoci sie de la ponderació que de si mateix aporta, y convingue al present Principat y
ciutat pendre’s sobre d’ell unab bona resolució,

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent general los senyors don Francisco Terré,
degà y canonge de la Seu de Barcelona, Miquel

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1393.
b. a continuació ratllat ponderació.

a. a continuació ratllat ciutat.
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manà, offerir als magnífics consellers de dita
ciutat de Vich pactar la caució y que no aparagué als dits consellers // 23r // acceptar aquella y
que, tenint sa excel·lència de dit senyor, ara loctinent y capità general, notícia de la controvèrcia suscitada entre dita ciutat de Vich y dit Molera, en rahó del contengut, y representat ab
dita embaxada, ha manat fer venir en la present
ciutat devant dita sa excel·lència dit Molera, per
assentar aquest negoci en observança de dites
constitucions, ordinacions y privilegis, molt
conformament al que per part de dits senyors
deputats ab dita embaxada se li represente y suplica per lo molt desitja la observança de les
constitucions generals y privilegis de aquest
Principat y poblats en aquell.

d’Oms, donzell, y misser Jaume Aymerich, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab les masses grans y porters devant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en casa de dit excel·lentíssim senyor loctinent
general, y arribats a sa presència, explicaren la
embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyora. Per quant, per part del
síndich de la ciutat de Vich, ab supplicació, se
ha representat en lo consistori dels deputats del
General de Catalunya que en la provisió feta en
persona de Joan Molera dels officis de sots-veguer y sots-balle de dita ciutat de Vich, se ha
contrafet // 22v // a privilegis reals concedits a
dita ciutat en la admissió de dit Molera per als
dits officis de sots-veguer y sots-balle de dita
ciutat de Vichb, a constitucions generals de Catalunya per no haver dit Molera assegurat abans
lo judici de taula a coneguda dels consellers o
proms de dita ciutat, ni deposat en la taula comuna dels depòsits de dita ciutat lo salari dels
inquisidors de taula, a effecte que dits deputats,
per rahó de sos officis, se opposassen a la dita
contrafacció. Desijosos, dits deputats, de cumplir ab sa obligació, nos han ordenat vinguéssem a suplicar a vostra excel·lència, com ho fem
extrajudicialment, sie servit manar que dites
constitucions sien observades com és just y que,
per observança de les matexesc constitucions,
sien revocats los procehimens en favor de dit
Joan Molera fets en orde a obtenir dits officis,
contra la forma establerta en dites generals
constitucions, que a més de ser cosa tant ajustada a rahó, nosaltres, en nom dels dits deputats,
ho tindrem a gran mercè».

En aquest mateix die vingueren en consistori,
ab embaxada de part dels molt magnífichs consellers y savi Concell de Cent de la present ciutat, tingut y celebrat en lo die de despús ahir,
los magnífichs senyors Miquel d’Oms, senyor
de Sant Jordi, Desvalls y misser Jaume Aymerich, en drets doctor, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals de paraula representaren a ses
senyories que ells, en lo dit die de despús-ahir,
proposaren en lo dit savi Concell de Cent la carta enviada per sa majestat a dits magnífichs consellers y savi Concell de Cent, contenint en effecte que sa majestat scrivie que ell vindrie a
honrrar aquesta ciutat y prestar son real jurament, tant prest com porie, y que assí farie les
mercès que haurie lloch en orde del que per
part de dita ciutat se li ha suplicat, y que també
havien proposat en dit savi Concell de Cent la
embaxada per ses senyories a dits senyors consellers feta en dit die, concernint en effecte que
ses senyories havien rebut semblant carta de sa
majestat en rahó del present Principat, y que sas
senyories en aquest negoci, per ser aquell comú
a la present ciutat y Principat, y altrament, desitjave tenir conformitat ab la dita ciutat perquè ab
aquella se pogués millor acertar en fet de tanta
importància y que // 23v // ells, dits magnífichs
consellers, havien respost a la dita embaxada de
ses senyories que ells ho representarien al dit
savi Concell de Cent y del que se resoldrie en
aquell ne farien sabidors a ses senyories.

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada al dit excel·lentíssim senyor loctinent
general, en la forma los era estat ordenat, y que
dit excel·lentíssim senyor loctinent general havie respost que la provisió de sots-veguer y sotsballe en persona del dit Molera fonch feta per lo
excel·letíssim duch de Alcalá, son immediat predecessor, loctinent y capità general de sa majestat en aquest Principat y comptats, y que alashoras ja se ordenà y manà al dit Molera lo que
tenie de fer y cumplir en rahó dels officis de
sots-veguer y sots-balle, dels quals era provehit
en observanca y conformitat de les generals
constitucions de aquest Principat, privilegis y
ordinacions de la dita ciutat de Vich, y que lo
dit Molera, en exequució del que se li ordenà y

Y axí, feta per dits senyors consellers la dita proposició en dit savi Concell de Cent, per aquell
se ha fet deliberació contenint en effecte que se
scrigue a sa majestat, representant-li la gran desconsolació reb aquesta ciutat de què en lo
temps en què dita ciutat sperave rèbrer merçè
de sa real presència y jurament y en lo entretant
que aquella tardarie de la governació vice-règia,
que sa majestat scrigué que vindrie lo més prest
pugue, dexant la concessió de les mercès per
quant sa majestat serà assí, sens concedir-nos

a. a continuació ratllat E poch aprés tornats los dits embaxadors.
b. a continuació repetit se ha contrafet a privilegis reals concedits a dita ciutat en la admissió de dit Molera per als dits
officis de sots-veguer y sots-balle.
c. a continuació ratllat obligacions.
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per lo entretant dita governació vice-règia, y
que sie donat orde al embaxador de la ciutat
done la carta a sa majestat hi.s despedesca y se’n
torne lo més prest sie possible. Y que aquesta
deliberació, de dit savi Concell de Cent, sie feta
a saber a ses senyories per a què puguen deliberar en aquest fet lo que aparexarà convenir, ab
conformitat de la ciutat, y que los senyors consellers determinen fer propri per la cort ab comuns gastos de les dos cases, aparaxent axí a ses
senyories perquè sas senyories puguen, per dit
propri, scríurer lo que aparexarà deliberar en dit
fet.

y axí mateix los dits senyors visitadors pretenen
conèxer de dita causa, y que.ls specte a ells, deduhint y al·legant dits embaxadors, ço és, primer lo dit magnífich misser Joseph Ramon, assessor, y després lo dit magnífich misser
Francesch Llenes, moltes rahons y moltes causes fundant aquelles ab molts y diversos fonaments y doctrines fahens per la intenció de dits
senyors visitadors y explicació de la justícia de
aquells, y que encars sas senyories y dits senyors
visitadors, quiscú de per si, insistís en la cognició de dita causa resultarie de aquí contenció y
encontre notable, donant ocasió de gastos a la
Generalitat que, per venir dits consistoris y
acontentar-se quiscú d’ells del que merament li
specte, se poden evitar, restant la justícia y auctoritat de quiscú de dits tribunals ab sa integritat y sens lezió alguna, que per ço suplicaven a
ses senyories manassen advertir-ho y que encars
aparagués a ses senyories, no obstant dites al·legacions de ells dits assessor y advocat fiscal, o altres doctors y persones que.ls aparagués, ab los
magnífichs assessor y advocat fiscal y altres persones nomenadores per dits senyors visitadors,
perquè aquelles batudes entre si les difficultats
resultans de aquest fet apuren la veritat de
aquell sobre a qui de dits dos tribunals specta la
cognició de dita causa, per quant dits senyors
visitadors desitjen en tot tenir conformitat ab
ses senyories y que.s tire al fi per lo qual està estatuhida dita visita, ab tota la utilitat del dit General y conformitat de ses senyories.

E ses senyories respongueren que estimaven en
lo que era rahó als senyors consellers y savi Concell de Cent la mercè que se’ls fejen de fer-los a
ssaber la dita deliberació y voler tenir ab ses senyories la deguda conformitat, y que sas senyories, per sa part, tindrien aquella y que axí scriurien en rahó de aquest negoci a sa majestat y a
son embaxador, per lo mateix propri ab comunes despeses de les dos cases.
24r

Dimars, a XII. En aquest die, obtinguda primer
licència de ses senyories, demanada per medi de
mossèn Francisco Jutge, notari públich de la visita y scrivà major de la visita, vingueren ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors visitadors del dit General los magnífichs misser
Joseph Ramon, assessor, y misser Francesch
Llenes, advocat fiscal de la dita visita, acompanyats de dit scrivà major y de altres officials de
aquella, los quals embaxadors, de part de dits
senyors visitadors, de paraula, en substància, exposaren a ses senyories que com los tribunals de
ses senyories y de dits senyors visitadors sien
tots del General, a bé que per diversos ministeris y exercicis ha aparegut ser cosa molt justa y
molt conforme a rahó evitar tota manera de encontres y contencions entre dits dos tribunals y
scusar tots gastos que sobrevenen al dit General
per rahó de dits encontres y contencions, y axí
servar-se y haver-se de servar entre dits tribunals
tota conformitat, puix tots dos han de tirar a un
mateix fi que és tenir compte per la utilitat del
dit General, y que com per rahó de les insiculacions fetes últimament, ço és, la una per los deputats ecclesiàstic y militar y oÿdors ecclesiàstich y real, y l’altre part per deputat real y oÿdor
militar ab la novena extreta per dit effecte, segons disposició del capítol de Cort dels llochs
vagants de deputats y oÿdors de comptes del dit
General, y per rahó de la validitat o invaliditat
de aquelles totes dos o del altre d’elles, se haje
de litigar y conèxer-se per a poder assentar
aquest negoci, conforme lo que sie de justícia, y
hajen entès dits senyors visitadors que ses senyories pretenen conèxer de dita causa y que la
cognició de aquella los specta y // 24v // pertany,

E ses senyories, parlant lo senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstich, respongueren que estimave en lo que era rahó la conformitat offerta per
part de dits senyors visitadors, tirant aquell a la
utilitat del dit General y bona direcció de la justícia de les dos parts, y que tractarien y conferirien aquell negoci entre si y del que resoldrien
farien sabidors a dits senyors visitadors.
25r
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Disapte, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Catalunya enviaren una embaxada als senyors visitadors, per
medi dels molt reverent y magnífichs Pere Pla,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, y
misser Joan Pere Fontanella, assessors ordinaris, y misser Jaume Martí, advocat fiscal del dit
General, los quals embaxadors acompanyats de
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, y de mossèn Gismundo Boffill, Francesch Colberó, notari, y Baldiri Miquel Sovias,
mercader, ciutadans de Barcelona, anaren en lo
consistori de dits senyors visitadors y, de part
de ses senyories, en presència // 25v // de mi, dit
scrivà major, y dels demundits Boffill, Colberó
y Sovias com ha testimonis a estas cosas cridats
per dits embaxadors cridats, explicaren a dits
senyors visitadors la embaxada, parlant primer

deputats, y que ells conferirien y tractarien
aquest negoci entre si, y del que resoldrien ne
farien sabidors a ses senyories.

lo dit sacristà Pla, després lo dit Fontanella y últimament lo dit misser Jaume Martí, contenint
en substància resposta a la embaxada per dits
senyors visitadors enviada a ses senyories a XII
del corrent per medi dels magnífichs misser Joseph Ramon, assessor, y misser Francesch Llenes, advocat fiscal de la dita visita, y que estimaven a dits senyors, en lo que és rahó, la
conformitat offerta per dits senyors visitadors a
ses senyories ab la dita embaxada, y lo voler mirar per la utilitat y benefici del General y evitar
gastos que solen succehir al General per encontres y contencions, y majorment per la contenció y encontre que porie succehir entre ses
senyories y dits senyors visitadors, <tenen>pretenent quiscú d’ells respective que la causa y
conexenssa de les insiculacions últimament fetes, ço és, la una per los deputats ecclesiàstich y
militar y oÿdor ecclesiàsich y real del trienni
pròxim passat, ab intervenció de la novena extreta conforme disposició de capítols de Cort,
en rahó de la qual pretensió dits molt reverent
y magnífichs assessor y advocat fiscal del dit
General han proposat, deduhit y al·legat a dits
senyors visitadors moltes rahons y causes, fundant aquelles ab moltes doctrines, provant ab
elles que la dita causa y cognició d’ella, directament, pertany y especte al consistori de ses senyories y no a dits senyors visitadors, y que encars dits senyors visitadors, no obstant les dites
rahons y causes y al·legacionsa de doctrines
fetes per dits assessors y advocat fiscal, per explicació de la justícia del consistori de ses senyories, dubtassen sobre de aquest fet y perseverassen en sa pretensió de què la dita causa los
specte a ells, y que ells han de conèxer de ella,
que en aquest cars, per la conformitat // 26r //
offerta per dits senyors visitadors ab la dita embaxada de dotze del corrent, y per tolrrer y llevar tota ocasió de gastos y inquietuts, que altrament porien succehir per aquesta contenció y
encontre, sien servits dits senyors visitadors manar fer-se conferiment dels magnífichs assessors, advocat fiscal y altres doctors y persones,
que.ls aparexarà, ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General y altres doctors y
persones que aparexarà a ses senyories, en cars
convingue aplicar en est negoci perquè ab
aquest conferiment, y discutides y batudes les
difficultats que poden resultar en rahó de
aquest negoci, y apurada la justícia de dites dos
parts, se prengue la resolució que més convingue al servey de Déu y benefici del General y
quietut de tots.

26v

Dimecres, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Catalunya y oÿdors de comptes, enviats a demanar per lo excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona, loctinent y capità general de sa majestat en lo present Principat y comptats, anaren, consistorialment, ab los porters devant y
masses grans y acompanyats de molts officials
de la present casa y altres, a dit excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general, en son palau
episcopal, y arribats allí, sa excel·lència, de paraula, los digué que lo rey, nostre senyor, li havie ordenat que.ls fes a ssaber com la sereníssima infanta dona Maria, sa germana, està
concertada de casar ab lo sereníssim príncep de
Gales, fill únich mascle del rey de la Gran Bretanya, y que entén y confia que de dit casament
han de resultar // 27r // grans effectes per la religió christiana. Y com esta nova sie de molt gran
contento y alegria universal, ha aparegut a sa excel·lència no dilatar lo donar aquella a ses senyories, y també liurà y entregà una carta que
dix ser de sa magestat dirigida a ses senyories en
rahó de aquest negoci.
E ses senyories, parlant lo senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstica, respongueren que besaven
les mans moltíssimes vegades a sa magestat y a
sa excel·lència, per la mercè se’ls feya de donarlos rahó de dit casament, nova digna de tota alegria per tota la christiandat y majorment per ses
senyories, com ha tant interessats en los bons
successos de las cosas de sa majestat y christiandat. Y axí, rebent la dita carta de mà de sa excel·lència, se despediren ab les degudes cortesies. Y tornats en la present casa en son
consistori manaren obrir y desclòurer la dita
carta y legir aquella, la qual és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los deputados del principado de Cataluña.
El rey

E los dits senyors visitadors, parlant lo senyor
abat de Arles, respongueren que tenien en deguda estima la mercè que.ls feyen los senyors

Diputados, la sereníssima infanta doña María,
mi hermana, queda concertada de casar con el sereníssimo príncipe de Gales, hijo único varón del
rey de la Gran Bretanya, que es el intento con que
vino a esta corte, de que estoy // 27v // con el contento que es razón y con viva confiança de que
han de resultar de tal casamiento muy importantes effectos para la religión christiana. Ha me parecido daros quenta del para que lo tengáys en-

a. a continuació ratllat fetes.

a. a continuació ratllat bisbe de Elna.
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cel·lència servit respòndrer que desitjant la observança de dites constitucions manarie venir a
la present ciutat al dit Molera. E com conforme
lo que lo secretari Pérez ha referit de part de
vostra excel·lència en lo consistori de dits deputats, en resposta de dita embaxada, haje vostra
excel·lència entès que penjave causa en la Real
Audiència sobre dites contrafaccions y la real
veritat del fet sie que, en respecte de la admissió
de dit Molera en sots-veguer y sots-balle, no.y
ha causa alguna, per ço que lo que penja és sobre la nominació de dit Molera feta per lo excel·lentíssim duch de Alcalá; per co suplican a
vostra excel·lència, extrajudicialment, sie servit
revocar tots los procehimens fets contra constitucions en la dita admissió, que a més de ser axí
de justícia ho tindran a gran mercè».

tendido y continuéys en rogar a Dios para que los
successos sean los que deseo, para mayor servicio
suyo en que le recibiré de vosotros. Dada en Sant
Lorenço, a X de setiembre MDCXXIII. Yo el rey.
Vidit don Petrus de Guzman, vicecancellarius.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don
Ludovicus Blasco. Villanueva, secretarius».
En aquest mateix die se’n anà lo senyor Pere
Fuster, deputat real, en la ciutat de Tortosa per
sos propris negocis, obtinguda primer licència
de ses senyories del die de ahir per lo temps
acostumat y per capítols de Cort disposat.
28r

28v

Divendres, a XXII. En aquest die vingué en consistori Miquel Llobera, sastre, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com ha procurador de
Jaume Manyolich, burgès de la vila de Besalú,
tauler y receptor del dit General de dita vila,
com de sa procura consta en poder del discret
Pere Miquel, notari de dita vila de Besalú, als
vint-y-set de juliol pròxim passat, en lo dit nom
renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de tauler del dit General de dita vila de
Besalú, suplicant en lo dit nom a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E
ses senyories admeteren aquella conforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament, presents per testimonis Damià Calp y
Miquel Fontana, porters ordinaris de la present
casa.

E tornats los dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com havien explicada la dita embaxada a sa excel·lència, en la forma los era estat
ordenat, y que sa excel·lència havie respost que
sobre lo fet principal de aquest negoci, ço és, sobre la nominació feta // 29r // per lo excel·lentíssim duch de Alcalá, loctinent de sa majestat, son
predecessor, de la persona del dit Joan Molera
en sots-veguer y sots-balle, lo privilegi se despatxà ab les clàusules sòlites y acostumades, y
que lo dit Joan Molera, en virtut del dit privilegi,
se conferí als magnífichs jurats o consellers de la
dita ciutat de Vich, offerint-se prestar lo sòlit y
acostumat jurament y la caució que sos predecessors han acostumat prestar, ab observança
dels privilegis y consuetut de dita ciutat, fent llevar los actes necessaris de dita offerta, los quals,
dix sa excel·lència, farie venir hi.ls enviarie a ses
senyories perquè, vistos aquells, se delibere ferse lo que sie de justícia y observanca de les constitucions, drets y privilegis de aquest Principat y
universitat de aquell, offerint-se en tot procurar
la dita observança. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.

Dijous, a XXVIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general en lo present Principat y comptats los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de Barcelona, Miquel d’Oms,
donzell, y Miquel Quintana, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab les
masses grans y porters devant y de molts officials de la present casa, se conferiren en casa de
dit // 29r // excel·lentíssim senyor loctinent general, y arribats a sa presència explicaren, de
part de ses senyories, la embaxada del tenor següent:

En aquest mateix die misser Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, vingué en
consistori, lo qual féu relació a ses senyories
com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor
del dit General en la part de levant, ha comptat
y pagat la terça de janer, febrer y mars pròxim
passat.

«Excel·lentíssim senyor. De part dels deputats
del General de Catalunya ab embaxada feta a XI
del corrent, se representà la contrafacció notòria que.y ha en la admissió feta de la persona de
Joan Molera en sots-veguer y sots-balle de la
ciutat de Vich, per les causes specificades en la
dita embaxada, a la qual se ha relació, suplicant
a vostra excel·lència fos servit no donar lloch a la
dita contrafacció y manàs revocar tots los procehimens fets en respecte de la admissió de dit
Molera, a la qual embaxada fonch vostra ex-

30r

Octubre MDCXXIII
Dijous, a V. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífich y discret misser Joseph Ramon, assessor de la present visita,
y mossèn Francesch Jutge, notari de Barcelona
y scrivà major // 30v // de dita visita, los quals,
per part de dits senyors visitadors, suplicaren a
ses senyories fossen servits, en exequució del ca-
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«Los senyors deputats, tenint vot y parer de sos
magnífichs assessors que la conexensa del //
34r // article de la validitat o invaliditat de les
últimes insiculacions que feren los deputats
y oÿdors del trienni proppassat, en respecte del
interès que.y ha de part a part entre les persones
que foren en dita insiculació nomenades, toca
al consistori dels senyors deputats, majorment
tenint ja causa devant ses senyories comensada a
instància de alguns per alguns de dits particulars del fisch del General de Catalunya, ab tot,
per a major justificació sua, entenent que vostres mercès tenen diferent y contrària pretensió, han feta nominació de sinch magnífichs
doctors del Real Concell per a què, sobre
aquest fet, los aconsellassen y diguessen son parer. Y després de algunes juntes ha aparegut a
dits magnífichs doctors del Real Concella que
abans de pèndrer resolució per part sua se fes
esta embaxada a vostres mercès, dient-los que
tinguessen a bé de fer nominació de altres magnífichs doctors del Concell Real per a què, conferint entre ells, oÿdes totes pretensions, poguessen aconsellar lo de justícia en lo cars y
diferència ocorrent, com altres vegades és fer
acostumat».

pítol primer del nou redrés, girar, en la forma
acostumada, al regent los comptes del dit General sinch mília liures per gastos de dita visita,
conforme la deliberació per dits senyors visitadors feta als dotze del mes de setembre pròxim
passat, còpia de la qual auctèntica y closa aportaren y liuraren en mà y poder de ses senyories,
la qual és del tenor següent, consuatura.
31r

Dijous, a XII. En aquest die hi hagué junta de
elets en la present casa acerca dels negocis de
galeras en la qual entrevingueren los següens,
ço és, per lo bras ecclesiàstich, los senyors don
Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de
Barcelona, Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge
de dita Seu, don Hiacynt Descallar, canonge de
dita Seu; // 31v // per lo bras militar, los senyors
don Francisco Gilabert, mossèn Miquel d’Oms,
donzell, don Ramon de Calders, senyor de Pierola; per lo bras real, los senyors conseller ters,
misser Miquel Joan Magarola, Julià de Navel,
misser Jaume Aymerich. En la qual junta no.s
prengué ninguna resolució.

32r

Dimecres, a XVIII. Festa de sant Lluch.

33r

Dijous, a XXVI. En aquest die, per la dificultat y
contenció moguda entre los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General de una, y los senyors visitadors del dit General de parts altra, en rahó de la conexenssa de
la causa de les inseculacions fetes en lo mes de
juliol pròxim passat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes predecessors de ses senyories, de una insiculació per los senyors deputats
ecclesiàstic y militar y oÿdors ecclesiàstic y real y
altre per los senyors deputat real y oÿdor militar, se juntaren en la present casa los magnífichs
doctors del Real Concell devall scrits: primo,
misser Joan Magarola, misser Hierònym Astor,
misser Francesch Gamis, misser Francesch
Aguiló y misser Miquel Carreres.

E los senyors visitadors, parlant lo senyor abat
de Arles, respongueren que ell(s) ho mirarien y
respondrien a ses senyories. E tornats los dits
misser Joan Pere Fontanella, assessor, y misser
Jaume Martí, advocat fiscal, en consistori, referiren a ses senyories com havien donada la dita
embaxada a dits senyors visitadors, en la forma
los era estatb ordenat, y que dits senyors visitadors havien fet la dita resposta.
34v

Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
anaren, consistorialment acompanyats // 33v //
ab les masses y porters ordinaris y de molts officials de la present casa, en la Llotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles de Barcelona y dret de galeras.

Dimars, a XXXI. En aquest die los senyors visitadors del General, per medi dels magnífichs misser Joseph Ramon y misser Francesch Llenes,
advocat fiscal de la dita visita, en resposta de la
embaxada enviada lo die de ahir per ses senyories a dits senyors visitadors, enviaren a ses senyories una scriptura continuada en un full de
paper la qual és del tenor següent:
«Los senyors visitadors del General de Catalunya, responent a una embaxada dels senyors diputats explicada per los magnífichs misser Joan
Pere Fontanella, assessor, y misser Jaume Martí,
advocat fiscal de la casa de la Deputació, y dexada a dits senyors visitadors ab un paper en scrits
lo qual comensa «Los senyors deputats tenint
vot» y acaba «com altres vegades és acostumat
fer», contenint en summa que, attès que dits

Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories, per
medi dels magnífichs misser Joan Pere Fontanella, altre dels magnífichs assessors ordinaris, y
misser Jaume Martí, advocat fiscal del dit General, enviaren als molt il·lustres senyors deputats
del dit General una embaxada en scrits, la qual
és del tenor següent:

a. a continuació repetit per a què sobre aquest fet los aconsellassen y diguessen son parer, y després de algunes juntes
ha aparegut a dits magnífichs doctors del Real Concell.
b. a continuació ratllat don.

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1394
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unes lletres despedides y emanades del consistori de dits senyors visitadors, en rahó de la causa
de les inseculacions fetes per los predecessors de
ses senyories en lo mes de juliol pròxim passat,
les quals lletres són assí cusides originalment,
consuantur.

senyors deputats han feta juncta de sinch magnífics doctors del Concell per a què.ls aconcellassen y diguessen son parer sobre la diferència
que.y ha entre dits senyors deputats, de una
part, y dits senyors visitadors, de altre, sobre la
conexenssa de la causa de les insiculacions dels
llochs vagants per los òlim deputats y oÿdors de
comptes fetes en lo mes de juliol pròxim passat,
pretenent dits senyors visitadors poder conèxer
dels excessos, culpes y contrafaccions de capítols
de Cort, que diu lo procurador fiscal de la visita
ab sa querela haver comès dits òlim deputats y
oÿdors de comptes, y en necessària conseqüència de la validitat o invaliditat de dites insiculacions, per tenir aquest últim article necessària
dependència del primer y ser cosas inseperables.
Diuen y responen que.ls pesa summament no
poder donar gust en assò a dits senyors deputats
y oÿdors de comptes, se pot crèurer de les diligències que a fins assí han fetes per a procurar
lo assiento de aquest negoci, però com dits senyors visitadors hajen tingut juncta de sis magnífichs advocats de la present ciutat, a més del assessor ordinari y advocat fiscal de laa // 35r //
visita, los quals, aprés de moltes consultes, discussió y examen, han aconcellat a dits senyors visitadors que la conexenssa de dita causa ab lo
modo alt referit, toca y pertany a dits senyors visitadors, y també los han aconcellat y donat son
poder acerca de la forma ab què se havie de procehir per ara, per evitar contencions ab dits senyors deputats, ço és, cerciorant-los tant solament
de què en lo consistori de la visita se tracta de
la dita querela en lo modo que en ella està exprimit, y aparexarie molt gran descortesia e ingratitut no fer cars del parer y resolució de dits magnífichs doctors sinó cercar altre parer y concell,
pus cridar magnífichs doctors del Concell Real
no pot ser per altre effecte sinó de aconcellar y no
de dicidir la controvèrsia y serie pèndrer concell
sobre concell y fer un progrés infinit a més de
què lo termini precís y peremptori de tres mesos
que té lo consistori de la visita per instruhir les
quereles se va passant y no dóna lloch a què.s pugue tractar lo negoci ab aquest spay y dilació, per
ço, dits senyors visitadors quant encaridament
poden suplican a dits senyors deputas y oÿdors se
servescan de no demanar-los noves juntes sinó
que cada hu dels dos consistoris procure en
no excedir los llímits de la jurisdicció, segons que
a quiscú per capítols de Cort està concedit».

35v

Novembre MDCXXIII
Dimecres, lo primer. Festa de Tots Sants. En
aquest die lo il·lustre don Luís Descallar en la
present ciutat de Barcelona populat, loctinent
de portantveus de general governador en lo
present principat de Catalunya, fet, anomenat y
deputat per lo molt il·lustre y spectable don
Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador, qui de present se troba en la
vila de Madrit, cort de sa majestat, conforme de
dita lloctinència de portantveus de general governador, feta per dit don Aleix de Marimon en
persona del dit don Luís Descallar, lo excel·lentíssim don Joan Sentís, bisbe de Barcelona, loctinent y capità general per sa majestat en lo present principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, per medi de Miquel Pérez, son secretari, ne ha fet fe als molt il·lustres
senyors deputats del General de Catalunya,
constituhit personalment lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Pere de Magarola, bisbe
de Elna, deputat ecclesiàstich, personalment
exhistint en una sala del palau real del dit General de Catalunya en lo qual acostuman residir
los senyors deputats ecclesiàstichs del dit General y resideix de present dit reverendíssim senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich demuntdit, en presència del il·lustre y molt
magnífich senyor Gaspar Sagarra, donzell y en
quiscun dret doctor, assessor ordinari de la present governació del present Principat, y de mi,
Antoni Thió, per auctoritats apostòlica y real
notari públich, ciutadà de Barcelona y scrivà
major del dit General de Catalunya, y també
del discret mossèn Francesch Colberó, notari,
ciutadà de Barcelona, Joan Ventura Curús,
scrivent ordinari del dit scrivà major, y de Carles Pau Solanell, scrivent en Barcelona habitant,
testimonis en açò cridats, y de altres persones
allí presents; // 36r // volent acudir a la obligació del dit son càrrech en virtut del capítol de
les Corts de Monsó fetes y celebrades per lo rey
en Pere Ters en lo any 1376, continuat en lo
llibre de l’Ànima en lo full 24 y en lo llibre de
Juraments dels lloctinents y officials reals de sa
majestat, disposant las cosas que han y deuen
fer jurar y servar totes y sengles coses en dit capítol contengudes y altres a las quals sie tingut
y obligat en virtut de les generals constitucions
del present Principat, capítols y actes de Cort,
usos, pràctiques, styls y observances del dit General, en lo que disposan y tenen respecte al dit

E poch aprés vinguéb en consistori de ses senyories Antoni Joan Samara, porter real y ministre
de la visita del dit General, lo qual, de part de
dits senyors visitadors, presentà a ses senyories
a. a continuació una lletra transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1394-1395.
b. a continuació ratllat ren.
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gons lo tenor de la dita tabba per preu de trenta-nou liures y divuyt sous.

càrrech de portantveus de general governador y
lloctinent de aquell, lo qual jurament ha prestat
a Nostre Senyor Déu y als seus sants quatre
Evangelis, personalment tocats, en mà y poder
de dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de Elna, deputat ecclesiàstic demuntdit, rebent
y acceptant aquell en nom y com ha tenint
commissió, facultat y potestat del consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del dit General a sentència concedida ab deliberació feta
per dits senyors deputats lo die present, a la
qual se ha relació, e no-res-menys, ne ha fet y
prestat sagrament y homenatge al dit General
de Catalunya y per ell al dit senyor bisbe de
Elna, deputat ecclesiàstich, tenint poder com
dalt se diu del consistori de dits senyors deputats de mans y de boca en mà y poder de Damià
Calp, hu dels porters ordinaris de la present
casa de la Deputació, en la sòlita // 36v // y
acostumada forma, en virtut del qual ha convingut y promès al dit General, e o a dits senyors deputats en nom de aquell, tenir, servar y
cumplir totes y sengles coses contengudes en lo
dit capítol y altres que per constitucions generals de Catalunya, capítols y actes de Cort,
usos, pràtiques, styls y observances del dit General sie tingut y obligat en rahó del dit son càrrech y exercici de aquell.

En aquest mateix die mestre Sebastià Claret,
ciutadà de Barcelona, vingué en consistori de
ses senyories, lo qual dix que havie vist encantar
la obra de fuster del trast de les quatre arcades
de la Drassana de la present ciutat a Joan Sever
Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat, y que ha vist que Pau Rates, fuster,
ciutadà de Barcelona, ha offert farie la dita obra
conforme laa tabba de dit corredor per preu de
39 lliures, 18 sous, y que així el dit mestre Sebastià Claret, offerie a ses senyories farie la dita
obra deu sous manco de la offerta feta per dit
Rates, ço és, per preu de 39 lliures, 8 sous, conforme lo tenor de la dita tabba. Y encontinent,
ses senyories acceptaren la dita offerta y dita de
dit Claret, attès se ha offert fer la dita obra deu
sous manco de la offerta feta per dit Rates.
En aquest mateix dia vingueren en consistori
de ses senyories los magnífich advocat fiscal y
procurador fiscal de la present visita, los quals,
de part dels senyors visitadors referiren a ses
senyories // 38r // com dits senyors visitadors
han suspès a Francesch Rúbies, tauler de la vila
de Castelló de Farfanyà, del dit son offici de
tauler, y que per ço los havien ordenat fessen
la present relació a ses senyories, a fi y effecte
que ses senyories ne tinguessen la deguda
notícia.

Disapte, a IIII. En aquest die se juntaren en la
present casa, per orde de ses senyories, // 37r //
los senyors canceller, regent la Real Cancellaria
y tots los magnífichs doctors del Real Concell
Civil y Criminal, de totes les tres sales, per lo
negoci de les inseculacions de juliol pròxim passat.

En aquest mateix dia se juntaren en la present
casa los senyors cançeller, regent y magnífichs
doctors de la Real Audiència, de totes les tres
sales, per lo negosci de les inseculacions; a hont
estigueren juntats des de les dos hores fins a las
sinch y mitxa de la tarde.

Diumenge, a V. En aquest die se tornaren junctar los senyors canceller, regent la Real Cancellaria y magnífichs doctors del Real Concell Civil y Criminal, de totes les tres sales, en la
present casa, per los matexos negocis de les inseculacions del juliol pròxim passat.
Dimarts, a VII. 114a. En aquest die Joan Sever
Verdaguer, corredor públic jurat // 37v // de la
present ciutat de Barcelona, ha fet relació en
consistori de ses senyories com ell, per orde y
manament de ses senyories, ha encantat per los
llochs públichs, sòlits y acostumats de la present
ciutat la obra del preu fet de fuster dels trasts se
han de cubrir en les quatre arcades de la Drassana de la present ciutat, conforme lo tenor de la
tabba continuada al peu de la deliberació feta
per ses senyories als 25 de octubre pròxim passat, y que ha trobat restar en última dita de dit
preu fet mestre Pau Rates, fuster, ciutadà de
Barcelona, lo qual ha emprès fer la dita obra se-

Dijous, a VIIII. En aquest die lo honorable Joan
Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre del dit General, en virtut
del jurament té prestat en rahó de dit son offici,
present en consistori, ha fet relació a ses senyories que ell, inseguint lo orde y commissió de
dites ses senyories, ha encantant y subvastat públich y palesament, per los llochs sòlits y acostumats de la present ciutat // 38v // de Barçelona, tot aquell cens de penció annual de 90
lliures ab senyoria, si alguna ni ha, lo qual
mossèn Francesch Corbera de Gualbes, donzell, ha y reb quiscun any sobre aquelles cases
que lo reverent pare president y venerable convent de Nostra Senyora de la Merçè de la present ciutat de Barcelona tenen y possehexen en
la present ciutat de Barcelona devant la muralla
de mar, en les quals abans estave y habitave

a. 114 interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat dita.

17

[ 1623 ]

[ 1623 ]

llers que los senyors diputats eren prop isqueren
de dita capella y davallaren una escaleta que.y
ha, y caminant en vés dits senyors diputats,
reberen aquells ab molta cortesia y ab la descència que persones tan il·lustres, eminents y principals merexen, y acompanyaren dits senyors
deputats fins dalt en la dita capella en la qual,
perquè.y hagués lloch condecent y bastant, estava fet un empostat tirant des de la dita capella
fins dins la mar; y donaren assiento a dits senyors deputats y oÿdors de comptes en la part de
la epístola de dita capella en uns banchs banobats de vellut vermell, nous, guarnits ab unes
franges y serrells de or, en los quals se assentà
primer en la part del altar lo senyor deputat ecclesiàstich y després de aquell se assentà immediatament lo senyor deputat militar y després
graduadament se assentaren los senyors oÿdors
de comptes, per ço que lo senyor deputat real
era absent de la present ciutat, y després de dits
senyors deputats y oÿdors de comptes se assentaren en la mateixa part de la epístola, y així a
mà esquerra de dits senyors diputats y oÿdors de
comptes, dits senyors consellers ab sos proms,
graduadament per son orde, en uns banchs vanovats conforme los demuntdits, y després de
dits senyors conçellers y proms; y així a la mà esquerra de aquells se assentaren, en uns banchs
vanovats negres que estaven davant del altar
quasi en la fi del dit emfustat, los dits magnífichs assessors, advocat fiscal, escrivà major, racional y regent los comptes, per son orde y graduació, y cerca lo altar de dita capella estava una
cadira de repòs de vellut vermell, ab uns cuxins
y estrado aparellats allí per lo excel·lentíssim
senyor loctinent general.

Francisco Berardó, lo qual cens se ven per manament de ses senyories y per execució del dit
General y que ha posat la primera, segona y tercera llanterna, y que no ha trobat comprador
algú qui en dits çensos digué tant preu [quant]
ha dit lo honorable mossèn Salvador Alberch,
mercader de la ciutat de Vich, qui ha dit y s’és
offert donar per dit cens 1.601 lliures, sous. Y
així, ab voluntat de ses senyories, ha lliurat al
dit Alberch lo dit çens com a més donant y offerint en lo encant públich per preu de dites
1.601 (lliures). Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y
Juan Ventura Curús, scribent en Barcelona habitant.
Disapte, a XI. Festa del gloriós sant Martía.
39r

Diumenge, a XII. En aquest die se benehí la capella novament construhida en lo moll de la
present ciutat de Barçelona sots invocació de la
Santa Creu, en la qual, feta la dita benedicció, se
celebrà missa ab molta solempnitat y música.
Foren dies abans, de part dels molt magnífichs
consellers de la present ciutat, convidats los
molt il·lustres senyors diputats del General de
Catalunya y senyors oÿdors de comptes de dit
General. Dits magnífichs senyors consellers se
juntaren de matí a les nou hores abans migdia,
ab la sòlita y acostumada forma en la plaça de
Sant Jaume ab sos proms, havent-hi en la dita
plaça molta música de trompetas, manastrís y
tabals, y també en dita plaça fonch aportat un
estandart blanch ab una creu vermella que contenia de una part al altre de dit estandart, y baix
de dita creu eren posadas les armes de dita present ciutat. Y de dita plaça partiren dits senyors
consellers ab molt acompanyament, anant devant lo magnífich Francesch Genovès, obrer
militar, aportant dit estandart, al qual acompanyaven los magnífichs Joseph de Bellafilla, donzel, y don Joseph Astor y després venian per son
orde dits magnífichs consellers ab sos promps; y
ab est orde y acompanyament arribaren en la
dita capella y al cap de poc dits molt il·lustres
senyors diputats y oÿdors de comptes del dit
General, qui consistorialment estaven juntats
per est effecte en la casa de la Diputació, partiren de aquella ab los porters portant les masses
grans devant, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal, scrivà mayor, rascional,
regent los comptes y de molts officials del dit
General y casa de la Deputació, los quals ab dita
forma y acompanyament arribaren en dita capella // 39v // y, poch abans de arribar en ells, foren
rebuts ab molta música de trompetes, manastrils y atabals y tenint notícia dits senyors conce-

Y aprés de poch, tenint notícia dits // 40r //
magnífichs consellers que dit excel·lentíssim
senyor loctinent general venia y que era cerca,
se alsaren, y acompanyats dels dits promps devallaren de dita capella y anaren en vers dit magnífich senyor loctinent general, lo qual reberen
ab la cortesia, urbanitat, respecte y descència
deguts y acompanyarent-lo fins dalt, en la dita
capella y en dit son assiento y estrado, restant en
lo entretant dits senyors diputats y oÿdors de
comptes assentats en dits sos assientos. Y després que dit excel·lentíssim senyor loctinent
fonch assentat en dita sa cadira y estrado y dits
senyors conçellers ab sos proms se foren tornats
assentar en dits sos assientos, los dits senyors
deputats y oÿdors de comptes feren lo degut
acatament y reverència a dit excel·lentíssim senyor loctinent, anant envés ell algunes passes, y
després se tornaren assentar en dits sos assientos
y després de assentats, ço és, dit excel·lentíssim
senyor lloctinent en dita sa cadira y estrado en la
dita part del evangeli, dits senyors diputats y oÿdors de comptes en la part de la epístola, y aprés

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1396.
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dea dits senyors deputats y oÿdors de comptes
en la matexa part de la epístola, y així en la mà
esquerra de aquells, dits senyors concellers ab
sos proms, y després dits magnífichs assessors,
advocat fiscal, scrivà mayor y racional y regent
los comptes de dit General en los banchs dalt
dits, se féu la benedicció de dita capella, y després lo offici. Y digué la missa lo senyor canonge
Amell, ab diaca y subdiaca y música a dos cors.
Y en lo alsar Déu seb despararen moltes y diverses artilleries, tant dels baluarts de la present
ciutat com de diverses naus, galeons, vaxells,
barcas y bargantins que.s trobaven surtes en lo
dit moll. Y en lo donar de la pau se servà que
aprés de haver dada pau a sa excel·lència, lo diaca donà pau als dits senyors deputats y lo sotsdiaca la donà als dits senyors concellers. // 40v //
Y acabat lo offici, sa excel·lència se alsà y despedí ab lo degut acatament fet a dita capella y a
dits senyors deputats, oÿdors de comptes y concellers, y dits senyors concellers ab dit sos proms
lo anaren acompanyar baxant la dita escaleta y
part del moll, restant los dits senyors deputats,
oÿdors de comptes y los demés en la dita capella, assentats en los dits sos assientos, aguardant
que tornassen dits senyors concellers. Y tornats
que foren dits senyors concellers y assentats en
dits sos assientos, dits senyors deputats y oÿdors
de comptes se alsaren y feren lo degut acatament a la dita capella y a dits senyors concellers,
y se’n anaren ab los dits porters y massas grans
davant y ab lo acompanyament de dits magnífichs assessors, advocat fiscal, escrivà mayor, racional y regent los comptes y molts officials del
dit General. Y los dits magnífichs senyors concellers los acompanyaren fins baix al peu de lac
dita scala a hont se despediren, anant-se’n dits
senyors deputats y oÿdors de comptes ab la forma y acompanyament demuntdit, y dits magnífichs consellers, ab dits sos proms, se’n tornaren
en la dita capella. Y arribats que foren dits senyors diputats y oÿdors de comptes en lo portal
de Mar se’n entraren en la casa del General, que
està junta al dit portal, a hont se desagragà lo
consistori de ses senyories, posant-se quiscú
d’ells ab sos cotxes. Y los senyors concellers se’n
tornaren en la ciutat ab lo mateix acompanyament y pompa que eren anats, conforme se
acostuma en la present ciutat en semblants actes
públicsd.
41r

dina, conseller ters, don Francisco Terré, degà y
canonge de la Seu de Barcelona, Miquel
d’Oms, senyor de Sant Jordi, don Ramon de
Calders y Ferran, senyor de Pierola, misser Jaume Aymerich, misser Miquel Joan Magarola.
Elets, elegits y nomenats per ses senyories, juntament ab altres, los quals aportaren en consistori y donaren en mà y poder de ses senyories
uns apuntaments acerca de les coses de dites galeres, lo qual és del tenor següent: «Jhesús, Maria», etcètera, consuatur.
41v

Divendres, a XVII. En aquest dia ses senyories
enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent general en lo present Principat y
comptats los senyors Juan Pau Riffós, ardiaca y
canonge de la Seu de Barçelona, Miquel
d’Oms, senyor de Sant Jordi, y Raffel Bals, ciutedà honrrat de Barçelona, los quals, ben acompanyats ab les masses grans y porters devant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent general, y arribats a sa presència, per part
de ses senyories, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Per part del egregi comte de Santa Coloma,
ab suplicació donada en lo consistori dels deputats del General de Cathalunya a 3 del corrent,
se ha deduhit que no obstant // 42r // lo capítol
52 de les Corts del any 1599, que disposa que
los advocat y procurador fiscal patrimonial no
puguan fer part en les causes de luïcions mogudes y movedores, sinó que desistescan y se
aparten de aquelles, a instància del síndich de la
universitat y singular de la vila de Pons se han
procurat dos cartes del rey, nostre senyor, dirigidas al magnífich misser Hipòlit Montaner y a
Simeon Rafeques, advocat y procurador fiscal
patrimonial de sa magestat, ab què se’ls mana
fassen part y iscan a la deffensa de la causa que
se porta en la Real Audiència, a relació del
magnífich misser Francesc Gamis, entre dit síndich de Pons, de una part, y dit egregi comte
de Santa Coloma, de altra, sobre la luÿció de
dita vila y reducció de aquella a la corona real,
revocant ab dites cartes altres dos que sa magestat havie manat escríurer als dits Montaner y
Antoni Romaní, aleshores procurador fiscal, de
14 de maig y set de juliol 1622, ab les quals sa
magestat, precissament, manava a dit advocat y
procurador fiscal guardassen en tot la disposició de dit capítol 52, insertat en dites reals cartes, y per ser dites reals cartes contra la expressa
disposició de dit capítol 52 ha supplicat, per
son procurador a dits deputats, que, per reparo
de dita contrafacció, fessen les diligències que
en semblants casos se acostuman fer. E com de
la còpia de la real carta de sa magestat dirigida a
vostra excel·lència, de quinse de setembre prò-

Dimars, a XIIII. En aquest die se juntaren en la
present casa, per orde de ses senyories, per los
negoscis de galeres, los senyors Francesch Coa. de interlineat.
b. a continuació ratllat po.
c. la interlineat.
d. a continuació uns apuntaments transcrits a l’Apèndix, 1
pàgs. 1396-1399.
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tros los diputados del General del nuestro principado de Cathalunya.

xim passat, y de altres papers presentats per lo
procurador de dit egregi comte, resulte notòria
contrafacció de dit capítol 52 y altres drets //
42v // de la pàtria, y així tingan dits deputats,
per rahó de son offici, precisa obligació de procurar la observança de dit capítol 52 y demés
lleys municipals, per ço, han deslliberat que nosaltres ab embaxada vinguéssem a representar a
vostra excel·lència la dita contrafacció y.l supplicàssem, com supplicam a vostra excel·lència
extrajudicialment, sia servit no donar lloch en
aquella ans bé, en compliment de les generals
constitucions de Catalunya, les quals és estat
vostra excel·lència servit jurar, ho sia de suspèndrer la exequució de dita real carta, interposant
consulta a sa magestat, puix és cert que entesa
per lo rey, nostre senyor, la dita contrafacció y
lo encontre de dites reals cartes manarà que dit
capítol 52 y demés lleys sia observat, que a més
de ser axí a rahó ajustat, dits deputats ho tindran a mersè.

El rey.
Diputados, haunque ha días que entendí que haviades suspendido los gajes y salarios de todos los
ministros de las galeras desse Principado con motivo de que cessaron las obligaciones de sus cargos con
la pérdida dellas, no he querido declarar hasta haora lo que he estrañado esta acción por no haver podido vosotros hazerla sin orden mía de que es bien
que estéys advertidos y de que a su tiempo se os dará
la que en ésto fuere mi voluntad que guardéis en la
paga de los dichos salarios. También he sabido
como tratáys de armar nuevas galeras en que se ve
el cuidado que ponéis que este guardada essa costa,
que es el fin para que se os permitió que las tuviesses,
pero porque en esta materia se ha considerado lo
que más // 44r // conviene a mi servicio y beneficio
dessa provincia, he resuelto que lo que importa es
que de ninguna manera se buelvan a hazer galeras, sinó que de nuevo se introduzgan galeones, y
encargaros, como hago, que lo dispongáis y executéis, pues en las Cortes del año 1599 se concedió a
esse Principado tener quatro galeras y para sustento dellas se dieron arbitrios que se juzgo montarían
ochenta y siete mil libras de diez reales, con que havía bastante dinero y sobrarían veinte y siete mil
ducados para la fábrica dellas, dos de las quales se
consumieron sin tener orden para ello, y las otras
dos se han perdido, como sabéis, con lo qual es menester abrigar essa costa de defensa que le sea útil, y
assí con los trescientos mil reales del seguro de las
dosa galeras perdidas y los arbitrios que para sustento de las quatro se dieron, sinó se pudieren hazer
ocho galeones de alto borde, con esta substancia,
por lo menos, haréys fabricar quatro con los quales
terna gran beneficio esse Principado y reyno de Valencia, y yo recibiré particular servicio de vosotros
en disposición y assiento desto como lo entenderéis
del obispo de Barcelona, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado y condados, y que no
abrazando esto mi precisa y determinada voluntad es que no bolváis a hazer galeras, // 44v // como
está dicho. Dada en Madrid, a nueve de noviembre MDCXXIII. Yo el rey.

E poch aprés, tornats los dits embaxadors referiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada a dit excel·lentíssim senyor loctinent
general, en la forma losa és estat ordenat, y que
sa excel·lència havia respost que ell desitjave
molt la observansa de les constitucions y leys de
la terra, y que escriurie a sa magestat en conformitat del que per part de ses senyories se li representave per a què fos servit provehir de degut remey en lo dit negossi.
43r

Dilluns, a XX. En aquest die vingué en consistori lo senyor deputat real.
Dimars, a XXI. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor lochtinent general y capità general en lo
present Principat y comtats envià a cercar a ses
senyories dihent que.ls tenie de donar una carta de sa magestat. E ses senyories, encontinent,
anaren consistorialment, ben acompanyats ab
les masses grans y porters devant y de molts officials de la present casa, en lo palàcio de dit
excel·lentíssim senyor lochtinent general, y
arribats a sa presència, fetes entre ells les degudes cortesies, los explicà en // 43v // substància
lo contengut en la sotaescrita carta de sa magestat, hi.ls donà aquella en ses mans, e ses
senyories, lo senyor deputat ecclesiàstich prengué la dita carta en ses mans, y se despediren
ab les mateixes cortesies. E arribats en la present casa manaren disclòurer la dita carta y llegir aquella per mi, Antoni Thió, scribà mayor y
secretari del dit General, lo qual és del tenor
següent:

Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvador Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi. Vidit don Luys Blasco. Villanueva, secretarius.

«A los reverendo en Christo Padre y amados nues-

Dilluns, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Augustí de
Llana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació com mossèn Francesch de Sor-

a. los és interlineat damunt una paraula ratllada.

a. a continuació ratllat do.
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seller segon, mossèn Luísa... de Foxà, conseller
ters, Francesch Nebot, conseller quart, // 46v //
y yo, Antoni Thió, scribà mayor y secretari de
dit General, conseller quint. E poch aprés fonch
feta extracció de obrers en què foren extrets los
senyors Bernat Romeu, ciutedà honrrat,y T.b...
Rubió, droguer.

ribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit
General en la part de ponent, ha comptat y pagat la terça de janer, febrer y mars pròxim
passat.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general en lo present Principat y comtats
los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona, Miquel d’Oms, senyor de Sant Jordi, y Bertran // 45v // Desvalls,
ciutedà honrrat de Barçelona, los quals ben
acompanyats ab les masses grans y porters devant y de molts officials de la present casa se
conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor lochtinent general, y arribats a sa presència explicaren y donaren la embaxada del tenor
següent:

Dezembre MDCXXIII
Disapte, a II. En aquest dia vingué en consistori
de ses senyories mossèn Francesch Lleó, sirurgià, lo qual, mediant jurament prestat en mà y
poder de ses senyories, féu relació com Miquel
Fontana, hu dels porters // 47r // ordinaris de la
present casa, estave malalt en lo llit ab una naffra en la cama, per la qual apenas se podia mòurer, y així no podia servir lo dit son offici.

«Excel·lentíssim senyor. Per haver representat
lo síndich de la ciutat de Tortosa als deputats
del General de Cathalunya que lo mestre racional tracta de enviar officialsa a la dita ciutat per
exequutar lo dret del quint y supplicar a dits
deputats que, per ser la dita exacció del quint
contra generals constitucions, per rahó de son
offici, se opposassen a ella, han desliberat que
nosaltres ab embaxada vinguéssem a supplicar a
vostra excel·lència, con li supplicam extrajudicialment, sie servit manar advertir que conforme dites generals constitucions, privilegis y altres drets y en particular lo contengut en la
carta de venda del bovatge, los pobblats en lo
present Principat y comtats no estan tinguts a la
prestació del quint com en diverses ocasions se
ha deduhit y justificat. Y, que per haver-ho
entès axí sa magestat y sos ministres, se ha sobresegut en la exacció de dit quint y la consideració de dites coses per escusar dita contrafacció manar sobresèurer en la dita exequució que,
a més és axí just, dits deputats ho tindran a
merçè».

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general en lo present Principat y comtats, per medi de mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari de dit excel·lentíssim senyor lochtinent, envià a dir a ses
senyories com tenie avís que la sereníssima reyna, muller de la sacra cathòlica y real magestat
del rey, nostre senyor, haurie parit una filla lo
dia de santa Caterina, que comptàvem a 25 de
nohembre pròxim passat, ab molta felicitat, del
que tota la cort estave ab molt gran contento, y
que axí sa excel·lència, sabent que ses senyories
se havien de alegrar ab tant bona y feliçe nova,
los ho feya a ssaber. E ses senyories, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que
besaven les mans a sa excel·lència per la merçè
los havie fet en avisar-los de tant bona nova de
la qual se’n eren molt alegrats.
En aquest mateix dia los senyors canceller, regent la Real Cancelleria y magnífichs doctors
del Real Consell devall escrits se juntaren en la
present casa per los negoscis de la contenció de
les inseculacions de juliol pròxim passat, acerca
de la qual donaren en mà y poder de ses senyories son vot en escrits firmat de ses pròpries
mans // 47v // lo qual és del tenor següent:

E poch aprés, tornats en consistori los dits senyors embaxadors refferiren a ses senyories com
havien explicada la dita embaxada al dit
excel·lentíssim senyor lochtinent general, en la
forma los era estat ordenat, y que sa [excel·lència] // 46r // havie fetb de resposta que farie tot
lo que tindrie de obligació de fer en observança
dels capítols de Cort y lleys de la terra.

«Jhesús, Maria, Joseph.
En lo fet proposat per los senyors deputats e
oÿdors del General de Cathalunya als molt reverent canceller y magnífich regent la Real
Cancelleria y doctors de la Real Audiència
abaix anomenats, per occasió de unas lletres als
dits senyors deputats presentades y despedides
per los senyors visitadors ac 25 de octubre

Dijous, a XXX. En aquest die en casa de la present ciutat (feren) extracció de concellers en la
forma acostumada en què foren extrets los senyors, mossèn Francesch Joan Rossell, conceller en cap, misser Miquel Joan Magarola, con-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
c. a continuació ratllat 25.

a. a continuació ratllat de.
b. fet de interlineat.
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que a vegades se donaven al que dita Cort té estatuhit y ordenat, expressament disposa que així
lo sobrechalendat // 48v // capítol primer, tractant de la visita, com los demés capítols de Cort
se degan enténdrer a la lletra sens poder fer illacions ni donar-los altres sentiments o
intel·ligèncias fora de la que la mateixa Cort los
ha volgut donar, y en cas que fos necessària alguna interpretació de algunes paraules de
aquells la dóna als deputats y oÿdors ab vot de
sos assessors y no a altra persona alguna.

proppassat, si a dits senyors deputats y oÿdors
toca privative conèixer y decidir quales de les
nominacions en lo proppassat mes de juliol, per
als llochs de deputats y oÿdors leshores vagants,
fetes respective per los deputats y oÿdors en
forma de consistori y per lo deputat real y oÿdor militar separadament, se han de atèndrer y
servar y conforme a quala d’ellas han de ser escrits en lo llibre de la Ànima los noms de las
personas per a dits llochs vagants anomenades,
o si ninguna de ditas nominacions és estada feta
conforme disposició de capítols de Cort, o si
poden los visitadors del General entremetrer-se
de la validitat o invaliditat de les dites nominacions y declarar quines persones o los noms
d’elles poden ser escrites en lo dit llibre de la
Ànima, segons que han assenyalat pretenen ferho, havent citat, a instància de son procurador
fiscal, les persones dit mes de juliol proppassat
anomenades, ab clàusula si sua putaverint interesse.

Y axí, jatsia que per los visitadors se sia pretès
que ells, com a jutges de les culpes y excessos
comessos per los deputats y oÿdors y officials
del General, poden connèixer de articles civils
incidents en les causes criminals principalment
intentades contra los sobredits, y per consegüent, tocar-los a ells declarar quala de dites nominacions és ben feta y quines persones han de
ser habilitades y quines repel·lides, pretenent
que la una causa sens l’altra no pot ser declarada
per la connexitat y conseqüència necessària que
en dit fet concideren, emperò per quant a demés que tocaria als senyors deputats y oÿdors ab
sos assessors donar dita interpretació al capítol
en què dits visitadors fundan sa intenció, la extensió predita podria solament tenir lloch y se
podria sols praticar en respecte de las persones,
de qui dits visitadors podan conèixer y ser visitades y no de persones terceres totalment exemptes de llur jurisdicció, a les quals qualsevol cosa
que declararan dits visitadors contra deputats y
oÿdors no pot fer prejudici a dits insiculats ni.ls
obstarà la exepció de cosa judicada, lo quals
quant a son interès y per consegüent quant al
article que.s pretén ser incident en la causa principal contra los deputats // 49r // y oÿdors del
trienni proppassat, per los excessos y culpas per
ells comesos en dita visita comensada, y atenén
peculiars jutges que són los deputats e oÿdors
los quals en la forma de judici poden conèixer
del interès de les terceres persones conforme
per lo procurador fiscal del General y alguns
particulars dels interesats és estat previngut y ab
supplicació demanat, y de las sentèncias que allí
se donaran, poran supplicar lo que està prohibit
de las sentèncias dels visitadors y axí no poden
ells conèixer de article civil en respecte de terceres persones.

Vist los capítols de Cort que per aquest effecte
són estatsa // 48r // manester vèurer, y los exemplars que en diversos fets conferents al present
article en diverses occasions són estats fets y, finalment, vist tot lo que més avant se havia de
vèurer.
Attès y considerat que en lo primer dels capítols
de Cort del any 1599 en lo qual la Cort General
volgué donar nova forma a la visita fahedora
contra deputats, oÿdors y altres, expressament
està disposat en quines persones poden los visitadors exercir sa jurisdicció, individuant y anomenant los deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials del General, tant
residint dins la present ciutat de Barçelona com
fora d’ella, dels quals, el dels excessos y culpas
per ells comesas, ordena la dita Cort que dits visitadors pugan y degan conèixer, de hont se veu
que la Cort limità y estrengué la jurisdicció que
a dits visitadors donava de conèixer de cert gènero de persones, ço és, de deputats, oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials de la Generalitat y de causes de excessos y culpas per ells
comesos, no entenent emperò abdicar al consistori dels deputats y oÿdors la potestat, auctoritat, coneixensa y decisió que per capítols de
Cort y privilegis particulars los és estada concedida en les causes y fets tocants a la Generalitat,
eciam entre persones que no sian officials del
General.

Per les quals y altres rahons, los infrascrits doctors de la Real Audiència són de vot y parer que
la connexensa del dit article, qual de las dos nominacions ha de prevaler, o si totas són nul·las,
y quines y quals persones de les anomenades en
la última inseculació feta en lo mes de juliol
proppassat, o altres, han dea y deuen ser habili-

Y attès que la Cort General ab lo capítol 39 del
redrés fet en lo any 1599 per resecar tota occasió de debats que, per sinistres intel·ligències
a. a continuació aquest mateix memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàgs. 1400-1401.
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desliberat // 50v // fer esta embaxada a vostra
excel·lència per a què en son nom representàssem a vostra excel·lència la dita contrafacció y
li supplicàssem, com supplicam a vostra excel·lència extrajudicialment, sia servit, per observança de dites constitucions, privilegis y altres drets, manar sobresèurer en la cobrança y
exequció de dit dret de coronatge, fins que sa
magestat nos fassa mersè de honrar-nos ab sa
real vinguda y, assenyaladament, la de prestar
dit acostumat jurament, que a més és axí conforme a justícia dits deputats ho tindran a grandíssima merçè».

tades per als llochs vagants, y si los noms de alguna d’ellas o de quales poden ser scrits y continuats en lo llibre de la Ànima, toca y specta al
consistori dels senyors deputats y oÿdors, privative a qualsevol altres jutges, y que per dits senyors deputats y oÿdors dit article deu ésser declarat y decidit y,44 per consegüent, que no han
pogut ni poden los visitadors entremeter-se de
semblant article com ha // 49v // incident pretès
en la causa principal de la visita per les culpes
dels deputats y oÿdors passats, no entenent que
per lo present vot se prejudique a la jurisdicció
que tenen dits visitadors de conèixer dels excessos que trobaran haver comesos dits deputats,
oÿdors, advocat fiscal y altres officials del General.

E poch aprés, tornats los dits embaxadors refferiren a ses senyories com havien explicada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat,
y que sa excel·lència havie fet de resposta que
lo negosci que se li representave ab dita embaxada estave a càrrech del maestre racional però
que ell ho representaria a sa magestat per a què
fos servit manar remediar-ho. E ses senyories feren les degudes gràcies als dits senyors embaxadors.

Don Pedro de Puigmarí, canciller, lo doctor Joseph Ferrer, lo doctor Hierònym Senjust, lo
doctor Juan Magarola, lo doctor Miquel Rollan, lo doctor Miquel Carreres, lo doctor Miquel Sala, regent, lo doctor Hieroni Astor, lo
doctor Francesch Bonet, lo doctor Francesch
Gamis, lo doctor Joseph Roca, lo doctor Francesch Aguiló».

Dimars, a V. En aquest dia vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Pere Corçens
Saýs, en quiscun dret doctor, ciutedà de Vich,
síndich de la ciutat y universitat de Vich, lo
qual en nom // 51v // de dita ciutat féu gràcies a
ses senyories de la mercè los havien fet ab lo
bon cuydado y procehiments havien fets ab embaxades y altres diligències fetes ab lo excel·lentíssim senyor lochtinent general per a què fos
servit remediar lo negoci de la contenció suscitada, per rahó de haver donat lo càrrech y vara
de sots-veguer y sots-balle a una persona que
conforme a disposició de capítols de Cort y ordinació de dita ciutat no podie obtenir dits càrrechs, per les quals diligències sa excel·lència
havia llevada la dita vara de sots-veguer y sotsballe al que la aportave y la havia donada a una
persona de les inseculades en la bossa de sotsveguer, attesa la justícia que tenia la dita ciutat
de Vich.

Dilluns, a IIII. En aquest dia ses senyories enviaren ab embaxada // 50r // al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general en lo present
Principat y comtats los senyors Joan Pau Riffós,
ardiaca y canonge de la Seu de la present ciutat
de Barcelona, don Ramon de Calders y Ferran,
senyor de Pierola, y Juan Francesch Brossa, ciutadà honrrat de Vich, los quals, ben acompanyats ab les masses grans y porters devant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor lochtinent general, y arribats a sa presència explicaren, per part de ses senyories, la embaxada del
tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya han entès que en algunes
parts del present Principat y comtats se insta la
cobrança del dret de coronatge per occasió de
la nova successió de la magestat del rey, nostre
senyor, y que.s comunican exequucions contra
los renitents a pagar aquells, e com dit dret de
coronatge, conforme les generals constitucions
y altres drets de la terra, no.s dega fins a què sa
magestat sia servit prestar lo jurament que tots
sos gloriosos progenitors tenen acostumat
prestar en la present ciutat en lo principi de son
regiment, y així, lo exigir dit dret de coronatge
ara seria notòria contrafacció de dites constitucions y privilegis, per no haver sa magestat
prestat dit jurament, per ço, dits deputats, per a
acudir a la obligació jurada de son offici, han

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que se eren molt alegrats
en què lo dit negosci haje tingut tant bon èxhit
y fi, y que en tot temps y occasió acudirien a tot
lo que per rahó de llurs càrrechs tindrien obligació en observança de les generals constitucions
y leys de la terra.
En aquest mateix dia hi hagué junta de brassos
en la present casa, cridats per desliberació feta
per ses senyories del dia de ahir, en la qual entrevingueren los senyors dels tres estaments
sota escrits, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors // 51v // fra Joan Batista de Calders,

a. a continuació ratllat que.
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de galeres, continuada en lo present dietari als
21 de nohembre pròxim passat, y així mateix los
apuntaments refferits en la dita proposició, continuats en lo dit present dietari sots jornada de
14 del dit mes de nohembre pròxim passat, y
així mateix los apuntaments refferits en la dita
proposició, continuats en lo dit present dietari
sots jornada de 14 del dit mes de nohembre
pròxim passat.

abbat de Arles, Joan Garcia, canonge de la Seu
de Barçelona, y fra Hierònym de Calders de la
orde de Sant Juan; per lo estament militar, los
senyors Joseph de Bellafilla, don Ramon de
Calders y Ferran, don Pedro de Bosch y Sant
Vicens, don Lluýs de Tormo, don Francesch
Argensola, Domingo de Monredon, Lluýs de
Corbera, senyor de Linars, Anton Descallar y
Roset, don Francisco Cassador, don Fancesch
Junyent, Francesch Genovès, Francesch de
Vallgornera y Senjust, Augustí de Llana, Alexandre de Aguilar, Francesch Ferrer, Joachim
Valls, Miquel d’Oms, Federich de Tamarit, don
Batista Falcó, don Miquel Clariana, // 52r //
don Pedro Vilanova, Joachim Terré, don Joachim Reguer, don Joan de Eril, Hierònym de
Calders; per lo estament real, los senyors conseller en cap, Barthomeu Sala, Matias Vilar, Vicenç Magarola, Francesch Prats y Hierònym de
Navel.

Y legides les dites escriptures, lo dit senyor conceller en cap // 53r // se’n anà ab còpia de la dita
proposició y de dites escriptures en casa de la
present ciutat. Y a cap de poch, tornà y donà
son vot en escrits, com és acostumat, y llegit lo
dit vot los dits senyors de dits brassos votaren
quiscú d’ells, per son orde, ab molta maduresa y
consideració y aconsellaren a ses senyories lo següent, ço és, que responguen vostres senyories
al rey, nostre senyor, y a sa real carta de nou de
nohembre proppassat, que en lo introït de sos
officis tenen jurat de servar les constitucions del
present principat de Catalunya, y sobre la mateixa observança tenen oïda sentència de excomunicació, y que per dites constitucions està
disposat lo modo y forma que se ha de tenir en
la erecció, armasó y conservació de les galeres
de Catalunya y tot lo demés tocant a elles, y que
així se servesca sa magestat no donar lloch a què
sia alterat lo que per ditas constitucions està disposat, y considerar lo que el rey, nostre senyor,
pare de sa magestat, que Déu guarde, y la Cort
General serca de ditas cosas han ordenat, y que
vostres senyories, en conformitat de tot lo dalt
dit y del que se ha de escríurer a sa magestat,
serven lo que està disposat.

Als quals fonch feta la proposició del tenor següent:
«En exequució de la última deliberació feta per
los brassos tinguts a 25 de agost pròxim passat,
se estamparen los apuntaments que per los dits
se eren donats per a facilitat la execció y fàbrica
de noves galeres. Y havent aguardat molt temps
per vèurer sinó donarien altres apuntaments y
arbitres en orde de la fàbrica de dites noves galeres, sols se’ns donaren tres papers e o arbitres,
los quals comunicats ab dits elets de tots
aquells ne feren hu, lo qual representam a vostres magnificència // 52v // y mercès. Ha sobrevingut que la magestat del rey, nostre senyor,
ab sa real carta dada en Madrid als nou de nohembre pròxim passat, nos escriu y mana que
sa deliberada voluntat és que no fassan galeres
sinó vuyt o quatre galeons, conforme ab dita
real carta, que.s legirà a vostra magnificència y
merçès, se veurà per occasió de unes noves crides se han fet acerca de la exacció y cobransa
del dret de coronatge, tenint ja resolució la present casa de què la exacció de dit dret és contra
las generals constitucions de Catalunya, així per
no haver prestat lo sòlit jurament com per altres rahons, havem fet diverses diligències y,
entre altres, una embaxada a sa excel·lència a la
qual nos ha respost que aqueixa crida corria per
compte del noble don Garau de Guardiola,
lochtinent de mestre racional, que ab tot ho
scriuria ha sa magestat. Suplicam a vostres magnificència y mercès que, vistas totas estas proposicions, nos manen aconcellar lo que devem
fer en elles y lo que aparexerà haver de respondrer a sa magestat».

Y en lo segon capítol de la proposició que, attès
vostres senyories tenen ja resolució que la exacció del dret del coronatge és contra les generals
constitucions de Cathalunya, // 53v // així per
no haver prestat sa magestat lo jurament acostumat com per altres rahons, acudan vostres
senyories a la deffensa, ab lo modo y forma que
en semblants casos de contrafacció se acostuma
procehir, y fassen les demés diligències que aparran convenients en beneffici de dit negosci.
Disapte, a VIIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Peres,
scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor lochtinent general en lo present
Principat y comtatsa, // 54r // lo qual, per part
de sa excel·lència, donà una carta de sa magestat
a ses senyories, la qual és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre y amados nues-

Y encontinent, legida la dita proposició, fonch
legida la carta de sa magestat acerca del negosci

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1401.
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quint y del dret de coronatge, y se comminaven
per dit effecte exequucions contra algunes universitats, a petició d’elles, ab dos embaxades fetes a vostra excel·lència a T. y T. dea..., representaren a vostra excel·lència la contrafacció
que ab semblants procehiments respective se
feia a les generals constitucions, privilegis y altres drets d’esta província, per a què vostra excel·lència fos servit manar sobresèurer en dites
coses per a escusar dita violació, e com dites
exequucions, per lo quint y dret de coronatge,
se vagen continuant per alguns officials reals, y
en particular en la ciutat de Tortosa per lo dret
del quint y en la vila de Reus per lo del coronatge, a hont se fan grandíssims gastos y despeses en temps que les universitats estan tan pobres // 55v // y gastades que, per a conservar-se,
necessitan de subvenció, de manera que els és
totalment impossible supportar càrrechs extraordinaris sens destruir-se de tot punt, cosa
que cediria en dany de la real corona de sa magestat a qui convé tenir les universitats, majorment les que estan subjecte a les invasions del
enemich per mar y per terra, com ho estan moltes de aquest Principat y comtats, no pobres
sinó riques y sobrades, per a què quant se offrezca occasió pugan deffensar-se y acudir al
servey de son rey y senyor, y dita contrafacció
no sols no reste reparada però se vage aumentant ab dits procehiments y així se augmenten
los clamors dels quals pateixen, los quals no
cessan de fer instància a dits deputats per a alcançar per son medi lo reparo dels danys públichs y privats que de aquells resultan; per ço,
han desliberat dits deputats, per evitar lo càrrech que se’ls podria fer si en cosa de tan prejudici no feyan tot lo que.ls toca per rahó de son
offici, que ab esta embaxada de sa part tornassen a representar a vostra excel·lència la dita
contrafacció y supplicassen a vostra excel·lència,
com li supplicam extrajudicialment, sia servit,
puis ho és estat de jurar com a lochtinent de sa
magestat totes les generals constitucions, privilegis y altres drets d’esta pàtria, no donar lloch a
la violació que patexen ab dits procehiments
sinó manar, en consideració del demuntdit, que
sian sobreseguts fins a la benaventurada y desitjada vinguda del rey, senyor nostre, que a més
de què està axí ajustat a rahó, dits deputats y
tota la província ho reputaran a singular merçè,
per a servir-la a vostra excel·lència perpetuament».

tros los diputados del General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
Diputados. Oy sábado veynte y cinco de noviembre, entre las diez y las onze oras del día, fue
Nuestro Senyor servido de alumbrar a la sereníssima reyna, mi muy chara y muy amada muger,
de una hija, y siendo el contentamiento que delloa
me queda tan grande como es razón, y sabiendo
la parte que como tan buenos y fieles vassallos os
ha de caber por el beneficio grande que espero ha
de resultar a todos mis reynos y señoríos, no he querido dexar de avisároslo con ésta, y de como entrambas quedan buenas, y encargaros que dándole con processiones solemnes y devotas infinitas
gracias por ello // 54v // y suplicándole las guarde
para su sancto servicio, hagáys juntamente las luminarias y alegrías que se acostumbran y deven
para que, desta manera, su Divina Magestad, de
cuya mano procede todo el bien, sea glorificado y
el pueblo regozijado, que en ello recibiré muy accepto servicio. Dada en Madrid, a XXV de noviembre MDCXXIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvador Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Luys Blasco.
Villanueva, secretarius».
E ses senyories, havent legida la dita carta, se
alegraren en extrem de la bona nova del naximent de la sereníssima princessa.
En aquest mateix dia ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent
general del present Principat y comtats los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la
Seu de Barçelona, Joan Garcia, canonge de dita Seu, Miquel d’Oms, donzell, don Ramon de
Calders y Ferran, senyor de Pierola, Guillem
Pere Dusay, misser Jaume Martí, ciutadà honrrat, // 55r // misser Joan Pere Fontanella, ciutedà honrrat, y Juan Francesch Brossa, ciutadà
honrrat de Vich.
Los quals, ben acompanyats ab les masses grans
y porters devant y de molts officials de la present casa, se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor lochtinent general, y arribats a sa presència explicaren y donaren de part
de ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Havent tingut notícia
los deputats del General de Catalunya que per
alguns officials reals se instava la cobrança del

E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada y donada la dita embaxada, en la forma
los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia
respost que aquestos negoscis corrian per

a. a continuació ratllat p.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

56r
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sien servits aconcellar-nos lo que devem fer perquè sa magestat sia servit y nosaltres cumplam
ab ditas obligacions».

compte del mestre racional, com ya tenie respost ab altres occasions, y que allí s’és declarat
que los dits negoscis no són contra constitucions, ni capítols de Cort, y que ell ab tot continuarie en escríurer a sa magestat, avisant-lo de
les diligències que assí se feyen. E ses senyories
feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.

57v

E poch aprés, entre les set y vuyt hores de la matexa nit, ses senyories feren resposta a la dita
embaxada, la qual enviaren als dits senyors visitadors per medi dels magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, continuada en un
full de paper que és del tenor següent:

En aquest mateix dia, havent ses senyories rebuda una carta de sa magestat ab la qual los ha
fet mersè de fer-los a ssaber lo naximent de la
sereníssima princessa sa filla, la qual està continuada en lo dietari corrent sots la present jornada, en demostració de la alegria y solempnitat del dit naximent, ab comformitat de la
present ciutat, feren tràurer lo estandart sobre
lo portal major de la present casa a hont se féu
molta música de menestrils, atambors y trompetas, fins lo endemà a migdia, y així mateix la
present ciutat féu la dita festa y demostració de
alegria.
56v

E ses senyories respongueren que mirarien lo
dit paper y respondrien a dita embaxada.

«Molt il·lustres senyors. Los magnífichs misser
Llenes y misser Vinyes, de part de vostres mercès, han demanat als deputats del General de
Catalunya los aconsellassen sobre lo publicar o
dexar de publicar certa querela, que diuen tenen feta a instància del síndich de la present
ciutat y bras militar contra los deputats y
oÿdors del trienni passat, per les causes y rahons contengudes per un paper a ses senyories
dexat, a la qual demanda, responent dits deputats, diuen que desitjarian summament poder
aconsellar a vostres mercès ab la brevedat que
se’ls demana però essent lo negosci tan grave
com representan y trobar-se absent del consistori lo diputat militar, qui per certa indisposició no ha pogut acudir, per ésser la hora tan
tarda y desacomodada com és, per ésser les set
hores de la nit, no.ls és possible per ara poder
determinar-se. Y offerexen que dexat totes coses apart procuraran, en quant los serà possible
y ab tota brevedat, pèndrer sobre lo que se’ls
demana la resolució que més aparexarà convenir».

Dijous, a XIIII. En aquest dia, entre les sis y set
hores de la tarde, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General, exceptat lo senyor deputat militar qui per ça indisposició no pogué entrevenir, se juntaren en lo
palàcio del rey de la present ciutat, a hont resideix lo senyor diputat ecclesiàstich, juntament
ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General, per negoscis y affers tocants al servey // 57r // del dit General, y estant junts vingueren, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de la present visita, los magnífichs misser
Francesch Llenes, advocat fiscal de dita visita, y
misser Phelip Vinyes, los quals explicaren y donaren una embaxada en escrits, la qual és del tenor següent:

58r

«Molt il·lustres senyors. A instància dels síndichs de la present ciutat y del bras militar se ha
portat en nostre consistori una supplicació contra los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya lo trienni pròxim passat, demanant en effecte ésser aquells punits y castigats
per las culpas y excessos en dita supplicació contenguts, ab las penas per los capítols de Cort
imposades, la qual supplicació havem admesa
per observança y exequució de capítols de Cort,
desitjant administrar justícia, y havent-se’ns manat per lo rey, nostre senyor, ab sa real carta
no.ns entremetéssem en dita querela, tenim
entès y per çert que sa excel·lència y Real Concell a pres resolució de fer se observa y obesca
dita real carta, y com segons capítols de Cort estiga disposat y tingam obligació de ministrar
justícia als querelans, y desitjam summament
cumplir ab la disposició de dits capítols y nostres obligacions, supplicam a vostres senyories

Disapte, a XVI. En aquest dia en exequució de la
desliberació per ses senyories consistorialment
feta lo dia present y a estes coses cridat yo, Jaume Ferrer y Orriols, notari servint lo offici de
escrivà major y secretari del dit General, de
licència de ses senyories, per impediment de
mossèn Antoni Thió, qui obté lo dit offici, lo
qual és extret en conseller quint de la present
ciutat lo any present, y presents per testimonis
Melchior Pagès, mercader, y Francesch Colberó, notari, constituhit personalment mossèn
Barthomeu Sala, síndich del dit General, devant
de la presència del noble don Grau de Guardiola, regent lo offici de mestre racional, personalment trobat en casa de sa habitació, la qual té en
la present ciutat de Barçelona al cap de la plaça
de Sancta Anna, entre les dos y tres hores passat
mixdia, al qual lo dit síndich en nom del dit General presentà y presentat requirí y instà la escriptura del tenor següent:
«A 26 de janer 1622, per orde del regent la
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Real Thesoreria, se publicarena unes crides per
lo present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya ab las quals se manave // 58v // als
poblats en dits Principats y comtats pagassen lo
dret del coronatge dins cert termini, las quals
crides donaren ocasió a moltes universitats y
particulars de acudir als deputats del General
de Catalunya per a representar-los la contrafacció de constitucions, privilegis y altres drets de
la província que dites crides contenien, per a
què dits deputats, per rahó de son offici, isquessen al reparo d’ella. Y dits deputats, affectant la conservació de ditas leys y dret de la pàtria, havent consultat lo cas ab personas de
sciència y conciència, les quals resolgueren
conformament la dita contrafacció, ab embaxada, acudiren al excel·lentíssim senyor duch de
Alcalá, leshores loctinent de sa magestat, per a
què se servís suspèndrer la exequució de dites
crides, lo qual respongué se interposaria ab sa
magestat sobre aqueix fet que se li representave per a què la justícia del Principat fos entesa;
de hont resulta que dits deputats en la mateixa
conformitat escriguessen al rey, nostre senyor,
fos servit no donar lloch a la contrafacció que
resultava de la exacció del dret de coronatge
fins a tant que ab sa real presència hagués honrrat aquesta província y prestat en la present
ciutat lo sòlit jurament, per observança de les
generals constitucions y privilegis que axí ho
disposan. Y vehent que dit regent la Real Thesoreria després, al primer del mes de juny del
mateix 1622, havie manades publicar alt(r)es
crides ab les quals comminava exequució contra los que dins deu dies no pagassen dit dret
de coronatge, considerant que la contrafacció
sobredita se augmentave, en temps que entenien dits deputats estava suspesa la exacció de
dit dret per la consulta interposada a sa magestat, com està dit, per a obviar los prejudicis comuns y privats que de dita contrafacció podien
resultar, // 59r // desliberaren de interpel·lar ab
una escriptura per son síndich a vostra mercè,
com lo interpel·laren, a deu del dit mes de
juny, no donàs orde que.s fes exequució per la
dita exacció y cobrança de dit dret de coronatge y per rahó de la dita consulta, la qual penjava induïta, protestant en cas vostra mercè fes lo
contrari de la contrafacció de dites constitucions y altres drets y de tot lo demés especificat
en dita escriptura a la qual se ha relació. Y axí
mateix, ab altra escriptura presentada a vostra
mercè lo mateix dia de deu de juny 1622, li
han representat per part de dits deputats dita
contrafacció y los prejudicis que d’ella naxen
per a què vostra mercè fos servit de no donar
lloch a les dites exequucions, e com la cobrança del dit dret de coronatge haje estat so-

breseguda fins pocs dies ha, que per algunes
universitats se ha donat notícia als deputats de
les exequucions que patian per la exacció del
dit dret, per orde de vostra mercè, particularment la ciutat de Tortosa, viles de Cervera,
Reus y Granullés, Sarrià y altres del Camp de
Tarragona, a hont estan los officials fent excessives despeses, y que.s comminen semblants
exequucions contra les demés del present Principat y comtats, axí per dit dret de coronatge
com per la del quint, per a què dits deputats
fessen les degudes diligències, per observança
de les leys comuns d’esta província y en benefici dels poblats en aquella, han acudit per dos
vegades ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent de sa magestat y supplicat, extrajudicialment, manàs sobresèurer les dites exequucions, y dit excel·lentíssim loctinent haje respost a les dites embaxades que dit negosci no
corre per sa mà sinó per la de vostra mercè y
que.u escriuria a sa magestat // 59v // per a què
fes mersè al Principat y comtats de la manera
que ab cartes se li ha supplicat. Y així, de tot lo
sobredit, resulta clara y notòria la dita contrafacció per rahó de dites geminades consultes,
les quals fins vuy no sols no estan resoltes però
encara, del que sa majestat és estat servit escríurer als dits deputats y a la ciutat de Barçelona que.s desocuparia promptament per a venirnos a honrrar presencialment, se trau que sa
real voluntat és que.s sobreseya en dita cobrança fins a què ab sa real venguda haje prestat lo sòlit jurament. Y així apar que podie vostra mercè ser servit escusar dits procehiments y
la desconsolació que aquells causa, puix no.y
ha causa més natural que la consulta al príncep,
ni més conforme aquella produhir aquella a effecte suspensiu, desitjant per ço y altrament
dits deputats acudir al que per rahó de son offici deuen ab lo millor modo que poden, notifican a vostra mercè, extrajudicialment, totes
les demuntdites coses y li representan los prejudicis que ab dits procehiments exequutius se
fan al Principat y comtats y als poblats en ells y
a les constitucions generals, leys y privilegis y
altres drets per a què vostra mercè no done
lloch a què les dites exequucions se fassen ni
les despedezca de son consistori, altrament,
fent vostra mercè lo contrari, lo que no esperan dits deputats, procehiran conforme de dret
y de justícia y dispusició de les generals constitucions, capítols y actes de Cort, ussos, observançes, pràtiques y stils del General, los serà lícit y permès».
E encontinent, legida la dita scriptura, lo dit
don Grau de Guardiola respongué que se aturave lo temps de la constitució per a // 60r // respondre, demanant còpia de la dita escriptura, la
qual encontinent li fonch donada en ses mans,

a. puplicaren al manuscrit.
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entenian dits deputats estava suspesa la exacció
de dit dret per la consulta interposada a sa magestat, com està dit, per obviar los prejudicis comuns y privats que de dita contrafacció podian
resultar, desliberaren de interpel·lar ab una escriptura per son síndich a vostra mercè, com lo
interpel·laren a deu del dit mes de juny, sobresegués y paràs y sobresèurer y parar fes ab tot effecte la dita exacció // 61r // y cobrança de dit
dret de coronatge y per rahó de la dita consulta,
protestant en cas fes lo contrari de la contrafacció de dites constitucions y altres drets y de tot
lo demés especificat en dita escriptura a la qual
se ha relació. E com la cobrança de dit dret de
coronatge haje estat sobreseguda fins a pochs
dias à, que per algunes universitats se ha donat
notícia als deputats de les exequucions que patien per la exacció del dit dret, per orde de vostra mercè, particularment la ciutat de Tortosa,
viles de Cervera, Reus y Granullés, Sarrià y altres viles del Camp de Tarragona, a hont estan
los officials fent excessives despeses, y que.s
comminen semblants exequucions contra les
demés del present Principat y comtats, axí per lo
dret del coronatge com per lo del quint, per a
què dits deputats fessen les degudes diligències,
per la observança de les leys comunes d’esta
província y benefici dels poblats en aquella, han
acudit per dos vegades ab embaxada al excel·lentíssim loctinent de sa magestat y supplicat, extrajudicialment, manàs sobresèurer les dites exequucions, y dit excel·lentíssim loctinent
haje respost a les dites embaxades que dit negosci no corrie per sa mà y que.u escriuria a sa
magestat per a què fes merçè al Principat y comtats de la manera que ab cartes se li ha supplicat.
Y així, de tot lo sobredit, resulta clara y notòria
la dita contrafacció per rahó de dites geminades
consultas, les quals fins vuy no sols no estan resoltes però encara, del que sa majestat és estat
servit escríurer als dits deputats y a la ciutat de
Barçelona que.s desocuparia promptament per
a venir-nos a honrrar presencialment, se trau
que sa real voluntat és que.s sobresega en dita
cobrança // 61v // fins a què ab sa real venguda
hage prestat lo sòlit jurament. Y així apar que
podia vostra mercè ser servit escusar dits procehiments y la desconsolació que aquells causan, puix no.y ha cosa més natural que la consulta al príncep, ni més conforme a dret que
produhir aquella effecte suspensiu, desitjant per
ço y altrament dits deputats acudir al que per
rahó de son offici deuen ab lo millor modo que
poden, notifican a vostra mercè, extrajudicialment, totes les demuntdites coses y li representan los prejudicis que ab dits procehiments exequutius se fan al Principat y comtats y als
poblats en ells y a les constitucions generals, leys
y privilegis y altres drets per a què vostra mercè
sobresegà y sobressèurer y parar fasse effectiva

instant-li dit síndich en dit nom, presents los
testimonis demuntdits.
En aquest mateix dia, axí mateix en execució de
la dita desliberació constituhits personalment
los dits mossèn Barthomeu Sala, síndich del dit
General, jo dit, Jaume Ferrer y Orriols, notari
servint lo offici de scrivà major y secretari del dit
General, de licència ses senyories com dalt se
diu y presents per testimonis los dits Melchior
Pagès y Francesch Colberó, notari, devant de la
presència de mossèn Jaume Bru, regent la Real
Thesoreria, personalment trobat en casa de sa
habitació la qual té en la present ciutat al cap del
carrer de Moncada, entre lesa y quatre hores
passat migdia, lo dit síndich en dit nom presentà y presentar instà y requirí al dit Jaume Bru
la scriptura del tenor següent:
«A 26 de janer 1622, per orde del magnífich
Francesch Bru, regent la Real Thesoreria, se publicaren unes crides per lo present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya ab las quals se
manave als poblats en dits Principats y comtats
pagassen lo dret del coronatge dins cert termini,
las quals crides donaren ocasió a moltes universitats y particulars de acudir als deputats del General de Catalunya per a representar-los la contrafacció de constitucions, privilegis y altres
drets de la probíncia que dites crides contenen,
per a què dits deputats, per rahó de son offici,
isquessen al reparo d’ella. Y dits deputats, affectant // 60v // la conservació de ditas leys y dret
de la pàtria, havent consultat lo cas ab personas
de sciència y conciència, les quals resolgueren
conformament la dita contrafacció, ab embaxada al excel·lentíssim senyor duch de Alcalá, leshores loctinent de sa magestat, per a què se servís suspèndrer la exequució de dites crides, lo
qual respongué se interposaria ab sa magestat
sobre aqueix fet que se li representave per a què
la justícia del Principat fos entesa; de hont resulta que dits deputats en la mateixa conformitat
escrigueren al rey, nostre senyor, fos servit no
donar lloch a la contrafacció que resultava de la
exacció del dret de coronatge fins a tant que ab
sa real presència hagués honrrat aquesta província y prestat en la present ciutat lo sòlit jurament, per observança de les generals constitucions y privilegis que axí ho disposan. Y vehent
que dit magnífich regent la Real Thesoreria després, al primer del mes de juny del mateix 1622,
nob obstant lo sobredit, havie manades publicar
altres crides ab les quals comminava exequució
contra los que dins deu dies no pagassen dit
dret de coronatge, considerant que la contrafacció sobredita se augmentave, en temps que
a. a continuació sembla faltar una paraula.
b. no...sobredit interlineat.

28

de Barcelona, per lo bras real, ajustats consistorialment, feren la deliberació següent, ço és que
los molt il·lustres senyors deputats del General
de Catalunya sian manades girar a mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes del dit General, per ara y a bon compte
dels gastos fahedors y demés cosas convenients
per la dita visita, tres mília lliures barceloneses, y
que la present deliberació sia notificada als dits
senyors deputats per Francesch Jutge, notari y
scrivà major de la present visita. Més deliberaren, etcètera. De ditas cosas fas fe jo, dit Francesch Jutge, notari y scrivà de la dita visita de
mà pròpia».

les exequucions y exacció de dits drets de coronatge y del quint, haguda en consideració
a les justes causes de sobrealegades tant del servey de sa magestat; altrament, fent vostra mercè
lo contrari, lo que no esperan dits deputats,
procehiran conforme de dret y de justícia y disposició de les generals constitucions, capítols y
actes de Cort, ussos, observançes, pràtiques y
stils del General, los serà lícit y permès, requerint y manant al scribà major del General lleve
acte de la presentació d’esta escritura per a què
en son temps, cars y lloch se’n haje la deguda
rahó».
«Die XVI dezembris MDCXXIII Barcinone. Fonch
presentada esta scriptura instant lo magnífich
Francesch Sala, síndich del General, al magnífich Jaume Bru, personalment trobat en una
sala de sa casa scituada en la present ciutat en lo
carrer dit de Moncada, a la qual ha respost que
li sia dada còpia de dita scriptura, y que se atura
// 62r // lo temps de la constitució per a respondre, la qual còpia se li fonc encontinent donada de les quals coses, etcètera. Testes Franciscus Colbero, notarius, et Melchior Pages, mercator».

63r

En aquest mateix dia ses senyories <m>anaren consistorialment en la Llotja de la present
ciutat per lo arrendament de la bolla de Barcelona.
Dijous, a XXI. Festa del gloriós sant Tomàs.
Diumenge, a XXIIII. Any nou.

63v

E encontinent, legida la dita scriptura lo dit
magnífich Jaume Bru respongué que se aturarie
lo temps de la constitució per a respondre, demanant còpia de la dita scriptura, et cetera, de
quibus, et cetera. Testes predicti.

Dilluns, a XXV de dezembre MDCXXIIII. Festa de
Nadal.
Dimars, a XXVI. Festa de sant Esteve.
Dimecres, a
evangelista.

XXVII.

Festa del gloriós sant Joan,

Dijous, a X(X)VIII. Festa dels Sancts Innocents.
Dimars, a XVIIII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories lo magnífich y discret misser Francesch Llenes, advocat fiscal, y
Francesch Jutge, scrivà major de la present visita, los quals, per part dels senyors visitadors,
supplicaren a ses senyories, en exequució del
capítol primer del nou redrés, fossen servits girar en la // 62v // a forma acostumada al regent
los comptes del dit General tres mília lliures,
per gastos de la visita, conforme la desliberació
per dits senyors visitadors feta, còpia de la
qualb auctèntica aportaren y lliuraren en mà y
poder de ses senyories la qual és del tenor següent:

Divendres, a XXVIIII. En aquest die, estant junts
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General en lo palàcio del rey de
la present ciutat, a hont lo senyor bisbe de Elna,
// 64r // deputat ecclesiàstic, habite, lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
en lo present Principat y comtats, per medi de
mossèn Miquel Pérez, son secretari, los envià a
dir y féu a ssaber com tenia actes de Cort que la
sereníssima princessa donya Catharina era morta de la qual nova tant trista ses senyories tingueren molt gran dol y pesar.
Disapte a XXX. En aquest die ses senyories anaren concistorialment a la Llotja de la present
ciutat per a arrendara la bolla de Barcelona y los
drets de galeres.

«Die XI mensis dezembris anno a Nativitate Domini MDCXXIII. Los senyors visitadors del General de Catalunya, ço és, lo molt reverent senyor fra Joan Batista de Calders, abat de Arles,
fra don Pedro de Llordat, prior y almoyner de
Ripoll, per lo bras ecclesiàstich, don Juan Olmera de Bransa y de Cruÿlles, misser Joan Gaspar de Prat, Domingo de Moradell, per lo bras
militar, y Hierònym de Navel, ciutadà honrrat

65r

Janer MDCXXIIII
Dimars, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Antoni Sabater, corredor
públich jurat de la present ciutat, lo qual féu relació com havie encantat y venut les coses con-

a. a continuació repetit fossen servits girar en la.
b. qual interlineat.

a. a continuació unes lletres ratllades.
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tengudes en lo memorial escrit, lo qual és del
tenor següent:

està inpossibilitat de poder servir lo dit son
offici.

«Compte del que s’és venut al més donant a la
porta de la Bolla de Barcelona del frau se prengué al pare fra Joan Guanter y a Pere Catalin,
francès.

En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment a la Llotja de la present ciutat, per
lo arrendament de la bolla y dret de galeres.
En aquest mateix die lo noble don Grau de
Guardiola, servint lo offici de mestre racional,
constituhit devant de mi, Jaume Ferrer y
Orriols, notari servint lo offici de scrivà major y
secretari del dit General, personalment trobat
en casa del dit don Grau de Guardiola, la qual té
en la present ciutat al cap de la plaça de Santa
Annaa, presents per testimonis Pallarí Spital,
commissari, y Bernat Soler, sastre, ciutedans de
Barçelona, lo dit don Grau de Guardiola, volent
satisfer a la scriptura a ell presentada per lo síndich del dit General als 16 de dezembre pròxim
passat, donà la resposta del tenor següent:

Primo, als 29 de novembre al senyor Francesch
Play de Cadell, deputat del General de Cathalunya, una pesa de or com uns «Agnus» esmaltada de negra ab dos pedras de ayguasmarinas
per deu lliures, onse sous, dich 10 lliures, 11
sous.
Y a dit, al senyor Melsior Pagès, mercader, altra
pesa de or ab dos pedres vermelles y deu diamantans ab una perla penjant esmaltada de diferents colors per sinquanta-sinch lliures, dich 55
lliures, sous.
Y a dit, al senyor Segimon Demians, mercader,
unes arrecades de or ab broquerets ab dos perles
penjant y una esmeralda en cada broqueret per
sis lliures, dich 6 lliures, sous.

«Die XII januarii MDCXXIIII, Barcinone. Responent lo noble don Grau de Guardiola del Consell del rey, nostre senyor, y son lloctinent en lo
offici de mestre racional de sa real casa y cort en
los regnes de la Corona de Aragó, a una escriptura a ell presentada per los diputats del General
de Cathalunya, instant Barthomeu Sala, son
síndich, die y any en ella contenguts, // 66v //
diu y respon que los procehiments fins allí fets
són estats inseguint orde y mandato del rey,
nostre senyor, y conforme constitucions de Catalunya, ús y stil inconcussament observat en lo
offici de mestre racional, y que axí no entén haver contrafet a constitucions ni dret del present
Principat, ans bé està promta y aparellat de servar aquelles, y sempre que per sa majestat li serà
manat lo contrari obehim, com és de sa obligació, requerint que nos do còpia de la scriptura a
ell presentada sens inserta de la present resposta. Testes Pallarius Spital, commissarius, et Bernardus Soler, sartor, civis Barcinone».

Y a dit a Pere Catalin, fransès, dotse esmeraldas,
dos balaxos y un jatsí per vint-y-sinch lliures,
dich 25 lliures, sous.
65v

Y al primer de dezembre al dit quaranta-quatre
perles entre redonas y caxalencas a raó de 8 sous
per pesa, tretse lliures, quatre sous, dich 13 lliures, 4 sous.
Y 9 de dit, al senyor Vallgornera vint-y-sinch
perles rodones a raó 12 sous, 1, per pesa, quinse
lliures, dos sous y un diner, dich 15 lliures, 2
sous, 1.
Y a 20 de dit, a Joan Aquiles, corredor de horella, nou-sents vuytanta-vuyt asientos a raó 8 diners per pesa, trenta-dos lliures, divuyt sous y
vuyt dinés, dich 21 lliures, 18 sous, 8.

En aquest mateix vingué en consistori de ses
senyories mossèn Esteve Bruniquer, síndich de
la present ciutat, lo qual, per part dels magnífichs consellers de dita present ciutat, representà a ses senyories com al present les canonades de les fonts de la present ciutat y Deputació
estaven molt desconcertades y desbaratades, de
manera que tenen molt desconcertades y desbaratades, de manera que tenen molt gran necessitat de adob y reparo, y encara que ses magnificències no acustuman de anar a regonèxer les
dites fonts fins a la fi de sa concelleria, totavia,
attesa la necessitat sobredita, se offerexen en
anar ara promptament a regonèxer aquelles y
que per ço supplicaven a ses senyories fossen

(Total) 157 lliures, 15 sous, 9».
Dimecres, a X. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present
ciutat, per los arrendaments de les bolles de
Barcelona y drets de galeres.
Divendres, a XII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Pere
[Blanch], // 66r // doctor en medesina, lo
qual mediant jurament prestat en mà y poder
del senyor deputat ecclesiàstich féu relació
com visitave a Pere Mas Mitjà, guarda ordinària del portal de Mar, lo qual al present dix
tenir una indisposició y malatia per la qual

a. a continuació ratllat y sent.
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Dimecres, a XXIIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories Joachim Fontana,
apothecari, ciutedà de Barçelona, lo qual en
nom y com ha procurador de Miquel Fontana,
son pare, hu dels porters ordinaris de la present
casa, com de sa procura conste ab acte rebut y
testificat en poder de mossèn Francesch Aquilles, notari de Barçelona, als 5 del corrent, en
dit nom renuncià lo dit offici de porter ordinari
de la present casa en mà y poder de ses senyories en favor de Pere Dalmau, sastre, ciutedà de
Barcelona, supplicant-los en dit nom fóssem
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella conforme per capítols y actes de Cort los és lícit y permès y no
altrament.

servits fer la dita anada tant prest los fos possible, per a què.s puga donar remey y adobar les
dites canonades.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a
ses magnificències per lo bon advertiment, y
que ells procurarien lo més prest los seria possible en anar a regonèxer les dites fonts.
67r

Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories anaren, consistorialment, a la Lotja de la present
ciutat, per los arrendaments de la bolla y drets
de galeres.
Dimars, a XVI. En aquest die constituhit devant
de la presència de mi, Jaume Ferrer y Orriols,
notari servint lo offici de scrivà major y secretari del dit General, de licència de ses senyories,
lo magnífich Jaume Bru, regent la Real Thesoreria, personalment trobats en casa de dit Bru
la qual té en la present ciutat de Barcelona al
cap del carrer de Moncada, y presents per testimonis Diego Riosa, notari, y Antich Lloreda,
// 67v // argenter, ciutedans de Barcelona, lo
dit Bru en dit nom, volent satisfer a la escritura
a ell presentada per lo síndich del dit General
als 16 de desembre pròxim passat, donà la resposta del tenor següent: «A la resposta presentada», etcètera, diu y respon que los procehiments fins assí fets són estats inseguint orde y
mandato del rey, nostre senyor, y comforme
constitucions de Catalunya, ús y stil inconcussament observat en lo offici de mestre racional,
y que així no entén haver contrafet a constitucions ni drets del present Principat, ans bé està
prompte y aparellat de servar aquells, y sempre
que per sa majestat li serà manat lo contrari
obehirà, com és de sa obligació, requirens,
etcètera.

69r

«Die 16 januarii 1624, Barcinone. Presente responsio fuit mihi tradita per Jacobum Bru, thesaurarii sue magestatis, personaliter repertum in
quadam aula domorum sua solite residencie, scitis en vico vulgo dicto de Moncada. Testes dictus
Didacus Reosa, notarius, et Anthicus Lloreda,
auri faber, civis Barcinone».
68r

Divendres, a XXVI. En aquest die vingueren en
consistori ab embaxada, per part dels magnífichs concellers de la present ciutat, los senyors
Joseph de Bellafilla, donzell, y Joseph Desvalls,
ciutedà honrrat de Barcelona, los quals, per part
de ses magnificències, representaren a ses senyories les vexacions se feyen a moltes universitats y poblats del present Principat per los officials de sa majestat, acerca de la exacció del dret
de coronatge, y que per ço fossen servits ses
senyories fer una embaxada al excel·lentíssim
senyor loctinent general per a què manàs
suspèndrer la execució de dit dret de coronatge,
fins a tant se’n hage donat raó a sa majestat, y
axí mateix supplicaren en dit nom a ses senyories fossen servits manar donar còpia del vot fet
per los magnífichs doctors aplicats acerca del dit
coronatge en lo trienni pròxim passat per a què,
vist aquell, ses magnificències poguessen millor
acudir al que tenien obligació. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besan les mans a ses magnificències
estimant-los en lo que era rahó lo bon zell tenien de la observansa de les lleys de la terra, y
que ells acudirien a tot allò que tindrien obligació per rahó de sos càrrechs.
En aquest mateix die, en execució de la resposta
feta a la embaxada enviada lo dia present per los
magnífichs concellers de la present ciutat a ses
senyories, dites ses senyories enviaren ab embaxada // 69v // al excel·lentíssim senyor loctinent
y capità general en lo present Principat y comtats los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barçelona, don Pedro Desbosch y Santvicens y misser Jaume Martí,
ciutedà honrrat de Barçelona, los quals, ben
acompanyats ab les masses grans y porters devant y de molts officials de la present casa, se
conferiren en lo palàcio episcopal de dit
excel·lentíssim senyor lochtinent general, y arribats a sa presència explicaren la embaxada del
tenor següent:

Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren, concistorialment acompanyats // 68r // de
molts officials de la present casa, a regonèxer les
fonts de la present casa, com és acostumat, y
també per haver tingut notícia de la molta necessitat tenen les canonades de les dites fonts al
present de regonèxer-se y reparar-se, conforme
los és estat representat y certificat per part dels
magnífichs concellers de la present ciutat, com
apar en lo present dietari sots jornada de dotze
del corrent.
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cies los era estat enviat a dir per sos embaxadors, ab la embaxada del dia de vuy, acerca de
la exacció del dret de coronatge, enviant embaxada solempne a sa excel·lència, a la qual sa excel·lència havie respost lo mateix que havia respost als embaxadors enviats per ses magnificències a dit senyor virrey, com los havie dit
dit senyor virrey als dits // 70v // embaxadors. Y
axí mateix enviaren a dits senyors concellers,
per medi de dits senyors embaxadors, còpia
auctèntica del vot fet per los magnífichs doctors aplicats acerca de dit coronatge, continuat
en lo dietari del trienni 1620, sots jornada de
12 de mars 1622, lo qual per ses magnificències
ab la embaxada del dia de vuy los és estat demanat.

«Excel·lentíssim senyor. Per part de la ciutat de
Barcelona y Concell de Cent se ha representat
ab embaxada als deputats del General de Cathalunya com, ha instància de diverses universitats
de ciutats y viles dela presentb Principat y comtats, se havia acudit al Concell de Cent lo die de
ahir y supplicat al Concell y a la ciutat, com a
cap del bras real procurassen subllevar a les dites
universitats de les exequucions que patexen per
lac cobransa que lo lloctinent de mestre racional
està fent del dret del coronatge, per ser contra
constitucions, ab les quals exequucions sustenen moltes despeses y notables prejudicis, y que
lo Concell de Cent haurà deslliberat que.s fes
embaxada als diputats per a què la fessen de nou
a vostra excel·lència, y se li suplicàs fos servit
manar sobresèurer en dites exequucions. Y axí,
per acudir a la petició de la ciutat y a la obligació
de sos officis, dits deputats han deslliberat que
nosaltres ab esta embaxada vinguéssem a supplicar a vostra excel·lència, com ho fem extrajudicialment, se servesca, al manco fins a que lo
rey, nostre senyor, hage presa la resolució sobre
la consulta // 70r // interposada ab sa magestat
sobre la dita contrafacció, de manar sobresèurer
en les dites exequucions que a més de ser cosa
molt justa dits deputats ho tindran a gran
mercè».

E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors refferiren a ses senyories com havien explicada la dita embaxada a ses magnificències, en
forma los era estat ordenat, y havien donada la
còpia del dit vot en mà y poder de dits magnífichs concellers, y que ses magnificències havien
respost que besaven les mans a ses senyories,
restant molt agrahits de la bona correspondència y conformitat.
71v

Y, encontinent, lo dit excel·lentíssim senyor
loctinent general respongué que ya tenia dit
que aqueix negosci no corria per son compte
sinó per compte del mestre racional,y que entenia que per la estafeta primera tindrie avís de dit
negossi, y que en tot desitjave que aquell se assentàs en benefici de la terra, y que ell ajudarie
en tot lo que podrie per a què dit negossi tingués bon succés, y que axí mateix havie respost
a la embaxada li era estada feta per part dels
magnífichs concellers de la present ciutat en
aquest mateix die.

Febrer MDCXXIIII
Dimars, a VI. En aquest die en exequució de la
deliberació per ses senyories consistorialment
feta lo die present, a estes coses cridat, yo, Jaume Ferrer y Orriols, notari servint lo offici de
scrivà major y secretari del dit General, de
licència de ses senyories, y presents per testimonis Melchior Pagès, mercader, y Francesch Colberó, notari, constituhit personalment lo magnífich Barthomeu Sala, síndich del dit General,
devant la presència de mossèn Jaume Bru, regent la Real Thesoreria, personalment trobat
en casa de sa pròpia habitació, la qual té en la
present ciutat al cap del carrer de Moncada, al
qual lo dit síndich en nom del dit General presentà y per mi, dit notari, instà y requirí legir y
presentar la sotascrita scriptura, la qual axí llegida encontinent lo dit Bru respongué que se
aturave lo temps de la constitució per a respondre, demanant còpia de la dita scriptura, la qual
encon- // 72r // tinent li fonch lliurada instant
lo dit síndich. E poch aprés, constituhits los
dits síndich, yo dit notari y testimonis sobredits
devant de la presència del noble don Grau de
Guardiola, servint lo offici de mestre racional
de sa majestat, personalment trobat en lo palàcio episcopal de la present ciutat, lo dit síndich,
en dit nom, presentà<n>y per mi, dit notari,
instà y requirí presentar y llegir la dita scriptura.
E llegida aquella, lo dit don Grau de Guardiola
respongué que se aturave lo termini de dret per
a respondre, demanant còpia de dita scriptura,

E tornats los dits embaxadors refferiren a ses
senyories com havien explicada la dita embaxada en la forma los era estat ordenat, y que dit
excel·lentíssim senyor loctinent general havie
fet la dita resposta. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada als magnífichs concellers de la present ciutat los senyors don Joan d’Ardena y
mossèn Francesch de Tamarit los quals, per
part de ses senyories, explicaren a ses magnificències, hi.ls feren a ssaber, com havien posat
en exequució lo que per part de ses magnificèna. a continuació ratllat la.
b. a continuació ratllat ciutat.
c. a continuació ratllat ob.
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dites constitucions y de tots danys y dampnatges et de cunctis licitis et permissis, requirens vos,
notarius».

la qual encontinent li fonch lliurada instant lo
dit síndich, la qual escriptura és del tenor següent:
«No obstant que ab una escriptura a vostra
mercè presentada a 16 de dezembre pròxim
passat, per lo síndich del General de Catalunya,
se hage requirit a vostra mercè que manàs sobresèurer en les exequucions que se estaven
fent contra diverses universitats del present
Principat y comptats, y en les que.s comminaven, per ser dita exacció del dret del coronatge
en lo estat present contra les generals constitucions de Catalunya, y assenyaladament contra la
carta del bovatge confirmada en Corts Generals, y per altres causes y rahons specificades en
dita scriptura a la qual se ha relació, han entès
dits deputats, per haver-los-ho axí representat
alguns síndichs, que algunes universitats patexen exequució per rahó de dit dret de coronatge, fent instància als dits deputats que ab los
medis permesos procuren lo reparo de dita contrafacció y lo dany de dites universitats, y assenyaladament se’ls ha advertit que en la vila de
Granullés y altres parts los officials que fan dites
exequucions han volgut capturar les persones
dels jurats per acompel·lir-las ab més facilitat a
què pagassen dit dret, // 72v // ab les despesses
segons dits síndichs asserien excessives. E com
dita execució ab tots los demés procehiments
sien contra constitucions y altres drets de la pàtria, attès que sa majestat no és estat servit prestar lo jurament que comforme constitucions y
privilegis en lo ingrés de son govern té obligació
de prestar, com està disposat en dita carta del
bovatge, y sie notòria oppressió y estorsió voler
capturar als jurats y als qui governen les universitats que se estan exequutant, majorment penjant, com penje, consulta de nou interposada a
sa magestat sobre la cobransa y exacció de dit
dret de coronatge; per ço, havent per repetides
totes les coses expressades en dita scriptura a
vostra mercè presentada, com si de mot a mot
assí fossen exprimides, ab la present notifiquen
a vostra mercè com esperen per punts la resolució de sa magestat sobre dita consulta y que per
fer-se dites exequucions contra constitucions y
altres drets, com està dit, y per ser de la naturalesa de la consulta que penjant aquella no sie res
innovat, majorment per lo acato y reverència
del rey, nostre senyor, a qui està interposada, y
per lo inconvinient que resultaria de las ditas
execucions si sa magestat, per observansa de dites constitucions, manava sobresèurer com se
ha de crèurer manarà, té vostra mercè obligació
de parar en dites exequucions, com lo.y requerexen ho fassa encontinent, al manco fins a tant
que sa magestat hage resolt la dita consulta; altrament, recusant fer vostra mercè cosa tan justa, lo que no creuen, protesten de la violació de

73r

Dimecres, a VII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories ab embaxada, per
part dels magnífichs concellers de la present ciutat, los senyors Joseph de Bellafilla, donzell, y
Pere Joan Grimosachs, ciutedà honrrat, los
quals, per part de ses magnificències, representaren a ses senyories les vexacions que al present
fan los officials exequutants los drets del coronatge a les universitats y poblats del present
Principat contra les generals constitucions, y axí
supplicaren a ses senyories fossen servits axir a la
defensa de dites constitucions, ab tots los modos lícits y permesos de dret. Ea ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a ses magnificèncias per lo bon zel tenien de les coses del present Principat, y que ells feyen y farien tot allò
que per rahó de sos càrrechs tindrien obligació,
en beneffici de la terra y en observança de les
generals constitucions.
Dijous, a VIII. En aquest dia, per part del magnífich misser Miquel Rollant, doctor en drets, ciutedà de Barcelona, se presentà en consistori de
ses senyories un privilegi del doctor del Real
Consell, en son favor despedit per sa magestat,
en deguda forma despedit, lo qual vist, fonch
aquell per ses senyories acceptat y manat continuar y registrar en lo libre o registre de Juraments de officials reals, y assentar la presentació
de aquell per lo // 73v // scrivà major del dit General al dors de dit privilegi, en la sòlita y acostumada forma.
En aquest matex dia constituït personalment lo
noble don Grau de Guardiola, servint lo offici
de mestre racional, devant de mi, Jaumeb Ferrer
y Orriols, nottari servint lo offici de scrivà major
y secretari del dit General, de licència de ses
senyories, personalment trobats tots en casa de
sa pròpria habitació la qual té en la present ciutat al cap de la plaça de Sancta Anna, y presents
per testimonis Joseph Vidal y Pere Santjoan,
criats de dit don Grau de Guardiola, lo qual volent, segons dix, saber fer a la scriptura a ell presentada per lo síndich del dit General aserca de
la exacció del dret de coronatge, als 6 del corrent donada, a la dita scriptura resposta del tenor següent:
«Lo noble don Grau de Guardiola del Consell
del rey, nostre senyor, y son loctinent en lo offici de mestre racional de sa real casa y cort en los
a. a al manuscrit.
b. a continuació unes lletres ratllades.
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ab motiu de què la exacció de dit dret de coronatge era contra les generals constitucions de
Cathalunya, axí per no haver prestat sa majestat
lo sòlit jurament en la present ciutat, com per
altres rahons continuadas en un vot fet y fermat
per los més cèlebres doctors de la present ciutat
y, entre ells, per los assessors y advocat fiscal de
la present casa, férem diverses diligències y, entre altres, una embaxada solemne al excel·lentíssim loctinent general a la qual, responent
que la crida que se era feta per la dita exacció de
coronatge corrie per compte del noble don Garau Guardiola, regent de dit offici de mestre racional, representàrem dits procehiments a les
persones dels tres estaments, los quals nos
aconsellaren féssem les diligènciesa que apparrien convenient en beneffici de dit negoci; inseguint lo consell continuaren dites diligències
fent diverse(s) enbaxades a dit lo regent, fins
últimament, fent una embaxada de nou persones. Y vehent que no podíem // 75v // obtenir
lo sobrecehiment que.s demanava, determinàrem de donar requestes a dit lo regent de mestre racional y al regent la Real Thesoraria, representant-los no sols la contrafacció de dites
generals constitucions de Cathalunya, per la indeguda exacció de dit dret, però encara los rigurosos y insòlits procehiments en la exequució
de dit dret, an respost lo que vostres magnificència y mercès veuran ab las respostas que.s
legiran, vehent no aprofitaven estos remeys
acudiren al més prompte que era enviar un correu a Madrit ab lo qual scrigueren a sa majestat y a son confessor, al comte de Olivares,
molts y a diversos ministres de sa majestat, axí
del Consell de Aragó, com de Estat y altros apparagué convenir, als quals a més de representar-se dita contrafacció supplicaren a sa magestat fos servit manar sobresèurer la exacció de dit
dret, an respost nostre agent com havia donades dites cartes y que lo Consell de Aragó, com
de Estat y altros, se era juntat una y moltes vegades a horas extraordinàrias y que havian ja
presa determinació que la consulta era ja a sa
majestat y que com eren coses secretes no havia
pogut restrajar lo que se havia determinat. Tenim-li donat orde que en tenir la resolució de
sa majestat y orde de sobresèurer, encontinent,
nos depatx un correu ab tota diligència. Representam a vostra magnificència y mercès supplicant-los sian servits manar-nos aconsellar lo
que devem fer».

regnes de la Corona de Aragó, a una scriptura a
ell presentada per lo assert síndich dels diputats
del General de Cathalunya a 6 del corrent mes
de febrer, diu y posa lo matex que respongué a
la scriptura que.s narra ésser-li estada presentada a 16 de dezembre passat, y que per ço no tenen per a què molestar-lo ab tant voluntàries requestes pus se’ls notifica que los procehiments
fins assí fets són estats inseguint orde y mandato
del rey, nostre senyor, y com a mer exequutor
de aquells y comforme a constitucions de Cathalunya, ús y estil // 74r // y concussament observat, y que axí no entén haver contrafet a
constitucions ni drets del present Principat, ans
bé està prompta y apparellat de observar aquells
y que sempre que per sa magestat li serà manat
lo contrari obehirà com té obligació, que altrament no pot ni deu parar en la exequució de coronatges comforme li està ordenat, requerint al
notari no done còpia de dita scriptura sens la
present resposta.
Testes Josephus Vidal et Petrus Sanjoan, de familia dicti nobilis Geraldi de Guardiola».
Divendres, a VIIII. En aquest dia y hagué junta
de brassos en la present casa, cridats del dia de
set del corrent, en la qual entrevingueren les
persones dels tres estaments següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, lo senyor fra Hierònym de Calders del orde de Sant Joan; per lo
estament militar, los senyors Joseph de Bellafilla, don Jaume Camps, Joachim Bolet // 74v //
don Miquel de Rocabertí, don Joachim Reguer, don Miquel Clariana, don Luís Torme,
don Jaume Falcó, Antoni Francesch de Vallgornera y Senjust, Miquel Pol, Luís Joan de
Calders, Miquel d’Oms, Domingo de Monredon, don Ramon de Calders y Ferran, don Batista Alemany, Joachim Valls, Francesch Genovès, Joan Batista Cassador, Joseph Spuny,
Francesch Coronell, don Francisco Gilabert,
don Batista Falcó, don Francisco Sagarriga,
don Phelip Ferreres, don Pedro Desboch y
Santcliment, Agustí de Lana, Francesch de Tamarit; per lo stament real, los senyors conceller
en cap, Hierony de Navel, Barthomeu Sala, Rafel Bals, // 75r // Francesch Sala y misser Josep
Ramon. Als quals fonch feta laa preposiciób següentc:
«Molt il·lustres senyors. Encontinent que tinguérem notícia que per lo regent de mestre racional foren fetes unes noves crides aserca de la
exacció y cobransa del dret del coronatge, sens
interpel·lació de persona alguna sinó ex officio,

E legida la dita preposició, lo dit senyor conçeller en cap se’n anà ab còpia de aquella en casa
de la present ciutat, per consultar-la ab ses magnifi- // 76r // cèncias, juntament ab còpia de las

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat ns.
c. a continuació ratllat s.

a. a continuació ratllat fent diverses embaxades que apparien.
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moltes vexacions, y que no obstant les diligències havien fetes ab sa excel·lència, ab embaxades (al) mestre racional y regent la Real Thesoraria, ab presenta- // 77r // cions d’escriptures,
los dits officials no cessaven ni paraven les dites
exequucions, violant les generals constitucions
en molt gran dany y detriment de la terra, per
ço supplicaven a sa excel·lència fos servit manar
sobresèurer la dita exequució, al manco fins a
tant que la consulta interposada aserca del demunt sia exida.

matexas scriptures en dita preposició mencionades, com és acostumat. E poch aprés tornà en
dits brassos y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch allí legit. Y encontinent, los dits senyors
de dits brassos votaren quiscú d’ells, per son
orde, ab molta maduresa y concideració, en la
sòlita y acostumada forma, y aconsellaren a ses
senyories lo següent, ço és, que vostres senyories se servescan de fer per tot lo dia de demà
una solemne embaxada a sa excel·lència, per
medi de les persones de vostres senyories, representant ab ella les clamors de las universitats del
present Principat per les desconsolacions y exequucions que patexen per rahó de la exacció se
insta del coronatge.

E sa excel·lència respongué que tenia viva pena
dels clamors del poble y universitats, y que ell
continuarie los bons officis que fins assí ha fet
ab sa magestat y demés senyors de la cort aserca
del demuntdit, y que ell faria tot lo possible en
tenir avís de la cort y que, encontinent lo tindrie, avisaria a ses senyories del que.s resolrie, y
faria tot lo que bonament podria en beneffici de
aquest negoci. E ses senyories se despediren de
sa excel·lència ab molts compliments.

E més avant se servescan vostres senyories en
enviar síndichs, assessors y advocats fiscals, scrivans y demés ministres que apparexeia convenir
a les universitats que actualment són exequutades y se exequuteran, per a requerir als officials
exequutans cessan de ditas exequucions, comminat-los les contrafaccions de constitucions y
drets de la pàtria y las penas del capítol de la observansa y altres constitucions ab lo modo y forma, dret y stil que convindrà, y axí matex se serviran de ajuntar sovint brassos, o elets, per dit
effecte y bona direcció del present negoci, ab
los quals se servescan de aconsellar-se en tot lo
que se haurà de fer, offerint la ciutat de juntar //
76v // lo savi Consell de Cent, sempre ses senyories sien servits.

En aquest matex dia constituït personalment lo
magnífich Jaume Bru, regent la Real Thesoraria, devant de mi, Jaume Ferrer Orriols, notari
servint lo offici de scribà mayor y secretari del
dit General, de licència de ses senyories, personalment trobats en casa del molt reverent Pere
Pla, secristà y canonge de la Seu de Barcelona,
la qual té devant la present casa, y presents per
testimonis a estas cosasa cridats don Jaume de
Lordat y Francesch Diego, criat de dit Bru; lo
qual, volent satisfer a la scriptura a ell // 77v //
presentada per lo síndich del dit General als 6
del corrent, donà en scrits a la dita scriptura la
resposta del thenor següent, diu y respon lo matex que respongué a la scriptura que.s narrà ésser-li estada presentada a 16 del passat y que per
ço no tenen prova que molestar-lo ab tant voluntàries requestes puis se’ls notifica que los
procehiments fins assí fets són estats inseguint
orde y mandato del rey, nostre senyor, y com a
mer exequutor de aquells y conforme a constitucions de Cathalunya, ús y stil inconcussament
observat, y que així no entén haver contrafeta
constitucions, ni drets del present Principat, ans
bé està prompte y apparellat de observar
aquells, y que sempre que per sa magestat li serà
manat lo contrari obeirà, com té obligació, que
altrament no pot ni deu parar en la exequució
de coronatge comforme li està ordenat, requerint al nottari no done còpia de la dita scriptura
sens la resposta.

E últimament aconsellan se servescan vostres
senyories de juntar los magnífichs assessors y
advocats fiscals y doctors més graves de la present ciutat, tant consultant-los lo que.s pot y
deu fer de justícia contra los dits officials exequutant, per haver procehit y procehir contra
les dites constitucions y drets de aquest Principat en exequutar dit dret del coronatge lo
temps de la cobransa del qual, en cas sie degut,
no és arribat encara.
Disapte, a X. En aquest dia ses senyories, en exequució de la resolució presa en los brasos tinguts lo dia de ahir en la present casa, anaren
consistorialment ben acompanyats, ab los porters devant y massas grans y de molts officials de
la present casa, en lo palàcio episcopal del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
en lo present Principat y comtats, obtinguda
primer hora de sa excel·lència per medi del síndich del dit General. Y arribats a sa presència,
fetes les degudes cortesies, ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, en effecte representaren a sa excel·lència les moltes quexes tenian de moltes universitats del present Principat
aserca de la exequució los feyen los officials reals
per la exacció del dret de coronatge, fent-los

78r

Dimars, a XIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament y secretari del excel·lentísa. a continuació repetit a estas cosas.
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tar als officials exequutants lo dit dret de coronatge, ordenades dites cartes y requestes per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, les quals són del tenor següent:

sim senyor lochtinent y capità general en lo present Principat y comptats, lo qual, per part de sa
excel·lència presentà y donà en mà y poder de
ses senyories còpia de una carta de sa magestat
aserca de la exacció del dret de coronatge, fen a
saber a ses senyories, per medi de dit Pérez, que
li pesave en extrem a sa excel·lència la resolució
presa per sa magestat comforme diu dita carta,
la qual és del tenor següent:

«La magestat del rey, nostre senyor, per medi
del noble don Garau de Guardiola, fa riguroses
exequucions contra moltes universitats y particulars del present Principat y comptats per a la
cobrança del coronatge y com dita exacció,
comforme parer dels assessors del General,
qualificat ab vot y parer dels més cèlebres doctors de aquesta ciutat, a lo menos per ara no sie
degut ni.s puga cobrar ni exhigir per ser contra
les generals constitucions de Cathalunya, lo
que tenim representat a sa magestat y al excel·lentíssim lochtinent general, axí ab diverses
embaxades // 79v // com per medi de nostres
persones, y lo mateix han fet los magnífichs
concellers de la present ciutat, y sens dites diligències ne havem fetes de altres, no és estat
possible obtenir lo sobrecehiment que demanaven de manera que és estat forçat presentar requestes a dit loctinent de mestre racional y regent la Real Thesoraria, representant-los no
sols la contrafacció de dites generals constitucions de Cathalunya però encara la extorció
que los officials que fassen semblants exequucions ab rigor y orrible feien contra dites universitats y particulars, y perquè entenén que en
aquexa col·lecta acudiran diversos officials reals
ha fer la matexa exacció y exequució la qual,
com està dit, lo General té per constant que per
ara és contra les generals constitucions de Cathalunya, ab ésta ordenam a vostra mercè y li
advertim lo matex que fem a tots los deputats
locals de aquest Principat que, sempre y quant
en aquexa col·lecta acudiran alguns officials
reals, a effecte de fer semblant exequució, a
instància nostra los presentarà vostra mercè la
requesta que va ab esta, posant en ella los noms
dels officials, donant-los juntament còpia de la
requesta, levant-ne acte de dita presentació per
lo notari del General y tot auctèntich nos ho
enviarà ab la brevedat possible per portador segur, donant orde als demés officials de sa
col·lecta que fassen lo matex, enviant-los una
còpia de dita requesta, que entén per aquest
camí se acudirà als remeys necessaris y reparo
de la contrafacció de dites constitucions y leys
de la terra. Guarde Nostre Senyor».

«El rey.
Reverendo en Christo Padre, obispo, de mi consejo
lugarteniente y capitán general, haviéndose visto
vuestra carta de XI de Henero y la razones que me
representáis para que se suspenda la cobrança del
drecho del coronaje, ha parecido que no hay causa
para que assí se haga sinó que // 78v // se prosiga
en virtud de los despachos que ha dado el conde de
Chinchón, mi thesorero general, a quién está cometido ésto y es bien que lo tengáis entendido, para
que si fuere menester lo digáis a los diputados del
Principado y concelleres de Barcelona. Dada en el
Pardo, a II de hebrero MDCXXIIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Luis Blasco.
Villanueva, secretarius.
Al reverendo en Christo Padre, obispo de Barcelona, del nuestro consejo lugarteniente y capitán
general en el nuestro principado de Cathaluña y
condados de Rossell(ón) y Cerdaña».
En aquest matex dia ses senyories enviaren als
magnífichs concellers de la present ciutat los
senyors don Pedro Bosch, Joachim Bolet, donzell, per medi dels quals feren a saber a ses magnificències la resolució presa per sa magestat
aserca de la exacció del dret de coronatge, com
apar ab la dita carta, enviant-los còpia de
aquella.
79r

E poch aprés, tornats los dits don Pedro Bosch
y Joachim Bolet referiren a ses senyories com
havian explicat als dits senyors consellers lo
que.ls era estat ordenat, y havian donat còpia de
la dita carta a ses magnificències, (que) havien
respost que ells ho proposarien en lo savi Consell de Cent y respondrien a ses senyories.
80r

En aquest matex dia ses senyories, inseguint lo
vot y resolució presa en los brassos últimament
tinguts en la present casa aserca del negoci corrent de la exacció del dret del coronatge, foren
per ses senyories desliberades enviar a tots los
deputats locals del present Principat y comtats
cartes, juntament ab les requestes, per a presen36

«Bé sab vostra mercè, senyor T., que com ha official real que diu ser per sa magestat en lo present Principat y sos comtats, en lo ingrés de son
offici de prestar jurament y hoït sentència de excomunicació de observar ab puntualitat las
constitucions generals de Cathalunya, privilegis, usos y custums d’esta província, las quals
constitucions obligan tant precisament als offi-

E aquest matex dia a la tarda hi hagué junta de
brasos en la present casa, cridats del matex dia
de avuy, en la qual entrevingueren les persones
següents: per lo estament ecclesiàstich, los senyors Pere Pla, secristà y canonge de la Seu de
Barcelona; per lo estament militar, los senyors
Joseph de Bellafilla, don Batista Falcó, // 81v //
don Jaume Camps, Francesch de Tamarit,
Agustí de Lana, Joan Baptista Cassador, Joseph
Cescases, Miquel d’Oms, Joachim Valls, don
Acart de Eril, Luís Joan de Calders, Joseph
Spuny, Balthezar Claramunt, Domingo de
Monredon, Francesch Ginovès, Francesch de
Vallgornera y Senjust, Alexandre de Boxadós,
Joseph Pons de Monclar, don Jaume Falcó, don
Joachim Raguer, // 82r // don Hierònym de Cabrera; per lo estament real, los senyors conceller
en cap, Hierònym de Navel, Francesc Codina,
Bertran Desvalls, Francesch Sala, Vicens Magarola, Jaume Magarola y misser Joseph Fontanella. Als quals fonch feta la preposició del thenor
següent:

cials reals que observen una cosa y altra que als
que fan lo contrari y faltan en aqueixa obligació,
los imposan graves penes y, assenyaladament,
que sian haguts los tals officials per persones
privades com està expressament disposat per las
constitucions de la observança y assenyaladament per la onsena que comensa «Poch valdria», la qual, ab totes les demés, té vostra
mercè jurada, e com vostra mercè, olvidat de la
obligació que té de observar dites constitucions, estigué fent exequució en la present vila,
loch y ciutat per lo dret del coronatge lo qual
jatsie fos degut no podrie exhigir en lo estat
present, per no haver sa magestat prestat lo sòlit
jurament abans del qual dit dret de coronatge
no.s pot cobrar, y axí la exacció de dit dret és
contra dites constitucions, privilegis y altres
drets de la terra y assenyaladament contra lo
contengut en la carta del coronatge, per ço, y
altrament, lo síndich del General interpel·la a
vostra mercè en quant menester sie, ab lo present lo requer que per observança de las generals // 80v // constitucions, privilegis, usos y custums d’esta província pare ab tot lo effecte en la
exequució de dit dret y no passe avant en aquella de ninguna manera, no obstant qualsevols
òrdens superiors, per ço que sent com són dits
òrdens contra constitucions, privilegis y altres
drets són ipso jure nullos, y axí no té vostra
mercè obligació de exequutar-los; altrament si
recuserà vostra mercè fer cosa tant justa, lo que
no.s creu, dit síndich protesta contra vostra
mercè y sos béns de les penes contengudes en
les dites constitucions de la observança, y de
tots danys y demnatges et de cunctis licitis et permissis, requirens».

«Inseguint la desliberació de les persones dels
tres estaments feta a 9 del corrent férem, consistorialment, la embaxada al excel·lentíssim loctinent general y juntament havem fet las demés
// 82v // diligèncias que en dits brassos dit dia
nos aconsellaren, axí en enviar fora com en juntar los assessors, advocat fiscal de la present casa
y doctors més graves de la present ciutat los
quals estan actualment tractant lo negoci, ha
succehit que lo dia de ahir, que comptàvem a
13 del corrent, sa excel·lència, per medi de Miquel Pérez, son secretari, nos ha enviat lo original de una carta li ha escrita sa magestat dada en
lo Pardo a 2 del corrent, de la qual nos ne ha dexada còpia, en la qual, com veuran vostres magnificència y mercès ab la lectura de aquella, sa
magestat mana que, no obstant las rahons sa excel·lència li havia representat, se proseguesca en
la exequució del coronatge, suplicam a vostres
magnificència y mercès, vista dita real carta y sa
resolució que sa magestat és estat servit pendre,
sien servits manar-nos aconsellar lo que devem
fer, ni devem continuar, les diligències que havem comensades en exequució de la dalt dita
desliberació dels brassos, que és cert que ab tant
madur consell se assertarà lo que més convé en
servey de Déu y de sa magestat, en beneffici de
la cosa pública, de manera que nostres constitucions no resten en poch ni en molt violades».

Dimecres, a XIIII. En aquest dia vingueren ab
embaxada en consistori, per part dels magnífichs concellers de la present ciutat, los senyors
don Jaume Camps y Hierònym de Navel, ciutedà honrrat, los quals representaren a ses senyories com lo dia de ahir lo senyor virrey los
havia enviat còpia de una carta de sa magestat,
aserca de la resolució presa per sa magestat en
rahó de la exacció del dret de coronatge, y que
entenien que ses senyories axí matex tindrien
còpia de dita carta y per ço, de part de ses magnificències, los supplicaven // 81r // fossen servits manar juntar brassos per lo dia de avuy, que
ses magnificències estaven a punt per vèurer lo
que.s deu fer en negoci tant grave.

E legida la dita proposició, fonch legida encontinent la còpia de la carta de sa magestat que lo
dia de ahir fonch enviada per lo senyor virrey a
ses senyories, continuada en lo dietari corrent,
sots la dita jornada // 83r // de dit dia de ahir. Y,
encontinent, lo dit senyor conseller en cap
prengué còpia de dita preposició y carta y se’n

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que farien lo que tocaria
a sa obligació y que manarien cridara brassos en
la forma acostumada.

a. a continuació ratllat f.
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En lo fet consultat per los senyors deputats del
General als assessors, advocat fiscal y doctors

applicats devall scrits aserca les diligències que
poden y deuhen fer contra los procehiments
que alguns officials reals, per orde y commissió
del noble loctinent en lo offici de mestre racional de la casa y cort de sa magestat y del magnífich regent la Real Thesoraria, van fent per Cathalunya contra les universitats per la exacció del
dret de coronatge que sa magestat preté ésser-li
degut, ultra les que per tenir vot y parer dels
magnífics assessors, advocat fiscal y doctors applicats fet ha 12 de mars del any 1622, que dita
exacció, rebus ut nunch, és contra les generals
constitucions de Cathalunya per no haver encara sa magestat prestat son real jurament en la
present ciutat per sa nova successió, fins assí tenen fetes que són haver scrit ha sa magestat, fet
moltes embaxades ha sa excel·lència, essent-hi
anats personalment, aver fet donar y presentar
per son síndich moltes requestes als dits noble
lochtinent en lo offici de mestre racional y magnífich regent la Real // 84v // Thezoreria y haver
enviat lo síndich del General en algunas parts y
en altres haver donat orde als deputats locals per
a què se presentassen requestes als dits officials y
commissaris que van per Cathalunya fent dites
exequucions. Vist lo dit vot. Vistes les dites determinacions y desliberacions dels tres estaments, fetes en brassos sobre assò tinguts als 9 y
als 14 del corrent mes de febrer. Vista la còpia
de una carta de sa magestat de 2 del corrent enviada a saa excel·lència ab què mane se passe
avant en la exacció del dit dret de coronatge, ab
motiu que no.y ha causa perquè se suspenga la
cobrança del dit dret. Vist tot lo de demés que
se avia de vèurer, los dits assessors, advocat fiscal y doctors applicats són de vot y parer que
dits senyors deputats, per observança de las generals constitucions de Cathalunya y, assenyaladament, de la constitució 11 que comensa
«Poch valdria» del títol «De observar constitucions» y del capítol 45 de les Corts de l’any
1599, y per satisfer a la obligació de sos officis,
deuhen continuar dites diligències y no parar
fins a tant que se haja obtingut lo que.s desija, y
en particular an de continuar la instància ab sa
magestat per a què mane sobresèurer en dits
procehiments, y per quant sa magestat, ab la
dita sa real carta, pren per motiu no haver causa
perquè.s dega sobresèurer, los matexos assessors, advocat fiscal y doctors applicats són de
vot y parer que deuhen dits senyors deputats fer
fer memorials en fet y en dret, ab la brevedat y
promptitut possible, fundant ab bons fonaments la justícia del Principat, y ab la matexa
promptitut enviar-los a sa magestat per a què.s
veya la causa que ha per a demanar sobresèurer
en dit procehiment.

a. a continuació ratllat consellers.
b. a continuació ratllat a passat.

a. a continuació ratllat magestat.

anà en casa de la ciutat per consultar aquelles ab
ses magnificèncias, com està acostumat. E poch
aprés tornà y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit, y encontinent los senyorsa de dits
brassos votaren quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y consideració, y tots unànimes y conformes aconsellaren a ses senyories
que, attès de la carta de sa magestat, legida en
los presents brassos, apar que sa magestat està
plenament enterat de las rahons que fan per la
justícia que aquestb Principat té lo dia de avuy
en retardar la solució del dret de coronatge,
que per part de sa magestat se demana, encars
aquell sia degut, ni tampoch lo present Principat y ciutat tenen resposta a les que tenen scrites a sa magestat en rahó de aquest negoci, per
ço que ses senyories se servescan supplicar de
nou a sa magestat sia de son real servey manar
sobresèurer dita demanda, representant-li les
constitucions de Cathalunya, carta del bovatge, unió dels regnes de la Corona de Aragó,
drets, privilegis, usos y custums de aquest Principat y totes les causes y rahons que aparexeran
fer per sa justícia, fent per dit effecte memorial
en fet y en dret ab la brevedat mayor que sia
possible, enviant aquell a sa magestat ab tota diligència.
E per quant los ministres reals solicitan molt la
dita cobransa, per ço ses senyories en molt gran
color y diligència, quals la gravedat y instància
de dit negoci requerexen, se servescan a més de
tot lo dalt dit posar en exequució la resolució
// 83v // presa per los presents brassos, últimament tinguts, tant en lo que té respecte de enviar los officials del General a presentar les
scriptures als official exequutants com en lo tenir sovint brassos o elets, y en lo demés en dita
resolució mencionat, en lo modo y forma que
en aquella se contenen, offerint la present ciutat de ajuntar lo savi Consell de Cent y fer totes
les diligències que convinguen ab molt gran
punctualitat comforme ya ab los últims brassos
offerí.
Disapte, a XVII. En aquest dia los magnífichs assessors ordinaris y advocat // 84r // fiscal del dit
General y doctors infrascrits aportaren en consistori, y donaren en mà y poder de ses senyories, un vot en scrits aserca de la exacció del dret
de coronatge firmat de ses mans, lo qual és del
tenor següent:
«Jhesús, Maria.
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Sant Culgat de Vallès, don Francesca Tarré,
degà i canonge de Barcelona, Joan Pau Riffós,
ardiaca y canonge de dita Seu, Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell, Joan Pujol, canonge
de la Seu de Tortosa; per lo estament militar,
los senyors don Francesc de Gilabert, don Ramon de Calders y Ferran, Miquel d’Oms, don
Joan d’Ardena, don Francesc Sans, don Joseph
Astor; // 87r // per lo estament real, los senyors
conseller en cap, Julià de Navel, Hierònym de
Navel, Rafel Cervera, Rafel Bals y misser Jaume
Aymerich.

Petrus Pla, assessor. Cancer, consulens. Aymerich,
consulens. Joannes Ximenis, consulens. Segura,
consulens. Franciscus Magarola, consulens. Marti, fisci Generalis advocatus. Aroles, consulens.
Vila, consulens. Xammar, consulens. Rubi, consulens. Fontanella, assessor».
85v

Disapte, a XXIIII. En aquest dia los magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General vingueren en consistori y donaren en mà y
poder de ses senyories dos memorialsa, ço és, lo
hun en fet y altre en dret, aserca de la exacció
del dret de coronatge, los quals, per ses senyories, los era estat ordenat fer-se en la exequució
de la resolució presa en sos brassos, últimament
tinguts en la present casa, los quals memorials
són assí cusits.

Als qualsb los fonch per ses senyories consultat y
donat rahó de tot lo que fins assí se ha fet en
rahó de la contensió corrent de la exacció del
dret de coronatge y lo que se ha de fer en exequució de la resolució presa en los brassos últimament tinguts en la present casa, consultantlos les minutes de les cartes y memorials en fet y
en dret que se han dec enviar a sa magestat y altres senyors de la cort.

Dilluns, a XXVI. En aquest dia vingueren en consistori de ses senyories misser // 86r // Luís Torres, en drets doctor, lo qual, en nom y com ha
procurador de Joan Sunyer, tauler del dit General de la vila de Batea, com de sa procura consta
ab acte rebut y testificat en poder de Francesch
Pomadera, notari de la vila de Ascó, als 28 de janer pròxim passat, en dit nom ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de tauler
de dita vila de Batea, supplicant en dit nom li
fos admesa la dita renunciació. E ses senyories
admeteren la dita renunciació, y segons que per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Damià Calp, porter ordinari, ciutedans de Barcelona.

E los dits senyors elets aconsellaren a ses senyories que posassen en execució tot lo demuntdit
lo més prest fos possible, dient que en tot y per
tot havien procehit com de persona de tanta
prudència y christiandat se esperave, y que les
diligències de dites cartes y memorials serien de
molt gran profit y que fossen servits continuar
// 87v // dites diligències, comforme en la resolució de dits brassos fonch aconsellat.
Dimars, a XXVII. En aquest dia, en exequució de
la resolució presa en los últims brassos tinguts en la present casa aserca de la exacció del
dret de coronatge, fonch per ses senyories despatxat Phelip Ferrandis, correu ordinari de la
present casa, a tota diligència, partint a les
honse hores de la nit ab despaig de totes les cartes per sa magestat y altres senyors de la cort,
continuades en registre sots jornada de 26 del
corrent y còpies dels memorials en fet y en dret
estampats, continuats en lo dietari corrent, sots
jornada de 24 del corrent, ço és, lo un despaig
per a Madrit, remès a Joan Pau Grau y Monfalcó, agent de ses senyories, y altre per a Civilla,
remès a Gaspar Rialp, agent en dita ciutat en
calle de Abades, com en lo parte fet a dit Ferrandis és de vèurer.

En aquest mateix dia vinguéb en consistori don
Dimas de Lupià, procurador de don Pedro Ribes, deputat local de la vila y col·lecta de Camprodon, com de sa procura consta ab acte rebut
y testificat en poder de Joan Francolí, notari públich de dita vila, lo primer de janer pròxim passat, en dit nom renuncià en mà y poder de ses
senyories lo dit offici y càrrech de deputat local,
supplicant a ses senyories fossen servits admètrer aquella, si y conforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Fransech Colberó, notari, y Pere
Dalmau, ciutadans de Barcelona.
En aquest matex dia ses senyories, inseguint la
resolució // 86v // presa en los últims brassos
tinguts en la present casa aserca de la contenció
de la exacció del dret de coronatge, manaren
convidar, per a les dos hores passat migdia del
dia present, les persones eletes devall scrites, en
què se ajuntaren les persones següents, ço és,
per lo stament ecclesiàstic, los senyors abat de

88r

Mars MDCXXIIIIo
Disapte, a II. En aquest dia vingué en consistori
de ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relaa. a continuació ratllat R.
b. a continuació ratllat quals.
c. a continuació ratllat fer.

a. a continuació repetit dos memorials.
b. a continuació ratllat r.
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Deputació local, supplicant-los fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories acceptaren aquella, si y conforme per capítols de
Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis mossèn Joan Pere Fontanella, en drets doctor, y Pere Dalmau, porter ordinari de la present casa.

ció com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, ha comptat
y pagat la terça de // 88v // abril, maig y juny
pròxim passat.
Dilluns, a IIIIo. En aquest dia vingueren ab embaxada, per part del bras militar, en consistori
de ses senyories lo senyor Joseph de Cescases,
donzell, y don Fransech Pons, los quals en effecte representaren y supplicaren a ses senyories
fossen servits fer embaxada al excel·lent lochtinent y capità general en lo present Principat y
comtats, supplicant-lo fos servit manar relaxar la
persona de mossèn Fransech Cornet, conceller
que és estat lo any pròxim passat de la present
ciutat, de la manlleuta que.s diu // 89r // té fermada a sa excel·lència. Y axí matex fossen ses
senyories servits continuar las diligèncias han fetes fins assí aserca de la exacció del dret de coronatge, axí ab embaxades com altrament, inseguint lo vot y resolució presa en los últims
brassos tinguts en la present casa, que dit bras
militar ho rebrà a singular gràcia y mercè.

En aquest matex dia lo senyor deputat ecclesiàstic referí en consistori que sa excel·lència, en
conformitat del que alguns dies abans se li havia
representat, que loa magnífich misser Luís Besturs, jutge de la règia cort, no havia pogut entrar per medi de sos ministres que, trobant-se
en Leyda, havia enviat a regonèxer la casa del
General de la ciutat de Leyda, y pèndrer y portar-se’n, com havia presa y portada, una pistola
que deya allí haver trobada, ni havia tanpoch
pogut, // 90v // per dit respecte, pèndrer y capturar y fer venir a la present ciutat la persona de
Francesch Cassany, altre dels taulers de dita ciutat de Leyda, qui habitava en la casa del General, per a encontrar dits procehiments ab molts
privilegis concedits al General per los sereníssims reys de Aragó, que seria donarb camí que
ab motiu de fer semblants regonexensas entrassenc los officials reals en les cases del General a
esquadrinar los secrets de aquells, y altrament, y
condecendint sa excel·lència al que per part del
consistori en rahó de dits procehiments li era estat supplicat, li havia dit que ya avia despedit a
dit Cassany y donat licència que quant al que
tocava a la règia cort se’n tornassen a sa casa, y
junctament li havia fet liurar y donar en sas
mans a dit senyor deputat ecclesiàstich la matexa pistola que lo magnífic misser Besturs avia
treta de la casa del General de Leyda, que ere la
que allí dit senyor deputat ecclesiàstich presentava y liurava, per a què de una cosa y d’altre ne
fes lo consistori lo que més ben vist li fos. E los
senyors deputats, vista la mercè que sa
excel·lència los feyad en voler-los servar sos privilegis y no permetre que se’ls rompessen, com
de rahó, ordenaren que de part del consistori se
li enviàs a fer les degudes gràcies, com en effecte
se li feren.

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells acudirien tot lo
que tindrien obligació en rahó de sos càrrechs y
que bessaven las mans a tots los senyors de dit
bras, per lo bon cuydado tenien de las cosas tocants al servey, bé y utilitat del present Principat.
En aquest matex dia, en exequució de la resposta feta per ses senyories a la sobre dita embaxada
en rahó de la captura de dit mossèn Francesch
Cornet, ses senyories enviaren ab embaxada al
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, don Jaume de Monpalau y misser Joan Pere Fontanella, ciutedà honrrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats,
ab les masses grans y porters devant, de molts
officials de la present casa, se conferiren en lo
palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent
general, y arribats a sa presència en effecte lo
supplicaren, de part de ses senyories, fos servit
manar relaxar la persona de mossèn Francesch
Cornet, conceller que fonch lo any pròxim passat de la present ciutat, // 89v // que ses senyories ho estimassen en lo que era rahó. E sa excel·lència respongué que ell estave en aquell
punt tractant aqueix negossi y que desijava donar gust a ses senyories, y farie lo possible en
què lo dit Cornet tinga sa libertat.
90r

91v

Divendres, a VIII. En aquest dia lo magnífich
misser Esteva Bonsoms, en drets doctor, de la
vila de Perpinyà, assessor de la Deputació local
de dita vila y col·lecta, vingué en consistori de
ses senyories, lo qual renuncià en mà y poder de
ses senyories lo dit son offici de assessor de dita

Disapte, a XVI. En aquest dia lo excel·lentíssim
senyor loctinent general en lo present Principat
y comtats envià asercar a ses senyories per medi
de mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y
son secretari, dient-los tenie de parlar per part
de sa magestat a ses senyories; obtinguda hora
de sa excel·lència per medi del síndich de la present casa, com és acostumat, anaren consistoa.
b.
c.
d.
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a continuació ratllat s.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació ratllat sens.
feya interlineat, damunt de tenia ratllat.

rialment ben acompanyats en lo palàcio episcopal de sa excel·lència, y arribats a sa presència,
fetes les degudes cortesies, sa excel·lència los
donà una carta de sa magestat dirigida a ses senyories, la qual presa se despediren de sa excel·lènciaa. // 92r // Y arribats en la present casa
manaren desclòurer y obrir dita carta la qual és
del tenor següent:

93r

Dilluns, a XVIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joachim Móra, lo qual, mediant jurament, féu relació com Francesch Besturs, hu dels porters
ordinaris de la present casa, està malalt en lo lit
ab indisposició per la qual no pot al present servir lo dit son offici.
Dimecres, a XX. En aquest dia los senyors oÿdors de comptes y mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, aportaren en
consistori de ses senyories y presentaren als senyors deputats lo libre de Ferrando Paga, a fi y
effecte que // 93v // ses senyories manassen exequutar tots los debitors continuats en lo dit libre. E ses senyories encontinent prengueren lo
dit libre y presentaren aquell a mossèn Joan
Bastista Cassador, donzell, exactor, encontinent digué que estava prompte y apparellat en
fer son offici, presents per testimonis Damià
Calp y Pere Dalmau, porters ordinaris de la present casa.

«A los reverendo en Christo Padre obispo de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del
General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
Diputados. El remedio y seguridad de muchas cosas que oy estan conmovidas, y otras que se temen
de no menor cuydado en offensa de mi monarchía,
consiste en que mis armadas salgan este año con la
mayor fuerza que se pudiere y muy a tiempo; para
lo primero se les ha provehido y va proveyendo de
las cantidades necessàrias y para lo segundo, que
es lo más importante, pues no consiguiéndose, sólo
serviría de perder lo que se gastare y de que sin hazer effecto alguno padezcan los daños que los passados y, con igual pérdida de reputación, me ha
representado el Consejo de Estado que el remedio
único será que yo las vea y dé fuersa y calor a su
breve salida. Y por la importancia de la materia
me he ajustado a lo que el Consejo de Estado ha
juzgado convenir y me ha // 93r // representado,
yendo muy a la ligera y con determinación de dar
la buelta con toda brevedad porque ni las cosas de
mi hazienda y estado destos reynos permiten otra
cosa, ni está en la forma referida he podido dispensar, por estas razones no me ha sido possible hazer jornada a esse Principado, como lo desseava en
esta primavera, pero quedo con cuydado de procurarlo lo más presto que sea possible y las cosas dieren lugar, porque el amor que tengo a sus naturales y particular effecto con que los miro no sólo me
levará a verlos con gusto sino con desseo de darles
en todo satisfacción. Dada en Córdova, a XXIIII
de ebrero MDCXXIIII. Yo el rey.

Divendres, a XXII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Diego de Vilanova, donzell, lo qual presentà un privilegi de
veguer de Barcelona, en son favor despedit en
la sòlita y acostuma(da) forma, lo qual fonch
acceptat per ses senyories y manat continuar la
presentació de aquell en lo libre o registre de
Juraments de officials reals, y assentar la dita
presentació en lo dors de dit privilegi. Y encontinent li fonch legit lo capítol de Cort // 94r //
continuat a la fi de dit libre, y dit de Vilanova
jurà en mà y poder de ses senyories de servar les
constitucions y prestar sagrement y homenatge
en mà y poder de Damià Calp, hu dels porters
ordinaris de la present casa, en la sòlita y acostumada forma. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Pere Dalmau, porter
ordinari de la present casa, tots ciutedans de
Barcelona.
Disapte, a XXIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Juan Sajol, lo qual
presentà a ses senyories un privilegi de sots-veguer de la present ciutat en son favor despedit
en deguda forma, lo qual fonch per ses senyories acceptat y manat continuar la presentació
de aquell en lo libre de Juraments de officials reals, y assentar la dita presentació al dors de dit
privilegi. Y dit Sayol jurà en mà y poder de ses
senyories de servar les constitucions, al qual
fonch legit lo capítol de Cort continuat a la fi de
dit libre, y prestà sagrament y homenatge en mà
y poder de Damià Calp, hu dels porters ordinaris de la present casa, en la sòlita y acostumada
forma. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Pere Dalmau, porter ordinari de
la present casa, tots ciutedans de Barcelona.

Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius».
a. a continuació dos documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1401-1402.- a continuació: PLA, MARTI i FONTANELLA.
Memorial en fet per la pretensió que lo principat de Cathalunya té acerca de la exacció y execució del dret de Coronatge. [s.l.s.i.]. 3 fulls (ACA, Generalitat, Dietari, N-33, entre els folis
91v-92r). Vegeu, també: BC, F. Bon 2384. - PLA, MARTI i
FONTANELLA. Juria allegatio in defensionem voti per assessores et advocatum fiscalem Generalis Cathalonie et alios doctores redditi pro pretensione Principatus circa exaccionem juris
Coronagii. [s.l.-s.i.]. [v. 1623]. 4 fulls. (ACA, Generalitat,
Dietari, N-33, entre els folis 91v-92r).
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94v

«Die XXVII mensis marcii, anno a Nativitate
Domini MDCXXIIII».

Dimars, a XXVI. En aquest dia vingueren en consistori de ses senyories Pere Joan Vicens, lo qual
presentà un privilegi de cap de guarda de la present ciutat a ses senyories en deguda forma despedit, e ses senyories acceptaren aquell y manaren assentar la presentació en lo libre de
Jurament de officials reals y al dors de dit privilegi, y li fonch legit lo capítol de Cort, continuat a la fi de dita libre, y jurà en mà y poder de
ses senyories de servar les constitucions y prestar
sagrament y homenatge en mà y poder de Damià Calp, hu dels porters ordinaris de la present. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Pere Dalmau, porter ordinari de la
present casa, ciutedans de Barcelona.

Los senyors vesitadors del General de Cathalunya, ço és, los molts reverents fra Joan Batista
de Calders, abat de Arles, Anthoni Ponsich, canonge de la santa iglesia de Elna, don Pedro de
Lordat, prior y almoyner del monestir de Ripoll, per lo estament ecclesiàstich; lo noble don
Juan de Olmera Bianya de Cruÿlles, misser Joan
Gaspar de Prat, Domingo de Moradell, per lo
bras militar; Anton de Seragut y Hierònym
Pe(re) Arnau, burgesos de Perpinyà, per lo bras
real, ajustats consistorialment en la instància ha
hont se té la visita en la casa de la present Deputació, feren la deliberació següent, ço és, que
per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya sian manadas girar a
mossèn Francesch de Vallgornera // 96r // y
Senjust, regent los comptes del dit General, per
ara y a bon compte del gastos fahedors y demés
cosas convenients per la dita vesita, quatre mília
liures barceloneses, y que la present deliberació
sia notifficada als dits senyors deputats per lo
magnífich misser Francesch Lenes, advocat fiscal de dita vesita, y per Francesch Jutge, nottari
y scrivà mayor de aquellas.

Dimecres, a XXVII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories, // 95r // per part del
bras militar, ab embaxada, los senyors don Francesc Gilabert y Domingo de Monredon, donzell,
y Francesch Dalmau, ciutedà honrrat, los quals
representaren a ses senyories que tenian entès,
los senyors de dit bras militar, que a instància
dels pares del convent de la Trinitat de Madrid
havien citat lo pare president del convent de
Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat al
Consell Supremo de Aragó, acerca de la causa de
la redempció dels catius christians, lo que se entén ser contra les generals constitucions, capítols
y actes de Cort, suplicant per ço, de part de dit
bras a ses senyories, fossen servits exir a la deffensa de dites constitucions ab los medis que ses
senyories poden y tenen acostumat.

Fidem de praemissis facit dictus Franciscus Jutge,
nottarius et scriba, memoratus manu sua propria».
En aquest matex dia vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels magnífichs consellers
de la present ciutat, los senyors Joachim Bolet y
Bertran Dezvalls, los qualsa, per part de ses
magnificències, supplicaren a ses senyories fossen servits exir a la deffensa de las constitucions
en rahó del prejudici se feya al pares del convent
de Nostra Senyora de la Mercè de la present
ciutat, aserca de la redempció dels catius christians, conforme entenian losb és estat presentat
ab embaxada per part del bras militar, volent
evocar la causa y citar al president de dit convent en lo Consell Supremo de Aragó, a instància del procurador del convent de la Trinitat de
Madrid.

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ya lo die de ahir ne
havien tingut notícia y que per dit effecte havien
manat los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, juntament ab alguns magnífichs
doctors applicats, per a què vehesen lo que podien y devien fer aserca del demuntdit, y que en
tot y per tot acudirien a tot lo que tindrien obligació per rahó de sos càrrechs.
Dijous, a XXVIII. En aquest vingueren en consistori de ses senyories // 95v // los senyors misser
Francesch Lenes, doctor en drets, advocat fiscal, y mossèn Francesch Jutge, scrivà mayor de
la present visita, los quals, per part dels molt
il·lustres senyors visitadors, supplicaren a ses
senyories fossen servits, en execució del capítol
del nou redrés, girar en la forma acostumada al
regint los comptes del dit General quatre mília
liures per gastos de dita visita, conforme la desliberació per dits senyors visitadors feta; còpia
de la qual auctèntica y closa apportaren y liuraren en mà y poder de ses senyories, la qual és del
thenor següent:

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren // 96r // que ya anavan
fent les diligències convenients en rahó de dit
negoci y que havien manat juntar doctors per a
què, juntament ab los magnífichs assessors y advocat fiscal de dit General, vehessen lo que podien y devien fer aserca del demuntdit, y que
ells no levarien la mà de dit negoci fins estigués
assentat en beneffici de la terra y observança de
a. a continuació repetit los quals.
b. los és estat sobrescrit damunt un text il·legible.

a. a continuació ratllat privilegi.
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las generals constitucions, y que així ho havien
respost a la embaxada a ell feta per lo bras militar en rahó del demuntdit.

de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Villanueva, secretarius».
En aquest matex dia, essent arribats en la present ciutat los excel·lentíssims senyors duch y
duquesa de Alburquerque ab tota sa casa y família, venint de la embaxada de Roma, los quals
desembarcaren lo die ahir y foren hospedats en
lo palàcio episcopal del excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general, ses senyories anaren
ben acompanyats ab los porters devant y masses
grans, y acompanyats de molts officials de la
present casa en lo dit palàcio, y arribats en
presència de dit excel·lentíssim senyor le feren
moltes cortesies, al qual ses senyories donaren la
benvinguda. Y poch aprés de haver conversat ab
molt gran gust y contento anaren ses senyories
al quarto de la senyora duquesa, y arribats a sa
presència, axí matex ab molta cortesia li donaren la benvinguda. Y mostraren dits senyors
duch y duquesa tenir molt gran contento de
dita visita. Y a cap de poch se despediren, y dit
excel·lentíssim senyor duch // 98r // de Alburquerque acompanyà<n> a ses senyories fins al
cap de la scala de dit palàcio, prenent a cada hu
de ses senyories per la mà, ab molt gran amor y
cortesia.

Divendres, a XXVIIII. En aquest dia lo doctor en
medicina Bernat Berengari vingué en consistori
de ses senyories, lo qual, mediant jurament, féu
relació com mossèn Pere Mas, procurador del
dit General, està malalt en lo lit ab indisposició
per la qual, al present, no pot servir lo dit offici.
En aquest matex dia ses senyories anaren consistorialment, ben acompanyats ab los porters
devant y masses grans y de molts officials de la
present casa, en los càrcers reals de la present
ciutat per regonèxer les obres de aquells, com és
acostumat.
Disapte, a XXX. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez, secretari del excel·lentíssim loctinent y capità general en lo present Principat y comtats, lo qual,
per part de saa // 97r // excel·lència donà una
carta a ses senyories de sa magestat, la qual és
del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los diputadosb del General del nuestro principado de Cataluña.

En aquest matex dia vingueren en consistori de
ses senyories Joan Server Verdaguer y Antoni
Sabater, corredors de la present casa, los quals
feren relació a ses senyories com, per orde y manament de ses senyories, havien encantat per los
lochs acostumats de la present ciutat, per més
de deu dies, un sclau de nació negre, anomenat
Francesc, y no havien trobat persona qui tan
preu hagués offert donar per dit sclau com és
estat mossèn Henrich Sisterer, lo qual ha offert
donar en preu de aquell setanta-una liures, moneda barcelonesa.

El rey.
Diputados. Huviera condescendido con lo que me
representáis en vuestras cartas de 10 de enero y 26
de hebrero deste año y memoriales, que juntamente me havéis hecho presentar, que se han visto attentamente, sobre la suspensión de la cobransa del
coronage mío y de la sereníssima reyna, mi muy
chara y muy amada muger, si los grandes gastos
que de ordinario se me offrecen en el govierno y
conservación de mis reynos dieran lugar a ello,
pero siendo tan notorios es razón que os conforméis
con la causa que obliga a valerme deste servicio,
sin embargo de lo que me supplicáis, y que tengáis
sabido que la del no haver ydo a consolaros con mi
presencia y juraros vuestras leyes y constituciones,
es por justo impedimiento que me detiene pero con
desseo que cesse, y cumplir con el que tengo de hazeros a esto la merced y honrra que me supplicáys //
97r // y como os lo avisé en mi carta de de XXIIII del
dicho mes de hebrero, y merecen los servicios y fidelidad de tan buenos vassallos como vosotros. Dada
en Sevilla, a XII de marzo MDCXXIIII. Yo el rey.

Abril MDCXXIIII
Dimars, a II. En aquest dia vingué en consistori
de ses senyories lo reverent // 98v // pare fray
Alonso Thome del Castillo, religiós del orde
dels pares trinitaris, conventual en lo convent
de Madrid, lo qual en nom y com ha procurador general que dix ser del dit convent, etcètera, en dit nom renuncià a la citació y introducció de causa feta en lo Consell Supremo de
Aragó, a instància del dit procurador de dit
convent de la Mercè de Madrit, contra lo reverent prior y convent de Nostra Senyora de la
Mercè de la present ciutat acerca de la redempció de catius christians de la present ciutat de
Barcelona, per tenir entès que dita citació y introducció de causa és contra les presents constitucions generals de Catalunya, salvant-se emperò dret de poder prosseguir la dita causa en la

Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don
Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1402-1403.
b. a continuació ratllat g.
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Mercè de la present ciutat de Barcelona, qui
havia impetrat lo dit privilegi y a qui principalment és estat concedit, per a fer revocar aquell,
de la qual revocació y de laa validitat o invaliditat de dit real privilegi no.s pot tractar fora de
Cathalunya. Attès és causa que se ha de tractar
contra cathalans comforme la constitució 1 que
comensa «Totes les causes» y la constitució 14
que comensa «Clarificant» títol «De jurisdicció
de tots jutges», y la constitució 1 del títol «De
offici de canceller», y altres applicables, y per
gaudir com gaudeixen dit prior y convent del
privilegi de ciutedans de Barcelona no poden
ésser forsats a litigar fora de dita ciutat, conforme lo capítol 107 del «Recognoverunt proceres», posat en lo segon volum de las constitucions, títol «De les consuetuts de Barcelona»,
los dits assessors, advocat fiscal y doctors infrascrits són de vot y parer que dita citació y introducció de causa, feta en lo dit Consell Supremo
de Aragó contra lo dit prior y convent de Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat de
Barcelona, són contra les dites generals constitucions de Cathalunya que prohibeixen la extracció de les causes fora de Cathalunya y contra lo dit capítol delb «Recognoverunt proceres»
que concedeix als // 100r // ciutedans de Barcelona que no pugan ésser forsats ha litigar fora
de la dita ciutat. Y axí aconsellen als dits senyors deputats que deuen apposar-se a la dita
contrafacció en lo modo y forma que permeten
les constitucions de Cathalunya, capítols de
Cort, usos y stils de la present casa.

present ciutat y en altra qualsevol part y judici
que a ell li aparexerà, com no sie contra les dites
generals constitucions de Cathalunya, y axí ab la
dita salvetat fa la dita renunciació en lo dit nom,
presents per testimonis mossèn Anthoni Regués, prevere, y Pere Dalmau, porter ordinari
del General, ciutedans de Barcelona.
En aquest matex dia los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General y magnífichs doctors applicats devall scrits vingueren en
consistori y donaren en mà y poder de ses senyories un vot en scrits, aserca de la citació y introducció de causa de la redempció de catius
christians de la present ciutat de Barcelona en lo
Consell Supremo de Aragó contra los reverent
prior y convent de Nostra Senyora de la Mercè
de dita present ciutat, a instància del procurador
del convent de // 99r // de Nostra Senyora de la
Mercè de Madrit, lo qual vot és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats als
assessors y advocat fiscal del General de Catalunya y doctors applicats devall scrits aserca de
unas letras citatòrias emanades del Consell Supremo de Aragó, ha relació del noble don
Francesch de Castellví, regent la Real Cancellaria, en una causa que lo procurador general de
la religió de la Santissíma Trinitat ha moguda
en dit Consell Supremo contra lo prior y convent de Nostra Senyora de la Merçè de redempció de catius de la ciutat de Barcelona, a
qui dites letres van dirigidas, citant-los a la dita
causa, la(s) quals letres són dades en Madrit ha
8 de mars 1624, ço és, si dita citació y introducció de causa són contra les generals constitucions de Cathalunya que disposan que les
causes, axí civil com criminals, no pugan ésser
tretes de Cathalunya y contra los privilegis concedits als ciutedans de Barcelona que no pugan
ésser compel·lits ha litigar fora dita ciutat, comforme lo han pretès y pretén dits prior y convent de la Mercè, acudint per son procurador y
advocat, ha imformar per dita contrafacció, y
ab embaxadas particulars de la ciutat y del bras
militar ne són estats dits senyors deputats advertits. Vist un privilegi real sobre la redempció
de catius concedit al prior y convent de Nostra
Senyora de la Mercè de Barcelona y als comenadors y monestirs de dit orde en los regnes de
la corona de Aragó, constituïts ha petició del
dit prior del dit monastir de la Mercè de Barcelona, dada en Madrit // 99v // ha 20 de agost
1622. Vistes les dites letres citatòrias dalt mencionades. Attès que conforme la sèrie y tenor
de dites letres citatòries del Consell Supremo
de Aragó emanades, la causa dalt dita és estada
introduïda en lo dit Consell Supremo, principalment contra lo dit prior y convent de la

Petrus Pla, assessor. Marti, fisci Generalis advocatus. Fontanella, assessor. Aymerich, consulens.
Segura, consulens. Montella, consulens. Lauger,
consulens. Rubi, consulens. Franciscus Magarola,
consulens».
Disapte, a VI. En aquest dia ses senyories anaren
consistorialment, ben acompanyats ab los porters devant y mases grans y de molts // 100v //
officials de la present casa, a donar la benvinguda al il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal Spínola, bisbe de Tortosa, qui vingué lo dijous pròxim passat, lo qual fonch expedat en lo
palàcio episcopal del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general en lo present Principat y
comptats. Y arribats a sa presència, fetes les degudesc cortesies, li donaren dita benvinguda
juntament ab les bones Pascues y, fetes moltes
cortesies entre ells, se despediren ab molt gran
gust y contento de tots.
En aquest matex dia lo excel·lentíssim senyor
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació repetit del.
c. a continuació ratllat diligències.
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porters y masses grans devant, se conferiren en
dita casa de la present ciutat, y arribats en
presència de ses magnificències y de dit savi
Consell de Cent los offeriren, de part de ses senyories, tot lo favor y ajuda en tot lo que podrien
en rahó del excés succehit lo dia de ahir ab lo
desecato se tingué a ses magnificències, aserca
de la pendència y avalot succehit entre gent de
la terra y ginovesos, en lo qual ses magnificènciesa se veren ab molt gran perill de ses vides per
apassiguar dit negoci, lo que sentien en extrem,
com era rahó.

duch de Alburquerque féu a saber a ses senyories com volia venir a visitar a ses senyories en la
present casa, y per dita rahó ses senyories se juntaren en ella y dit excel·lentíssim senyor duch
arribà ab molt gran acompanyament de criats y
cavallers, y ses senyoriesa lo hisqueren a recebir
al cap de la escala a hont se feren moltes cortesies, y tots junts se’n anaren en la sala dels reys a
hont al present se té lo consistori, y arribats en
dita sala, lo assentaren en mig de ses senyories,
ço és, entre los senyors deputats ecclesiàstich y
militar, ab una cadira de vellut carmesí, y allí
parlaren un poch y a cap de poch se alsaren y
se’n anaren tots junts fins a la capella gran de la
present casa, y lo acompanyaren fins al dit cap
de la escala y allí se despediren ab moltes cortesies que.s feren entre ells, y a tots los senyors de
consistori de hu en hu los abrassà ab demonstració de molt gran amor y voluntat.
Diumenge, a
ciób.
101r

VII.

E ses magnificències, parlant lo senyor conseller en cap, en presència de dit savi Consell de
Cent, respongueren que no esparavan menos
de persones tant generoses com eren ses senyories, als quals besaven les mans per tant mercè y
bona correspondència y ab les degudes cortesies.

Festa de Pascua de ResurecE tornats en consistori, los dits senyors embaxadors refferiren a ses senyories com havian explicada la dita embaxada, en la forma los serà estat
ordenat, y que ses magnificències havien fet la
dita resposta en presència de dit savi Consell de
Cent. E ses senyories feren les degudes gràcies a
dits senyors embaxadors.

Dimecres, a X. En aquest dia vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada per part
del bras militar, los senyors Domingo de Monredon, donzell, y Francesch Dalmau, ciutedà
honrrat de Barcelona, los quals, per part de dit
bras militar, feren gràcies a ses senyories en rahó
de les diligències havien fetes en exir a la deffensa de las generals constitucions aserca de la citació y evocació de causa de la redempció dels catius christians de Barcelona, a instància del
procurador del convent del marcenaris de Madrit contra lo prior y convent de Nostra Senyora
de la Mercè de la present ciutat, per lo que havien entès que lo dit procurador havie renunciat
a la dita introducció de causa, y que axí matex
tenian entès que no tenia poder bastant per a
renunciar, y axí los suplicaven fossen servits en
dit nom continuar las diligèncias aserca del demuntdit, fins a tant tinguen lo dit poder.

En aquest matex dia ses senyories anaren ben
acompanyats, // 102r // ab les masses grans y
porters devant, de molts officials de la present
casa a visitar al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, qui entrà ab tota sa casa y família dilluns pròxim passat. Y arribats a sa casa los hisqué a rèbrer al cap de la escala y se’n anaren en
hun aposiento a hont los rebé ab molt gran cortesia y allí li donaren la benvinguda, y a cap de
poch la anaren a donar a la sereníssima duquesa,
la qual axí matex los rebé ab molt gran cortesia.
Y despedits de dita senyora duquesa, lo dit senyor duch los tornà acompanyar fins al dit cap de
la escala, fent-se entre ells molts cumpliments y
axí se despediren.

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que farian tot allò que.ls
tocarie en rahó de sos càrrechs, comforme havien fet fins assí, per a què // 101v // dit negosi
tingués lo exhit desitjat.

En aquest matex dia, a les set hores de la tarda,
anaren en lo palau del rey de la present ciutat a
hont lo senyor deputat ecclesiàstich resideix, y
ha hont lo consistori de ses senyories estave
poch abans junt, y leshores disgregat, los senyors Joseph de Bellafilla y Francesch Ginovès,
donzells, los quals, per part dels magnífichs
consellers de la present ciutat y savi Consell de
Cent, feren gràcies a ses senyories de la bona offert(a) los havien fet en rahó del cas y succés sucehit lo dia de ahir en lo desecato se féu a ses
magnificències, essent axits per apassiguar la
pendència y avalot tingut entre la gent de la ter-

En aquest matex dia ses senyories enviaren ab
embaxada als magnífichs consellers y savi Consell de Cent, que estavan juntas a casa de la present ciutat, los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco Gilabert y Francesch Salavardenya, ciutedà
honrrat de Barcelona, los quals ben acompanyats de molts officials de la present casa, ab sos
a. a continuació ratllat is.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1403.

a. a continuació unes paraules ratllades.
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excel·lentíssim senyor lo rebé ab molt gran
amor y cortesia y li donà assiento y acceptà lo
dit convit, dient que estimarie en lo que era
rahó la cortesia y mercè se li feja y que ell acudiria a sa obligació.

ra y genovesos, supplicant a ses senyories fossen
servits escríurer a sa magestat y compte de Olivares en conformitat de la present ciutat aserca
del dit cars, que axí ho prometien ses magnificències y dit savi Consell de Cent de les parts y
valor de ses senyories.
104r

E lo dit senyor deputat ecclesiàstich respongué
que leshores se hera disgregat lo consistori y
que ell // 102v // lo ho representaria en estar
junts de la manera se li era representat, y que
entenie que los demés senyors de consistori ajudarien a tot lo que.ls tocarie en rahó de sos càrrechs y bona correspondència y conformitat de
las dos cases, com era rahó.
Disapte, a XIII. En aquest matex dia ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats los senyors Joan Pau Riffós,
ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don
Francesc Gilabert y Rafel Cervera, ciutedà honrrat de Barcelona, los quals ben acompanyats ab
les masses grans y porters devant se conferiren
en lo palàcio episcopal de sa excel·lència. Y arribats a sa presència, per part de ses senyories, lo
supplicaren a sa excel·lència judicialment // 103r
// fos servit no donar loch als executorials despedits per lo gran mestre de Malta en favor del
comanador Cotoner en rahó de la pocessió del
priorat de Cathalunya, per no venir en la forma
que deuen venira despedits y sempre fins assí
s’és acostumat, fins a tant que dits exequutorials
vinguen en la forma que.s deu, de manera que
no.y haja encontre ab constitucions y leys de la
terra, que ses senyories, a més de ser tant just,
ho rebrien a singular mercè. E sa excel·lència
dix que ja havie rebut dites cartes de sa magestat
per a què aquest negoci se tractàs per justícia, y
que ell ho consultarie ab los senyors del Real
Consell y faria tot lo que poria fer en beneffici
de dit negoci.
103v

Diumenge, a XXI. En aquest dia ses senyories
anaren consistorialment ben acompanyats de
molts officials de la present casa, ab les masses
grans y porters devant, en casa del excel·lentíssima senyor duch de Cardona per donar-li lo
pèsame de la mort de la excel·lentíssima senyora
muller del condestable de Castilla, germana
sua. Y arribats a sa casa los hisqué a recebir al
cap de la escala y se’n entraren en mà, a hont estigueren assentats serca de mija hora, y havent-li
donat lo pèsame parlaren moltes coses de conversació ab molt gran aplauso de tots, y se despediren ab las matexas cortesias, y lo dit senyor
duch los tornà acompanyar fins al dit cap de la
escala. Y axí matex, per lo síndich y altres officials del General foren convidats los comptes,
protector del bras militar, cavallers y demés de
la present ciutat que se solen convidar per semblant festa, com és costumat.

Divendres, a XVIIII. En aquest dia lo senyor oÿdor militar, acompanyat de alguns officials de la
present casa, anà de part de ses senyories a convidar al excel·lentíssim senyor loctinent general
per la festa del gloriós sant Jordi pròxim vinent,
com és acostumat. Y arribats a sa presència, dit

En aquest matex dia, per ser estat presentat de
part de don Diego Faxardo, jutge o commissari
nomenat, segon se diu, per sa magestat, per a
veriguar la pèrdua de les galeres de Cathalunya,
a Francesch Joan de Vergós, donzell, pagador
de dites galeres, humanament, ab lo qual li embargava lo sou degut als capitans de dites galeras, don Francesc Sabater y Francesch Miquel,
conforme dit Vergós referí en lo consistori de
ses senyories, per // 104v // ser dit manament o
embargo prejudicial y turbatiu de la jurisdicció
de ses senyories, a qui toca privativament tota
cosa tocant al patrimoni de la Generalitat, majorment havent feta a instància del fisch del General imformació contra dits capitans sobre lo
matex fet y discripció y apprehensió dels béns
de aquells que.s pogueren trobar, ordenaren al
magnífich misser Jaume Martí, advocat fiscal
del dit General, que procuràs per los medis permesos y convenients la revocació de dit manament. Y fetes per dit advocat fiscal les diligències que lo cars demanave, ha dit y refferit a ses
senyories en son consistori que dit don Diego
Faxardo, regonexent que dit manament era estat fet nul·lament y sens jurisdicció alguna, per
ser aquella en respecte de dit, són privativament
de ses senyories, havia feta una revocació de dit
manament y de tot lo contengut en aquell, com
constava de la matexa revocació sotascrita de
son notari y firmada de son propri nom. Y legida dita revocació en lo consistori de ses senyories per dit magnífich advocat fiscal en presència

a. a continuació repetit en la forma que deuen venir.

a. excel·lentíssim...mort de la interlineat al marge esquerre.

Dimecres, a XVII. En aquest dia vingueren en
consistori mestre Francesch Dalta, doctor en
medicina, lo qual féu relació a ses senyories, mediant jurament en mà y poder de ses senyories
prestat, com mossèn Hierònym Sala, dressaner
del dit General, estant en lo lit ab febra, continua malalt per la qual no podia servir dit son offici.
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dels magnífichs assessors, apparaxent-los conformament a tots que la jurisdicció de ses senyories estava reintegrada ab dita revocació,
manaren continuar aquella en lo present dietari,
la qual és del thenor següent:

desitgnat. Y poch aprés, tenint avís lo senyor
oÿdor militar que lo dit senyor oÿdor real estava en dita capella partí de sa casa y habitació ab
lo dit acompanyament de molts cavallers y officials. Y tenint notícia lo dit senyor oÿdor militar arribave, hisqué de dita capella acompanyat
de dits magnífichs assessors y advocat fiscal y
altres officials fins al dit cap de la escala, y allí
lo rebé y los dos junts se’n anaren a la dita capella, ço és, lo militar a la mà dreta y lo real a la
esquerra, ab lo dit solemne acompanyament, y
havent fet oració al dit altar saludaren los dits
cavallers y dames que eren en dita capella y se
assentaren per son orde en lo dit banch. Y després, tenint avís // 106r // lo senyor oÿdor ecclesiàstich que los dits senyors oÿdors real y
militar eran ya en dita capella partí de sa casa
ab solemne acompanyament de persones ecclesiàstiques y militars y de molts officials, y tenint
notícia dits senyors oÿdors militar y real que
dit senyor oÿdor ecclesiàstich arribave en la
present, lo hisqueren a rèbrer ab lo acompanyamet de dits magnífichs assessors, advocat fiscal, cavallers y officials de la present casa fins al
dit cap de la escala, y posant-lo al mitg, anant
lo militar a mà dreta y lo real a mà squerra,
se’n entraren en dita capella, ab lo dit acompanyament y precehint lo degut acatament al
dit altar, saludaren los dits cavallers y dames y
se assentaren per son orde en lo dit banch. Y
després, tenint avís lo senyor deputat real que
los dits senyors oÿdors de comptes eren ya en
dita capella partí de sa casa, anant devant hu
dels porters ordinaris del dit General ab la massa gran de son estament, y després dit senyor
deputat anant al mig de dos persones militars y
acompanyat de molts altres cavallers y officials.
Y axí matex, tenint notícia dits senyors oÿdors
que dit senyor deputat arribava en la present
casa lo hisqueren a rèbrer ab lo matex acompanyament de dits magnífichs assessors, advocat fiscal, cavallers y officials fins al dit cap de la
escala y lo acompanyaren fins a la dita capella y
havent fet oració saludaren los dits cavallers y
dames y se assentaren tots per son orde en lo
dit banch. Y després, tenint avís lo senyor deputat militar que los dits senyors oÿdors de
comptes y deputat real eran ya en dita capella
partí de sa casa ab molt // 106v // acompanyament de cavallers y officials de la present casa
ab la massa gran de son estament, y los demés
senyors de consistori qui ya eran en dita capella
lo hisqueren, ab los dits magnífichs assessors y
demés officials, a rèbrer fins al dit cap de la escala, y tots junts se’n anaren en dita capella
anant lo dit senyor deputat militar a la mà dreta de dit senyor deputat real, y feta oració saludaren ab la matexa cerimònia y se assentaren
quiscú d’ells per son orde. Y tenint avís lo senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, que

«En la ciudad de Barcelona, a quinse dias del
mes de abril de mil y seiscientos y veinte y quatro
años, el senyor don Diego Faxardo, juez por su
magestad para la aberiguacióna de la pérdida de
las galerasb // 105r // de Cathalunya, dixo que
por mí, el presente escrivano, fue hecho enbargo
por mandado de su merced en Francisco Juan de
Vergós, pagador que fue de las dichas galeras de lo
que se restava deviendo a don Francisco Sabater y
Francisco Miguel, capitanes dellas, de sus sueldos;
y porque ha entendido que por parte de los senyores
diputados se a formado processo en raçón de lo susodicho, pretendiendo aver de cobrar de los dichos
capitanes algunas cantidades de maravedís, y así
ser de su patrimonio, y por consiguiente pretender
que le toca a su jurisdicción, por tanto sin prejuhizio del derecho y juridición de su magestad y
de su real fisco, alçó el dicho envargo hecho en el
dicho pagador para quec delibere y aja de haver la
cantidad de maravedís que se deviere a los dichos
capitanes la persona a quién de drecho le pertenesca, y assí lo mando y firmo. Don Diego Faxardo, ante mi, Joan Baptista Mançano».
Dilluns, a XXII. Vigília de la festa del gloriós
sant Jordi. En aquest dia los senyors deputats y
oïdors de comptes manaren parar la present
casa de la Deputació, // 105v // y en particular
la capella major, ab molta tapiceria y altres
adorns de la present casa, molt richs, a hont se
selebren les vespres que en semblant jornada se
acostuman de celebrar ab molta música de manestrils, cornetes y orgue y altres invencions de
música, que fonc cosa celebradíssima. Y vinguerend en ella los dit(s) senyors deputats y oÿdors de comptes en esta forma, que a les dos
hores y tres quarts aprés de mitgdia partí de sa
casa lo senyor oÿdor real, acompanyat de molts
cavallers y officials de la present casa, y vingué
en la dita capella ab lo dit acompanyament, al
qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General, qui ya eren en dita capella per dit effecte, y lo acompanyaren fins a la dita capella
per dit effectee, lo qual, havent fet oració, saludà als cavallers y dames qui eren en dita capella y se assentà en lo banch que baix serà
a. obligación al manuscrit.
b. a continuació el mateix escrit de revocació transcrit a
l’Apèndix 1, pàg. 1404.
c. a continuació repetit que.
d. a continuació repetit y vingueren.
e. a continuació repetit y lo acompanyaren fins a la dita capella.
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matexa cerimònia y acompanyament del dia de
ahir, y axí matex lo dit senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, aportà son falder, anant-hi
detràs apportant-li la falda. Vingué també lo
senyor loctinent y capità general en lo present
Principat y comptats, convidat per ses senyories
en dita festa. Vingueren axí mateix los magnífichs consellers de la present ciutat als quals, axí
a dit senyor virrey com a dits magnífichs consellers, los recebí al cap de la escala y al anar los
acompanyaren fins al dit cap de la escala. Vingueren gran número de dames, cavallers y altra
gent, de manera que apenes y cabien en la present casa. E sa excel·lència estigué ab una cadira
de vellut ab son estrado, que acostumen tenir
los loctinents a la part del evangeli del altar de
dita capella, y los dits magnífichs consellers a
l’altra part, assentats en los banchs vanovats
(de) vellut carmesí nous, los quals estaven unes
prop del altar. Y encontinent, ses senyories, per
son orde, al costat de dits magnífichs consellers,
als quals donaren ses senyories la // 108r // precedència per ser convidats en dita festa per ses
senyories, com axí és acostumat. Y després de
dits senyors deputats se assentaren los magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials,
personas de conforme lo dia de huir. Y encontinent se comensà la missa la qual celebrà lo senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, y predicador lo reverent pare fra T. Domènech, prior
del convent dels pares agustins de la present
ciutat, y accabat lo dit offici, alsant-se sa
excel·lència, los dits senyors deputats, oÿdors,
assessors, officials y molta cavalleria acompanyaren ab les masses devant a sa excel·lència fins al
cap de la escala y allí se departiren. Los senyors
duch y duquesa de Cardona no vingueren en la
dita festa per causa del dol de sa germana, la
senyora muller del condeestable de Castella.

tots los demés senyors de consistori heran ya
en dita capella, partí de sa casa ab gran acompanyament de moltes persones ecclesiàstiques y
militars y altres y de molts officials de la present casa, anant devant de hu dels porters ordinaris de la present casa ab la massa gran de son
estament, aportant sempre lo falder de sa senyoria qui li anava detràs, aportant-li la falda per
ser dit senyor deputat ecclesiàstich prelat. Y tenint notícia dits demés senyors de consistori
que dit senyor deputat ecclesiàstich arribave en
la present casa lo hisqueren a rèbrer fins al cap
de la escala, ab lo matex acompanyament de
dits magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y de molts cavallers, y tots junts se’n
anaren fins a la dita capella, anant lo dit senyor
deputat ecclesiàstich en mig de dits senyors deputats militar y real, aportant-li sempre la falda
son falder. Y entrats tots en dita capella, feta
oració, saludaren y se assentaren los dits senyors deputats y oÿdors ab sos banchs, vanovats de vallut carmesí nous a la mà dreta de
dita capella y a la mà esquerra de dita // 107r //
altar, ço és, a la part de la epístola, graduant-se
quiscú per son orde, assentant-se primer al cap
del banch lo dit senyor deputat ecclesiàstich,
després lo militar y després lo real, y axí matex
los dits senyors oÿdors de comptes y consequutivament los dits magnífichs assessors y advocat
fiscal, després lo scribà major, després lo regent
los comptes, després lo racional y consequutivament molts officials y cavallers, y encontinent
se comensaren les vespres ab molta música y
solemnitat y acabades les dites vespres los dits
senyors deputats y oÿdors se alsaren y se’n anaren tots en la forma demuntdita en la capella
xica de la present casa, la qual estava molt empaliada y adornada, y feren oració, y de allí estant se’n anaren fins a la porta de la present
casa y allí se despediren, anant-se’n cada hu
d’ells en sa casa ab el matex acompanyament.

En aquest matex dia se celebraren solemnes vespres en dita capella ab molta música, comforme
del dia de haïr. Y vingueren en dita capella los
senyors deputats y oÿdors ab lo matex acompanyament y orde dal(t) dits, ha hont hi hagué
molt gran convers de cavallers y dames. Y dits
senyors deputats, oÿdes dites vespres, se’n anaren fins a la part de la present casa, y allí se despediren, // 108v // y quiscú d’ells se’n anà en
casa ab lo matex acompanyament que eren vinguts.

Dimars, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi. En
aquest dia se celebrà la festa del gloriós sant Jordi en la present casa ab la pompa, solemnitat //
107v // y grandesa que.s pot conciderar, estant
paradab de molts y diversos draps de ras, domascos, tafetants, quadros y altros adresos de molta
estima y valor. Y en la capella nova de aquella se
celebraren los officis divinals ab tota la pompa,
solemnitat y serimònies ecclesiàstiques acostumades, ab molta música de manestrils, trompetes, orgue y altres que era una melodia extraordinària, ab gran aplauso y contento de totes les
persones de tots los estaments qui.s trobaren en
dit offici. Vingueren ha hoir los dits officis los
dits senyors deputats y oÿdors de comptes, ab la

En aquest matex dia vingué en consistori de ses
senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació com
mossèn Hierònym Sala havie passat lo compte
de les obres de la Drassana y pagat tot lo degut
fins a la present jornada.

a. a continuació repetit de dit.
b. da interlineat.
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matinada, comparagué devant de ses senyories,
trobats quiscú d’ells personalment en les cases
de ses pròpries habitacions presents, y a estes
coses cridat yo, Jaume Ferrer y Orriols, notari
servint lo offici de scribà mayor y secretari del
General de Cathalunya, de licència de ses senyories y presents per testimonis Arnau de Orlau, notari, y Damià Calp, porter ordinari de la
present casa, la senyora Elisabeth Joana Sala,
muller de mossèn Hierònym Sala, dressaner
del dit General, en nom y com ha procurador
del dit son marit per a les coses devall scrites y
altres com de sa procura consta en poder de
mossèn Rafel Riera, nottari públich de Barcelona, als 19 del corrent, en lo dit nom ha renunciat lo dit offici, en mà y poder de ses senyories,
de dressaner del General en favor del magnífich misser Acasi Anthoni de Ripoll, doctor en
dret, ciutedà de Barcelona, supplicant ésser-li
admesaa la dita renunciació. E ses senyories
admeteren aquella, si y en quant podien y per
capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament.
Dimecres, a XXIIII. En aquest dia se celebrà lo
anniversari acostumat // 109r // en la present
casa per les ànimes dels diffunts de deputats,
oÿdors y officials de la present casa, ab molt
gran solemnitat y cantòria, ab túmol y atxes de
cera groga, en lo qual anaren los senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment,
partint de la sala dels reys ab los tres porters devant ab les masses xiques, acompanyats de
molts officials de la present casa fins a la dita capella, en la qual, fent lo degut acatament y reverència al altar, se assentaren quiscú d’ells per
son orde en hun banch vanovat de vellut carmesí, posat per est effecte a la part de mà dreta
de dita capella y squerra de dit altar, ço és, a la
part de la epístola. Y després, tenint notícia que
lo protector del bras militar, convidat al dit aniversari, venie y era ya per la escala de la present
casa, acompanya<n>t de molts cavallers, lo hisqueren a rèbrer al cap de la escala los senyors
oÿdors militar y real y, posant-lo en mitg, se’n
anaren junts en la dita capella y, havent feta
oració, se alsaren y saludaren, y quiscú d’ells se
assentà en son loch per son orde. Y lo dit offici
se comensà ab molta solemnitat y digué lo offici lo ardiaca major de Santa Maria y predicà lo
reverent pare frab... del orde dels caputxins, y
acabat lo offici se alsaren los dits senyors oÿdors
militar y real y ab lo matex acompanyament
acompanyaren lo dit protector al dit capc de la
dita escala, aportant-lo en lo mitg, y tornats
dits senyors oÿdors militar y real en dita capella

ses senyories, consistorialment, se’n anaren a la
dita sala dels reys per fer negoci.
109v

Dijous, a XXV. Festa del gloriós sant March.
Divendres, a XXVI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo noble don Francisco
Tarré, degà y canonge de la Seu de Barcelona,
lo qual dix que tenie entès que estava inseculat
en les enseculacions del juliol pròxim passat,
per les quals inseculacions hi ha litte y causa entre los inseculats de una y lo procurador fiscal
del dit General de part altra, y axí que ell renunciarie, com en effecte renuncià, a la litte y causa,
en quant per si feya y a tots los drets y accions li
poden competir en rahó de dita enseculació. E
ses senyories manaren assentar en lo present
dietari, presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Damià Calp, tots ciutedans de
Barcelona.
En aquest matex dia vingué en la present casa
lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona,
molt ben acompanyat de molts cavallers, a tornar la visita a ses senyories; al qual ses senyories,
pochs dies havie, lo havien anat a visitar y ha
donar-li la benvinguda. E ses senyories lo hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala de la present casa y tots junts, havent-se fetes entre ells
moltes cortesies, se’n anaren en la sala dels reys
ha hont ses senyories tenen lo consistori y li donaren assiento entre lo senyor deputat ecclesiàstich y militar, posant-lo en mitg, y se assentà
ab una cadira de vellut carmesí e ses senyories
ab ses cadires ordinàries de vellut vert, y a cap
de poch se passejaren per totes les sales de la
present casa. Y encontinent, vistes totes les sales
y aposientos, lo tornaren ha companyar fins al
dit cap de la escala y allí se despediren ab moltes cortesies.

110r

Maig MDCXXIIII
Dijou, a II. En aquest dia ses senyories, vingut
en consistori misser T. Joffreu, de part dels visitadors, lo qual ha refferit, etcètera, // 110v // que
los visitadors deyan que, per la bona direcció de
la visita y perquè aquella vaja ab la forma que les
generals constitucions de Cathalunya y capítols
de Cort disposen y la justícia puga tenir son degut effecte, segons lo estat present, tenen precissa necessitat del favor y ajuda del consistori y
que per ço supplicavan, axí per la obligació dels
officis dels deputats y oÿdors y lo jurament tenen prestat y per observança dels capítols de
Cort, los donassen favor y ajuda y.ls fessen assistència; així matex se servissen fer residència
en la present casa de la Deputació sempre que la
visita estigués junta. Y per part del consistori se
li ha respost que en tot y per tot, acudint a la

a. a continuació ratllat a.
b a continuació un espai en blanc d’uns 33 mms.
c. cap interlineat.
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presència, explicaren y donaren de part de ses
senyories a dits senyors inquisidors la embaxada
del thenor següent:

obligació de sos officis, acudiran al que demanen ab tota puntualitat.
Dilluns, a VI. En aquest dia lo excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general del present
Principat y comptats, per medi de mossèn
Miquel Peres, son secretari, envià a dir a ses senyories que.ls tenia que parlar per part de sa magestat y donar-los una carta. E ses senyories, obtinguda de sa excel·lència, per medi del síndich
del dit General, anaren ben acompanyats ab los
porters devant y masses grans y de molts officials
de la present casaa. // 111r // Y arribats a sa presència se feren entre ells molt gran cortesies y
cumpliments, hi parlaren entre ells hun poch de
secret, y encontinent los donaren una carta closa
y sagellada, dient és de sa magestat, e ses senyories prengueren dita carta y se despediren de sa
excel·lència ab los matexos cumpliments. Y tornats en la present casa manaren obrir la dita carta
y legir aquella, la qual és del thenor següent:

«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya, per embaxada del bras militar y per suplicació a ses senyories presentada
per Maria Areny y Serra, muller de Hierònym
Areny, ciutedà de Barcelona, han entès que per
orde de vostres senyories en la vila de Igualadaa
del // 112r // present Principat és estada capturada la persona de dit Hierònym Areny, y després de ser portat pres a la present ciutat al càrcers de vostres senyories, és estat remès als molt
il·lustres inquisidors del regne de València per
a què allí fos conegut de les preteses culpes de
dit Areny y castigat per elles, lo que és contra
les generals constitucions de Cathalunya, les
quals volen y ordenen que los delinqüents que
són trobats y capturats en lo present Principat
sien en aquells punits y castigats y no poden ésser trets del Principat, ni portats en altra part,
per a què sie conegut de ses culpes les quals generals constitucions deuen vostres senyories
observar. E com als dits senyors deputats toque, per descàrrech de sos officis procurar la
observança de dites generals constitucions, han
ordenat als assessors y advocat fiscal del General que vinguessen a representar a vostres senyories dita contrafacció y ha supplicar a vostres senyories, de part de dits senyors deputats,
sien servits per observança de dites generals
constitucions donar orde y procurar, ab tot effecte y ab la promptitut possible, que la persona
de dit Hierònym Areny sia tornat y restituït al
present Principat, ha hont sia castigat si algun
delicte à comès, que altrament restarian obligats dits senyors deputats de haver de fer les diligències a què donen loch les generals constitucions de Cathalunya per a què aquelles sien
guardades y observades, conforme la obligació
jurada de sos officials y descàrrech d’ells. Y encontinent los dits senyors inquisidors respongueren que ells ho mirarien y respondrien a ses
senyories. E tornats los dits magnífichs assessors y advocat fiscal refferiren ha ses senyories
com havien expli- // 112v // cada y donada la
dita embaxada a dits senyors pares inquisidors,
en la forma los serà estat ordenat, y que havien
la sobre dita resposta».

«A los reverendo en Christo Padre amados y fieles
nuestros los diputados del General del nuestro
principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Haviendo entendido la diferencia
que se offrece entre los visitadores de vuestros antecessores y vosotros sobre la forma en que se hizo la
última insaculación, he querido encargaros y
mandaros, como hago, que pues el camino más seguro para la averiguación desto es de la justicia,
procedéis en esto por términos della, porque se escusen los inconvenientes que de lo contrario podrían resultar a que no es justo que déis occasión, ni
yo lo he de permitir, como más en particular lo entenderéis del obispo de Barcelona, // 111v // mi lugartiniente y capitán general, que os able sobre
esto, que en el cumplimiento dello quedaré servido
de vosotros. Dada en Madrid, a XXVII de abril
MDCXXIIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba et de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius».
En aquest matex dia ses senyories enviaren ab
embaxada als molt il·lustres senyors pares inquisidors los senyors Pere Pla, secristà y canonge
de la Seu de Barcelona, misser Joan Pere Fontanella, assessors, y misser Jaume Martí, advocat
fiscal del dit General, ciutedans honrrats de Barcelona, los quals, arribats en son palàcio y a lur

Ésb la resposta feta per los senyors inquisidors
en lo present dietari, sots jornada de VIIII del
corrent.
Dijous, a VIIIIo. En aquest dia vingué en consistori de se senyories mossèn T. Gibert, secretari

a. a continuació aquesta carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1404.

a. da interlineat.
b. És...corrent interlineat al marge esquerre.
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sobredit, qualsevol altra diligència que a ses
senyories los senyors deputats appareixerà necessària per a què en assò se escuse tot gènero
de differència y encontre, y se conserve la bona
y deguda correspondència que és just y haje
entre tots los tribunals, y que las dos magestats
sian sempre servidas».

dels molt il·lustres senyors pares inquisidors del
present Principat, lo qual, de part de dits senyors inquisidors, donà en mà y poder de ses
senyories una scriptura, dient la donaven los
dits senyors inquisidors en resposta de la per ses
senyories enviada a dits senyors inquisidors a
6 del corrent, acerca de la extracció de la persona de Hierònym Areny de les presons de la Inquisició del present Principat a les del regne de
València, continuada // 113r // en lo present
dietari sots la dita jornada la qual resposta és del
thenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los inquisidors
apostòlichs de aquest principat de Cathalunya,
responent a la embaxada que de part de vostres
senyories se’ls féu a 6 del corrent per los assessors y advocat fiscal del General, en rahó de
haver permès que hun familiar de la Inquisició
de València que aportave manament per a pèndrer la persona de Hierònym Areny, per delictes que allí havie comesos, exequutàs la dita
captura y se’n aportàs la persona del sobredit a
la dita Inquisició de València, diuen que, no
obstant que semblants remissions, així de persones com de papers, de unas inquisicions a altres, no sols en estos regnes de Espanya com
encara en totes les demés parts ha hont les inquisicions estan plantades des de sa fundació,
han estat y estan practicades y se han acostumat fer, y del sobredit han tingut y tenen expressos ordes y mandatos dels il·lustríssims senyors inquisidors generals de son estat y <són y>
del Consell de sa magestat de la Santa General
Inquisició, en conformitat del qual se exequutà
lo sobredit, si dits inquisidors agueran tingut
notícia que dita remissió era contra las constitucions del present Principat, o alguna d’elles,
no hagueren permès tràurer al dit Hierònym
Areny, pus sa intenció no és estada ni és contravenir en cosa alguna al que està disposat y
ordenat per ditas constitucions, ans bé restan
advertits per a lo que en semblants casos se pot
// 113v // offerir y perquè en lo present cars ses
senyories conseguesen lo que pretenen de en
guarda y observança de dites constitucions, lo
dit Hierònym Arenys sie restituït y tornat a
esta Inquisició y Principat per a què aquí se conega de sa causa y sie segons los mèrits dela
procés, judicat y sentenciat. Dits inquisidors
estan prestos de escríurer, com encontinent ho
fan, als inquisidors de València y al il·lustríssim
senyor inquisidor general y senyors del consell
de la Santa General Inquisició per a què los ordenen que rametan a esta la persona del dit
Hierònym Areny y los papers y culpa que contra ell tindran, y offereixen dits inquisidors en
esta conformitat, y per a què se conseguesca lo

En aquest mateix dia, a les dotze hores y hun
quart de mitgdia, vingué en consistori de ses
senyories, per part dels molt il·lustres senyors
visitadors de la present visita, mossèn Francesch
Jutge, notari de Barcelona y scribà major de
dita visita, lo qual, per part de dits senyors visitadors, notifficà a ses senyories la sentència feta
per los dits molt il·lustres senyors visitadors de
la causa de las inciculacions del juliol pròxim
passat, en la qual digué se havia declarat per
nul·les les dites inseculacions axí fetes per lo
consistori com per los deputats real y oÿdor militar y novena, com més largament en la dita
sentència se conté.
114v

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongué que.y tenian per notifficat.
Disapte, a XI. En aquest dia lo doctor en medicina Joan Amat vingué<ren>en consistori lo
qual, mediant jurament prestat en mà y poder
de ses senyories, féu relació com mossèn Pere
Mas, procurador del dit General, està en lo lit
ab indisposició per la qual no pot servir lo dit
son offici.

114v

Dimecres, a XV. En aquest dia hi hagué junta de
brassos en la present casa per fer la extracció de
nou persones en habilitadors per los qui poden
ser inseculats en deputats y oÿdors, per la inseculació fahedora lo matex dia y servir en los
brassos de testimonis, ço és, tres de cada estament en què foren anomenats per los senyors
deputats y oÿdors, ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de Barcelona, lo doctor Amador Guardiola, canonge de Elna, lo doctor Joan Fuster,
canonge de la Seu de Tortosa; per lo estament
militar, los senyors don Francisco Sans, Jaume
de Monpalau, donzell, Luís Valls y Fexa, donzell; // 115r // per lo estament real, los senyors
misser Salvi Ombert, Rafel Bals, ciutedà honrrat, Vicens Magarola, ciutedà honrrat.
En aquest matex dia, en presència dels dits
brassos y de dits testimonis qui serviren de
brassos, foren extrets en la forma acostumada
en inseculadors nou persones, tres de cada estament, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors fra don Miquel de Lantorn, abat d’Amer, fra don Pedro de Lordat, almoyner de Ripoll, Anthoni Ponsich, canonge de Elna; per lo

a. a continuació repetit del.
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116r

estament militar, los senyors Hierònym Gort y
de Jorba, donzell en Barcelona domiciliat, don
Francesc Grimau, mossèn Phelip de Sorribes y
Rovira; // 115v // per lo estament real, los senyors misser Joseph Illa, Benet Anglasell, ciutadà de Gerona, y Bernat Corts, mercader de
Barcelona.

sehint dit comtat, la qual pretensió està comesa
a justícia // 116v // per vostres senyories als magnífichs assessors, y axí protesta de la conservació
de son dret y dissenteix a qualsevol actes se fassen en contrari, lo que no creu, y de totes les coses permeses de justícia, de protestacions, requirens, etcètera».

E poch aprés, havent-se succehit algun debat o
differència entre los senyors habilitadors, vuy
dia present extrets per la inseculació fahedora
dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, sobre
la forma y orde de sèurer en lo acte de la dita
habilitació, pretenen los dits senyors habilitadors ecclesiàstichs haver de sèurer en primer
loch seguidament y aprés, axí matex los militars
y reals pretenen lo contrari, ço és, haver de sèurer interpolladament; los dits senyors habilitadors militar y reals, per ara y per no differir lo
present acte de inseculació de què podria resultar dany al General, y sens prejudici algú de sos
drets y pretencions, se acontenten que lo del
sèurer en dit acte que seguera primer y seguidament los senyors ecclesiàstichs, aprés los militars y aprés los reals, comforme segueran en lo
últim acte de la habilitació, ab expressa protestació que lo present acte no sie tret en conseqüència ni per aquell se augmente ni disminuesca lo dret de les parts, presents per testimonis.

Y poch aprés, axí matex, fonch presentada en
consistori de ses senyories en presència de mi,
dit Ferrer y Orriols, y testimonis demuntdits,
per Jaume de Monpalau y Alemany, procurador
de Gaspar de Monpalau y Alemany, altra scriptura la qual és del thenor següent:
«Jaume de Monpalau y Alemany, legíttim procurador de Gaspar de Monpalau y Alemany, son
pare, com de sa potestat fa fe ut ecce, renúncia a
la inseculació fou feta a quinse de juliol en favor
de dit son principal en un loch de deputat de la
vegueria de Girona, supplicant ésser-li admesa
dita renunciació y que de dita inseculació no
se’n haja ninguna rahó. Lo offici, et cetera, quae
licet, et cetera. Altissimus, et cetera, Josephus Fontanella.
Oblata XV maii MDCXXIIII, in consistori, et cetera, et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum, insequendo formam
capituli Curie, commisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis qui super suplicatis debite provideant.

E fet açò, encontinent, comensaren lo acte de
dita inseculació y acabaren aquell lo endemà,
cerca de las dotse hores de mitgdia, com més
largament és de vèurer en lo libre de Desliberacions sots la matexa jornada de 15 de maig.
En aquest matex dia de quinse de maig, antes
de comensar lo acte de la sobre dita inseculació,
per mossèn Quirse March, causídich procurador que dix ser del excel·lentíssim senyor duch
de Cardona, en presència de mi, Jaume Ferrer y
Orriols, notari servint lo offici de scrivà major y
secretari del dit General, y presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Joan Ventura
Curús, scrivent, present en consistori, presentà
a ses senyories una supplicació o scriptura del
thenor següent:

Pro scriba majore Generalis Cathalonie, Jacobus
Ferrer et Orriols, notarius, ex licencia suarum
dominacionum».
117r

Y poch aprés, axí matex, fonch presentada en
consistori de ses senyories en presència de mi,
dit Ferrer y Orriols, y testimonis sobredits, per
mossèn Pau de Folcràs, cavaller, altra scriptura
la qual és del thenor següent:
«Joan Pau de Folcràs, cavaller, renúncia a qualsevol dret y acció que ha dit Folcràs competesca, o competir puga, en lo loch de oÿdor en lo
qual fonch inseculat o anomenat en lo any pròxim passat de 1623, per lo senyor Ramon de
Caldés, oÿdor militar que era del present Principat, com si en aquella may fos estat anomenat,
ni inseculat, y suplica que dita renunciació li sia
admesa com és de justícia. Lo offici, et cetera.
Altissimus, et cetera, Vinyola».

«Lo procurador del excel·lentíssim duch de
Cardona y comte d’Empúries supplica a vostres
senyories sien servits manar levar acte que dit
loch, en lo qual estava inseculat don Joan Dezpalau, que.s lo loch de la dignitat del comptat
d’Empúries, durant la menor edat de dit comte
d’Empúries y duch de Cardona, no vaga per
mort de dit don Juan Dezpalau, ans bé pretén
dit excel·lentíssim duch de Cardona y comte
d’Empúries no ésser dit loch vagant sinó que
competeix a sa excel·lència, com a tenint y pos-

E axí matex, poch aprés, fonch presentada en
consistori de ses senyories en presència de mi,
dit Ferrer y Orriols, y testimonis sobredits, per
Joseph de Cescases, donzell, procurador que
dix ser de misser Miquel Joan Magarola, altra
scriptura la qual és del thenor següent:
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non subsistit, y per lo demés se dirà // 118v // en
lo dupte següent.

«Molt il·lustres senyors. Joseph de Cescases,
donzell, com ha legíttim procurador que és specialment constituït per les coses devall scrites
del magnífic // 117v // misser Miquel Joan Magarola, ciutedà honrrat y conseller segon de la
present ciutat, com apar de sa procura ut ecce
inseratur, renúncia a qualsevol dret y acció que
ha dit magnífich conseller competesca o competir puga en lo loch de oÿdor en lo qual fonch
insiculat o anomenat en lo any 1623 proppassat, per lo senyor Ramon de Calders, oÿdor militar del present Principat, com si en aquell may
fos estat anomenat ni inseculat, y supplica que
dita renunciació li sie admesa com és de justícia.
Lo offici, et cetera. Altissimus, et cetera, Miquel
Joan Magarola».

Segon dubte. Si poden los inseculats en la última
inseculació renunciar al dret que poden tenir, y.ls
pot competir, en rahó de dita inseculació lita pendente. Response que, attento dita inseculació
may ha tingut sa cumplida perfecció, ni los inseculats són estatsa scrits may en lo libre de la
Ànima, ans a sia principi com està dit és estada litigiosa y finalment és estada declarada nul·la, és indubitat que no.y ha ninguna disposició que.ls
leve lo poder renunciar al dret los podria competir, màxime que las renunciacions se conformen
ab lo que contra dels renunciants és estat declarat.
Tercer dubte. Si acàs és mort hu dels inseculats
en las últimas inseculacions y lo altre que resta
serà inseculat en la present inseculació, si se ha
de insecular lo loch que vacca per mort del hu y
inseculament del altre. Response que devant
dels senyors deputats se aporta causa sobre la
validitatb o invaliditat de la inseculacióc // 119r //
passada com està dit, y axí bé sobre tots los dependents y emergents de aquella, y com aquest
article sie dependent y emergent de la dita causa
principal, no si pot ara pèndrer resolució que seria declarar los mèrits de aquella, y sempre y
quant incideix algun article qui depenja de mèrits de alguna causa que.s tracta judicialment tocar sinó que se ha de aguardar lo que allí se declararà y aquest és nostron parer, salvo semper, et
cetera. Paulus Pla, assessor. Gamis, junior, fisci
Generalis. Fontanella, assessor, advocatus».

Les quals scriptures manaren ses senyories ésser
continuadas en lo present dietari, comforme de
sobre està contengut.
En aquest matex dia vingué<ren> en consistori
de ses senyories lo doctor en medicina mestre
Bernat Berengari, lo qual féu relació, mediant
jurament prestat en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstic, com lo magnífich misser Jaume Martí, advocat fiscal del General, estave ab
indisposició en lo lit, per la qual no podia servir
lo dit son offici.
Dijous, a XVI. En aquest dia los senyors de la
novena // 118r // requeriren a mi, Jaume Ferrer
y Orriols, continuàs en dietari hun vot lo dia
present a ells donat per los magnífichs assessors
ordinaris del dit General, acerca de certs duptes
proposats per dita novena, lo qual vot després
de ésser estat consultat ab ses senyories, com de
dita novena, fonch ordenat y manat per ses senyories y requerint per dita novena ésser continuat en lo present dietari, lo qual vot és del thenor següent:

119v

«Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per orde dels senyors deputats sobre uns duptes donats per los senyors de
la novena de la inciculació, los asessors y advocat fiscal de General són del vot y parer següent:

Dilluns, a XX. En aquest dia lo doctor en medicina Joachim Móra vingué en consistori de ses
senyories lo qual, mijensant jurament prestat en
mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich, féu
relació a ses senyories com Pere Ferrer, guarda
ordinària de la Bolla de la present ciutat, està
malalt en lo lit per la qual malaltia no pot servir
lo dit son offici.
Dimecres, a XXII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories los senyors Joseph de
Bellafilla, donzell, y Rafel Cervera, ciutedà honrrat, per part dels magnífichs consellers de la
present ciutat, los quals, per part de ses magnificències,d // 120r // donaren en mà y poder de
ses senyories una còpia de una carta de sa magestat, enviada a ses magnificències, en agrayment del que en servey de sa magestat feren ses

Primer dubte. Si han de admètrer los anomenats per los senyors deputats y oÿdors en los
lochs vacants en lo present any, si són inseculats en la última inseculació passada. Response
que poden admètrer als anomenats en dita inseculació del present any que foren inseculats
en la inseculació proppassada, attento que
aquella des del principi fonch litigiosa y finalment se ha declarat contra de ella anul·lant-la y
de dret non prestat impedimentum quod de jure

a. a continuació repetit may estats.
b. a continuació repetit at.
c. a continuació el vot transcrit a l’Apèndix 1, pàgs. 14041405.
d. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1405.
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magnificències lo dia de la crema de la casa de
judici la qual carta és del thenor següent:

121r

Disapte, lo primer. En aquest dia vingué en
consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joachim Móra lo qual féu relació a ses senyories com mossèn Francesch Vernet, ajudant
comú del racional y regint los comptes del dit
General, estava malalt en lo lit ab indisposició
per la qual no pot servir lo dit son offici. E la
present relació féu mediant jurament prestat en
mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich.

«A los amados y fieles nuestros los consellers de la
nuestra ciudad de Barcelona.
El rey.
Amados y fieles nuestros, muy comforme a vuestra
fidelidad y el zelo que tenéis de las cosas de mi servicio es todo lo que me avisáis en vuestra carta de
10 deste que avéis hecho con occasión del tumulto
popular que huvo en essa ciudad a los 9 del mismo
y de que los danyos que causó la commoción tocassen a algunas de vuestras personas, tengo yo el sentimiento que es justo y assí he mandado al obispo
de Barcelona, mi lugarteniente y capitán general
en esse Principado, que no levante la mano del
castigo de los culpados en ésto, con la demostración que la materia obliga, y a vosotros os encargo
que, por vuestra parte, acudéis a las averiguraciones que se hazen como hasta aquí, y juntamente el cuydado de los // 120v // dos baluartes y casa
donde estan las armas dessa ciudad, como negocio
tan importante y que tan danyoso puede ser lo
contrario para essa ciudad y vuestra siguridad
propria, pues dependiendo desto havéis experimentado tan a costa vuestra que queda en elección del pueblo el apoderarse de lo uno y de lo otro
a su arbitrio, cosa en que devéis reparar mucho
para lo venidero, preveniendo desde luego el reparo. Dada en Madrid, a XXVIIII de abril MDCXXIIII. Yo el rey.

En aquest matex dia vingué en consistori mossèn Francesch Gibert, nottari de Barcelona y secretari del Sant Offici, lo qual digué, per la estafeta que era arribada lo dia present, avian rebut
nova dels pares inquisidors de València los quals
scrivian com lo inquisidor general los havia donat orde de què tornassen assí als càrcers de la
Inquisició de la present ciutat la persona de
Hierònym Areny, attès que la remissió que de
aquell havian feta als inquisidors de València era
contra les generals constitucions de Cathalunya
y que dit Areny se tornaria molt prest a la present ciutat y que en aquella de ses culpes se conexeria. Y lo consistori respongué que regrasiave ha dits inquisidors la mercè // 121v // los feya
y que no.s podia esparar menos de sas senyorias,
y que lo consistori estava prompte y apparellat
en les occasions se offeriran servir a ses senyories
ab molta puntualitat. E ses senyories, encontinent, enviaren los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General als dits senyors pares
inquisidors a fer-los les gràcies de dit negoci. E
poch aprés, tornats los dits magnífichs assessors
y advocat fiscal en consistori, refferiren a ses
senyories com eren anats a fer les gràcies als dits
senyors inquisidors de la manera lo era estat ordenat, y que los dits senyors inquisidors havien
respost que desijaven en tot servir a ses senyories.

Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius.
Divendres, a XXIIII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories, // snr // a per part
del bras militar, [...] de Alentorn, Miquel Pol
[...], ciutedà honrrat de Barcelona [...] a ses senyories, de les diligències feta fins assí [...] en lo
de la contenció de la extracció de Hierònym
Areny del present Principat al regne de València feta per los pares inquisidors de Cathalunya,
supplicant a ses senyories, per part de dit bras
militar, fossen servits continuar dites diligències fins a tant que dit Areny sia restituït y tornat al present Principat, com axí sia de justícia.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que farien tot lo que.ls
(és) possible en aquex particular, en observança
de las generals constitucions, y acudir ab moltes veres a tot lo que tindrien obligació en rahó
de sos officis.

Juny MDCXXIIII

122r

Dimecres, a V. En aquest dia Francesch Figueres, guarda ordinària del dit General, vingué en
consistori lo qual, mediant jurament prestat en
mà y poder de ses senyories, féu relació a ses
senyories com lo dia de ahir ell, dit Figueres,
juntament ab altres officials del dit General se
conferí en casa de Joan Carmini, cartayre, per
regonèxer-li aquella per occasió de fraus; y en
dita regonexensa li feren apprehensió de sinch
dotzenas de jochs de cartes de jugar, pretenent
ésser caygudes en frau, y aquelles encomenaren
ab acte de comanda a dit Carmini, y que després, aportada la veritat, han trobat que dites
cartes estaven ben despedides y no eren caygudes en frau.

122v

Disapte, a VIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,

a. sense numerar i cosit després del foli 121.
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donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del General
en la part de levant, ha comptat y pagat la terça
de juliol, agost y setembre 1623, exceptat los libres y diners de la taula de Sant Feliu de Guíxols
de la col·lecta de Gerona de dita terça, les quals,
conforme consta ab sos libres, no ha rebuts dits
libres ni diners per culpa del tauler de dita taula,
y per dits libres y diners està ya despedida excomunicació contra lo dit tauler.

General per la terça que últimament ha sobrecol·lectada, y que axí havent de anar al present
ha fer sa col·lecta, segons disposició de capítols
de Cort no pot anar a fer aquella fins a tant haja
pagat y satisfet tot lo per ell degut al dit General.
125r

Dilluns, a X. En aquest dia vingueren en consistori de ses senyories misser Francesch Gamis,
menor, Pere Carbonell, notari de Barcelona, //
123r // y Francesch Tarré, sastre, surrogats per
occasió de la anada feta per misser Jaume Martí,
Gismundo Boffill y Pere Dalmau, officials del
General, per negocis y affers de aquell; los quals
acceptaren y juraren en mà y poder de ses senyories en la forma acostumada.

En aquest dia ses senyories enviaren còpia
auctèntica y fefahent al agent de Madrit del acte
de la renunciació feta per lo molt reverent pare
fra Francesch Viader, provincial del orde de la
Santíssima Trinitat, acerca de la contensió dels
pares Trinitaris de Madrit contra lo prior y convent de Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat, en rahó de la redempció dels catius
christians, rebut y testificat en poder de mossèn
Antoni Thió, nottari, ciutedà de Barcelona, vuy
conseller quint de la present ciutat, als vint-ydos del corrent lo qual acte és del thenor següent:

Dimecres, a XII. 136a. En aquest dia los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, constituïts tots en son consistori, requeriren a mossèn Joan Baptista Cassador, donzell, exactor del dit General, present en dit
consistori, que exequutàs tots los debitors del
General, axí ordinaris com de galeras, // 123v //
y tant vells com nous, sens excepció de persones, ab tota brevedat possible, fent exequucions
en les persones y béns de tots los debitors, ab
tot lo rigor de manera que lo General cobre lo
que se li deu, acusant-li los capítols de Cort sobre assò despaxats. E lo dit exactor encontinent
respongué que estava prompte en fer lo que tenie obligació. Presents per testimonis, Damià
Calp, porter ordinari de la present casa, y Francesch Tarré, sastre.

«In Dei nomine, noverint universi quod ego, frater Franciscus Viader, sacre teologie magister //
125v // et provincialis et vicarii generalis ordinis
Sanctisime Trinitatis redempcionis captivorum
totius Corone Aragonie, in presenciarum legens
in civitate Barçinone quia nuper intellexi per fratrem Anthonium Munyos, dicti ordinis Sanctisima Trinitatis procuratorem generalem, bonorum
ab intestato vaccantium monastinorum et desertorum sive desamparatorum ac desenperatatorum ad redempcionem captivorum pertinentium
seu aliis quocunque nomine, in actis cause inferius
memorate expresse vel tacite ac virtuali subaudito
vel comprehensso fuisse motum ad introductam
littem et causam in Regio Concilio Supremo dicta
Corone Aragonum apud Madritum exhistenti ad
relacionem magnifici conciliarii regii domni
Francisci de Castellvi, utriusque juris doctoris, regentis dicti regii Suprimi Concilii Aragonum,
contra venerabilem et devotum religiosum, priorem et conventum Beate Virginis Marie de Mercede redempcionis captivorum dicte presentis civitatis Barcinone omnesque illas quascunque personas
quocunque nomine nuncupatas sua de meritis
dicte cause interesse putantes racione et ocasione
regii privilegii a sacra catolice et regie magestate
domini nostri Hispaniarum regis obtenti, sub die
vigesima mensis agusti anni millesimi sexcentesimi vigesimi secundi, nuper recepcione legatorum
donacionum aliarumque elemosinarum et elar-

Disapte, a XV. En aquest dia los senyors inquisidors enviaren // 124r // a dir a ses senyoriesb
per medi de son secretari, mossèn T. Magre,
que en lo dia de ahir havien restituït en les presons de la Santa Inquisició d’esta ciutat los senyors inquisidors de Valencia la persona de
Hierònym Areny. E ses senyories respongueren que besaven les mans a ses senyories de la
mercè los havian fet, la estimaven en lo que era
rahó.
124v

Disapte, a XXII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com mossèn Francesch de
Sorribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit
General en la part de ponent, ha comptat y pagat tot lo per ell degut y sobrecol·lectat fins lo
dia present.

Divendres, XXI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com mossèn Francesch
de Sorribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del
dit General en la part de ponent, és debitor al
a. 136 interlineat al marge esquerre.
b a continuació ratllat a dir a ses senyories.
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gicionum que fiunt et in posterum fient ad effectum redempcionis dictis captivorum cum prohibicione facta de premissis conventibus, ordinis et religionis predicte Sanctisimi Trinitatis, ut lacius
in dicto et precalendato regio privilegio ad quod
me reffero continetur et ad dictam causam ordinandam contestandam, prossequendam et finiendam passive contra dictum venerabilem // 126r //
priorem et conventum Beate Marie de Mercede
presentis civitatis Barcinone et alias personas sua
de his interesse putantes fuisse per dictum Supremum Regium Concilium Corone Aragonum
apud Madritum exhistens directo provisas literas
citatorias et exequutas in dictis venerabiles priorem et conventum que omnia cedunt et veniunt in
ajudens detrimentum, lezionem et prejudicium
generalium constitucionum, jurium et privilegiorum ac observanciarum municipalium huius
Cathalonie principatus, cum in dicta causa secundum institucionum illius sit actor et dominus
frater Antonius Munyos, nomine predicto, et sint
rei dicti religiosus prior et conventus Beate Marie
de Mercede presentis civitatis [...]potissimum
quia ex dicto privilegio nacitur jus dictis priori et
conventui Beate Virginis Marie de Mercede presentis civitatis Barcinone et aliis huius Principatus super his de quibus cum dicta et prememorata
causa per dictum fratum Anthonium Munyos,
nomine predicte, conqueritur et de jure actor sequi debet forum rei et eciam quia nemo huius
Principatus secundum generales constituciones et
jura municipalia illius potest conveniri nec in judicium trahi extra dictis Principatus et limites
illius, ut cum dicta causa videantur conveniri et
in judicium trahi ac conveniuntur et in judicium
trahuntur extra dictum Principatum et limites
illius ad instanciam dicti fratris Antonii // 126v
// Munyos, dicti prior et conventus Beate Virginis
Marie de Mercede presentis civitatis Barcinone et
alie persone huius Principatus sua itneresse putantes, unde profluit ut dicte generales constituciones, privilegia, jura municipalia et observancie
huius Principatus ledantur quod non luytum est
neque permissum maxime personis religiosis et culto divino datis que potissimum debent attendere et
provisibus niti ut dicte constituciones generales,
privilegia et jura sancte pieque sancita observentur presertim cum merita dicte cause possint et valeant plene agi et decidi in Regio Concilio et Audiencie huius Principatus et coram illius
excelentisimo domino locumtenente et capitaneo
generale pro dicta sacra catolice et regie magestate
dicti domini nostri regis legibus et juribus dicti
huius Principatus. Ita fieri disponentibus et contrarium ut supra dicitur prohibentibus, volens
igitur dictas generales constituciones, privilegia et
jura huiusa patrie in aliquo minime [credi] nec
illis observari quinimo lezioni, obversioni et con-

tradictioni que exmocione ac introduccione cause
predicte extra presentem Principatum ut predicitur ad instanciam dicti fratris Antonii Munyos,
dicto vel alio quocunque nomine, fiunt obviam venere, obponere et contradicere, gratis et ex mea
certa sciencia, tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus perpetuo valeturi et duraturi, revoco, casso et annullo et pro revocatis, cassatis
et annullatis penitus haberi, volo omnia et quecunque mandata procuraciones economatus et actorias // 127r // facultatesque et potestates per me,
seu per predecessores meos quoscunque, in meo munere dignitate seu officio provincialis seu vicarii
generalis [dicte] in hac tota Corone Aragonie,
dicte religionis et ordinis Sanctisime Trinitatis
facta et firmata, concessa, data et elargita ac concessa seu facte, firmate, date et alargite expresse vel
tacite dicto fratri Anthonio Munyos, dicto nomine
seu alii cuicunque persone, ad movendum, introducendum, prossequendum, continuandumb et
finiendum dictam causam adversus et contra dictum religiosum priorem et conventum Beate Marie de Mercede presentis civitatis Barcinone, racione vel occasine contentorum et expressorum in
dicta causa et lite ac processu illius et meritorum
eiusdem cause et litis auferendo et detrahendo citra tamen infamia notam a dicto fratre Anthonio Munyos, seu alia quacunque persona, dictis
mandata facultates et potestates habenti omne
posse facultatemque et potestatem secus agendi
cum nullitatis decreto volens et expresse voluntatem meam exprimens et declarans convenio et
bona fide promitto per validam et solemnem stipulacionem in manu et posse nottarii publici infrascripti, dictis fratri, priori et conventui dicti monasterii Beate Marie de Mercede presentis civitatis
Barcinone, nec non admodum illustribus dominis
deputatis dicti Generalis Cathalonie, qui nunc
sunt et // 127v // pro tempore fuerint, pro interesse
dicti Generalis et conservacione dictorum generalium constitucionum et jurium huius patrie, licet
absentibus tanquam presentibus, et notario publico infrascripto, tanque publice persone, pro dictis
religiosis priore et conventu dicti monasterii Beate
Marie de Mercede et dictis admodum illustribus
dominis deputatis recipienti, paciscenti ac eciam
legittima stipulant quod ego nec mei successores
[...]que tempore non prosequimus nec continuabimus dictam causam sive littem nec processum
illius et casu quo in dicta causa fuerit lata sentencia ad instanciam dicti Munyos, dicto nomine seu
alterius cuiuscunque persone quocunque nomine,
vel super meritis illius, fuerit facta aliqua provisio
tam interlocutorie quam diffinitive in huiusmodi
casu volo et expresse convenio ut ille habeantur,
prout cum presenti haberi volo pro infestis et nullis
et nullam efficaciam robur vel firmitatem habentibus nec illas seu aliquas illarum juvari possimus

a. a continuació ratllat principatus.

a. a continuació repetit continuandum.
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haberi instanciam petendum et supplicandum et
si oportuerit et benevisum fuerit dictam renunciacionem et alia omnia et singual supradicta latissime de novo faciendum, intimandum et notifficandum, exhibendum et producendum et dictas
litem et causam et processum illius pro renunciatis
et extinctis et de et super predictis omnibus et singulis unum et plura publicum seu publica fieri facientis set sibi et aliis quorum intenit dare, tradi et
liberari instandum, petendum et requirendum
instrumentum et instrumenta unumqueque vel
plures procuratorem seu procuratores ad predicta
omnia et singula cum predicta vel limitata facultate et potestate substituendum eumque vel eos destituendum et revocandum quando et quoties dicto
domino procuratori constituto benevisum fuerit.
Et demum et generaliter omnia alia et singula faciendum, procurandum, exercendum et administrandum pro me et nomine meo in predictis // 129r
// et circa ea quecunque adhec utilia fuerint et necessaria ac eciam opportuna et que ego, dicto vel
alio quocunque nomine, facere possem personaliter si adessem eciam si talia forent que mandatum
huiusmodi exhigerent magis speciali quam supra
est expressum et sine quibus predicta adimpleri neque sicut ego enim, dicto vel alio quocunque nomine, in et super predictis omnibus et singulis et circa
ea et super dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eisdem ac eis adherentibus et acnexis quovis
modo ac super omnibus et singulis per vos in predictis et circa ea exequendis et complendis dono et
committo vobis, dicto procuratori meo et substituendo seu substituendis a vobis plenarie vices
meas cum plenissima facultate et indeficienti
potestate et volens vos dictum procuratorem meum
et substituendum seu substituendos a vobis relevare et in et super premissis et circa ea et alia eciam
quocunque ab omni onere satis dandi fidejubendo
in his pro vobis et ipsis et notario publico infrascripto, tanquam publice persone, pro vobis et ipsis
substituendo seu substituendi a vobis et pro aliis
eciam personis omnibus et singulis quorum interest et intererit recipienti, paciscenci ac eciam legittime stipulanti judicio sicti et judicatum solvi
cum suis clausulis universis et me semper habere
rattum, gratum, validum atque firmum
quicquid per vos dictum procuratorem meum et
substituendum seu substituendos a vobis in et super
predictis et circa ea pro me, dicto seu alio quecunque nomine, procuratum et actum fuerit quomodolibet sive gestum et nullo tempore revocare sub
bonorum // 129v // meorum et dicti religiones et
ordinis Sanctisime Triniatis omnium et singulorum obligacione et hipotheca et sub omni juris et
facti renunciacione pariter et cautela. Actum est
hoc in civitate Barceinone, die vigesima secunda
mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo vigesimo quarto. Signum fratris
Francisci Viader, constituentis predicti, qui hec
laudo concedo et firmo.

imponendo mihi et meis successoribus expresse et ex
certa sciencia super dispositis seu contentis, seu disponedis et continendis, in dictis sentencia seu provisionibus vel qualibet illarum silencium sempiternum omnem agendi viam a me vel meis
successoribus precludendo et abdicando serie cum
presenti ego enim, dicto nomine et ut provincialis
predictus, renuncio de liti et cause prosequucionique et continuacioni instancie et processui illius.
Ita et taliter quod mihi quocunque nomine nec
meis successoribus valere nec prodesse nec dictis religiosis priori et conventui Beate Virginis Marie
de // 128r // Mercede presentis civitatis Barcinone,
seu aliis quibuscunque personis, ob esse possinta et
valeant ullo in que tempore reservato mihi et meis
jure si quod competit vel competet mihi seu meis
successoribus super meritis de quibus in dicta causa agitur ad agendum de eo coram dicto excelentisimo domino locumtenente et capitaneo generali
et in Regia Audiencia huius principatus Cathalonie et infra limite huius Principatus et non alibi
nec in alia mundi parte. Et ut presentes revocacio
et anullacio conventio et promissio ac renunciacio
melius et efficacius valeant consequi effectum et
contra illas non possit nec valeat in futurum obyci
vel oponi, gratis eciam et ex mea certa sciencia, facio, constituo et ordino procuratorem meum seu
dicte religionis et ordinis Sanctisime Trinitatis
certum et specialem et ad infrascripta eciam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi
minime deroget nec et contra, magnificum Joannem Paulum Garau et de Monfalco, in dicto oppido Madriti residentem, et curiam domini nostri
regis sequentem, licet absentem tanquam presentem, ad videlicet pro me ut provinciali vicario generali predicto seu alique quocunque nomine et
meis in dicto munere dignitate seu officio successoribus ac dictab religione seu ordine Sanctisime
Trinitatis provincie Aragonum dictis, revocacionem et destitucionem dicto fratri Anthonio Munyos dicto seu alique quocunque nomine et omnibus
et singulis personis quibus dicto procuratori constituto benevisum // 128v // fuerit tam judicialiter
quam exjudicialiter intimandum et notifficandum illisque insinuandum et injungendum precipiendumque et mandandum quatenus ab hinc
de dictis mandatis aeconomatibus procuracionibus seu octoriis facultatibusque et potestatibus illi
seu illis forsan per me seu meos predecessores quibuscunque nominibus ad predicta seu aliquod
predictorum concessis factisque et firmatis minime uatur seu utantur ac eciam dictam renunciacionem per me ut premititur factam de lite et
causa predictis in processu dicte cause vel aliis,
tam judiciali quam extra judicialiter, semel et
pluries producendum et exhibendum et de ea ac
omnibus et singulis supradictis debitam racionem
a. possint...ullo interlineat.
b. a continuació ratllat reg.
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«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya han tingut notícia, per
quexa a ells donada per lo pare rector del
col·legi de la companyia de Jesús de la present
ciutat y altres, que aportant-se en la Real Audiència de aquest Principat una causa de supplicació a relació del magnífich misser Francesch
Aguiló, doctor de la dita Real Audiència, per
dit pare rector y altres interposada de una
sentència contra d’ells y en favor de Miquel
Bertran, servint lo offici de protonotari en esta
loctinència general, per lo molta reverent canceller proferida. Estant dita causa de supplicació apunt // 132v // de denunciar lo procés, vostra excel·lència ha manat a dit magnífich misser
Francesch Aguiló paràs en dita causa y no
passàs més avant en aquella, per algun orde se
diu té vostra excel·lència de la cort. E com excel·lentíssim senyor aqueix impediment sia contra les generals constitucions de Cathalunya,
que prohibeixen que en cosas de justícia no s’i
pugue posar ningun impediment, eciam ab cartes de sa magestat, y si ere per voler tràurer la
causa de Cathalunya y portar-la al Consell Supremo de Aragó serie també axí mateix contra
les constitucions que prohibeixen semblants
extracions, y los dits deputats, per descàrrech
de sos officis y càrrechs, tinguen obligació de
oposar-se a semblants contrafaccions, per ço
a vostra excel·lència supplican, extrajudicialment, sie servit per observança de dites generals
constitucions levar dit impediment y permetra
que.s continue y passe avant dita causa en la
Real Audiència, devant del magnífich misser
Francesch Aguiló, que a més que serà fer lo que
és de justícia, dits deputats ho reputeran a
mercè».

Testes huius rei sunt honorabilis Petrus Oller,
mercator, et Joannes Ventura Curus, scriptor
Barcinone».
130v

Juliol MDCXXIIII
Dilluns, lo primer. En aquest dia Pelegrí Berardo, mercader genovès, vingué en consistori lo
qual, mediant jurament prestat en mà y poder
de ses senyories, dix que en lo mars de 1620
pagà a Angelo Grillo trenta liures per compte
del General, per los nòlits de certa roba presa
per los // 131r //a sclaus de les galeres del General, com apar ab una pòliça de carregament feta
per Joan Negrota en la ciutat de Gènova, a 18
de febrer de dit any.
Dimecres, a III. En aquest dia se juntaren en la
present casa, per orde de ses senyories, les persones eletes sotascrites en què entrevingueren,
ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors don
Francisco Tarré, degà y canonge de la Seu de la
present ciutat, Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de dita Seu, don Joachim Carbonell, canonge de dita Seu, don Hiacynto Dezcallar, canonge de dita Seu; // 121v // per lo bras militar, los
senyors Miquel d’Oms, senyor de Sant Jordi,
don Francisco Gilabert y Francesch Gualbes y
de Corbera; per lo estament real, los senyors
conseller en cap, Raffel Cervera, misser Jaume
Aymerich y Bertran Dezvalls.
Als quals foren per ses senyories proposats alguns apuntaments acerca dels negocis de galeres y exacció del dret de coronatge, y fonch
manat per ses senyories legir la carta del agent
de ses senyories en cort de sa magestat de XXII
de juny pròxim passat, en presència de dits senyors elets; acerca les quals coses dits senyors
elets aconsellaren a ses senyories que responguessen a la dita carta, de la manera que millor
los aparexeria convenir, en beneffici d’esta província.

132r

Dijous, ab IIII. En aquest dia ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats los senyors Francisco Pujol, canonge
de la Seu de Elna, don Joan d’Ardena y Bertran
Desvalls, ciutedà honrrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats ab les masses grans y
porters devant y de molts officials de la present
casa, se conferiren en lo palàcio episcopal de sa
excel·lència, y arribats a sa presència explicaren
y donaren en scrits, de part de ses senyories, a sa
excel·lència la embaxada del thenor següent:

E sa excel.ència, encontinent, respongué entenie que aqueix negoci tocava al vici-canceller y
protonotari però que ell farie totes les diligències possibles en beneffici de dit negoci y en observança de las generals constitucions, com
sempre tenie acustumat.
E tornats los dits embaxadors, refferiren a ses
senyories com havian explicada la dita embaxada en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència havie fet la dita resposta. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors
embaxadors.
133r

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació ratllat X.

Disapte, a VI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medecina
Hierònym Roig lo qual, mediant jurament
prestat en mà y poder de ses senyories, féu relació com Francesch Sorell, receptor de la bolla
de la present ciutat, està malalt en lo lit ab ina. a continuació ratllat il·lustre.

58

disposició per la qual no pot servir lo dit son
offici.

vor de Rafel Vives, librater, ciutedà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si y conforme per capítols de Cort lo
és lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Raffel
Rubí, burgès de Puigcerdà.

En aquest mateix dia vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels molt il·lustres senyors visitadors, los magnífich misser Francesch
Lenes, advocat fiscal, y Francesch Jutge, scrivà
major de la visita, los quals, per part de dits senyors visitadors, notifficaren a ses senyories com
dit(s) senyors visitadors havien passats los
comptes de dita visita ab mossèn Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, regent los
comptes del dit General, en los quals havien
trobat que dit de Vallgornera és restat debitor al
General en nou-centes tres liures, denou sous y
sinc dinés. // 133v // Y axí mateix aportaren y
donaren en mà y poder de ses senyories tres memorials, contenint en ells les sentències y condemnacions fetas en dita visita, a fi y effecte que
ses senyories manessen execuutar aquelles, los
quals memorials són assía cusits.

Disapte, a XIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo reverent mossèn Francesch de Aldava, prevere y canonge de la iglésia
colegiada de Santa Maria la Real de Perpinyà,
lo qual en nom y com a procurador del magnífich Macià Girau, burgès y en drets doctor de la
vila de Perpinyà, deputat local de dita vila de
Perpinyà, deputat local de dita vila y col·lecta,
com de sa procura consta en poder de mossèn
Hierònym Portella, notari de dita vila, als set
del corrent; en dit nom renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de deputat local de
dita vila y col·lecta // 135r // de Perpinyà, supplicant a ses senyories sien servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella comforme per los capítols de Cort los
és lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Francesch Besturs, <notari>, porter ordinari de la
present casa.

Dimars, a VIIII. En aquest dia se conferí, per
orde de ses senyories, Francesch Pedrolo, provehidor de les galeres, ab assistència del senyor
veguer de Barcelona en compte de misser
Agustí de Lana, racional, en la barraca del patró
Sabater a hont estava hun rexó de galera, lo
qual dit<s> Pedrolo // 134r // demanà a dit Sabater lo.y donés per quant ere de les galeres, lo
qual ha respost que.l tenie comanat per la Ballia
general e que en ninguna manera lo donarie
sens orde del que.ls havie encomanat. E no obstant axò lo dit Pedrolo requerí al senyor veguer,
que ere present, fes aprenció de dit roxó, no
obstantb la resposta per dit patró Miquel Sabater feta, la qual dit senyor veguer encontinent
féu. Y axí se’n aportaren dit rexó y dit Sabater
contradient a dit Pedrolo no se’n lo aportés,
protestant-li de tots los danys que per rahó de
dit raxó podie patir. E dit Pedrolo lo respongué
que tenie orde dels deputats de portar-se’n dit
raixó.
Testimonis lo patró Barthomeu Calce y Pere
Colomer, criat del senyor veguer, Barthomeu
Claver, descarregador.

Dimecres, a XVII. // 135v // En aquest dia vingueren en consistori de ses senyories Joachim
Puig, donzell, balle de la present ciutat, y Aleix
Dionís, sots-balle, novament provehits de ditsa
càrrechs, los quals prestaren en mà y poder de
ses senyories lo acustumat jurament y prestaren
sagrament y homenatge en mà y poder de Francesch Besturs, porter ordinari de la present cassa, per rahó de dits sos càrrechs, als quals los
fonch manat legir lo capítol continuat en lo libre o registre de privilegis de officials reals, y
asentar lo dit jurament en lo dit libre o registre
en la sòlita y acostumada forma.
136r

Dimars, a XXIII. En aquest dia fonch per part
del magnífich misser Pau Guiamet, doctor en
drets, aportat en consistori de ses senyories
hun privilegi de jutge de cort, despedit en
son favor en la sòlita y acostumada forma, lo
qual per ses senyories fonch manat continuar
en lo libre o registre de privilegi de officials reals, y continuat al dors de aquell la presentació
de dit privilegi en la sòlita y acostumada
forma.

138r

Agost MDCXXIIII

Dimecres, a X. Festa del gloriós sant Christòphol.
134v

Divendres, a XII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo magnífich misser
Acari Anthoni de Ripoll, donsell, drassaner del
dit General, lo qual renuncià en mà y poder de
sesc senyories lo dit son offici de drassaner en fa-

Diumenge, a

a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació repetit no obstant.
c. ses interlineat.

XI.

En aquest dia se’n anà de la

a. a continuació ratllat officis.
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acostumat, y faria tot lo que li tocarie en rahó
de son offici. Presents per testimonis // 141r //
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.

present ciutat lo senyor deputat real en la ciutat
de Vich, per sos propris negocis y affersa.
139r

140r

Divendres, a XXIII. // 139v // 96b. En aquest dia
vingué en consistori de ses senyories mossèn
Agustí de Lana, donsell, racional de la present
casa, per orde yc manament de ses senyories, al
qual, per ses senyories, li fonch intimada y notifficada la desliberació feta per ses senyories als 13
de juliol pròxim passat acerca de las condemnacions y sentències de la visita, manant-li posàs en
execució la dita desliberació si y conforme en ella
se conté; y en conformitat de aquella continuàs
debitors tots los condemnats en dites sentèncias,
en les quantitats en aquelles contengudes, les
quals estan cusides en lo dietari corrent sots jornada de sis de juliol pròxim passat. E lo dit
mossèn Agustí de Lana respongué que se aturava
lo temps de la constitució per a respondre lo que
deurie fer y ere obligat, y faria tot lo que en rahó
de son offici serie tingut y obligat. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Damià
Calp, porter ordinari de la present casa.

En aquest matex dia fonch presentat lo libre de
la Creueta en consistori de ses senyories per mi,
Jaume Ferrer y Orriols, notari servint lo offici
de scrivà major y secretari del dit General, lo
qual libre fonch aportat lo dia de ahir per
mossèn Francesch de Sorribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit General en la part de
ponent, de les terces de juliol, agost y setembre,
octubre, nohembre y dezembre 1623, y janer,
fabrer y mars pròxim passats. E ses senyories
prengueren lo dit libre y després fonch restituhit y tornat en mà y poder de mi, dit Ferrer y
Orriols. E yo, havent fet buydar aquell en lo libre acostumat de las col·lectas de levant y ponent, doní aquell en mà y poder de mossèn
Agustí de Lana, donzell, racional de la presenta
casa.
Disapte, a XXXI. 96b. En aquest dia vinguéremc
en consistori, per orde yd manament de ses senyories, yo, Jaume Ferrer y Orriols, notari servint lo offici de scrivà major y secretari del dit
General // 140v // durant la concellaria de
mossèn Anthoni Thió, qui obté lo dit offici,
Baldiri Miquel Sovies, mercader, servint lo offici de regent los comptes del dit General per
absència de mossèn Francesch de Vallgornera y
Senjust, donzell, qui obté lo dit offici, mossèn
Agustí de Lana, donzell, racional de la present
casa, mossèn Nicasi Castellar, notari de Barcelona, ajudant primer de la scrivania major,
mossèn Melchior Pagès, mercader, ajudant del
dit regent los comptes, a càrrech dels quals, respectivament, estant los capbreus de la present
casa; als quals, per ses senyories, los fonch notifficada la sentència de la última visita que és en
rahó dels capbreus de dita present casa, aportada, entre altres, per los magnífich advocat fiscal
y scrivà major de dita visita en consistori de ses
senyories als sis del mes de juliol pròxim passat,
cusida en lo dietari present sots la dita jornada,
manant-los posassen en execució la dita sentència y acabassen la renovació de dits capbreus, si
y segons que en ella se conté.

Dilluns, a XXVI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories y tornà lo senyor deputat
real.
Dijous, a XXVIIII. // 140v // En aquest dia vingué
en la scrivania major del dit General mossèn
Francesch de Sorribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit General en la part de ponent, lo
qual aportà y liurà en mà y poder de mi, Jaume
Ferrer y Orriols, notari servint lo offici de scrivà
major y secretari del dit General, lo libre de la
Creueta de les terçes de juliol, agost y setembre,
octubre, nohembre y desembre 1623, y janer,
fabrer y mars pròxim passats; y per no haver-hi
dit dia consistori no.s presentà lo dit Sorribes y
lo dit libre fonch buydat en lo libre de les sobrecol·lectas recondit en la scrivania major del dit
General, com és acostumat.
Divendres, a XXX. 96d. En aquest dia fonch notifficada a mossèn Joan Batista Casador, donzell, exactor del dit General, present en la scrivania major, la desliberació feta per ses
senyories als 13 de juliol pròxim passat acerca
de las condemnacions y sentèncias de la visita,
com en ella se conté.
E lo dit respongué que sempre y quant los debitors de dites sentències estavan continuats en libre de Vàlues farie exequutar aquells, com és

E los sobredits officials, tots unànimes y conformes, respongueren que estaven promptes y apparellats en continuar y acabar la renovació de
dits capbreus, si y conforme estavee ordenat.

a. a continuació tres memorials transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1405-1412.
b. 96 interlineat al marge esquerre.
c. y manament interlineat, damunt de jurament ratllat.
d 96 interlineat al marge esquerre.

a.
b.
c.
d.
e.
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a continuació ratllat so.
96 interlineat al marge esquerre.
rem interlineat.
y manament interlineat, damunt de jurament ratllat.
a continuació ratllat y.

En aquest mateix dia vingué en consistori de
ses senyories mossèn Miquel Pérez, secretari
del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y comtats, lo qual,
per part de sa excel·lència, donà en mà y poder
de ses senyories una carta de sa magestat la
qual, després de ser despedit del consistori lo
dit Pérez per ses senyories, fonch // 142r // manada desclòurer y legir per mi, scrivà major y secretari del dit General, la qual és del thenor següent:

lo que serie necessari y obligació. E lo dit magnífich advocat fiscal respongué que ell estave
prompte y apparellat en fer tot lo que tindrie
obligació en rahó de son offici.
143r

«Al reverendo en Christo Padre y amados nuestros los deputados del General de Cathaluña.

Dimecres, a IIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories misser Joseph Fontanella,
ciutedà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del
dit General en la part de levant, enviat a cercar
per ses senyories, al qual li notifficaren les
sentències de la visita cusides en lo dietari corrent sots jornada de sis de juliol pròxim passat,
en quant per si feyen; manant-li observar aquelles en tot lo que tocava a sa obligació en rahó
de dit son offici.

El rey.
En aquest matex dia vingueren en consistori de
ses senyories los magnífichs cònsols de Lotja de
la present ciutat a convidar a ses senyories per lo
dia de la festa de dita Lotja que és als 8 del corrent, festa de la Nativitat de Nostra Senyora
Santíssima, com és acostumat. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que estimaven en lo que era rahó la cortesia y bona correspondència, y procurarien assistir a la festa tant santa, com era rahó.

Diputados, el archiduque Carlos, mi tío, viene a
verme y ha de desembarcar en es(se) Principado y
aunque su entrada no ha de ser en público, por venir de embozo, desseo que empieçe a experimentar
lo que estimo su persona y gusto con que le aguardo, assí en el agasajo y hospedaje que hallare como
en la comodidad y cortesia de los drechos del General, de que me ha parezido advertiros y significaros, como hago, quan servido quedaré de que no se
le pidan ni leven a ell, ni a sus criados y demás personas que le acompañan, los drechos del General
que devieren, dando por de proprio uso y servicio
las cosas que truxeren, sin que a la entrada ni salida se les haga molestia ni reconozcan las mangas
y cofres en que vinire. Encargo y ruego os acudáys
a esto como lo havéis acostumbrado siempre, que
por tener por tan proprio como es todo lo que toca
al archiduque lo estimaré lo que es razón. Dada
en Madrid, a XXI de agosto MDCXXIIII. Yo el rey.

En aquest matex dia vingué en consistori lo
magnífich Jaume Bru, ciutedà honrrat de Barcelona, regent la Real Thesoreria, lo qual, per
part de sa excel·lència y dels magnífichs doctors
del Real Consell, suplicà a ses senyories fossen
servits manar regonèxer los càrcers reals de la
present ciutat, y reparar y adobar aquelles del
estrago fet per los presos que lo dia de ahir a la
tarda volgueren fugir, espallant portes, envans y
foradant en moltes parts de dits càrcers.

Vidit comes, thezaurarius. Vidit Villar, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de
Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Hieronymus Villanueva, protonotarius».

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que acudirien ab tota
puntualitat a tot lo que tindrien obligació.
143v

142v

Setembre MDCXXIIII
Dimars, a III. 96a. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo magnífich misser Jaume Martí, advocat fiscal del dit General, cridat y
enviat a cercar per ses senyories, al qual li notifficaren les sentències de la visita aportades en
consistori per los magnífichs advocat fiscal y
scrivà mayor de dita visita als sis de juliol pròxim
passat, cusides en lo dietari correntb sots la dita
jornada, manant-li instàs la execució de dites
sentències y fes tot lo que en rahó de son càrrech li incumbirie fer y instar aserca de dites
sentències, que ses senyories li assistirien en tot
a. 96 interlineat.
b. conrrent al manuscrit.

Dijous, a V. 96a. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Hierònym de
Gàver, donzell, regent lo libre del manifest de la
Bolla de la present ciutat, enviat a cercar per ses
senyories, al qual li foren intimades y notifficades les sentèncias de la última visita cusides en
lo dietari corrent, sots jornada de sis de juliol
pròxim passat, encarregant-li la observança de
aquelles en quant per si feyan, segons la sèrie y
thenor de dites sentències. E lo dit mossèn
Hierònym de Gàver respongué que estava
prompte y apparellat en obehir dites sentències
en tot lo que li incumbie en rahó de son offici, y
aportà en dit consistori de ses senyories lo matex dia, y amostrà a ses senyories, alguns memorials de debitors de la Bolla del any MDCXX que
a. 96 interlineat.
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dita obra de dites arcades com mestre Sebastià
Claret, fuster, qui ha offert per dita obra per preu
de sexanta-nou liures, quinse sous, axí refferint.

era en conformitat del disposat en dites sentències.
Diumenge, a VIII. Festa de la Nativitat de Nostra Senyora Santíssimaa.
154v

155v

Diumenge, a XV. En aquest dia present y a estes
coses cridat yo, Jaume Ferrer y Orriols, notari
servint lo offici de scrivà major y secretari del dit
General, de licència de ses senyories, per ser lo
present any conseller mossèn Anthoni Thió, qui
obté lo dit offici, y presents per testimonis
mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la
present casa, y Arnau de Orlau, notari ciutedà
de Barcelona, se conferí en presència dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, acceptat lo senyor deputat militar qui era absent de la present ciutat, atrobats
personalments quiscú d’ells en les cases de ses
pròpries habitacions, entre les dues y tres hores
passat mitgdia, mossèn Damià Caldes, prevere y
vicari perpètuo de la iglésia parrochial de Santa
Maria de la Mar de la present ciutat, en nom y
com ha procurador de Pere Masmitjà, guarda
ordinària del portal de Mar de la present ciutat,
com de sa procura consta ab acte rebut y testifficat en poder de Miquel Axada, notari públich
de Barcelona, lo die present, en dit nom, renuncià lo dit offici en mà y poder de ses senyories y
en favor de si matex, supplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories acceptaren la dita renunciació y comforme per capítols de Cort los és lícit y permès,
y no altrament.

En aquest matex dia vingué en consistori de
ses senyories mossèn Raffel Rubí, burgès de la
vila de Puigcerdà, lo qual en nom y com ha
procurador de Jaume Joan Mestre, notari y
scrivà de la Deputació local de la vila de Castellbò, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Juan Soler y Savartés, notari de
dita vila de Castellbò, als set de octubre
MDCXXIII, en dit nom ha renunciat en mà y poder se ses senyories lo dit son offici de scrivà
de dita Deputació local, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los és lícit y permès, y
no altrament. Presents per testimonis los
dits Francesch Colberó, notari, y Francesch
Besturs, porter ordinari, tots ciutedans de Barcelona.

155r bDimars,

a XVII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Juan
Argila, lo qual, mediant jurament prestat en mà
y poder de ses senyories, féu relació com Onofre Coromines, credencer dels draps de la Bolla
de la present ciutat, està indispost y malalt en lo
lit per la qual malaltia no pot servir al present lo
dit offici.
Dimecres, a XVIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories Joan Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat, lo qual
féu relació a ses senyories com, per orde de ses
senyories, havia encantat y subhastat per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, per
espay de més de dos mesos, una andana de quatre arcades se han de cubrir en la Dressana de la
present ciutat, conforme tabba continuada al
peu de la present desliberació, feta per ses senyories als quatre de juliol pròxim passat, y no ha
trobat persona que per manco haja offert fer la

Divendres, a XX. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo molt reverent Miquel
Saletaa, prevere y canonge de la Seu de Barcelona, lo qual en nom y com ha procurador del
molt reverent Sebastià Salet, canonge de dita
Seu, deffenedor del General de Cathalunya,
com de sa procura consta ab acte rebut y testifficat en poder de mosèn Henrich Coll, notari
públich de Barcelona, lo die present, en dit
nom, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit son offici de deffenedor del dit General y en favor del molt il·lustre senyor Francesch
Pla y de Cadell, donzell, lo trienni corrent deputat militar, supplicant en dit nom a ses senyories fossen servits admètrer dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si yb per
capítols de Cort los és lícit y permès. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Francesch Besturs, porterc ordinari de la present casa, ciutedans de Barcelona.

156r

En aquest matex dia ses senyories se conferiren
en les cases del General y Bolla de la present
ciutat consistorialment, ab los porters y masses
davant y de molts officials acompanyats. Y arribats en dites cases donaren pocessió corporal y
real al senyor Francesch Pla y de Cadell, donzell, deputat militar, lo trienni corrent del offici
de deffenedor del dit General, en virtut de la
provisió de dit offici feta lo dia present en son
favor, la qual pocessió se li donà en la forma
acostumada. Presents per testimonis Damià
a. a continuació ratllat en nom y com ha procurador del
molt reverent Sebastià Salet, canonge.
b. a continuació ratllat en.
c. a continuació ratllat s.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1412.
b. foliació errònea, del foli 143 passa al foli 154.
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Calp y Francesch Besturs, porters ordinaris de
la present casa.

ren en scrits un vot acerca de la suplicació donada per part dels senyors deputats y oÿdors
del trienni pròxim passat, sobre les sentències
de la última visita, lo qual vot és del thenor següent:

96a. En aquest matex dia, en virtut de la desliberació consistorial feta per ses senyories acerca de
les sentències de la última visita, foren despedits
manaments als embaxadors y secretari, que últimament se enviaren en cort de sa magestat per la
contenció del jurament del bisbe de Barcelona,
la sèrie y thenor dels quals és en la forma següent:

«Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats als
assessors del General devall scrits acerca de
una supplicasió que, a 7 del corrent mes de setembre, és estada presentada a ses senyories
per part dels deputats y oÿdors del trienni
proppassat, que és del tenor següent, etcètera,
inseratur. Vistas las sentèncias de la visita del
General proppassada en dita supplicació mensionades, y lo contengut en aquelles en les
quals se veu ésser estat declarat que.s cobren
les quantitats allí especificades. Vistes les provisions dels decrets de execució de dites sentències fetes, que són estades notificades ab dites sentències a dits senyors deputats, los dits
assessors del General són dea // 157v // vot y
parer que deuen dits senyors deputats, per execució de dites sentències de visita, cobrar les
quantitats condemnades, enviant, per al primer cap, ço és, per als dos memorials de la visita abans pròximament passada, porters per
Cathalunya, y ha hont convingab, a executar
als condemnats per les quantitats que quiscú
d’ells deu. Y per als dos altres cap(s) que tenen, respecte als officials de la casa que han rebut quantitats que no devien, deuen dits senyors deputats fer mirar los libres del regent
los comptes, o racional, allí hont estiga assentat, per a què.ls traguen en límpio, quins officials són los que han rebut dites quantitats respectivament y quanta quantitat han rebut
quiscú, y sabut assò, los faran dits senyors deputats pagar-ho, retenint lo de les estrenes
que.ls han de donar, o altrament, y avent fetes
les diligències dalt dites per a la cobrança de
dites quantitats manaran que se assente lo que
se haurà trobat. Petrus Pla, assessor. Fontanella,
assessor».

«De part dels molt il·lustres senyors deputats
del General del principat de Cathalunya, en
Barcelona residints, e per desliberació lo dia
present y devall scrit feta en consistori de ses
senyories ab intervensió dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, intiman y notifican,
com ab thenor del present se intime hi.s notifique, a fra Joseph de Calders, prior del monastir
de Sant Cugat del Vallès, embaxador, que és
estat enviat ab la embaxada de nou persones
que últimament se envià en cort de sa magestat
acerca de la contenció del jurament del bisbe
de Barcelona, com en les quereles de la última
visita fetes a instància del procurador fiscal de
aquella de nombre 56 y 61, los senyors // 156v
// visitadors han declarat que lo examen dels
comptes de les quantitats pagades als nou embaxadors y secretari, que últimament se enviaren en cort de sa magestat per la contenció del
jurament del senyor bisbe de Barcelona, sia
remès als senyors deputats y oÿdors de comptes, qui vuy són, per a què los examinen y differescan dins un any, servada la forma dels capítols de Cort, no obstant sian examinats y
deffenits per losb predecessors de ses senyories,
com més largament en les sentències y declaració de dita visita està contengut; a les quals se
ha relació en observança de la qual declaració
han, dits senyors deputats, desliberat que sia
manat al magnífich racional del dit General torne a carregar los dits embaxadors y secretari
en totes les quantitats rebudes per ells, en rahó
de dita embaxada, de tal manera com si los
dits comptes no fossen passats en lo dit racional. Dada en Barcelona, a XX de setembre
MDCXXIIII».

«Molt il·lustres senyors. En la sentència de la visita proppassada feta y promulgada sobre la
querela de número 9, són estats condempnats
los deputats y oÿdors de comptes del trienni
proppassat a fer diligèncias, dins de un any, e
instar per tots los modos que de dret se puguen,
per a què se cobren las quantitats dels dos memorials de la visita abans pròximament passada
que allí estan especificats.

E consemblants manaments foren despedits a
tots los demés embaxadors y secretari de dita
embaxadac.
157r

Dimars, a XXIIII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors ordinaris del dit General, los quals aporta-

Ítem, ab la sentència proferida sobre la querela

a. 96 interlineat.
b. a continuació ratllat capítols de Cort.
c. a continuació una consulta transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1412-1413.

a. a continuació repetit de.
b. a continuació ratllat per.
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de númeroa 47, són estats condemnats los matexos deputats y oÿdors del trienni proppassat
en haver de fer diligències, dins // 158r // de un
any, per a què los officials del General restituesquen las dietas y salaris a ells donats per fer regonexensas de botigues y de fraus dins la present ciutat.
Finalment, ab la sentència proferida sobre la
querela de número 62, són estats condemnats
los matexos deputats y oÿdors del trienni proppassat en haver de fer diligèncias per a què dins
sis mesos los officials que reberen las vint-y-sis
liures, vuit sous de què allí se tractà, restituescan
aquellas, comforme a vostres senyories és notori
per la còpia que, per part dels visitadors, los és
estada presentada y liurada, las quals diligèncias
no poden fer altrament dits òlim deputats y oÿdors que suplicant a vostres senyories sien servits manar, ab tot effecte, que.s cobren dites
quantitats, que com ells són fora dels càrrechs
no tenen poder per a fer-ho, per ço, a vostres
senyories suplican, dits òlim deputats y oÿdors,
sien servits manar, ab tot effecte, que ditas
quantitats sien cobradas y ditas sentèncias de visita exequutadas, y per a què en tot temps consta de sas diligèncias manar al scrivà mayor que
de la presentació de la present suplicació ne leve
acte, per a observança del capítol 59 de las
Corts 1599, i.ls ne done còpia auctèntica, lo offici, et cetera, et licet, et cetera. Altissimus, et cetera, Planti».

tori lo senyor oÿdor militar al qual, per ses senyories, li fonch consultat la provisió feta per ses
senyories, als XX del corrent, del offici de deffenedor del dit General en favor del senyor Francesch Pla y de Cadell, donzell, lo trienni corrent
deputat militar, la qual, dit senyor Juan de Collferrer, oÿdor militar, lohà, approvà, ratifficà y
confirmà de tal manera com si fóra estat present
en dita // 159r // provisió. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent, ciutedans de Barcelona.
Disapte, a XXVIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu a
ses senyories relació com misser Joseph Fontanella, ciutedà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de levant, ha
comptat y pagat la terça de octubre, nohembre
y dezembre de MDCXXIII, y ha pagat tot lo per
ell comptat fins lo dia present.
159v

Octubre MDCXXIIII
Dimecres, a II. En aquest dia fou entregat en mà
y poder del magnífich racional de la present casa,
per orde de ses senyories, lo libre de la Creueta
del sobrecullidor de levant, de la terça de octubre, nohembre y dezembre pròxim passat de
MDCXXIII, després de ser buydat dit libre en lo registre de les sobrecol·lectes, com és acostumata.

160v

Dimars, a VIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories los senyors don Francesch
Tarré, degà y canonge de la Seu de Barcelona,
Joan Badí, canonge de dita Seu, per part del
molt reverent y insigne Capítol, los qual(s), per
part de dit molt reverent y insigne Capítol, feren a saber a ses senyories com tenien carta de sa
magestat ab què.ls avise fassen pregàries per lo
bon succés de la armada que al present se envia
a la terra del Brasil. Y axí ha desliberat dit molt
reverent y insigne Capítol de tràurer lo Santíssim Sagrament disapte primervinent y fer nou
dies pregàries, y al cap de dits nou dies faran una
professó solempne. Y axí convidaven a ses senyories per dites pregàries y professsó com tenien acostumat. E ses senyories respongueren
que estimaven, en lo que era rahó, la bona correspondència y que acudirien com era rahó a
coses tant pies y sanctes.

161r

Dimecres, a XV. En aquest dia vingué en consis-

Dijous, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories mossèn Miquel d’Oms,
senyor de Sant Jordi, y Alexandre de Aguilar,
donzell, los quals, per part de mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General,

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació ratllat per tots tres.

a. a continuació un document transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1413-1414.

En aquest dia, constituhits personalment los
magnífichs // 158v // senyors Pere Pla, Juan Pere
Fontanella, assessors del General de Cathalunya, y Jaume Martí, advocat fiscal del General,
devant la presència de Juan Moxó, en un aposiento de la Deputació, lo han requerit los done
lo procés y demés papers fahents per sa justícia
en la causa que dit Moxó porta contra los deputats y oÿdors del trienni proppassat, los quals se
offereixen despatxar en estar apunt dit procés,
attès que ab la visita passada està sentenciat que
dins sis mesos se declaràs dita causa, altrament li
protestan que no està per ells sinó per dit
Moxó, qui no.ls dóna los papers necessaris, y
que no passen dits sis mesos. Et dictus Moxo respondendo dixit: «que los doneb e a tots tres per
suspectes y que ell donarà sa plica als senyors
deputats perquè li donen jutges», et cetera, quibus, et cetera.
Testes sunt magnificus Joannes Serra de Mollet,
mercator, et Raphael Vinyes, civis Barcinone».
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qual parlen moltes altres constitucions, axí del
mateix títol com altres, màxime que en lo temps
de dita constitució no estave encara erigit dit
Consell Supremo, ni se erigí ni formà fins al
temps del sereníssim rey don Fernando.

suplicaren a ses senyories fossen servits manar
abreviar-li la causa per la qual lo tenien arrestat,
attès que ha molts dies estave arrestat, que dit
Cassador ne rebrie molt gran mercè.
E ses senyories respongueren que ells manarien
abreviar la dita causa en quant los serie possible,
y manarien als magnífichs assessors ordinaris del
dit General, als quals estave comesa, despedir
aquella ab tota brevedat.
161v

Perquè se respon que ans bé dita constitució
denota clarament parlar de un vice-canceller
comú a tots los regnes, per voler, com vol, per
qualitat en qui ha de tenir y exercir aqueix càrrech que sie expert en los furts, constitucions e
altres lleys de tot lo regne, lo que no ere necessari per al vice-canceller de tot lo principat de
Catalunya, que aqueix, clar està, no té necessitat
de saber los furs y lleys de Aragó y València, pus
no ha de tractar negocis de aquells regnes sinó
que li basta ésser expert y pràctich en les constitucions de Catalunya. Y axí se veu clarament
que parla dita constitució de un vice-canceller
comú a tots los regnes, que com ha tal ha de
tractar coses comunes de tots ells, qual és lo
vice-canceller del Concell Supremo de Aragó,
que altrament frustrà se foren posades aquelles
paraules, que sie expert en los furts etcètera, lo
que no se ha de crèurer ni pensar de unes constitucions que.s fan y solen fer ab tanta maduresa, com és notori.

Dilluns, a XIIIIo. En aquell die vingueren en
consistori de ses senyories los reverent y magnífichs Pere Pla, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, y Joan Pere Fontanella, assessors ordinaris del dit General, y Jaume Martí, advocat
fiscal, los quals aportaren y donaren en mà y poder de ses senyories un vot en scrits acerca de la
provisió de vice-canceller, firmat per dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, lo qual és del tenor següent:
«Jhesús Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats si
comforme a constitucions de Catalunya lo vicecanceller del Consell Supremo de Aragó ha y
deu ésser natural de la Corona de Aragó y domiciliat en aquella, los assessors y advocat fiscal
del General y doctors aplicats devall scrits són
de vot y parer que ha de ser de la Corona y no
pot ésser nomenat de altres regnes y nació,
comforme ho disposa expressament la constitució 4 que comença «Primerament», del títol
«De offici de canceller, vice-canceller» etcètera,
ab aquestes paraules formals hajen e sien tinguts provehir dels dits officis, ço és, del canceller en alguna notable persona ecclesiàstica,
graduada en dret canònich o civil, e del offici
de vice-canceller a altre persona seglar, doctor
o jurista, solempnes experts en los furts, constitucions e altres lleys dels regnes e terres del dit
senyor rey, nadius, naturals // 162r // e domiciliats realment y de fet ab veritat y sens dispensació dels regnes de Aragó o de València o del
principat de Catalunya o del regne de Mallorca,
e no en altres, la quala constitució és de la sereníssima reyna dona Maria, consort y lloctinent
general del sereníssim rey de Aragó Alfons
Quart, en la Cort de Barcelona celebrada en lo
any 1422.

162v

Y no.s pot dir que aquest vice-canceller de què
parla dita constitució no sie lo vice-canceller del
Consell Supremo, ni.s pugue entèndrer de
aquell, sinó de un vice-canceller que y havie en
temps passat en Cathalunya, que presidia en la
Audiència y ere del Consell de Catalunya, del
a. qual interlineat.
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Y és necessari y forços que dit vice-canceller y
encara los regents de aquell Supremo Concell
sien tots de la Corona perquè és estat instituhit
per a tractar en ell cosas axí de justícia en certs
casos com de gràcia comunes a tota la Corona,
com és notori, hi.s prova expressament per la
constitució única del títol «De Audiència del
príncep», allí van les causes de apel·lació de
València y de las islas y las de apel·lació de la visita dels officials reals de Catalunya, com ho
disposa lo capítol 5 de les Corts de 1599, lo
que no.s porie fer sinó eren tots los sobredits
de la Corona per tenir tots los regnes de la Corona y membres de aquella ses lleys particulars
ab què està disposat que no puguen conèxer de
causes llurs persones que no sien naturals y en
particular en Catalunya és tot lo títol que tots
los officials en Catalunya y Mallorca sien cathalans y no sols han de tenir la dita naturalesa los
que han de conèxer en Catalunya de causes de
cathalans però encara han de judicar comforme
les lleys de la terra per lo usatge 2, del títol «De
celebrar Corts» y per la constitució 2, del títol
«De offici de canceller» y han de jurar de observar aquelles en lo introït de sos officis, com
ho disposa la constitució 9 que comensa «Com
la potíssima», títol «De observar constitucions», lo que no se’ls observarie als poblats en
la Corona si lo Concell Supremo, a hont se han
de tractar de coses y causes llurs, se formave de
persones forasteres que fossen de diferent regne y nació per haver-hi en aquells, segons les
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servits scríurer a sa magestat y altres a qui convingue en Madrit, cort de sa magestat, en comformitat del que ses senyories axí mateix scriuen
a sa magestat, compte de Olivares y pare confessor, acerca de la provisió del offici de vice-canceller.

lleys particulars de cada terra, total incapacitat
en los forasters.
Per hont ab justíssima causa quant se erigí dit
Concell Supremo de la Corona de Aragó, vehent que havie de tractar de coses de la Corona
se firmà de un vice-canceller que presidís, de
uns regentsa y advocat fiscal que fossen de la //
163r // Corona, com són estats sempre fins
vuy des de dita erecció, que passa de més de
cent anys, sens que may hi haje hagutb alteració
ni recusació y a estos vice-canceller, regents y
advocat fiscal los fan jurar en lo ingrés de sos officis de observar les lleys de terra, com als matexos que han de administrar justícia en Cathalunya.

E poc aprés, tornats los dits magnífichs assessors, referiren a ses senyories com havien explicada la dita embaxada a ses magnificències, la
forma los era estat ordenat, y que ses magnificènciesa li avien respost que estimaven en lo
que era rahó la bona correspondència que tenien ses senyories ab aquella casa, y que ells
scriurien y farien tot lo que convindrie fer-se en
beneffici de aquest negoci y ajudarien en tot ab
totes les veres // 164r // per a què dit negoci
prengués lo assiento que convé en beneffici de
la terra y observança de les generals constitucions.

La qual observància subseguida de tants anys y
comensada ja en lo principi de la erecció de
aquest Concell Supremo ha llevat tota dificultat
que lo negoci podie tenir y ha donat intel·ligència a la constitució 4 del títol «De offici de canceller», al principi referida, que aquella se entengue y haje de entèndrer del vice-canceller
que avuy presideix y sempre ha presidit en lo
Concell Supremo de Aragó.
De hon resulta que encara que en temps de la
dalt dita constitució 4 del títol «De offici de
canceller», no estigués erigit encara lo Concell
Supremo de Aragó, no per ço, dexa de ser
comprès lo vice-canceller que en aquell presideix en la disposició de dita constitució, per ço,
que sa majestat de necessitat ha hagut de erigir
en Castella, ha hont té sa cort, lo dit Concell
Supremo de Aragó, per a fer justícia sobre les
causes y negocis de la Corona, y axí en dita ereció hagué de servar les lleys de les províncies de
la Corona. Y perquè la decisió de dites causes ni
se és alterada en res ni per res, per tractar-se dites causes fora de la Corona, com en virtut de
les lleys de dita Corona se hajen de tractar a
hont se trobarà sa magestat.

Divendres, a XVIII. Festa del gloriós sant Luch.
Dilluns, a XXI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Jaume de Déu,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com Gabriel Saltin,
guarda ordinària del dit General de la present
ciutat, està en lo lit ab malaltia per la qual, al
present, no pot servir lo dit offici.
164v

Petrus Pla, assessor. Cancer, consulens. Joannes.
Ximenis, consulens. Anglasell, consulens. Marti,
fisci Generalis advocatus. Fontanella, assessor.
Aymerich, consulens. Xammar, consulens. Rubi,
consulens».
163v

Dijous, a XVII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada als magnífichs consellers de la
present ciutatc y misser Joan Pere Fontanella,
ciutadà honrrat de Barcelona, assessors ordinaris del dit General, los quals, per part de ses senyories, suplicaren a ses magnificències fossen

Diumenge, a XXVII. En aquest dia entrà en la
present ciutat lo senyor archiduch Carlos de
Àustria, qui venia de Alamanya, ab quatre galeres de Gènova, al qual li fonch feta moltb gran
salva de artilleria, e ses senyories, al temps stigué
aturat en la platja de la present ciutat devant del
baluartc de levant, abans de desambarcar, li enviaren a donar // 165r // la benvinguda per medi
de dond Joan d’Ardena y Vicents Magarola, ciutedà honrrat de Barcelona, los quals anaren ben
acompanyats de molts officials de la present casa
ab dues barques, y se conferiren en la popa de la
galera a hont anave embarcat, y arribats a sa
presència li donaren, de part de ses senyories, la
dita benvinguda. E lo dit senyor archiduc los
féu moltes cortesies y a la despedida los acompanyà fins a la escala de la popa, y féu tirar dos
pesses de altilleria, y fent-los molta demonstració de molta alegria. Y a cap de poch, lo dit senyor archiduch entrà y desembarcà en lo moll de
la present ciutat y se posà en un cotxo dels que
lo senyor virrey tenie apparellats per dit effecte
en lo dit moll, y se’n entraren en la present ciutat dins del dit cotxo, lo dit senyor archiduch y
a.
b.
c.
d.

a. regent escrit damunt de assessors.
b. a continuació ratllat erecció.
c. al manuscrit sembla faltar el nom d’un dels assessors.
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a continuació ratllat en la.
a continuació ratllat a.
a continuació ratllat de levant.
don interlineat.

almoades. Y assistiren en ses finestres y lochs
acostumats per mirar dita festa ses senyories, los
magnífichs concellers, doctors del Real Consell,
la qual festa se féu ab molt gran regosijo y alegria y ses senyories feren donar sinch prisos als
cavallers qui millor tornejaren, com és acostumat.

lo dit senyor virrey, anant a la popa lo dit senyor
archiduch y lo dit senyor virrey a la proa del dit
cotxo, y després entraren ab molts cotxos tots
los criats y cavallers de dit senyor archiduch, y
se’n anaren a posar en lo palàcio episcopal de dit
senyor virrey.
Dilluns, a XXVIII. En aquest dia ses senyories
anaren, consistorialment ben acompanyats ab
las massas grans y porters devant y de molts officials de la present casa, en lo palàcio episcopal
del senyor bisbe de la present ciutat, loctinent y
capità general del present Principat, a hont lo
senyor archiduch Carlos de Àustria estava hospedat. Y arribats a sa presència, lo dit senyor archiduch rebé a ses senyories depeus hi.ls féu cubrir y, encontinent, // 165v // ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, li donaren la benvinguda y dit senyor archiduch, per
medi de son interpre, los féu moltes cortesies,
estimant-los la visita, y a cap de poch se despediren ab molt gran demonstració de alegria y
acompanyà a ses senyories fins al portal del aposiento a hont estava, y fora hisqueren son
mayordom y altres cavallers fins al cap de la escala de dit palàcio. Y lo senyor deputat ecclesiàstic anà sempre ab son falder qui li aportava
la falda.

167r

Disapte, a VIIII. En aquest dia ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, Miquel
d’Oms, donzell, senyor de Sant Jordi, y Bertran
Desvalls, ciutedà honrrat de Barcelona, los
quals ben acompanyats ab los porters devant y
masses grans y de molts officials de la present
casa se conferiren en son palàcio episcopal de
dit senyor virrey. Y arribats a sa presència, explicaren y donaren en scrits la embaxada del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya, per quexa en son consistori feta, han entès que lo reverent Capítol de
la iglésia de Gerona, després de haver subcumbit en una causa de contenció de jurisdicció
que aportaven devant del molt reverent canceller, ab los officials seculars y síndich y altres de
la matexa ciutat, han intentat causa en la Rota
Romana // 167v // sobre lo mateix fet, en què
ha declarat dit molt reverent canceller, que ere,
sia podia la ciutat de Gerona penyorar, e o fer
penyorar, las personas seculars que compravan
pa al pasticer del reverent Capítol, qui ab gran
excés lo venia públicament; y havent declarat
dit molt reverent canceller ésser lícit a la cort
secular y a dita ciutat fer dits penyoraments, ha
volgut dit reverent Capítol, introduint causa en
la Rota Romana contra la dita ciutat, volent
que se’n torne altra vegada conèxer lo que és
contra las generals constitucions de Cathalunya, concòrdia de la sereníssima reyna dona
Eleonor y del cardenal de Comenge y pragmàticas reals que disposan haver-se de estar precissiment a la declaració dit molt reverent canceller, supplican per ço a vostra excel·lència los
dits deputats, a qui toca opposar-se a semblants
contrafaccions de constitucions, sie servit manar obviar a dita contrafacció, procehint contra
los culpables en lo modo y forma que per las
ditas generals constitucions y altres drets de la
terra és a vostra excel·lència lícit y permès, que
a més ésser axí de justícia ho rebran de mà de
vostra excel·lència a singular mercè.

Dijous, a XXXI. En aquest dia lo excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats envià a dir a ses senyories,
per medi de son secretari Miquel Pérez y, poch
aprés, per medi del balle general don T.a... de
Monsuar, lo qual vingué acompanyat de dos cavallers, fossen ses senyories servits fer alguna demonstració de alegria per la vinguda del senyor
archiduc Carlos de Àustria, fent algunes festes
de justa, o torneig, que sa excel·lència ho estimava com era rahó y serie fer molt gran servey a
sa magestat. E ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, respongueren que farien
tot lo que podrien, no obstant que lo temps era
molt curt, // 166r // per tenir entès que dit senyor archiduch estava ja de partida, perquè donarien orde en què.sb fes alguna festa de justa o
torneig per servir a sa magestat, senyor archiduch y sa excel·lència, com era rahó.

Nohembre MDCXXIIII
Diumenge, a III. En aquest dia se féu un torneig
en la plaça del Born de la present ciutat de tres
quadrillas, per la vinguda del senyor archiduch
Carlos de Àustria, en lo qual assistí sa alteza //
166v // y lo senyor virrey, y tots dos en una finestra del Born entoldada ab un docer de brocat y

E més com ha notí(ci)a de dits deputats del General de Cathalunya sie pervingut que don Joan

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
b. a continuació ratllat festa.

a. sia al manuscrit.
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sistori de ses senyories Joan Sever Verdaguer,
corredor públich jurat de la present ciutat, lo
qual féu relació a ses senyories com havia encantat, exponat, venal y posat en subhast(a) per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, a
instància del magnífich Joan Batista Cassador,
donzell, exactor del dit General, tot aquell censal de pensió annual de cent liures, preu y proprietat de dos mília liures, que mossèn Phelip de
Sorribes y Rovira, menor, donzell, usufructuari
de dona Eulària Sorribes y de Paguera, cònjuges, proprietària, reben sobre lo dit General, per
molts dies, y no ha trobat persona qui tant haja
offert en preu de dit censal com és estat lo doctor misser Hipòlit Montaner, donzell y del Real
Consell, lo qual ha offert donar en preu de dit
censal dos mília y sinquanta liures barceloneses,
axí refferinta.

Banassa, capità de la artilleria, ha erigit, axí en la
present ciutat com en la vila de Perpinyà y altres
parts del present Principat, tribunal y creats assessors y ministres per a conèxer delsa artillers
dels presidis del present Principat y comtats de
Rosselló y Cerdanya, lo que és contra las generals constitucions de Cathalunya, las quals
prohibeixen semblants ereccions de nous tribunals y creacions de nous officials en Cathalunya,
per ço los dits deputats, per descàrrech de la
obligació de lurs officis, a vostra excel·lència
supplican sie servit manar desfer dit nou tribunal y provehir de remey // 168r // perquè no.s
continue en tant manifesta violació de las leys
de la terra, que ho tindran a vostra excel·lència a
singular mercè».
E sa excel·lència respongué que, quant al negossi del reverent Capítol de la Seu de Gerona,
estava ja molt a cap de dit negossi y queb ell
scriurie a sa magestat y que procurarie fer tot lo
que convindria en beneffici de dit negossi y en
observança de las generals constitucions; y
quant al negossi del capità de la artilleria que,
axí mateix, procurarie en evitar los excessos que
té entès fa contra disposició de les dites generals
constitucions, y procurarie en remediar-o lo
més prest li seria possible.

170v

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada a sa excel·lència, en la forma los era
estat ordenat, y que sa excel·lència havia fet la
sobredita resposta. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
168v

En aquest mateix dia lo dit mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, féu
relació en lo dit consistori a ses senyories com
mossèn Hiacynto Sagrera, receptor dels fraus
del dit General, no deu res al General fins lo dia
present.

Dijous, a XIIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Joseph Spuny,
donzell en Barcelona domiciliat, lo qual en nom
y com ha procurador de Francesch Figueres,
guarda ordinària del General, com de sa procura consta ab acte rebut y testifficat en poder de
Anthoni Axada, notari de Barcelona, a VII de febrer MDCXXIII, en dit nom ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària del dit General en favor de Miquel Figueres, germà de dit Francesch Figueres, supplicant a ses senyories en dit nom ésser-hi
admesa la dita renunciació.

En aquest mateix dia lo dit mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa féu relació a ses senyories en consistori com lo senyor
Pere Fuster, ciutedà honrrat de Tor- // 171r //
tosa, lo trienni corrent deputat real del dit General, altre dels taulers y receptors del dit General
de dita ciutat y col·lecta de Tarragona, al present
no deu res al General per rahó de dita sa taula.

E ses senyories admeteren aquella si y conforme
per capítols de Cort los era lícit y permès, y no
altrament. // 168v // Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent, ciutedans de Barcelona.
Divendres, a

XV.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories que mossèn Francesch de
Sorribes y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit
General en la part de ponent, ha comptades y
pagades les traces de juliol, agost y setembre,
octubre, nohembre y dezembre de MDCXXIIII,
janer, fabrer y mars pròxim passat, tant de dret
ordinari com de galeres, y ha clos tot lo compte
del que fins vuy estave carregat y debitor en lo
libre de Vàlues, axí que en lo dit libre de Vàlues
vuy en dia no.s troba debitor ni està carregat en
quantita(t) alguna.

En aquest mateix dia, essent present en consistori de ses senyories lo senyor Pere Fuster, ciutedà honrrat de Tortosa, deputat real lo trienni
corrent, altre dels taulers y receptors del dit General de dita ciutat y col·lecta, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit son offici de
tauler, supplicant ésser-li admesa la dita renun-

En aquest dia vingué en con-

a. a continuació ratllat al.
b. a continuació ratllat q.

a a continuació un document transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1414-1415.
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ciació, al qual consta no dèurer res lo dit Fuster,
tauler. E ses senyories, attesa la relació del racional de la present casa, admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, habitants de
Barcelona.

Andreu, pròxim passat, en la forma acostumada, per ser lo dia de ahir diumenge.
172v

En aquest mateix dia vingué en consistori de ses
senyories mossèn Francesch de Sorribas y Rovira, donzell, sobrecullidor del dit General en la
part de ponent, lo qual renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit son offici de sobrecullidor, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories,
attesa la relació feta per lo magnífich racional de
la present casa lo dia present, ab la qual conste
que lo dit Sorribes no deu res al dit General, admeteren aquella conforme per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament. Presents
per testimonis los dits Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, ciutedans de Barcelona.
171v

En aquest mateix dia vingué en consistori de
ses senyories mossèn Antoni Sagrera, mercader, lo qual en nom y com ha procurador de
Hiacynto Sagrera, receptor dels fraus del dit
General, com de sa procura consta ab acte rebut
y testifficat en poder de mossèn Antoni Masclans, notari de Barcelona, als VI de maig
MDCXXIII, en dit nom renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit son offici de dit son principal y en favor de ell mateix, dit Antoni Sagrera, supplicant a ses senyories ésser-li admesa
la dita renunciació. E ses senyories, attesa la relació del magnífich racional de la present casa,
feta en consistori de ses senyories lo die present, ab la qual conste que lo dit Sagrera no deu
res al General, acceptaren la dita renunciació si
y conforme per capítols de Cort los és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.

Dimars, a III. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Nicasi Castellar,
notari de Barcelona, ajudant primer de la scrivania major del dit General, lo qual féu relació
a ses senyories, instant mossèn Joseph Pobla,
cavaller, y Paula Monfar, víuda, com al dit Pobla se li devian vint-y-quatre anyades y a la dita
senyora Paula Monfar coranta-set anyades de
pensions de censals que reben sobre lo dit General.
En aquest mateix dia vingué en consistori de
ses senyories lo reverent misser Pere Ferruz,
prevere, residint en la present ciutat de Barcelona, com ha procurador del magnífich Francesch Baffart y Ferruz, ciutedà honrrat de Leyda, advocat fiscal de la Deputació local de dita
ciutat y col·lecta de Leyda, com de sa procura
conste ab acte rebut y testifficat en poder de
Jaume Poquet, notari de Leyda, a XXVII de nohembre pròxim passat, en dit nom ha renunciat
en mà y poder dea ses senyories lo dit offici de
advocat fiscal del dit General de dita stació y
col·lecta de Leyda, suplicant en dit nom a ses
senyoriesb ésser-li admesa la dita renunciació. E
ses senyories admeteren aquella comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament.

173r

Dijous, a V. En aquest dia vingué en consistori
de ses senyories Pere Davi, tauler del General
de la vila de Sant Feliu de Codines, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit
son offici de tauler, supplicant a ses senyories li
fos admesa la dita renunciació, attès que és
home molt vell, lo qual per sa edat decrèpit no
pot servir lo dit son offici. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament.

173v

Dimecres, a XI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyoriesc // 174r // Joan Sever Verdaguer, corredor públich jurat de la present
ciutat, lo qual féu relació a ses senyories com,
per orde de ses senyories, ha encantat y subhastat per spay de molts dies per los lochs sòlits y
acostumats de la present ciutat un sclau de nació turch, anomenat Alí de Alger, de edat de
vint-y-vuit anys, poch més o menos, y sols ha
trobat persona qui tant haja offert en preu de
aquell com Pau Grau de la Gleva, lo qual ha of-

Disapte, a XXX. En aquest dia se féu extracció de
consellers en casa de la present ciutat en què foren extrets los següents, ço és, // 172r // conceller en cap, Joseph Cescases, donzell; conseller
segon, Pere Joan Grimosachs, ciutedà honrrat
de Barcelona; conceller ters, Francesch Çaffont;
conseller quart, T.a... Font; conseller quint, Salvador Selma.

Dezembre MDCXXIIII
a. a continuació ratllat Jaume Poquet, notari de Leyda a
vint-y-set del mes de nohembre pròxim passat.
b. a continuació ratllat admet.
c. a continuació, al foli 174r, repetit en aquest dia vingué en
consistori de ses senyories.

Dilluns, a II. En aquest dia juraren los magnífichs consellers novament extrets lo dia de sant
a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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pretén que los comtats de Rosselló y Cerdanya
han y deuen ser dessunits y ceperats en lo que
té respecte al General, privilegis, drets y prerrogatives de aquell y del present principat de Cathalunya, volent fer per si Generalitat. Y per dit
effecte havien los de dita vila determinat enviar
síndich a saa excel·lència y a sa magestat en la
real cort, y com dita ceperació y dessunió, salva
la real clemència de sa magestat, no.s puga ni.s
dega fer ab salvetat de las generals constitucions y privilegis de dit aquest Principat, ni.s
puga ni.s dega tractar de semblant negossi, per
quant aquells specte a dita sa magestat y a la
Cort General juntament, quant Déu sie servit
que sa magestat vulla fer mercè de honrrar dit
aquest Principat ab celebració de dites Corts
generals, per ço, se suplica a sa excel·lència sia
de son servey no amostrar ni donar loch a tal
pretensió. Y axí mateix fer mercè a ses senyories
y ha son consistori // 177r // repel·lint dita
nul·la y vana pretensió de dita vila de Perpinyà,
representar a sa magestat y a sos ministresb superiors la inconveniència notabilísima que en si
conté la dita vana pretensió de dita vila de Perpinyà, no sols per los mateixos comtats de Rosselló y Cerdanya y principat de Cathalunya
però encara per lo servey de sa magestat y la
contrafacció que ab dita pretensió, en cars
aquella fos amostrada y admesa, se faria de les
dites generals constitucions, drets y privilegis
de dit aquest principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, esperant en tot rèbrer
mercè de sa excel·lència.

fert donar en preu de aquell setanta-una liures
barceloneses, axí refferint.
174v

Disapte, a XIIII. En aquest dia mossèn Pere Segura, doctor en drets, ciutadà de Barcelona,
aportà en la scrivania major lo libre de la Creueta de la sobrecol·lecta de ponent de la terça de
abril, maig y juny pròxim passat, per ell sobrecol·lectada en virtut de desliberació consistorial
feta per ses senyories als setze de setembre pròxim passat, per suspensió de mossèn Francesch
de Sorribes y Rovira, donzell, qui lesores obtenie lo dit offici, lo qual libre se ha de buydar en
lo libre de registre de les sobrecol·lectes, com és
acostumat.

175r

Dimars, a XVII. En aquest dia fonch per orde de
ses senyories donat y entregat en mà y poder
del magnífich Agustí de Lana, donzell, racional
de la present casa, lo libre de la Creueta, portat
y presentat per misser Pere Segura, doctor en
drets, en la scrivania mayor a catorze del corrent per a buydar en lo libre de les sobrecol·lectes, lo qual és de la terça de abril, maig y
juny pròxim passat, per ell sobrecol·lectada en
la part de ponent, per suspensió de mossèn
Francesch de Sorribes y Rovira, qui lesores obtenie lo dit offici.
Dimecres, a XVIII. En aquest dia ses senyories
anaren ben acompanyats ab les masses grans y
porters devant, consistorialment y acompanyats
de molts officials de la present casa, en les cases
del General y Bolla de la present ciutat, per rahó
de visitar les dites cases y officials assisteixen en
elles, com és acostumat.

176r

E tornats que foren dits senyors embaxadors
refferiren a ses senyories en consistori en
presència de mi, Antoni Thió, scrivà mayor y secretari del dit General, que ells havian representat a sa excel·lència la dita embaxada y que havia
respost, que pochs dies havie, don Ramon Xammar li havia refferit la pretensió de dita vila de
Perpinyà, en orde de dita dessunió, y que no li
haurà aparegut cosa convenient ni acertada, y
que també ha entès en la present ciutat poch ha
és arribat un síndich de dita vila de Perpinyà, si
bé encara no és arribat en sa presència, per effecte de instar y procurar la dita dessunió, y que
ell, abans de donar loch a cosa alguna del que
pretén dita vila de Perpinyà, en orde dit negossi,
entendrà la justícia que té aquest Principat en
contra dita pretensió. Y axí mateix, tant en lo
present Principat com en la cort de sa magestat
procurarà valer y ajudar // 177v // a ses senyories
en tot lo que convinga per la deffensa de la justícia de les generals constitucions, drets y privilegis de aquest Principat.

Dimecres, a XXV. Festa de Nadal.
Dijous, a XXVI. Festa del gloriós sant Steva.
Divendres, a
evangelista.

XXVII.

Festa del gloriós sant Joan,

Disapte, a XXVIII. // 176v // En aquest dia los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, ab embaxada feta de part de ses
senyories, per medi del molt reverent senyor
don Francesc Tarré, degà y canonge de la Seu
de Barcelona, y dels magnífichs Joseph Spuny,
donzell en Barcelona domiciliat, y misser Jaume Aymerich, ciutedà honrrat de la present
ciutat de Barcelona, acompanyats ab los porters
devant de la present casa y ab les masses grans y
de molts officials del dit General, han representat al excel·lentíssim senyor don Joan Sentís,
bisbe de Barcelona y loctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que
ses senyories han entès que la vila de Perpinyà

a. a continuació ratllat magestat.
b. mistres al manuscrit.
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Janer MDCXXV

Seu, ya..., los quals, per part de dit molt reverent y insigne Capítol, supplicaren a ses senyories fossen servits ajudar en lo negoci de la canonització del gloriós sant Olaguer, scrivint a sa
Sanctedat en nom del consistori en rahó de dit
negoci. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que farien lo que
tant justament demanave dit molt reverent y insigne Capítol y escriurien a sa Sanctedat, de la
manera que convindria, per effectuació de la
dita canonització y que instarien ab moltes veres obra tant sancta y pia.

Divendres, a III. En aquest dia los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, ab desliberació en son consistori feta, han
manat que los actes de requeriments presentats
al molt il·lustre y reverent senyor bisbe de Urgell y al il·lustre y molt reverent Capítol y canonges de la Seu de Urgell y al notari de la cort
ecclesiàstica de dita Seu de Urgell, y per impedir la provisió que dit senyor bisbe de Urgell
pretén fer en persona del doctor Pardo Navarro
del canonicat vagant en mesada del dit senyor
bisbe, per mort del canonge Moreig, enviats a
ses senyories per lo magnífich deputat local del
General de dita ciutat y col·lecta de la Seu de
Urgell, e son loctinent, sien cusits en lo present
dietari perquè de ells se’n haja la deguda rahó
quant convindrà. Y axí los dits actes foren cusits
en lo present dietari en la forma següent signats, ço és, lo primer de letra A, lo segon de letra E, lo tercer de letra I y lo quart de letra O,
conforme segueixen.
179r

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs misser
Christòphol Fumàs, Joan Ximenis y Pere Segura, los quals, en virtut de la commissió a ells feta
per ses senyories en los negocis delsb pagaments
de les galeres, fahedor als officials del dit General, a quiscú d’ells respectivament degut, havent-los anomenats ses senyories, ço és, als dits
Fumàs y Ximenis en loch dels magnífichs assessors ordinaris y al dit misser Pere Segura en loch
del dit // 181v // magnífich advocat fiscal del dit
General, per no haver pogut dits magnífichs assessors y advocat fiscal entrevenir en dit negoci
per ser interessats en ell, han aportat en consistori de ses senyories, los dits Fumàs, Ximenis y
Segura, y donat en mà y poder de ses senyories,
son vot en scrits en rahó de dit negoci de dits
pagaments de dites galeres, lo qual és del thenor
següent:

Dilluns, a XIII. En aquest dia lo magnífich Miquel de Pol, donzell en Barcelona domiciliat,
com ha procurador del honorable Bernat Olivellas, candeler de cera de la vila de Caldes de
Monbuy, tauler y bollador del General en la
dita vila, com segons de sa procura conste per
acte rebut en poder de Jaume Bruguera, notari
de dita vila, a deu del corrent mes de janer,
constituït personalment en lo consistori // 179v
// dels molt il·lustres senyors deputats del dit
General, en nom de dit son principal ha renunciat pura, líbera y simplament en mà y poder de
ses senyories lo dit offici de tauler y bollador del
dit General de la dita vila de Caldes de Monbuy,
que obté lo dit son principal, supplicant a ses
senyories dita renunciació ser-li admesa attès,
dit son principal, per justes causes y rahons, no
pot entrevenir en lo exercici y ministres de dit
son offici. E ses senyories han acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols de Cort los
és lícit y permès, y no altramenta.

«Jhesús, Maria.
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Disapte, a XVIII. En aquest dia los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General
aportaren en scrits estampat un vot que comensa «Juris allegatio», acerca de la provisió de vicicanceller, lo qual és assí cusit.

180v

Dilluns, a XXVII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories ab embaxada, per
part del molt reverent y insigne Capítol de la
Seu // 181r // de la present ciutat de Barcelona,
los senyors Pere Pla, sacristà y canonge de dita

En lo fet per los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, als assessors infrascrits per dit respecte creats
y jurats per impediment dels magnífichs assessors ordinaris, consultat acerca de la pretensió
que tenen los officials de la casa de la Deputació
y de General y Bolla de la present ciutat que se
són occupats en los anys passats en diversos
exercicis y ministeris per rahó y respecte axí de
la exacció dels nous drets imposats per la última
Cort General del any 1599, per la erecció de les
galeres de Cathalunya, y per lo mantaniment y
conservació de aquellas, per rahó de moltas occupacions y diversos treballs que respectivament han tingut y tenen per respecte de dites
galeres y dels offiçials y provisions de aquelles,
és a saber, pretenent dits officials que a occasió
de dites galeres y drets se’ls han acumulat nous
molt excessius y extraordinaris treballs, a més
del que abans los incumbien per rahó de sos officis, que per ço se’ls deuen pagar y satisfer los
dits treballs per ells presos, segons que s’és acos-

a. a continuació els quatre actes de requeriment transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1415-1419 .

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat pagaga.
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redrés de les Corts del any 1599. Vistes y conciderades les dites y altres coses al·legades y representades, respectivamenta, axí per part del doctor misser Pere Segura com ha advocat fiscal
també elegit y jurat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors en dit negoci, per impediment del magnífich advocat fiscal ordinari del
General de Cathalunya, com per part dels dits
officials, y oÿts plenament lo dit magnífich advocat fiscal y los dits officials y advocats seus en
tot lo que respectivament han representat y
al·legat, són de vot y parer, ab intervensió del
magnífich advocat fiscal, que segueix. Attès, encara que per lo capítol 9 del redrés de les Corts
1585 estiga disposat que no.s puga donar remuneració alguna ni satisfacció de treballs, ni
cosa alguna, y demés dels salaris ordinaris baix
ningun pretextu ni spècie de // 183r // treballs,
com largament en dit capítol se conté, y per lo
capítol 97 del redrés de les últimes Corts de
1599, estiga disposat que los deputats y oÿdors
de leshores en avant no puguen fer ni crear officis nous ni augmentar salaris alguns, com més
largament en dit capítol se conté; y encara que
en la dalt mencionada sentència de visita proferida per los visitadors de la visita que comensa
en lo any 1620 estiga declarat y sentenciat per
los motius y rahons que en dita sentència se
contenen que, de leshores en avant, no sia lícit
als officials de la Deputació y General que tenen
salari ordinari, per rahó de sos officis, rèbrer
quantitats algunes del dret de galeres ab títol de
remuneracions ni altrament sots pena de pèrdrer lo salari de un any de son offici y haver de
restituhir tot ço y quant havian rebut del dret de
galeres, la qual declaració se fa ab motiu principalment de què en la dita Cort General de
1599, en lo qual temps se introduhiren les galeres, sabien molt bé los salaris dels officials de la
Deputació y General y lo treball se’ls acomulava
per rahó de la introducció de dites galeres y
nous drets imposats per lo sustento de aquelles,
y no augmentaren los salaris a dits officials, y
que no és lícit als deputats y oÿdors de comptes
augmentar los salaris dels officials, com en dita
sentència més largament se conté, a la qual se fa
relació.

tumat pagar y satisfer després ensà de la erecció
de dites galeres y exacció dels dretsa // 182r // de
aquellas conforme lo més o manco que en quiscun de dits anys passats se han offert. Vistes
moltes y diverses deliberacions de pagues fetes
per lo consistori dels senyors deputats a dits officials per rahó de dits treballs extraordinaris des
del any 1602 fins ara. Vistes diverses certifficatòries fetes per lo racional de la present casa
de la Deputació ab las quals consta que officials
forans del General de Cathalunya, per rahó de
la exacció de dits drets de galeres, són estats pagats y satisfets de sos treballs extraordinaris de
dita exacció. Vista la sentència de visita feta per
los senyors visitadors extrets a dos de agost del
any mil sis-cents y onze en la querela proposada
contra los senyors deputats y oÿdors que foren
en lo trienni precedent, havent-se pretès contrafacció del capítol 97 y final del nou redrés de les
últimes Corts, per haver crescut de salari al offici de ajudant de racional de la casa de la Deputació, dos-centes liures quiscun any. Vista lab
querela feta per lo procurador fiscal de la visita
que comensa en lo any 1620, y la sentència en
dita visita donada per occasió dec haver los deputats y oÿdors del trienni tunc precedent manat donar y pagar a moltes y diverses persones,
axí officials del General com altres moltes,
quantitats de pecúnies al títol de remuneració y
satisfacció de treballs extraordinaris presos per
las galeres y altres. Vista una suplicació que
aprés de la propdita sentència fou donada en
dita visita per part de molts officials als 22 de
juny 1621, opposant en ella diverses excepcions
de nul·litat y altres // 182v // contra dites querela
y sentència, y ha affecte de impedir la exequució
de aquella. Vist lo vot fet ad... de octubre 1621
per molts magnífichs doctors del Real Consell,
anomenats per lo consistori dels senyors deputats y de dita visita, acerca de diversos fets de
dita visita, y del libre de Ordinacions que feren
dits visitadors. Vista la sentència en la última visita proferida que comensa en lo agost de 1623,
en quant a la querela feta a instància del procurador fiscal de aquella contra dels senyors deputats y oÿdors del trienni precedent, per haver
pagat a Hierònym de Gàver sinch anyades del
que pretenia se li devia per sos treballs per rahó
de galeres. Vistos diversos capítols de Cort antichs y diverses Corts y senyaladament del nou

Emperò, attès que en via de dret y de justícia
los treballs extraordinaris, essent majorment
notables y excessius, deuen ésser pagats y satisfets, segons lo modo, qualitat y augment de
aquells, la qual disposició de dret és estada de
antiquíssim temps ensà observada en la casa de
la // 183v //b Deputació y aprovada per les Corts
Generals, com se troba notat en lo libre vulgarment dit libre Negre, recondit en lo archiu de

a. a continuació: PLA, MARTI i FONTANELLA. Juris allegacio pro principatu Cathalonie in justificationem pretencionis quam habet quod summus vicecancellerii Supremi Corone
Aragonum concilii magistratus devet provideri personis quae
sint de corona non alienigenis. [Barcelona]. Jeroni Margarit.
[v. 1623]. (ACA, Generalitat, Dietari N-33, entre els folis
181v-182r).
b. a continuació ratllat res.
c. a continuació repetit de.
d. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat del nou redrés de les Corts.
b. a continuació repetit casa de la.
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la casa de la Deputació, segons la intensió de la
Cort General del any 1420, a hont se troban les
paraules següents: «majorment, que com cas se
esdevé en la Deputació que excessives scriptures se fassen per lo General sens instància de
part privada, per les quals res no poden haver
de alguna part privada, se sol haver esguart en
les festes de Nadal en la fi del trienni per los deputats, haguda consideració als treballs excessius de certes e condecents remuneracions, e
axí és bona decent», de hont se infereix que lo
pagar ditas remuneracions de treballs excessius,
assenyaladament, està fundat en mayor beneffici y utilitat de la Generalitat perquè millor se
acuda a tots los treballs necessaris y que.s poden ocórrer. Lo mateix fou aprovat per lo capítol 20 del redrés de la Cort General del any
1553, a hont tant solament se repel·leix lo excés gran que.s diu se feya en lo donar les remuneracions, donant per ço forma ab què precehint informació y ab los vots de doctors y
altres persones que allí se diu se puguen donar
remuneracions, de hont se infereix que ja de
molt abans se eren acostumades de donar remuneracions per rahó de extraordinaris y excessius treballs, y axí ésser tingut y reputat per la
dita Cort General per cosa justa haver-se de donar ditas remuneracions, com no sien excessives. Y encara que lo dit capítol vint de dites
Corts de 1553 estiga corregit expressament per
lo capítol novè, ja dalt mencionat del redrés del
any 1585, com ja està refferida la disposició de
aquell emperò del exordi del mateix capítol
novè resulta que la intenció de dita Cort sols
fou provehir a levar y evitar los grans abusos
que en notable de la Generalitat se eren seguits,
inven- // 184r // tant-se nous vocables y nous
motius per remuneracions y satisfaccions de
treballs, y ans bé en la disposició del mateix capítol novè està exceptat y reservat que a cas succeheix alguna cosa tant àrdua y de tanta utilitat
y profit al General que meresqués algun premi
y regoneixensa de gratifficació que puguen donar remuneració per qualsevol servey que hajan
fet sent de importància, donant emperò la forma que.s fassa ab intervenció de divuitena com
en dit capítol se conté, de hont clarament se infereix que la dita Cort General no entengué
prohibir sinó los excessos y occasions de aquells
en matèria de remuneracions, no emperò lo
que era de justícia, com declara ésser-ho lo donar remuneració de serveys y treballs extraordinaris essent aquells de importància. Y attès que
lo capítol nou de les Corts de 1585 està abolit y
revocat per lo capítol catorsè del nou redrés de
les Corts de 1599, ab lo qual són derogats y revocats tots los capítols del redrés de 1585, exceptats tant solament los que seran copiats,

transcrits y habilitats en lo dit últim nou redrés
de 1599, en lo qual no.s troba aprobat o habilitat lo dit capítol nou de 1585, y attès també
que en lo dit nou redrés de 1599 no.s troba capítol que parle ni dispose expressament de remuneracions y satisfaccions de treballs extraordinaris, en lo que, si hagués volgut disposar la
Cort, ja.u hauria ab expressos nom(s), axí com
ho havien fet altres Corts passades, y, majorment, havent tingut notícia del dit capítol nou
del redrés de 1585 que a la letra parla dea remuneracions y satisfaccions de treballs, se entén
no haver-hi volgut dita última Cort provehir y,
per consegüent, és vista dexar-ho al que seria
de dret y de justícia puix, en cas que.y hagué
excés y desorde en lo donar ditas remuneracions, ja restaria a conexensa, correcció y punició dels visitadors que serien. // 184v // Y attès,
assenyaladament, que lo capítol 97 del dit últim nou redrés de 1599 tant solament disposa
que los deputats y oÿdors no puguen augmentar salaris alguns y, per consegüent, tant solament parla de salaris ordinaris y certs, comforme se ha acostumat sempre de entendre la
paraula de salaris per los capítols de les Corts y
segons la comuna y sempre servada intel·ligència, axí en lo consistori dels senyors deputats
com també dels senyors visitadors qui són estats; havent sempre feta differència del nom de
salaris als noms de remuneracions y satisfaccions de treballs y també en lo que.s done per
estrenes o avaries y axí anomenant per diffirents
noms tot lo que.s dóna adamés del salari ordinari y cert, y per ço, si ab dit capítol 97 se hagués volgut prohibir les remuneracions y satisfaccions de treballs ja haguera feta expressa y
clara menció, axí com se féu en lo dalt dit capítol nou del redrés de 1585, revocat per la última Cort. Y attès que la dalt mencionada
sentència de la penúltima visita que ordena que
los officials que tenen salari ordinari no puguen
rèbrer del dret de les galeres quantitats algunas
ab títol de remuneracions, ni altrament, imposant pena als dits officials, no pot fer prejudi
algú, axí perquè no està fundada ab disposició
de capítols de Cort ab los quals estiga prohibida la condigna remuneració y satisfacció de treballs, com també per no ésser estat lícit als dits
visitadors de dita visita fer noves leys y ordenacions penals y generals in futurum, sinó sols
corregir los excessos y fraus comesos per los deputats, oÿdors y altres officials, comencarà per
no ésser estats citats y oÿts los officials interessats y per ço, meritament, no tinga exequució
dita sentència en lo que se conforma lo de sobre mencionat vot de molts magnífichs doctors
del Real Consell en lo qual se diu que lo libre
novament estampat per orde dels dits visitadors

a. a continuació ratllat stil.

a. de interlineat.
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per rahó dites galeres y exacció dels drets de
aquelles, y dites pagues los són estades aprovades
per los senyorsa oÿdors de comptes en lo examen
de aquells, y no consta que en ninguna de les visites se haje fet querela de tal cosa y, per consegüent, no és rahó que los officials de la present
casa, General y Bolla de la present ciutat, hont hi
ha més frequència y se offereixen més continuos
treballs per rahó de dites galeres y exacció dels
drets de aquelles, sien deterior condició. Y attès
que notoriament consta que los treballs y servicis que novament per la introducció de dites galeres y dret de aquelles se són acomulats a molts
officials que, per rahó de dites galeres y drets se
han de occupar, són molt extraordinaris, grans
y excessius, y per cosa de molt gran importància y utilitat de la generalitat com apar dels capítols y actes de Cort 63 y 64 fets en la última Cort
General de Cathalunya, consta també ab les deliberacions en molts anys passats fetas de las pagues y satisfaccions de dits treballs, per lo que
constava eren molt grans y excessius les dites y
altres coses atteses y conciderades, los infrascrits
assessors, ab intervensió del infrascrit advocat fiscal, són de vot y parer que la pretensió de dits officials no és contra capítols de Cort ans bé comforme a aquells y de dret y justícia, no obstantb
// 186r // la dalt mencionada sentència de la penúltima visita, la qual no fa ni ha pugut fer prejudici algú, y que per ço los senyors deputats y oÿdors de comptes deuen pagar y satisfer a tots los
officials que se han occupat y presos treballs extraordinaris, per rahó y occasió de dites galeres y
del nou dret inposat per sustentació de aquelles,
haguda consideració al modo, augment y qualitat de dits treballs, respectivament, dels quals
haja de constar ab summària informació preàmbula, de tal manera que no puguen pretèndrer,
dits officials, ni se’ls haja de pagar a rahó de cert
y ordinari salari per cada any, sinó si y segons
constarà de la informació a més o manco pro
modo seu augmento laborum ésser degut y haverse de satisfer a quiscú de aquells.

en lo any 1621, // 185r // en quant recopila, se
reffereix y és conforme al que està ja disposat y
ordenat per capítols de Cort, y en los libres de
Quatre Senyals y libre Negre y sentències de visites fetes precehint contestació de lite ab persona legíttima, sia observat, y lo demés de dit
libre que conté ordinacions sie hagut per no
fet. Y attès que del temps que foren introduïdes
dites galeres y exhigit lo dret de aquelles ensà
en tots los anys, segons consta per les deliberacions ja mencionades, los senyors deputats y
oÿdors que són estats han pagat y satisfet a tots
los officials qui per rahó de dites galeres y dels
drets imposats per aquelles han tingut respectivament molts treballs extraordinaris y excessius, ademés dels que acostumaven de tenir per
rahó de sos officis abans de la introducció de
dites galeres, donant-los diverses quantitats pro
modo seu augmento laborum. Y attès que les pagues y satisfaccions extraordinàrias fetas per
rahó de dits treballs excessius y extraordinaris
de galeres, no sols estan fundades y aprovades
ab les rahons dalt dites però encara ab dos
sentències de visites ja refferides, la una de la visita del any 1611 per rahó de la querela proposada contra los deputats y oÿdors que eren estats, havent-se pretès contrafacció del dit
capítol 97 y final del dit últim redrés de haver
crescut lo salari al offici de ajudant de racional
en dos-centes liures en la qual se ha declarat
que, attès no se eren pagades per compte de salari ordinari sinó com a satisfacció de treballs
nous y extraordinaris, no haver-se contrafet a
dit capítol 97 de les últimes Corts, ni haver-se
delinquit, imposant silenci al procurador fiscal
de la visita; y la altra sentència és de la última
visita del any 1623 acerca de la querela feta per
lo procurador fiscal de aquella contra los deputats y oÿdors proppassats haver pagat a Hierònym de Gàver sinch anyades del que pretenia
se li devia per son salari de sou de galeres, en la
// 185v // qual foren absolts los dits deputats y
oÿdors y se imposà silensi al dit procurador fiscal, attès no constave de sa intensió. Y attès
també que han acostumat los senyors deputats
offerir y donar remuneracions y satisfaccions de
treballs a officials per altres coses, ademés de
sosa salaris, segons los treballs y la qualitat del
negoci, com apar ab los capítols 41 in fine y 77
in fine y altres del libre de les Ordinacions y
Crides fetes per los senyors deputats y oÿdors
de consell y parer dels magnífichs assessors, que
eren publicades a 2 de setembre 1617. Y attès
axí bé que per les certifficatòries del racional de
la present casa alt refferides consta que los officials del General qui tenen sos officis fora de la
present ciutat, ab salaris ordinaris, sempre se
són pagats de sos treballs, se’ls són augmentats

Joannes Ximenis, assessor. Fumas y Despla, assessor. Segura, advocatus fiscalis Generalis Cathalonie».
Divendres, a XXXI. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí // 186v //
de Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com misser Pere
Segura, doctor en drets, ciutadà de Barcelona,
qui per su(s)pensió de mossèn Francesch de
Sorribes y Rovira, donzell, òlim sobrecullidor
del dit General en la part de ponent, en virtut
a. a continuació ratllat deputats.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 1, pàgs. 14191422 .

a. sos interlineat.
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sols de suplicar a ses senyories sien servits de
arrostrar y ajudar a dits provincials en què los
sien servades les generals constitucions, drets,
privilegis, franqueses y immunitats de aquest
Principat, poblats provincials en aquell, y exihimir-los de les vexacions y molèsties los causen
dits officials reals en dit carretajar, conforme digueren ser estat representat a dit molt reverent y
insigne Capítol per part del bras militar, no obstant que dit molt reverent y insigne Capítol estiga cert de les moltes y diverses diligències són
estades fetes per ses senyories, en orde del dalt
representat.

de desliberació consistorialment feta per ses
senyories, és anat a sobrecol·lectar la terça de
abril, maig y juny pròxim passat, ha comptat y
pagat tot lo que per ell és degut en rahó de dita
terça per ell últimament sobrecol·lectada per
rahó de dita suspensió, com dalt se diu.
En aquest mateix dia lo dit mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, féu
relació en consistori de ses senyories com misser
Joseph Fontanella, doctor en drets, ciutadà
honrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de lavant, ha comptat y pagat les
terces de janer, febrer y mars, abril, maig y juny
del any 1624, per ell últimament sobrecol·lectades.

E ses senyories respongueren, per orgue del
molt il·lustre y reverendíssim senyor don Pere
de Magarola, bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, que ells estimaven en lo que era rahó la
dita embaxada y representació dels agravis y vexacions ab ella deduhits, emperò feien a saber a
dit molt reverent y insigne Capítol que ells en
aquest negoci han fet moltes y molt extraordinàries diligències per a rellevar los provincial y
poblats de aquest Principat dels prejudicis,
agravis y vexacions en tot lo que disposen los
capítols y actes de Cort, drets, privilegis, franqueses y immunitats del present Principat, emperò com aquelles sien estades fetes secretament, ab medi de les persones que convé, ab
térmens suaus y no ab alteracions ni inquietuts
voluntàries, no és maravella que lo molt y insigne Capítol sia estat mogut per lo bras militar a
fer la dita embaxada, puix no han tingut notícia
de les dites diligències y que lo remey de aquest
negoci està en molt bon punt, per lo qual se espera lo servey de sa magestat y la relevació
// 189r // de les vexacions y inquietuts dels provincials y poblats de aquest Principat. Y axí dits
embaxadors se despediren ses senyories, ab les
degudes cortesies.

Febrer MDCXXV
Disapte, lo primer. En aquest dia fonch, per
orde de ses senyories, donat y entregat en mà y
poder del magnífich racional de la present casa
lo libre de la Creueta del sobrecullidor del General de la part de levant de les terces de janer,
fabrer y mars, abril, maig // 187r // y juny del
any 1624, lo qual està buydat en lo libre o registre de les sobrecol·lectes, com és acostumat.
Divendres, a VII. En aquest dia se’n anà en sa
terra lo senyor deputat real, obtinguda licència
del consistori per lo temps per capítols de Cort
està estatuït.
187v

Dimecres, a XII. Festa de la gloriosa santa Eulària, patrona de Barcelona.
Dijous, a XIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina March
Gelpí, lo qual, mediant jurament prestat en mà
y poder de ses senyories, féu relació // 188r //
com mossèn Luís Amill, credencer dels salaris
dels magnífichs doctors de la Real Audiència,
està en lo lit malalt ab indisposició, per la qual
no pot al present servir lo dit son offici.

Disapte, a XXII. En aquest dia vingueren ab embaxada, per part del // 189v // bras militar, los
senyors don Juan de Paguera, Francesch de Tamarit, donzell, y Hierònym de Navel, ciutadà
honrrat de la present ciutat, los quals, per part
de dit bras militar, representaren ya supplicaren
a ses senyories fossen servits que, en la offerta
per ses senyories feta a dit bras militar de tenir
brassos per lo negoci del carretajar la fusta per la
fàbrica de les galeres de sa magestat en les ataressanes de la present ciutat, sien ses senyories
servits tenir dits brassos tant prest com sie possible, perquè si dits brassos se tenen ab la brevedat que convé y lo negoci demane, entrevindran
en ells moltes persones de qualitat y graves, les
quals no podran entrevenir si dits brassos se differien.

Dilluns, a XVII. En aquest dia los molt il·lustres
senyors don Joachim Carbonell y don Hiacynto
Descallar, canonges de la Seu de la present ciutat de Barchinona, acompanyats de molts capellans benefficiats de la dita Seu, vingueren en lo
consistori de ses senyories, de part del molt reverent y insigne Capítol de la dita Seu, feren
embaxada a ses senyories representant ab ella
los molt notables preju(di)cis y danys que fan y
causen als provincials y poblats del present Principat los officials // 188v // reals de la Capitania
General, en lo treginar la fusta de sa magestat
en les atarassanes per la fàbrica de les galeres de
sa magestat, dihent que de dit molt reverent y
insigne Capítol tenien orde no de instar sinó

a. a continuació ratllat dexaren.
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E ses senyories, parlant lo senyor deputata militar, per no trobar-se en consistori lo senyor deputat ecclesiàstich, per estar occupat en donar
ordes, respongueren que per no trobar-se en
consistori lo dit senyor deputat ecclesiàstich no
podien pèndrer resolució del dia, los manaven
convocar y cridar, y que en ser vingut en consistori dit senyor deputat ecclesiàstich consultarien ab ell dit negoci, y procurarien en què·s
juncten los dits brassos lo més prest sia possible
per a tractar en ells lo remey de dit negoci. Y encontinent dits senyors embaxadors se despediren ab molta cortesia.
190r

embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comptats
los senyors Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell, don Francisco Sans y misser Pere Antoni
Vinyola, ciutadà honrrat de Barcelona, // 191r
// los quals, ben acompanyats ab les masses
grans y porter davant y de molts officials del dit
General, se conferiren en son palàcio episcopal,
y arribats a sa presència, explicaren y li donaren
per part de ses senyories la embaxada del tenor
següent:
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Catalunya han tingut notícia que instant
lo procurador fiscal de la règia cort se commina
fer exequució en los béns de Francisco Sulla,
donzell en la vila de Tremp domiciliat, y altres
per la pena de la pragmàtica dels padranyals, en
la qual se diu haver incidit. E com dita pragmàtica, en quant se pretén tenir força de lley en lo
present Principat y ses comtats, sie contra les
generals constitucions d’esta província, capítols
y actes de Cort, per ço que no s’és feta en Corts
Generals, comforme les matexes constitucions
disposan, y axí mateix perquè conté confiscació
de béns prohibida per dites generals constitucions, ni tampoc se pugue fer dita exequució en
la forma que commina, sens precehir cognició
de causa, per ço dits deputats, acudint a la obligació de sos officis y per a què en tot temps
conste de sa diligència, y que expressa ni tàcitament no han assentit a la dita pragmàtica ni als
procehiments que en virtut d’ella se fan, abans
bé, en tenir notícia de dit fet han contradit representant a vostra excel·lència la contrafacció
de dites constitucions, capítols y actes de Cort,
per la notòria nul·litat de dita pragmàtica; y altrament suplican a vostra excel·lència, extrajudicialment, sie servit no donar lloch a dita violació
del dret municipal d’esta província y per observança de dites constitucions generals manar que
dit Sulla ni altres no sien exequutats per les penes de dita pragmàtica, y que tots los procehiments fets en orde a la dita execució sien revocats, encontinent de fet com ha fets en cars no
permès contra les dites generals constitucions
que a més és axí de justícia, dits deputats ho tindran a mercè».

Divendres, a XXVIII. En aquest dia vingueren en
consistori de ses senyories, per part del bras militar, ab embaxada, los senyors don Francisco de
Rocabertí, Miquel Pol, donzell, y Hierònym de
Navel, ciutadà honrrat de la present ciutat, los
quals, per part de dit bras militar, han representat a ses senyories que han entès que sa
excel·lència de present pose o vol posar en execució la real pragmàtica de port de padrenyals y
en particular en persona de Francisco Sulla y altres, la qual execució és estada sempre // 190v //
contradita per part del present Principat, per ser
la dita pragmàtica contra les generals constitucions, drets y privilegis de aquell, per les causes
y rahons moltes vegades dites y al·legades per
part de dit present Principat; y axí, de present,
dita pragmàtica no pot sé exequutada, hans bé
deu ser suspesa y majorment en lo que se respecte a port de pistoles, per lo que lo crim del
port de aquelles se pot castigar altrament conforme constitucions de dit Principat y no en virtut de dita pragmàtica. Y axí han supplicat sien
servits ses senyories axir a la deffensa de dites
constitucions en contra de dita pragmàtica y
exequució de aquella, ab los modos, vies y forma de dret, lícits y permesos, que lo dit bras ne
rebrà singular gràcia y mercè.
E ses senyories, parlant lo senyor diputat ecclesiàstich, respongueren que ja ells tenien entès lo
dit negoci y que per dit efecte havien cridat los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del dit General, als quals havien ordenat fessen
una embaxada per a sa excel·lència en rahó de
dit negoci, la qual al present estaven ja fent y ordenant aquella, y encontinent que dita embaxada serie ordenada, la enviarien a sa excel·lència
aquest matí ab la solempnitat que aquesta casa
acostuma, y que ells farien totes les demés diligències que convendrien fer-se en benefici de
dit negoci. E los dits senyors embaxadors se
despediren ab molta cortesia.
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E sa excel·lència, encontinent, respongué que
ell ho tractave ab los del Consell Real, y que en
tot procurarie donar gust a ses senyories y respondrie a la dita embaxada.
E poc aprés, tornats en consistori los dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com
havien explicada la dita embaxada en la forma
los era estat ordenat y que sa excel·lència havie
fet la dita resposta. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.

En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
a. a continuació ratllat ecclesiàstich.
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«Molt il·lustres senyors. De part del bras militar
se feren estos dies passats embaxades a vostra
senyoria, representant la contrafacció de constitucions de Catalunya que resultave axí dels manaments se havien fet sobre matèria de carretajar la fàbrica de les galeres de sa majestat, com
dels procehiments que fan en la règia cort contra de alguns particulars en exequució de la
pragmàtica dels padranyals, per a què se tinguessen brassos y se fessen les diligències que
aquest consistori pot y deu fer per lo reparo de
semblants contrafaccions de constitucions y
lleys de Catalunya, y vostra senyoria, en lo dels
carretatjes, // 193r // offerí que farie cridar los
braços, y en lo de la pragmàtica que·s farien les
diligències acostumades. Y com fins ara no se
haje fet la dita juncta de brassos, essent cosa
precisament necessària per a tractar en ells la
forma y modo ab què se ha de procehir per a
procurar lo remey d’estas contrafaccions, que
essent matèria tant grave y tant danyosa per al
Principat no pot dexar de aprofitar molt pèndrer lo consell y vot de tantes persones y de tanta sciència y experiència com són las dels dits
braços, particularment, no havent obrat algun
effecte la embaxada per vostra senyoria feta al
excel·lentíssim loctinent general de sa magestat
sobre la exequució de dita pragmàtica, també
havent-se desprès íntima de unes lletres a Diego
de Vergós per a què comparagués personalment
en la règia cort per a vèurer declarar haver incidit en la pena de mil ducats de dita pragmàtica,
y per dit effecte, fetes unes crides per la present
ciutat causant-se noves contrafaccions que tot
junt y més principalment lo vèurer que vostra
senyoria no haje tractat de remey que per ara
aparexie millor y més convenient, la dita juncta
de braços ha causat gran desconsuelo al dit bras
militar; per ço, ha aparegut que·s fes altre embaxada a vostra senyoria y se li representàs tot lo
demuntdit, suplicant sie de son servey, de vostra
senyoria, no dilatar més la junta de dits brassos,
per haver-hi perill en la tardança perquè altrament dit bras militar se haurie de valer de les diligències que acostuma y de altres remeys de
justícia, però confiat que en cosa tant justa y
que tant incumbeix a est consistori com és la
defensa de les constitucions de Catalunya, capítols y actes de Cort vostra senyoria acudirà ab
major gust del que dit bras podrie desijar».

E als IIII del dit mes de febrer del dit present
any, sa excel·lència envià a ses senyories, per
medi de mossèn Miquel Pérez, son secretari, la
resposta per sa excel·lència promesa a la sobredita embaxada, continuada ab un paper, la qual
és del tenor següent:
«Responent sa excel·lència a la embaxada que,
per part dels senyors deputats, li és estada feta,
diu que està prompte en guardar y fer guardar
les constitucions de Catalunya y altres drets de
la terra, però que adverteix que la pragmàtica
real sobre la reprobació dels padranyals se és observada y exequutada des del die de la publicació».
192r

Mars MDCXXV
Dilluns, a III. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada per part
del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de
la present ciutat, los senyors Luís Scarrer y Miquel Saltea, canonges de dita Seu, ben acompanyats de molts capellans y beneficiats de dita
Seu, los quals, per part de dit molt reverent y insigne Capítol, representaren a ses senyories que
sa excel·lència de present posa o vol posar en la
real pragmàtica de port de padranyals, la qual,
per part de aquest Principat, és estada sempre
contradida. Y axí han suplicat a ses senyories
sien servits exir a la defenssa de dit negoci, en
observança de dites constitucions en la forma
modo y manera de dret, lícits y permesos, que
dit molt reverent y insigne Capítol ne rebrà singular gràcia y mercè.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ja tenien entès lo dit
negoci y que en rahó de aquell han feta embaxada a sa excel·lència y que fan totes les diligències
possibles per a què dit negoci tingués lo exhit
desitjat. E los dits senyors embaxadors se despediren ab molta cortesia.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Phelip Argila, doctor en
medicina, lo qual, mediant jurament, ha fet relació a ses senyories com mossèn Antoni Thió,
scrivà major y secretari del dit General, està ab
indisposició, per la qual no pot servir lo dit son
offici.
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Dijous, a VI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, per part del bras militar, ab
embaxada, los senyors Luís de Calders, donzell,
don Francisco Junyent y Bertran Dezvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, per part de
dit bras, aportaren y donaren a ses senyories la
embaxada del tenor següent:

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells ho tractarien entre si, y farien tot lo que tocarie a sa obligació en
benefici de dit negoci. E los dits embaxadors se
despediren ab molta cortesia.
193v

77

Dilluns, a X. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa, cridats en aquest die
en virtut de deliberació consistorial feta per ses
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Móra y Hierònym de Navel.

senyories lo die present, en la qual junta entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és: Per lo estament ecclesiàstich los
senyors fra don Francisco de Eril, abat de Sant
Cugat; don Guillem de Calders del hàbit de
Sant Joan. // 194r // Per lo estament militar los
senyors excel·lentíssim duc de Cardona, don
Francisco de Argensola, don Berenguer d’Oms,
don Jaume de Lupià, don Luís Callar, don Batista Sabater, don Gispert de Pons, don Joan
d’Erdena, don Ramon de Gilabert, don Luís
Torme, Miquel Joan Tavarner, don Christòphol Icart, Luís Canter, don Jaume Falcó, lo
senyor de Linàs, don Galceran de Peguera, don
Ramon de Calders, don Joan de Eril, // 194v //
don Francisco Grimau, don Joan de Peguera,
Joseph de Bellafilla, Francesc de Tamerit, don
Miquel de Rocabertí, Miquel Joan Granollachs,
don Joan de Josa, Phelip de Sorribes y Rovira,
menor, don Grau de Peguera, don Francisco
Torres, Miquel Joan Granollachs, fill de Francesc, don Aleix Semmanat, don Diego de Vilanova, don Pedro Desboch, don Hierònym Torres, Sebastià Miralles, Narcís Ramon March,
don Francisco Sans, Francesc de Vallgornera y
Senjust, Domingo de Monredon, Hierònym de
Monredon, // 195r // don Batista Falcó, Làtzer
Jultrú, Hierònym de Calders, don Llorens de
Barutell, don Francisco Çacosta, Francesc Joan
de Vergós, Nuri Joan de Vergós, Joseph Torme, don Joseph Astor, Francesc Genovès, Joseph Spuny, Jordi de Fluvià, Balthazar de Claramunt, don Augustí de Mur, don Joachim
Margarit y de Reguer, don Francisco Cassador,
Luís de Masdovelles, Joseph de Çacirera, misser
Pau Boquet, Dionís Ciurana, // 195v // Antoni
Frígola, don Joan de Eril, Nuri Joan Llentes,
don Jaume Falcó, Luís de Calders, Joachim Bolet, don Ambròs Gallart, don Luís Soler, don
Carlos de Copons, don Joseph Calvo, Francesc
Sala, Francesc de Pardina, don Ramon Semmanat, Francesc Ferrer, fill de Galceran, don
Hierònym de Cabrera, Julià de Pallàs, don Pedro Reguer, don Grau de Marimon, misser Federich de Tamerit, don Francisco Junyent, don
Luís de Rajadell, // 196r // don Pedro Aymerich,
Carlos de Calders, don Francisco Çagarriga,
Galceran de Vilallonga, Hierònym de Gàver,
don Joan Çariera, don Guillem de Rocabertí,
don Francesc Aguiló, don Diego de Rebolledo,
don Francisco Amat, Pedro de Vilanova,
Hierònym Cardona, don Anton Aragall, don
Francisco Meca, don Ramon Torres, Joseph
Francesc Vila, Alexandre de Boxadors y don
Hiacynto Alamany. Per lo estament real los senyors conseller segon, // 196v // misser Joseph
Ramon, Bartomeu Sala, Francesc Codina, Francesc Salavardenya, Francesc Sala, misser Miquel
Tristany, misser Joseph Fontanella, Pere Cornell, Montserrat Móra, Betran Dezvalls, Miquel

Als quals, per ses senyories, fonc feta la proposició del tenor següent:
«Proposició. Havent tingut notícia los senyors
deputats los dies passats y que per orde del excel·lentíssim senyor loctinent de sa majestat se
havie enviat per Catalunya a registrar les persones que tenien comoditat de carretes, bous y
bestiar per a poder carretajar la fusta del rey,
nostre senyor, per la fàbrica de les galeres, consultaren als magnífichs assessors y advocat fiscala
del General per vèurer // 197r // si·s contrafehie
ab estos procehiments a les constitucions de
Catalunya, capítols y actes de Cort, usos y costums de aquest Principat, per a què assentats al
que devien fer, poguessen cumplir a sa obligació que tenen de oposar-se a la contrafacció; los
quals magnífichs assesssors y advocat fiscal digueren y resolgueren, comformament, que dits
procehiments no encontraven ab alguna constitució ni capítol de Cort. Havent després entès
que a les universitats y particulars del present
Principat fehien pagar los officials que entenien
en dits registres alguna cosa, per los manaments
los fehien que acudissen a registrar, dits senyors
deputats acudiren a sa excel·lència perquè ho
manàs remediar per aparèxer vectigal nou dita
exacció, y sa excel·lència, a petició y intància
dels senyors deputats, féu parar en dita execució
y féu restituir lo que indegudament se ere exhigit y extorquit.
Y finalment, havent tingut notícia, per quexa de
molts síndichs que havien acudit a dits senyors
deputats, que·s procehie contra los particulars
del present Principat ab rigurosos manaments
perquè anassen a carretejar la fusta de sa majestat que causave infinites y notables molèsties als
provincials per les grans incommoditats en açò
patien, axí en venir de lluny y no voler-los pagar
la vinguda ni la tornada, com altrament han fet
diverses embaxades a sa excel·lència perquè
manàs vèurer estas cosas y posar remey a què ni
les universitats ni los particulars del present
Principat fossen axí molestats ni sostinguessen
los treballs tant grans que per dita rahó patien; y
sa excel·lència, desitjant donar bon assiento a
estas cosas, ha manat sobresèurer a la execució
dels manaments presentats y que de aquí al devant no se’n presentassen altres fins a tant se hagués vist // 197v // en les juntes que se són tingudes, en las quals han assistit lo magnífich
regent, lo magnífich advocat fiscal del Consell
Real y lo magnífic misser Miquel Carreres, jutge
de la règia cort y relador de la causa del carretaa. a continuació ratllat digueren y resolgueren comfermament que dits.
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de aquesta pàtria, junctament ab tots los procehiments, axí civils com criminals, que no·s fan
per directum, com són aquestos en què·s proceheix sens tenir les persones capturades legítimament condempnades; a la qual embaxada ha
respost sa excel·lència en la forma següent, responent sa excel·lència a la embaxada, que per
part dels senyors deputats li és estada feta, diu
que està prompte de guardar y fer guardar les
constitucions de Catalunya y altres drets de la
terra, però que adverteix que la pragmàtica real
sobre la reprobació // 198v // dels padranyals se
és observada y exequutada des del die de la publicació. La qual resposta se funda en la execució y observança que ha tingut dita real pragmàtica, lo que apar no·s pot al·legar en Catalunya
per ésser reprovat qualsevol ús o, més verdederament, abús que·s fa contra dites generals
constitucions, majorment havent-hi sempre
contradit lo Principat, y perquè aquest és negoci grave y de gran pes, dits senyors deputats han
deliberat consultar-ho a vostra excel·lència
magnífica y mercès, per a què sien servits aconsellar-los, lo que en açò deuen fer, que ab tant
bon parer no poden dexar de acertar. Advertint
que dits senyors deputats, ponderant la gravedat de aquestos y altres negocis vigents de
aquest Principat, han enviat en la cort de dita sa
majestat lo doctor misser Jaume Martí, advocat
fiscal del General, persona de tota integritat, y
que està molt al cap de dits negocis, de la anada,
parts y diligències del qual ses senyories tenen
plena confiança».

jar, ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, los quals en dites juntes y col·loquis que han tingut no han trobat millor expedient, per a rellevar la província y provincials de
les molèsties tant grans que per rahó del carretajar patien, que per a d’esí a les primeres Corts se
sercàs un assentiste qui, ab lo que dóna y sol donar sa majestat, conforme la constitució del any
1599, y ab alguna cosa més que li donàs la terra
se li obligàs a fer lo servey del rey. Y després de
moltes diligències se és trobat qui ab lo que
dóna sa magestat y ab sinc-centes liures que li
dóna la terra, carretajant y rossegant la fusta que
serà menester per un cos de galera, que són
vuyt-centes y vuytanta carretades de quatorse
quintars per carretada, segons han dit persones
de experiència, y se té confiança que per avant
en los anys vinents se trobarà qui a manco
pendrà semblant càrrech, sols se ha dificultat,
encars aquest tracte aparagués convenient, en lo
modo de donar y pagar dites sinc-centes liures y
com se han de cobrar y de qui. Y havent pensat
que devien pagar les universitats en benefici de
qui resulta lo tracte en esta forma que los senyors deputats prometessen pagar les dites sinccentes liures y cobrar-les per los col·lectors que
tenen per Catalunya de les universitats, taxantles conforme aparexarie just, que vindrie ésser
molt poch per cada universitat, attesa la multitut d’elles que·y ha en Catalunya, los senyors
deputats, axí per millor acertar com // 198r //
per a donar gust al bras militar qui·ls ha instat
que antes de pèndrer resolució fessen est diligència, no han volgut resòldrer ninguna cosa
sens representar-ho a vostra excel·lència magnífica y mercès, per a què sien servits aconsellarlos lo que en açò los aparexarà més convenient,
que ab lo parer de vostra excel·lència magnífica
y mercès cert acertaran dits senyors deputats en
lo que hauran de fer.

Y encontinent, legida la dita proposició, votà lo
excel·lentíssim senyor duc de Cardona y donà
son vot. Encontinent, en presència de dits brassos, lo dit senyor conseller segon prengué en
scrits la dita proposició y vot y se’n anà en casa
de la present ciutat per consultar aquells ab los
demés senyors consellers, com és acostumat. Y
poc aprés tornà dit magnífich conseller segon y
digué que havie consultada la dita proposició y
vot ab ses magnificències, y que vists aquells,
eren del vot y parer que aconsellaven a ses senyories lo mateix que havie votat y aconsellat lo
dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona, y axí
eren del seu vot. Y encontinent, los demés senyors de dita congregació votaren quiscú d’ells,
per son orde ab molta maduresa y consideració
y tots unànimes y conformes, aconsellaren a ses
senyories // 199r // lo següent, ço és, que en
quant al primer cap dels carretatjes, que ses senyories anomenen persones eletes de tots los estaments, los quals vejen y miren lo que·s deu y
pot fer acerca del dit negoci, en rahó de constitucions de Catalunya, capítols de Cort y styl de
aquesta casa, perquè tot cedesca en servey de sa
majestat y benefici de aquest Principat, sens lezió de nostres lleys y privilegis, y que·s fasse re-

E més, havent dits senyors deputats tingut notícia que comminave procehir en lo Real Consell
exequució de la pena de la pragmàtica dels padranyals, promulgada en temps del marquès de
Almaçán, contra algunes persones que·s preté
haver incidit en dita pena, dits senyors deputats,
inseguint y continuant lo que sos predecessors
fins assí han fet, han enviat embaxada a dit excel·lentíssim senyor loctinent de sa magestat
suplicant-lo fos servit manar parar en dits procehiments com ha fets contra les generals constitucions de Catalunya, per las quals està prohibida dita pragmàtica, axí per ser feta fora lo
present Principat y sens la Cort General, ni loació, consentiment, ni aprobació de dita Cort,
com també per contenir aquella confiscació de
béns y exequució contra persones, inaudita, no
citades en juy, ni precehint contestació de lite,
lo que és prohibit per dites constitucions y drets
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lació en altres brassos del que faran. que·s fasse
lo mateix en quant al segon cap de la pragmàtica dels padranyals. Y en quant al que se ha referit de haver enviat ses senyories lo doctor Jaume
Martí, advocat fiscal d’esta casa, per los dits y altres negocis, considerant que fins ara no se ha
presa resolució del que és just y convenient
que·s fasse en dits negocis, que essent tant graves com són, particularment lo de suplicar a sa
majestat nos fasse mercè de honrrar-nos y aconsolar-nos ab sa real presència, ere necessari tractar-ho y mirar-ho ab molt gran atenció, són de
parer que encontinent, antes que los presents
brassos se disgreguen, vaja un correu a tota diligència remès al dit doctor misser Jaume Martí
per a què se’n torne de hont se vulle que lo dit
correu lo trobarà, y si acàs no·l trobasa fins a la
cort de sa majestat se li scrigue que no tracte negoci algú, sinó que se’n torne encontinent, y
que en essent tornat a la present ciutat, dit doctor misser Martí, se junten altra vegada los brassos per a què en ells se prengue la resolució que
convé per al servey de Déu, de sa magestat y benefici universal del present Principat, que és tot
lo que tots desitjen attèndrer.
199v

resolució, fonc procehit a votar sobre de aquelles per sa excel·lència magnificència y mercès, y
presos los vots de tots fonch resolt que ses senyories sien servits manar a mi, dit scrivà major
y secretari, que done còpia a sa excel·lència de
dites proposició y resolució perquè, meditades
aquelles, // 200v // en altre juncta que·s tingue
quant ses senyories sien servits, se pugue resòldrer lo que convingue. Y encontinent, feta y
presa la dita resolució, ses senyories deliberaren
ser per mi, dit scrivà major, donada còpia a sa
excel·lència de les dites proposició y resolució
per los fins y effectes dalt referits.
Dilluns, a XVII. En aquest die vingué en consistori lo senyor deputat real.
201r

Divendres, a XIIII. En aquest die, en comformitat de la resolució presa en los últims brassos
tinguts en la present casa, ses senyories convidaren les persones eletes baix scrites per a tractar
dels negocis proposats en los dits brassos, en
què entrevingueren les següents, ço és, per lo
bras ecclesiàstich los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona; don
Joachim Carbonell, canonge de dita Seu; Joan
Coll, canonge de la Seu de Urgell; don Joseph
Soler, canonge de dita Seu; T. Jordà, canonge
de la Seu de Tortosa. Per lo bras militar los senyors excel·lentíssim duc de Cardona, don Francesc Argensola, don Francisco de Pau y de Rocabertí, // 200r // don Francisco Çagarriga, don
Francisco Sans, Guillem Pere Dusay. Per lo bras
real los senyors conseller ters, ciutadà, per
absència del segon, Raphel Bals, misser Jaume
Aymerich, Montserrat Móra, Bertran Desvalls,
misser Miquel Joan Magarola.

Dijous, a XX. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Pere Farell, ciutadà de Barcelona, lo qual en nom y com ha procurador de
Joan Jaume Mendoça, mercader, ciutadà de
Tortosa, receptor del General de dita ciutat y
col·lecta, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Jaume Alaix, notari de Tortosa,
als VII del corrent, en dit nom ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici, suplicant a ses senyories ésser-li admesa la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si
y en quant per capítols de Cort los és lícit y
permès y no altrament.
Disapte, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel // 201v //
Pérez, secretari del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comptats, lo qual, per part de sa excel·lència,
aportà a ses senyories y donà una carta de sa majestat dirigida a ses senyories la qual és del tenor
següent:
«A los reverendo y amados nuestros los diputados
del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
Diputados, he visto lo que me havéys scrito sobre la
provisión del cargo de vicecanceller de Aragón en
el licenciado Garcia Pérez de Araziel, con la
atención a que me obliga la estimación que hago
de tales vassallos y satisfacción que tengo del cuydado con que en todas ocasiones acudís, y confío
acudiréys, a mi servicio, lo que toca a este puncto
se va mirando con mucho acuerdo y consideración, como lo pide la calidad del negocio y se tendrá la que fuere razón con lo que me havéys representado, de que me ha aparecido advertirhos para
que lo tengáys entendido y que en ésto y en lo que
osa tocare se tendrá siempre la quenta que es justo

Als quals, en lloc de proposició, ses senyories
manaren al scrivà major y secretari del dit General que legís a sa excel·lència magnificència y
mercès de la dita junta la proposició feta per ses
senyories en la juncta dels dits brassos y la resolució subseguida en aquells, perquè attesa dita
proposició y resolució sa excel·lència magnificència y mercès voten y resolguen lo que aparexarà convenir sobre les coses contengudes en
dita proposició en servey de Déu, nostre senyor,
de sa majestat y benefici de aquest Principat. Y,
encontinent, legides per mi, dit scrivà major y
secretari del dit General, les dites proposició y

a. os interlineat.
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y merece vuestra mucha lealtad y amor a mi servicio. Dada en Madrid, a VI de março MDCXXV.
Yo el rey.
Villanueva, secretarius. Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit don Salvador Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus
Navarro de Anoyta, regens»a.
202v

Diumenge, a
Senyorb.

XXX.

203r

Abril MDCXXV

Villanueva, secretarius. Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit don Luis Blasco. Vidit don
Salvador Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de
Anoyta, regens».
204r

Pasqua de Resurecció del

Disapte, a V. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general en lo present
Principat y comptatsc envià a sercar ses senyories, per medi de son secretari // 203v // Miquel
Pérez, dient que, per part de sa majestat, sa excel·lència los tenie que parlar alguns negocis de
importància. E ses senyories, lo mateix die a la
vesprada, obtinguda hora de sa excel·lència,
com és acostumat, per medi del síndich del dit
General, anaren, ben acompanyats consistorialment les masses y porters devant y de molts officials de la present casa, en lo palàcio episcopal
de sa excel·lència. Y arribats a sa presència y fetes entre ells les degudes cortesies, sa excel·lència los parlà alguns negocis de secret y a cap de
poch que hagueren parlat los donà una carta
de sa majestat remesa a ses senyories, y ses senyories prengueren la dita carta y encontinent
se despediren ab les matexes cortesies. Y arribats a la present casa, manaren obrir y llegir la
dita carta, la qual és del tenor següent:

Dimars, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan March, negociant,
ciutadà de Barcelona, lo qual en nom y com ha
procurador de Jaume Fontanilles, tauler del General de la vila de Torra d’en Barra, com de sa
procura consta ab acte rebut y testificat en poder de Antoni Stalella, notari de Barcelona, als
IIII de mars pròxim passat, en dit nom ha renunciat lo offici de tauler del dit General de la dita
vila de Torra d’en Barra, en mà y poder de ses
senyories, suplicant-los sien servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquellas, comforme per capítols de Cort los és
lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan Ventura
Curús, scrivent, en Barcelona habitants.
En aquest mateix die lo doctor misser Pere Segura, en nom y com ha procurador de Jaume
Martí, major de dies, tauler del General de la
vila de Tamerit, archabisbat de Tarragona, com
de sa procura consta ab acte rebut y testificat en
poder de Joan Andreu Cogul, notari públic de
Tarragona, als 5 del corrent. // 204v // En dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de tauler del dit General de dita vila de
Tamarit, suplicant a ses senyories ésser admesa
la dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan Ventura
Curús, scrivent.

«A los reverendo en Cristo Padre, obispo de Elna y
amados nuestros los diputados del principado de
Cataluña.

En aquest mateix die, en exequució de la resolució presa en los últims braços tinguts en la
present casa, ses senyories manaren convidar les
persones eletes baix scrites per a tractar los negocis contenguts en dita resolució de dits
braços en què entrevingueren les persones següents: Per lo bras ecclesiàstich los senyors don
Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de
Barcelona; don Joachim Carbonell, canonge de
dita Seu; Luís Scarrer, canonge de la Seu de Urgell; don Joseph Soler, canonge de la Seu de
Tortosa. Per lo bras militar los senyors
excel·lentíssim duc de Cardona, don Francesc
Argensola, don Francisco de Pau y de Rocabertí, // 205r // don Francisco Sans, Guillem Pere
Dussay. Per lo bras real los senyors conseller
ters, per absència del segon, Rafel Bals, micer
Jaume Aymerich, Montserrat Móra, Bertran
Desvalls, micer Miquel Joan Magarola.

El rey.
Diputados, el obispo de Barcelona, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, me ha dado
aviso de los rumores de guerra que hay en Francia y
los regimientos que se iban animando a la frontera
de Rossellón, y aunque en todas ocasiones tengo experiencia de vuestra fidelidad y ánimo con que
acudís a mi servicio y defensa desse Principado, en
ésta quise encargaros que continuéys lo mismo como
lo havéys acostumbrado, que en ello lo recibiré de
vosotros muy particular y me quedará la memoria
que es justo, para lo que os tocare. Dada en Madrid, a XXVIII de março MDCXXV. Yo el rey.
a. a continuació aquesta carta transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1422-1423.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1423.
c. a continuació unes paraules ratllades.

Als quals, en lloch de proposició fonch manat
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de braços en la present casa, cridats per aquest,
dits, en virtut de deliberació feta per ses senyories lo die de ahir, en la qual entrevingueren les
persones dels tres estaments següents, ço és: Per
lo estament ecclesiàstich los senyors don Francisco de Eril, abat de Sant Cugat; don Francisco
Terré; T. Salavardenya, pabordre de Sant Cugat. Per lo estament militar los senyors
excel·lentíssim duch de Cardona, don Francesc
Argensola, // 206v // Phelip de Sorribes, major,
Luís Puig, don Francisco Grimau, don
Hierònym Torra, don Francisco Cagarriga, Joachim Valls, Joseph de Bellafilla, don Francisco
de Rocabertí y Pau, don Ramon de Calders,
don Luís Callar, Miquel d’Oms, don Acart de
Eril, don Aleix Semmanat, don Batista Falcó,
Francesch de Tamerit, Domingo de Moradell,
Phelip de Sorribes y Rovira, // 207r // don Berenguer d’Oms, don Phelip Ferreres, Francesc
de Vallgornera y Senjust, Agustí de Llana, don
Joachim Reguer y Margarit, don Francisco Çacirera, Balthazar de Claramunt, Miquel Joan
Taverner, Francesc March, Hierònym Móra de
Almenar, don Anton de Aragall, don Ramon
Torres, don Jaume Camps, Francesc Xammar,
Anton Frígola, Çebrià Lloscos, don Diego de
Pau, don Miquel de Rocabertí, // 207v // don
Joan Sarriera, Miquel Joan Granollachs, Francesc Granollachs, Joachim Bolet, don Joan de
Josa, T. Pardina, don Hiacynto Alamany, Anton Xammar, don Pedro Desbosch y de Santvicens, Francesch Ferrer, fill de Galceran, don
Luís de Rajadell. Per lo estament real los senyors conseller segon, Hierònym de Navel, Bartomeu Sala, Bertran Desvalls, misser Joseph Ramon, Francesc Codina, // 208r // Francesc Sala,
Francesch Salavardenya, misser Miquel Joan
Magarola, Bernat Codina.

legir la proposició feta en los dits brassos y resolució de aquells, comforme se legiren dites
proposició y resolució en la junta de dits elets
tinguda als XIIII de mars pròxim passat. Y encontinent los dits senyors elets votaren quiscú
d’ells, per son orde ab molta maduresa y consideració, y aconsellaren a ses senyories que, havent vist la dita proposició que·s féu en los
braços tinguts en la present casa als deu de mars
pròxim passat y los papers tocants en açò, són
de parer que en quant als carretatges se fasse
una embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comptats dient-li que // 205v // suposat que·s
troben persones que emprenen lo treginar la
fusta per la fàbrica de les galeres per preu de
sinch-centes liures per cada una, a més dels sis
diners per quintar per cada llegua, comforme lo
capítol de Cort 48 del any 1599, ab què apar se
podran remediar los excessos que·s pretén se
han fet en aquesta matèria, que per ço mane sa
excel·lència donar forma fins a les primeres
Corts, ab la qual se fasse lo servey de sa majestat
sens que les universitats y particulars sien vexats
y molestats ni tinguen de fer més del que sie
just. En quant a la pragmàtica dels padranyals
són de parer que·s fasse una embaxada a sa majestat de una persona grave per a què, de part de
aquest Principat y comptats, vaje a representara
lo sentiment que ha causat lo que lo senyor virey ha dit de la liga y confederació dels enemichs contra la corona de sa majestat, y que se li
offeresca lo que en ocasió tant apretada li devem com a bons y faels vassalls, y que axí mateix
diga que si la defenssa per los rumors de Itàlia se
pot disposar de assí estant ab més facilitat y
commoditat, rèbrer esta província singular favor y mercè que sa magestat la honrre ab sa real
presència, com ho té offert ab moltes cartes, y
que també represente a sa majestat quant convenient cosa seria posar remey en lo abús de les
pistoles, que serian reduhint-se los padranyals a
la mida de tres palms y que la pena y lo modo de
exequutar-la y tot lo demés sé comforme ab les
constitucions de Catalunya, o que mane sa magestat supèndrer la pragmàtica fins a les primeres Corts.

Als quals fonch feta la proposició del tenor següent:
«Excel·lentíssims molt il·lustresa senyor. En
exequució del que lo consistori deliberà en la
juncta tinguda a deu de mars pròxim passat, de
les persones dels tres estaments se féu elecció de
divuyt persones, ço és, sis de cada hu de dits staments, a las quals són estades comunicades la
proposició se féu en dita juncta cerca de les dos
contencions corrents dels carretatjes de la fusta
de sa majestat y de la exequució de la real
pragmàtica impedint lo port de padranyals, y les
demés scriptures que han convingut per la bona
direcció y instrucció de la pretensió de aquest
Principat, en orde de dites contencions; per las
quals persones eletes se ha pres apuntament
comforme se conté en lo paper que·s legirà. Y
axí se representan a vostra excel·lència magni-

En aquest mateix die, vingut en consistori de
ses senyories // 206r // lo magnífic Phelip Joan
Argila lo qual, mediant jurament en mà y poder
de ses senyories, féu relació com lo magnífich
Vicens Magarola, ciutadà honrrat de Barcelona,
receptor dels fraus del dit General, (és) en lo llit
ab indisposició per la qual no pot al present servir lo dit son offici.
Dimecres, a

VIIII.

En aquest die hi hagué junta

a. a continuació ratllat l que.

a. a continuació ratllat y il·lustres.
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juntar brassos per a què en ells se llygia tot lo
que se haurà trobat acerca de dits exemplars, y
oÿts aquells, se pugue pèndrer, axí en assò com
en tot lo demés, la resolució que convindrà al
servey de Déu, del rey, nostre senyor, y benefici
del present Principat.

ficència y mercès la matexa proposició que·s féu
en dita juncta de braços y apuntament pres per
dites persones eletes sobre dites cosas, seran servits aconsellar lo que convindrà haver-se de fer
en hu y altre de dits caps proposats perquè lo
consistori pugués deliberar lo que li aparexarà
més convenient, al servey de Déu, nostre senyor, y de sa majestat, en benefici del present
Principat».
208v

Dijous, a X. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífic Francesc Guimbert,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament
prestat en mà y poder de ses senyories, féu relació en consistori com Onofre Squer, guarda ordinària de la bolla de la present ciutat, està en lo
llit malalt ab indisposició per la qual al present
no pot servir lo dit son offici.

Y encontinent, legida la dita proposició, fonc legit lo vot y resolució presos en la última junta
de elets tinguda en la present casa lo die de ahir,
la qual està continuada en lo dietari corrent sots
la dita jornada de dit die de ahir. Y encontinent,
votà lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona
y en havent votat, lo senyor conseller segon se
alssà y prengué la dita proposició y vot de dit
senyor duc de Cardona ya se’n anà en casa de la
ciutat per a consultar les dites coses ab los demés magnífichs consellers, com és acostumat. Y
poc aprés, essent tornat en dita juncta, donà son
vot en scrits, lo qual fonch legit en presència de
dits braços. Y totes les persones de dita congregació, junctament, votaren quiscú d’ells, per
son orde ab molta maduresa y consideració, los
quals aconsellaren a ses senyories que los senyors deputats, per ses persones, fassen una embaxada al senyor virey, suplicant-lo sie servit en
matèria dels carretatjes vèurer y considerar los
expedients se podrien pèndrer, comforme constitucions de Catalunya. E si per cars, mentres se
tardarà a pèndrer resolució o altrament, los ministres de sa majestat o doctors del Real Consell
intentaven passar avant en exequucions y manaments que, encontinent que vindrà a notícia de
dits senyors deputats, manen a son síndich que,
judicialment o extrajudicialment, ab acte públich los intime la carta del bovatge y unió de
les isles, requerint-los sien servits manar-les
guardar y observar, protestant-los fent lo contrari de tot lo que serà lícit y permès, comforme
constitucions de Catalunya.

En aquest mateix die, en exequució de la resolució presa en los últims brassos tinguts lo die
de ahir en la present casa, ses senyories anaren,
ben acompanyats ab los porters y masses grans
// 209v // devant y de molts officials de la present
casa, en casa del excel·lentíssim senyor loctinent
y capità general del present Principat y comptats. Y arribats devant dit senyor virey y fetes les
degudes cortesies ses senyories explicaren y donaren en scrits, a ses senyories, la embaxada del
tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Lo die de ahir se juntaren en la casa de la Deputació les persones dels
tres estaments a les quals proposaren lo remey y
expedient que se havia trobat acerca dels carretatjes, de manera que sa magestat fosa servit
com desijam y les universitats fossen liberades
de les vexacions que de alguns anys a esta part
han patit, juntament los procehiments ha manat
vostra excel·lència fer en matèria de la pragmàtica; les quals persones nos aconsellaren que per
nostres persones fessen esta embaxada a vostra
excel·lència, suplicant a vostra excel·lència fos
servit vèurer y conciderar los expedients se podrien pèndrer, comforme constitucions de Catalunya, hans aparegué tant justificat aquest
consell que havem deliberat exequutar-lo y suplicar a vostra excel·lència, com li supplicam, se
servesca vèurer y mirar dits expedients que és
cert, fent-nos vostra excel·lència la mercè que
speram, tindrà tot bon succés, de manera que sa
magestat serà servit y los poblats descansats.

E quant a la pragmàtica dels padranyals, sien
servits ses senyories representar a sa excel·lència
ab la matexa embaxada sie de son servey suplicar a sa majestat mane revocar la pragmàtica y,
en lo entretant, suspèndrer la exequució de
aquells, // 209r // attès que és contra constitucions de Catalunya, com tantes vegades en la
casa de la Diputació se ha declarat, y que en lo
entretant sien servits dits senyors deputats anomenar tres persones, una de cada estament, per
a què vejen tots los exemplars hi ha en la casa de
la Deputació acerca de comparèxer y fermar
dubtes en la Real Audiència per son síndich, y
que dissapte o dilluns pròxim sien servits manar

En quant al que toca a la real pragmàtica dels
padranyals, suplicam a vostra excel·lència se servesca intercedir ab sa magestat mane revocar
dita pragmàtica, y en lo entretant suspendre la
exequució de aquella, attès és contra constitucions de Catalunya, com tantes vegades en la
casa de la Deputació se ha declarat, que a més
de que serà fer una cosa molt comforme a justí-

a. a continuació ratllat en haver votat lo senyor.

a. vos al manuscrit.
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últims brassos tinguts en la present casa per los
negocis en ells proposats, los quals donaren en
mà y poder de ses senyories en scrits los apuntaments y scriptura del tenor següent: «Les persones dels tres staments», consuantura.

cia, nosaltres ho tindrem a particular gràcia y
mercè».
E sa excel·lència prengué la dita embaxada y respongué que en lo cap dels carretatjes que veurie
y mirarie los expedients que·s podran trobar per
a què lo servey de sa magestat se fassa y les universitats no sien molestades, hans bé liberades
de les vexacions que se li són moltes vegades representades; y en quant a la pragmàtica dels padranyals que, com a català, ha fets molts officis
ab sa magestat per a donar gust al Principat y
que no dexarà de continuar-los y del que serà
donarà avís.
210r

211r

Divendres, a XI. En aquest die se juntaren en la
present casa los senyors don Francisco Terré,
degà y canonge de la Seu de Barcelona, Alexandre de Aguillar y misser Miquel Joan Magarola,
elets, manats convidar per ses senyories en exequució de la deliberació feta per ses senyories lo
die de ahir, per los negocis propossats en los últims brassos tinguts als 9 del corrent, los quals
tractaren entre ells sobre lo fahedor acerca dels
negocis contenguts en la resolució de dits braços
y miraren en lo archiu de la present casa molts papers y scriptures fahents per dits negocis.
Disapte, a XII. En aquest die Joan Sever Verdaguer, corredora públich y jurat de la present ciutat y ministre del dit General, féu relació a ses
senyories, mijensant jurament per ell prestat en
lo ingrés de son offici, que ell, per orde de ses
senyories, ha encantat y subhastat públich y palesament per los llochs acostumats de la present
ciutat, no sols per trenta dies però per més
temps, tot aquell censal de penció de sinquanta
liures que Llàtzer Moner y Querol rebie quiscun any a 21 de juliol sobre lo General de Catalunya, drets y generalitat de aquell, y haver posat les acostumades llanternes per exequució del
General instada contra dit Moner y Querol per
fermança de la bolla de Gerona trienni 1596, y
no haver trobat comprador algú qui en dit censal offerís preu algú, sinó Francesch // 210v //
Besturs, negociant, ciutadà de Barcelona, qui
per aquell ha offert donar mil y sinquanta liures,
y axí ab voluntat de ses senyories ha lliurada la
hacta fiscal a dit Besturs per preu de dites mil y
sinquanta liures, com ha més donant y offerint
en lo encant públich.
Dimars, a XV. En aquest die se tornaren junctar
en la present casa los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona, Alexandre de Aguilar, donzell, y misser Miquel
Joan Magarola, elets, per ses senyories anomenats en exequució de la resolució presa en los

Dimecres, a XVI. En aquest die se juntaren en la
present casa les persones dels tres staments tenint brassos en ella, cridats per orde y manament de ses senyories per aquest die, en què entrevingueren les persones següents, ço és: Per lo
bras ecclesiàstich los senyors don Francisco de
Eril, abat de Sant Cugat; don Francisco Terré,
degà y canonge de la Seu de Barcelona; T. Salavardenya, pabordre de Sant Cugat; Joan Garcia,
canonge de la Seu de la present ciutat. Per lo estament militar los senyors excel·lentíssim duc
de Cardona, Luís de Corbera, don Garcia de
Marimon, Phelip de Sorribes, Joachim Valls,
don Francisco Junyent, // 211v // don Hierònym de Peguera, don Joan de Eril, don Francisco de Pau, Miquel Pol, Miquel d’Oms, Francesc Tamarit, don Luís Callar, Domingo de
Monredon, Miquel Fivaller, Francesc Joan de
Vergós, Phelip de Boxadors, don Hierònym de
Cabrera, don Agustí de Mur, Agustí de Lana,
Joseph Spuny, Francesc de Vallgornera y Senjust, don Pedro Vilanova, // 212r // don Joan de
Peguera, don Jaume Camps, don Luís Torme,
Domingo de Moradell, Francesc Nicolau, Joachim Terré, don Batista Falcó, don Francisco
Grimau, don Bernardino Torres, don Phelip
Ferreras, don Francisco Tort, Phelip de Sorribes y Rovira, Carlos Calders, don Jaume de Lupià, // 212v // don Garau de Peguera, don Ramon Calders, Francesc Ferrer, Narcís Ramon
March, don Christòphol Icart, don Joseph
Pons, Sebastià de Miralles, don Joseph Astor,
Balthazar Claramunt, don Anton de Aragall,
Hierònym de Monredon, don Ramon Torres,
Luís de Foxà, don Francisco Cassador, don
Francisco Torres, Anton Frígola, // 213r // Onofre Graner, Hierònym Móra, misser Pau Boquet, don Francisco Sans, don Acart de Eril,
don Luís de Rajadell, don Francisco d’Oms,
don Jaume Falcó, Luís Puig, don Joan Semmanat, don Enrich Semmanat, don Hiacinto Alamany, don Phelip Vilana, don Andreu Blanch,
don Bernat Miquel de Camporrells, don Joseph
de Camporrells. // 213v // Per lo estament real
los senyors conseller segon, Bartomeu Sala,
Francesch Sala, Hierònym de Navel, misser Miquel Joan Magarola, misser Joseph Ramon,
misser Joseph Fontanella, Francesc Codina.
Als quals fonc feta la proposició del tenor següent:
a. a continuació l’apuntament transcrit a l’Apèndix 1,
pàgs. 1423-1424.

a. a continuació ratllat de coll.
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elles se són reparats agravis ni prejudicis alguns,
ans bé han resultat d’elles, ultra los notables
danys que·s poden considerar y gastos excessius, molta dereputació y altres inconvenients,
que per ço en ninguna manera ses senyories envien embaxades a sa majestat, ans bé se procuren los remeys en lo present Principat, comforme disposició de les generals constitucions.

«Excel·lentíssim y molts il·lustres senyors. En
los brassos tinguts a 9 del corrent se prengué la
resolució següent, legatur. En exequució de la
qual resolució a deu del mateix, nos conferírem
consistorialment ab sa excel·lència, legatur. Y
axí mateix lo endemà, a XI de dit, anomenaren
los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona, Alexandre de Aguilar, donzell, y a misser Miquel Joan Magarola,
ciutadà honrrat, per a què sercassen los exemplars comforme se ordenava en la resolució de
dits braços, los quals elets lo die de ahir, // 214r
// que comptaven a XV del corrent, nos han lliurat un paper que és del tenor següent, legatur.
Suplicam a vostra excel·lència magnificència y
mercès sien servits, attès que sa excel·lència ha
offert fer, en rahó de la pragmàtica dels padranyals com dels carratatjes, los officis que diu en sa
resposta, aconsellar-nos si aguardarem la que·ns
ha offert donar, per a què lo consistori pugue
deliberar lo que més convenient sie al servey de
Déu, nostre senyor, y de sa magestat y al benefici del present Principat».
E legida la dita proposició y demés scriptures en
aquella mencionades, lo dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona donà en scrits son vot, lo
qual fonc legit en presència de dits braços, y encontinent se alsà lo dit senyor conseller segon y
prengué la dita proposició y còpia de les demés
scriptures legides en los dits braços y de dit vot
de dit senyor duch de Cardona, se’n anà en casa
de la ciutat per a consultar dites cosas ab los demés magnífichs consellers, com és acostumat. Y
poch aprés tornà en dita congregació y donà
son vot en scrits, lo qual axí mateix fou legit en
presència de dits braços. Y encontinent, totes
les persones de dits braços, quiscú d’ells per son
orde, votaren ab molta maduressa y consideració, y aconsellaren a ses senyories que, attès ab
lo capítol dit de la «Observança» lo rey, nostre
senyor, ab lloació de la Cort General, donà forma al modo de procurar los reparos de les contrafaccions de les generals constitucions del present Principat, que per ço, los senyors deputats
sien servits manar al síndich del General fasse
part en la Real Audiència, judicialment, // 214v
// en la present causa de la pragmàtica dels padranyals, tant per si com a instància de part se
introduzirà en orde de procurar dits reparos, y
tant en açò com en lo demés que convingue se
seguesque la disposició de dit capítol de la «Observança», que és lo que sa majestat y la Cort
General tenen ordenat, y en lo dels carretatges
està y persevera en lo que la ciutat aconsellà a
ses senyories en los últims braços, suplicant a ses
senyories manen posar en execució la dita resolució en lo que té respecte a dits carretatges, advertint que attès de les embaxades se veu no haver resultat utilitat alguna al General, ni per

Divendres, a XVIII. En aquest die Francesc Artús, apothecari de la vila // 215r // de Alcover,
archabisbat de Tarragona, al qual per Francesch
Moragues, porter real, per orde y comissió de
ses senyories és estat lliurat lo hort que fonc de
Joan Rovellach de Alcover, per preu de cent sexanta liures y deu sous, tenint notícia de què ses
senyories havien aceptada dita en son consistori
de dos-centes liures per dit hort feta per Francesch Joch de la vila de Monblanch, y que per
ses senyories és estat deliberat que·s notificàs a
ell, dit Artús, la offerta feta per dit Jolc, a fi y effecte que si volgués fer major dita en dit hort
que pogués fer-la, per ço dit Artús ha dit de paraula que ell no volie dir més en dit hort del que
tenie dita a dit corredor, que són les dites cent
sexanta liures y deu sous. Presents per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan Ventura
Curús, scrivent.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories misser Pau Castelló, notari, lo qual
presentà a ses senyories un privilegi de procurador fiscal de la règia cort en son favor despedit
en deguda forma, lo qual fonc per ses senyories
acceptat y manat continuar en lo llibre de Juraments de officials reals, y assentar la dita presentació al dors de dit privilegi, y dit Castelló jurà
en mà y poder de ses senyories de servir les
constitucions, al qual li fonc manat legir lo cap
de Cort continuat a la fi de dit llibre y prestà lo
sagrament y homenatge acostumat. Presents
per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan
Ventura Curús, scrivent.
215v

Disapte, a XVIIII. En aquest die don Joan Pau
Grau y Monfalcó, agent de ses senyories en cort
de sa majestat, per medi de la estafeta del die
present, envià a ses senyories còpia de un memorial estampat acerca de la proposició de vicecanceller, lo qual memorial és assí cusita.
Dimars, a XXII. Vigília de la festa del gloriós sant
Jordi. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes manaren parar la present casa
de la Deputació y en particular // 216r // la capella major ab molta tapeceria y altres adorns de la
a. a continuació: [Memorial de Cort]. [s.l. - s.i.]. [v. 1625].
1 full. (ACA, Generalitat, Dietari, N-33, entre els folis 216v217r).
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dits senyors deputats y oÿdors de comptes, ab la
matexa cerimònia y acompanyament del dia de
ahir, ya vingué també lo senyor loctinent y capità general en lo present Principat y comptats,
convidat per ses senyories en dita festa. Vingueren axí mateix los magnífichs consellers de la
present ciutat, als quals, axí a dit senyor virey
com ha dits magnífichs consellers, los recebiren
al cap de la scala y al anar los acompanyaren
// 217r // fins al dit cap de la scala. Vingueren
gran número de dames, cavallers y altre gent, de
manera que apenas hi cabien en la present casa.
E sa excel·lència estigué ab una cadira de vellut
ab un estrado que acostuman de tenir los loctinents a la part del evangeli del altar de dita capella. Y los dits magnífichs consellers a l’altre part,
asentats en los banchs vanovats de vellut carmesí, nous, los quals estaven més prop del altar. Y
encontinent, ses senyories, per son orde, al costat de dits magnífichs consellers, als quals donaren ses senyories la precedència per ser convidats en dita festa per ses senyories, com axí és
acostumat. Y després de dits senyors deputats se
assentaren los magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials, per son orde, comforme lo
die de ahir. Y encontinent se comenssà la missa
y predicà lo reverent pare ministre de la Santíssima Trinitat. Y acabat lo dit offici, alssant-se sa
excel·lència, los dits senyors deputats, oÿdors,
assessors, officials y molta cavalleria lo acompanyaren fins al dit cap de la scala y allí se departiren.

present casa, molt richs, a hont se celebraren les
vespres que en semblant jornada se acostuman
de celebrar ab molta música de menestrils, cornetas y orga y altres invencions de música, que
fonch cosa celebradíssima. Y vingueren en ella
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
en esta forma: que a les dos horas y tres quarts
aprés de migdie partí de sa casa lo senyor oÿdor
real, acompanyat de molts cavallers y officials de
la present casa, y vingué en la dita capella ab lo
dit acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer
fins al cap de la scala los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, qui ja eren en dita
capella per dit effecte, y lo acompanyaren fins
dita capellaa; lo qual, havent feta oració, saludà
als cavallers y dames qui eren en dita capella y se
assentà en lo banc que baix serà designat, y ab la
matexa serimònia y solempnitat vingueren los
demés senyors de consistori, acceptat lo senyor
deputat ecclesiàstic qui per sa indisposició no
pogué venir en esta festa. Y entrats tots en dita
capella, feta oració, saludaren y se assentaren los
dits senyors deputats y oÿdors ab sos banchs vanovats de vellut carmesí nou a la mà dreta de
dita capella y a la mà squerra de dit altar, ço és, a
la part de la epístola, graduant-se quiscú per son
orde, assentant-se primer al cap del banc lo senyor deputat militar, aprés lo real y axí mateix los
dits senyors oÿdors de comptes, y consequutivament los dits magnífichs assessors y advocat
fiscal, després lo scrivà major, regent los comptes y racional, y consequutivament molts officials y cavallers.

En aquest mateix die se celebraren solempnes
vespres en dita capella ab molta música, comforme les del die de ahir, y vingueren en dita capella los senyors deputats y oÿdors ab lo mateix
acompanyament y orde dalt dits; a hont hi hagué molt gran concurs de cavallers y dames. Y
dits senyors deputats y oÿdors, ohides dites vespres, se’n anaren fins a la porta de la present
casa y allí se despediren, y quiscú d’ells se’n anà
en sa casa ab lo mateix acompanyament que
eren vinguts.

Y, encontinent, se comensaren les vespres ab
molta música y solempnitat, y acabades les dites
vespres, // 216v // los dits senyors deputats y oÿdors se alssaren y se’n anaren tots en la forma
dalt dita en la capella xica de la present casa y feren oració, y de allí estant se’n anaren fins a la
porta de la present casa y allí se despediren
anant-se’n quiscú d’ells en sa casa ab lo mateix
acompanyament.
Dimecres, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi.
En aquest die se celebrà la festa del gloriós sant
Jordi en la present casa, ab la pompa, solempnitat y grandesa que·s pot considerar, estant parada de molts y diversos draps de ras, domascos,
tafetants, quadros y altres adressos de molta estima y valor. Y en la capella nova de aquella se
celebraren los officis divinals, ab tota la pompa,
solempnitat y serimònies ecclesiàstiques acostumades, ab molta música de menestrils, trompetas, orga y altres, que era una melodia extraordinària, ab gran aplauso y contento de totes les
persones de tots los estaments qui·s trobaren en
dit offici. Vingueren a ohir los dits officis los
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Dijous, a XXIIII. En aquest die se celebrà lo aniversari acostumat en la present casa per les ànimes dels difuncts deputats y oÿdors, y se féu lo
offici solempne. Digué la missa lo reverent Pere
Pla, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona y
assessor de la present casa, y predicà lo reverent
pare prior del convent de Sant Agustí de la present ciutat.

218r

Dimars, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren, ben acompanyats ab los porters devant
y masses grans y de molts officials del dit Genea. a continuació ratllat axí mateix lo dit senyor bisbe de
Elna, deputat ecclesiàstic.

a. a continuació ratllat per dit effecte.
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les pragmàticas de la prohibició dels padranyals
y publicacions de aquelles y altres actes seguits
en virtut de dites pragmàticas, o si satisfan ha sa
obligació procurant dit reparo extrajudicialment. Vistes les constitucions del títol «De observar constitucions» y assenyaladament les
constitucions 8, 9, 11 y 15 de dit títol, y la
constitució 45 de les Corts del any 1599, y lo
capítol 5 del nou redrés del General del mateix
any. Vists molts llibres de Delliberacions y dietaris de la casa de la Deputació, axí antichs com
moderns, y en ells lo modo y forma ab què en la
casa de la Deputació se ha acostumat de procehir en semblants casos de contrafaccions de
constitucions, y com sie procehit també des del
any 1612 ensà que·s publicà la primera pragmàtica de què ara se tracta, que és estat ab procehiments extrajudicials y no altrament. Vists molts
vots de assessors y altres doctors aplicats en esta
matèria als senyors deputats que no compareguessen judicialment en la Real Audiència, sinó
sempre extrajudicialment, y assenyaladament
vista una embaxada que a 25 del // 219v // mes
de agost 1593, per part dels deputats que lashoras eran, se féu al llochtinent general quexant-se
de que un cars de contrafacció de constitució
que extrajudicialment li havien representat de
uns privilegis de veguer y batlle de Barcelona,
que se eren concedits al noble don Berenguer
de Peguera y a mossèn Francesch Pons, respectivament, lo molt reverent canceller volie se
tractàs judicialment devant d’ell, suplicant a sa
excel·lència fos servit manar a dit canceller revocàs los procehiments judicials que havia fets,
ab motiu que no·s podien fer, tant per se cosa
insòlita y inusitada com perquè lo síndich del
General may havie comparegut devant dit canceller, ni instat tal sinó que representava extrajudicialment la contrafacció de les constitucions
y llevava acte. Vista axí mateix altre semblant
embaxada de concell de assessors y graves doctors aplicats com allí se diu, fet a 5 del mes de
noembre 1596, per part dels deputats que lashoras eran al llochtinent general quexant-se, axí
mateix, de què lo Real Concell havie volgut
tractar judicialment lo cars de contrafaccions de
constitucions que·s pretenia per la crida que lo
duch de Maqueda havie manat publicar prohibint lo port dels padranyals, sinó en certa forma,
y suplicant a sa excel·lència fos servit casi per los
matexos motius manar que·s tractàs extrajudicialment y se revocàs lo que sabia a judicial. Vistes altres cosas que se havian de vèurer, los assessors, advocat fiscal y doctors applicats són de
vot y parer que per constitucions de Cathalunya, ni altrament, no tenen obligació los senyors
deputats, per si ni per son síndich, comparèxer
judicialment en la Real Audiència, per lo reparo
de dita contrafacció, sinó que satisfan ha sa obligació procurant lo remey extrajudicialment,

ral, a donar la benvinguda al excel·lentíssim
duch de Alcalá, lo qual vingué diumenge pròxim passat ab quatre galeres de Spanya, segons
se diu per a passar en Itàlia, per embaxada de
Roma, y estave hospedat en casa del excel·lentíssim senyor duch de Cardona. Y arribats en
dita casa y a sa presència se feren entre ells les
degudes cortesies y a cap de poch, havent-li donada la benvinguda, se despediren ab les matexes cortesies.
218v

Maig MDCXXV
Dijous, lo primer. En aquest die lo excel·lentíssim senyor duch de Alcalá envià a dir a ses senyories, per medi de son secretari, que ell estave
de partida y volia anar a despedir-se de ses senyories y fer sa deguda obligació. Y axí ses senyories se juntaren en la present casa a hont, a les
quatre horas de la tarda, lo dit excel·lentíssim
senyor duch de Alcalá vingué ab molt gran
acompanyament de cavallers y criats y ses senyories lo reberen al cap de la scala, també acompanyats ab los porters y masses devant y de
molts officials de la present casa en forma de
consistori, y de allí estant se’n anaren tots junts
aportant-lo dit senyor duch de Alcalá, en mig,
fins a la sala del consistori de ses senyories, a
hont se assentaren tots ab ses cadires posant al
dit excel·lentíssim senyor duch de Alcalá en
mig, ço és, entre los senyors deputats ecclesiàstich y militar, posant-se dit senyor deputat ecclesiàstich a la mà dreta y dit senyor deputat militar a la squerra, y los demés senyors de
consistori se assentaren dos a cada part, per son
orde, en la forma acostumada. Y a cap de poch,
havent-se fetes entre ells les degudes cortesies,
se alsaren y tornaren acompanyar dit senyor
duch de Alcalá fins al dit cap de la scala, ab la
matexa solempnitat que·l havien y allí se despediren ab molta alegria fent-se moltes cortesies.
Divendres, a II. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyoriesa // 219r // los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit
General, los quals donaren en mà y poder de ses
senyories un vot en scrits firmat per ells y los
magnífichs doctors aplicats, devall scrits, acerca
del proposat en los últims brassos tinguts en la
present casa a 16 de abril pròxim passat, lo qual
vot és del tenor següent:
«Jesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca si tenen obligació de comparèxer judicialment en la Real Audiència, per reparo de la
contrafacció de constitucions que·s són fetes ab
a. a continuació aquest vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1425.
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dites dos contencions, una del carretajar y altra
de la dita pragmàtica prohibitiva del ús y port de
padranyals, sens haver dexat de fer tot allò que
són tinguts y obligats per reparo de les vexacions que als poblats del present Principat són
estades fetes, hi·s fan en dites dos cosas, y per la
salvetat de les constitucions generals, drets y
privilegis de aquesta província, no fent en açò
intermissió alguna per tot lo que ha convingut y
convé, ab tot, per la intercessió de dit bras militar la qual tenen en la consideració y ponderació
que·s deu, procuraran en continuar les matexes
diligències y fer de nou totes les demés que aparexeran // 222r // convenir per alcansar en dites
dos contencions los fins y exhits que tot aquest
Principat y comptats desitjan, per los reparo y
smena dels prejudicis passats y salvetat de dites
constitucions, drets y privilegis per lo sdevenidor, tenint en la estima que és rahó a dit bras
militar la diligència que·s fa ab la present embaxada, per lo bon zel que en aquell se deu de las
cosas de aquest Principat y comptats.

continuant los procehiments en la forma que en
dit negoci fins ara se ha acostumat, y de la manera que fins vuy se és observat sempre en la
casa de la Deputació, de opposar-se extrajudicialment y no judicialment a semblants contrafaccions de constitucions, majorment que en lo
cas occorrent militan causas y rahons de molta
consideració per les quals no deu comparèxer
judicialment.
Marti, fisci Generalis advocatus. Petrus Pla, assessor. Cancer, consulens. Aymerich, consulens.
Aroles, consules. Vinyola, consulens. Franciscus
Llenes, consulens. Jacobus Mir, consulens. Fontanella, assessor. Fumaz et Despla. Joannes Ximenis, consulens. Rubi, consulens».
221r

Dimars, a XIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los noble y magnífichs
don Joan de Peguera, Joachim Valls y Agustí
Pexau, ab embaxada del bras militar, representant a ses senyories que per algunes persones del
present Principat y comptats quexoses dels notables agravis los fan quiscun die los officials y
ministres reals, no sols en lo carretajar la fusta
de sa magestat en les atarassanes de la present
ciutat, però encara per la pragmàtica de ús y
port dels padranyals, ab expressa contrafacció
de moltes y diversas constitucions, drets y privilegis de aquest Principat y comptats, és estat
instat dit bras militar a què se interposàs ab ses
senyories perquè fossen servits exir a la defenssa
de dites constitucions, drets y privilegis, de manera que cessassen les vexacions y inquietuts
que los poblats en dit Principat y comptats patexen en lo dit carretajar // 221v // la dita fusta de
sa magestat y en los ús y port de dits padranyals.
Y axí dit bras militar, desitjant y affectant summament la observança de dites constitucions,
drets y privilegis y la pau y quietut dels poblats
en dits Principat y comptats, ha deliberat fer-se
a ses senyories embaxada representant ab ella les
dites quexes y les dels dits poblats perquè se alcanse lo reparo dels prejudicis passen y la observança de dites constitucions, drets y privilegis
per lo sdevenidor. Per hont dits cavallers, en
non de dit bras militar, representant a ses senyories lo demundit, han suplicat fossen servits ses
senyories exir a la defenssa a les coses demundites, y per la bona direcció de aquella posen en
exequució la resolució últimament presa per la
junta de les persones dels tres estaments, dits
braços, acerca les dites coses ab la qual exequució entén dit bras militar se alcansaran deguts
effectes que lo dit bras de açò ne rebrà mercè
singular.

Dimecres, a XIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories per part del bras militar los senyors don Joan de Peguera, don Garau
de Peguera, Francesc de Tamarit, Joachim Dezvalls, Francesc Codina y Agustí Pexau, ab embaxada, la qual donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Per part del bras militar
lo die de ahir se féu a vostres senyories una embaxada suplicant en ella fossen servits posar en
exequució la deliberació feta en los últims brassos per vostres senyories tinguts en la present
casa, en los quals, entre altres cosas, se deliberà
que lo síndich del General comparagués devant
del Real Consell fermant dubte acerca de la
pragmàtica que estos // 222v // anys atràs se publicà del port dels padranyals, axí llarchs com
curts, la qual és estat resolt en la present casa de
la Deputació per los magnífichs assessors y altres advocats aplicats ésser estat aquella contra
expressa constitucions de aquest Principat. Y
per quant dit bras militar desitja que ab tot effecte sie exequutada dita deliberació feta en dits
braços, attès que per los predecessors de vostres
senyories se són fetes totes les diligències extrajudicials que·s podien fer, axí de embaxada particular enviada a sa majestat com també de requestes y protestacions presentades als ministres
de sa majestat. Y se sien vist per experiència que
aquelles no han sortit son effecte, ni dita reparació de contrafacció de constitucions s’és feta
fins vuy, axí que de necessitat se ha de acudir a
la comparació judicial del síndich del General
inseguint la disposició de les constitucions de la
reyna dona Maria de les Corts del any 1422, capítol 27, comensant «Lo fruyt de les leys», que

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, respongué que si bé sempre lo consistori
de ses senyories ha estat y està molt attès en les
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última que com ha cathalà havie fets molts officis ab sa majestat y que no dexarie de continuarlos y del que serie manarie donar avís. E com,
excel·lentíssim senyor, fins vuy no se haje sobresegut en dites exequucions ans bé havem tingut
notícia que·s van continuant en grandíssim prejudici de aquest Principat y de ses prerrogatives,
ni fins vuy hajam tingut altre avís de vostra excel·lència. Per ço, per descàrrech de la obligació
de nostres officis, havem determinat de tornar
altre vegada, personalment, a suplicar extrajudicialment a vostra excel·lència sie servit no donar
lloch a dita contrafacció de constitucions, ans
per observança de aquelles, que vostra excel·lència té jurades, manar parar y sobresèurer
dites exequucions que·u tindrem a molt gran
mercè».

és constitució octava, sots títol «De observar
constitucions», y de la constitució capítol 45 de
les Corts del any 1599, que comença «Més statuhim y ordenam», que·s en foli 15. Per ço, ab
esta segona embaxada a vostres senyories se suplica sien servits, per observança de dites dos
constitucions y altres, manar al síndich del General que judicialment comparega en fermar
dubte acerca de dita pragmàtica, attès y en consideració que no obstant les diligències fins vuy
fetes se passà avant en la execució de ella, que
dit bras o rebrà a singular mercè».
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que de present estaven
attesos als negocis representats ab dita embaxada y que procurarien ab totes veres en pèndrer
resolució en lo que convendrie al servey de
Déu, nostre senyor, de sa magestat y benefici de
aquest Principat.
223r

E sa excel·lència, oÿda la dita embaxada y rebuda aquella en scrits, respongué de paraula que
en totes les embaxades, que en orde de aquest
negoci li són estades representades, ha respost
que lo sobresèurer la exequució de la dita real
pragmàtica no dependia de sa facultat, ans bé
ere fet propri y corrie devant sa majestat y de sos
ministres en sa real cort, si bé ab paraules generals ha significat lo desig que té que sa majestat
sie servit aconsolar esta província en sobresèurer
la dita exequució, y per aquest effecte ha fet
molts bons officis suplicant-ho a sa majestat ab
diverses cartes, de las quals fins lo die present no
ha tingut resposta. Y axí de present no pot
suspèndrer la dita exequució per no estar en sa
facultat, com té dit, per haver majorment deu o
dotse anys que lo procurador fiscal està en possessió de exequutar la real pragmàtica, comforme dix ser estada exequutada en moltes persones, tant militars com altres. Emperò, per lo
molt desija la consolació de aquest Principat,
// 224r // dix que continuarà los bons officis que
ha acostumat fer per la consolació de aquestos
Principat y comptats, suplicant-ho axí a sa majestat de qui ha de venir lo remey, y que ell en
ninguna manera pot suspèndrer la exequució de
la dit pragmàtica per lo que ja té dit.

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment acompanyats ab les masses y porters devant y de molts officials de la present casa, se
conferiren personalment en lo palàcio episcopal
del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y comptats, obtinguda primer hora de sa excel·lència per medi del
síndich de la present casa, com és acostumat. Y
arribats a sa presència y fetes entre ells les degudes cortesies, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, representaren a sa excel·lència les quexes dels poblats en aquest Principat y comptats
dels prejudicis y molèsties reben de la exequució de la pragmàtica real prohibitiva del ús y
port dels padranyals, per la contrafacció notòria
resulta de dita exequució de les constitucions
generals, drets, privilegis y prorrogatives de dits
aquest Principat y comptats. Suplicant a sa excel·lència sie de son servey manar sobresèurer
dita exequució, comforme ab altres embaxades
és estat suplicat, y axí mateix dits molt il·lustres
senyors deputats, per medi de dit senyor deputat ecclesiàstich, han donat a sa excel·lència la
dita embaxada en scrits, la qual és del tenor següent:

Dijous, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa per fer la extracció de
nou persones en habilitadors per los que podan
ser insiculats en deputats y oÿdors, per la insiculació fahedora lo mateix die, y serviren los brassos de testimonis, y haguey en la taula e hont
fonch feta dita extracció nou testimonis, ço és,
tres de cada estament. Per lo estament ecclesiàstich los senyors fra don Pedro de Llordat, monjo y almoyner de Ripoll, fra Miquel Salavardenya, monjo de Sant Cugat, y Joan Fuster,
canonge de la Seu de Tortosa, y altres. Per lo estament militar los senyors don Francisco Sans,
don Jaume Monpalau y Francesc Ferrer. // 224v

«Excel·lentíssim senyor. En diverses embaxades, y assenyaladament ab una que a 20 de abril
proppassat en exequució de la resolució presa
en los brassos lo die abans tinguts, férem per
nostres persones, havem representat a vostra excel·lència la contrafacció de les constitucions
que·s fehia ab la exequució que·s comminave fer
en los béns de Francisco Sulla, donzell, en la vila
de Tremp domiciliat, y altres, per la pena de la
pragmàtica dels padranyals en la qual se diu haver // 223v // incidit, suplicant a vostra excel·lència fos servit manar parar en dita execució. Y
vostra excel·lència fou servit respòndrer a dita
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siàstichs haver de sèurer en primer lloch, seguidament, y aprés axí mateix los militars y reals,
pretenent lo contrari, ço és, haver de sèurer interpolladament, los dits senyors habilitadors ecclesiàstichs haver sèurer en primer lloch seguidament y aprés, axí mateix, los militars y reals;
per ara y per no diferir lo present acte de inseculació de què pot resultar dany al General y sens
prejudici algú de sos drets y pretencions, se
acontentan que lo del sèurer en dit acte que seguera primer y seguidament los senyors ecclesiàstichs, aprés los militars y aprés los reals,
comforme segueran en lo últim acte de la habilitació, ab expressa protestació que lo present
acte no sie tret en conseqüència, ni per aquell se
augmente ni disminuesca lo dret de les parts.
Presents per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan Ventura Curús, scrivent.

// Per lo estament real los senyors Francesc Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona, Vicens Magarola, també ciutadà honrat de Barcelona, y micer Pere Rubí, ciutadà honrat de Barcelona.

Y estant tots assentats en la taula de la extracció,
després dels senyors deputats y oÿdors de
comptes, presents y assistint los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, quiscú d’ells
assentats ab ses cadires per son orde en la forma
acostumada, essent ja comensat lo acte de dita
extracció, fonc suscitat dubte y qüestió entre los
dits Càrcer y Magarola, ciutadans honrrats de
Barcelona, de una, y lo dit micer Francesc Pere
Rubí, doctor en drets, de parts altra, sobre la
precedència del lloch en rahó de sos estaments,
per ço que dit Rubí se ere assentat abans dels
dits Càrcer y Magarola, ocupant-los la precedència en lo sèurer. Y aprés de ésser discutit
dit negoci entre ses senyories y magnífichs assessors y advocat fiscal se confirmaren en què lo
dit Rubí cedís y donàs la precedència als dits
Càrcer y Magarola, per ésser aquells ciutadans
honrats de Barcelona, y axí han acostumat de
procehir als ciutadans honrats y burgesos forasters, de hont dit Rubí se alsà del lloch a hont estave assentat y muda en altre, donant precedència als dits ciutadans honrants de Barcelona, y
dits Càrcer y Magarola y altres ciutadans honrrats de Barcelona qui allí·s trobaren presents
requeriren a mi, Anthoni Thió, scrivà major del
dit General, llevàs acte del demundit. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Gismundo Bonfill, també notari, ciutadans de
Barcelona.
225r

E fet açò, encontinent, comensaren lo acte de
dita insiculació y acabaren aquell als vint del dit
mes y any, entre les tres y quatre de la tarda, de
manera que durà sis dies y sis nits, com més llargament és de vèurer en llibre de Deliberacions
sots la matexa jornada.
226r

En aquest mateix die, en presència dels dits
brassos y de dits testimonis qui serviren de brassos, foren extrets en la forma acostumada nou
persones, ço és, tres de cada estament y foren
los següents: Per lo estament ecclesiàstic los
senyors Sebastià Saleta, canonge de la Seu de
Barcelona, Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell, y lo doctor Francesc Murillo, ardiaca y canonge de dita Seu de Urgell. Per lo estament
militar los senyors don Carlos Copons, Miquel
Joan Tevarner y Francesc Cànoves, donzell. Per
lo estament real los senyors mossèn Bernabé
Berenguer, doctor en drets de Leyda, mossèn
Ivó Ornos, ciutadà honrrat de Gerona, y misser
Joan Francesc Rossell, doctor en medicina, ciutadà de Barcelona.

Dilluns, a XVIIII. En aquest die los magnífichs
senyors misser Joan Gàllego, misser Joseph Ferrer, misser Hierònym Senjusta, Francesc Bonet, misser Miquel Carreres y misser Francesc
Aguiló, doctors del Real Consell, anomenats
per los excel·lentíssim compte de Eril y egregi
comte de Santa Coloma, don Hugo de Cruÿlles
y de Santa Pau, don Ramon de Calders y Farran, Guillem Pere Dusay y Hierònym de Navel, elets per los molt il·lustres senyors deputats
del General de Catalunya, y los senyors de la
novena de la habilitació y insiculació dels llochs
vagants de oÿdors y deputats del General, tant
dels restants del trienni passat com del corrent
trienni, que de present se fa en la present casa,
per llevar les dificultats y pretencions tingudes
per part // 226v // de dits senyors de la novena
retardant la dita insiculació, han donat són vot
en scrits acerca les coses los són estades proposades, lo qual és del tenor següent:
«En lo fet de la controvèrsia suscitada per y entre los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una part, y los senyors
habilitadors extrets a XV del corrent mes de
maig 1625, per a la insiculació en dit temps faedora, de part altre, los doctors de la Real Audiència infrascrits consultats sobre de ella, vistes
les scriptures que per part dels sobredits los són
estades amostrades y ohides les informacions
que de paraula los són estades fetes, són de vot y
parer que en lo cas occorrent en la present insi-

Y estant dits insiculadors tancats en la // 225v //
sala del consistori se succehí algun debat o diferència entre los senyors habilitadors, vuy die
presents, extrets per la insiculació fahedora dels
llochs vacans de deputats y oÿdors, sobre la forma y orde de sèurer en lo acte de la dita habilitació, pretenén los dits senyors habilitadors eccle-

a. a continuació repetit misser Hierònym Senjust.
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tres cavallers se continue la demanda de dita
plaça, attès no s’és dexada de fer dita justa de
desafiu per ells sinó per les ocupacions de ses
senyories que han sobrevingut per dites inseculacions, y que ha aparegut obligatori comunicar-se a ses senyories a fi y effecte que deliberen
lo que·ls aparexarà convenir.

culació dits habilitadors no tenen poder ni jurisdicció de conèxer si los llochs que se’ls proposan, per dits deputats y oÿdors, són vagants o no.
Lo doctor Joan Gàllego. Lo doctor Hierònym
Senjust. Lo doctor Miquel Carreres. Lo doctor
Joseph Ferrer. Lo doctor Francesch Bonet. Lo
doctor Francesc Aguiló».

Dijous, a XXII. En aquest die vingueren ab embaxada del bras militar en consistori de ses senyories los senyors don Joan de Josa, don Joseph
de Mur, Francesch de Tamerit, Francesc Dalmau, Joseph de Cacirera, Miquel Quintana y
Pere Cornell, los quals representaren aquella a
ses senyories en dit son consistori, // 228r // donant per explicació de dita embaxada una suplicació, la qual fonc legida per mi, Anthoni Thió,
scrivà major y secretari del dit General, a ses
senyories, e per mi ne fonc llevat acte en presència de Francesch Colberó, notari, ciutadà de
Barcelona, y Joan Ventura Curús, scrivent, en
açò cridats per testimonis, la qual suplicació és
del tenor següent:

Los dits senyors elets demundits, inseguint lo
vot y parer de dits magnífichs doctors del Real
Consell, han donat son vot en scrits sobre les dites dificultats y pretencions, y aquell han notificat a ses senyories y a dits senyors de la novena,
lo qual és del tenor següent:
«En lo fet de la controvèrcia suscitada per y entre los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una part, y los senyors
habilitadors extrets a 25 del corrent mes dea
// 227r // maig 1625 per la inseculació en dit
temps fahedora, de part altra, vistes y ohides totes ses pretensions y pres parer de doctors de la
Real Audiència als quals havem cridat perquè·ns
aconsellassen. Havem resolt unànimes y comformes que los senyors habilitadors en lo cars
occorrent no tenen poder ni jurisdicció de
conèxer si los llochs que se’ls proposan per dits
deputats y oÿdors en la present insiculació són
vagants o no.

«Molt il·lustres senyors. Per part del bras militar
a 13 del corrent mes de maig se féu a vostres
senyories una embaxada de tres persones y a 14
de dit altre de sis persones en scrits, suplicant en
ellas fossen servits posar en exequució la deliberació feta en los últims braços, per vostres senyories tinguts en la present casa, en los quals,
entre altres cosas, se deliberà que lo síndich del
General comparegués devant del Real Concell
fermant dubte acerca de la pragmàtica que estos
anys atràs se publicà del port dels padranyals, axí
llarchs com curts, la qual és estat resolt en la
present casa de la Deputació, per los magnífics
assessors y altres advocats aplicats, ésser estat
aquella contra expressas constitucions de aquest
Principat, y per quant dit bras militar desija que
ab tot effecte sie exequutada dita deliberació,
feta en dits braços, attès que per los predecessors de vostres senyories se són fetes totes les diligències extrajudicials que·s podian fer, axí de
embaxada particular enviada a sa majestat com
també de requestes y protestacions presentades
als ministres de sa majestat, y se sie vist per experiència que aquellas no han sortit son effecte,
ni dita reparació de contrafacció de constitucions s’és feta fins vuy, axí que de necessitat se
ha de acudir a la comparació de les constitucions de la reyna // 228v // dona Maria de les
Corts del any 1422, capítol 27, comensant «Los
fruyts de les leys» que·s constitució 8, sots títol
«De observar constitucions» y de la constitució
capítol 45 de les Corts del any 1599, que comensa «Més statuhim y ordenam» que és en foli
15. Per ço, ab esta tercera embaxada, lo bras
militar representa a vostres senyories tot lo sobredit, y que en nom de diligència estan com-

El conde y varon de Eril. Don Hugo de Cruÿlles y de Santa Pau. Guillem Pere Dusay. Lo
comte de Santa Coloma. Don Ramon de Calders y Ferran. Hierònym de Navel».
Dimecres, a XXI. En aquest die lo senyor Francesch Pla y de Cadell, donzell, deputat militar
del present Principat, present en lo consistori de
ses senyories, ha fet fe y relació a ses senyories
de paraula que, dins lo temps dels vuyt dies
acostumats aprés del die de la justa, // 227v //
fonch demanada a ell, dit senyor deputat militar, per lo noble don Joan de Eril y altres cavallers, la plaça per justar en rahó del desafiu proposat entre dits cavallers, y que ell com ha
deputat militar los havie concedit dita plaça per
lo diumenge pròxim passat, y que dita justa de
desafiu no se és poguda fer dit die, comforme
saben ses senyories, per les ocupacions són estades per causa de la insiculació dels llochs vagants de deputats y oÿdors de comptes del dit
General, la qual se comensà a XV del corrent, y
per dificultats se són offertes en dites insiculacions lo acabament de aquelles se és diferit fins
en lo die de ahir, y axí la dita plaça no ha pogut
tenir effecte y que per dit don Joan de Eril y ala. a continuació els dos vots transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1425-1426.
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se assentaren quiscú d’ells en ses cadires, per
son orde en la forma acostumada. Y fetes entre
ells les degudes cortesies, lo dit excel·lentíssim
senyor duc de Cardona los féu part y donà rahó
del casament de la il·lustríssima senyora dona
Catherina de Aragó, filla sua, ab loa il·lustríssim
senyor marquès del Carpio, dient que li cabie en
obligació fer a saber a ses senyories lo dit casament, tenint per molt cert que se havien de alegrar de aquell. E ses senyories, parlant lo senyor
deputat militar, per absència del dit senyor deputat ecclesiàstich, com dalt se diu, respongueren que estimaven en lo que ere rahó la mercè
que sa excel·lència los havie fet en fer-los a ssaber nova tant bona y de tanta alegria, donant-li
lo parabien de dit casament, y a cap de poch
s’alssaren, fent-se moltes cortesies, y acompanyaren axí mateix al dit excel·lentíssim senyor
duc de Cardona fins al cap de la dita scala, a
hont se despediren ab les matexes cortesies.

presas no sols las extrajudicials però si las judicials, segons disposició de la constitució de la
reyna Maria sobrereferida, y que axí vostres senyories, pus són estades fetes les extrajudicials,
fassen y manen fer les judicials per total compliment del capítol 5 de les Corts del any 1599, lo
qual representan a vostres senyories, y per a què
consta de aquestes diligències del bras militar
suplica a vostres senyories manen al scrivà major, per observança del capítol 59 de dites
Corts, ne fasse acte públich».
E ses senyories, parlant lo senyor deputat real,
per absència del senyors deputats ecclesiàstich y
militar, respongueren que molt en hora bona ne
fos llevat acte. E després, a 24 del dit mes y any,
ses senyories manaren a mi, dit scrivà major y
secretari del dit General, continuàs al peu de la
demundita scriptura la resposta devall scrita,
continuada en un tros de paper, la qual és del
tenor següent:

E aprés, en lo endemà, als X dels dits mes y any,
obtinguda hora, dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment,
anant dins un cotxo ab los porters y masses
grans devant en altre cotxo, y acompanyats de
mi, scrivà major y secretari del General, dels
magnífichs regent los comptes y racional y altres
officials y ministres del dit General, seguint ab
altres cotxes, visitaren lo dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona. Y algun poch // 231v //
abans de arribar en la casa e o palàcio de dita sa
excel·lència fonch ohida una trompeta, lo qual
sonà tot lo temps de dita visita.

«Que com lo article de sí se havia de comparèxer judicialment en la Real Audiència per a fermar dubte sobre la contrafacció de la pragmàtica dels padranyals y altres procehiments en
virtut de aquella fets, ere article de dret, ses senyories, després de tinguts los últims braços, juntaren a sos magnífichs assessors y altres doctors
aplicats perquè·ls aconsellassen lo que devien
fer, los quals a II del corrent mes de maig los
han // 229r // donat son vot y parer en scrits, lo
qual offerexen seguir y exequutar puntualment,
com tenen obligació».
La qual resposta per manament de ses senyories
també ne és estat llevat acte per mi, dit scrivà
major y secretari de dit General, en presència de
dits testimonis.
229v

Dijous, a XXVIIII. Festa de Corpus.

230v

Juny MDCXXV

Y arribats en la dita casa los hisqueren a rèbrer
molts cavallers y criats de sa excel·lència, fins en
lo cap més alt de la scala de dita casa, a hont dita
sa excel·lència los hisqué a rèbrer ab gran acatament y demonstració de regosijo y contento, y
ab lo dit acompanyament, tant dels dits officials
y ministres del dit General com dels dits cavallers y altres criats de sa excel·lència, entraren
fins en un aposiento de dita casa, que y los demés estaven molt entoldats de quadros y altres
paraments de molta importància y riquesa. Y allí
se assentaren dits senyors deputats y oÿdors de
comptes y dita sa excel·lència en forma consistorial, en unes cadires molt riques y sumptuosas. Y assentats en la forma demundita, dits senyors deputats, parlant lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, donaren lo parabien a dita sa
excel·lència del dit casament com ha tant acertat
y tant en son lloch, del qual se promet gran servey de Déu y benefici universal de tot aquest
Principat y comptats. Y sa excel·lència acceptà
aquell ab molt gran [...]ment, regosijo y con-

Dilluns, a VIIII. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor duch de Cardona vingué en la present
casa ab molt gran acompanyament de cavallers y
criats, al qual ses senyories, consistorialment ab
les masses grans y porters devant acompanyats
de molts officials de la present casa, lo hisqueren a rèbrer al cap de la scala de la present casa, y
junts se’n entraren en la sala del consistori y allí
se assentaren ab ses cadires, havent posat al mig
una cadira a hont se assentà lo dit // 231r // excel·lentíssim senyor duc de Cardona, ço és, entre los senyors deputat militar y real, assentantse lo dit senyor deputat militar a la mà dreta, per
trobar-se absent lo senyor deputat ecclesiàstich
per sa indisposició, y a la mà squerra lo senyor
deputat real, y los demés senyors de consistori

a. a continuació repetit lo.
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tento y moltes offertes que féu a ses senyories y
al present Principat, ab demonstració de gran
voluntat de afavorir, valer y ajudar a las cosas de
aquell. Y després se continuà la pràtica entre ses
senyories y sa excel·lència, per una bona estona,
y se alssaren, y de aquí, ab lo dit acompanyament, ses senyories anaren a fer visita a la excel·lentíssima duquessa, muller sua, y dit senyor
duch los acompanyà fins al portal del aposento a
hont dita excel·lentíssima senyora aguardava
dita visita, y entraren ses senyories, restant dit
excel·lentíssim duch en la porta de dit aposiento
tenint conversació ab los dits magnífichs regent
los comptes y altres. Y ses senyories feren la dita
visita a dita senyora // 232r // duquessa, donantli lo dit parabien, lo qual acceptà dita excel·lentíssima senyora ab demonstració de gran gust y
alegria, y continuàs un poquet la pràtica y després se alsaren hi·s despediren ses senyories de
dita excel·lentíssima senyora duquesa. Y exint
de dit apossento, dit excel·lentíssim senyor
duch se junctà ab ses senyories y ab lo acompanyament demuntdit arribaren, sa excel·lència y
ses senyories, fins al cap de dita scala a hont se
despediren ab moltes cortesies. Y se’n tornaren
ses senyories ab lo mateix acompanyament de
dits porters y masses y de dits officials y ministres de dit General, tornant-se’n en la present
casa ab los matexos cotxes.
Dimars, a X. En aquest die vingué en consistori
lo senyor deputat ecclesiàstich, lo qual per sa indisposició havie faltat en ell des de 22 de maig
pròxim passat fins lo die present. En aquest mateix die anaren ses senyories a fer visita als excel·lentíssims duc y duquesa de Cardona per a
donar-los lo parabien del casament de la senyora dona Catherina de Aragó, llur filla, ab lo senyor marquès del Carpio, com més llargament
està continuant en lo present dietari sots jornada del die de ahir.

senyories un memorial estampat y firmat de ses
firmes acerca de la provisió de vice-canceller, lo
qual és assí cusit signat de lletra Ba.
233r

Disapte, a XIIII. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor loctinent general, per medi de son secretari, Miquel Pérez, envià a sercar a ses senyories,
los quals, ben acompanyats ab los officials y
masses devant y de molts officials, se conferiren
a sa excel·lència en son palàcio. Y arribats a sa
presència, sa excel·lència manà que tots los que
acompanyaren a dits senyors deputats restassen
fora que axí convenie. Y axí totes les persones
que allí·s trobaren hisquessen fora, restant ab sa
excel·lència los dits senyors deputats. Y havent
estat una estona hisqueren dits senyors deputats
y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix
acompanyament. Y essent en la present casa dits
senyors deputats manaren a mi, scrivà major y
secretari del dit General, que continuàs en lo
present dietari que sa excel·lència los havie fet a
saber la guerra que fehia per lo senyor duch de
Saboya y altres contra la senyoria de Gènova y
terres de aquella, de manera que dit duch de Saboya y demés ab sos exèrcits eren entrats dins lo
Genovasat y ocupades moltes terres de aquell y
que anave la cosa ab molt deterior stat per la
part de Gènova, // 233v // sinó fos que la divina
Majestat per la divina clemència remediàs. Y
que esta nova no la tenie encara de la majestat
del rey, nostre senyor, sinó de un correu que ha
passat per assí, que va en la cort, y li ha aparegut
a sa excel·lència comunicar la dita nova ab ses
senyories perquè ne tinguessen notícia y les
Corts de aquest Principat estiguessen apercebides per quant sa majestat scriga dita nova a ses
senyories.
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Dijous, a XXI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs Miquel
Pol, donzell, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de la present ciutat, ab embaxada de part del
bras militar, los quals, de part de dit bras, representaren a ses senyories que dit bras militar ha
entès que, per ses senyories, se ha enviat per
embaxador en cort de sa majestat lo noble don
Francisco de Monsuar, canonge y hospitaler de
la Seu de Tortosa, // 234v // del que dit bras ha
fet molta admiració perquè la dita embaxada és
contra la resolució presa per les persones dels
tres estament en la junta de aquells, dita de
brassos, tinguda en la present casa a setze de

En aquest mateix die vingueren // 232v // en
consistori de ses senyories mossèn Raphel Riera
y Antich Servat, notaris de Barcelona, elegits y
anomenats per ses senyories per a vèurer, mirar
y regonèxer los capbreus nous, que al present se
estan fent en la present casa, los quals han donat
en mà y poder de ses senyories en scrits, acerca
de dits capbreus, una relació continuada en un
full de paper, sotascrita de ses firmes, y axí mateix dos memorials de advertiments continuats
en dos fulls de paper, los quals, relació y memorial, són assí cusits, signats de lletres A, B, C, los
quals són assí cusits.

a. a continuació la relació i els memorials transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1426-1428. PLA, MARTI I FONTANELLA. Pro
principatu Cataloniae in defensionem constit. IIII. sub tit. De
officio cancellarii et vicecancellarii, in I. volum, constit. disponentis vicecancellarium debere esse naturalem et domiciliatum
in regnis Coronae Aragonum. [Barcelona]. Jeroni Margarit.
[v. 1625]. 12 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-34, entre
els folis 232v-233r).

Dijous, a XII. En aquest die los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General
vingueren en consistori de ses senyories, los
quals aportaren y donaren en mà y poder de ses
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deu fer en persona natural de la dita Corona, los
quals apuntaments posats en scrits donaren a ses
senyories y per ses senyories fonc manat ser continuats en lo present dietari, comforme se segueix: «Jhesus, Maria. Constitucio 4, subtitulis»,
consuantur prout sunt consuti signati litera.

abril pròxim passat, y que desitjan saber les causes que·ls mogué a ses senyories en fer la dita
embaxada.
E ses senyories, parlant lo senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstic, respongueren que si dit
bras militar fa admiració de què lo consistori
haje enviat lo dit embaxador en cort de sa magestat, molt major la ha de fer lo dit consistori
del dit bras militar y persones de aquell, per posar-se lo dit bras en cosas que no li spectan y sabent molt bé dit bras militar que les resolucions
que·s prenen en les juntes de les persones dels
tres estaments, dits brassos, no són decissives
ans bé merament són consultives, la qual està en
mà dels senyors deputats y consistori de aquells
de acceptar-les o dexar-les de acceptar. Y si bé
dits senyors deputats no tenen obligació de donar rahó a dit bras militar de ses accions, ni lo
bras militar bé per a què posar-se en elles; totavia diuen dits senyors deputats que son consistori ha deliberat fer la dita embaxada no sols per
les rahons y causes representades per ses senyories als dits brassos en la dita junta, tinguda de
aquells dit die de XVI de abril pròxim passat,
però que moltes altres causes molt urgents per
las quals és estat no sols convenient però necessari fer-se la dita embaxada y quiscuna d’elles, és
estat bastant y obligatòria a ses senyories en fer
aquella, las quals per ara no·ls apar a ses senyories haver-les de dir a dits brassos sols en son
cars y temps y a les persones que tindran obligació las diran quant convinguea.
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Juliol MDCXXV
Dijous, a III. En aquest die ses senyories donaren a misser Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, dos vots en scrits acerca de
mercaderies y una licència donada per lo
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
del present Principat y comptats, firmats per los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del dit General y los magnífichs advocats de la
present ciutat, continuats en dos fulls de paper
per a què aquells fossen continuats en lo present
dietari, los quals són del tenor següent:
«Jhesús, Maria.

En aquest mateix die los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General vingueren en
consistori de ses senyories y de paraula digueren
que ells havien fet uns apuntaments y advertiments per facilitar la pretensió del present Principat en rahó de la provisió del càrrech de vicecanceller de la Corona de Aragó, que comforme
constitucions y drets del present Principat se ha y

En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya acerca de una llicència
que demana sa excel·lència per a tràurer del magatzem del General alguna sort de mercaderia,
de la que allí està embargada de francesos, per a
vèndrer-la y pagar del que procehirà alguns gastos que·s són fets per la custòdia de dites mercaderies sens pagar-ne per ara dret algú. Vist un
parer, de setse de maig mil sis-cens vint-y-sinc,
que hauria de la entrada de dites mercaderies se
donà als senyors deputats, los quals en virtut de
dit vot donaren llicència perquè dites mercaderies poguessen ésser tretas en terra y posades en
lo magatsem del General sens pagar pro nunc
drets alguns, fins que fos vist que·s farie de dites
mercaderies sens emperò prejudici de dits drets
en cas fossen deguts. Tingut col·loqui ab los
magnífichs advocats de la ciutat, als quals ho
han comès los senyors consellers per lo interès
de dita ciutat, y presa resolució comformament
ab los dits magnífichs advocats de la ciutat, los
assessors y advocat fiscal del General són de vot
y parer que axí com abans los senyors deputats
donaren llicència per a tràurer en terra dites
mercaderies sens pagar dret algú, fins a tant se
resolgués que·s havie de fer d’elles sens emperò
prejudici de dits drets,a // 237r // sempre que
sien deguts, podan ara dits senyors deputats donar la llicència que sa excel·lència demana per a
vèndrer alguna poca de dita roba per a pagar
gastos d’ella, fins en quantitat de quatre-centes
liures, ab les matexes emperò salvetats del exhigir-ne en son temps los drets que poran dèurer,
attès resta en lo General la major part de la roba

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1428-1429.

a. a continuació els dos vots transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1429.
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Dimars, a XXIIII. Festa del gloriós sant Joan.

235v

Disapte, a XXVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Damià Caldes, prevere y vicari perpètuo de la isglésia parrochial de
Santa Maria de la Mar de la present ciutat, lo qual
renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici de guarda ordinària de dit portal de Mar,
en favor de Pere Masmijà, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E
ses senyories admeteren aquella si y comforme
per capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesc Colberó, notari, y Joan Ventura Curús, scrivent.
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ab què resta assegurat lo dret del General, que
val molt milanars de ducats. Y aquest és notori
parer, firmat axí de nostres mans com dels dits
magnífichs advocats de la ciutat. En Barcelona,
al primer de juliol MDCXXV.

// 238r // de la terça de juliol, agost y setembre
1624. Y Jaume Llinàs, altre de dits taulers de
dita vila de Sant Feliu de Guíxols, los llibres y
diners de la terça de octubre, noembre y dezembre de dit any 1624.

Petrus Pla, assessor. Gilabert, advocatus civitatis.
Marti, fisici Generalis advocatus. Fontanella, assessor. Xammar, advocatus civitatis».

En aquest mateix die lo dit misser Joseph Fontanella, sobrecol·lector del dit General en la part
de levant, aportà en la scrivania major de dit General lo llibre de la Creueta de les terçes de juliol, agost y setembre y octubre, noembre y dezembre de 1624, per ell sobrecol·lectades,
recondit en la scrivània major de dit General en
la forma acostumada, y essent buydat fonc
aportat per mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, y lliurat en mà y poder
de Agustí de Lana, donzell, racional del dit General, lo endemà als sinc del dit mes y any, attès
que axí és estat deliberat per ses senyories.

«Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya acerca de una mercaderia
de francesos que està embargada en lo moll de
la present ciutat, per la Capitània General, que
sa excel·lència voldrie fer tràurer a terra y posarla en la casa del General, per evitar los gastos
que en les barcas fa y los danys que pateix, sens
pagar drets fins a tant que sie determinat sí se ha
de confiscar dita mercaderia o no. Y vist altrament si dita mercaderia deurà dret o no. Hagut
col·loqui ab los magnífichs advocats de la casa
de la ciutat, als quals ho han comès los senyors
consellers per lo interès de la dita ciutat, y presa
resolució comformament ab los dits magnífichs
advocats de la ciutat, los assessors y advocat fiscal del General són de vot y parer que los senyors deputats podan donar licència que las robas y mercaderies, que estan en los vaxells de
francesos en lo moll embargats // 237v // per sa
excel·lència, sien tretas en terra y posades en lo
magatzem del General, perquè estiguen allí en
custòdia fins que·s resolgue que se’n ha de fer,
sens emperò prejudici dels drets que podan
dèurer de les mercaderies al General, segons lo
que·s farà d’elles, als quals no volen dits senyors
deputats ésser prejudicats ab dita llicència. Y
aquest és nostron parer, firmat axí de nostres
mans, com dels magnífichs advocats de la casa
de la ciutat. En Barcelona, XVI de maig MDCXXV.
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En aquest mateix die vingué en consistori de
ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell,
racional de la present casa, lo qual féu relació
com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor
del dit General en la part de llevant, ha comptat y pagat les terces de juliol, agost y setembre
y octubre, noembre y dezembre del any 1624,
per ell col·lectades, exceptats los taulers de
Sant Feliu de Guíxols per les dites terces de
dits mesos de juliol, agost y setembre, octubre,
noembre y dezembre de dit any 1624, y lo
tauler de Puigcerdà per la terça de octubre,
noembre y dezembre de dit any, per los quals
se han ja despedides commissions als 4 del corrent, per exequutar dits taulers en virtut de la
relació feta per lo dit sobrecullidor, continuada
en lo present dietari sotssignada del quatre del
corrent.

Petrus Pla, assessor. Gilabert, advocatus civitatis.
Marti, fisci Generalis advocatus, Fontanella, assessor. Xammar, advocatus civitatis».
Divendres, a IIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories misser Joseph Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de
llevant, lo qual féu relació a ses senyories com
Luís Colom, tauler del General de la vila de
Puigcerdà, és restat debitor al General en los llibres y diners de la terça de octubre, noembre y
dezembre 1624. Y axí mateix ha fet relació com
Raphel Pi, altre dels taulers del dit General de la
vila de Sant Feliu de Guíxols, és restat debitor al
General, ço és, per resta de la terça de juliol,
agost y setembre 1623, cent vuytanta-quatre
liures, dos sous y un diner y los llibres y diners

Dilluns, a VII. En aquest die, per part del magnífic misser Miquel Carrera, doctor en drets,
aportaren y presentaren en consistori de ses senyories un privilegi de doctor del Real Concell
en son favor despedit, en la sòlita y acostumada
forma, lo qual per ses senyories fonch manat assentar y continuar en llibre de Juraments de officials reals, recondit en la scrivania major de dit
General, manant que per lo scrivà major y secretari del dit General sie assentada en lo dors de
dit privilegi la presentació de aquell en la sòlita y
acostumada forma.

239r
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Dimars, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com lo senyor Pere Fuster, ciutadà honrat de Barcelona, lo present
trienni deputat real y sobrecullidor del dit General en la part de ponent, ha comptat y pagat
les terces de juliol, agost y setembre, octubre,

[ 1625 ]

[ 1625 ]

provisió de carn per dita present ciutat. Y axí
dits senyors consellers y ciutadans e lo dit
mossèn Joan Francesch Brossa, en nom y per
part de dita ciutat, necessiten de propri ús de ses
senyories per a tràurer la dita quantitat en
França, a obs de fer en ella la dita compra de
moltons; y com de present no estiga junt
// 240v // lo consistori, suppliquen dits senyors
consellers sia servit sa senyoria fer mercè a la
dita ciutat de manar juntar lo dit consistori, y en
ell proposar lo dalt refferit perquè en consideració de la justa causa que milite en orde de
aquest negossi, desliberar concedir lo dit propri
ús que dits consellers y ciutat ne rebran singular
mercè.

nohembre y dezembre de 1624, per ell sobrecol·lectades.
Dijous, a X. Festa de sant Christòphol.
Disapte, a XII. En aquest dia ses senyories, per
extracció de la desliberació feta lo dia present en
consistori, manaren que per mi, Antoni
// 239v // (Thió), scrivà major y secretari del dit
General, fos continuat lo procés de la provisió
de vici-canceller en favor de Valentí Claver, tret
del archiu real de la present ciutat, en lo present
dietari, lo qual és del thenor, etcètera, lo qual
sia assí cusit.
Dilluns, a XIIII. En quest dia Joan Gaspar Pau,
corredor públich jurat de la present ciutat, féu
relació en consistori de ses senyories que ell ha
encantat y subhastat lo preu fet del empedrat
que ses senyories a sinch del corrent desliberaren fer-se devant de la casa del General, designat en la tabba que per dit effecte se expedí dit
dia. Y que a bé haje trobat molts qui emprenien
a fer lo dit preu emperò no ha trobat ningú qui
emprengués aquell per manço del que ha dit y
ha comprès a fer aquell Pere Pau Ferrer, mestre
de cases de la present ciutat de Barcelona, lo
qual ha dit y offert que farà lo dit empedrat si y
conforme està designat en la dita tabba y ab les
obligacions, pactes y condicions en aquella
contenguts per preu de dos-centas y trenta-una
lliura. Y axí, com ha dient y emprenent a fer la
dita fahena per menos preu que los demés li
han lliurada la tabba. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Joan Ventura Curús, scriventa.
240r

E sa senyoria respongué que ell desitjave servir
los senyors consellers y ciutat en tot lo possible,
y axí farie juntar per aquest negossi los senyors
de consistori y proposarie aquest fet en ell perquè se puga pendre deguda resolució y servir a
ses magnificències y ciutat, com és rahó.
241r

Dimecres, a XVI. En aquest dia lo honorable
mossèn Esteve Gilabert Bruniquer, síndich de la
present ciutat, enviat per los molt il·lustres y
magnífichs senyors consellers de la dita ciutat,
de paraula ha representat al molt il·lustre y reverendíssim senyor don Pere Magarola, bisbe de
Elna, deputat ecclesiàstich del present Principat, trobat en un aposiento del palau real, que
per provisió de les carns que·s tallen per lo aliment dels ciutadans, habitants y altres de dita
present ciutat, tenen necessitat de comprar deu
mil moltons en lo regne de França, y per aquest
effecte han de provehir en lo dit regne de
França lo diner de la vàlua de dits moltons, trahent aquell del present Principat, per a fer la
dita compra allí en França, que judiquen de devuit o vint mília lliures barceloneses, les quals ha
de tràurer a son carrech per dita ciutat mossèn
Joan Francesch Brossa, ciutadà honrrat de Barcelona y de Vich, lo qual té a càrrech fer la dita

Dilluns, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo reverent mossèn Jaume
Joan de Herèdia, donzell, prevere de la vila de
Ulldecona, bisbat de Tortosa, lo qual en nom y
com a procurador de Jaume Valldepérez, altre
dels taulers del General de dita vila de Ulldecona, com de sa procura conste ab acte rebut y
testificat en poder de mossèn Pere Constantí,
notari de dita vila de Ulldecona, als XIII del corrent, en dit nom renuncià en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de altre de dits taulers del
dit General de dita vila de Ulldecona, suplicant
en dit nom a ses senyories fossen servits admètrer aquella, comforme per capítols de Cort los
era lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, consistorialment y acompanyats de molts officials del
General y ab los porters y masses grans devant,
en la forma acostumada, se conferiren en lo palau episcopal de la present ciutat, a hont habite
lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general de sa majestat, lo qual, per medi de son secretari, // 241v // Miquel Pérez, lo havia enviat a
demanar per negossis tocants al servey de sa majestat. Y arribats a la presència de sa excel·lència,
en un aposiento de dit palau, sa excel·lència los
donà cadires y assientos. Y assentats los digué
de paraula que havie rebut dos cartes de sa majestat, una dirigida assí matex y altra dirigida a
dits senyors deputats, que és en crehensa del
que sa excel·lència obtemperant als òrdens de sa
majestat continuats en la dita carta, a ell dirigida, y axí los donà la dita de crehensa la qual des-

a. a continuació la provisió del vice-canceller transcrita a
l’Apèndix 1, pàgs. 1430-1431.
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bolverlas a armar y el uso dellas lo dezean para no
aventurar la reputación y la hazienda, como en
el successo passado, por el mal orden que havía en
ellas y assí para conseguirlo les scribo //242v // que
acudan a vos, a quién encargo y mando que les
advertáis que, antes que se tome resolución en este
negocio, se han de assentar las condiciones que
aquí se hos remiten, comforme las quales hiréis
tratando con los diputados y demás personas que
fuere necessario, del assiento de ellas y de lo que se
fuere disponiendo me hiréis dando cuenta.

clogué los senyor deputat ecclesiàstich y, llegida
aquella, respongué que estaven molt promptes
en ohir lo que sa majestat los scriu que entendran de sa excel·lència. Y aleshores sa excel·lència los explicà la dita crehensa y per millor explicació d’ella los offerí donar còpia de la dita sa
carta, y dits senyors deputats, entesa la explicació de la dita crehensa, resolgueren que ells veurien si les coses de sa majestat ordene són conformes a les constitucions generals, drets y
privilegis de aquesta província, y en tot lo que·y
hauria lloch, ab salvetat de dites constitucions,
drets y privilegis y en tot lo que aquells y aquelles donarien lloch procurarien en lo cumpliment del que sa majestat ordene, consultant-ho
ab lo que aparexerà convenir al servey de Déu,
de sa majestat y en beneffici universal del present Principat, les quals cartes, de crehensa dirigida al senyors deputats y la còpia de la carta dirigida a sa excel·lència, respective, són del
thenor següent:

Que el general de las galeras nombrado por mi
esté en todo subordinado al virrey (y) capitán general de esse Principado, y que las galeras por lo
menos sean quatro y se procure que lleguen a seys,
y el nombramiento de todos los officiales, assí de
guerra como de pluma, sea mío, subordinados al
virrey y capitán general de las galeras como lo están los de la esquadra de Nápoles y Cicilia.
Que la cobrança de las imposiciones en que vino el
Principado en Cortes y en las que de nuevo fuere
añadiendo éste a cargo de la Deputación, y cobrado el dinero para que puedan nombrar su receptor o thesorero por libranças de los mismos diputados, se entregue por majora todo lo cobrado a los
officiales del sueldo que yo huviere nombrado, solamente tengan mano y jurisdicción por menor
contra las personas que contribuien las dichas imposiciones o por meyor contra el arrendador que
las tomare por assiento, el qual arrendamiento
hajan de hazer siempre los diputados dando
cuenta al virrey y capitán general de esse Principado de los assientos que huvieren de hazer, y approbados por el dicho virrey corran, y el dinero
que de ello resultare entre de primera entrada en
poder del thezorero o receptor nombrado por los
diputados, a quién ellos solos tomen cuenta, y de
allí salga como dicho es por libranças suyas a los
officiales del sueldo, donde unab vez entrado el dinero no puedan librar por menor más personas
que el general de las galeras y el virrey.

«A los reverendo y amados nuestros los deputados
del General del principado de Cathaluña.
El rey.
Diputados, aunque la resolución que tenía en daros licencia para armar galeras para esse Principado era la que havéis entendido de mia // 242r //
antes de aora, todavía havida concideración con
lo que me supplicáis y con el desseo que tengo de
hazerle merced, señaladamente siendo diputados
vosotros, de quién confio miráis por mi servicio y
su beneficio con zelo de acertar, me he inclinado a
oyir vuestra petición si se dispusiere primero lo
que entenderéis del obispo de Barcelona, mi lugartiniente y capitán general, a quién acudiréis
sobre esto, facilitando la materia de modo que
consiga el fin que se pretende. Dada en Madrid, a
XI de julio MDCXXV. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius. Vidit don Francisco
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Calba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de Anoyta, regens. Villanueva, secretarius».

243r

«El rey

Que lo que muntaren las mercedes extraordinarias hechas para el gasto destas galeras, que no son
imposiciones que se pagan en el Principado, se cobre por orden del virrey y capitán general de él, y
entre en poder de los officiales del sueldo de las galeras sin intervención de los deputados ni de otra
parte alguna.

Reverendo en Christo Padre, obispo de mi Consejo, lugartiniente y capitán general, la instancia
que los diputados hazen para que se les de licencia
de armar galeras y lo que yo desseo hazerles merced, me han obligado a oir lo que me supplican
con mucha confiança de los que oy son, del que el

Que las galeras no puedan hazer viage fuera del
Principado sin orden mía, embiada a mi capitán
general del Principado, y que contra esto no valga
ningún capítulo de assiento que tomaren los diputados en el arrendamiento.

a. a continuació les dues cartes transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1431-1432.

a. a continuació ratllat de.
b. vas al manuscrit.
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resposta, lo qual paper o scriptura de aquell és
del thenor següent:

Que el estandarte le reciba el capitán general de
las galeras del virrey y capitán general en esse
Principado, y quando sea necessario bolverle entregar el general de las galeras le entregue al del
Principado, sin intervensión ni assistencia de diputados, a quién tampoco el general de las galeras
haga reconocimiento, pues quede assentado que
ha de quedar siempre subordinado solamente al
capitán y general del Principado.

1a. «Que el general de las galeras nombrado por
mi esté en todo subordinado al virrey y capitán
general desse Principado, y que las galeras por lo
menos sean quatro y se procure que lleguen a seys,
y el nombramiento de todos los officiales, assí de
guerra como de pluma, sea mío, subordinados al
virrey y capitán general de las galeras como lo están los de la esquadra de Nápoles y Cicilia.

Que en ninguna manera se suspenda la cobrança
de las imposiciones ni de lo que monta el siguro de
las galeras perdidas, antes vaja cobrando, y assí
mismo las mercedes de tratas que están applicadas al gasto destas galeras para lo qual mandare
dar los despatxos necessarios por la vía que este corre, pero es mi volundad de que no se gaste lo procedido de las imposiciones y todo lo demás en differentes usos sino en el intento dicho, y que se
deposite todo con cuenta aparte por orden vuestra. Dada en Madrid, a XI de juliol MDCXXV. Yo
el rey.

Quant a la subordinació que·s diu ha de tenir lo
capità general de les galeres al virrey y capità general de aquest Principat, los diputats ho han de
tractar ab los brassos. Y temen que aquells no·y
vindran bé perquè és estada sempre pretensió
del Principat que dit general no ha de tenir tal
subordinació, per ser contrària al capítol 64 de
les Corts del any 1599, en què se li donà la mateixa preheminència que als demés generals.
Quant al número de las galeras se diu que no és
possible sien quatre ni més de dos, per ço que la
experiència ha amostrat que los drets imposats
per la sustentació de aquelles no arriben a més
de dos galeres, ni està enb facultat dels deputats
augmentar dits drets ni aplicar-hi los altresc
drets del General, per ser axò contra capítols de
Cort.

Vidit comes, thezaurarius. Vidit don Francisco
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Vidit Pueyo, regens. Villanueva, secretarius. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba
de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro
de Anoyta, regens».
244r

Agost MDCXXV

Quantd als officials, axí de guerra com de ploma, que vol sa majestat estigan tots a sa nominació, se diu ésser contra lo disposat en dit capítol 64, lo qual disposa que los deputats hajan de
anomenar lo vehedor, provehedor, comprador,
pagador y notaris de dites galeres.

Disapte, a II. En aquest die se juntaren los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
consistorialment, en la casa del palau real de la
present ciutat en la qual habite lo senyor deputat ecclesiàstich, y allí arribaren los reverent y
magnífich Pere Pla, secristà y canonge de la Seu
de Barcilona, altre dels magnífichs assessors ordinaris del dit General, y misser Miquel Joan
Magarola, doctor en drets, ciutadà honrrat de
Barcelona qui serveix lo offici de advocat fiscal
del dit General per absència del magnífich
// 244v // misser Jaume Martí, y tractant de la
resposta se ha de fer per ses senyories a la majestat del rey, nostre senyor, del que per lo
excel·lent senyor loctinent y capità general de
dita sa majestat, en virtut de sa real carta de crehensa de XI de juliol pròxim passat, continuada
en lo present dietari sots jornada de XXI del mateix mes de juliol, los és estat explicat en orde de
fer galeres en lo present Principat. Dits reverent
y magnífichs assessors y advocat fiscal donaren
un paper en scrits del que·ls aparexia se hauria
de respondre als caps de la dita explicació de
crehensa, satisfent a ella y al que sa magestat
scriu a son loctinent en rahó del dit negossi, lo
qual ses senyories manaren se continuàs en lo
present dietari, perquè quant convingue, de
aquell se’n prengue lo que aparexerà per la dita

2. Que la cobrança de las imposiciones en que
vino el Principado en Cortes y en las que de nuevo
fuere añadiendo éste a cargo de la Deputación, y
cobrado el dinero para que puedan nombrar su
receptore // 245r // o thesorero por libranças de los
mismos diputados, se entregue por major todo lo
cobrado a los officiales del sueldo que yo huviere
nombrado, solamente tengan mano y jurisdicción
por menor contra las personas que contribuien las
dichas imposiciones o por mayor contra el arrendador que la tomare por assiento, el qual arrendamiento hajan siempre def hazer los diputados
dando cuenta al virrey y capitán general desse
Principado de los assientos que huvieren de hazer,
a. escrita a doble columna. Es transcriu primer la columna de
la dreta i després la de l’esquerra.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació repetit los altres.
d. Quant...galeres. és escrit al marge del foli 245r.
e. a continuació aquesta relació transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1432-1433.
f. de interlineat.
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trevingut sempre en la entrega del estandart y
supplican a sa majestat sia servit no mudara lo
que fins vuy se ha acostumat.

y approbados por el dicho virrey corran, y el dinero
que de ello resultare entre de primera entrada en
poder del thezorero o receptor nombrado por los
diputados, a quién ellos solos tomen cuenta, y de
allí salga como dicho es por libranças suyas a los
officiales del sueldo, donde una vez entrado el dinero no puedan librar por menor más personas
que el general de las galeras y virrey.

6. Que en ninguna manera se suspenda la cobrança de las imposiciones ni de lo que monta el
seguro de las galeras perdidas, antes se vaja cobrando, y assí mismo las mercedes de tratas que están applicadas al gasto destas galeras para lo
qual mandare dar los despatxos necessarios por la
vía que esto corre, pero es mi volundad de que no
se gaste lo procedido de las imposiciones y todo lo
demás en differentes usos sino en el intento dicho,
y que se deposite todo con cuenta aparte por orden
vuestra. Dada en Madrid, a XI de julio MDCXXV.
Yo el rey.

Aquest segon capítol no és praticable, per encontrar ab differents constitucions y capítols de
Cort en los quals està disposat que la real administració de las cosas del General, y axí bé de les
galeres, toca y specte als diputats, sens que los
ministres de sa majestat se’n puguen entremètrer de ninguna manera.
Y en lo demés, que parle dels drets que se ajustaran per lo sustento de dites galeres, se respon
lo matex que està dit sobre lo capítol primer,
que los diputats no poden anadir més drets.

Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit don
Francisco de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blascob. Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de Anoyta,
regens. Villanueva, secretarius.

3. Que lo que montaren las mercedes extraordinarias hechas para el gasto destas galeras, que no
son imposiciones que se pagan en el Principado, se
cobre por orden del virrey y capitán general del, y
entre en poder de los officiales del sueldo de las galeras sin intervención de los deputados ni de otra
parte alguna.
Les mercès de què parle lo present capítol se
són fetes als deputats per ajuda del sustento de
las galeras, en la forma que disposa dit capítol
64, de la qual no poden apartar-se los diputats.

Fins vuy se són cobrats los drets de galeras y
d’ells se ha pagat los deutes de dites galeras, que
eren molts, y encara de aquells ne restan a pagar, y en lo que toca a la seguretat de les galeres
quasi tota és ja cobrada y està en la taula de la
ciutat, ab compte a de part per a poder-se emplear en nova fàbrica de galeras».
248r

4. Que las galeras no puedan hazer viage fuera
del Principado sin orden mía, embiada a mi capitán general del Principado, y que contra desto
no valga ningún capítulo de assiento que tomaren los diputados en el arrendamiento de las imposiciones.
Apar que lo dit capítol 64 ha dexat a disposició
dels deputats fer navegar las galeras en la forma
y parts que·ls aparagués convenir, y los dits procuraran ab totes veres que no hiscan las galeras
del Principat, ni altrament naveguen sinó és en
la forma de dit capítol.
245v

5. Que el estandarte lo reciba el capitán general
de las galeras del virrey y capitán general en esse
Principado, y quando sea necessario bolverle a entregar el general de las galeras le entregue al del
Principado, sin intervensión ni assistencia de diputados, a quién tampoco el general de las galeras
haga reconocimiento, pues quede assentado que
ha de quedar siempre subordinado solamente al
capitán y general del Principado.

Disapte, a XXX. En aquest die Jaume Morell,
porter real qui acostume de servir en la present
casa per los negossis y affers que se offerexen al
General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, y per ells cridat en dit consistori, en virtut del jurament per ell prestat en
lo ingrés de son offici de porter a Nostre Senyor
Déu y als seus sancts quatre Evangelis, féu fe y
relació a ses senyories en presència de mi, scrivà
major y secretari del dit General, y dels molt reverent Pere Pla, sacristà y canonge // 248v // de
la Seu de Barcelona, y del magnífich Joan Pere
Fontanella, en quiscun dret doctor, assessors
del dit General, assistints en lo dit consistori,
que ell de orde y manament de ses senyories s’és
conferit diverses vegades y en particular tres
dies; y en un die de aquells dos vegades a fer a
ssaber al magnífich Joan Bastista Cassador,
donzell, exactor del dit General, que lo dit consistori li manave que vingués personalment en la
casa de la Deputació devant de ses senyories,
per servir lo dit offici de exactor y pèndrer los
òrdens que ses senyories li volien donar per la
exacció. Y axí ell, dit porter, donà lo dit recaudo
y manament de paraula al dit magnífich Joan
a. a continuació ratllat fo.
b. a continuació ratllat regens.
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Batista Cassador y per sa absència en sa casa, ço
és, una vegada a una criada que no li sab lo
nom, altra vegada a don Ambròs Gallart, gendre de dit Cassador, y altra vegada a un jove que
no li sab lo nom trobat en sa casa, y altres vegades en algunes persones de sa casa que no sab
com se diuen, los quals tots li han respost que
dit Cassador ere en la torra y que no sabien
quan vindrie y en particular dit don Ambròs respongué que ell ja li havia scrit que vingués y que
entenie que al vespre de aquell die vindrie.

249v

Dijous, a IIII. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories T. Brocà, mercader, deffenedor
de la Llotja, acompanyat de molts mercaders, lo
qual, per part dels magnífichs cònsols de la Llotja, convidà a ses senyories per la festa de Nostra
Senyora de setembre que se havia de fer als VII
del corrent, com és acostumat. E ses senyories
respongueren, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que estivamen en lo que era rahó la cortesia y que ells acudirien a sa obligació.

Setembre MDCXXV
Dilluns, lo primer. En aquest die lo magnífich
Barthomeu Sala, ciutadà honrrat de Barcelona y
síndich del General de Catalunya, consti// 249r // tuït personalment en consistori de ses
senyoriesa [...] a dites ses senyories que ell, per
manament y orde de ses [senyories] [...], lo dia
present s’és conferit al senyor virrey, y en son
palàcio episcopal, y li ha representat que era pervingut a notícia de ses senyories que Hiacynto
Roca, donzell, en la ciutat de València domiciliat, està de present detingut en los càrcers reals
de la present ciutat de manament de sa
excel·lència en virtut de requisitòries vingudes
de part del senyor virrey de València, y que·s
dupte hi·s té rezel que sa excel·lència no vulla
remètrer la persona de dit Hiacynto Roca al dit
virrey de València, extrahent aquell del present
Principat, y que les constitucions generals, drets
y privilegis, usos, pràtiques, stils y observances
del General de Catalunya y Deputació del present Principat prohibesca esta y semblants remissions y extraccions de les persones de aquest
Principatb y que·s troben en aquell. Per ço, representant a sa excel·lència dites constitucions,
drets, privilegis, usos, pràtiques, stils, consuetuts y observances, ha suplicat en nom de ses
senyories no fer ni permètrer en ninguna manera la dita remissió ni extracció de la persona de
dit Hiacynto Roca, ans bé sia servit conèxer de
aquell y de sos delictes, si alguns ne té, ab observança de dites constitucions; que adamés que en
açò farà lo de justícia ses senyories en nom de
aquest Principat ne rebran singular mercè. Y que
dit senyor virrey li ha respost de paraula que és
veritat que ell en virtut de lletres de dit senyor
virrey de València té pres y capturat la persona
de dit Hiacynto Roca en los dits càrcers reals de
la present ciutat, y que en lo de la dita remissió
y extracció servarà les dites constitucions, drets y
privilegis de aquest Principat de les quals està
molt al cap. E ses senyories manaren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, continuar la
dita relació en lo dietari de la present casa.

En aquest die lo doctor Agustí Calvet vingué en
consistori de ses senyories, lo qual féu relació
com ell visità a Miquel Salitges, guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat, y que aquell
està en lo llit ab indisposició malalt de unes
terçanes dobles y continua ab notable perill de
sa vida, y axí no pot servir lo dit son offici.

En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories Bernat Serrat, veler, ciutadà de Barcelona, lo qual en nom y com ha procurador de
Miquel Salitges, guarda ordinària de la Bolla de
la present ciutat, com de sa procura conste ab
acte rebut en poder de Joan Hierònym Thalavera, notari públic // 250r // de Barcelona, als XVII
de febrer MDCXVII, en dit nom renuncià lo dit
offici en mà y poder de ses senyories y en favor
de Bernat Salitges, son fill, suplicant a ses senyories ésser-li admesa la dita renunciació. E ses
senyories admeteren aquella si y conforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym
Galí, escrivent, en Barcelona habitant.
250v

a. a continuació ratllat la qual.
b. a continuació ratllat prohibesca esta.
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Dimars, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories los molt reverent Macià
Amell y Joan Baldó, canonges de la Seu de Barcelona, los quals, per part del molt reverent y
insigne Capítol, havie determinat fer, per fer
gràcies a Déu, nostre senyor, per la victòria de la
presa de Breda y victòria del Brasil, attès que axí
ho havia scrit sa magestat, suplicant-los, per
part del dit molt reverent y insigne Capítol, fossen ses senyories servits affavorir-los en les atxes
de cera que en semblants occasions sols aquesta
casa acudir. E ses senyories respongueren, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que acudirien a sa obligació, estimant en lo que era rahó
la mercè los feja dit molt reverent y insigne Capítol.
Dijous, a XI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Francesch de Tamarit,
donzell, síndich del bras militar, lo qual, per
part dels protector y officials del bras militar, representà a ses senyories com en la cort romana
se fejen alguns procehiments contra les immunitats de les esglésies, y axí supplicave a ses se-

Llana, donzell, racional de la present casa, enviat a cercar per orde y manament de ses senyories; al qual ses senyories li manaren y ordenaren
que tragués tots los memorials de tots los debitors continuats en la querela de número VIIII,
axí de la penúltima com de la última visita, condempnats en aquelles comforme en dita querela
se fa llargament menció, y aquells lliuràs a ses
senyories ab tota brevedat y effecte per convenir
axí al servey del dit General. E lo dit mossèn
Agustí de Llana respongué que estave prompte
y apparellat en fer lo que per ses senyories li és
estat ordenat, comforme té obligació. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.

nyories, per part de dit protector y officials de
dit bras, fossen servits axir a la deffensa de dites
// 251r // immunitats, attès que dits procehiments són contra les generals constitucions y
lleys de la terra. Y en rahó del demuntdit, donà
a ses senyories còpia de una scriptura remesa al
senyor bisbe de Barcelona, la qual és del thenor
següent:
«Episcopo Barchinonensis.
Consuetudo in annexo duplici libello Sancte
Congregacionis cardinalium controverciis jurisdiccionalibus proposite porrecto in ipso principatu Cathalonie vigere asseritur valdem utique
exorbitans illustrissimis eiusdem Sancte Congregacionis patribus vise fuit utque malis inde verisimiliter provenientibus ac in dicto libello enunciatis, debita solitaque eorum maturitatem
obviam, ire valeant, amplitudine tue injungendum consuerunt ut de his que narrantur diligenter ac secreto se informet. De inde vero Sacram
eandem Congregacionem de omnibus reddat cercionem. Hoc igitur exequi ne graveretur amplitudo tua cui ego interim pospera queque a Deo
obtimo maximo precor. Rome, a die XVII MDCXXIIII».

252r

En lo mes de dezembre MDCXXIIII se’n anaren
los memorials per part del rey, nostre senyor, en
Roma, a la congregació dels negocis de bisbes y
regulars y controvèrcias de jurisdicció, contenint, en effecte, en lo principat de Catalunya y
ha una consuetut que sempre y quant se pren
un secular en lloch sacro per occasió de algun
delicte que haja fet, si aprés se declara que gaudex de la immunitat ecclesiàstica que reste absolt de qualsevol delicte que haja fet fins aleshores, y que de aquí se seguexen molts mals y
inconvenients y per an açò se demana algun remey. Y la dita congregació resolgué que·s escrigués al bisbe de Barcelona la carta sobradita.
251v

En aquest mateix die ses senyories manaren entrar en lur consistori Joan Ventura Curús, òlim
scrivent ordinari de la scrivania major, lo qual
estava en la stància dita de la scrivania major. Y
entrat que fonch, li digué de paraula lo senyor
deputat ecclesiàstich que lo consistori, havie
dies, havie fet nominació de scrivent de dita
scrivania per sa absència en favor de Hierònym
Galí, ab los emoluments a d’aquell pertanyents,
y que si pretenia cosa alguna en rahó de aquella.
E lo dit Joan Ventura Curús respongué que ell
no pretenia cosa alguna y que estava molt bé la
nominació havie feta lo consistori y que renunciava a tot lo que li podia pertànyer y spectar,
ara y en lo sdevenidor, per tenir ell altres occupacions que no li donaven loch en fer semblant
exercisci de scrivent ordinari. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Dalmau, escrivent.

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ab moltes veres acudirien a tot lo que tindrien obligació.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina Phelip Argila lo
qual, mediant jurament prestat en mà y poder
del senyor deputat ecclesiàstich, féu relació a ses
senyories com mossèn Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, estave en lo llit ab
una indisposició del ventrell per la qual no podie servir lo dit offici.

Dilluns, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Baldiri Miquel Sovias, mercader, servint lo offici de regent los
comptes del dit General, de licència de ses senyories per absència de mossèn Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, qui obté lo dit
offici, lo qual féu relació a ses senyories com totes les persones condempnades per los senyors
visitadors de la última visitaa, continuades en la
querela de nombre 47 de dita última visita, han
pagat tot lo que en dita querela són estats condempnats segons la liquidació feta per ses senyories de commissió de dits senyors visitadors.

Divendres a XII. 96a. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Agustí de

Dimars, a XVI. En aquest die ses senyories, ben
acompanyats ab los porters y masses grans devant y de molts officials del General, consistorialment, se conferiren en lo palàcio episcopal
del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y comtats. Y arribats
a sa presència, ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, acerca de las immunitats

a. 96 interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat han pagat.
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explicaren la embaxada y en scrits li donaren
aquella del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
No obstant que los sereníssims reys de Aragó,
comtes de Barcelona, en diversas constitucions
per si ni per sos successors hagen permès y jurat
observar y fer observar les libertats y immunitats
de las iglésias en lo present Principat, ha vingut
a notícia dels deputats del General de Catalunya
que, per sa magestat, se insta ab sa Santedat sie
servit levar y derogar una prerrogativa que en lo
dit Principat tenen las iglésies que los que obtenen declaració de ésser estats ni extrets d’elles
sien immunes de qualsevol delictes que hagen
comesos, y que ha passat tan avant que per poder pèndrer en assò resolució per sa Sanctedat, e
o de sa part per la Sagrada Congregació de ritibus se ha scrit a vostre excel·lència informàs de
aquest fet. E com excel·lentíssim senyor levar
aquexa prerrogativa a las iglésies de Catalunya
seria levar-los y disminuir las immunitats de
aquelles que las constitucions de Catalunya volen en tota manera ésser guardades, y als dits
deputats toque, per rahó de sos officis y càrrechs en virtut de las mateixas constitucions del
Principat, procurar per tots los camins necessaris la observança de ditas generals constitucions
y òbviar que no·s contrafassa a ellas. Per ço, a
vostra excel·lència humilment suplican sie servit
en quant li toque no donar loch a dita contrafacció, procurant ab sa magestat sie de son servey apartar-se de semblant pretensió, per ésser,
com és, contra constitució. Y per altra part rescríurer a sa Sanctedat y a la dita Sagrada Congregació, en resposta de la carta té rebuda, que
seria contrafer a les generals constitucions de
Catalunya, usos y consuetuts del present Principat levar aqueixa prerrogativa a les sglésies d’est
Principat, // 253r // y que essent com és per
constitució no·s pot ni deu llevar, que a més
que serà acudir vostra excel·lència a la obligació
de son càrrech y al que té jurat en lo ingrés de
aquell, tot lo present Principat ne rebrà molt
gran mercè».
E lo dit senyor lloctinent y capità general, presa
en ses mans la dita embaxada, respongué que
ere veritat que ell com a bisbe y prelat tenia una
lletra de sa Sanctedat en rahó de les immunitats,
y que en tot procurarie en fer tot lo que serie en
beneffici de la terra acerca de dites immunitats,
y que scriurie a sa magestat lo que li aparexeria
convenir en beneffici de dit negossi. E ses senyories se despediren de dit excel·lentíssim senyor lloctinent general ab les degudes cortesies.
Dimecres, a XVII. En aquest die comparagué en
consistori de ses senyories mossèn Agustí de
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Llana, donzell, racional de la present casa, lo
qual en presència de mi, Antoni Thió, scrivà
major y secretari del dit General, y de Pere Dalmau, altre dels porters de la present casa, y de
Hierònym Galí, scrivent de la present ciutat,
testimonis a estes coses cridats, obtemperant a
un manament a ell fet de paraula per ses senyories, continuat en lo present dietari sots jornada
de dotse del corrent, // 253v // exhibí, donà y
lliurà a ses senyories un memorial de condempnacions de visites, dient y afirmant a ses senyories que en aquell estan continuats los debitors
al dit General per sentències fetes en les dites visites, firmat de mà sua, lo qual ses senyories, e o
lo molt il·lustre y reverent senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstich, prengué a ses mans hi·l
comunicà a tots los demés deputats y oÿdors de
comptes qui leshores se trobaven presents en
consistori. Y vist, mirat y examinat aquell, ses
senyories lo donaren y lliuraren a mi, dit scrivà
major y secretari del dit General, manant-me
que aquell continuàs en lo present dietari per
lo(s) fins y effectes que bax se diran, lo qual jo,
dit scrivà major, per orde y manament de ses
senyories he continuat, e o fet continuar, en lo
present dietari, comforme és assí cusit, signat de
lletra A.
Y encontinent, ses senyories, en presència de
mi, dit scrivà major y secretari del dit General, y
testimonis dalt dits, requeriren, instaren y manaren al magnífich Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General, present en lo dit
consistori, que tota dilació, excusació o altra
qualsevol obstacle cessants ans ab tot effecte,
exequutàs los debitors de les dites condempnacions de visites, continuats y descrits en lo dit
memorial donat, com dalt se diu, per lo dit
magnífich racional de la present casa (a) quiscú
de aquells per les quantitats en dit memorial,
respectivament, contengudes, comminant-li,
com ab effecte li han comminat, que en cars de
recusació, dilació o altra retardació se procehirà
contra d’ell, conforme per capítols y actes de
Cort, ordinacions, usos, pràtiques y stils del General y per sentències dels senyors visitadors que
són estats del dit General y, altrament, de dret y
de justícia, se trobarà ésser fahedor, pux no
haurà estat per ses senyories sinó per dit magnífich exactor, que no sien cobrades les dites
quantitats, o al manco, no sien fetes les degudes
diligèncias per la cobrança de aquellas. Ordenant y manant a mi, dit scrivà major, que done
còpia al dit exactor del dit memorial perquè ab
ell pugue procehir a la dita execució, la qual còpia per mi, dit scrivà major, li fonch donada.
E lo dit magnífich exactor prengué aquella en
ses mans, y responent al dit manament digué
que ell acudirie ab tota puntualitat y diligència a

la obligació de son offici, comforme té acostumat en tots los negossis que en rahó de son offici venen a son càrrech, presents yo, dit scrivà
major, y los testimonis demuntditsa.
254r

Dilluns, a XXII. En aquest die, per part del magnífich misser Pere Antoni Vinyola, doctor en
drets, ciutadà honrrat de Barcelona, fonch
aportat yb // 254v // presentat en consistori de
ses senyories un privilegi de jutge de cort en son
favor despedit, lo qual per ses senyories fonch
manat assentar en libre o registre de Privilegis
de officials reals, y assentar la presentació de
aquell en lo dors de dit privilegi en la sòlita y
acostumada forma.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar,
qui era anat en sa terra per lo temps per capítols
de Cort estatuït.
Divendres, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en me// 255r //decina Joan Amat, lo qual, mediant jurament, féu relació com mossèn Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, regent los
comptes del dit General, està ab disposició per
la qual al present no pot servir lo dit son offici.
Disapte a XXVII. En aquest die se juntà lo consistori de ses senyories en lo palau dit del rey, en lo
qual habite lo senyor don Pere Magarola, bisbe
de Elna, deputat ecclesiàstich, en la qual junta
foren presents tots los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, y per lo molt
il·lustre senyor Joan de Collferrer, donzell, oÿdor militar, fonch de paraula representat al dit
consistori que un criat de sa casa, ab orde y
commissió de dit senyor oÿdor, feja venir en sa
casa una càrrega de llenya vuy, die present, en la
matinada, y havia posat en la dita càrrega de
llenya una bandareta ab las insígnies del General, significant ab ella que dita llenya era per servey de persona del consistori de ses senyories, y
per lo camí li és exit un criat del senyor don Anton Semmanat, lo qual no obstant la dita insígnia del General y obstant axí matex que lo criat
del dit senyor oÿdor militarc lo ha dit que dita
lenya era per servey de dit senyor oÿdor, se és afferrat ab lo animal que aportave dita llenya y ab
violència, pagant molts colps al dit criat de dit
senyor oÿdor, se’n aportà lo dit animal y lenya
en casa del dit don Anton de Semmanat, son
amo, en menyspreu notable del dit General y de
les perrogatives dels senyors de dit consistori,
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1434-1435.
b. a continuació repetit y.
c. a continuació ratllat se és afferrat en lo animal.
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ministres y officials de aquell. Y axí,
per la reintegració del dit menyspreu, torb e injúria feta al dit General, commetent lo excés ja
refferit, dit senyor oÿdor militar ha supplicat a
ses senyories ésser procehit contra dit criat de
dit don Anton de Semmanat, lo qual dix havia
entès anomenar-se Antoni Giralt, comforme
aparexerà a ses senyories convenir.
// 255v //

Y encontinent, feta la presentació de dites coses,
han manat ses senyories que dit fadrí sia capturat
y posat en los càrcers de la present casa, a fi y effecte de estar aquell al que sie de dret y de justícia. Y aprés de poch de les dites coses, lo dit Antoni Giralt ha comparegut personalment en lo
dit consistori y per sa disculpa ha representat a
ses senyories de paraula que, si bé és veritat que
ell ha comès lo dit excés, emperò és estat per no
saber que la dita llenya hagués de servir per persona del consistori, ni ha vist la dita bandareta,
ni armes del dit General, ni lo traginer, ni altra
persona li han dit que la dita llenya hagués de
servir per lo dit senyor oÿdor, y que si ell hagués
vist les armes del General en dita llenya, ho
hagués hoït que aquella hagués de servir per
persona del consistori, o ministre o officials del
General, no la haguera tocada, ni haguera fet
violència alguna, pux que ja sap lo respecte que·s
deu a la Deputació; y suplica fossen servits, ses
senyories, pardonar-li, pux no és estat fet de malícia sinó de ignorància. Ab tot, ses senyories, estant y perseverant en l’orde que dalt se diu haver
donat, han manat a Pere Dalmau, altre dels porters ordinaris y escarceller de les presons de la
present casa, qui era allí present, que, encontinent, prengués y capturàs y aportàs en les dites
presons, com en effecte prengué y capturà y
posà en dites presons, al dit Antoni Giralt.
E encontinent, aprés de ésser exequutat lo demuntdit, lo noble don Henrrich de Semmanat,
germà del dit don // 256r // Anton de Semmanat, amo del dit Antoni Giralt, comparagué en
lo dit consistori y de paraula representà a ses
senyories que venie a ses senyories de part de dit
senyor don Anton de Semmanat, son germà, a
representar a ses senyories lo gran sentiment y
pesar que dit senyor don Anton de Semmanat,
son germà, ha tingut de haver entès la desmasia
que·s diu haver comès contra ses senyories lo dit
Antoni Giralt, son criat, y que persona de sa
casa haja donat occasió a ses senyories de procehiments, ni correcció alguna, pux sab molt bé
lo respecte y reverència que·s deu a ses senyories
y als ministres y officials del General, y que en
aquest negossi lo aconsole saber que dit Antoni
Giralt, son criat, no ha pensat en poch ni en
molt agraviar persona alguna del consistori de
ses senyories y que sols és estat acte de ignorància; y axí se sotmetia a la gràcia y mercè de ses
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senyories, supplicant, attesa la dita submissió,
ses senyories sien servits haver-se ab dit Antoni
Giralt ab tota benignitat y clemència, comforme se confie de la liberalitat de ses senyories.
E ses senyories han respost que·ls pesave molt
que persona de casa del senyor don Anton de
Semmanat se fos posat en semblants coses, y
que com era cosa aquesta que tocava a la auctoritat, privilegis, prerrogatives y preheminències
del General y de les persones de consistori, officials y ministres de aquell, no podien dexar
aquest fet sens alguna punició, assegurant que
en tot lo que podrien usar de clemència ab dit
criat ho farien, a contemplació de dit don Anton de Semmanat, son amo.
E essent-se’n anat fora de consistori dit don
Henrrich de Semmanat, ses senyories commeteren aquest negossi al dit senyor // 256v // oÿdor militar, ab plenitut de poder, perquè sa
mercè, com a tenint las veus y forces de dit consistori, fes lo que li aparexeria convenir en satisfacció sua y del dit General.
257r

Octubre MDCXXV
Divendres, a III. En aquest die mossèn Agustí
de Llana, donzell, racional de la present casa,
vingué en la scrivania major del General y féu
relació a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, per orde de ses senyories,
com Francesch Puig de Oliver, fermança de la
Bolla de Perpinyà, trienni MDCV, ha pagat cent
sexanta-sinch lliures a compliment de tot lo que
li tocave a pagar en rahó de dita fermança, les
quals ha girades lo die present per ell lo doctor
Benet Anglasell en lo banch de la present ciutat.
Y axí lo dit Puig no deu res per haver acabat de
pagar son dèbit.

257v

Dilluns, a VI. En aquest die trobant-se present
en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats lo magnífich misser Gaspar Sagarra, assessor del spectable portantveus de general governador en lo present principat de Cathalunya
y de sa governació, sobre de una llarga imformació que havia fet a ses senyories en rahó de
una causa que, en fet de supplicació, se aporta
devant lo dit consistori entre dit de Sagarra de
una y lo procurador fiscal del General de parts
altra, dit de Sagarra se mogué ab còlera molt indigne tant de ell matex, tenint lo càrrech que té,
com del lloch y presència del consistori, usant
de térmens y paraules escabroses y descompostes sens haver-li donat occasió alguna lo dit
consistori ni persona de aquell, hans bé satisfent
a sa pretensió sobre lo que havia informat y procurant ab molts modos que dit de Sagarra se assosegàs y no passàs avant ab son descompost
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terme y paraules y veu alsada, que quiscun
home de judici havia de judicar que dit de Sagarra excedia notablement y merexia ser-ne’n
pres; y a tall de paraula // 258r // se girà envés de
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, que·m trobave allí present, ab fúria y
còlera desmasiada, dihent-me que presentàs a
ses senyories una requesta que ell m’o instava, y
responent-li jo, dit scrivà major, que estave apparellat de fer mon offici, que·m donàs lo paper
si algun ne tenie de fet de dita requesta, o que la
dictàs que jo la rebrie, en açò, sens més ni més,
ab veu desmasiadament alsada digué «quina vellaqueria», replicant estes paraules diverses vegades y amenesant ab la mà de voler-me pagar.
Y vehent açò, ses senyories se alsaren de ses cadires y li digueren que·s reportàs com no hi provehirien. Y ell, en açò, digué que ell era official
de sa majestat, molt preheminent, hi·s posà a
cridar «no moureu al rey», y féu demonstració
que obligà a dites persones de consistori de ferlo exir fora del aposiento, del qual hisqué cridant ab molta còlera. Y a cap de poch, dit misser
Sagarra demanà llicència al dit consistori de poder entrar en ell. Y axí, ab dita llicència obtinguda, entrà en dit consistori y se agenollà devant
de ses senyories y demanà perdó a dites ses senyories del gran excés que havia comès, dient
que la còlera lo havia apartat de la conexensa
que havia de tenir y respecte que havia de usar
ab ses senyories, y replicà diverses vegades lo
demanar lo dit perdó ab regonexensa del excés
que havie commès. Y ses senyories li digueren
que anàs molt embonora que ell(s) ja sabien qui
era sa mercè y lo càrrech que tenia, que axò era
lo que·ls havia retardat a procehir comforme lo
cars seguit demanave y que Nostre Senyor Déu
li perdonàs, y procuraren ab bon terme aconsolar-lo. Y jo, dit scrivà major, lo acompanyí des
de la sala del consistori fins // 258v // passada la
sala dita dels reys en lo discurs del qual a mi, dit
de Sagarra, me demanà perdó diverses vegades,
de las quals cosas jo, dit scrivà major, ne fas fe
per ser-me trobat present a ellasa, dites coses, de
las quals ses senyories han manat fer-se la present nota en lo present dietari.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Francesch Rius, doctor
en medicina, lo qual féu relació a ses senyories
com mossèn Nicasi Castellar, notari de Barcelona, ajudant primer de la escrivania major del ditb
General, està en lo llit ab indisposició per la qual
no pot al present servir lo dit offici.
Dimecres a

VIII.

96c. En aquest die vingué en

a. ellas interlineat.
b a continuació repetit dit
c. 96 interlineat al marge esquerre.

sie de justícia. E los dits Cassador y Rubí respongueren que estaven promptes y apparellats
en fer tot lo que per ses senyories los serà manat.

consistori de ses senyories mossèn Pere Mas,
notari, procurador fiscal del General, per orde y
manament de ses senyories, al qual per dites ses
senyories forena notifficades las sentèncias de la
última visita, aportades en consistori per lo
magnífich advocat fiscal y scrivà major de la dita
visita als sis // 259r // de juliol MDCXXIIII, cusides
en lo dietari corrent sots la dita jornada, manant-li que en tot lo que toque a son càrrech
justàs la exequució de dites sentències y fes lo
que li tocave en rahó de aquelles, que ses senyories li assistirien en tot lo que seria necessari.
E lo dit Pere Mas, procurador fiscal del dit General demuntdit, respongué de paraula que ell
estave prompte y apparellat en fer lo que tenie
obligació en rahó de son offici, ab vot y parer
del magnífich advocat fiscal del dit General; y
per quant de present serveix lo offici de dit advocat fiscal lo magnífich misser Jaume Martí
que, per ço, se fes la matexa notificació y intima
al dit magnífich Miquel Joan Magarola, y que li
sia donada còpia de les dites sentències per mi,
dit scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari,
y Hierònym Galí, scrivent, tots de la present
ciutat de Barcelona. Y aprés, a XI de dit mes y
any, la còpia de les dites sentències, e o dels memorials de aquelles, fonch donada y lliurada al
dit Pere Mas, procurador fiscal demuntdit, en
presència de ses senyories en son consistori y en
presència dels testimonis demuntdits, per mi,
dit scrivà major y secretari del dit General.
En aquest matex die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Catalunya manaren al
regent Lluís Cassador, comptador de les galeres
del dit General de Catalunya, y lo magnífich
Francesch Pere Rubí, doctor en drets, ciutadà
de Barcelona, lo qual en molta part del trienni
passat serví lo offici de vehedor de dites galeres,
presents en consistori, // 259v // que per quant
los senyors visitadors dels officials del General
del dit trienni pròxim passat han comès a ses
senyories la querela feta per lo procurador fiscal
de dita visita contra los dits vehedor y comptador, per haver donat crèdit als patrons de dites
galeres de moltes provisions que no foren gastades y per haver comesos altres descuyts y errors
per rahó de llurs officis de nombre 162, volent
entendre y donar compliment y tota satisfacció
al que per dit procurador fiscal en dita querela
és estat deduhit ab justícia de les parts, per ço,
ells, dits Cassador y Rubí, fassen relació a ses
senyories en scrits de tot lo fet en rahó de dit
negossi, perquè, segons dita relació, y la veritat
que ha de resultar de aquella y del procés, puguen desliberar y provehir ses senyories lo que

Més manaren al magnífich Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, present en
consistori de ses senyories, que instant al manament ja per ses senyories al dit racional fet, com
conste en lo present dietari, pose en exequució
les sentències de la visita dels officials del General del trienni pròxim passat, les quals li són estades intimades y notificades en tot lo que té
respecte a son offici de racional, altrament, no
cumplint lo que per ses senyories li és estat manat, se procehirà contra d’ell, comforme serà
trobat de justícia. E lo dit racional ha respost
que ell entén haver cumplit al que té obligació
en rahó de son offici, comforme per ses senyories li és estat ja manat, y que si cosa alguna reste a fer procurarà en donar-hi lo degut compliment.
260v

Dijous, a XVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich misser Joseph
Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrrata de
Barcelona, sobrecullidor del dit General en la
part de llevant, lo qual digué com ere vingut de
fer sa sobrecol·lecta y donà y lliurà en mà y poder de ses senyories lo llibre de la Creueta de la
terça de janer, febrer y mars pròxim passat. E ses
senyories prengueren lo dit llibre y donaren
aquell a mi, Anthoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, per a què fes continuar y registrar en lo llibre de las sobrecol·lectas de llevant y ponent recondit en la scrivania major del
dit General en la forma acostumada. E aprés de
ésser buydat y registrat lo dit llibre, fonch donat
y lliurat per mi, dit Thió, en mà y poder del
magnífich Agustí de Llana, donzell, racional de
la present casa, per orde de ses senyories.

261v

Dilluns, a XXVII. En aquest die lo senyor Pere
Fuster, deputat real, sobrecullidor del General
en la part de ponent, aportà en consistori de ses
senyories lo llibre de la Creueta de la terça de janer, febrer y mars pròxim passat per ell sobrecol·lectada. Eb ses senyories prengueren dit llibre y donaren aquell en mà y poder de mi,
Antoni Thió, notari, scrivà major y secretari del
dit General, per a què aquell fos buydat y registrat en lo llibre de les sobrecol·lectes de llevant y
de ponent, recondit en la scrivania major del dit
General; lo qual, aprés de ser buydat y registrat
en lo dit llibre en la forma acostumada, com
dalt se diu, fonch lo dit llibre donat // 262r // y
lliurat en mà y poder del magnífich Agustí de
a. honrrat interlineat.
b. a al manuscrit.

a. a continuació ratllat co.
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dita supplicació, per poder lo dit consistori acudir al que convinga en què·s ministre lo que sia
de justícia y se observe lo que és disposat per dites constitucions.

Llana, donzell, racional de la present casa, per
mi, dit scrivà major y secretari del dit General,
per orde de ses senyories.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories ab embaxada de part del bras militar de aquest Principat, Raphael Xammar, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, de part de dit bras militar,
representaren a ses senyories diversos prejudicis
que reb aquest Principat per contrafaccions se
cometen de las generals constitucions per los
officials y ministres reals, y en particular per lo
molt reverent canceller, novament en no haver
volgut ni voler decretar ni admètrer una supplicació que per part de dit bras militar li és estada
donada, ab la qual, dit bras militar, interposa
dubte en la forma disposada per ditas generals
constitucions per alcansar ab ell lo de justícia en
lo que en dita suplicació se conté. Y axí han suplicat a ses senyories que, com a protectors que
són en rahó de son càrrech de dites generals
constitucions y dels drets y privilegis de aquest
Principat, sien servits exir a la defensa de dites
constitucions, drets y privilegis de dit aquest
Principat, a fi y effecte que dit molt reverent
canceller se servesque, en conformitat de ditas
constitucions y privilegis, decretar y comètrer la
dita suplicació, comforme dites constitucions
disposan. E perquè axí se pugué alcansar lo de
justícia, del que dit bras militar ne rebrà singular
mercè.

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor misser Joseph Fontanella,
sobrecullidor del dit General en la part dea llevant, lo qual féu relació a ses senyories com Raffel Pi, tauler del General de la vila de Sant Feliu
de Guíxols, no ha pagat la terça de juliol, agost
y setembre MDCXXIIII, ni restituïts los llibres de
dita terça. Y axí matex féu relació com Salvador
Jutglar, tauler y receptor del General en la ciutat y col·lecta de Gerona, no ha pagat la terça de
janer, febrer y mars pròxim passat, ni restituïts
los llibres de dita terça.
263r

E ses senyories, parlant lo bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, han respost a dita embaxada
que lo consistori dels senyors deputats ha fet
sempre y fa molt grans y contínues diligències
ab la magestat del rey, nostre senyor, tant per
medi del embaxador y de-// 262v // més persones que té en la cort de sa magestat aquest Principat, com altrament per totes les vies y maneres
que han pogut y poden, perquè dita sa magestat
sia servit fer servar las generals constitucions,
drets y privilegis de aquest Principat, y fer y manar reparar los danys y prejudicis que reben dit
Principat y poblats en aquest per las violacions
que·s cometen, per los officials y ministres reals,
de dites constitucions y privilegis. Y per dit respectea dit consistori à enviat lo dit embaxador
en la cort de sa magestat; ab tot, en rahó del que
s’és representat a ses senyories faran totas las diligèncias que·s podran fer en què dit molt reverent canceller admete la dita suplicació al dit
bras militar, decreta y comete aquella comforme és de justícia y disposan dites constitucions,
estimant en lo que és rahó al dit bras militar lo
haver-los donat rahó de prejudici que fa dit
molt reverent canceller en dexar de decretar
a. a continuació ratllat en.
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Dijous, a XXX. En aquest die comparagué devant ses senyories y en son consistori Jaume
Voltor, dit lo Bassó, mercader de la vila de Alcover, al qual, com a més donant y offerint devant ses senyories y en dit son consistori a VIII
del mes de abril pròxim passat, foren lliurades
totes aquelles cases, ab entrades y exides, drets y
pertinències sues, que lo General per títol de sa
pròpria compra feta en deffecte de altres compradors tenie y possehie en la dita vila de Alcover, que foren del quòndam Joan Rovallatb de
dita vila de Alcover, exequutades per fermança
que dit Rovellat féu al dit General per lo quòndam Joan Anglada, òlim sobrecullidor del dit
General en la part de ponent, lo qual, attès que
ab la desliberació feta per ses senyories sobre lo
lliurament de dites cases y venda de aquelles dit
die de VIII de abril pròxim passat, per les causes
y rahons en dita desliberació expressades, és estat deliberat que dit Jaume Voltor deposse a ses
senyories en la taula o banch de la present ciutat
les sinch-centes lliures per les quals ses senyories
ab dita desliberació desliberen se li lliuren dites
cases, y deposades aquelles, sia feta y fermada
venda al dit Jaume Voltor, o a Jaume // 263v //
Roig, comforme dit Voltor volrà per lo dit preu
de dites sinch-centes lliures, cometent lo acte de
la dita venda hu dels porters ordinaris de la present casa, donant y cometent-li lo poder que
menester sie per lo effecte demuntdit ab totes
les clàusules útils y necessàries y en semblants
actes posar acustumades. Y attès que ell, dit Jaume Voltor, de present no necessita de dites cases, ni tampoch dit Jaume Roig vol comprar
aquelles; per ço, declarant sobre açò sa voluntat
que és que ell, dit Jaume Voltor, se offertex
prompte y apparellat de girar a ses senyories dites sinch-centes lliures o fer girar aquelles e o lo
a. a continuació ratllat ponent.
b. a continuació ratllat féu al dit General per lo quòndam
Joan Anglada, òlim sobrecullidor del dit General.

que restarà de dites sinch-centes lliures, deduhits de aquí los càrrechs y mals de les dites cases, que són primers en temps y millors en dret
que lo dit General y altres quantitats que són
accessoris dels dits càrrechs que tenen la matexa
prioritat de dret y prioritat de temps que lo dit
General, comforme està axí desliberat per ses
senyories y ordenat ab lletres de ses senyories de
dos de desembre pròxim passat, y contengut en
la tabba e o albarà de encantats y venets, expedits per la subhastació de dites cases en virtut de
dita desliberació de ses senyories de dit die de
dos de dezembre pròxim passat. Y axí feta dita
deducció, comforme lo memorial que de dits
càrrechs y mals y altres quantitats s’és fet, y los
actes que·s són mirats per lo effecte demuntdit,
resten per al dit General dos-centes sexanta-vuit
lliures y quatorse sous. Supplique a ses senyories
sien servits, fet lo dit despòsit de les dites doscentes sexanta-vuit lliures, catorse sous per ell,
dit Jaume Voltor, e o per Pau Albaret, mercader, ciutadà de Barcelona, que les offerex girar
per lo comprador devall scrit, manar fer y fermar la dita venda e o acte de aquella a Francesch
Jori, mercader de la vila de Montblanch, ab qui
ell, dit Jaume Voltor, està conçertat sobre dita
venda, y manar-li donar y lliurar pocessió de
aquella en la forma acostumada.
264r

en la part de ponent, ha comptat y pagat la terça
de janer, febrer y mars pròxim passat, per ell sobrecol·lectada juntament ab lo dret de galeras.
265v

E ses senyories respongueren que estava molt
bé lo deduhit y supplicat per dit Voltor y que fet
lo dit depòsit de la dita quantitat manarien fer la
venda de dita casa al dit Francesch Jori, en virtut
de la present declaració.

Nohembre MDCXXV
Disapte, lo primer. Festa de Tots los Sancts.
264v

Divendres, a VII. 96a. En quest die per manament de ses senyories foren per mi, // 265r //
Anthoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General de Catalunya, lliurades a mossèn Pere
Mas, procurador fiscal del dit General, nou còpies de nou processos de la última visita del General que ses senyories, ab desliberació feta a XX
de octubre pròxim passat, han manat fer de les
quereles de número 10, 37, 134, 162, 97, 98,
123, 47 y 133, a fi y effecte de exequutar las
sentèncias fetes en dits processos per dits visitadors, la exequució de las quals està commesa
per dits visitadors a ses senyories.
Disapte, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com lo senyor Pere Fuster, deputat real, sobrecullidor del dit General
a. 96 interlineat al marge esquerre.
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Dijous, a XIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Llana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories com lo magnífich misser
Josep Fontanella, sobrecullidor del dit General
en la part de llevant, ha comptat y pagat la terça
de janer, febrer y mars pròxim pasat, per ell sobrecol·lectada juntament ab lo dret de galeres,
exceptat la taula de la ciutat de Gerona y sa
col·lecta, per la qual ja ses senyories tenen expedida exequució, com apar ab la desliberació feta
per ses senyories a XXIII de octubre pròxim passat en virtut de la relació feta dit die per dit sobrecullidor, ab la qual se ha manat ésser despedides commissions a Jaume Morell, porter reala,
// 266r // per exequutar Salvador Jutglar, tauler
de Gerona, y Rafel Pi, tauler de Sant Feliu de
Guíxols, com en ella és de vèurer.
Divendres, a XIIII. 115b. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya enviats a cercar per lo excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general del present
Principat y comtats per medi de son secretari
Miquel Pérez, anaren consistorialment ab los
porters ordinaris de la present casa devant ab las
masses grans y acompanyats dels officials de la
present casa en lo palàcio de sa excel·lència, y
entraren dins lo aposiento a hont sa excel·lència
estave, los quals, sa excel·lència, rebé ab molta
cortesia y manà se assentassen en unes cadires
que per dit effecte estaven allí apparellades y los
dits officials del General y demés persones que
allí eren arribades, hi·s trobaven presents, se´n
tornaren fora per orde de sa excel·lència, restant
en altre aposiento primer, restant sa excel·lència
y lo dit consistori de dits senyor deputats sols
dins lo dit aposiento a hont estigueren per una
bona estona. Y després hisqueren dits senyors
deputats de dit aposiento, despedint-se de sa
excel·lència, y se’n tornaren en la present casa
ab lo dit acompanyament. Y tornats en la present casa en son consistori digueren a mi, Anthoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, que continuàs en lo present dietari que sa
excel·lència los avia enviat a cercar y de part de
sa magestat los havia representat que la armada
de Inglaterra era vinguda sobre Cáliz, ab vuitanta vèlez, hi·s tem que no·s fassen alguns estragos passant per aquestes costes y mars, que
per ço, sa magestatc, havia // 266v // de restar
molt servit que ses senyories previnguessen la
a. a continuació repetit real.
b. 115 interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat està.
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deffensa y assistiscan a sa excel·lència en tot lo
que convinga y sia necessari, acudin a la obligació y a la fidelitat que sa magestat confie de ses
senyories, y que los havia donat un carta de sa
magestat sobre dit negossi, la qual ses senyories
manaren desclòurer y llegir en dit consistori, la
qual és del thenor següent:

dietari per prova de la exequució del demuntdit, lo qual és del thenor següent: «In Dei nomine amen», et cetera, fiat ut in dicto instrumento
hic consuto et signato litera B.
267v

«A los reverendo en Christo padre y amados nuestros los diputados del General del nuestro principado de Cathaluña.
El rey
Diputados. A mi lugarteniente general en esse
Principado y condados se da aviso que de la armada de Inglaterra han venido sobre Cádiz
ochenta velas, y aunque espero en Dios no harán
daño conciderable por las protecciones que se han
hecho en aquella fuerça, pero por si intentaren
acometer sobre essa provincia, lo ordeno que ponga cuidado en su defensa, y para que la assistáis
en quanto convenga y fuere necessario me ha parecido encargaros y mandaros cumpláis con vuestra obligación con el cuydado y fidelidad que confio de vosotros en que recibiré particular servicio,
y en que os correspondáis y socorráis a las partes
donde fuere menester y se os pidiere. Dada en Madrid, a VII de noviembre MDCXXV. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius. Vidit don Franciscus
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolemeus Navarro Anoytaa, regens. Vidit
don Franciscus Leo, regensb».
267r

En aquest mateix die se llegí en consistori de ses
senyories una carta de Francesch Trinyach, deputat local de la vila y col·lecta de Perpinyà, de
quatre del corrent, en resposta de una de ses
senyories de dos de octubre pròxim passat, despedida en virtut de desliberació de ses senyories
de dit die, enviada a dit deputat local sobre la
notifficació del que per ses senyories fonch deliberat, estatuït y ordenat en lo fet de la querela
feta en la última visita del General contra Francesch Dalmau, notari y scrivàc de la dita Deputació local, la exequució de la qual fonch per
dita visita commesa a ses senyories, y juntament
un acte de notificació feta per dit deputat local,
en persona del dit Francesch Dalmau, del desliberat, estatuït y ordenat per ses senyories sobre
lo contengut en dita querela, lo qual acte manen ses senyories ésser continuat en lo present
a. Banyato al manuscrit.
b. a continuació aquesta carta i un document transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1435-1436.
c. a continuació ratllat major.
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Dimars, a XVIII. Festa de la Edificació de la Seu
de Barcelona.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Jaume Martí, major
dies, receptor del General de la ciutat y col·lecta
de Tarragona, no deu res al dit General per rahó
de dit son offici.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories // 268r // misser Pere Segura, doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, lo qual en nom y
com ha procurador de Jaume Martí, major de
dies, mercader de Tarragona, receptor del dit
General de la ciutat y col·lecta de Tarragona,
com de sa procura conste ab acte rebut y testificat en poder de mossèn Martí Rull, notari de
dita ciutat de Tarragona, als deu del corrent
mes de nohembre, en dit nom renuncià en poder de ses senyories lo dit offici de receptor del
dit General de dita ciutat y col·lecta de Tarragona, supplicant a ses senyories sien servits admètrer la dita renunciació.
E ses senyories, encontinent, admeteren la dita
renunciació comforme per capítols de Cort los
era lícit y permès y no altrament, attès que per relació feta en consistori de ses senyories lo die present per mossèn Agustí de Llana, donzell, racional de la present casa, ha constat a ses senyories
que lo dit Jaume Martí no deu al present res al dit
General per rahó de dit son offici, com apar en lo
dietari corrent sots la present jornada. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent, tots de Barcelona.
En aquest matex die lo dit magnífich Agustí de
Llana, donzell, racional de la dita present casa,
féu axí matex relació a ses senyories que lo
quòndam don Francesch de Marimon y Jaffre y
los hereus y successors, e o tercers pocessors,
dels béns de aquell, són tinguts y obligats al General en quantitat de tres mília lliuras barcelonesas, ço és, mil y sinch-centes lliuras que lo dit
don Francesch de Marimon y Jaffre estave obligat com ha fermança de la Bolla de Tarragona,
trienni mil sinch-cents setanta-vuit, a rahó de
sinch-centes lliuras per any, // 268v // y les restants mil y sinch-centes lliuras per tantes estave
obligat al dit General com ha fermança de la
Bolla de Gerona, trienni predit de mil sinchcents setanta-vuit, a la matexa rahó de sinchcentes lliuras per quiscun any.

forme disposa la constitució «Poch valdria» del
títol «De observar constitucions», y han instant
a dits deputats se opposen a dita contrafacció,
com tenen obligació en virtut del capítol V del
nou redrés del any MDLXXXXVIIII y altres constitucions de Cathalunya, per ço, dits deputats,
per satisfer a la obligació de sos officis, a vostra
excel·lència supplican extraju-// 269v // dicialment sia servit manar a dit reverent canceller
observe dita constitució «Poch valdria», que a
més de ser axí de justícia ho tindrà a vostra excel·lència a molt gran mercè».

Dijous, a XX. En aquest die vingue(ren) en consistori de ses senyories los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, los quals aportaren y donaren en mà y poder de ses senyories un
vot en scrits, firmat de dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors applicats, acerca de opposar-se ses senyories extrajudicialment a la
contrafacció de constitució fa lo reverent canceller a ses senyories, representada per part del
bras militar, lo qual vot és del thenor següent:
«Jesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya, los assessors, advocat fiscal y doctors applicats devall scrits són de vot y
parer que dits senyors deputats se opposen extrajudicialment a la contrafacció de constitució
del molt reverent canceller, a ses senyories representada per embaxada del bras militar, y que
per dit effecte ordenan se fassa una embaxada a
sa excel·lència en la forma contenguda en un
paper que·s dóna a part.

Y, encontinent, li donaren còpia de dita embaxada y presa dita còpia en ses mans, lo dit excel·lentíssim senyor lloctinent general respongué que lo que·s demanave de part de ses
senyories és comforme a rahó y justícia, y que
ell dirà al dit reverent canceller que provehesca
lo de justícia sobre lo que li és estat representat.
E tornats los dits embaxadors refferiren a ses
senyories com havian explicada dita embaxada a
sa excel·lència de part de ses senyories, en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència
havia feta la dita resposta. E ses senyories feren
les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.

Petrus Pla, assessor. Cancer. Joannes Ximenis.
Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Fumas y Dezpla. Llenes. Fontanella, assessor. Aroles. Rubia».
269r

Divendres, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Sever Verdaguer,
corredor públich y jurat de la present ciutat, lo
qual, mediant jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, féu relació a ses senyories com
ell, per orde y manament de ses senyories y exequució del General, ha encantat y subhastat per
los llochs públichs, sòlits y acostumats de la present ciutat de Barcelona, per més de trenta dies,
en la sòlita y acostumada forma, tot aquell censal
de pensió annual de dotse lliures y deu sous barceloneses, lo qual tenie y possehie lo quòndam
Miquel // 270r // Capdevila, de la ciutat de Balaguer, òlim receptor del dit General, y vuy tenen y posseheixen los hereus y successors del
dit quòndam Miquel Capdevila sobre la universitat de Balaguer que quiscun any cau a XII de
juny. Y no ha trobat persona que haja offert donar en preu de aquell tant com és estat lo magnífich misser Pau Boquet, doctor en drets, ciutadà
de Barcelona, lo qual ha offert donar en preu de
dit censal dos-centas lliuras barceloneses, axí refferint. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

En aquest matex die ses senyories, en exequució
del vot donat per los magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal del dit General y doctors
applicats continuat en lo present dietari sots la
present jornada, acerca de opposar-se ses senyories extrajudicialment a la contrafacció de constitució fa lo reverent canceller, representada a
ses senyories per part del bras militar, enviaren
ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent
y capità general del present Principat y comtats
los senyors don Joachim Carbonell, canonge de
la Seu de la present ciutat, don Francisco Sans y
misser Joan Pere Fontanella, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters ordinaris de la present casa devant ab les
masses grans y de molts officials del dit General,
se conferiren en lo palàcio episcopal de dit excel·lentíssim senyor loctinent general. Y arribats
a sa presència y fetes entre ells les degudes cortesies li explicaren, per part de ses senyories, la
embaxada següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per part del bras militar
és estat representat als deputats del General de
Cathalunya que, havent presentat al reverent
canceller una supplicació acerca de certa contrafacció de constitució per a què la decretàs y
posàs y en fes relació en la Real Audiència, com-

270v

a. a continuació aquest vot transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1436-1437.
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Disapte, a XXVIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories don Galceran de
Semmanat y don Hiacynto Dezcallar ab embaxada de part del molt reverent y insigne Capítol
de la Seu de la present ciutat de Barcelona,
// 271r // los quals, per part del dit molt reverent
y insigne Capítol, convidaren a ses senyories per
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reverendíssim senyor don Pere de Magarola,
bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, qui rebé
aquella, desclogué y llegí y manà a mi, Anthoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
que la aportàs a tots los demés senyors deputats
y persones del consistori per a què sabessen lo
que sa magestat los scriu ab dita sa real carta, ço
és, que la dita sa magestat los fa a saber ab ella
que Nostre Senyor és estat servit de deslliurar a
la sereníssima reyna, nostra senyora y muller
sua, molt amada, del part donant-li una filla, encarregant a dits senyors deputats fassen professons solempnes y devotes y moltes gràcies y que
fassen lluminàries y alegries acostumades y
que·s deuen fer perquè la divina Magestat sia
glorificada y lo pobble regosijat, en què sa magestat scriu rebrà accepte servey. Axí, jo dit
scrivà major, aportí la dita carta en quiscú de
dits senyors deputats y oÿdors en ses cases, la
qual llegiren quiscú d’ells y remeteren lo que se
havia de desliberar y fera // 273r // en rahó de
aquella, per quant lo consistori de ses senyories
estigués junt, manant a mi, dit scrivà major, fer
nota de dites coses en lo present dietari, la qual
és del thenor següent:

assistir al Te Deum laudamus que dit Capítol
havie determinat fer per aquest matex die fent
gràcias a Déu, nostre senyor. E ses senyories
respongueren que estave molt bé a sson loch fer
les degudes gràcies a Déu, nostre senyor, per
tant bona nova, y que ells acudirien si fos possible acudir al que tenien obligació.
En aquest matex die ses senyories anaren consistorialment, ben acompanyats ab los porters
devant y masses grans y de molts officials de la
present casa, en les cases del General y Bolla de
la present ciutat per vèurer, mirar y regonèxer
aquelles, com és acostumat.
Diumenge, a XXX. En aquest die fonch feta extracció de consellers de la present ciutat en que
foren extrets, ço és, en conseller en cap lo magnífich Julià de Navel; conseller segon lo magnífich Hierònym de Gàver, donsell; consellers ters
misser Miquel Ximenis; conseller quart mossèn
T. Ròurer, mercader; conseller quint T.a... Pedralbes, notari de Barcelona.
271v

Dezembre MDCXXV

«A los reverendo y amados nuestros los diputados
del General en el nuestro principado de Cathaluña.

Dimecres, a III. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General deb Cathalunya reberen una carta del magnífich deputat local de
la ciutat y col·lecta de Tortosa, juntament ab
uns actes de representació de requestes, presentats al mol(t) reverent Capítol de la Seu de
Tortosa y altres, acerca de la coadjutoria del
priorat clauster de Tortosa y ardiaconat de Borriol que·s diu ser volen fer en personas forasteras, les quals requestes manaren y desliberaren
ses senyories als XXIIII de octubre pròxim passat,
com més llargament en dita desliberació, a lac
// 272r // qual se ha relació, està contengut, los
quals actes de dita presentació de dites requestes són del thenor següent: «In Dei nomine
amen», et cetera, consuaturd, signats de letra A.
272v

El rey
Diputados, oy virnes, entre las diez y las onze horas del día, fue Nuestro Señor servido de alumbrar a la sereníssima reyna, mi muy chara y muy
amada muger, de una hija, siendo el contentamiento que dello me quede tan grande como es razón, y sabiendo la parte, que como tan buenos y
fieles vassallos os ha de caber por el beneficio grande que espero ha de resultar a todos mis reynos y señorios, no he querido dexar de avisarlo con ésta y
de como entrambas quedan buenas, y encargaros
que dándole con processiones solemnes y devotas
infinitas gracias por ello y suplicándole las guarde para su santo servicio, hagáis juntamente las
luminarias y alegrías que se acostumbran y deven
para que desta manera su divina Magestad, de
cuya mano procede todo el bien, sea glorificado y
el pueblo regosijado, que en ello recibiré muy accepto servicio. Dada en Madrid, a XXI de noviembre MDCXXV. Yo el rey.

Dilluns, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen una carta de la sacra catòlica y reial magestat del rey, nostre senyor, de XXI de nohembre pròxim passat, firmada de mà pròpria de sa
magestat ab son real sagell sagellada y altrament
despedida ab les sòlites solempnitats de la Real
Cancellaria, la qual lo excel·lentíssim senyor
don Juan Sentís, bisbe de Barcelona, loctinent y
capità general de sa magestat, remeté per medi
de son secretari Miquel Pérez al molt il·lustre y
a. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
b. a continuació ratllat Cathalunya.
c. a continuació aquesta requesta transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1437-1441.
d. a continuació ratllat com diuen.

Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Villanueva, secretarius».
273v
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Dimars, a VIIII. En aquest die, en demonstració
a. a continuació aquesta carta transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1441-1442.

del contento y alegria han rebut los dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
y tot aquest Principat de la bona nova que han
tingut ab la carta de sa magestat, que reberen en
lo die de ahir, continuada en lo present dietari
sots dita jornada de dit die de ahir, del naximent, és a ssaber, de la sereníssima princessa de
Espanya, manaren ses senyories que les trompetes, clarins y tabals sonassen dalt en lo corredor
sobre lo portal major de la present casa y fossen
trets en ella los estandarts y banderas de la present casa, y axí matex en les finestres que són sobre del dit portal que obre vers la plaça de Sant
Jaume, comforme en semblants occasions de
alegries y contento s´és acostumat fer en la present casa. Y axí dites trompetes, tabals y clarins
sonaren tot lo dit die y estigueren dites banderes y estendarts arborats en dit corredor y finestres, regosijant lo poble per tant bona nova.
Dimecres, a X. En aquest die se continuà la música de tabals, trompetes y menestrals en la present casa, axí matex com lo die de ahir, ab molta
festa y regosijo.
Dijous, a XI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories Ta... Jover, donzell, en Barcelona domiciliat, obrer lo corrent any de la
present // 274r // ciutatb, y T. Fitor, fent lo offici
de scrivà de les obres de la present ciutat de Barcelona, los quals, de part dels magnífichs consellers de la present ciutat, representaren a ses senyories que en demonstració del contento y
alegria que la present ciutat y ciutadans de
aquella, com ha fahels vassalls de la magestat del
rey, nostre senyor, han rebut de la nova del naximent de la sereníssima princessa de Espanya,
la qual és estada ab carta de sa magestat enviada
a ses magnificències, dada en Madrit, a XXI de
nohembre pròxim passat, han desliberat que·s
fessen alimàries y alegries en la present ciutat
per tres dies contínuos, ço és, diumenge, dilluns
y dimars pròxim vinents que seran a XIIII, XV y
XVI del corrent, y axí dits senyors consellers en
fan sebadors a ses senyories. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que estimaven en lo que era rahó a ses
magnificències y a la present ciutat la mercè
que·ls fan los senyors consellers de haver fet una
desliberació tant sancta, tant bona y tant del
servey de Déu, nostre senyor, y de sa magestat,
y que lo consistori procurarà de sa part en afavorir dites alimàries, comforme té acostumat en
semblants occasions.
En aquest matex die vingueren en consistori de
ses senyories, ab embaxada del molt reverent y
a a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. ciutat interlineat.

insigne Capítol de la Seu de la present ciutat de
Barcelona, los molt reverent Miquel Baldó y
Macià Anell, canonges de dita Seu, los quals, de
part del dit molt reverent y insigne Capítol, representaren a ses senyories que havent dit Capítol rebut una embaxada dels magnífichs consellers y present ciutat, per medi dels magnífichs
obrers de aquella, ab què·ls fejen a ssaber que
dits magnífichs consellers y ciutat havien desliberat per la nova del naximent de la sereníssima
princessa de Espanya se fessen gràcies a Nostre
Senyor Déu, de tant gran beneffici los havie
con-// 274v // cedit sa divina Magestat en donarlos successió en aquestos regnes ab lo naximent
de dita sereníssima princessa, hi·s fessen solempnes professons y officis divinals, y que dits
magnífichs consellers y ciutat havien axí matex
desliberat fer-se alimàries per la present ciutat
en los diumenge, dilluns y dimars pròxim vinents, que comptarem a XIIII, XV y XVI del corrent, que per ço, dit Capítol, comformant-se a
la voluntat de dits magnífichs consellers y ciutat
havia, dit molt reverent Capítol, desliberat ferse officis ab pregàries y professons per a dit die
de diumenge pròxim vinent. Y axí, perquè dits
officis y professions tinguen lo degut cumpliment, convidave dit Capítol a ses senyories,
supplicant-los fossen servits acudir com tenen
acostumat a dits officis y professó, que dit Capítol en rebria gràcia y mercè molt singular.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que havien entesa la dita nova tant per
carta de sa magestat com per embaxada dea dits
magnífichs consellers y la desliberació feta per la
ciutat en rahó del demundit, y que procurarien
en fer tot lo que podrien acerca del que·ls és estat representat, estimant al dit molt reverent y
insigne Capítol, en lo que és rahó, esta mercè.
En aquest mateix die se celebraren en la present
casa les primeres vespres y completes ab molta
solempnitat y música per la festa del gloriós sant
Jordi, fahedora lo die de demà en la present casa
en exequució de la desliberació feta per ses senyories als X del corrent per lo naximent de la
sereníssima infanta. Y assistiren en dites vespres
y foren presents los magnífichs consellers, los
quals vingueren acompanyats de molts officials
de la present ciutat, y ses senyories hisqueren al
cap de la escala de la present casa, ab los porters
y masses grans devant, a rèbrer dits senyors consellers y tots junts se’n entraren en dita capella.
E los dits magnífichs consellers se assentaren en
uns banchs de vellut carmesí vanovats a la part
de la epístola de dita capella. E ses // 275r // senyories després de ses magnificiències ab altres
banchs de vellut carmesí, també vanovats, en la
a. de interlineat.
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mateixa part y al altra part estaven molts cavallers, a hont oÿrena les dites vespres, las quals se
celebraren ab molta solempnitat y música. Y
acabades dites vespres, ses senyories tornaren
acompanyar als dits senyors consellers fins al dit
cap de la escala a hont se despediren ab molta
cortesia.

naren en mà y poder de ses senyories una relació
y apuntaments continuats en tres fulls de paper
los quals són assí cusits signats de lletra A, B, C.
276v

E al vespre, vigília de dita festa, se digueren les
completes ab molt gran solempnitat y música. Y
acudí en ella molt gran concurs de gent, com és
acostumat.
Divendres, a XII. En aquest die se celebrà en la
present casa la festa del gloriós sant Jordi, ab solempne offici y sermó y Te Deum laudamus a la
fi de dit offici, ab molta música de menestril y
trompetas. Y vingué en dit offici lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present
Principat y comtats y los magnífichs consellers
de la present ciutat; als quals ses senyories feren
los acostumats recebiments y se assentaren en
sos acostumats lochs y assientos, comforme y de
la manera que en las occasions de les festes de
sant Jordi se han acostumat assentar.
275v

Dilluns, a XXI. En aquest die, per la solempnització del dit naximent de la dita sereníssima infanta, se féu en la plaça del Born de la present
ciutat un torneig en lo qual hisqueren sis quadrilles de cavallers a tornejar ab molta gala, a
hont acudí molt gran concurs de gent.

Any MDCXXVI
Dijous, a XXV. Festa de Nadala.
277r

Diumenge, a XIIII. En aquest die se comensaren
las alimàries al vespre per lo dit naxament ab
molta música de menestrils.
Dilluns, a XV. En aquest die se continuaren les
dites alimàries ab dita música.
Dimars, a XVI. En aquest die se continuaren les
dites alimàries y festes ab la dita música.
Dijous, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Montserrat Costa, tauler
del General de la vila de Tarrassa, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son offici de tauler de ditab // 276r // vila de Tarrassa
en favor de Francesch Cabanyes, pagès de Sant
Andreu de Palomar, vuy habitant en dita vila de
Tarrassa, supplicant a ses senyories ésser-li admesa la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los
és lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest matex die vingueren en consistori de
ses senyories mossèn Raffel Riera y mossèn Antich Servat, notaris de Barcelona, elegits y anomenats per ses senyories per fer la comprovació
dels capbreus nous que al present se estan renovant en la present casa, los quals aportaren y doa. a continuació ratllat en.
b. a continuació una relació (A) i un apuntament (C) transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1442-1443.
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Diumenge, a XXVIII. En aquest die, per solempnització de les dites festes per lo dit naximent de
dita sereníssima infanta, se féu altra festa de torneig y desafiu en la dita plaça del Born de la present ciutat, als quals ses senyories dexaren la dita
plaça y clos y los cavallers pagaren tots los dinés
y gastos de dita festa.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die lo excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona,
loctinent y capità general de la sacra catòlica y
reial magestat del rey, nostre senyor, en aquest
principat de Catalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, envià a cercar, per medi de son secretari Miquel // 277v // Pérez, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes de dit
aquest Principat y comtats y General de aquells,
per negossis que dix havia de tractar y comunicar ab ses senyories del dit rey, nostre senyor. Y
axí, dits molts il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General anaren consistorialment en lo palàcio episcopal, acompanyats
de molts officials del dit General, anant los porters ordinaris de la present casa de la Deputació
devant ses senyories, ab les masses grans, en la
forma acostumada. Y arribats en dit palàcio
episcopal y en la presència de dit excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general foren rebuts
per aquell ab molta urbanitat y cortesia, y entrats dins un aposiento de dit palau y fetes primer, tant per dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general com per dits molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes, les degudes cortesies, sa excel·lència, de paraula, digué y representà a dits senyors deputats y oÿdors de comptes com la dita real magestat del
rey, nostre senyor, li havia scrit que havia determinat y presa resolució de venir en aquest principat de Catalunya a jurar les lleys y constitucions de aquell y celebrar Corts Generals per a
dit Principat y comtats y poblats en aquell en la
a. a continuació un apuntament (B) transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1443.

condescender con mi desseo y tan continua instancia como me havéis hecho en medio de tantas
obligaciones como por todas partes me llaman,
antepongo ésta porque se disponga y ordene lo que
fuere necessario para el benefficio de la justicia,
buen govierno y deffensa dese Principado y condados en que muestro bien la estimación que hago de
tales, confiando que en lo que os tocare corresponderéis a vuestra obligación y que he de hallar en
todo el valor, afecto y disposición a mi servicio con
que se ha acudido siempre en ese Principado y
condados a los señores reyes, mis predecessores, y
con ventaja, por ser aora mayor que nunca el
aprieto y muy importante para fines superiores y
de común utilidad para todos mis reynos el breve y
buen sucesso. Y assí he resuelto de yr a juraros
vuestras leyes y constituciones y celebrar Cortes en
la conformidad y lugar que entenderéis del obispo
de Barcelona, mi lugarteniente general en ese
Principado y condados. Tractaréis luego porque
con mucha brevedat se enbiarán las cartas convocatorias de lo que fuere necessario y conviniere
disponer para la celebración de las Cortes en que
me serviréys. Dada en Madrid, a XXIIII de desembre MDCXXV. Yo el rey.

ciutat de Lleyda. Y axí que en conformitat del
demuntdit y del que és acostumat en semblants
occasions de Corts ho comunicàs y fes a ssaber a
dits senyors deputats y oÿdors de comptes y
tractàs ab ells perquè ab molta brevedat se enviarien les cartes convocatòries, lo que seria necessari y convenient disposar per la celebració
de les dites Corts; y juntament havie enviat dos
cartes per als dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, les qual(s) dita sa excel·lència donà y
lliurà a ses senyories. Y encontinent dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a sa excel·lència de
la mercè que·ls feya de donar-los una tant alegre
y regosijada nova de què sa magestata // 278r //
sia servit honrrar aquest son Principat ab la sua
real presència y jurament de les lleys y constitucions generals, que era y és lo que aquest Principat tant desitje y ha desitjat des del principi de
son real govern y successió en los regnes de la
Corona de Aragó, comforme disposició de dites
generals constitucions, drets y privilegis de dit
aquest Principat, y comforme per los sereníssims reys de Aragó, pares y progenitors de dita
sa real magestat y senyors de aquest Principat y
comtats en lo principi de sos dichosos y felices
governs han acostumat fer, aconsolant y alegrant sos fidelíssims vassalls ab llurs reals
presències y juraments de les dites generals
constitucions, drets y privilegis. Y que axí havien sempre y han estat en certa y viva confiança
que la dita real magestat se havia de servir fer la
matexa mercè a dit aquest Principat y comtats,
qual sempre han acostumat fer sos sereníssims
pares y progenitors de gloriosa memòria, y axí
procurarien en donar diligència en fer lo que se
havie de fer y convindrà per al servey de sa magestat. Y encontinent se despediren dits senyors
deputats y oÿdors de comptes de sa excel·lència
y tornats en la present casa declogueren dites
dos reals cartes y llegiren aquelles y manaren a
mi, Anthoni Thió, scrivà major y secretari del
dit General, les continuàs en lo present dietari,
les quals són del thenor següent:

Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Hieronymus Villanueva, protonotarius».
«A los reverendo en Christo Padre, obispo de Elna
de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del General de Cataluña.
El rey
Diputados, por otra mía he mandado avisaros de
la resolución que // 279r // he tomado de celebrar
Cortes en esse Principado y condados y porque en
el lugar donde se han de juntar es necessario,
como sabéis, que se hagan los apartamientos y
adreços que son menester para la proposición, solio, Consejo Supremo, estamentos de Cortes y otras
cosas en el convento o casa que se señalará, será
bien y assí os lo encargo que embiéis luego allá personas que lo prevengan y hagan todo como conviniere y se ha acostumbrado, que en ello seré servido. Dada en Madrid, a XXIIII de deziembre
MDCXXV. Yo el rey.

«A los reverendo en Christo Padre, obispo de Elna
de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del General de Cataluña.
El rey
Diputados, desde que sucedí por muerte del rey,
mi senyor y padre, que aya gloria, en los reynos de
mi Corona de Aragón e deseado hir a ellos // 278v
// y aunque las justas y graves ocupaciones que lo
han embaraçado son hoy mayores que nunca, por

Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Hieronymus Villanueva, protonotarius».
279v

a. a continuació una de les cartes transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1444.
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En aquest die vingueren en consistori de ses
senyories lo il·lustre y molt reverent don Francisco Monsuar, hospitaler y canonge de la Seu
de Tortosa, enbaxador del General de Catalu-

[ 1625 ]

[ 1626 ]

nya enviat últimament per ses senyories en cort
de sa magestat, y lo magnífich misser Jaume
Martí, ciutadà honrrat de Barcelona, en drets
doctor, advocat fiscal del dit General, lo qual
també per ses senyories és estat enviat en dita
cort per negossis y affers del dit General, los
quals, de paraula, han donat rahó a ses senyories, ço és, dit don Francisco Monsuar de dita sa
embaxada y lo dit doctor misser Jaume Martí
dels negossis per los quals és estat enviat, y han
donat una carta del excel·lentíssim comte de
Xinxón, la qual és del thenor següent:
«A los diputados del General de Cathaluña.
Don Francisco Monsuar, embaxador de vuestras
señorías ha estado en esta corte, es cavallero tan
cuerdo y de tanta estimación que diciéndome que
t<en>iene ja orden de vuestras señorías para bolverse a esse Principado, me parece que cumplirá
mal con la obligación que me corre sino lo digesse
assí a vuestras señorías y que también el doctor
Jayme Martín, abogado fiscal del General, ha
dado el mismo buen cobro de si y es sugeto a quién
he olgado de conocer por sus buenas letras y proceder. Guarde Dios a vuestras señorías. En Madrid,
a 3 de deziembre 1625. El conde de Chinchón.

seph Calvo, Hiacynto Olzina, Joan Batista Cassador, don Phelip Vilana, don Ambròs Gallart,
Jordi Fluvià, don Joseph Astor, don Bernat Terré, don Carlos Copons, don Miquel Semmanat, don Juan Amat, don Ramon de Calders,
// 281v // Francesch Genovès, don Batista Sabater, don Batista Roger, don Joachim Margarit y
Reguer, don Ramon Semmanat, don Francisco
Gravalosa, don Hierònym de Peguera, Fèlix
Bou, Joachim Valls, Sebastià Miralles, don Juan
Villalba, don Joseph Ferreres, don Joan de Erill,
Pau Francesch Nicholau, Lluís Joan de Calders,
misser Francesch Boquet, don Juan Camporells, Miquel Joan Granollachs, don Francisco
Grimau, Phelip de Sorribes y Rovira, menor,
Phelip de Sorribes, major, Miquel Joan Granollachs, fill de Francesch, don Francisco Junyent,
don Batista Falcó, Francesch de Tamarit,
// 282r // Phederich de Tamarit, don Pedro
Dezbosch, Carlos Calders. Per lo estament real
los senyors Julià de Navel, conseller en cap,
Barthomeu Sala, Montserrat Móra, Bernat Romeu, Francesch Sala, fill de Barthomeu, Francesch Codina, Juan Batista Codina, Bertran
Dezvalls.
Als quals fonch feta la proposició del thenor següent:

Los señores diputados de Cataluñaa».
280r

Janer MDCXXVI
Dijous, lo primer. Festa de Cap d’any.
Dilluns, a V. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present // 280v // casa convocats ab
veu de pública crida del die de vuy, per desliberació de ses senyories, en la qual junta entrevingueren les persones següents, ço és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors don Francisco de
Erill, abat de Sant Culgat de Vallès; don Guillem de Calders, comanador de Sant Juan; lo
abat de Sant Pere de Galligants; y Tb... Calders,
altre comanedor de Sant Joan. Per lo estament
militar los senyors Luís de Corbera, senyor de
Llinàs, Francesch Gualbes de Corbera, don Ramon de Calders y Ferran, don Lluís Dezcallar,
don Pedro Aymerich, don Bernat de Camporells, Hierònym Móra, Miquel Pol, don Francisco Grimau, Francesch Tamarit, // 281r // don
Hierònym Torres, don Francesch Cassador,
Lluís Puig, Joachim Bolet, don Joan Semmanat, don Joseph Tormo, don Joseph Milsocos,
Agustí de Llana, Francesch de Vallgornera y
Senjust, don Lluís Tormo, Francesch Molera,
Francesch Nicholau, Francesch Ferrer, don Joa. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1444.
b. a continuació un espai en blanc d´uns 15 mms.
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«Molt il·lustres senyors. Lo senyor lloctinent
general de sa magestat en aquest Principat nos
envià a demanar lo dilluns proppassat, que
comptàvem a 29 de dezembre, hi·ns digué que
sa magestat havia resolt de venir ha honrar est
Principat per a jurar-li les constitucions y tenir-li
Corts en la ciutat de Lleyda, donant-nos dos
cartes de sa magestat, totes de una matexa diada, és a ssaber, de XXIIII del matex, ab crehensa
del que sa excel·lència nos explicaria de paraula,
les quals seran llegides // 282v // per nostre
scrivà major y secretari. Y perquè les coses del
jurament y de les Corts se encaminassen bé al
servey de Déu, de sa magestat y en beneffici de
la terra, donàrem orde als magnífichs assessors y
advocat fiscal que fessen diligències en lo archiu
de aquesta casa, per vèurer lo que·s porie trobar
que fos en beneffici del negossi, los quals nos
han refferit haver trobat algunes coses que seran
molt a propòsit per al intent que tots tenim de
acertar, y en particular se són trobats dos llibrets
scrits de mà, en los quals són los apuntaments
que alguns anys fa, per persones eletes per esta
casa, foren fets de coses que convenien tractar y
redressar en les primeres Corts, dels quals llibres
se estan actualment fent algunes còpies. Ans apparegut donar-ne rahó a vostra magnificència y
mercès com a tant interessats que són en lo negossi per a què sien servits, en conformitat de
assò, per medi de elets, o altrament, voler que·s
miren y regoneguen dits llibres y apuntar en ells

lo que apparexerà convenir, y altrament ajudar
ab altres apuntaments y diligències que convinguen perquè les coses d’estes Corts se encaminen com està dit al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la terra».
Y encontinent foren llegides les dites dues cartes de sa magestat de XXIIII del mes de dezembre pròxim passat, continuades en lo present
dietari, sots jornada de XXVIIII del matex. Y encontinent, essent llegides dites proposició y cartes, lo dit magnífich conseller en cap prengué
còpia de dita proposició y cartes y se´n anà en
casa de la present ciutat, per consultar dites coses ab ses magnificèncias. Y poch aprés, tornat
en dita congregació, aportà son vot en scrits, lo
qual fonch llegit en presència de dits braços, y
encontinent, tots los demés senyors de dits
braços votaren quiscú d’ells per son orde ab
molta maduresa y concideració, y aconsellaren a
ses senyories // 283r // que estimaven molt als
senyors deputats lo bon pensament que han tingut en encaminar y facilitar los bons successos
que esperen en les Corts que sa magestat vol fer
mercè celebrar en Cathalunya, y que per exequució d’estos intents apar que açò se commeta
a persones eletes dels tres estaments, poques en
número, les quals vejan estos dos llibres, que
dits senyors deputats han trobat de apuntaments en la present casa, y altres qualsevol
apuntaments que qualsevol persones vullen presentar a dits senyors deputats y elets, a effecte
que fent censura dels uns y dels altres pugan
apuntar y advertir lo que més convinga al servey
de Déu, de sa magestat y beneffici públic d’aquest Principat, advertint a ses senyories que estos llibres y apuntaments no·s comuniquen sinó
a les persones que par, que no·s pot escusar, y
que dits senyors deputats se servesquen no donar remuneració ni satisfacció alguna als elets
qui nomenats seran per aquest negossi per los
treballs que hauran presos, ni altrament. Supplicant a ses senyories que no anomenen a ninguna persona per elet de les que entrevingueren en
lo fer dels apuntaments dels dits llibrets.
Dimecres, a VII. En aquest die, per continuació
de les festes y alegries del naximent de la sereníssima infanta, se féu en la plaça del Born de la
present ciutat // 283v // una festa de estaferm a
cavall en què lo senyor Francesch Pla y de Cadell, deputat militar, fonch mantenedor de dita
festa, en la qual hisqueren catorse aventurers ab
molt bones divises y passats de vint padrins, tots
adressats ab sos cavalls. Y se féu dita festa ab
moltes invencions que donaren molt gran contento al poble, a hont acudiren lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, magnífichs consellers, Real Consell y tant gran
concurs de gent que dita plaça del Born estave
115

plena que ha penes hi cabien, y acabada dita festa de nits, ab molts llums de atxes y graelles.
Dijous, a VIII. En aquest die se comensaren de
juntar en la present casa les persones eletes anomenades per ses senyories, per los negossis dels
apuntaments que se han de prevenir per les pròximes Corts, comforme la deliberació feta per
ses senyories als sinch del corrent.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment a la Llotja de la present ciutat per
occasió dels arrendaments de les bolles fahedors
per lo trienni pròxim vinent, y manaren donar
als corredors de la present casa les tabbes de dits
arrendaments, les quals foren lliurades per mi,
Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, en mà y poder de Juan Sever Verdaguer,
hu dels corredors de dita present casa.
Diumenge, a VIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja // 284r // de
la present ciutat per continuar los arrendaments
de les bolles, com és acostumat.
Disapte, a X. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Llotja de la present ciutat
per los arrendaments de les bolles, com és acostumat.
Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Llotja de la present ciutat
per continuar los arrendaments de les bolles de
la present ciutat. En aquest matex die mossèn
Raffel Vives, dressaner del dit General, vingué
en consistori de ses senyories lo qual, mediant
jurament, féu // 284v // relació a ses senyories
com lo preu fet que ses senyories en dies passats
de paraula concertaren ab Pere Pau Ferrer, mestre de cases de la present ciutat, de la obra tocant a mestre de cases, y ab mestre Sebastià Claret, fuster de la obra tocant a fuster, de dos
instàncies o estudis en la Dressana de la present
ciutat, ab quatre finestres y una arcada en lo
mig, les quals instàncies o estudis se passen l’un
al altre ab un portal de pedra picada, per entrar
als dits estudis de uns altres que ni ha de acabats, les quals finestres afronten, çoa és, dues a
la obra nova y les altres dues a la part del dressanal vell, per preu de setanta lliures a quiscú
d’ells, ço és, setanta lliures per lo preu fet de la
obra de mestre de cases y altres setanta lliures
per lo preu fet de la obra de fuster, és acabat y
los dits Claret y Ferrer han cumplit llur obligació, comforme lo dit preu fet, axí en lo de la
obra de mestre de cases com en lo de la obra de
fuster. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, escrivent.
a. ço és ...altres dues interlineat.
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Dimecres, a XIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, lo qual
aportà y presentà en // 285r // consistori un privilegi de veguer de la present ciutat en son favor
despedit, y prestà en mà y poder de ses senyories lo sòlit y acostumat jurament y li fonch llegit lo capítol de Cort acostumat llegir als officials reals. E ses senyories manaren que lo dit
privilegi fos buydat en lo llibre de Juraments de
officials reals y tocada al dors de dit privilegi la
presentació de aquell per mi, scrivà major, en la
sòlita y acostumada forma.

sent ciutat per continuar los arrendaments de
les bolles, com és acostumat.
Disapte, a XXXI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present
ciutat per continuar los arrendaments de les bolles.
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Dijous, a XV. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Llotja de la present ciutat
per los arrendaments de les bolles, com és acostumat.
Disapte, a XVII. Festa del gloriós sant Antoni.
285v
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Dimecres, a XXI. Embaxada de ses senyories a la
ciutat. En aquest die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y senyors
oÿdors de comptes del dit General manaren a
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, que continuàs en lo present dietari que
lo die present, aprés migdie, los magnífichs
// 286r // consellers de la present ciutat de Barcelona y savi Consell de Cent de aquella los
havien enviat una embaxada per medi de Alexandre de Aguilar, donzell, y Francesch Salavardenya, ciutadà honrat, los quals, per part de dits
magnífichs consellers y savi Consell de Cent,
han supplicat a ses senyories fossen servits de
enviar un embaxador a sa magestat, supplicantlo fos servit de venir a jurar en la present ciutat
de Barcelona, ans de tenir Corts en la ciutat de
Leyda, y axí matex fossen servits manar donar
còpia al síndich de la present ciutat de uns procehiments se feren per la magestat del rey don
Carlos de gloriosa memòria, rey de Castellà y de
Aragó, per rahó de Corts, continuats en lo llibre
o procés de Corts que·s tingueren lo any 1519,
conforme per dit síndich seran designats. E ses
senyories respongueren que en tot lo que podrien acudirien a llur obligació.
Disapte, a XXIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment a la Llotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles, com és
acostumat.
Dimars, a XXVII. En aquest die anaren ses senyories consistorialment en la Llotja de la present
ciutat per continuar los arrendaments de les bolles, com és acostumat.
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Dijous, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la pre116
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Dimars, a III. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada de part
dels magnífichs consellers de la present ciutat,
los magnífichs Josep de Bellafilla, donzell, y
Francesch Salavardenya, ciutadà honrrat de la
present ciutat, // 288r // los quals, per part dits
magnífichs consellers, supplicaren a ses senyories fossen servits manar juntar brassos per a
demà a les dues hores passat mitgdie, y proposar
en ells lo que poden y deuen fer acerca dels negossis concorrents de la vinguda de sa magestat
a la present ciutat de Barcelona per a prestar son
real jurament antes de tenir Corts en la ciutat de
Leyda, ni proposar aquelles abans del dit jurament, supplicant-los fossen servits en ajudar-los
en dit negossi com a cosa tant utilosa al bé y utilitat de la terra, comforme la resolució se prengué lo die de haïr en lo savi Consell de Cent tingut en casa de la present ciutat.
E ses senyories, parlant lo senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstich, respongueren que acudirien ab molt gran puntualitat a tot lo que tindrien obligació, y que en conformitat de dit negossi manarien cridar brassos per a demà a las
dues hores passat mitgdie. E dits embaxadors se
despediren ab molta cortesia.
En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Vicens Barthomeu, doctor en
medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació
a ses senyories com lo molt reverent Pere Pla,
doctor en drets, secristà y canonge de la Seu de
Barcelona, altre dels magnífichs assessors ordinaris del dit General, està en lo llit ab indisposició de catarro y febra per la qual no pot servir lo
dit son offici.
En aquest matex die se juntaren en la present
casa les persones dels tres estaments convocades
ab veu de pública crida, manada publicar per ses
senyories en lo die de avuy, en la qual // 288v //
junta entrevingueren les persones següents, ço
és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors fra
don Francisco de Erill, abat de Sant Cugat de
Vallès; fra Ferrer Caperó, abat de Galligants.
Per lo estament militar los senyors don Ramon
de Calders y de Ferran, Ramon Xammar, don
Francisco Sagarriga, don Lluís Dezcallar, Francesch Cruÿlles y de Rajadell, don Christòfol

Icart, don Pedro Aymerich, don Juan de Josa,
don Bernat Miquel de Camporells, don Francesch Grimau, Joachim Valls, Francesch de Tamarit, don Francisco Junyent, // 289r // Alexandre de Aguilar, Joseph Cescases, Lluís de
Calders, don Hierònym Torres, Julià de Pallàs,
don Juan Senmanat, Francesch Joan de Vergós,
don Pedro Ribes, Bernat March y de Gelpí,
Agustí de Llana, Hiacynto Olzina, Miquel Joan
Granollachs, don Francisco Ubach y Dezcallar,
don Juan Çarriera, don Francisco Argensola,
Phelip de Sorribes, Balthezar de Claramunt, Joseph de Bellafilla, Miquel Pol, Cebrià Lloscos,
Francesch Cardona, // 289v // Alexandre de
Cartellà, Ta ... Pardina, Luís de Mas de Ovelles,
Francesch Molera, Ramon de Bas, Raffel
March, don Juan de Peguera, don Juan de Erill,
Francesch Ferrer, fill de Galceran, misser Pau
Boquet, Hierònym Nadal, Phelip de Sorribes
y Rovira, menor, Phederich de Tamarit, don
Christòfol Icart, Miquel Joan Granollachs. Per
lo estament real los senyors Julià de Navel, conseller en cap, Barthomeu Sala, Francesch Salavardenya, Bernat Romeu, // 290r // misser Francesch Ribes y de Riu.
Als quals fonch feta la proposició del thenor següent:
«Molt il·lustre y il·lustres senyors. Desitjosos de
continuar la correspondència y bona conformitat que sempre esta casa ha tingut ab la de la
present ciutat, en exequució de la embaxada
que a vint-y-hu del passat se’ns féu per part dels
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, dit die enviaren embaxada al rey, nostre senyor, per lo magnífich Guillem Pere Duzay, perquè supplicàs a sa magestat fes mercè a
esta ciutat de venir a prestar en ella lo sòlit jurament abans de proposar las Corts té convocades
en la ciutat de Leyda, acompanyant dita embaxada ab cartas per sa magestat y per als
excel·lentíssims comte-duch de Santlúcar y duc
de Cardona a qui supplicàrem nos ajudassen ab
sa magestat per alcansar esta mercè. Dit Duzay
nos ha scrit com ha donada sa embaxada y fet lo
demés que tenie a son càrrech, com entendran
vostres magnificència y mercès de las cartas de
respostas que·s llegiran. A 3 del corrent nos és
estada feta altra embaxada de part de dits senyors consellers, representant nos convenia
juntàssem a vostra magnificència y mercès per a
fer-los part del estat que té aquest negoci, en
respecte de venir sa magestat a prestar primer
assí son real jurament, ha apparegut fer-ho per
la matexa conformitat y supplicar a vostra magnificència // 290v // y mercès com ho fem, sien
servits, attesa la gravedat del negoci, aconsellar-

nos de la manera que esperam de vostra magnificència y mercès perquè ab tant bon poder confiam se acerterà en lo servey de Déu, del rey,
nostre senyor, y beneffici universal de esta província.
E llegida la dita proposició foren llegides tres
cartes, ço és, una del excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, altra del excel·lentíssim senyor duch de Santlúcar y comte de Olivares y
altra del magnífich Guillem Pere Duzay, embaxador enviat a sa magestat, les quals foren enviades a ses senyories acerca del proposat en dita
proposició, les quals són assí cusides signades de
lletra B, C, D.
Y encontinent, lo dit magnífich conseller se alsà
y prengué còpia de la dita proposició y se´n anà
en casa de la present ciutat per consultar aquella
ab ses magnificències, com és acostumat. Y
poch aprés, tornat en dita junta de brassos ý
aportà son vot en scrits, lo qual fonch llegit en
presència de dits braços. Y encontinent los demés senyors de dita junta votaren quiscú d’ells
per son orde ab molta maduresa y concideració,
y aconsellaren que ses senyories se servesquen
esta nit enviar una embaxada als molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat ab la qual
se’ls represente sien servits juntar y tenir Consell de Cent per a demà dematí, y tenint-se dit
Consell de Cent ses senyories se servesquen fer
embaxada en aquell de nou persones, ço és, tres
de cada estament, ab la qual se represente en dit
savi Consell de Cent la voluntat ab què ses senyories desitjen acudir a les coses de la present
ciutat y la demonstració que apar se deu fer en
orde del negossi corrent per totes les dos cases.
Y tingut lo dit savi Consell de Cent, ses senyoriesa // 291r // se servesquen per a demà a la tarde convocar les persones dels tres estaments y
representar a·n aquelles la resolució que lo dit
savi Consell de Cent haurà presa perquè, en
conformitat de aquell, se puga aconsellar a ses
senyories lo que apparexerà convenir al servey
de Déu, de sa magestat y beneffici universal de
aquesta província.
Dijous, a V. En aquest die ses senyories, en conformitat de la resolució presa en los braços tinguts lo die de ahir en la present casa, enviaren
ab embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat,
ajuntat en casa de dita present ciutat, los senyors: don Francisco Terré, degà y canonge de
la Seu de Barcelona, Juan Baldó, canonge de dita
Seu, don Galceran Semmanat, canonge de dita
Seu, don Lluís Soler, Joan Pau Cànoves, dona. a continuació les tres cartes transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1445-1446.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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zell, Miquel d’Oms, donzell, Francesch Salavardenya, // 291v // Francesch Càrcer y Rafel Bals,
ciutadans honrats de Barcelona.
Los quals, ben acompanyats ab los porters y
masses grans davant y de molts officials de la
present casa, se conferiren en casa de la present
ciutat, y arribats en presència de ses magnificències y savi Consell de Cent, que estave junt en
dita casa, dits embaxadors explicaren per part de
ses senyories la embaxada del thenor següent:
«Molt il·lustres y savis senyors. Los senyors deputats del General de Catalunya, en exequució
de la embaxada que vostres magnificències y
aquest savi Consell, a tres del corrent, los han
feta, han juntat los tres estaments lo die de ahir,
que comptàvem a quatre del matex, en los quals
se ha resolt lo que està contengut en un paper
que·s dóna apart, en exequució de la qual determinació nos han ordenat dits diputats que féssem a vostres magnificències y aquest savi Consell la voluntat ab la qual ses senyories desijen
acudir a les coses de la present ciutat, que és tan
gran que no pot ésser major, per a tot lo que
convinga en beneffici de la present ciutat, supplicant a vostres magnificències y aquest savi
Consell sien servits pèndrer resolució en les demés diligències que la ciutat entén fer en orde al
negossi occorrent, y fer-las a ssaber a ses senyories perquè segons elles pugen tornar juntar los
tres estaments y aconsellar-se ab ells de que
convindrà fer».
E poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada als dit magnífichs // 292r // consellers
y savi Consell de Cent, en la forma los era estat
ordenat, y que ses magnificències, en presència
del dit savi Consell de Cent, havia respost que
estimaven en lo que era rahó la bona correspondència de la present casa ab la present ciutat,
y que presa la resolució del dit savi Consell de
Cent, que leshores estave junt, farien sabedors a
ses senyories de la resolució se pendria en ell per
a què axí ses senyories pugen pèndrer la resolució que convé al servey de Déu, nostre senyor,
de sa magestat y beneffici d’esta província.
Divendres, a VI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Bernat Salitges, guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat, lo qual
renuncià lo dit son offici de guarda ordinària en
mà y poder de ses senyories en favor de Miquel
Salitges, son pare, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories admeteren aquella si y comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
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En aquest matex die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present ciutat per
continuar los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent, com és acostumat.
En aquest matex die hi hagué junta de brassos
en la present casa, convocats ab veu de pública
crida del die // 292v // present, en la qual entrevingueren les persones següents, ço és: Per lo estament militar los senyors don Ramon de Calders y Ferran, don Francesch Argensola, don
Christòphol Icart, don Joan Çarriera, don
Hierònym de Cabrera, don Francisco Grimau,
don Hierònym Torre, don Joan de Josa, Joachim Terré, Francesch Joan de Vergós, Joseph
Cescases, don Francisco de Homs, Francesch
March, Bernat March y de Gelpí, Sebastià Miralles, Balthezar de Claramunt, // 293r // don Hierònym Ribes, Francesch Pons y Despujol, Alexandre de Aguilar, misser Phederich de Tamarit,
don Lluís Dezcallar, don Bernat Çalbà, misser
Pau Boquet, Joachim Valls, Miquel Joan Granollachs, don Francisco Çagarriga, don Juan
d’Ardena, Alexandre de Cartellà, Hiacynto Olzina, Agustí de Lana, don Jaume Camps, Joan
Raffel de Bas, Julià de Paltàs, Phelip de Sorribes
y Rovira, don Joan d’Ardena, don Joachim Margarit y de Reguer, don Joan de Erill, Francesch
Puigjaner, don Joseph de Josa, // 293v // Hierònym Castelló, Francesch Granollachs. Per lo estament real los senyors Julià de Navel, conseller
en cap, Barthomeu Sala, Francesch Salavardenya, Francesch Sala, misser Batista Monfar, Raffel Bals y misser Joseph Fontanella.
Als quals fonch per ses senyories feta la proposició del thenor següent:
«Molt il·lustre y il·lustres senyors. En conformitat de la resolució presa en la junta de les persones dels tres estaments tinguda a quatre del
corrent havem fet las embaxades per als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat, per rahó de las quals
los senyors consellers en lo die de haïr juntaren
y tingueren dit savi Consell de Cent, y vuy dematí nos han fet sabidors de la resolució y deliberació que·s prengué per dit savi Consell en
orde del negossi proposat y resolt en dita junta
de braços, ço és, que·s fes com se ha fet extracció y nominació en la forma acostumada // 294r
// de tres embaxadors, ço és, de un militar y dos
ciutadans honrats de la present ciutat, per ço,
representant a vostres senyories y mercès las cosas demuntdites, supplicam sien servits aconsellar-nos lo que podem y devem fer en servey
d’esta ciutat que nosaltres, ab consell de persones de tanta qualitat y parts, confiam acertar al
servey de Déu y de sa magestat y en beneffici del
present Principat y ciutat».

Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
magnífich conseller en cap prengué còpia de
aquella y se´n anà en casa de la present ciutat,
per consultar aquella ab ses magnificències. Y
poch aprés, tornat en dits braços, aportà son vot
en scrits lo qual fonch llegit en presència de dits
braços, y los demés senyors de dits braços votaren quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren que los senyors deputats sian servits, per la bona direcció
de la qualitat del negoci que·s tracta, de tanta
utilitat per a tot lo Principat y beneffici de la
present ciutat, en concideració de la bona correspondència que sempre se ha tingut entre estes dos cases y la offerta feta per ses senyories en
lo die de ahir, per medi de sos embaxadors, en
lo savi Consell de Cent, nomenar tres persones,
una de cada estament, que com ha embaxadors
de ses senyories, se conferescan ab tota la diligència possible, comforme demana la brevedat
del temps, a hont se trobarà lo rey, nostre senyor, per a continuar la demanda y supplicació
que fins ara se li ha feta en què sia de son real
servey tenir a bé, ans de fer la proposició de les
Corts en la ciutat de Leyda convocades, precehesca son real jurament en la ciutat de Barcelona, comforme han acostumat los reys sos progenitors de felice recordació, y que a dits
embaxadors, a més de les instruccions, se’ls donen los papers convenients per a dit negoci.
294v

Dilluns, a VIIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los molt reverent fra Antoni Reynalt, doctor en sacra theologia, abat de
Sant Pau y de la Portella, y Rafel Bals, ciutadà
honrrat de Barcelona, embaxadors anomenats
per ses senyories per enviar a sa magestat, per
los negossis concurrents de la prestació de son
real jurament en la present ciutat de Barcelona
abans de tenir Corts, los quals prestaren lo acostumat jurament en mà y poder de ses senyories
de haver-se bé y lealment en la dita embaxada,
comforme les instruccions que per ses senyories
los seran donades, com en registre.
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Dimars, a X. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Miquel Vedruna, de la vila de
Figueres, lo qual féu offerta a ses senyories de
donar cent lliures més per quiscun any per la
bolla de Figueres, de la quantitat de dos mil
cent quaranta-una lliura per quiscun any per les
quals és estada lliurada a Francesch Martí, sastre
de la present ciutat, per medi de Pere Sabater,
corredor públich de la present ciutat y ministre
del dit General, que entre tots los tres anys són
tres-centes lliures més del que dit Martí en
done.

continuar los arrendaments de la bolla, com és
acostumat.
Dimecres, a XI. En aquest die lo magnífich
Francesch Romà Folqués, doctor en medicina,
mediant jurament prestat en mà y poder de mi,
Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, per comissió de ses senyories a mi feta,
féu relació com Damià Vilardaga, // 295v // botiguer de draps, pres y detingut en los càrcers de
la present casa, està en lo llit ab malatia dita estrepor de la part esquerra del cap, la qual malaltia és de aquelles que solen súbitament matar als
qui tenen tal malaltia, y per ço té molt gran necessitat de exir de dits càrcers per a fer-se los remeys comvenients per a la cura de dita malaltia.
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment a la Llotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent, com és acostumat.
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Dilluns, a XVIa. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de les
bolles, com és acostumat.
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Divendres, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com lo molt il·lustre senyor Pere Fuster, ciutadà honrrat de Tortosa,
deputat real lo present trienni, sobrecullidor del
dit General en la part de ponent, ha comptat y
pagat la terça de abril, maig y juny del any mil
sis-cents vint-y-sinch, per ell sobrecol·lectada
últimament. E axí matex féu relació a ses senyories en dit consistori com misser Joseph Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de
llevant, ha comptat y pagat la terça de abril,
maig y juny del any mil sis-cents vint-y-sinch,
per ell últimament sobrecol·lectada.
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Dilluns, a XXIII. En aquest die vingueren ab embaxada en consistori de ses senyories, per part
dels magnífichs consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat, los magnífichs Joseph
de Bellafilla, donzell, y Francesch Salavardenya,
ciutadà honrrat de Barcelona, los quals representaren y feren sabedors a ses senyories la desliberació feta en lo dit savi Consell de Cent, la
qual és en substància que, attès lo estat del negossi corrent de la embaxada feta a sa magestat
acerca de venir a prestar son real jurament en la
present ciutat de Barcelona // 297v // abans de
proposar les Corts en la ciutat de Leyda, en què
sa magestat ha declarat son ànimo de voler pro-

En aquest matex die ses senyories anaren consistorialment a la Llotja de la present ciutat per
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posar dites Corts abans de prestar lo dit jurament en dita present ciutat de Barcelona, ha
desliberat lo dit savi Consell de Cent que los
dits embaxadors, enviats per dita present ciutat,
se´n tornen; y axí supplicavena ses senyories fossen servits ordenar als embaxadors enviats per
part del consistori a dita sa magestat, per lo effecte demuntdit, se´n tornen en conformitat de
la dita desliberació de dit savi Consell de Cent,
que ses magnificències y dit savi Consell de
Cent en rebrien particular mercè.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells havien enviat los
dits embaxadors a petició de la present ciutat,
com era notori, y axí, pues era gust de ses magnificències y dit savi Consell de Cent que dits
embaxadors se´n tornen de dita embaxada, que
ses senyories escriurien a dits embaxadors que
encontinent se´n tornen, comforme la dita resolució presa en lo dit savi Consell de Cent.
Dimars, a XXIIII. Festa del gloriós sant Macià y
die de Carnestoltes.
Dimecres, a XXV. Primer dia de Quaresmab.
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Divendres, a XXVII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Raffel Riera y
Antich Servat, notaris de Barcelona, anomenats
per ses senyories per fer la comprovació dels
capbreus nous que al present se estan fent y renovament en la present casa, los quals aportaren
en scrits y donaren en mà y poder de ses senyories una relació y apuntaments acerca de dits
capbreus, continuats en dos fulls de paper, los
quals són assí cusits, signats de lletres A, B.
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Mars MDCXXVI
Dilluns, a II. En aquest die los magnífichs misser Joan Pere Fontanella, assessor del General, y
misser Miquel Joan Magarola, surrogat en assessor del dit General en lloch y per malaltia del
molt reverent Pere Pla, secristà y canonge de la
Seu de Barcelona, altre de dits assessors, han fet
relació a ses senyories en son consistori que ells,
en lo die de ahir, inseguint l’orde de ses senyories, són anats a besar les mans al excel·lentíssim
senyor marquès de Tábara, provehit per sa magestat del càrrech de loctinent y capità general
en lo regne de Cicília, y de part de ses senyories
lo han supplicat fes mercè en aquest Principat,
quant Déu sie servit sia en dit son càrrech, de
manar despatxar y lliurar ab tot effecte a dit
aquest Principat y General de aquell les trates de
a. supplicaven interlineat.
b. a continuació una relació i un apuntament transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1446-1447.
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salmes de blat que la magestat del rey, nostre
senyor, és estat servit // 299r // concedir y donar
a dit aquest Principat y General, en adjutori del
manteniment y sustento de les galeres de aquell,
y de valer y ajudar a les coses de aquest Principat, representant-li la necessitat que té de la cobrança de dites trates per dites galeres, y en rahó
de dit negossi li han donat còpia de un memorial fet en forma de supplicació, lo qual serà baix
incertat, y que dit senyor marquès los ha rebuts
ab molta demonstració de contento y alegria y
que s´és offert en fer mercè a·n aquest Principat
del que se li supplica, rebent de ses mans pròpries lo dit memorial, lo qual és del thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Catalunya diuen que la
magestat del rey, nostre senyor, ab son real privilegi datat en Madrid a vint-y-tres de agost mil
sis-cents y nou, los féu mercè de poder tràurer
quiscun any del regne de Cicília, per sustento
de les quatre galeres de dit General, dos mil salmes de forment, franques de tots drets y nou
impòsit tocants a sa magestat, a rahó de sinchcentes salmes per galera. Y esta mercè y privilegi
està assentada en los llibres del Real Patrimoni
de dit regne de Cicília, en jornada de setse de
dezembre mil sis-cents y deu. Començà a córrer
esta gràcia al primer de setembre mil sis-cents y
vuit del qual die fins en lo any mil sis-cents y
vint se’n són cobrades moltes, de manera que
fins als últims de juliol de mil sis-cents vint-ytres, que és lo die se perderen dites galeres, se
deuen nou mil sinch-centes sexanta-y-una trata,
salvat en tot error de compte, y si bé de alguns
anys a esta part y havia // 299v // sols dos galeres
y en lo Real Patrimoni de sa magestat difficultaren en Cicília que sols se havian de pagar mil
trates, sa magestat los féu mercè de què·s pagassen cada any dites dos mil trates, com si actualment servissen quatre galeres, com appar ab sa
real carta del mes de dezembre mil sis-cents y
divuit, que està també continuada en los llibres
de dit Real Patrimoni. Està quantitat fa notable
falta per a la nova fàbrica de galeres que instan
ab sa magestat, que és cert, si·s cobrava ab facilitat, se´n farien de noves. Supplicam a vostra excel·lència se servesca manar, arribat en son govern, se’ls paguen dites trates hi·s puguen valer
d’ellas, pus ha de redundar de la cobrança
d´esta mercè un gran servey de Déu, de sa magestat y del beneffici universal d’esta província y
de les demés, y a dits deputats los restarà una
perpètua obligació de pregar a Nostre Senyor
per lo sustento y augment de la persona de vostra excel·lència y de sa casa».
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Guillem Pere Duzay,

donzell, en Barcelona domiciliat, embaxador
últimament enviat a sa magestat ab embaxada
del dit consistori, lo qual refferí a ses senyories
com havia explicada a sa magestat la dita saa embaxada en la forma que per ses senyories li era
estat ordenat, comforme les instruccions que
per dit effecte li eren estades fetes.
Dimars, a III. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los molt reverent fra Antoni Reynalt, abat de Sant Pau y de la Portella, y
magnífichs Guillem Pere Duzay, donzell, y Raffel // 300r // Bals, ciutadà honrrat de Barcelona,
embaxadors últimament enviats a sa magestat
ab embaxada del consistori de ses senyories, los
quals offeriren a ses senyories com havien explicada la dita sa embaxada a sa magestat, comforme les instruccions que, per ses senyories, los
eren estades donades, y donaren en mà y poder
de ses senyories dues cartes en rahó de dita embaxada, ço és, la una del excel·lentíssim senyor
duc de Cessa, dada en Barbastre a dotse de febrer proppassat, y l’altra del senyor Almirant de
Castella de denou del matex, dada també en la
ciutat de Barbastre, a hontb vuy se trobe sa magestat tenint Corts als aragonesos.
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Dimars, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya enviaren los magnífichs assessors del General de
Catalunya, misser Joan Pere Fontanella y misser
Miquel Joan Magarola, surrogat en lloch del reverent Pere Pla, secristà y canonge de la Seu de
Barcelona, infirmant, als molt il·lustres senyorsc
consellers de la present ciutat a representar-los
que lo consistori de dits molt il·lustres senyors
deputats, intercedint per dits senyors consellers
y present ciutat y a llur instància y voluntat, han
fet les diligències que dits senyors consellers y
ciutat han demanat se fessen per dits senyors
deputats y consistori, en orde de supplicar a sa
magestat fos servit fer mercè de honrrar aquesta
ciutat venint en ella a prestar son real jurament
abans de comensar les Corts té convocades per
la ciutat de Lleyda. Y per alcansar esta mercè
han fet embaxada a sa magestat, acompanyant
aquella ab cartes per al senyor duc de Cardona,
duc de Cessa, comte de Olivares y duch de
Sanctlúcar y altres, conforme dits senyors consellers saben, y que ha apparegut advertir a sesd
magnificències que, attès lo senyor duch de Cardona de present se trobe en aquesta ciutat, si seria convenient fer algunes altres diligències ab sa
excel·lència per millor alcansar la dita mercè ab
lo medi de dit senyor duch. Y dits magnífichs
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat sa.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat deputats.
a continuació una paraula ratllada.

assessors, tornats de dits senyors consellers, refferiren a ses senyories que ells havien scrits a ses
senyories posant en execució lo que·ls era estat
ordenat, y que dits senyors consellers los havien
respost que besaven // 301v // les mans a ses senyories de la mercè los feyen en lo dit advertiment, estimant aquella en lo que és rahó, y que
attès que aquest negossi est tant grave y lo savi
Consell de Cent lo té assumit en si, no poden
de present respondre més de què ho tractarien
entre si, y de la resolució que pendrien farien sabidors a ses senyories.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats enviaren a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duc de Cardona, qui poch
ha és arribat de Barbastre y de la ciutat de Lleyda, per medi dels magnífichs Carlos de Calders
y de Ta. ... Callar, donzells.
Dimecres, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat, per medi
dels magnífichsb misser Joseph Gilabert y misser
Miquel Xammar, en drets doctors, advocats ordinaris de la casa de la ciutat, enviaren als molt
il·lustres senyors deputats la resposta del recaudo que dits senyors deputats enviaren als dits
senyors consellers per medi dels magnífichs assessors del General en lo die de ahir, representant a ses senyories de paraula, de part de dits
magnífichs consellers, lo molt estimaven dits
senyors consellers a ses senyories lo advertiment
que ses senyories los feren lo dit die ahir ab dit
recaudo de la commoditat que de present tenien de fer diligències ab lo excel·lentíssim senyor duc de Cardona, per la pretensió de la present ciutat acerca la vinguda de sa magestat en
dita present ciutat y prestació de son real jurament en ella abans de comensar // 302r // les
Corts que té convocades per la ciutat de Leyda,
attès que dit excel·lentíssim senyor duch de present se trobe en aquesta ciutat y que a dits senyors consellers los han aparegut no haver-se de
fer més diligències de les que ja són fetes, attès
les fetes ab dit senyor duch de Cardona, per lo
effecte demuntdit, tant ab cartes com altrament, per medi dels embaxadors de la present
ciutat y del General, són molt fresques, de las
quals dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona pot tenir plena memòria y ab ellas fer mercè a
la present ciutat del que ab dites diligències de
cartes y embaxadors, per part de la dita ciutat y
de ses senyories, li és estat supplicat, y que axí
besaven a ses senyories les mans de la bona voluntat que ses senyories tenen de effectuar y ajudar a les coses de dita present ciutat.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuacó ratllat assessors.
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En aquest matex die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present ciutat per
continuar los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent, com és acostumat.
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Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la present ciutat per continuar los arrendaments de
les bolles, com és acostumat.
Diumenge, a XV. En aquest die los molt il·lustres senyors de la present ciutat, estant hoint lo
offici en la isglésia parroquial de Santa Maria de
la Mar, reberen una embaxada del excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, per
medi dels nobles don Berenguer d´Oms y don
Grau Guardiola, ab la qual los féu a ssaber que
tenie necessitat de representar al savi Consell de
Cent d´esta ciutat algunes coses del servey de sa
magestat y axí fossen servits manar juntar
// 303r // lo dit savi Consell de Cent. En aquest
matex die a les tres hores dits senyors consellers
lo manaren ajuntar, com en effecte se ajuntà, y
ajuntat aquell, ab gran concurs de gent y havent
dits senyors consellers enviat per dos cavallers a
dita sa excel·lència com lo dit savi Consell de
Cent estave apunt, arribà en casa de la ciutat y
en dit savi Consell de Cent lo dit excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, acompanyat de moltíssims cavallers y de molta gent principal, al
qual hisqueren a rèbrer per orde dit savi Consell
de Cent, primerament los officials de casa de la
ciutat en la porta de la dita casa, y després molts
cavallers y ciutadans dalt en lo cap de la escala, y
després dos consellers, ço és, segon y ters, en lo
cansell del dit cap de la escala, y després los tres
consellers en la sala de la dita casa, abans de entrar en la estància del dit savi Consell de Cent,
posant a sa excel·lència en lo mitg dels dos consellers cap y segon y los tres consellers se posaren devant ab una multitut de gent que era cosa
de admiració, de manera que ab difficultat pogueren arribar fins en lo lloch a hont acostumen
de sèurer dits senyors consellers; y se assentaren
dits senyors duch y consellers posant a dit senyor duch a mà dreta del dit senyor conseller en
cap, en lo cap de dit Consell de Cent, y procuraren tots los de dit savi Consell de Cent y altres
de acomodar-se de la manera que millor pogueren, per la gran multitut de gent de tots estaments eren allí arribats, ab gran desitg de hoir a
sa excel·lència. Y assosegada la gent, comensà sa
excel·lència a fer son rahonament dient ab
aquell lo molt ha desitjat y desitja servir a la present ciutat com ha natural d’ella, y axí havia representat la sanch que sos predecessors havien
escampada per servey dels sereníssims reys, pares y proge-// 383v // nitors de sa magestat, y los
serveys de aquells y seus a sa magestat, y que axí
sa magestat li havia fet mercè de honrrar esta
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ciutat ab la promesa de venir en ella y prestar
son real jurament y comensar las Corts en dita
aquesta ciutat; y per major explicació del demuntdit donà sa excel·lència un paper als dits
senyors consellers, lo qual prengué lo dit senyor
conseller en cap y aprés lo donà al scrivà major
de dita ciutat per a què fos llegit, y axí se llegí en
presència de dit savi Consell de Cent y demés
qui eren presents, lo qual és del tenor següent:
«Lo que el duque de Sogorbe y Cardona dize a los
senyores conselleres y Consejo de Ciento juntos, en
Barcelona, a quinze de março de mil seyscientos y
veynte y seis años.
Todos vuestra señoría saben muy bien lo que ha
passado en quanto a la venida de su magestd a
esta ciudad, en que yo olgara que se huvieren escusado tantos lanzes, y viendo el estado a que havían llegado las cosas como verdadero hijo desta
ciudad y como uno de los que más dessean su bien
y más interessados en él, he puesto a los pies de su
magestat la sangre que mis passados han derramado y todos los servicios de mi casa y míos, y valídome de la intercessión del senyor conde de Olivares, duque de Santlúcar, que en esta occasión me
ha ajudado como deudo y verdadero amigo, supplicando a su magestat con la devida humildad y
instancia possible se sirviesse de hazer a esta ciudad la merced que le tiene supplicada, offreciendo que ella la merecería serviendo a su magestat
en esta occasión con su sangre y con todo lo que
fuesse possible, imitando la fidelidad con que sus
antecessores han siempre servido a los sereníssimos
reyes proge- // 304r // nitores de su magestat en
ocasiones no tan apretadas como la presente, en
que tan interessados estamos todos, y su magestad,
con su acostumbrada benignidad y clemencia, ha
sido servido de consolarnos y honrrarnos teniendo
por bien de venir a esta ciudad y jurar en ella, y
mandará prorrogar para aquí las Cortes para
hazer en ellas despues la proposición aquí, o en el
lugar donde más a su real servicio convenga, y
pues desto resulta que el haver yo cumplido con
todo lo que he juzgado que me corría obligación
en benefficio desta ciudad, sacándola de contención tan apretada como la en que se havía puesto,
espero que tanbién vuestra señoría cumplirá con
amor y obras lo mucho que yo he encarecido a su
magestad la fidelidad que toda esta ciudad y la
disposición y promptitut con que hará vuestra señoría aún más de la possible por servirle. El duque de Sogorbe y de Cardona».
Encontinent, llegit que fonch dit paper y ohida
la mercè que per sa magestat se feja a la present
ciutat per medi de dit senyor duc, totes les persones acudiren a sa excel·lència a fer-li les gràcies de tant assenyalada mercè y besar-li les
mans, que fonch cosa de notar lo contento y

alegria que de prompte se publicà per tots, no
sols per tots los de dit savi Consell de Cent però
encara per tots los demés que allí se trobaven
presents, ab infinides alabances que tots a una
veu publicaven en favor de sa excel·lència, y sa
excel·lència amostrava tenir gran contento y
alegria abraçant a tots los que li estaven prop y
podien arribar a sa excel·lència, y després se despedí sa excel·lència de dits senyors consellers y
savi Consell de Cent ab una cortesia tant gran
com de un príncep y senyor tant principal se podie espe-// 304v // rar, y se´n tornà acompanyat
per dits senyors consellers, cavallers, ciutadans y
officials de la casa de la manera y fins a les portes
respective que era estat rebut.
Y encontinent se tornaren ajuntar dits magnífichs consellers y savi Consell de Cent y desliberaren que dits senyors consellers y savi Consell
de Cent anassen tots junts a besar las mans a sa
excel·lència en sa casa y habitació, que era per
leshores lo monastir del gloriós pare Sant Francesch. Y encontinent se posà en exequució de
manera que dits magnífichs consellers ab dit
savi Consell de Cent ordinats per sos estaments
avant, devant tres de dits senyors consellers, ço
és, cap, quart y quint, a les persones del dit savi
Consell de Cent seguiren després de dits senyors consellers, fent dos cors de dos en dos, e a
la fi dels de dit Consell anaren los dos de dits
magnífichs consellers, ço és, segon y ters, e després d’ells seguí gran multitut de gent. Y encontinent que dits magnífichs consellers y savi Consell de Cent partiren de casa de la ciutat tocà la
campana dita de Consell de Cent sens parar fins
que dits senyors consellers y savi Consell de
Cent foren tornats en la dita casa de la ciutat. E
axí arribats que foren dits magnífichs consellers
y savi Consell de Cent en la portaria del dit monastir foren allí rebuts per alguns pares del orde
de Sant Francesch conventuals de dit monastir,
y muntaren fins dalt en lo primer corredor a
hont foren rebuts per lo dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona, ab acompanyament de
molts cavallers y criats, y axí acompanyats y rebuts arribaren fins en hu dels aposientos o celdes a hont habite dit senyor duc, que és quasi en
lo fi del dit corredor, a hont entrats, dit senyor
duc donà cadires a dits senyors consellers y a algunes persones del dit savi Consell de Cent, y lo
demés, per ser tant lo número de la gent, hagueren de estar de peus y com millor pogueren.
Y allí assentats los dits senyors consellers y savi
Consell de Cent, per orgue y veu del // 305r //
senyor conseller en cap, feren gràcies a dit excel·lentíssim senyor duch besant-li la mà per
tant singular mercè havie alcansat de sa magestat per esta ciutat, offerint-se promptes y apparellats en tot lo que fos del servey de sa
excel·lència, y tingueren algun rehonament que
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apenes se pogué compèndrer per ser tant gran
lo rumor de la gent que˙y havie, y ab grans cortesies y demonstració de alegria y contento se
alsaren y se encaminaren, acompanyant-los fins
a la fi del dit corredor y al cap de una escala de
aquell, a hont se despediren dits consellers y savi
Consell de Cent de sa excel·lència. Y axí graduats y ab la forma demuntdita se´n tornaren en
la casa de la ciutat a hont se disgregaren dits
consellers y savi Consell de Cent y aleshores
cessà la campana de tocar.
Dilluns, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyor(s) deputats y oÿdors de comptes del General, tenint avís dels senyors consellers de la
embaxada bax scrita, se juntaren consistorialment en la palau dit del rey, a hont habite lo
senyor deputat ecclesiàstich, en lo qual reberen
una embaxada dels senyors consellers de la present ciutat, per medi dels magnífichs Joseph de
Cescases, donzell, y de Raffel Cervera, ciutadà
honrrat de Barcelona, ab la qual dits senyors
consellers feren a ssaber a dits senyors deputats
y oÿdors de comptes, estant junts consistorialment, com en lo die de ahir lo excel·lentíssim
senyor duc de Cardona era estat // 305v // en lo
savi Consell de Cent al qual explicà y publicà la
mercè tant assenyalada y tant singular que la
magestat del rey, nostre senyor, ha fet a la present ciutat de Barcelona, per medi de dit
excel·lentíssim senyor duc de Cardona, la qual
és que sa magestat feja mercè de honrrar aquesta ciutat ab sa real vinguda, prestació de son real
jurament y després proposició de les Corts que
sa magestat entén tenir y té ja cridades per la
ciutat de Lleyda, prorogant la proposició de dites Corts per la present ciutat y aprés celebrar y
acabar aquelles o en la dita present ciutat o en
altra part que millor aparega convenir, conforme un paper que sa excel·lència, firmat de mà
sua, donà en dit savi Consell de Cent, còpia del
qual dits senyors embaxadors donaren a dits
senyors deputats, lo qual esta incertat en lo present dietari sots jornada del die de ahir. Y attès
lo molt han fet dits senyors deputats per lo alcans de aquesta mercè, intercedint per dita ciutat ab embaxadas y cartas per sa magestat y per
al dit excel·lentíssim duc de Cardona y altres
senyors principals, que per ço, dits senyors consellers, fejen sabidors a ses senyories d’esta bona
nova, contento y alegria molt gran que tenen
dits senyors consellers y savi Consell de Cent.
E ses senyories, parlant lo senyor bisbe de Elna,
deputat ecclesiàstich, respongueren que lo consistori besaven les mans a dits senyors consellers
per la mercè los fejen de fer-los sabidors de tant
bona nova, y que lo matex contento y alegria
cabia al consistori de ses senyories d’esta tant
gran mercè, per lo molt desitjen lo bé de aques-
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ta ciutat com a tant interessats en ella, y axí dits
embaxadors se de(s)pediren de ses senyories ab
molts compliments y cortesia.
306r

En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, consistorialment y acompanyats de molts
officials del General ab tres cotxos, en lo primer
dels quals anaven los porters del General ab les
masses grans, en lo segon dits senyors deputats
y oÿdors de comptes y en lo tercer los officials
del General que pogueren càbrer, anaren a besar les mans y a fer gràcies al excel·lentíssim senyor duch de Cardona de la mercè havia fet, dit
excel·lentíssim senyor duch, a la present ciutat
de què sa magestat se sia servit de fer mercè a la
present ciutat, per medi de sa excel·lència, de sa
real vinguda y prestació de son real jurament,
prestador en la present ciutat abans de comensar las Corts que té cridades per la ciutat de Leyda; los quals senyors deputats y oÿdors de
comptes, consistorialment y en la forma demuntdita, partiren de la present casa de la Deputació y anaren en lo monastir de Sant Francesch a hont de present sa excel·lència fa sa
habitació, y muntats que foren al cap de la escala, en lo principi del corredor foren rebuts per
dit excel·lentíssim senyor duch, ab acompanyament de molts cavallers y persones principals, y
axí tots junts anaren fins en lo hu dels aposientos, o celdes, en los quals habite dit excel·lentíssim senyor duch, y allí se assentaren en unes cadires de repòs; y assentats dits senyors deputats,
parlant lo senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, feren les dites gràcies al dit senyor duch
y tingueren algun poquet de conversació, si bé
no fonch llarga perquè dit excel·lentíssim senyor estava de partida que havia de anar en la vila
de Mataró, en la qual està la senyora duquesa, y
se alsaren tots ab demonstració de molt contento y alegria y dit excel·lentíssim duch los acompanyà fins a la fi del dit corredor y en lo cap de la
escala de aquell a hont se despediren // 306v //
de sa excel·lència y se´n tornaren en la present
casa ab la forma y acompanyament demuntdits.
Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories
anaren a la Llotja de la present ciutat per los
arrendaments de les bolles del trienni pròxim
vinent, com és acostumat.
En aquest matex dia, tenint notícia los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya que lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor Francisco Barberino, cardenal de la Santa Sede Apostòlica, subtítulo
Sancti Onoffrii, legat y nebot de sa Sanctedat,
venie en Spanya y havie de entrar en la present
ciutat de Barcelona, y que era en les galeres del
Papa y de Florença les quals se detenien més
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ensà de Badalona, enviaren los magnífichs Alexandre de Aguilar, donzell, y Vicens Magarola,
ciutadà honrrat de Barcelona, a donar la benvinguda a sa il·lustríssima y reverendíssima senyoria y a ssaber si sa senyoria volrie entrar en
la present ciutat per terra o per mar y en quina
hora, per a què ses senyories poguessen acudir
al que·ls corre en obligació per servey de sa
Sanctedat y de sa il·lustríssima y reverendíssima
senyoria. Y axí, dits magnífichs Alexandre de
Aguilar y Vicens Magarola, acompanyats de mi,
Antoni Thió, scrivà major y secretari del General, y de molts altres officials del dit General,
anaren per mar en dues barques entoldades y ab
banderes y insígnies del dit General, partint del
moll de la present ciutat en les dites galeres, les
// 307r // quals trobaren en dret del riu de Basòs
que ja venien en vers la present ciutat, que en
número eren vuit, y entraren en la galera capitana del Papa, en la qual venie sa il·lustríssima y
reverendíssima senyoria. Y tenint notícia que
dits senyors embaxadors eren de part dels senyors deputats manà parar la dita galera y hisqué a rèbrer dits embaxadors al cap de la escala
de popa, y rebé aquells ab molta cortesia y demonstració de molt contento, y dit senyor cardenal juntament ab dits embaxadors y alguns
del officials del General que·ls acompanyaven
se´n entraren en la popa, la qual estave molt entoldada y qual era necessari per ser capitana de
les galeres de sa Sanctedat y per haver de aportar
una persona tant principal y de càrrech de tanta
ponderació; y entrats dins la dita popa, dit senyor cardenal, de peus, rebé la dita embaxada y
benvinguda de ses senyories, per medi de dits
senyors embaxadors, ab molt aplauso y demonstració de molt contento, y sa senyoria illustríssima respongué que regraciava y tenia en
deguda estima lo honor que li fejen dits senyors
deputats y que entenie entrar en la present ciutat de Barcelona per lo portal de Mar a les sis
hores, hi·s comprengué que dit senyor cardenal
entenie dites sis hores comptant aquelles al
modo de Itàlia, que en aquest temps se judique
són en la una hora aprés migdie. Y encontinent,
dits senyors embaxadors se despediren, acompanyant-los, dit senyor cardenal, fins cerca lo
cap de la dita escala, y se´n tornaren en la present ciutat ab tota la pressa possible per arribar
en ella abans de arribar les dites galeres, per a
poder tornar la resposta a ses senyories. Y axí
tornats, dits senyors embaxadors, donaren la
dita resposta a ses senyories en la present casa de
la Deputació, ja dites galeres en aquesta occasió
foren arribades en lo moll de la present ciutat, y
fent // 307v // diligències ses senyories per a prevenir lo reculliment y entrada de dit senyor cardenal, entengueren que aquell, per trobar-se
cansat de la mar y algun tant desganat, no volgué se li fes entrada ni recibiment algú, y axí no

sígnia de jurisdicció, essent dit senyor cardenal
legat a la tere de sa Sanctedat, y axí haver de cessar tota la jurisdicció dels ordinaris ecclesiàstichs
en les parts a hont dit senyor cardenal se trobe;
y los senyors deputats entengueren que dit senyor bisbe de Elna, no obstant la pretensió de dit
senyor cardenal, // 308v // lo havie de anar a visitar, tant ab consistori com altrament, aportant
la dita museta per ser hàbit dels bisbes del present Principat, majorment trobant-se dit senyor
bisbe de Elna deputat ecclesiàstich, y axí cap de
tot lo estament ecclesiàstich del present Principat. Y en rahó de açò se feren diverses diligències per los molt reverents degà don Francisco
Terré y lo doctor y ardiaca Joseph Claresvalls,
fent diversos camins de sa il·lustríssima y reverendíssima senyoria al consistori de ses senyories y de dit consistori a dit senyor cardenal, de
manera que dit senyor cardenal ab les rèpliques
y informacions que tingué del consistori de ses
senyories de la rahó y justícia de dit senyor bisbe
de Elna, se acontentà que dit senyor bisbe de
Elna anàs ab la dita musseta, conforme acostumen de anar los demés bisbes del present Principat, conforme anà ab ella sens llevar-se-la ni
fer moviment de voler-la llevar.

se li féu dit recibiment ni entrada, ans bé entrà
en la present ciutat entre tres y quatre hores de
la tarde dins un cotxo de quatre cavalls y alguns
altres cotxos que·l acompanyaven, y dret camí
per lo carrer de Moncada y Bòria munt, passant
per la plaça del Rey, se´n anà y entrà en la Seu
per lo portal major de aquella, y fonch rebut allí
per lo molt insignea y molt reverent Capítol de
dita Seu ab professó y Te Deum laudamus, y havent feta oració al altar major devallà a la capella
de Santa Eulària y féu oració en aquella, y després se´n anà acompanyat de dit Capítol al palau
del senyor bisbe de Barcelona, en lo qual se
aposentà.
Dijous, a XVIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, acompanyats ab los porters y masses grans del General devant y de
molts officials del General en seguiment de ses
senyories ab cotxos, partiren consistorialment
de la present casa de la Deputació y anaren a visitar y donar la benvinguda al il·lustríssim y reverendíssim senyor Francesch Barberino, nebot
y llegat de sa Sanctedat lo qual, en lo die de
ahir, // 308r // arribà en la present ciutat com
conste en lo dietari de la present casa en la dita
jornada, y arribats en lo palau episcopal a hont
estave dit senyor cardenal aposentat, muntaren
en aquell ab lo dit acompanyament, anant dits
porters devant ab les dites masses altes, entrant
per la sala gran de dit palau y aprés entraren per
tres aposientos contínuos en lo últim dels quals
trobaren dit senyor cardenal, lo qual los hisqué
a rèbrer a la porta del dit últim aposiento, y dins
de dit aposiento li donaren la dita benvinguda
ab offertes de servir a sa il·lustríssima y reverendíssima en tot lo que fos de son servey. Y dit
senyor cardenal respongué ab demonstració de
molt contento y alegria que tenie en deguda estima a ses senyories la mercè y honrra se li feja,
offerint fer per ses senyories y per lo present
Principat tot lo que convindrie y serie en sa mà,
y axí ab los deguts compliments dits senyors deputats y oÿdors de comptes se despediren de dit
senyor cardenal, tornant-se´n ab lo matex
acompanyament que eren anats, y lo dit senyor
cardenal los acompanyà fins en lo primer aposiento a hont se despedí. Y dits senyors deputats
se´n tornaren en la present casa.

309r

Y se advertex y posa en nota que, havent ses
senyories presa hora de dit senyor cardenal per
anar-lo a visitar, se mogué una difficultat que
dit senyor cardenal li aparexia que lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, no podia anar devant de ell, dit
senyor cardenal, aportant la museta per ser in-

Dilluns, a XXIII. En aquest die entraren en consistori de ses senyories los nobles don Berenguer
d’Oms y don Grau Guardiola, enviats per lo
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duc de Cardona y de Sogorb, los quals representaren a ses
senyories, de part de sa excel·lència, que dit excel·lentíssim senyor duch tenia una carta de sa
magestat ab la qual lo avisava que sa real voluntat era de entrar en la present ciutat de Barcelona
dimecres pròxim vinent, que serà després demà
a vint-y-sinch del corrent dia de Nostra Senyora
Santíssima, y donaren a ses senyories en consistori còpia de un capítol de la carta de sa magestat
dirigida a dit excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, ab lo qual lo avise de dita sa real voluntat, y per ço dit excel·lentíssim senyor duch en
feje sabidors a ses senyories perquè fossen servits
de prevenir les coses necessàries per la vinguda y
entrada de sa magestat. Y ses senyories estimaren a sa excel·lència en lo que era rahó lo avís y
respongueren que de sa part procurarien acudir
en tot lo que veurien y sabrien que corre
// 309v // per llur obligació. Y axí se despediren
del consistori. Y encontinent ses senyories manaren, per medi dels porters ordinaris de la present casa, avisar a tots los officials del General
que per a dit die de dimecres pròxim vinent tots,
ab los vestits que·ls han manat donar y ab cavalcaduras decents, vinguessen en la present casa,
tots apparellats per la dita entrada.
Dimars, a XXIIII. En aquest die mossèn Steve
Gilabert Bruniquer, notari de Barcelona y sín-

a. a continuació ratllat Capítol.
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dich de la present ciutat, vingué en lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats, lo qual, de
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, feren a ssaber a ses senyories que
dits senyors consellers, en aquest die, havien rebut un recaudo del il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor duc de Cardona y de Sogorb avisant-los
que la sacra catòlica y real magestat del rey, nostre senyor, havie determinat de entrar en la present ciutat lo endemà, dimecres a vint-y-sinch
del corrent, y que entenia venir fins al monastir
de Valldonzella abans de migdie y en lo després
dinar entrar en la present ciutat per lo portal de
Sant Antoni y anar per lo carrer del Hospital,
per la Rambla, per lo portal de la Dressana y Pla
de Sant Francesch, a hont farie lo acostumat jurament; y després anar en la Seu y allí fer tambéa
lo jurament, comforme per sos sereníssims reys,
pares y progenitors, és estat acostumat. Y que
per ço, dits senyors consellers, acudint a llur
obligació per la conformitat tenen ab ses senyories los en fejen sabidors perquè·s poguessen
prevenir y fer lo que // 310r // acostume la Deputació. E ses senyories, parlan(t) lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven
les mans a ses magnificències per la mercè que·ls
fejen y que tenien lo avís en deguda estima y
que acudirien en to(t) lo que·ls corre de obligació.
En aquest matex die, essent ja nit, los dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, consistorialment ab los porters
y masses grans devant, acompanyats del officials
del General ab moltes atxes enseses, anaren a
donar la benvinguda al il·lustríssim, reverendíssim senyor cardenal Saquieti, núncio de sa
Sanctedat en los regnes de Espanya, lo qual ere
vingut en la present ciutat en seguiment de la
magestat del rey, nostre senyor. Y posant en lo
palau episcopal de la present ciutat, lo qual, entenent que ses senyories arribaven, se féu fins a
la porta del aposiento y no pogué exir de dit
aposiento per ço que encara no tenie lo capello,
lo qual li havie de donar per lo endemà, dia de
Nostra Senyora Santíssima, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal Barberino, que
pochs dies ha era arribat en la present ciutat,
comforme conste en lo dietari corrent, y és statut que los cardenals abans de rèbrer lo capello
no poden exir del aposiento a hont estan fins
hajen rebut aquell. Y entrà lo consistori dins lo
dit aposiento y se assentaren en unes cadires
tots los dits senyors, cardenal Saqueti, deputats
y oÿdors de comptes, y assentats, parlant lo senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, donaren la benvinguda a sa il·lustríssima senyoria y lo
parabien del dit capello, offerint a sa il·lustríssia. a continuació ratllat fer.
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ma senyoria servir-lo en tot lo que convindrie
ab molts compliments, y lo dit senyor cardenal
rebé la dita visita y parabien ab molt contento y
alegria, dient que estimave a ses senyories y a·n
aquest Principat en tot lo que podie lo honor y
mercè se li feje y procurarie en // 310v // totes les
occasions se offeririen acudir a les coses de
aquesta província, ab tota voluntat. Y axí se despediren ab molts compliments y cortesies,
acompanyant dit senyor cardenal a ses senyories
fins a la porta de dit aposiento y no pogué passar de aquell per les rahons dalt dites.
Dimecres, a XXV. En aquest die la sacra catòlica
y real magestat del rey don Phelip Tercer, rey y
senyor nostre, vingué en la present ciutat de
Barcelona, si bé no entrà en ella, ans bé se aturà
en lo monastir de Valldonzella, lo qual anaren a
rèbrer primerament lo il·lustre rector y universitat del Studi General de la present ciutat de Barcelona, a cavall, aportant lo dit rector y demés
doctors de dita universitat les insígnies doctorals, segons la facultat de quiscú d´ells, y arribaren molt enllà, cerca de la carniceria de Sans, a
hont trobaren lo rey, nostre senyor, lo qual venia a cavall ab gran acompanyament de grandes
y altres titulars y la guarda de alabarders y arxers, y tots los dits rector y doctors encontinent
se apearen y quiscú per son orde anà a besar la
mà a sa magestat y després se despediren y se´n
tornaren per lo matex camí; y després de la dita
universitat anà a rèbrer a sa magestat lo molt reverent y insigne Capítol y canonges de la Seu de
la present ciutat de Barcelona, a cavall, y trobaren a la dita magestat del rey, nostre senyor, que
venie acostant-se a la present ciutat que ere en
dret de Sans, en una devalladeta que·y ha, y axí
matex se apearen y besaren la mà a sa magestat y
després se despediren y se´n tornaren per lo matex camí; y després del dit molt reverent y insigne Capítol arribaren los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
consistorialment a cavall ab los porters y masses
grans devant, molt ben vestits y acompanyats de
molts officials del dit General, a cavall y molt
ben posats tant de vestits com altrament, y trobaren sa magestat que ja venie un poch més
ensà de Sans, prop de unes moreres, // 311r // y
entrant per la guarda de sa magestat, los dits
porters abaxaren les dites masses y los senyors
deputats y oÿdors, hu dels magnífichs assessors
y advocat fiscal, com l’altre de dits assessors no
s’i trobàs per sa indisposició, descavalcaren y se
acostaren a sa magestat, y parlant lo senyor bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, donaren la
benvinguda a sa magestat y quiscú per son orde
li besà la mà y sa magestat respongué que ho
agrahie molt; y se advertex que lo scrivà major,
lo racional y demés officials qui eren en lo dit
acompanyament no descavalcaren, ni entraren

dins la guarda, per temor que los cavalls no se
inquietassen y no succehís algun sinistre ab la
guarda y altres persones de cavall·y al cap de un
poquet donada la benvinguda y besada la magestat, com dalt està dit, ses senyories se despediren de sa magestat y se´n tornaren per lo matex camí, ab lo matex acompanyament, per
quant ja los senyors consellers de la present ciutat se acostaven. Y axí matex, los dits senyors
consellers de la present ciutat reberen la magestat del rey, nostre senyor, un poquet més enllà
de la Creu Cuberta, a hont lo estaven aguardant
consistorialment ab promenia, a cavall, acompanyats de molts officials y altres persones molt
ben posades, y arribant sa magestat en lo dit
lloch, los dits senyors consellers li donaren la
dita benvinguda y li besaren la mà, y de aquí
se’n vingueren fins en lo dit monastir de Valldonzella, a cavall, anant lo conseller en cap al
costat de sa magestat, a la part esquerra, y los
demés devant ab lo dit acompanyament, y sa
magestat se apeà en lo dit monastir de Valldonzella y los dits senyors consellers, fent lo degut
acatament a sa magestat, se´n tornaren en la
present ciutat. Y se aposentà en casa del
excel·lentíssim senyor duc de Cardona.
311v

Dijous, a XXVI. En aquest die, després dinar, la
magestat del rey, nostre senyor, entrà en la present ciutat en la forma següent, ço és, que aprés
de haver dinat, que devien ser entre tres y quatre hores de la tarde, hisqué d’ella ab un cotxo
secretament per lo portal de Sant Antoni y se´n
anà en lo monastir de Valldonzella, en lo qual la
nit abans, comforme conste en lo present dietari, se apeà, acompanyant-lo molts grandes titulars y cavallers ab cotxo. Y encontinent muntà
en un bell y rich cavall y se´n vingué fins al portal de Sant Antoni, ab la guarda de alabarders y
arxers y ab molts grandes titulars y cavallers
que·l acompanyaren a cavall, y arribat que fonch
cerca lo dit portal, prop la creu que és devant lo
camí qui va al dit monastir de Valldonzella, los
senyors consellers de la present ciutat, ab sos
pròmens y ab molts qui·ls acompanyaven, lo
hisqueren a rèbrer a peu des del portal y vingueren fins prop lo portal ab sa magestat, ço és, lo
conseller en cap al costat de sa magestat y los
demés davant, y quan fou al dit portal, devallà
una grua molt pintada y adobada y en lo cap
d’ella un globo rodó, com una magrana, y essent sa magestat en dret de aquell devallà dit
globo y se obrí tot com una magrana y dins
d´ell aparagué un minyó de cerca de deu anys,
vestit com a àngel, molt ornat ab dos claus dorades en la mà y un bell cordó de seda, y restà en
l’ayre, y cantà ab veu molt regalada uns versets,
y acabat de cantar los donà a sa magestat, dites
claus, besant primer aquelles, y sa magestat les
rebé de mà de dit minyó, ab demonstració de
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molt contento y alegria y encontinent les lliurà
al magnífich conseller en cap, qui li apportave la
regna del cavall, y era lo magnífich Julià de Navel, ciutadà honrrat de Barcelona, y fet lo demuntdit, los demés magnífichs consellers ab sos
pròmens prengueren lo tàlem que estave apercebit sota lo dit portal, molt rich // 312r // y
molt costós, y sa magestat restà sota dit tàlem, y
posaren dos cordons molt llarchs de seda al fre
del cavall y en quiscun cordó anaven dotse pròmens de tots estaments, ben ornats y ben vestits, y ab concert y orde se´n entraren en la ciutat y vingueren per lo carrer del Hospital, per la
Rambla, per la Dressana y per lo carrer dit lo
Dormidor de Sant Francesch. Davant sa magestat anaven los atabals y trompetes reals y los de
la ciutat y música d’ella y tota la cavalleria de
Barcelona, qui eren anats a rebre´l ab lo
excel·lentíssim senyor duc de Cardona, ab
molts altres grandes senyors, titulars y cavallers,
ab molts criats vestits de diverses loreyes, molt
riques y sumptuoses, ab la guarda de peu de sa
magestat y devant d’ella la guarda de soldats de
cavall que sa magestat té en Perpinyà, e aprés
anaven los quatre massers ab les masses reals de
sa magestat, e aprés los quatre reys de armes, e
aprés de tots lo senyor comte de Sástago ab lo
estoch real, nu al coll, e aprés sa magestat, sota
del dit tàlem, y en aprés molta part de la guarda
de sa magestat y al mitg d’ella lo il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor compte de Olivares, duc
de Santlúcar, y després molts altres senyors de la
casa de sa magestat.
Arribats que foren al dit Pla de Sant Francesch,
sa magestat se apeà y se’n pujà en un bell catafal
que la ciutat havie allí fet fer com és acostumat,
y sobre de aquell un catafalet ab ses grades, per
tot molt bones, y sobre dit catafalet havie una
cadira molt rica en la qual se assentà sa magestat, y los magnífichs consellers y grandres y altres senyors que eren vinguts ab sa magestat restaren allí, en lo catafal gran, de peus, a la part
del carrer Ample. E lo dit senyor comte de Sástago, tenint lo dit estoch real en lo coll estave en
l’altra part, vers la Dressana. Y estant axí, aportaren devant sa magestat una taula o buffet cubert de un rich estrado o tapete y posaren aquell
devant sa magestat ab un missal desobre, y aquí
matex vingué lo guardià de Sanct Francesch, revestit ab la vera creu, y alguns frares ab ell ab
dos candaleros, y posà dita vera creu sobre dit
estrado o tapete, y sa magestat posant la sua real
mà sobre d’ella féu allí lo jurament acostumat
que·s dit de la ciutat y per les isles, y fet dit jurament // 312v // levaren de allí la dita taula o bufet, y los magnífichs consellers y pròmens qui
havien aportat lo tàlem pujaren a besar la mà a
sa magestat.
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Y encontinent comensaren de passar les confraries de la present ciutat per ordenança ab ses
banderes, anant tots los confrares de aquells
molt ben vestits, ataviats y ornats; moltes de dites confraries feren allí devant sa magestat diverses invencions y en particular los mariners ab
una nau ab les veles y més aparatos pescadors,
ab barca, llensants diverses coses de confitura,
pex y flors; los parayres ab la mulassa molt ataviada y portant desobre d’ella una figura de nostre rey y senyor, sota un tàlem ab quatre reys coronats que portaven lo tàlem; los blanquers ab
un gran lleó y salvatges de diverses cares, fehes y
espantoses; los ortolans ab diversos instruments
de agricultura y altres de dites confraries per lo
matex, aportant diverses invencions, que fonch
cosa que causà molta risa, molt contento y molt
regosijo per a tots. Aportant quiscuna de dites
confraries música de manestrils. Devant lo Pla
de Sanct Francesch estave tot ple de gent que
ere infinida que estaven mirant la magestat del
rey, nostre senyor, ab molta alegria y regosijo y
contento, que ere cosa de alebar lo Senyor vèurer y considerar los ànimos de la nació cathalana, tant effectes y tant amorosos envers son rey
y senyor.
Prestat lo dit jurament y passades les dites confraries, sa magestat, ab la matexa ordenança y
acompanyament, anant a cavall, se´n anà per lo
carrer Ample, Cambis, carrer de Moncada, Bòria, Llibrataria, Pla de Sant Jaume, devant la
Deputació, e plaça de la Seu y entrà en ella per
lo portal major que estava ben empaliat, y allí lo
hisqueren a rèbrer lo molt reverent y insigne
Capítol y clero de dita Seu, cantant lo Te Deum
laudamus, y lo senyor bisbe de Barcelona, don
Joana Sentís, li rebé lo jurament per lo dit Capítol y clero, y se´n muntaren dalt en lo presbiteri
y aprés baxà en Santa Eulària, a hont féu altre
jurament acostumat. La dita Seu estava adornada, ataviada y empaliada qual dir se pogue, y
també hi havia // 313r // grans luminàries, axí de
llanternes com de candeles y atxes. E fet tot lo
demuntdit sa magestat se´n tornà per lo matex
portal que ere entrat y de aquí se´n tornà, passant devant del palau del bisbe, per la Deputació, casa de la ciutat y carrer Ample fins en lo
palau o casa del il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor duc de Cardona, a hont lo dexaren dits
senyors consellers y los demés qui·l havien
acompanyat ab notable alegria y contento.
Divendres, a XXVII. En aquest die, a les dos hores aprés mitgdie, los senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General, haguda primer hora
per son síndich, anaren a besar les mans a la magestat del rey, nostre senyor, partint de la casa
a. a continuació unes lletres ratllades.
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de la Deputació, a peu, anant los porters del
General devant ab les masses grans, vestits ab
cotes de setí forrades de vellut morat, acompanyats ab lo hu dels magnífichs assessors del dit
General, com l’altre estigués ab indisposició, y
ab lo magnífich advocat fiscal y de mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari, de Agustí de Llana, racional, y de molts altres officials del dit
General, molt ben vestits, hornats y ataviats;
passaren per la plaça de Sant Jaume, per la casa
de la ciutat, per lo Regomí y carrer Ample, fins
en lo palàcio o cases del excel·lentíssim senyor
duc de Cardona, a hont sa magestat posave. Y
arribats, passaren per dos aposientos ab los dits
porters y masses altes devant y després entraren
en altre aposiento en lo qual estave sa magestat,
y los dits porters, encontinent, fent // 313v // lo
degut acatament, baxaren les dites masses, y los
senyors deputats se posaren hu aprés altre y
aprés axí matex los senyors oÿdors de comptes y
aprés los dits assessors y advocat fiscal y després
lo dit scrivà major y últimament lo dit racional,
Agustí de Lana, com los demés officials no haguesen entrat perquè restaren en la porta del dit
aposiento, a hont sa magestat estave denpeus,
arrimat en un bufet ab molta severitat y compostura. Y dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, assessors, advocat fiscal, scrivà major y
racional li anaren a besar la mà, quiscú d’ells per
son orde, fent tots ells tres reverències primer y
després tornant-se´n quiscú en lo lloch a hont
estaven pas atràs, fent semblants reverèncias. Y
encontinent, parlant lo senyor bisbe de Elna,
don Pere de Magarola, deputat ecclesiàstich,
explicaren a sa magestat lo gran contento y alegria que tot aquest Principat tenie de la mercè
que sa magestat los havie fet hontrrant-los ab sa
real vinguda y presència, pregant a Déu, nostre
senyor, sia servit donar a sa magestat molts y felices anys de vida, perquè sa magestat los pogués honrrar ab semblant y altres mercès. E sa
magestat, en effecte, los respongué ab paraules
molt amoroses y de gran favor, ab demonstració
de molt contento y alegria, y després del demuntdit, fent los deguts acataments, se despediren de sa magestat y se´n tornaren en la present casa ab lo matex acompanyament que eren
anats.
En aquest matex die la magestat del rey, nostre
senyor, anà en la sala gran de la Real Audiència
del palau de rey, a hont acostumen los notaris y
scrivans de dita Real Audiència actuar los processos, per prestar son real jurament, anà sa magestat ab molt gran acompanyament ab quatre
massers y quatre masses reals y quatre reys de
armes devant; en dita sala, los senyors // 314r //
deputats havien fet fer y aparellar un molt gran
catafal que tenie més de dos arcades de la dita
sala, ab deu o dotse escalons de llargària del ca-

tafal desobre del qual havia un altre catafal xiquet y sobre d’ell una cadira real ab un docer
molt rich. Los dits catafal gran y catafal xich estaven tots cuberts y empaliats en terra y de costats de draps vermells y grochs del General y les
parets de brocadellos que eren de sa magestat, y
lo docer y entorn del catafal en terra estava ab
molts banchs llarchs y més de llarch a llarch,
tant a la part dreta com a la part esquerra, y en
l’altre cap de la dita sala, que és a la part de la capella de Santa Àgata, los banchs estaven de través, mirant de front a front lo dit catafal; en dits
banchs, ço és, a la dita part dreta, vers la plaça
dita del Rey, estaven los ecclesiàstichs y bras y
estament de aquells, en lo qual presidie lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell
y dos bisbes ab ell, ço és, lo bisbe de Barcelona y
lo de Elna, y altres diversos ecclesiàstichs en notable número, y en l’altra part estaven los militars, bras o estament de aquells, presidint en ell
lo excel·lentíssim duc de Cardona y molts barons, cavallers y altres senyors, en grandíssim
número, y en los dits banchs de front de dit catafal y prop de la porteta per la qual se entre en
la dita sala real, per davant la iglésia de Sancta
Àgata, estaven assentats los magnífichs consellers de la present ciutat, en un banch davant, y
després de ells, en altres banchs, los síndichs de
las ciutats, viles y llochs reals del present Principat, tots en sos llochs. Arribà sa magestat, ab
gran acompanyament, y los magnífichs consellers de Barcelona lo hisqueren a rebre sols posant-se al costat esquerra lo magnífich conseller
en cap y los demés davant, y ab est orde lo
acompanyaren fins al peu del // 314v // catafal, y
de allí se´n tornaren a son lloch, y lo rey, nostre
senyor, se´n muntà en lo dit catafal y se asentà
en son assiento y cadira real, baix del dit docer,
y allí li aportaren una taula o bufet cubert de un
bell drap de seda y llevaren-ne lo drap de sobre
ell y restà la vera creu sobre altre drap, estrado o
tapete, ab un missal. Y estant axí, lo protonotari, estant depeus en un costat del dit catafal, ab
alta veu digué en effecte la mercè que sa magestat los entenia fer en jurar las generals constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort, usos,
pràtiques, costums, llibertats, immunitats y tot
lo demés que los sereníssims reys de Aragó,
comtes de Barcelona, pares y progenitors seus,
de gloriosa memòria, han acostumat jurar y que
també ells, com a tant fahels vassalls, li prestassen lo jurament y homenatges acostumats prestar per vassalls. Y fet lo dit rahonament, dit protonotari se´n anà envers y serca de sa magestat,
bax en los escalons del dit catafal xich, y encontinent lo dit senyor bisbe de Urgell se´n pujà
dalt en lo catafal gran y allí, per part del dit estament ecclesiàstich, féu gràcies a sa magestat de
la mercè que·ls feje y que estaven promptes y
apparellats, ell y tots los demés del dit estament
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ecclesiàstich, en prestar lo dit jurament de fidelitat y homenatges acostumats. E després muntà
dalt, en lo dit catafal, lo il·lustríssim y excel·lentíssim duc de Cardona, presidint en lo dit bras o
estament militar y féu les matexes gràcies a sa
magestat y offerta de prestar lo matex jurament
de fidelitat y homenatge. Y axí matex muntaren
dalt, en lo dit catafal, los dits senyors consellers
de Barcelona, presidints en lo dit bras y estament real, y feren a sa magestat les matex(es)
gràcies y offerta de prestar lo matex jurament de
fidelitat y homenatges. Y encontinent se alsà sa
magestat y tots los demés y lo dit // 315r // protonotari de sa magestat llegí allí lo jurament que
sa magestat prestave ab alta veu, y llegit aquell
sa magestat posà la mà sobre la vera creu y jurà,
com en lo dit acte de dit jurament està contengut. Y encontinent llevaren lo dit buffet ab dit
estrado o tapete, creu y missal devant sa magestat y posaren aquell en lo dit catafal gran, a la
part de dits ecclesiàstichs, y comensaren de pujar en dit catafal lo dit senyor bisbe de Urgell, lo
qual féu devant sa magestat les acostumades reverèncias y anà en la dita taula o buffet, a hont
estave la dita vera creu y missal, y agenollat posà
allí la mà y després anà a sa magestat y li besa la
mà, fent son degut acatament y tots los demés
ecclesiàstichs consequutivament per orde y deprés los militars y últimament los reals, muntaren en dit catafal y prestaren lo dit jurament y
besaren la mà a sa magestat; en lo principi hi hagué orde y en aprés dit orde y anaren com pogueren al prestar lo dit jurament y besar la mà a
sa magestat. En les escales grans del catafal estaven, ço és, a la part dreta lo senyor conseller ab
los doctors de sa sala y en la altra part los senyors regent la Real Cancellaria en lo Real Consell Supremo de Aragó, don Salvador Fontanet,
lo regent de Catalunya ab los de sa sala y de la
tercera, e lo comte de Sástago estava al costat
dret, depeus, ab lo estoch real alt, y en lo catafal
gran e<n>staven los quatre reys de armes, depeus, ço és, dos de una part e dos de altra, y
també hi estaven los quatre massers ab les masses reals, axí matex dos de una part y dos de altra. En la plaça del Rey havia dos catafals ab música y trompetes del General fent gran festa. Fet
tot lo demuntdit, sa magestat se´n devallà del
dit catafal y los dits consellers // 315v // foren allí
hi·l acompanyaren fins a la escala de la dita sala,
que s’és a la porteta devant la capella de Santa
Àgata, y de allí se despediren de sa magestat ab
los deguts acataments y se´n tornaren dins, y
després se disgregà tota la gent que ere en dita
sala. De allí estant, sa magestat se´n anà a la Seu
y allí prengué pocessió de son canonicat, com és
acostumat, y se´n tornà en lo palau o casa del
senyor duc de Cardona, a hont posava, passant
per devant la Deputació a hont havia gran música y ab moltes atxes enseses.
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Disapte, a XXVIII. En aquest die se comensà la
Cort General en la present ciutat, hi·s féu per sa
magestat la proposició d’ella, com apar en lo
procés de Cort. Los senyors deputats empaliaren entorn lo catafal de drap de llana y pagaren
lo que la Cort demanà y també los enviaren los
llibres demanaren.
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tenien ab ses senyories y que també ses senyories havien desliberat fer-se per la dita real vinguda de sa magestat les matexes alimàries y festes per los matexos dies de XIII, XIIII y XV del
corrent, en conformitat de la dita present ciutat.
318r

Abril MDCXXVI
Dilluns, a VI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada de part dels
tres estaments de la Cort que de present se celebre en la present ciutat de Barcelona, los noble
don Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de la Seu de Gerona, Lluís de Boxadors,
donzell, y Miquel Rocafort, síndich de la vila de
Berga, // 317r // los quals, de part de la dita Cort
y estaments de aquella, han representat a ses
senyories y en son consistori que la magestat del
rey, nostre senyor, és estat servit fer-los mercè
de fer a ssaber a la dita Cort y estaments que la
voluntat de sa magestat era que primer se tractassen y fessen totes les coses concernents al
bon govern y administració de la justícia de
aquest Principat y poblats en ell y les demés coses d’esta terra abans de tractar-se en alguna
manera de donatiu algú fahedor a sa magestat, y
axí, en paga d’esta mercè, se tindria per molt
servit que dites coses se fessen ab la prestesa y
brevedat possibles, y com dita Cort desitge condecèndrer a la voluntat de sa magestat y donarli contento en cosa tant justa, supplicaren a ses
senyories fossen servits de manar, donar y lliurar
a la dita Cort los apuntaments y prevèncions de
Corts que sien en la present casa perquè ab ells
se puga dar expedient a les dites coses. Y ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic,
han respost que estimaven en lo que era rahó lo
que per part de dita Corts se´ls era estat representat, y axí manarien lliurar y donar tot lo que
convindrie y serie a propòsit per lo dit effecte.

Disapte, a XI. En aquest die vingueren ab embaxada en consistori de ses senyories los senyors
don Francisco Terré, degà y canonge, y Joan
Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, de part
dels molt reverent y insigne Capítol de dita Seu,
los quals feren a ssaber a ses senyories com dit
molt reverent y insigne Capítol, ab los molt
il·lustres senyor consellers de la present ciutat,
havia desliberat se fes, per a dilluns pròxim vinent, una molt solempne professó per les gràcies se han y deuen fer per la vinguda de sa magestat. Y ses senyories, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, respongueren que estaven en lo
que ere rahó lo avís se li feya y que acudirien al
que tindrien obligació.
Diumenge, a XII. Festa de Pascua de Resurecció
de Nostre Senyor Déu Jesuchrist.
Dilluns, a XIII. En aquest die se féu una solempne professó per la vinguda de sa magestat en
la qual anave lo il·lustríssim y reverendíssim senyor // 318v // bisbe de Barcelona ab tot lo Capítol y clero de la Seu; anaren en dita professó totes les parròquies y religions y las confrarias ab
sas banderas y lluminàrias, com si fóre la matexa
professó del die de Corpus, ab molta música, y
lo tàlem aportavan los senyors consellers, acompanyats ab promenia; la qual professó hisqué de
la Seu passà per la plassa Nova, carrer de la Palla,
Banys Vells, plaça d´en Camprodó, carrer Ample y Pla de Sant Francesch, devant lo pont a
hont sa magestat estave mirant aquella, y carrer
de la Mercè, Regomí amunt, devant la casa de la
ciutat, plaça de Sant Jaume y se’n tornà a la Seu.
Y encontinent, acabada la professó, hisqué sa
magestat ab un bell cavall blanch a pasayar-se
per la marina y donant tres o quatre voltes per la
muralla; hisqué ab acompanyament del senyor
infant don Carlos y de alguns grandes y senyors
qui la acompanyaven.

En aquest matex die vingueren en consistori de
ses senyories mossèn Steve Gilabert Bruniquer,
síndich, y T.a ... Fitor, qui fa lo offici de scrivà
de les obres de la present ciutat, los quals, per
part del(s) magnífichs consellers de dita present
ciutat feren a ssaber a ses senyories com ses
magnificències y savi Consell de Cent havien
desliberat fer les alimàries y festes per la vinguda
de sa magestat per a dilluns pròxim vinent, que
era lo endemà de Pascua de Resurrecció, dimars
y dimecres subsegüents, que comptarem a XIII,
XIIII y a XV del corrent mes de abril. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, repongueren que bessaven les mans a ses magnificències per la bona // 317v // correspondència

Dimars, a XIIII. En aquest die se continuaren los
balls, música y alimàries per tota la present ciutat.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

Dimecres, a
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En aquest matex die, al vespre, comensaren les
alimàries ab molta festa de balls, música y gran
concurs de gent, que apenes se podia anar per
los carrers, tanta ere la gent que ere vinguda de
fora ciutat per rahó de la dita vinguda de sa magestat.

XV.

En aquest matex die se conti-

nuaren los matexos // 319r // balls y música y al
vespre les dites alimàries.
En aquest matex die vingueren en consistori de
ses senyories, lo qual estave ajuntat en lo palau
real de la present ciutat a hont lo senyor deputat
ecclesiàstich fa sa habitació, los magnífichs Lluís
Jover, donzell, en Barcelona domiciliat, y lo discret Jaume Agramunt, notari ciutadà de Barcelona, lo present y corrent any obrers de la present ciutat de Barcelona, los quals, de part dels
molt il·lustres senyors consellers y de ells matexos com obrers demuntdits, han fet a ssaber a
ses senyories com inseguint la voluntat de la
magestat del rey, nostre senyor, qui de present
se trobe en aquesta ciutat, han determinat de fer
una solempne professó per la translació del cos
del gloriós pare sant Ramon de Penyafort, diumenge pròxim vinent que comptarem a XVIIII
del corrent mes de abril, fent dita ciutat lluminàries y altres regosijos que la dita ciutat té
acostumat fer en semblants occasions, y per la
conformitat que dita present ciutat y consellers
y officials de aquella han tingut y tenen ab la
Deputació y General de Cathalunya, senyors
deputats y demés officials y ministres del dit General, donaven rahó a ses senyories de aquesta
determinació, pregant a ses senyories sien servits de honrrar la festa y solempnització de la
dita professó ab llur presència y ab consemblants lluminàries, regosijos y alegries, comforme per los predecessors de ses senyories, en les
occasions se són offertes, és estat sempre lloablament acostumat fer. E ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren
que tenien en deguda estima als dits senyors
consellers y a ses mercès, com a obrers que són
de la present ciutat, la mercè que·ls feyen de avisar-los de aquesta tant bona y santa determinació y que ses senyories procurarien en donar
gust a la present ciutat, comforme és acostumat.
319v

En aquest matex die foren presentades a ses
senyories, per part dels tres estaments y Cort
General que de present se celebre en la present
ciutat de Barcelona, en lo monastir de Sant
Francesch, unes lletres en deguda forma despedides de XI del corrent mes de abril, les quals
són del tenor següent:
«Los tres estaments del principat de Cathalunya, convocats en les Corts Generals que la sacra
catòlica y real magestat de present celebra en la
present ciutat de Barcelona, als reverents nobles
y magnífichs los deputats del dit Principat, residints en Barcelona, salut y honor, com segons
lo capítol de Cort XVIIII del any MDLIII lo balans
del General haja de fer-se al principi de la Cort,
y també, per la bona direcció y expidició dels
negocis de la present Cort, tingam necessitat de
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saber los agravis per los quals se són fetes embaxades a sa magestat y dels memorials y altres coses fetes y demanades als embaxadors tramesos
a sa magestat, y de tots altres agravis generals y
particulars dels quals tindreu notícia y fets y seguits de les últimes Corts ensà; per ço, ab la present, vos diem, encarregam y manam que ab
tota la diligència y prestesa sia possible fassau lo
dit balans del dit General, ço és, de les Corts
proppassades fins al die present, axí del líquit
com dels deutes juxta tenor del dit capítol, y
aquell juntament ab lo llibre intitulat Ferrando
Paga y també còpia de les informacions y altres
llibres y scriptures dalt mencionades, per persona segura, nos tremetau perquè vistes, sabudes
y enteses dites coses en tot pugam donar tal
orde que sia a servey de Déu y de sa magestat,
bé y repòs dels agraviats y de la república del dit
Principat. Notifficant-vos que si ab la diligència
que lo negoci requerex y de vosaltres se confia
nos trametreu dites coses, procehirem com se
trobarà de estil ésser fahedor puis enteneu con// 320r // vé tant a tota la república del dit principat de Catalunya. En testimoni de les quals
coses manam ésser feta la present sotascrita de
mà dels tres presidents y sagellada del sagell major de dita Cort. Dada en lo monastir de Sant
Francesch de Barcelona, a XI de abril del any de
la Nativitat del Senyor de MDCXXVI.
Fra Luís, obispo de Urgel. El duque de Cardona y
de Sogorbe. Julià de Navel, conseller en cap de
Barcelona».
Dijous,a XVI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, per part del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de Barcelona,
los senyors don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona, y Joan Boldó, canonge de dita Seu, los quals feren a ssaber a ses senyories com, a pregàries de la present ciutat y
molt il·lustres senyors de aquella, dit mol(t) reverent y insigne Capítol havia determinat fer
una solempne professó per la translació del cos
del gloriós pare sant Ramon de Penyafort, y axí
supplicaven a ses senyories fossen servits honrar
aquella ab sa presència, essent majorment tant
interessats de aquest Principat en aquest negoci
y tenir lo consistori una de les claus del cos del
dit gloriós sanct, que en lo de la graduació y
parts per hont ha de passar la dita professó no se
havia pres resolució encara, com aquella esperen haver de la magestat del rey, nostre senyor,
que de present se trobe en la present ciutat, y
que obtinguda aquella procurarien fer-ne sabidors a ses senyories. E ses // 320v // senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a ses magnificències y que acudirien al que tocarie a llur obligació en rahó del demuntdit.
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En aquest matex die lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don Pere de Magarola, bisbe de
Elna, deputat ecclesiàstich del present Principat, refferí als molt il·lustres senyors deputats
del dit Principat en son consistori que, per part
de sa magestat, per medi del il·lustríssim y reverendíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona, òlim loctinent y capità general de dit
aquest Principat, li era estat avisat que la real
magestat del rey, nostre senyor, en companyia
del sereníssim infant don Carlos, son germà,
diumenge pròxim vinent volie venir en la casa
de la Deputació per a vèurer de ella enfora la
professó que se havia de fer per la translació del
gloriós pare sant Ramon de Penyafort, la qual
havia de passar per devant de la dita Deputació.
Y encontinent ses senyories manaren empaliar la
casa comforme se acostume en lo die de la festa
del gloriós sant Jordi, y manaren se fes una exida en forma de balcó en lo cantó de la casa de la
Deputació, en la obra nova que hix en la plaça
de Sant Jaume, que voltava los dos extrems de
les dos parets que fan lo dit cantó, ço és, de una
part envers la dita plaça de Sant Jaume y de altra
en la part del carrer de la Deputació, de sinch
palms de ample, comforme la trassaa donà lo
aposentador de sa magestat, y de sis canes de
entorn.
Divendres,a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories // 321r // lo magnífich
misser Benet Anglasell, doctor en drets, ciutadà
de Barcelona, lo qual, en nom y com ha procurador del magnífich Ramon de Bas, donzell, en
la ciutat de Gerona domiciliat, ajudant segon de
la scrivania major del dit General, com de sa
procura conste ab acte rebut y testifficat en poder de Pere Vinyoles, notari de la ciutat de Girona, als XXI de juny de MDCXXV, en dit nom ha
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de dit son principal de ajudant segon de
dita scrivania major del dit General, supplicant a
ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si
y conforme per capítols de Cort los és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Pere Dalmau, hu
dels porters ordinaris de la present casa.
Disapte, a XVIII. En aquet die al vespre se comensaren de fer les alimàries per la festa de la
translació del gloriós pare sant Ramon de Penyafort.
En aquest matex die, per orde dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, fonch aportat y lliurat al molt il·lus-

a. trassa interlineat, damunt de plaça ratllat.
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tre y reverendíssim bisbe de Urgell, presidint en
lo estament ecclesiàstich, essent lo dit estament
convocat en la capella // 321v // dita del capítol
del monastir de Sant Francesch de la present
ciutat, per rahó de les Corts celebre la magestat
del rey, nostre senyor, en dit monastir, un llibre
ab cubertes de pergamí firmat de mà dels tres
senyors deputats y sagellat del sagell major del
General y clos ab dos fulls de paper de la forma
major y sobresagellat del dit sagell, en lo qual
està continuat lo balans del dit General des de
les últimes Corts fins ara y un altre llibre dit Ferrando Paga per lo magnífich Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, y juntament
una carta tramesa per ses senyories als tres estaments de la dita Cort, responsiva de unes lletres
patents per los dits estaments tramesa a ses senyories continuada en lo present dietari sots
jornada de XV del corrent.
Diumenge, a XVIIII. En aquest die se juntà lo
consistori a les set hores abans de mitgdie per a
donar orde a què estigués la present casa y lo
puesto a hont havia sa magestat y lo sereníssim
príncep don Carlos, son germà, de mirar la professó. Y estigué ja apunt la casa empaliada com
lo die de sant Jordi, y en la capella en lo enfront,
hont sol ser lo altar, se posà un docer molt rich y
una cadira rica de espalles ab sa tarima y catifa, y
en una instància al cantó, per ser mal obrada, se
féu un cobrisel de domàs y al entorn se posaren
riques colgadures y en lo suelo estores y sobre
d’elles catifes grans, que cubrien tot ell, y en lo
balcó hi hagué colgadures, dosser, coxins y cadires de sa magestat, que sos tapicers ho posaren sens voler cosa de la Deputació, dient era
aquexa la voluntat de sa magestat.
Y axí, a dotse hores tocades de dit die, vingué
de part de la present // 322r // ciutat, mossèn Joseph de Bellafilla y digué com sa magestat era
estat servit pèndrer resolució en lo de la professó, la qual era que en ella no anassen lo Real
Consell ni tribunal algú, ni los braços ni presidents de aquells sinó sols los consellers ab sos
prohòmens portant lo tàlem, y lo consistori immediadament aprés del gremial, y que sa magestat miraria la professó des de la present casa de
la Deputació, y que quant lo cos del gloriós
pare sant Ramon de Penyafort serie en dret de
la Deputació, sa magestat ab son germà se posarien tras del gremial y que lo consistori se retiràs
detràs de sa magestat. Y lo consistori, parlant lo
senyor bisbe de Elna, respongué que acudirien
a llur obligació. E lo matex die sa magestat, ab
un cotxo ab dit sereníssim infant don Carlos,
son germà, a les quatre hores de la tarde, ab sa
guarda, acompanyat ab molta còpia de grandes
y altres cavallers de sa cort, vingué a la Diputació. Y lo consistori, ab sos verguers devant ab les

masses altes, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich qui era ja en la Seu per anar a la professó
de pontifical, baxà a rèbrer sa magestat fins al
portal major de la present casa, y fet lo degut
acatament, posant-se devant y se´n pujaren
acompanyant a sa magestat y alteza fins a la porta de la stància a hont sa magestat havia de mirar
la professó, y en dita porta sa magestat se aturà y
lo senyor deputat militar li digué estes paraules:
«De la mercè que vostra magestat és estat servit
fer-nos de honrrar ab sa real presència aquesta
casa besam a vostra magestat los peus, Nostre
Senyor done a vostra magestat molts anys de
vida ab los felices successos que estos fidelíssims
vassalls desitjan, y si vostra magestat és servit de
donar-nos llicència anirem acompanyar la professó y gosar del lloch que vostra magestat nos
ha fet mercè de graduar-nos». Y sa magestat respongué: «Jo hos agradesco lo que me dizís y acudi(ré) a la processión assistiendo en el lugar assenyalado, que dello reciviré particular servicio».
Y encontinent sa magestat se´n entrà ab tota sa
cort dins dit aposiento y ab dit infant, cada hu
ab sa cadira se posà en dit // 322v // balcó de bax
del dosser y dits senyors deputats, exceptat dit
senyor deputat ecclesiàstich com està dit, ab los
verguers davant ab ses masses altes, se´n anaren
a la Seu per dit carrer de la Deputació, per hont
passaren ab gran treball per occasió de la multitut de gent hi havia; y entrant per lo portal dit
de la Pietat se´n pujaren dalt en lo presbiteri de
la Seu hi·s posaren a la part de la epístola consequutivament, ço és, primer, arrimat al pilar, lo
senyor deputat militar y aprés lo senyor deputat
real, oÿdor ecclesiàstich, oÿdor militar y oÿdor
real. Y estant en dit presbiteri, al cap de una estona, enviaren los senyors consellers una embaxada al consistori, la qual la reportà don Galceran de Peguera y Lluís de Boxadors, dient en
ella com los senyors consellers estaven agraïts y
rebien a particular merçè lo haver assistit lo consistori a obra tant sancta de acompanyar la professó y que si lo consistori gustava, attès que ses
magnificències no prenien lo tàlem fins passada
la porta del cor, que en la distància hi havia des
del altar major fins a la dita porta del cor posarien cada hu del consistori al mitg de un conseller y del prom, portant cada conseller ab la matexa forma anaven lo consistori a les cavalcades.
Y los senyors deputats, parlant lo senyor deputat militar, agrahint la mercè los feyen, respongueren que·u consultarien entre ells, dits senyors deputats y oÿdors, y que·ls tornarien la
resposta. Y consultat primer ab lo senyor deputat ecclesiàstich, que estava dins la sacristi<ti>a
de la Seu vestint-se de pontifical, se prengué resolució comforme que·s acceptàs la offerta que
ses magnificències feyen. Y encontinent lo consistori envià misser Joan Pere Fontanella, asses133

sor, y a misser Jaume Martí, advocat fiscal del
General, a dits senyors consellers, qui estaven
assentats ab sos pròmens en dit presbiteri a la
part del avangeli, dient-los com estimaven la
mercè los feyen y que en exequució de aquella
se posarien en dit lloch. Passat mitg quart hisqueren de la sacristia lo il·lustríssim // 323r //
cardenal Saqueti, los reverendíssims don Joan
Sentís, bisbe de Barcelona, y don Pere Magarola, bisbe de Elna, deputat ecclesiàstich, lo present y corrent trienni, tots vestits de pontifical.
Y fetes les degudes reverències al altar y saludant
després dits magnífichs consellers y consistori,
comensaren lo Te Deum laudamus. Y anant primer una custòdia que aportaven benefficiats de
la Seu ab un sant Ramon de plata, hisqueren de
dit presbiteri y detràs de dita custòdia dit cardenal al mitg y a la mà dreta lo dit bisbe de Barcelona y a la esquerra lo de Elna, tots de pontifical, anaren inmediadament los senyors del
consistori, cada hu al mitg de un conseller y
prom, consequutivament, y fóra que foren del
portal del cor, despedint-se, dits consellers
prengueren lo tàlem y un prom y los demés se
posaren en sos llochs, y lo consistori se restà ab
sos verguers y masses detràs del gremial, anant
primer, després de les masses, los senyors deputats militar y real, y aprés los tres oÿdors, y consequutivament dits assessors y advocat fiscal y
aprés los officials de la casa.
Anà la professó ab ses banderes, confraries,
creus, ordes, clero, Capítol, molts tabernacles
richs, hon havia moltes dignitats y canonges de
diverses catredals, y molts rectors del bisbat; y
ab dit orde hisqué per lo portal major y girà per
la Inquisició, plassa del Rey, Bòria, Semoleres y
entrà per lo portal major de Santa Catharina y
allí se tragué lo cos del gloriós sant de la tomba
a hont estave, que la alsaren ab uns ternals, y lo
conseller en cap y deputat militar pujaren dalt a
obrir dita tomba ab les claus, y aprés de posada
la caxa ab una tomba que allí tenien apparellada,
los frares la cubriren ab un drap molt rich que la
ciutat tenie apparellat, que era de tela de or ab
unes flors verdes, dexant la custòdia portaren de
la Seu, vuit frares de la dita iglésia de Santa Catherina // 323v // portaren dit cos. Y allí lo consistori, dit assessor y advocat fiscal prengueren
atxes petites y continuà la professó, exint per lo
portal de Sant Hiacynto y per devant la capella
d’en Marcús, carrer de Moncada, devant Santa
Maria, Banys, carrer Ample, Regomí y arribà
devant de la Deputació, hont hisqueren sa magestat y alteza hi·s posaren darrera lo gremial,
ab atxes enses(es) en les mans que·ls donà la
ciutat, y als demés anaven en sa companyia, que
eren unes atxes petites com de bateig, si bé la de
sa magestat era dorada y la de sa alteza era verda, y axí differents de les demés que eren totes
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blanques. Y lo consistori se retirà detràs de sa
magestat y altesa y ab los verguers devant continuaren la professó passant per lo carrer amunt,
devant del palau del bisbe, y entrant per lo portal major de la Seu y per lo cor, hisqueren per lo
portal de la Pietat de la claustra de dita Seu,
anant altra vegada a la plaça del Rey, Bòria avall
y entraren per lo portal de Sant Hiacynto, y estant ja la tomba en lo altar nou posaren allí lo
cos del dit gloriós sant Ramon. Y encontinent
sa magestat y alteza y tots los grandes se´n anaren, y los consellers y deputats, aprés de haver
tancat ab ses claus y adoraren la tomba, y la professó hisqué per lo portal major de la iglésia y
partí y dret hisqué al carrer dels Mercaders per
la font de Sant Joan, y hisqué a la Tapineria y
dret se´n puja per les escales de la Seu y se’n
entrà abans de arribar a la porta del cor, dexant
los senyors consellers allí lo tàlem, lo consistori
se tornà a posar en mitg com al exir del altar
major, ço és, cada hu de consistori entre un
conseller y prom, y se assentaren al dit presbiteri, ço és, los consellers ab los dits proms a la part
del evangeli y los dits deputats y oÿdors a la part
de la epístola, y al cap de un poch lo consistori
se alsà y fent reverèn-// 324r // cia al altar y saludant los magnífichs consellers y pròmens se´n
tornaren en la present casa, ab moltes atxes per
ser ja les nou hores de la nit, y ab molt gran
acompanyament dels officials, tornant per lo
matex camí que eren anats, y essent en la present casa ses senyories se disgregaren y cada hu
se’n anà en sa casa.
Dimars, a XXI. En aquest die, per orde del consistori, lo senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat de moltes dignitats y canonges y de molts
officials del General, per malaltia del senyor oÿdor militar a qui, conforme dietaris entichs, tocava anar a suplicar a sa magestat fos servit ab sa
real presència honrrar la present casa de la Deputació lo die de la festa del gloriós sant Jordi,
que·s celebrarà lo dijous qui ve, a XXIII; y demanant hora, se li respongué estava sa magestat
molt ocupat y que tornàs lo endemà a les onze
ores, abans de mitgdie. E lo dit senyor oÿdor
ecclesiàstich ab lo matex acompanyament se´n
tornà.
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Dimecres, a XXII. Vigília de la festa del gloriós
sant Jordi. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment ab los porters y masses altes
devant, acompanyats de molts officials de la
present casa, en la iglésia del monastir de Santa
Catherina de la present ciutat, a hont se feya
gran festa y regositjo per la translació del gloriós
pare sant Ramon de Penyafort, que durà dita
festa tota la octava, a hont se celebrà solempne
offici y digué missa de pontifical lo molt il·lustre
y reverendíssim senyor don Pere Magarola, bis134

be de Elna, deputat ecclesiàstich, ab molta música y sermó, a hont acudí molt gran concurs de
gent. Y acabat lo dit offici, ses senyories se’n
tornaren en la present casa consistorialment, ab
lo matex acompanyament y en la forma que
eren anats, a hont se disgregaren y se´n anaren
en ses cases quiscú d’ells.
En aquest matex die, abans de mitgdie, ses senyories, per medi del senyor Onoffre Compter,
canonge de la Seu de Elna, y dos ecclesiàstichs,
acompanyat dea dignitats, canonges, cavallers y
officals y ab lo matex acompanyament del dit de
haïr, enviaren a suplicar a sa magestat fos servit
venir a honrrar la present casa per a demà dijous
en la qual se feya la festa del gloriós sant Jordi. E
lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich, ab lo dit acompanyament, arribà a palàcio y tinguda llicència
entrà a hont sa magestat era, y fet lo degut acatament y reverències, de part del consistori de
ses senyories, convidà a sa magestat per a venir
en dita festa, supplicant-lo fos servit honrrar la
present casa ab sa real presència. E sa magestat
respongué estes paraules: «Si el // 325r // tiempo
me da lugar jo procuraré en acudir». E lo dit
senyor oÿdor ecclesiàstich, ab lo matex acatament y reverències, se despedí y se´n tornà en la
present casa ab lo matex acompanyament, y refferí a ses senyories com havia fet lo que li era estat ordenat y que sa magestat havia feta la dita
resposta.
En aquest matex die los senyors deputats y oÿdors de comptes manaren parar la present casa,
y en particular la capella major, ab molta tapiceria y altres adorns de la present casa, molt richs,
a hont se celebraren les vespres que en semblants jornades se acostumen de celebrar, ab
molta música de menestrils, cornetes y orgue y
altres invencions de música, que fonch cosa celebradíssima. Y vingueren en ella los senyors deputats y oÿdors de comptes en la forma següent,
ço és, que a les dos hores y tres quarts passat
mitgdie partí de casa lo senyor oÿdor real,
acompanyat de molts cavallers y officials de la
present casa, vingué en la dita capella, al qual
hisqueren a rèbrer los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, qui ja eren en dita
capella per dit effecte, y lo acompanyaren fins
en la dita capella, lo qual, havent fet oració, saludà als cavallers y dames qui eren en dita capella y se assentà en lo banch que bax serà designat. Y poch aprés, tenint avís lo senyor oÿdor
militar que lo dit senyor oÿdor real estave en
dita capella partí de sa casa y habitació ab lo dit
acompanyament de cavallers y officials, y tenint
notícia lo dit senyor oÿdor real que dit senyor
oÿdor militar arribave, hisqué de dita capella,
a. a continuació ratllat ditg.

acompanyat de dits magnífichs assessors, advocat fiscal y altres officials fins al dit cap de la escala y allí lo rebé, y los dits junts se’n anaren a la
dita capella, ço és, lo militar a la mà dreta y lo
real a la mà esquerra, ab lo // 325v // dit acompanyament; y havent feta oració al dit altar saludaren los dits cavallers y dames y se assentaren
en dit banch, per son orde. Y després, tenint
avís lo senyor oÿdor ecclesiàstich que los dits
senyors oÿdors militar y real eren ja en dita capella partí de sa casa ab lo matex acompanyament de persones ecclesiàstiques, militars y officials, y tenint notícia dits senyors oÿdors real
y militar que lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich
arribava lo hisqueren a rèbrer fins al dit cap de la
escala, y ab lo dit acompanyament, tots junts,
se´n entraren en la dita capella. Y axí matex lo
senyor deputat real vingué ab lo matex acompanyament y ab la matexa forma fonch rebut
que los demés. E poch aprés vingué lo senyor
deputat militar y ab la matexa forma fonch rebut. Y poch aprés vingué lo senyor deputat ecclesiàstich ab lo matex acompanyament de moltes persones, cavallers y officials y ab la matexa forma fonch rebut al dit cap de la escala per
dits deputats oÿdors, assessors, advocat fiscal y
demés officials, y tots junts se´n entraren en dita
capella, anant lo senyor deputat militar a la mà
dreta y lo real a la esquerra y lo senyor deputat ecclesiàstich en mitg, aportant sempre la falda de dit senyor deputat ecclesiàstich son falder, y tras d’ells anaven los dits senyors oÿdors
ab la matexa forma y orde. Y entrats en dita capella y feta oració saludaren ab la matexa serimònia y se assentaren quiscú d’ells per son
orde ab sos banchs, vanovats de vellut carmesí, a la mà dreta de dita capella, assentant-se primerament lo dit senyor deputat ecclesiàstich,
després lo militar, després lo real y axí matex
per son orde los dits senyors oÿdors ecclesiàstich, militar y real y després los dits assessors,
advocat fiscal, scrivà major, regent los comptes,
racional y altres officials de la present casa, tots
per son orde. Y a cap de poch vingueren los
magnífichs // 326r // consellers de la present ciutat, ab sos verguers y masses devant y ab molt
gran acompanyament de officials de la dita ciutat, als quals ses senyories, per medi del síndich
del dit General, havien convidat com és acostumat per la dita festa. Y arribats al dit cap de
la escala los hisqueren a rèbrer, los dits senyors
deputats, oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials y tots junts se´n entraren en dita
capella; y los dits senyors consellers se assentaren en uns altres bancs de vellut carmesí, que
allí eren per dit effecte posats, a la matexa part
de la epístola, més cerca del altar, abans dels
banchs de dits senyors deputats, com és acostumat, y al altra part se assentaren molts cavallers.
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Y encontinent se comensaren les vespres ab
molta música y solempnitat; y acabades dites
vespres los dits senyors consellers se alsaren y en
la forma demuntdita ses senyories los acompanyaren fins al dit cap de la escala, y allí se departiren ab molta cortesia, y ses senyories se´n tornaren en dita capella y se assentaren en dits banchs
y a cap de poch se alsaren y se’n anaren tots en
la forma demuntdita en la capella xica de la present casa, la qual estava molt empaliada y adornada, y feren oració, y feta, de allí estant, se´n
anaren fins al portal major de la present casa y
allí se despartiren, anant-se´n quiscú d’ells en sa
casa.
En aquest matex die ses senyories manaren convidar, per medi del síndich del dit General, lo
molt il·lustre y reverendíssim senyor don Joan
Sentís, bisbe de Barcelona, per la festa del gloriós sant Jordi, que serà demà a XXIII del corrent, comforme són estats convidats los magnífichs consellers, y per medi dels porters
ordinaris de la present // 326v // casa foren convi<n>dats moltíssims cavallers y dames, com és
acostumat.
Dijous, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós sant Jordi en la present casa ab la pompa y solempnitat
que·s pot pensar, estant parada de molts y diversos draps de ras, domasos, tafetans, quadros y
altres adressos de molta estima. Y en la capella
nova se celebraren los officis divinals ab tota la
pompa, solempnitat y seremònies ecclesiàstiques acostumades, ab molta música de menestrils, trompetes y orgue, que era una melodia
extraordinària, ab gran aplauso y contento de
totes les persones de tots los estaments que·s
trobaren en dit offici. Y axí matex vingueren a
hoir lo dit offici los senyors deputats y oÿdors
de comptes ab la matexa serimònia y acompanyament del die de ahir y axí matex lo senyor
bisbe de Elna aportà son falder, anant-li detràs
aportant-li la falda, vingué axí matex lo senyor
bisbe de Barcelona, lo qual digué la missa de
pontifical, vingueren axí matex los magnífichs
consellers de la present ciutat als quals, axí al dit
senyor bisbe com als dits magnífichs consellers,
ses senyories hisqueren a rèbrer fins al cap de la
escala y al anar axí matex los acompanyaren fins
al dit cap de la escala. Vingueren axí matex gran
número de dames y cavallers y tant gran concurs de gent com may hi sia estat en consemblants festes. Y los magnífichs consellers y ses
senyories se assentaren en sos banchs vanovats,
en la matexa forma y orde que foren assentats lo
die de haïr en les vespres, // 327r // donant ses
senyories la precedència a dits magnífichs consellers per ser convidats en dita festa, com axí és
acostumat. Y encontinent se comensà la missa,
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la qual celebrà lo dit senyor bisbe de Barcelona,
com dalt se diu, y predicà lo reverent pare fra
Agustí de Sant Hierònym. Y acabat lo dit offici,
ses senyories acompanyaren lo dit senyor bisbe
de Barcelona y després los dits magnífichs consellers fins al cap de dita escala de la manera los
havien exits a rèbrer, y allí se despartiren ab
molta cortesia.
Sa magestat, grandes y senyors qui·s trobaven
en la present ciutat de Barcelona no vingueren
en dita festa per causa de les Corts Generals que
de present se celebren en la present ciutat de
Barcelona, en lo monastir de Sant Francesch.
En aquest matex die se celebraren solempnes
vespres en dita capella ab molta música, comforme les del die dea ahir, y vingueren en dita
capella los senyors deputats y oÿdors ab lo matex acompanyament y seremònia dalt dits; a hon
hi agué molt gran concurs de cavallers, dames y
altra gent de tots estaments. Y acabades les vespres ses senyories se´n anaren junts fins al portal
de la present casa y de allí se´n anà quiscú d’ells
en sa casa, ab lo matex acompanyament que
eren vinguts.
Divendres, a XXIIII. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa per les
ànimes dels diffuncts deputats y oÿdors // 327v
// y officials de la present casa, ab molt gran solempnitat y cantòria, ab túmol y atxes de cera
groga, en lo qual anaren los senyors deputats y
oÿdors de comptes, consistorialment, partint de
la sala dels reys ab los tres porters devant ab les
masses xiques, acompanyats de molts officials
de la present casa, fins en la dita capella, en la
qual fent lo degut acatament y reverència al altar se assentaren quiscú d’ells per son orde en
un banch vanovat de vellut carmesí, posat per
est effecte a la part de mà dreta de dita capella y
esquerra de dit altar, ço és, a la part de la epístola; y estant assentats se comensà lo dit offici ab
molta solempnitat, y digué la missa don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu de Barcelona, y predicà lo reverent pare fra Agustí Osorio del orde de Sant Agustí, y acabat lo dit offici
se alsaren los dits senyors deputats y oÿdors y
se´n anaren quiscú d’ells en sa casa.
Lo protector del bras militar no vingué en lo dit
offici, com és acostumat venir-hi en semblants
jornades, per occasió de les Corts que al present
se celebren en lo monastir de Sant Francesch de
la present ciutat de Barcelona.
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Dilluns, XXVII. En aquest die Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciu-

tat de Barcelona, mitjensant jurament per ell
prestat en lo introit de son offici, ha fet relació a
ses senyories que ell, de manament de ses senyories, ha encantat y subhastat públicament
per los llochs sòlits y acostumats de la present
ciutat, per exequució del General, tot aquell
cens de pensió annual de sis lliures barceloneses
ab senyoria mitjana, si alguna ni haurà, y que lo
magnífich Agustí de Lana, donzell en Barcelona
domiciliat, fa y preste quiscun any en cert termini als hereus del quòndam Gili Jordi Bru, per
rahó de unes cases que té y posseheix en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer de la Carniceria de´n Sorts, comforme lo tenor de la tabba que per lo dit effecte li és estada lliurada a XIII
de mars. Y que no ha trobat comprador algú qui
digués dita en dit cens sinó és mossèn Raffel Vives, llibrater, ciutadà de Barcelona, qui per dits
censos ha offert donar cent-y-vint lliures, y axí
com a més donant y offerint en lo encant públich li ha lliurada la hacta fiscal de dits censos
per preu de dites cent-y-vint lliures barceloneses, axí refferint.
Dimars, a XXVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Jaume Texidor,
sirurgià, ciutadà de Barcelona, lo qual, mediant
// 328v // jurament prestat en mà y poder del
senyor deputat ecclesiàstich, féu relació com ha
tingut en cura a mossèn Francesch Corratger y
Mestre, credenser del dit General, des de tres
del corrent fins lo die present de una naffra en la
articulació del dit índex de la mà dreta, que per
ser en dit lloch no podie escriure en ninguna
manera y axí no ha pogut servir lo dit son offici.
En aquest matex die Joan Sever Verdaguer, corredor públich jurat de la present ciutat de Barcelona, present en consistori y mitjensant jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici de
corredor, ha fet relació a ses senyories que ell,
per manament de ses senyories, ha encantat y
subhastat pe(r) los llochs sòlits y acostumats de
la present ciutat de Barcelona, per temps de més
de trenta dies, totes aquelles cases y botigues
que lo quòndam Jaume Llosades, mercader,
ciutadà de Barcelona, per sos certs y llegítims títols tenie y posseheix y vuy sos hereus y successors tenen y possehexen en la present ciutat de
Barcelona en la plaça del Blat Vella, al cap de la
Argentaria y en lo carrer dit del Mill, en la tabba
de aquí despedida llargament designades, ha
posat les sòlites llanternes y no ha trobat persona qui tant haja offert en preu de aquelles com
mestre Luís Veles, passamaner, lo qual ha offert
donar en preu de aquelles mil lliures barceloneses, axí refferint.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la pre-

a. de interlineat.
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senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym
Galí, scrivent en Barcelona habitant.

sent ciutat per continuar los arrendaments de
les bolles del trienni pròxim vinent, com és
acostumat.
329r

Dijous, a XXX. En aquest die ses senyories anaren en la Llotja de la present ciutat per continuar los arrendaments de les bolles del trienni
pròxim vinent, com és acostumat.

Dimars, a XVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joan Argila,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en mà y poder del senyor deputat
ecclesiàstich, féu relació com mossèn Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
està en lo llit malalt ab indisposició y febra per la
qual no pot servir lo dit son offici.

Maig MDCXXVI
Divendres, lo primer. Festa dels Apòstols.
Diumenge, a III. Festa de la Exaltació de la Santa Creu.
329v

Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment a la Llotja de la present
ciutat per continuar los arrendaments de les bolles del trienni pròxim vinent, com és acostumat. En aquest matex die, entre les set y vuit
hores abans de mitgdie, se´n anà la sacra catòlica y real magestat del rey, nostre senyor, de la
present ciutat, lo qual hisqué anant dins un cotxo dins del qual anave lo sereníssim príncep don
Carlos juntament ab sa magestat, y tots los
grandes cavallers y criats qui acompanyaven,
hisqueren lo matex die de la present ciutat.

Dimecres, a XX. En aquest die jurà lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Luís Díez de
Aux Armendaris, bisbe de Urgell, novament
provehit per sa magestat del càrrech de lloctinent y capità general del present Principat y
comtats en la sòlita y acostumada forma.
332r

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories,
consistorialment ab los porters y masses grans davant y acompanyats de molts officials del dit General, tots ab cotxos, se conferiren en lo palau de la
comptesa a hont habite lo il·lustríssim y excellentíssim don Lluís Díez de Aux Armendaris, bisbe de Urgell, loctinent y capità general del present
Principat y comtats, al qual visitaren y li donaren
lo parabien de dit son càrrech. Y dit excel·lentíssim senyor loctinent los rebé ab molta cortesia, y
a cap de poch ses senyories se despediren de sa
excel·lència y se’n tornaren en la present casaa.

333v

Juny MDCXXVI

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment a la Llotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent, com és acostumat.
330r

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment ab les masses y porters devant
a la Llotja de la present ciutat per los arrendaments de las bollas del trienni pròxim vinent.

330v

Dijous, a XIIII. En aquest die ses senyories manaren posar en la sala dels reys de la present casa
un quadro ab lo retrato de la magestat del rey,
nostre senyor, don Phelip Tercer, vuy beneventuradament regnant.

331r

Dilluns, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina mestre Hierònym Roig, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en mà y poder del senyor deputat
ecclesiàstich, féu relació com Steve Lloses, credenser de les sedes de la bolla de la present ciutat, està malalt en lo llit ab indisposició per la
qual no pot servir lo dit offici.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories Pere Gassó, major de dies, tauler del
General de la vila de Vilano- // 331v // va de Cubells, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son offici, supplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
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Dimecres, a iii. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com lo molt il·lustre senyor Pere Fuster, ciutadà honrat de Tortosa,
deputat real, lo present y corrent trienni sobrecullidor del dit General en la part de ponent, ha
comptat y pagat las terças de juliol, agost y setembre, octubre, nohembre y desembre del any
1625 pròxim passat.
Divendres, a V. En aquest die se’n anà lo senyor
deputat real en sa terra, // 334r // obtinguda
llicència del consistori, continuada en lo llibre
de Deliberacions sots la present jornada.
En aquest matex die Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat de
Barcelona, mitjansant jurament per ell prestat
en lo ingrés de son offici, ha fet relació en cona. a continuació un document transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1447.

[ 1626 ]

[ 1626 ]

sistori de ses senyories com ell ha subhastat y
encantat públich y palasament per los llochs sòlits y acostumats de la present ciutat de Barcelona tot aquell cens de pensió annual de sinquanta-sinch lliuras, ab senyoria si alguna ni haurà, lo
qual Matheu Montserrat ha y reb quiscun any
ab dues iguals pagues, ço és, l’una a X de maig y
l’altra a X de nohembre, sobre aquelles cases
que tenie y possehie Hierònym Baster, botiguer
de teles de la present ciutat de Barcelona, devant lo fossar de Santa Maria de la Mar, al costat
de unes carniceries, las quals se venen per exequució del dit General per temps de trenta dies
y més, posades les acostumadas llanternas, y no
ha trobat comprador qui tant hi diga com lo
magnífich Francesch Bru, ciutadà honrrat de
Barcelona, qui ha offert per dit cens vuit-centas
vint-y-sis lliuras barceloneses, y axí com a més
donant de orde de ses senyories li ha lliurat la
hacta fiscal de dit cens, axí refferint.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories Antoni Servat, notari, lo qual aportà y
presentà a ses senyories un privilegi real de procurador fiscal de la règia cort, en son favor despedit en la sòlita y acostumada forma, y prestà
lo sòlit y acostumat jurament y li fonch llegit lo
capítol de Cort acostumat de llegir als officials
reals, y manaren ésser continuat y registrat en lo
llibre de // 334v // Privilegis de officials reals y
tocada la presentació y jurament en lo dors de
dit privilegi, com és acostumat.

senyories una còpia auctèntica y closa del jurament prestat per sa excel·lència estos dies passats, la qual còpia està cusida en lo llibre de Juraments de officials reals, com és acostumat.
Dimecres, a XXIIII. Festa del gloriós sanct Joan.
Dijous, a XXV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Lluís Jover, notari,
ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com ha
procurador de Montserrat Morgues, tauler del
General de la ciutat de Balaguer, com de sa procura conste ab acte rebut en poder de Honorat
Joan Barcera, notari de dita ciutat de Balaguer,
a XXV de janer de MDCXXIIII, en dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici de
tauler del dit General de la dita ciutat de Balaguer, supplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. // 337r // E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym Galí,
scrivent.
Divendres, a XXVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la present ciutat per continuar los arrendaments de
les bolles del trienni pròxim vinent, com és
acostumat.
338r

Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles, com és
acostumat.
335r

Dijous, a XI. Festa de Corpus.

336r

Dilluns, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Joan Amat, doctor
en medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com mossèn Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, regent los
comptes del dit General, està en lo llit malalt ab
indisposició per la qual al present no pot servir
lo dit offici. En aquest matex die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Francesch Hierònym Tarrassa, lo qual féu relació a ses senyories, mediant jurament, com
mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor
del General, està de present en lo llit ab indisposició per la qual no pot servir lo dit son offici.

336v

Dimars, a XXIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor loctinent general del present Principat y comtats, lo qual donà en mà y poder de ses
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Juliol MDCXXVI
Divendres, a III. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories mossèn Antich Servat
y Rafel Riera, notaris de Barcelona, elegits y nomenats per ses senyories per la comprovació
dels capbreus nous que al present se estan renovant en la present casa, los quals en rahó de dits
capbreus aportaren en scrits y liuraren en mà y
poder de ses senyories la relació del tenor següent, la qual està cusida signada de letra A.
Dimars, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Joan Marcer, prevere
de la present ciutat de Barcelona, lo qual en
nom y com // 338v // a procurador de Miquel
Joan Brandia, tauler del General de la vila de
Camprodon, com de sa procura conste ab acte
rebut y testifficat en poder de Jaume Texidor,
notari de la vila de Prats de Molló, als sinch de
abril pròxim passat, en dit nom renuncià en mà
y poder de ses senyories lo dit offici de tauler de
dita vila de Camprodon, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació.
E ses senyories admeteren aquella comforme
per capítols de Cort los era lícit y permès y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de
Barcelona.

«Jhesús, Maria.

Dimecres, a VIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories mossèn Antich Servat
y Rafel Riera, notaris de Barcelona, elegits y
anomenats per ses senyories per la comprovació
dels capbreus que al present se estan renovant
en la present casa, los quals aportaren y liuraren
en mà y poder de ses senyories una relació en
scrits en rahó de dits capbreus, lo qual és del tenor següent, y està assí cusit signat de letra A.

En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca de una supplicació a ses senyories presentada per don Joana Grau // 340r // y Monfalcó,
son agent en la vila de Madrit, cort del rey, nostre senyor, demanant satisfacció dels molts treballs que diu haver presos per lo Principat en
sinch anys que ha que té dita agència, los assessors del General devallscrits són de vot y parer
que no és prohibit a ses senyories poder satisfer
dits treballs, donant a dit agent alguna cosa més
dels cent ducats que donan quiscun any, sempre
que·ls conste ésser estats tals que meresquen
major satisfacció y paga, que may la intenció de
la Cort General és estat levar la facultat als senyors deputats de pagar y satisfer complidament
los treballs presos per la Generalitat, ans las
sentèncias de visita en los officials ordinaris de la
casa de la Deputació que tenen salaris y estrenes
permeten poder-se´ls donar alguna cosa més en
satisfacció de treballs que appareguen ésser tals
que no resten pagats y satisfets ab los salaris ordinaris. Y aquest és nostron parer. En Barcelona, a 13 de juliol 1626.

En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories Cosme Ripoll, brodador, ciutadà de
Barcelona, lo qual aportà y donà en mà y poder
de ses senyories en scrits una relació de la tatxa
feta en la obra de brodador dels vestiments de
dir missa de la present casa, feta per mestre Damià Térmens, brodador, comforme los partits
continuats en un memorial firmat per dit Térmens, los quals memorial y relació són del tenor
següent, signats de letra B, C, los quals estan
assí cusitsa.
339r

Dilluns, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn // 339v // Luís Riera,
verguer de la Real Audiència, lo qual en nom y
com a procurador de Pere Joan Toledo, apothecari de la ciutat de Leyda, com apar de sa procura ab acte rebut y testifficat en poder de Steve
Pocurull, notari de Leyda, als VIIII del corrent,
en dit nom renuncià lo dit offici en mà y poder
de ses senyories en favor de Miquel Abella, notari de dita ciutat de Leyda, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella
comforme per capítols de Cort los era lícit y
permès y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina mestre Pacià
Masclans, lo qual, mediant jurament, féu relació
a ses senyories com visità a Hierònym Oliver,
guarda ordinària de dit General, haurà quinse
dies, lo qual està en lo lit ab una terciana per la
qual no pot servir lo dit son offici.

Lo sacristà Pere Pla, assessor. Lo doctor Joan
Pere Fontanella, assessor».
Dimars, a XIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del dit General en la part de
levant ha comptat y pagat tot lo per ell sobrecol·lectat fins lo die present, acceptat ls terças de
las taulas següents:
Primo, Vilafranca de Conflent, terça de abril,
maig y juny 1622.
340v

32b. En aquest matex die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs assessors ordinaris del dit General, los quals donaren en mà
y poder de ses senyories en scrits un vot acerca
de satisfacció de treballs extraordinaris presos
per don Joan Grau y Monfalcó, agent de ses
senyories en cort de sa magestat, lo qual és del
tenor següent:

Més la taula de Sant Celoni, terça de octubre,
nohembre y dezembre 1622.
Més la taula de Sant Feliu de Guíxols, terça de
juliol, agost y setembre 1624. La matexa taula
per la terça de febrer y mars 1625. La matexa
per la terça de abril, maig y juny 1625.
Més la taula de Puigcerdà, per la terça de abril,
maig y juny 1625.
Més la taula de Caldes de Monbuy, terça de juliol, agost y setembre 1625.
Més la dita taula de Sant Feliu de Guíxols per la
terça de juliol, agost y setembre 1625.

a. a continuació quatre relacions i un memorial transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1448-1452.
b. 32 interlineat al marge esquerre.
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a. a continuació una paraula ratllada.
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Més la dita taula de Caldes de Monbuy, terça de
octubre, nohembre y dezembre 1625, axí per lo
dret ordinari com de galeres.

ecclesiàstichs haver de sèurer en primer loch seguidament y aprés los militarsa y aprés los reals,
pretenent los militars y reals lo contrari, ço és,
haver de sèurer interpol·ladament. Y axí los dits
senyors habilitadors militars y reals, per ara y per
no haver de differir lo acte de la inseculació del
que podrie resultar dany al General y sens prejudici algú de sos drets y pretencions, se acontenten que seguen en la forma sobredita, comforme han segut en lo últim acte de habilitació, ab
expressa protestació que lo present acte no sia
tret en conseqüència, ni per aquell se augmente
ni disminuesca lo dret de les parts, y que sia representat de part de la dita novena als senyors
deputats, com ab la present representen y suppliquen, sien servits manar fer declarar sobre la
pretensió de dits estaments en rahó de dits assientos, attès que ha molts anys dure lo debat de
aquells, y fins ara no·s trobe haver-se presa resolució y convé se prenga aquella perquè en altres
occasions sdevenidores los dits estaments no estiguen en debat algú, ans aquells se assenten
comforme la declaració que sobre açò serà feta.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona».

Més la taula de Gerona per la terça de octubre,
nohembre y dezembre 1625.
Dimecres, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços per fer la extracció de nou habilitadors
per los que poden ser enseculats en deputats y
oÿdors per la inseculació fahedora en aquest die
dels lochs vacants de deputats y oÿdors, y serviren de braços los testimonis, los quals testimonis foren tres de cada estament següents, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich lo senyor Joan Pau
Riffós, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Joan Fuster, canonge de Tortosa, y Ramon
Magarola, canonge de la Seu de Elna. // 341r //
Per lo estament militar los senyors, don Francesch de Lupià, don Jaume de Monpalau y Miquel d’Oms, donzell, senyor de Sant Jordi. Per
lo estament real los senyors, Raffel Bals, ciutadà
honrrat de Barcelona, Hierònym Fuster, ciutadà de Tortosa, y misser Francesch Ribes, doctor en drets, burgès de Perpinyà.
Y axí, en aquest matex die, en presència de dits
braços y testimonis sobredits qui serviren de
braços, foren extretes en inseculadors nou persones, ço és, tres de cada (sta)ment següents, ço
és: Per lo estament ecclesiàstic los senyors, Francesch Morillo, ardiaca y canonge de Urgell, Pere Dalmau, canonge de Barcelona, y Pau Claris, canonge de Urgell. // 341v // Per lo estament
militar los senyors, Jaume Camps, Salvador de
Boxadors y Joseph Gamis, menor, donzell. Per
lo estament real los senyors, Barthomeu Sala,
ciutadà honrrat de Barcelona, Bertran Dezvalls,
ciutadà honrrat de Barcelona, y misser Joseph
Vilaplana, ciutadà de Leyda.
En aquest matex die, estant juntes les dites persones extretes per fer las habilitacions, havent
jurat y hoïda sentència de excomunicació en la
sòlita y acostumada forma, se mogué alguna
competència y debat entre ells acerca dels assientos y axí se assentaren, ço és, los tres ecclesiàstichs al cap de la taula, lo primer dels quals
fonch lo dit doctor Francesch Morillo, y després
los ecclesiàstichs, hu a cada costat, y després los
militars y després los reals per son orde. E fonch
presentada y feta entre ells la scriptura del tenor
següent:

E fet açò, encontinent, comensaren lo acte de
dita inseculació y acabaren aquell lo endemà
vespre, entre les nou y deu hores de la nit, com
més largament és de vèurer en lo acte de dita inseculació continuat en libre de Deliberacions,
sots la dita jornada.
342v

Divendres, a XVII. En aquest die se féu extracció
de novena per la habilitació dels qui poden concórrer o no en deputats y oÿdors, la qual se féu
ab convocació de brassos cridats del die de haïr,
en presència de nou testimonis los quals serviren de brassos, com és acostumat, los quals testimonis foren los següents, ço és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors, Joan Pau Riffós,
ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Joan
Fuster, canonge de Tortosa, y Ramon Magarola, canonge de Elna. Per lo estament militar los
senyors, don Jaume de Monpalau, Alexandre
Aguilar, donzell, y Miquel d’Om, donzell, senyor de Sant Jordi. Per lo estament real los senyors, Raffel Bals, Vicents Magarola y Joan Pau
Puigjaner, ciutadans honrrats de Barcelona.

343r

Y encontinent, fou feta extracció de habilitadors en la forma acostumada en què foren extrets, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, lo excel·lentíssim senyor bisbe de
Barcelona, don Francisco de Erill, abat de Sant
Cugat de Vallès, y Francesch Hierònym de Calders, comanador de Sant Joan. Per lo estament
militar los senyors, Alexandre de Aguilar, don

«Havent-se suscitat algun debat o differència
entre los senyors habilitadors vuy die present,
extrets per la enseculació fahedora dels lochs
vaccants de deputats y oÿdors, sobre la forma y
orde de sèurer en lo acte de la dita habilitació,
// 342r // pretenent los dits senyors habilitadors
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paborde de Palau y monjo de Sant Culgat, fra
don Jaume Meca y Terçà, monjo y obrer de dit
monastir, y fra Hierònym de Calders, del hàbit
de Sant Joan. Per lo bras militar los senyors,
don Pedro Reguer, Francesch Gamis, menor,
donzell, y Joan de Puigvert, donzell. // 345r //
Per lo bras real los senyors, Àngel Montargull,
ciutadà honrrat de Barcelona, Hierònym Antoni Bosch, burgès de Perpinyà, y Onoffre Aguiló,
ciutadà de Leyda.

Garau de Marimon y misser Joan Gaspar de
Prat, donzells. Per lo estament real los senyors,
Nicholau Bonet, ciutadà honrrat de Barcelona,
misser Narcís Valancas, doctor en drets de Gerona, y Joan Clapés, ciutadà de Gerona.
Los quals axí extrets hoïren sentència de excomunicació y comensaren lo acte de dita habilitació als divuit del dit mes de juliol, a les deu hores abans de mitgdie, // 343v // y acabaren aquell
a vint-y-dos de dit mes y any, entre dues y tres
hores abans dea die, comforme largament és de
vèurer en lo libre de Habilitacions recondit en
la scrivania major del dit General.

Los quals, axí extrets, estant junts en una sala
prop de la sala dels reys, dita de la scrivania major, y oÿda sentència de excomunicació, e antes
de comensar los actes de la habilitació, fonch
suscitat debat entre los senyors fra Miquel Salavardenya, monjo de Sant Culgat del Vallès y pabordre de Palau, y lo senyor fra Hierònym de
Calders, del hàbit de Sant Joan, sobre la precedència del loch y cap de taula e o presidint de
la novena, e lo dit senyor comanador se acontentà de donar la precedència al dit pabordre ab
protesta que lo present acte desi al devant no
fos tret en conseqüència, ni per aquell se augmenta ni desminuesca lo dret de las parts, acontentant-se de donar dita precedència a dit senyor pabordre per escusar debats y qüestions
per lo que podrie venir molt gran dany al General essent lo die de demà festa de santa Magdalena, en lo qual die se ha de fer extracció de
deputats y oÿdors y no·s puga differir lo acte de
dita extracció, comforme disposició de capítols
de Cort, fent estes coses dit senyor comanador
sens prejudici de sos drets y pretencions, ni de
sa religió. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, escrivent de
Barcelona.

Diumenge, a XVIIII. En aquest die lo molt il·lustre senyor Onoffre Compter, canonge de la Seu
de Elna, oÿdor de comptes ecclesiàstich del General de Catalunya, advocat fiscal de la Deputació local de la vila y col·lecta de Perpinyà, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici de advocat fiscal de dita Deputació local,
suplicant fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès
y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
344r

Dimars, a XXI. En aquest die, tenint ses senyories notícia que després de haver feta la inseculació dels lochs vaccants de deputats y oÿdors de
comptes, a quinze del corrent, ha vaccat un
loch de oÿdor militar per mort de mossèn Francesch Olmera y de Cruÿlles, lo qual, comforme
disposició de capítol de Cort, ha de estar enseculat lo dit loch per a què lo die demà se puga
fer la extracció de deputats y oÿdors de comptes, han convocat braços ab veu de pública crida
del die de avuy per a les quatre hores passat
mitgdie, per a fer la extracció de la novena per a
insecular lo dit loch, en la qual extracció foren
testimonis los quals serviren de braços, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors, Joan
Pau Riffós, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Ramon Magarola, canonge de Elna, y
Joan Fuster, canonge de Tortosa. Per lo estament militar los senyors, don Francisco Sans,
don Jaume de Monpalau // 344v // y Anton de
Gleu, donzell. Per lo estament real los senyors,
Francesch Càrcer, ciutadà honrrat de Barcelona, misser Francesch Ribes, burgès de Perpinyà,
y Hierònym Fuster, ciutadà de Tortosa.

345v

Y encontinent, se féu la dita extracció de inseculadors per lo dit loch de oÿdor militar en què foren extrets los següents, ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors, fra Miquel Salavardenya,
a. a continuació ratllat deia.
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Y encontinent se comensà lo acte de dita inseculacó y habilitació en la forma acostumada,
com largament apar en dit acte continuat en libre de Deliberacions sots la present jornada.
Dimecres, a XXII. Festa de santa Magdalena. En
aquest die se féu extracció de deputats y oÿdors
de comptes en la forma que disposan los capítols de Cort y fonch legit lo capítol de la extracció scrit de letra de mà, continuat al principi de
la còpia del libre de l’Ànima per mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General, en
presència de nou testimonis, los quals foren los
següents, ço és: Per lo bras ecclesiàstich los senyors, Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona, don Pedro de Lordat, almoyner y monjo de Ripoll, y Joan Fuster, canonge
de Tortosa. Per lo estament militar los senyors,
don Jaume de Monpalau, Francesch Ferrer,
donzell, y Francesch Puigjaner, donzell.
// 346r // Per lo estament real los senyors Raffel
Bals, ciutadà honrrat de Barcelona, Joan Pau
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Puigjaner y Vicents Magarola, tots ciutadans
honrrats de Barcelona.
E axí, abans de mitgdie, foren extrets los senyors
deputats següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo senyor Francesch Morillo, doctor en
drets, ardiaca y canonge de la Seu de Urgell. Per
lo estament militar lo senyor Alexandre Cahorts
y de Soler, en la vila de Perpinyà domiciliat. Per
lo estament real Joseph Corrià, ciutadà de Leyda.

nent y capità general del present Principat y
comtats, lo qual, per part de sa excel·lència,
aportà y donà en mà y poder de ses senyories
una carta de sa magestat dirigida a ses senyories,
la qual és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre, obispo de
Elna, de nuestro Consejo, y amados nuestros los
diputados del General de Cataluña.
El rey.

E aprés a la vesprada foren extrets los senyors
oÿdors de comptes en què foren extrets, ço és,
per lo estament ecclesiàstich lo senyor Joan Pere
Reart, canonge de la Seu de Elna. // 346v // Per
lo estament militar lo senyor Joachim Terré,
donzell, en Barcelona domiciliat. Per lo estament real lo senyor Jaume Manyalich, en la vila
de Besalú populat.
347r

Dimars, a XXVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Rafel Vives, librater, ciutadà de Barcelona, lo qual en nom y
com ha procurador de Nicholau Vives, blanquer
de la vila de Cervera, tauler de les taules dels çaffrans de dita vila, com de sa procura conste ab
acte rebut y testifficat en poder de Antich Servat, notari de Barcelona, als denou del corrent,
en dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici de les dites taules de dits çaffrans, supplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort
los era lícit y permès y no altrament. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Gabriel Martí, notari, ciutadà
de Barcelona, burgès de la vila de Granollés, lo
qual en nom y com ha procurador de Joan Pla, notari tauler del General de la vila de Sant // 347v //
Celoni, com de sa procura conste ab acte rebut y
testifficat en poder del dit Joan Pla, notari, als
quinze del corrent, en dit nom renuncià lo dit offici de tauler del General de dita vila de Sant Celoni en mà y poder de ses senyories, supplicant a ses
senyories ésser-li admesa en dit nom la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no
altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, Hierònym Galí, escrivent.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor locti-

Diputados. Al obispo de Urgel he nombrado como
entenderéis por mi lugarteniente y capitán general desse Principado y condados por la mucha satisfacción que tengo de su persona y por las buenas
partes y calidades que en ella concurren y porque
en el govierno dellos ha de representar la mía, os
encargo y mando que lea //348r // admitáis y asistáis a su juramento de la manera que se acostumbra con los otros lugartenientes generales, sus predecessores, y la tratéis, respectéis, y obedescáis en
todo y por todo, conforme a los poderes que tiene
míos, y a lo que sois obligados, que demás de convenir assí para que esse Principado y condados haja
justicia y toda la paz y assossiego que es menester,
la qual assí mismo vosotros soys obligados a procurar por razón de vuestros cargos y officios, recibiré
en ello muy particular y accepto servicio. Dada en
Madrid, a XII de juliol MDCXXVI. Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit Villanueva. Hieronymus Villanueva, protonotarius.
Vidit don Franciscus Leo, regens».
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, lo qual féu relació a ses senyories com
mossèn Antoni Hierònym Bosch, burgès de la
vila de Perpinyà, altre dels taulers del dit General de dita vila de Perpinyà, no deu res al General per rahó de son offici. // 348v // En aquest
matex die vingué en consistori de ses senyories
lo dit mossèn Antoni Hierònym Bosch, burgès
de la dita vila de Perpinyà, altre dels taulers del
dit General de dita vila, lo qual renuncià en mà
y poder de ses senyories lo dit son offici de altre
dels taulers de dita vila, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
Divendres, a XXXI. Y fi del present dietari.

a. a continuació aquesta carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1452.
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Jhesús, Maria
Trienni MDCXXVI, essent deputats los senyors
Francesch Morillo, ardiaca major y canonge de
la Seu de Urgell; Alexandre Cahorts y de Soler,
Josep Corrià. Oÿdors: los senyors Joan Pere
Reart, canonge de la Seu de Elna, Joachim Terré, Jaume Manyalich.
Scriba major Generalis ac Antonius Thio.

1r

Dietari del trienni MDCXXVI
Disapte, lo primer de agost MDCXXVI. En aquest
die los senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, novament extrets a
XXII de juliol pròxim passat per lo trienni que
comensa lo die present, juraren en la forma
acostumada en la sala vella de la present casa, estant los senyors deputats y oÿdors nous per son
orde assentats a la part de la paret, ab una taula
gran ab lo missal davant y los senyors deputats y
oÿdors vells en la altra part de la taula, y lo official del reverendíssim bisbe de Barcelona y lo
magnífich veguer de Barcelona al cantó de la
taula, y jo, Antoni Thió, scrivà major y secretari
del dit General, al altre cantó de la taula, publicant y legint allí lo jurament y, publicat y fet lo
dit jurament, y ohida la sentència de excomunicació, y los laychs prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder del dit magnífich veguer, se alsaren tots per son orde y se’n
anaren y despediren los dits senyors deputats
vells dels nous. Y abans del dit jurament, los senyors deputats y oÿdors vells se’n vingueren en
la present casa, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui ja se’n era anat de la present ciutat,
y se’n entraren en consistori y feren allí negoci, y poch aprés los senyors deputats y oÿdors
nous vingueren en la present casa, comensant lo
senyor oÿdor real, // 1v // ab molt acompanyament, aprés lo militar, aprés lo ecclesiàstich, y
per lo matex orde vingueren los dits senyors de143

putats y se’n entraren en lo consistori vell, y allí
aguardaren fins que tots hi fossen, y se’n entraren en la capella vella de la present casa, y allí
feren oració, y los senyors deputats y oÿdors
vells, exceptat lo senyor bisbe de Elna, deputat
ecclesiàstich, qui se’n era anat de la present ciutat, com dalt se diu, hisqueren de consistori, y
acompanyats dels porters ordinaris de la present
casa y masses grans devant, y arribats devant de
dita capella, ahont eren los dits senyors deputats
nous, hisqueren de dita capella y se juntaren ab
los dits deputats vells per anar a ohir missa en la
capella de Santa Eulària de la Seu de la present
ciutat, com és acostumat, en la forma següent:
ço és, que lo senyor deputat ecclesiàstich nou se
posà devant tot sol, per no ser-hi lo senyor deputat ecclesiàstich vell, y lo senyor deputat militar vell se posà a la mà dreta del nou, y quiscú
dels deputats y oÿdors vells se posaren a la mà
dreta dels nous, y tots junts, amb molt gran
acompanyament, se’n anaren en dita Seu, y en
dita capella de Santa Eulària ohiren missa, y los
vells se assentaren a la part del evangeli y los
nous a la part de la epístola de dita capella, y,
ohida la missa, tots reberen lo santíssim sagrament y, després, a la tornada, los dits senyors
deputats y oÿdors nous se posaren a la mà dreta
y los vells a la mà esquerra, y ab lo matex acompanyament tornaren en la present casa y, arribats en ella, prestaren lo dit jurament, com dalt
se diu. E fet açò, los dits senyors deputats y oÿdors vells se despediren dels nous y se’n anaren
quiscú d’ells en sa casa, y los nous se’n anaren
en consistori y feren negoci ab companyia dels
magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, assentant-se quiscú d’ells ab ses cadires,
comforme sos predecessors han acostumat.
E, a cap de poch, havent fet negoci, se’n anaren
quiscú d’ells en sa casa ab molt gran acompanyament, y quiscú de dits senyors deputats se’n
anà acompanyat ab lo verguer de son estament
y massa gran devant, com és acostumat.
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Dillus, a III. En aquest die se féu extracció de visitador del dit General en la forma ordinària y
conforme disposició del capítol primer del nou
redrés, en presència dels brassos y de nou // 2v
// testimonis, qui serviren de brassos, los quals
testimonis foren los següents: per lo estament y
bras ecclesiàstich los senyors Macià Amell, canonge de la Seu de Barcelona; T.a Pastor, canonge de la Seu de Leyda, y T.b Marcet, ardiaca
y canonge de Urgell. Per lo estament militar,
los senyors Phederich Ros, donzell; Dionís Ciurana, donzell, y Francesch Caxàs, donzell. Per
lo estament real, los senyors misser Benet Anglasell, doctor en drets; Francesch Ros, mercader, y misser Hierònim Pastor, doctor en drets,
ciutadà de Leyda. Y encontinent fonch feta la
dita extracció en la // 3r // forma que·s sol fer la
de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra Benet Fontanella, abat
de Besalú; Joseph Serralta, canonge de la Seu de
Vich, y lo doctor Pau Claris, canonge de la Seu
de Urgell. Per lo estament militar, los senyors
don Joan de Peguera, en Barcelona populat;
misser Francesch Soler, donzell, en Barcelona
domiciliat, y Joseph Jover, donzell, en Barcelona domiciliat. Per lo estament real, los senyors
misser Christòphol Fumàs y Dezplà, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona; Miquel Hispano,
ciutadà honrrat de Barcelona, y misser Matheu
Guimerà, doctor en medicina, ciutadà de Tortosa.
3v

rebé ab molta cortesia, y a cap de poch se despediren ab les matexes cortesies.

E lo mateix die, a la vesprada, ses senyories, obtinguda hora del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, per medi del síndich del dit General,
anaren ses senyories ab molt gran acompanyament consistorialment ab los porters ordinaris y
masses grans devant, a fer visita al dit excel·lentíssim senyor loctinent general y, arribats a sa
presència, los rebé ab molta cortesia, y allí feren
la visita ordinària, y a cap de poch se despediren
ab les matexes cortesies y se’n tornaren en la
present casa, y de allí se’n anà quiscú d’ells en sa
casa.

Dimars, a IIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses
grans devant y acompanyats de molts officials
de la present casa, a fer la visita ordinària que los
senyors deputats y oÿdors de comptes acostumen de fer lo principi de son trienni al excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona, los quals, obtinguda hora per medi
del síndich del dit General, se conferiren en son
palàcio espiscopal y, arribats a sa presència, los
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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Dimecres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de levant, després
de la relació per ell dit de Lana feta als senyors
deputats y oÿdors de comptes predecessors de
ses senyories, a XIIII de mes de juliol pròxim passat, ha comptat y pagat la taula y col·lecta de
Gerona de la terça de octubre, nohembre y dezembre de mil sis-cents vint-y-sinch, axí del dret
ordinari com de galeres, exceptat la terça de la
taula de Sant Feliu de Guíxols de dita terça. // 4r
// E més ha comptat y pagat les terces de dita
taula de Sant Feliu de Guíxols de juliol, agost y
setembre de mil sis-cents vint-y-quatre, y janer,
febrer y mars de mil sis-cents vint-y-sinch, axí
per lo dret ordinari com de galeres.
Dijous, a VI. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment a la Lotja de la present ciutat
per continuar los arrendaments de les bolles no
arrendades del trienni corrent, com és acostumat.
Divendres, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Joachim Móra,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com visità a Pere Masmitjà, guarda ordinària del Portal de Mar, lo
qual dix patex un dolor còlich, lo qual li impedex no sols la servitut de son offici, però lo poder-se levar del lit.
4v

Dimars, a XI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, per part de la dita ciutat,
ab embaxada, los senyors Joseph de Bellafilla,
donzell, y Miquel Quintana, // 5r // ciutadà
honrrat de Barcelona, los quals representaren
als senyors deputats ecclesiàstich y real y senyor
oÿdor ecclesiàstich, per faltar los demés senyors
de consistori en aquell, com ses magnificències
fejen a ssaber a ses senyories que en les fonts faltave molta part de la aygua que sol venir, y que
entenien que·s perdie en les canonades de les
fonts de la present casa, y que ses magnificències manarien vèurer y regonèxer les canonades
que van a càrrech de la present ciutat, y axí que
ses senyories fossen servits manar vèurer y regonèxer les canonades que van a càrrech de la
present casa de la Deputació, per a què, vist lo
dany, se puga remediar. E ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren
que ells ho consultarien ab los demés senyors de
consistori, y que tornarien resposta a ses magnificències.

5v

Disabte, a XV. Festa de la Assumpció de Nostra
Senyora Sanctíssima. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mestre Pau Mostarós, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament prestat en mà y poder de ses senyories, féu
relació com Damià Calp, porter ordinari de la
present casa, està en lo llit ab febra, de manera
que no pot servir lo dit son offici al present.
Diumenge, a XVI. En aquest die ses senyories,
abans del jurament dels senyors visitadors qui
poch aprés prestaren, com baix se dirà, enviaren
a dir al il·lustre y molt reverenta // 6r // fra Benet
Fontanella, abat de Besalú, extret en hu dels visitadors per lo bras ecclesiàstich del General de
Catalunya, qui posave en casa del magnífich
misser Joan Pere Fontanella, doctor en drets,
ciutadà honrrat de Barcelona, per medi de
Francesch Besturs, hu dels porters ordinaris de
la present casa, per a què fos servit venir en la
present casa a prestar lo sòlit jurament que,
comforme disposició del capítol primer del nou
redrés, tenen obligació los visitadors del General venir a prestar y hoir sentència de excomunicació en aquest die y, essent anat lo dit Besturs
en casa de dit misser Joan Pere Fontanella, a
hont estave lo dit senyor fra Benet Fontanella,
poch aprés tornà en consistori de ses senyories,
y féu a ses senyories la relació del tenor següent:
«Lo abbat de Besalú diu que ja ell, per medi de
misser Joan Pere Fontanella, son nebot, ha fet a
ssaber a ses senyories que no entenia acceptar lo
càrrech de visitador a què és estat extret, y lo
matex diu ara, y axí poden ses senyories procehir a altra extracció», axí refferint.
En aquest matex die los senyors visitadors, extrets a tres del corrent, exceptats los senyors fra
Benet Fontanella, abat de Besalú, y mestre Matheu Guimerà, doctor en medicina, ciutadà de
Tortosa, qui havien ja renunciat, com de lurs renunciacions, ço és, de la renunciació de dit fra
Benet Fontanella, conste en lo dietari de la present casa, sots la present jornada, y de la renunciació de dit mestre Matheu Guimerà, conste ab
acte rebut en poder de Joan Pinyara, notari // 6v
// de Tortosa, a nou del corrent, se juntaren en
la sala dels reys de la present casa per prestar lo
sòlit jurament en mà y poder de ses senyories,
com és acostumat, y hoir sentència de excomunicació. Y, essent vingut en dita present casa lo
magnífich regent la vegueria de Barcelona, per a
pèndrer lo sagrament y homenatge a dits senyors visitadors, comforme altres consemblants
occasions s’és acostumat, no apparegué a dits
senyorsb visitadors haver de prestar lo dit sagraa. a continuació una part d’un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 1453-1467.
b. a continuació ratllat deputats.
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ment y homenatge per no disposar-ho lo capítol
primer del nou redrés, y axí no prestaren lo dit
sagrament y homenatge, y dit senyor veguer no
assistí en dit acte, y encontinent dits senyors visitadors juraren en la sòlita y acostumada forma,
y hoïren sentència de excomunicació que·ls
fonch promulgada, del tenor següent: «Nos, Petrus Pla, utriusque juris doctoris, sacrista major
et canonicus ecclesie Barcinone, officialis et vicarius generalis pro admodum illustrisimi et reverendisimo domino doctoris Joanne Sentis, episcopo Barcinone, monemus vos admodum illustres
dominos Paulum Claris, canonicum Sedis Urgellensis, Josephum Serralta, canonicum Sedis Vicensis, don Joannem de Peguera, Franciscum
Soler, Josephum Jover, domicellos, Barcinone populatos; Cristophorum Fumas et Despla, utriusque juris doctoris, Michaelem Hispano, civem honoratum Barcinone, personas juxta formam
capituli primi nove reformationis extractas in visitatores Generalis principatus Cathalonie pro
triennio proxime elapso hic presentes pro primo,
secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in
vestro officio seu munere visitatoris quovis amore
et rancore postpositis sed solum Deum et consientias vestras intuendo et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quem libet
vestrum // 7r // contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis».
Y encontinent, legit que fonch per mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General, lo
capítol primer del nou redrés del dit General, y
hoïda la sentència de excomunicació, fonch feta
extracció de jutges dels processos, en la matexa
forma que·s solen fer les demés extraccions,
comforme disposició de dit capítol primer del
nou redrés, en què foren extrets los següents, ço
és, ecclesiàstich, lo senyor doctor Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell; militar, lo senyor Joseph Jover, donzell; y real, lo senyor Miquel
Hispano.
Dilluns, a XVII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories lo magnífich Antoni Càrcer, ciutadà honrrat de Barcelona, procurador
fiscal de la visita del General, y mossèn Hiacynto // 7v // Pareja, notari públich de Barcelona,
ajudant del scrivà major de dita visita, los quals
han representat a ses senyories, de part dels senyors visitadors, que dits senyors visitadors han
deliberat que per ara los senyors deputats sien
servits girar al magnífich Francesch de Vallgornera y Senjust, donzell, regent los comptes del
dit General, quatre mília liures barceloneses per
negocis y affers de dita visita, y dit Hiacynto Pareja, com a notari y ajudant demunt dit, ha fet
fe de la dita deliberació. E ses senyories, parlant
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lo senyor deputat ecclesiàstich, han respost que
ells ho tractarien y ferien lo que seria just y tindrian obligació de fer.
En aquest matex die, a la vesprada, se féu extracció de dos visitadors, ço és, hu per lo estament
ecclesiàstich, per haver renunciat lo molt reverent fra Benet Fontanella, abat de Besalú, y altre
per lo estament real, per haver renunciat mestre
Matheu Guimerà, doctor en medicina, ciutadà
de Tortosa, en què foren testimonis, los quals
serviren de brassos los següents: per lo estament
ecclesiàstich, los senyors don Francisco Terré,
degà y canonge de la Seu de Barcelona; Francesch Reart, prevere de Sant Joan de Perpinyà; y
Joan Reart, degà de la Seu de Tortosa. Per lo estament militar, los senyors Phederich Ros, donzell, en Perpinyà domiciliat; misser Francesch
Soler, donzell, en Barcelona domiciliat; y Luís
Lull, donzell en Barcelona domiciliat. // 8r //
Per lo estament real, los senyors Raffel Laudes,
ciutadà honrrat de Barcelona; misser Luís Vich,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona; y misser
Raffel Puig, doctor en drets, ciutadà de Barcelona. Y encontinent fonch feta la dita extracció en
la forma y manera que·s sol fer la de deputats y
oÿdors, y foren extrets los següents: ço és, per lo
bras ecclesiàstich, lo doctor Onoffre Coromina,
canonge de Vich; y per lo bras real, lo magnífich
misser Vicents Hortolà, ciutadà de Barcelona.
Dimars, a XVIII. En aquest die lo molt il·lustre
misser Vicents Hortolà, novament extret en hu
dels visitadors del General lo die de ahir, per renunciació de mestre Matheu Guimerà, doctor
en medicina, ciutada dea Tortosa, vingué en //
8v // consistori de ses senyories, y jurà en mà y
poder de ses senyories en la sòlita y acostumada
forma, y hoí la sentència de excomunicació que
li fonch promulgada, del tenor següent: «Nos,
Petrus Pla, decretorum doctoris, sacrista major et
canonicus ecclesie Barcinone, officialis et vicarius
generalis pro admodum ilustrisimi et reverendisimo domino domino Barcelonensis episcopo, monemus vos admodum illustrem dominum Vicentium Hortola, utriusque juris doctoris, civem
Barcinone, personam juxta formam capituli primi nove reformationis extractam una cum aliis
in visitatorem Generalis principatus Cathalonie
pro triennio proxime elapso hic presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu munere visitatoris quovis
amore et rancore postpositis sed solum Deum et
consientiam vestram intuendo et pro his auditis
excomunicationis sententiam quam in vos contrafacientem trina canonica monitione premissa
ferimus et promulgamus in his scriptis».
a. a continuació ratllat Barcelona.
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Disapte, a XXII. En aquest die anaren ab embaxada, de part dels molt il·lustres senyors deputats, al excel·lentíssim senyor don Joan Díez de
Aux y de Armendaris, bisbe de Urgell, loctinent
y capità general per la magestat del rey, nostre
senyor, en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, los molt reverent, noble y magnífich senyors don Joan Coll,
canonge de la Seu Urgell, don Jayme Camps y
Raffel Laudes, ciutadà honrrat de la present ciutat de Barcelona, anant los porters ordinaris del
General y casa de la Deputació, y ab molt acompanyament de molts officials de la casa de dita
Deputació y altres persones, los quals embaxadors, arribats devant la presència de dit excel·lentíssim senyor virrey, trobat personalment
en una stància de las casas del palau dit de la
Comtesa de la present ciutat de Barcelona, a
hont sa excel·lència fa son domicili y habitació,
foren rebuts ab molta cortesia y aplàuso de sa
excel·lència, dits embaxadors, parlant lo dit molt
reverent canonge Coll, explicaren la dita embaxada a dita sa excel·lència de paraula substàncialment, la qual dits embaxadors apportaven
ordenada en scrits de dits senyors deputats, // 9v
// y aquella liuraren a sa excel·lència, la qual és
del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Per lo procurador fiscal del General y altres personas zelosas del bé públich, se’ns ha donat notícia que, per la Sanctedat de Urbà VIII, vuy la
Iglésia de Déu benaventuradament regint, és
estat despedit un motu propi acerca las immunitats de la Iglésia, donat en Roma, en Sancta Maria Major, a XII del mes de nohembre MDCXXV,
dient-nos que per moltas cosas era dit motu
propi contra las generals constitucions de Cathalunya, y instant-nos per la obligació de nostres officis que·ns opposassem a dita contrafacció. E nosaltres, havent vist dit motu propri y la
contextura de aquell, lo havem consultat ab
nostres assessors, advocat fiscal y molts doctors
graves d’esta ciutat per a què·ns diguessen si hi
havia ningun encontra de constitucions de Cathalunya, hi·ns aconsellassen lo que en rahó de
dit motu propri, per descàrrec de nostres officis,
devíem fer. Los quals assessors, advocat fiscal y
doctors applicats estan vuy actualment mirant y
tractant lo negoci, y esperam que breument
pendran la resolució que convé sobre de aquell.
E nosaltres, perquè entretant per la publicació y
exequució de dit motu propri no·s paràs prejudici irreparable al Principat, havem acordat de
fer y enviar aquesta embaxada a vostra excel·lència, supplicant-lo sie de son real servey, entretant que·s pren resolució sobre dit negoci, no
donar loch a que·s publique ni exequute dit
motu propi, que a més de ser cosa molt posada

en rahó, ho tindrien a vostra excel·lència a molt
gran mercè».
Y, explicada la dita embaxada, dit excel·lentíssim
senyor bisbe, virrey demunt dit, respongué que
ell desitjave moltíssim acudir a las (c)osas del bé
y utilitat de aquesta província // 10r // y de la
conservació de las constitucions y leys de aquella
y donar gust als senyors deputats, emperò com
aquest negoci és de sa Sanctedat y de sa casa, y
per ço no està subjecta a las ditas leys y constitucions de Cathalunya, y pot sa Sanctedat fer, com
a cosa de sa casa, lo que li appar, y que ell no
porà escusar la exequució del breu que menciona la embaxada, ab tot, poran los senyors deputats fer-ho mirar y vèurer, que ell també de sa
part ho ferà mirar y vèurer, y se assegurerà del
que convindrà y serà just haver-se de fer en dit
negoci. Y, feta la dita resposta, dits senyors embaxadors se despediren de sa excel·lència ab
moltas cortesias, y sa excel·lència los acompanyà
algun tant per la dita stància, fent-los molt favor
y compliment. Y, tornats dits embaxadors en la
present casa de la Deputació, refferiren als dits
senyors deputats com havien explicada a sa excel·lència la dita embaxada y la resposta que sa
excel·lència los havia fet.
En aquest matex die los senyors Joseph de Bellafilla, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà
honrrat de la present ciutat de Barcelona, anaren ab embaxada, de part de ses senyories, al
excel·lentíssim senyor duc de Cardona y de Sogorb. Y, arribats en sa presència, trobat personalment en un aposiento o stància de son palàcio en la present ciutat de Barcelona y, rebuts
per sa excel·lència ab molta cortesia y compliments, ditsa embaxadors explicaren la dita embaxada a sa excel·lència de paraula, parlant lo dit
senyor Joseph de Bellafilla substancialment, la
qual apportaven ordenada dels senyors deputats
en scrits del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Havent vingut a notícia dels diputats del General // 10v // de Cathalunya que per la Sanctedat de Urbano VIII, vuy
benaventuradament la Iglésia de Déu governant, a XII del mes de nohembre MDCXXV és estat despedit un motu propi acerca las immunitats de las iglésias del present Principat, y essent
estats instats, per lo procurador fiscal del General y altres personas zelosas del bé públich, que
se oposassen, per descàrrech de sos officis, a la
contrafacció de moltas constitucions a que deyen y diuen que·s contrafà ab dit motu propri,
han comès lo negoci als magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y altres doctors que
per a d’assò han convocats, per a què·ls diguea. a continuació repetit dits.

sen si hi havia contrafacció y la obligació que en
assò tenian, los quals estan ara de present tractant dit negoci sens haver-hi pogut encara pèndrer resolució, y perquè han temut y temen dits
deputats que entretant que·s tarda a pèndrer
esta resolució no·s publicàs ni exequutàs dit
breu, que seria causar dany irreparable al present Principat, si acàs hi havia en ell alguna contrafacció de constitució, per ço han acordat de
fer embaxada al excel·lentíssim loctinent y capità general en lo present Principat, suplicant-lo
sie servit no donar loch ni permètrer que entretant se publique ni se exequute dit motu propri.
Y com vostra excel·lència sie una de les persones
més zeloses del bé públich del present Principat, de qui·s prometen dits deputats ajudarà y
fomentarà ab totas veras esta justa pretensió,
per ço, per medi de la present embaxada a vostra excel·lència, supplican dits deputats sie servit
fer instància al excel·lentíssim loctinent y capità
general, y per ara, fins sia vist si ab dit motu propri se contrafà a alguna constitució del present
principat de Cathalunya, no done lloch a que·s
publique ni exequute dit motu propri que, a
més de que vostra excel·lència ferà com a qui és,
los dits deputats ho tindran a vostra excel·lència
a molt particular mercè».
E, explicada dita embaxada, los respongué sa
excel·lència que ell, fins lo die // 11r // present
no havia tingut notícia alguna del que represente ab dita embaxada, ni del breu que·s menciona en aquella, y que ell se offerex als senyors deputats afavorir la pretensió de ses senyories en
tot lo que sie possible, com a cosa que tant importa a la conservació de las constitucions y leys
de aquest Principata, y sent ell hu del més interessats de aquest Principat en la dita conservació
y observança. Y, feta dita resposta, dits embaxadors (se) despediren ab moltas cortesias y cumpliments que·ls féu sa excel·lència, y després,
tornats en la present casa, refferiren als senyors
deputats la explicació de dita embaxada y resposta de sa excel·lència.
En aquest matex die los dits senyors Joseph de
Bellafilla y Bertran Dezvalls, de part de dits senyors deputats, feren embaxada als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de
Barcelona sobre lo matex negoci, la qual explicà
lo dit senyor Joseph de Bellafilla a dits senyors
consellers, personalment trobats en son consistori, en la casa de la present ciutat, comforme
per dits senyors deputats los era estat ordenat, y
donada en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres y de molta magnificència senyors. Havent vingut a notícia dels deputats del
a. a continuació ratllat en la dita conservació.
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il·lustres senyors deputats, sobre lo matex negoci al excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de la present ciutat de Barcelona, òlim loctinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, la qual explicaren substancialment dits embaxadors, parlant lo dit Francesch de Tamarit a sa excel·lència, trobat personalment en una stància o aposiento de son palau
episcopal de la present ciutat de Barcelona,
comforme tenien aquella ordenada dels senyors
deputats en scrits del tenor següent:

General de Cathalunya que per la Sanctedat de
Urbano VIII, benaventuradament la Iglésia
Déu governant, a XII del mes de nohembre
MDCXXV és estat despedit un motu propri acerca
las immunitats del las iglésias del present (Principat), y essent estats instants per lo procurador
fiscal del General y altres persones zeloses del bé
públich que se oppossasen, per descàrrech de
sos officis, a la contrafacció de moltas constitucions, a què dejan y diuen que·s contrafà ab dit
motu propri, han commès lo negoci als magnífichs assessors y advocat // 11v // fiscal del General y altres doctors, que per a d’açò han convocat, per a què ells diguessen si hi havia contrafacció y la obligació que en açò tenian, los
quals ara de present estant tractant dit negoci,
sens haver-hi pogut encara pèndrer resolució, y
perquè han temut y temen dits deputats que entretant que·s tarde a pèndrer esta resolució no·s
publicàs y exequutàs dit breu, que seria causar
dany irreparable al present Principat, si acàs hi
havia en ell alguna contrafacció de constitució.
Per ço han acordat de fer embaxada al excel·lentíssim loctinent y capità general en lo present
Principat, supplicant-lo sia servit no donar loch
ni permètrer que entretant se publique ni se
exequute dit motu propri, y com vostres magnificèncias sian de las personas més zelosas del bé
públich del present Principat, de qui·s prometen dits deputats ajudarà y fomentarà ab totas
veras esta justa pretenció. Per ço, per medi de la
present embaxada a vostres magnificèncias, supplican dits deputats sian servits fer instància al
excel·lentíssim loctinent y capità general, que
per ara, fins sia vist si ab dit motu propri se contrafà a alguna constitució del present principat
de Catalunya, no done loch que·s publique ni
exequute dit motu propri que, a més de que
vostres magnificèncias faran com a qui és, los
dits deputats ho tindran a vostres magnificèncias a molt particular mercè. E ses magnificèncias, oÿda la dita embaxada, respongueren que
tenien a deguda estima la mercè que·ls feyen los
senyors deputats en fer-los part de aquest negoci, en lo qual la present ciutat y poblats d’ella tenen tant interès, y tant importa per la conservació y observança de las generals constitucions,
drets y privilegis de aquest Principat, y que ells
feran tot lo que convindrà y poran en beneffici
de aquest negoci. E, feta dita resposta, dits embaxadors se despediren ab moltas cortesias y
cumpliments de sas magnificèncias. Y, tornats
en la present casa, refferiren a dits senyors deputats la explicació de dita embaxada y la resposta
de dits senyors consellers.

«Excel·lentíssim senyor: Havent vingut a nòtia
de los deputats del General de Cathalunya que
per la Sanctedat de Urbano VIII, vuy benaventuradament regnant la Iglésia de Déu, a XII del
mes de nohembre MDCXXV és estat despedit un
motu propri aserca las immunitats de las iglésias
del present Principat, y essent estats instats per
lo procurador fiscal del General y altres personas zelosas del bé públich que se opposassen,
per descàrrech de sos officis, a la contrafacció de
moltas constitucions a que deyen y diuen que·s
contrafà ab dit motu propri, han comès lo negoci als magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y altres doctors que per a d’assò han
convocats, per a què diguessen si hi havia contrafacció y la obligació que en açò tenian, los
quals estan ara de present tractant dit negoci,
sens haver-hi pogut encara pèndrer resolució. Y
perquè han temut y temen // 12v // dits deputats
que entretant que·s tarda a pèndrer esta resolució no·s publicàs y exequutàs dit breu, que seria
causar dany irreparable al present Principat si
acàs hi havia en ell alguna contrafacció de constitució, per ço han acordat de fer embaxada al
excel·lentíssim loctinent y capità general en lo
present Principat, supplicant sie servit no donar
loch ni permètrer que entretant se publique ni
se exequute dit motu propri. Y com vostra excel·lència sie una de les personas més zelosas del
bé públich del present Principat, de què prometen dits deputats ajudarà y fomentarà ab totas
veras esta justa pretenció, per ço, per medi de la
present embaxada, a vostra excel·lència supplican dits deputats sie servit fer instància al excel·lentíssim loctinent y capità general que per
ara, fins sie vist si ab dit motu propri se contrafà
a alguna constitució del present principat de
Catalunya, no done loch a que·s publique ni
exequute dit motu propri que, a més de que
vostra excel·lència ferà com a qui és, los dits deputats ho tindran a vostra excel·lència a molt
particular mercè».

En aquest matex die, los senyors Francesch de
Tamarit, donzell, y Francesch Salavardenya,
ciutadà honrat de la present ciutat de Barcelona, anaren ab embaxada, de part dels dits molt

E, explicada dita embaxada, lo dit senyor bisbe
respongué que ell desitjave moltíssim la observança de las generals constitucions de aquest
Principat y la immunitat y privilegis de las iglé-
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sias, emperò com aquest negoci era de sa Sanctedat a qui ell, com a bisbe, està subjecta, presentant-se-li lo dit breu no porà excusar de exequutar aquell, y que ell entén que lo dit breu no
té necessitat de publicació, sinó que, venint lo
cas, se exequuterà sens publicació alguna. E,
feta dita resposta, se despediren dits embaxadors de sa excel·lència ab moltas cortesias y
cumpliments. Y, tornats en la present casa, referiren a dits senyors deputats la explicació de dita
embaxada y la resposta de dit senyor bisbe.
13r

Dilluns, a XXIII. Festa de sanct Barthomeu.
Dimars, a XXV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joseph Ramon, doctor en drets, cavaller en Barcelona
populat, lo qual, per part del excel·lentíssim senyor duc de Cardona, explicà y tornà resposta a
ses senyories a la embaxada feta per ses senyories al dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona
disapte, a XXII del corrent, per medi de Joseph
de Bellafilla, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, acerca de las immunitats de las iglésias, comforme apar en lo dietari de la present casa sots la dita jornada de
vint-y-dos del corrent, la qual resposta explicà y,
després de explicada, donà aquella en scrits a ses
senyories, continuada en un full de paper, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo excel·lentíssim duch
de Cardona y de Sogorb, havent rebut una embaxada de vostres senyories acerca de intercedir
ab lo senyor virrey fos servit entretenir la exequució del breu apostòlic nova- // 13v // ment concedit sobre la immunitat de las iglésias, ha imbiat
un recaudo a dit senyor virrey representant-li las
rahons que per part de vostres senyories se li refferiren, supplicant-lo tingués a bé condecendir
ab lur petició. E lo dit senyor virrey ha respost
que ara se anava tractant de la exequució de dit
breu, y que per la intercessió de dit excel·lentíssim duch de Cardona y de la ciutat de Barcelona,
que en dit negoci se ere també interposada, procuraria també no donar-se molta presa, y que
vostra senyoria se la donàs per a resòlrrer ab la
brevedat possible y apuntar las constitucions de
Cathalunya a que particularment se preté contrafer-se ab dit breu apostòlich, advertint-las a
dit senyor virrey per a què puga pèndrer la resolució que més convinga, y axí dit excel·lentíssim
duch de Cardona, fent a ssaber a vostres senyories esta resposta, diu que desitjerà també de tenir notícia d’estas constitucions de Cathalunya
de que se preté contrafacció, y que en lo entretant y després continuarà de fer estos officis, servir a vostres senyories y acudir a las cosas del beneffici de aquest Principat y comtats ab lo matex
gust y voluntat que ha desitjat sempre acudir».
149

En aquest matex die lo il·lustre y molt reverent
senyor Onoffre Coromina, canonge de la Seu
de Vich, extret en hu dels visitadors del General, lo die de desset del corrent, per renunciació
del il·lustre y molt reverent fra Benet Fontanella, abat de Besalú, vingué en consistori de ses
senyories, y jurà en mà y poder de ses senyories
en la sòlita y acostumada forma, y hoí la
sentència de excomunicació que li fonch promulgada, del tenor següent: «Nos, Petrus Pla,
decretorum doctoris, sacrista major et canonicus
ecclesie Barcinone, officialis et vicarius generalis
pro admodum illustrisimi et reverendisimo decretorum doctoris Barcinonensis episcopo, monemus vos // 14r // admodum illustrem dominum
Onoffrium Coromina, decretorum doctoris, canonicum sedis Vicensis, personam juxta formam
capituli primi nove reformationis extractam
una cum aliis in visitatorem Generalis principatus Cathalonie pro triennio proxime elapso hic
presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et
legaliter vos habeatis in vestro officio seu munere visitatoris quovis amore et rancore postpositis
sed solum Deum et consientiam vestram intuendo et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos contrafacientem trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus
in his scripctis».
En aquest matex die lo excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats envià a dir a ses senyories, per medi de
Miquel Pérez, son secretari, com havia rebut
una carta de sa magestat ab la qual lo avisava de
la armada del inglès y olandesos, los quals, diu,
fejen armada de vuitanta galions y havien de
partir per tot lo corrent mes de agost, y axí que
fes posar a punt les fronteras del present Principat y comtats, y envià a ses senyories còpia de la
dita carta, la qual és del tenor següent:
«El rey. Reverendo en Christo Padre, obispo de
Urgel, del mío Consejo, mi lugartiniente y capitán general del principado de Cathaluña, condados de Rossellón y Cerdaña. Por los avisos que
estos días se han tenido, se ha entendido que en Inglaterra y Olanda arman hasta número de
ochenta navíos, y que saldrán de allá en todo el
mes de agosto, // 14v // de que he querido advertiros y mandaros, como lo hago, estéis con cuydado
prevenido y sobre aviso, para que, en caso que vinieren a esse Principado, no sólo se les defienda,
pero le den el castigo que merece su atrevimiento,
y acusaréis de las prevenciones que hiciéredes, porque conviene tenerlo entendido. De Madrid, a
VIIII de agosto MDCXXVI. Yo, el rey.
Pedro de Arce».
En aquest matex die se feren cartes als il·lustres
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procuradors de la ciutat de Tortosa y al molt reverent deputat local del General de dita ciutat y
col·lecta, de part de ses senyories, acerca de la
captura de la persona de Joan Serrano, de la vila
de Casp, regne de Aragó, juntament ab una requesta, enviada al dit deputat local, per a presentar a dits procuradors y veguer de Tortosa, la
qual se trobarà continuada avant, en jornada de
nou de setembre del present any.
Dimecres, a XXVI. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los senyors Francesch
de Tamarit, donzell, y Miquel Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, de part
dels magnífichs consellers de la present ciutat,
digueren a ses senyorias com sas magnificèncias
besaven las mans de ses senyorias y que, en exequució de la embaxada feta per part de ses senyorias a ses magnificèncias, als vint-y-dos del
corrent, ab la qual los supplicaven fossen servits
intercedir // 15r // ab sa excel·lència fos servit
manar suspèndrer la exequució del bulletó
apostòlich acerca de las immunitats, havien dits
magnífichs consellers ab embaxada supplicat a
sa excel·lència fos servit manar suspendre la exequució de dit bulletó, fins a tant sia vist si encontra constitució lo publicar-se aquell, y que sa
excel·lència havia fet de resposta que ell no podia dexar de posar en exequució lo que per sa
magestat li era estat manat, però que, ab tot,
procurarie intercedir en rahó del demunt dit, y
que procurassen en donar-se presa en fer vèurer
si hi havia contrafacció de constitució o no. E
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a
ses magnificèncias per la bona correspondència
y cuydado tenian de las cosas de aquesta casa.
En aquest matex die ses senyories anaren consistorialment a la Lotja de la present ciutat, per a
arrendar los drets de la bolla dels sombreros
que·s fa en la present ciutat.
Dijous, a XXVII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyorias los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General,
los quals aportaren y donaren en mà y poder de
ses senyories un vot en scrits, continuat en un
full de paper y firmat dels magnífichs assessors,
advocat fiscal y de molts doctors aplicats, acerca
del indult apostòlich despedit acerca de las immunitats, lo qual és del tenor següent:
«Jhesús y Maria. En lo fet consultat per los senyors deputats del General de // 15v // Cathalunya als assessors y advocat fiscal del matex General y doctors aplicats devall scrits, acerca de un
breu que, a petició y instància de la magestat del
rey, nostre senyor, ha manat despedir la Sanctedat de Urbà Octau, la Iglésia de Déu vuy bena150

venturadament governant, sobre las immunitats
de las iglésias, la data del qual és en Roma, en
Sancta Maria la Major, a dotse dies del mes de
nohembre, mil sis-cents vint-y-sinch, per a
què·ls diguessen si encontrava ab alguna constitució de Catalunya, per lo qual tinguessen dits
senyors deputats obligació de opposar-se per
rahó de sos officis al dit breu y a la exequució de
aquell y fer alguna diligència. Vist lo dit breu y
conegut en aquell, dits assessors, advocat fiscal y
demés doctors aplicats, són estats y són del vot y
parer següent: «Attès que lo rey, nostre senyor,
en observança de la constitució 2, del títol «De
jurament axí voluntari, etcètera», és estat servit
jurar les constitucions de Cathalunya y altres
leys de la terra, prometent de baix de son real
jurament la observança de aquelles y, entre altres, les constitucions del títol «De observar
constitucions», y la constitució primera, del títol següent, «De privilegi y immunitat», per les
quals no sols està obligat sa real magestat, salva
sa real clemència, de observar ell per si dites
constitucions, però encara a fer-les observar per
qualsevol persones, y no permètrer que aquelles
sien violades, y no sols las constitucions de Cathalunya, però encara los usos y costums, privilegis y immunitats del present Principat y poblats
en aquell, comforme disposen les matex(eixes)
constitucions, y consta de la lectura de dit breu
apostòlich que, en casi tot lo que disposa, encontra no sols ab consuetuts pretèrites y immemorials del present Principat, però encara ab algunas constitucions de aquell, com abaix se
dirà. Per ço, aconsellen los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats que los senyors deputats, a qui, comforme las matex(eixes) constitucions «De la observança» y altres, incumbex
per // 16r // rahó de sos officis obviar a tota violació y rompiment de constitucions, representen a sa magestat y a son loctinent general en lo
present Principat los encontres de dites constitucions, suplicant-los que, pus tenen jurada la
observança de dites constitucions y està en sa
mà usar o dexar de usar, y posar en exequució
de dit breu apostòlich, sien servits no posar-lo
en exequució, que se té confiança que, enterats
sa magestat y sa excel·lència de dits encontres
de constitucions, seran servits condecèndrer a la
justa petició del Principat.
Les constitucions ab que encontre dit breu
apostòlich són les següents. Primerament, en
quant al principi, leva la consuetut immemorial
del present Principat per la qual los que en cars
no permès són estat extrets de la iglésia y han
guanyat la immunitat, són immunes, no sols
dels delicte y crims perquè foren extrets, però
encara de qualsevol altres encontra ab dit breu
apostòlich ab casi totas las constitucions del dalt
dit títol «De obsevança», les quals aquiparan los

usos y costums de Cathalunya ab les matex(exes)
constitucions, de tal manera que qui fa contra
los usos y consuetuts és vist fer contra les constitucions, y axí han de ésser observades les consuetuts com les constitucions.

17r

Secundo, en quant mana y ordena dit breu
que·s serve en Catalunya la constitució de la felice memòria de Gregori XIIII sobre les immunitats de las iglésias, encontra ab la concòrdia de
la sereníssima reyna dona Eleonor y lo cardenal
de Comenge, ús y pràtiga de aquella, per co que
en dita constitució, entre altres coses, se dóna la
conexensa de la immunitat ecclesiàstica als bisbes, a la declaració dels quals hajan lo rey y sos
ministres de estar, y la concòrdia dalt dita, ús y
pràtiga de aquella dóna dita conexensa al conseller com a tercer entre la Iglésia y // 16v // lo rey.
Y, a més del sobredit per dita sa magestat, una
gran prerrogativa, estrenyent-lo haver de estar
al que dirà lo jutge ecclesiàstich, que és cosa que
may han volgut concentir los sereníssim reys de
Aragó, ans han volgut sempre conèxer ells de
qualsevol competència de jurisdicció, sinó és
després de dita concòrdia, que és dexat a un tercer.
Ítem encontra el dit breu ab les constitucions
«De somatent», y «De pau y treva», aprovades
ab la ditaa concòrdia y altres legats apostòlichs
que també approven les immunitats de les iglésies.
Finalment, en quant a la fi disposa dit breu que,
després de vuit dies puguen ésser trets de las
iglésias los que·s guardaran en ellas per delictes,
que no perden la immunitat y, entregats a la
cort secular, encontra ab la constitució V, de títol «De las santas iglésias», en què lo sereníssim
rey don Fernando promet per si y per sos successors que observaran, feran observar les libertats y immunitats a las iglésias etcètera, que no
és observar-las y guardar-las y fer-las observar y
guardar, procurar que sien restretes y disminuïdes, com se ha procurat ab dit breu apostòlich,
màxime ab tanta restricció, y lo matex disposan
altres disposicions col·locades en lo volum de
les pragmàtiques, en lo títol «De las santas iglésias», y del títol «De somatent».
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Vinyes,
consulens. Anglasell, consulens. Michael Joannes
Magarola, fisci Generalis advocatus. Tristany,
consulens. Boquet, consulens. Rubi, consulens. Bernardus Sala, assessor. Boix, consulens, Franciscus
Soler, consulens. Franciscus Magarola, consulensb».
a. a continuació ratllat y altres.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 14671468.
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Disapte, a XXVIIII. En aquest die ses senyories,
per medi del síndich del dit General, enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Cardona la scriptura devall scrita, en conformitat de la embaxada feta a sa excel·lència, als XXII del corrent,
acerca de la exequució del breu apostòlich de sa
Sanctedat per rahó de las immunitats de las iglésias, y resposta feta per sa excel·lència a ses senyories a la dita embaxada, la qual resposta és
en lo present dietari, sots jornada de XXV del
corrent, ab la qual scriptura fan a ssaber a sa excel·lència com lo dit breu apostòlich encontra
ab les generals constitucions de Cathalunya, la
qual és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: En resposta de un paper que vostra excel·lència fonch servit estos
dies atràs enviar als deputats del General de
Cathalunya, que ere també resposta de una embaxada per part de dits deputats // 17v // a vostra
excel·lència feta, diuen los dits deputats que sobre lo breu apostòlich novament per sa Sanctedat concedit sobre les immunitats de las iglésias,
a petició del rey, nostre senyor, y los prejudicis
que·ls són estats representats que aquell contindria contra las generals constitucions, capítols y
actes de Cort, usos y custums del present Principat, ha consultat los assessors y advocat fiscal
del General, y molts dels més graves doctors de
aquesta ciutat, los quals concordes han resolt
que dit breu, en quant disposa que sie levada la
consuetut antiga y immemorial en aquest Principat observada de que los qui guanyan la immunitat de la iglésia sien tingut per líberos y immunes de qualsevols delictes, és contrari a casi
totes les constitucions del títol «De observar
constitucions», les quals equiparan los usos y
custums ab les constitucions del present Principat, en quant disposa que·s serca la constitució
del Papa Gregori XIIII sobre dites immunitats
encontra ab la concòrdia de la sereníssima reyna
dona Eleonor ab lo cardenal de Comenge, ús y
pràtiga de aquella, perquè dita constitució dóna
la conexensa de dites immunitats a l’ordinari ecclesiàstich, y dita concòrdia a un tercer, que vuy
és lo reverent canseller, y may los sereníssims
reys de Aragó han consentit que los jutges ecclesiàstichs tinguessen dita conexensa y, finalment, en quant disposa que, passats vuit dies,
puga qualsevol persona ésser extreta de las iglésias, etiam per delictes que no perden la immunitat, és contra la constitució V, del títol «De les
sanctes iglésies», y de moltes pragmàtiques posades en sos títols «De les sanctes iglésies», y
«De sometent», y que axí bé dit breu encontra
ab las generals constitucions de sometent y pau
y treva approvades per sa Sanctedat en la dita
concòrdia, y per altres legats apostòlichs que
aproven les immunitats de les iglésies, y que per
ço estan dits deputats obligats, per rahó de sos
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officis, representar a sa magestat y a son loctinent general en lo present Principat los dits enquantres de dites constitucions, y supplicar-los
que pux tenen jurada la observança de dites
constitucions, y està // 18r // en sa mà usar o dexar de usar y posar en exequució lo dit breu,
sien servits no posar-lo en exequució. Supplicam a vostra excel·lència nos fassa mercè de intercedir, axí ab sa magestat com ab son loctinent, perquè dit breu no·s pose en exequució
en conformitat de tot lo dalt dit, que tots la rebrem molt gran de mà de vostra excel·lència».

les immunitats de las iglésias feta, encontra, entre altres coses, ab la concòrdia de la sereníssima
reyna dona Eleonor y lo cardenal de Comenge,
ús y pràtiga y observança de aquella, per lo que
lo dit breu, entrea altres coses, dóna la conexensa de les immunitats als bisbes y jutges ecclesiàstichs, y la concòrdia, ús y pràtiga de aquella a un
tercer, que vuy és lo canceller, y a més de açò
praticar dita constitució apostòlica en aquest capítol scrit, condemnar una pretensió y prerrogativa que sempre han tinguda los sereníssims reys
de Aragó que no coneguessen los jutges ecclesiàstichs de ninguna competència, que sols han
condecendit que·n conegués un tercer.

E, tornat lo dit síndich en consistori, refferí a ses
senyories com havia donada la scriptura a sa excel·lència, comforme per ses senyories li era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost
que desitjave en extrem acudir al que fos en beneffici del present Principat, y que axí intercedirie ab sa magestat fos servit suspendre la publicació y exequució del dit breu apostòlich.
En aquest matex die ses senyories enviaren ab
embaxada, al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comtats,
los senyors Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell, don Jaume Camps y Raphael Laudes, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, ben
acompanyats ab los porters y masses grans devant y de molts officials de la present casa, se
conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada bax scrita y, després
de haver-la explicada, donaren aquella en scrits,
continuada en un full de paper, en mans de sa
excel·lència, la qual és del tenor següent:

Y, finalment, en quant no vol que la immunitat
de la iglésia als que de dret han de gaudir d’ella
vàlega sinó sols per vuit dies, encontra dit breu
ab les constitucions del títol «De les santes iglésies» y altres «De sometents y pau y treva», confirmades algunes per delegats apostòlichs en lo
volum de les pragmàtiques, ab les quals està estatuït que·s guarden les immunitats de les iglésies, lo que no·s feria si se exequutave dit breu.
19r

«Excel·lentíssim senyor: Lo breu que la Sanctedat de Urbà Octau, vuy benaventuradament la
Iglésia de Déu governant, a petició y instància
de la magestat del rey, nostre senyor, ha manat
despedir acerca de las immunitats de las iglésias,
la data del qual és en Roma, en Santa Maria la
Major, a XII dies del mes de octubre de 1625, //
18v // encontra ab moltas constitucions de Cathalunya y assenyaladament ab las següents: Primerament en quant leva la consuetut immemorial y present del present Principat, que los que,
indèbitament y en cars no permès són estats extrets de las iglésias y han guanyat la immunitat,
no puguen ésser punits per los jutges seculars
per ninguns delictes que fins aleshores hajen
comès, encontra casi ab totes les constitucions
del títol «De observar constitucions», en les
quals se equiperan los usos y consuetuts a les
matexes constitucions y les consuetuts tenen
força de constitució.
Secundo, en quant ordena y mana dit breu que
en Cathalunya se observe y guarde la constitució de la bona memòria de Gregori XIIII sobre
152

E com vostra excel·lència haja jurat en lo ingrés
de son càrrech de observar les dites y altres
constitucions de Catalunya, y los deputats del
General de Cathalunya, per descàrrech de sos
officis, tingan obligació de procurar la observança de ditas constitucions y obviar a tot rompiment de aquelles, per ço, dits deputats representan a vostra excel·lència les dites coses, a
vostra excel·lència suplican sia servit no donar
loch a que dit breu se pose en exequució, y juntament intercedesca ab sa magestat perquè ho
tinga a bé de la christiendat, del qual se confia
que, enterat d’estos encontres, no donarà loch a
que dit breu se exequute en violació y rompiment de tantes constitucions per sa magestat
durades, y tot lo present Principat ho tindrà a
vostra excel·lència a singular mercè».
E sa excel·lència en effecte respongué que ell
desitjave acontentar al present Principat y a ses
senyories, y que en quant podrie intercedir-ne
ab sa magestat per a què suspenga la exequució
de dit breu apostòlich y faria tot lo que entendrie ser en servey de Déu y beneffici d’esta Província».
En aquest matex die ses senyories enviaren ab
embaxada, al molt reverent y insigne Capítol de
la Seu de Barcelona, los senyors Francesch de
Tamarit, donzell, y Pere Fuster, ciutadà honrrat
de Barcelona, los quals ben acompanyats ab los
porters y masses grans davant y de molts officials de la present casa, se conferiren en la clàusa. entre interlineat, damunt de en ratllat.

tra de la Seu de la present ciutat, en lo Capítol
de aquella, ahont estave ajuntat lo molt reverent
y insigne Capítol, al qual, per part de ses senyories, explicaren una embaxada acerca de la publicació del breu apostòlich que sa Sanctedat ha
manat despedir en rahó des immunitats de les
iglésies, la qual, després de ésser-los explicada,
donaren còpia de aquella als senyors de dit Capítol, comforme la embaxada que ses senyories
// 19v // enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, acerca del demun dit,
continuada en lo present dietari sots jornada de
XXII del corrent, mudats los noms de molt il·lustres senyors ab los noms de molt reverents senyors, la qual, per ser del matex tenor de la que
dit die se envià a dits senyors consellers, no està
continuada en aquest loch. E, tornats dits embaxadadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la dita dita embaxada a dit molt
reverent y insigne Capítol en la forma los era estat ordenat, y que los dits senyors de dit Capítol
havien respost que ells, ab totes veres, intercedirien ab sa excel·lència y demés que·ls apparexerie convenir per a què la publicació de dit breu
apostòlich se suspenga.

cantar-o qui per manco ho farà liurar dilluns
sens falta».
20v

Dilluns, a XXXI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment a la Lotja de la present ciutat per continuar los arrendaments de les bolles
no arrendades del present trienni.
20r

Setembre MDCXXVI
Dimars, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo oÿdor militar, qui
ja era vingut de sa terra.
En aquest matex die Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat de Barcelona y ministre del dit General, vingué en
consistori de ses senyories, lo qual féu relació
com, per orde de ses senyories, havie encantat
lo preu fet de escombrar una clavaguera de la
dressana de la present ciutat, la qual està a càrrech del General, comforme lo tenor de la tabba
sotascrita, y no ha trobat qui per menos se haja
offert escombrar aquella sinó Pere Coffí y Alexandre Ricart, los quals han offert escurar aquella per preu de trenta liuras, comforme los pactes apposats en la tabba, la qual és del tenor
següent:
«Encantau escurar una clavaguera que comensa
des del carrer de la dressana y passa sota lo magatsem de la Deputació, y fa tot lo vall que va
per dita dressana de la matexa fondària y amplària que està ja comensat a fer, y també escurar la
clavaguera que està de dita dressana fins a la clavaguera gran de la ciutat, y també altre vall del
ort del metge major a la dita clavaguera, y en153

En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Antoni Sagrera, mercader, receptor
dels fraus y de les bolles de les taules foranes no
arrendades de la col·lecta de Barcelona, féu relació a ses senyories com és anat a sobrecol·lectar
les dites taules, y que Joan Palau, altre dels taulers del General de la vila de Mataró, reste devent, per la terça de janer, febrer y mars pròxim
passada, noranta-tres liuras, un sou y sis diners;
y que T.a Roger, tauler de Sant Cugat del Vallers, reste devent, per la terça de octubre, nohembre y dezembre pròxim passada, nou liuras
y nou sous.
Dijous, a III. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo doctor en medicina mestre
Agustí Bruna, lo qual, mediant jurament, féu
relació a ses senyories com ha dos dies que visite
la persona de Andreu Venrrell, guarda ordinària
de la bolla de la present ciutat, lo qual ha tingut
una inflamació en lo ull dret, la qual ha vingut a
parar ab un tumor o bony al lagrimal de dit ull,
queb vulgarment se diu fístola lagrimal o rixa, de
la qual malaltia té precissa necessitat de curar-se
y temps còmmodo, y ab aquest temps no pot
exir de casa, y axí no pot servir lo dit offici.
En aquest matex die vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels senyors cónsols de la
Lotja de la present ciutat, los magnífichs Francesch Millars, Benet Ginabreda y Magí Vilamajor, mercaders, los quals convidaren a ses senyories per la festa de Nostra Senyora, que·s farà y
celebrarà als VIII del // 21r // corrent en la dita
Lotja. E ses senyories, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, respongueren que ells besaven les
mans en aquells senyors per la bona correspondència, y que ells acudirien si tenien commoditat de poder-hi anar.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyorie lo magnífich misser Joseph Ramon,
doctor en drets, cavaller en Barcelona populat,
lo qual, per part del excel·lentíssim senyor duc
de Cardona, aportà a ses senyories uns scriptura, continuada en un full de paper, acerca del
breu apostòlich concedit per sa Sanctedat acerca de las immunitats de les iglésies, la qual scriptura és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo síndich del General,
de part de vostres senyories, ha refferit al
excel·lentíssim senyor duc de Cardona y de Sogorb que los assessors y advocat fiscal del Genea. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació ratllat ul.
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Dimecres, a VIIII. En aquest die lo molt reverent
Joan Fuster, canonge de la Seu de Tortosa, deputat local del General de la // 22v // ciutat y
col·lecta de Tortosa, envià a ses senyories una
carta, en resposta de la per ses senyories enviada
a dit deputat local, de vint de agost pròxim passat, juntament ab un acte de requesta presentada al veguer de Tortosa acerca de la captura de
Joan Serrano, la qual requesta són açí cusits,
signats de letres A y B.

ral y altres doctors applicats són estats de parer
que lo breu apostòlich novament per sa Sanctedat concedit sobre les immunitats de las iglésias,
és contrari als usos y costums antichs y a moltes
y diverses constitucions de Cathalunya especificades en lo paper que ha dexat a sa excel·lència.
Que aquest consistori per ço té obligació de representar-ho a sa majestat y a son loctinent general, y que dit excel·lentíssim senyor duc se
servesca de intercedir axí ab sa magestat com ab
dit loctinent general per a què dit breu no·s
pose en exequució.
Diu sa excel·lència que en quant al que toca ser
contrari dit breu als usos, costums y constitucions de Cathalunya // 21v // té per molt cert
vostra senyoria ho haurà fet mirar ab gran cuydado per persones graves y pèritas, per ser la
matèria de tal qualitat que, si no és ab molt gran
seguretat y certesa de la justícia, són notables
los danys que·n resultan de intentar-ho, a més
de la dereputació en lo casos justificats. Que sa
excel·lència ab sa magestat y ab son loctinent
general intercedirà ab molt gran gust, suplicantlos no permetan que·s contrafassa a las constitucions, usos y costums antichs de Catalunya, y
farà los officis en beneffici de aquest Principat
que sa excel·lència y sos passats han sempre
acostumat de fer, y que com a tan interessat li·n
ha de caber tanta part».

Disapte, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina mestre
Agustí Bruna, lo qual, mediant jurament, dix y
féu relació a ses senyories com visite la persona
de Andreu Vendrell, guarda ordinària de la bolla de la present ciutat, per una inflamació té en
lo ull dret, per la qual no pot servir lo dit son offici, comforme té ja feta altra relació a ses senyories acerca de dita malaltia als tres del corrent,
conforme apar en lo dietari de la present casa,
sota la jornada de tres del corrent.a
23r

En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Agustí de Lana, donzell,
racional de la present casa, lo qual féu relació a
ses senyories com mestre Pere Fuster, ciutadà
honrrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de janer, febrer y mars pròxim passat, tant
per lo dret ordinari com de galeres, exceptades
les taules de la Seu de Urgell y de Móra, que dix
no haver pogut cobrar los libres ni diners de dites taules lo dit sobrecullidor.

23v

Dimecres, a XVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com mossèn Antoni Sagrera, mercader, ciutadà de Barcelona,
receptor dels fraus del dit General y taules foranes de les bolles no arrendades de la col·lecta
de Barcelona, ha comptat la terça de janer, febrer y mars pròxim passat y del present any
1626, y de aquella reste devent al General vuitcentes vint-y-quatre liures, quatre sous y set diners y malla.

E ses senyories, parlant lo senyor deputats ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans
a sa excel·lència per lo bon cuydado tenie de les
cosas d’esta casa.
22r

Dilluns, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina mestre
Joan Amat, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com visite a Hierònym Oliver, guarda ordinària del General, lo qual dix estar ab una destil·lació que li pegue en lo pit y lo
oprimex, unes ores més que altres, de manera
que per dita indisposició no pot ni té remey de
acudir a la obligació de son offici.
En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina mestre Pere
Lunes, lo qual, mediant jurament, féu relació a
ses senyories com visite la persona de Pere Mas,
mitja guarda ordinària del portal de Mar, lo
qual dix estar impossibilitat per a poder fer la
servitut que lo dit offici requerex, per patir una
malaltia incurable en les parts secretes, per la
qual necessite estar en part quieta y axí no pot
servir lo dit son offici.
Dimars, a VIII. Festa del Naxament de Nostra
Senyora Santíssima.
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Dijous, a XVII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Bernat Berengari, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en mà y poder de ses senyories,
féu relació a ses senyories com visite la persona
del magnífich misser Joseph Fontanella, doctor
en drets, ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de levant, lo
qual dix estar en lo lit malalt, ab febra contínua,
a. a continuació un inventari, una carta i una requesta
transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 1468-1474.

sa magestat del present principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, lo qual ha
trobat en lo palàcio de sa residència y habitació,
que fa en la present ciutat de Barcelona, al qual,
de part de ses senyories, ha representat que ses
senyories tenien notícia que dit Guillem Domingo està detingut en los càrcers de la present
ciutat, y que·s tem que per los officials y ministres de sa magestat se procure tràurer aquell del
present principat de Catalunya, y que los deputats del Principat, qui són estats aconsellats per
assessors y doctors graves que era contra constitució tràurer los presos de Cathalunya, ara sien
naturals, ara sien forasters, comforme molts
exemplars que·s troben en la casa de la Deputació; y en lo trienni pròxim passat los senyors deputats que leshores eren, a instància y petició del
dit Guillem Domingo, feren embaxada al excel·lentíssim loctinent general qui leshores era,
perquè no permetés que dit Guillem Domingo
fos tret de Cathalunya, y que axí dits senyors deputats qui ara són suppliquen a sa excel·lència sia
servit no donar loch ni permètrer que dit Domingo sia tret de Cathalunya per observança
de las generals constitucions de aquella. Y que sa
excel·lència li ha respost que aquest negoci entén no ser en lo cas comprès ab dites generals
constitucions, tant perquè dit Domingo no és
natural del present Principat, com sie mallorquí,
com també perquè és estat aportat de altres terres pres, y encomanat per los que·l aportaren al
carceller de la present ciutat, però ab tot, ell ho
farà vèurer y mirar, y en tot procurarà la observança de dites generals constitucions.

per la qual malaltia està impossibilitat per a poder servir lo dit offici.a
24r

Disapte, a XVIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, los quals havent fet orde de ses senyories un vot acerca de la
captura de Guillem Domingo, pres y detingut
en los càrcers de la present ciutat, representada
a ses senyories ab suplicació donada en son consistori, donaven lo dit vot a ses senyories continuat en un full de paper y firmat per dits magnífichs assessors, juntament ab dita suplicació són
assí cusits, signats de letra A, B.

24v

Dimars, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pere Vidal, menor, negociant, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y
com ha procurador de Pere Vidal major, carder,
ciutadà de Barcelona, son pare, guarda ordinària
del General del portal Nou de la present ciutat
de Barcelona, com de sa procura conste, ab acte
rebut y testifficat en poder de Antoni Joan Fita,
notari de Barcelona, a XXVI de abril MDCXXIIII,
en dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària del Portal
Nou de la present ciutat, y en favor de ell, dit
Pere Vidal, menor, en virtut de la facultat a ell
concedida per dit son principal en dita procura,
de poder nomenar la persona a ell ben vista, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hieronym
Galí, scrivent de Barcelona.

25r

26r

Dimecres, a XXX. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs misser
Joseph Montaner, assessor, y misser Francesch
Claris, advocat fiscal de la visita del General, los
quals, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de dita visita, notifficaren y feren a ssaber a
ses senyories com dits senyors visitadors per ara
havien suspès la persona de Francesch Corratger y Mestre, credenser del dit General, del dit
son offici, y axí supplicaven a ses senyories fossen servits nomenar persona hàbil y sufficient
per a servir lo dit offici de credenser del dit General durant la dita suspensió. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren quea tenien per entès y notificat, y que
fassen lo que tocarie a lur obligació en conformitat dels capítols de Cort.

26v

Octubre MDCXXVI

Disabte, a XXVI. En aquest die se’n anà en sa terra lo senyor deputat real.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich
misser Miquel Joan Magarola, en quiscun dret
doctor y advocat fiscal del dit General, de paraula ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, personalment en son consistori existints, que ell,
inseguint lo orde y manament a ell de paraula
donat y fet per ses senyories, en exequució del
vot y parer donat a ses senyories per los magnífichs assessors del dit General, a XVIIII del // 25v
// present y corrent mes de setembre, continuat
en lo dietari de la present casa en dita jornada,
cerca de les coses contengudes y suplicades per
Guillem Domingo, mallorquí, ab suplicació per
part sua presentada en dit consistori a dos del dit
present y corrent mes de setembre, és anat al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general de
a. a continuació una suplicació i una consulta transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1474-1476.
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Dijous, lo primer. En aquest die mossèn Baldiri
Miquel Sovias, mercader, en nom y com a procurador de Damià Calp, hu dels porters ordinaa. a continuació ratllat en.
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càrcersa comuns d’esta ciutat, fos extreta del
present Principat, attès que dita extracció és
contra constitucions de Cathalunya // 27v // y la
pràtiga y observança de aquelles, y vostra excel·lència fonch servit respòndrer que per ser
aportat ja pres lo dit Domingo de fora regne, y
no estar vuy pres per provisió de jutge ni de
mandato, que lo pretèndrer no podie ser extret
tindria difficultat, y que vostra excel·lència avisaria del que se anirà fent, ab molt gran zel de
servar dites constitucions. Y de leshores ensà se
ha entès que, ab acte rebut en poder de Miquel
Pérez, secretari de vostra excel·lència, estaria dit
Domingo encomanat en dits càrcers per lo
egregi comte de Çavallà, per compte del egregi
comte de Parelada, per ont cessa qualsevol difficultat que pogués offerir-se, a més de que lo ser
arribat pres lo dit Domingo no és de concideració per a poder per ço ser extret en prejudici de
dites constitucions.

ris de la present casa, com de sa procura conste,
ab acte rebut en poder de mossèn Raphael Riera, notari de Barcelona, als denou del mes de
nohembre de mil sis-cents vint-y-hu, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories,
trobats quiscú d’ells personalment en les cases
de ses pròpries habitacions, ab suplicació presentada a quiscú de dites ses senyories, lo dit offici de porter ordinari de la present casa en favor
de Bertran Andreu, librater, ciutadà de Barcelona, supplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E quiscú de dits
senyors de consistori respongueren que·u remetien per a quant tindrien consistori y estarien
junts en ell per a desliberar lo que seria de justícia. Presents per testimonis, quant a la presentació feta al senyor deputat ecclesiàstich, Joan Cases, studiant, y Luch Duran, librater. Y quant a
la presentació feta del senyor oÿdor ecclesiàstich, són dit Duran y Hiacyntoa Vidal, criat de
dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Y quant a la presentació feta pel senyor oÿdor militar, són dit
Duran y Joseph Cases, negociant. Y quant a la
presentació de dit senyor oÿdor real, són dit
Duran y Onoffre Cerdà, criat de dit senyor oÿdor real.
27r

Per ço, dits deputats, per acudir a la obligació
de sos officis, instats de nou y requests per part
de dit Domingo, supplicam a vostra excel·lència
sie de son real servey, per observança de les dites
generals constitucions de Cathalunya, ús y pràtica de aquellas, no donar loch a que la persona
de dit Domingo sie extreta del dit Principat,
que a més de ser axí de justícia, ho tindrà a vostra excel·lència a singular mercè.»

Disabte, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Bernat Berengari,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com visite Raphael Vives, dressaner del dit General, lo qual dix està
en lo lit malalt, ab indisposició y febra contínua,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
En aquest matex die ses senyories enviaren ab
embaxada, al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comtats,
los senyors Macià Amell, canonge de la Seu de
Barcelona, Francesch Gualbes de Corbera, donzell, y Francesch Cudina, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, obtinguda hora de sa excel·lència per medi del síndich de la present
casa, se conferiren en lo palàcio de sa excel·lència, acompanyats dels porters y masses devant y
de molts officials del dit General. Y, arribats a sa
presència, explicaren la embaxada scrita y, encontinent explicada aquella, donaren en mà y
poder de sa excel·lència, continuada en un full
de paper, la qual és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Estos dies atràs se supplicà a vostra excel·lència, de part dels deputats
del General del principat de Cathalunya, per
medi del advocat fiscalb del General, que se servís vostra excel·lència no donar loch a que la
persona de Guillem Domingo, presa en los reals

E sa excel·lència respongué que lo negoci que
se li represente fins la hora present no se ha pres
resolució alguna, y que procura en tot servar les
constitucions, drets y privilegis dels Principat, y
en lo que té respecte al negoci de l’acte que diu
ser rebut en poder de Miquel Pérez, scrivà de
manament y secretari de sa excel·lència, que ell
no·n sab cosa alguna.
E, tornats los dits senyors embaxadors en consistori, refferiren a ses senyories com havian explicada la dita embaxada en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència los havia fet la
dita resposta, e ses senyories feren les degudes
gràcies a dits embaxadors.
28r

Dilluns, a V. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment a la Lotja de la present ciutat
per los arrendaments de sombreros se fa fora la
present ciutat de Barcelona de monedes y altres,
com ésb acostumat.

28r

Dijous, a VIII. En aquest die jo, Antoni Thió,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, per orde del consistori dels molt il·lustres
senyors deputats del dit General, me só conferit

a. a continuació ratllat Duran.
b. a continuació ratllat y.

a. a continuació ratllat reals.
b. a continuació ratllat registre.
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en la casa de la sòlita habitació del magnífich
misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, lo qual misser Joseph
Fontanella està en dita casa detingut de malaltia
corporal, al qual, de part de ses senyories, he refferit que per lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, los ere estat dit
que Raphael Pi, receptor del General de la vila
de Sant Feliu de Guíxols, per compte del dret
ordinari deu al General cent vuitanta-quatre liuras, deu sous y un diner, per resta del que té rebut de dit dret ordinari en la terça de juliol,
agost y setembre MDCXXIII, com dix apparèxer
en lo libre de Vàlues corrent, número XXXVI, foli
CCLXXXV, y que falte a comptar y pagar los libres
y diners, axí del dret ordinari com de galeres de
les terces de abril, maig y juny; juliol, agost y setembre; octubre, nohembre y dezembre del any
MDCXXV de dit Raphel Pi y Jaume Linars, taulers
e o receptors de la dita taula de Sant Feliu de
Guíxols, y que ses senyories desitjaven saber lo
que·y havia en rahó de dit negoci. E lo dit misser
Joseph Fontanella, sobrecullidor demuntdit, ha
refferit a mi, dit scrivà major y secretari en nom
del dit General, y per commissió de ses senyories, dita relació rebent y acceptant, que ell dit
Fontanella, sobrecullidor demuntdit, té rebut
del dit Raphael Pi les dites cent vuitanta-quatre
liuras, dos sous y un diner, y que ell les girarà a
ses senyories en la taula o banch de la present
ciutat dilluns pròxim vi- // 29r // nent, que ab lo
favor del Senyor fa compte de exir de casa, y axí
matex té rebut los libres y diners de les dites terces de abril, maig y juny; octubre, nohembre y
dezembre del any MDCXXV, y que també dilluns,
ab lo favor del Senyor, comptarà dites dos terces
y gira(rà) a ses senyories lo que té rebut de aquelles. Emperò dix que de present se deuen per dit
Raphael Pi, altre de dits receptors, la dita terça
de juliol, agost y setembre del any MDCXXV, y
també la terça de janer, febrer y mars pròxim
passat y del corrent any MDCXXVI. La qual relació
encontinent he reportat jo, dit scrivà major y secretari, a ses senyories en son consistori, e ses
senyories, attesa aquella, han desliberat acerca lo
demuntdit, com en lo libre de Desliberacions se
conté sots la present jornada.

ri de ses senyories lo reverent Joan Spi, prior de
Nostra Senyora dels Camps de Gerona, receptor dels salaris dels magnífichs doctors del Real
Consell, lo qual renuncià en mà y poder de ses
senyories lo dit son offici en favor de Damià Fonolleda, botiguer de draps, ciutadà de Barcelona, per venda a ell feta per lo dit Joseph Spi del
dit son offici, supplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort lo era lícit y permès, y no altrament, attès que per relació de paraula feta en
consistori de ses senyories lo die present per lo
magnífich Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General, ha constat que lo dit mossèn
Joan Spi no deu res al dit General per rahó de
dit offici. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en
Barcelona habitants.
30v

Dilluns, a XVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo molt reverent Joan
Pau Riffós, doctor en drets, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, lo qual, en nom y com
ha procurador del molt reverent Onoffre
Compter, canonge de la Seu de Elna, deputat
local del General de la vila y col·lecta de Perpinyà lo trienni corrent, com de sa procura
conste, ab acte rebut y testifficat en poder de
Hierònym Arles, notari de dita vila, als XIIII del
corrent mes de octubre, en dit nom renuncià,
en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de
deputat local de dita vila y col·lecta de Perpinyà,
supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, conforme per capítols de Cort los
és lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.

31v

Dimarts, a XXVII. En aquest die, estant los senyors deputats y oÿdors de comptes en consistori, lo deputat real absent de la present ciutat y
vegueria, y lo magnífich Joan Batista Cassador,
exactor del General, manaren a mi, Antoni
Thió, notari y secretari de dit consistori, continuàs en dietari y juntament levàs acte de les coses següents, les quals per mí foren continuades,
paraula per paraula, de la manera que per ses
senyories se pronunciaren, ço és:

Divendres, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Antoni Sagrera, mercader, receptor dels fraus del dit General y taules foranes de les bolles no arrendades
de la col·lecta de Barcelona, ha pagat totes les
terces per ell comptades fins la terça de abril,
maig y juny pròxim passats exclusive, la qual ara
de present ha de anar a col·lectar.
29v

Dilluns, a XII. En aquest die vingué en consisto157

«Bé sap mossèn Joan Batista Cassador, exactor
del General, que comforme capítols de Cort té
precissa obligació de exequutar tots los debitors
del General que·s trobaran continuats en lo libre de Vàlues, recòndit en la stància del racional
de la present casa, ab la puntualitat que en dits
capítols està disposat, y ab més rigor en lo capítol XXXXI de les corts MDLXXXXVIIII, en lo qual
acerca de exigir y exequutar les terces corrents y
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E los senyors deputats, perseverant al que tenen
dit, y responent al que dit y respost lo dit
mossèn Joan Batista Cassador. Digué que a bé
hage dit consistori fet parar las ditas exequucions, emperò és estat per haver pagata dits Pineda y Serdà part de son // 32v // dèbit inseguint lo stil de la present casa; y al que toca a la
torra de dit ardiaca Alentorn, és estat perquè dit
exactor havia ja emparat vers Onoffre Goell los
diners procehits del encant dels mobles de dit
ardiaca, pensant que cobrant aquells bastarian
per pagar lo dèbit, y axí no·y havia perquè donar
gastos impertinents a la part exequutada, y que
havia manat lo consistori, com de present mana,
que face deposar dits diners y que, no bastant,
passe avant dit exactorb en fer vendre la dita torra, y mana que li sia donada còpia del que demana dit exactor, y que sia manat, com de present manen, al magnífich Agostí de Lana,
racional de la present casa, que ab tota diligència trague los memorials dels dèbits del General,
perquè ab aquells se puga passar avant en fer dites exequucions. De quibus et cetera, presentibus
pro testibus Bertrando Andreu, bibliopola, Montserrato Albia, passamanerio civibus Barcinone.
Postmodum autem dictis die et anno. Fonch notificada la dita scriptura per mi, dit Antoni Thió,
scrivà major y secretari del dit General, al dit
mossèn Agostí de Lana, racional demuntdit,
trobat personalment en la present casa, en la
cambra dita del racional, lo qual ha respost que
estave molt bé, y que ell faria lo que tenie obligació, ab temps competent per a poder-ho fer.
De quibus et cetera presentibus honorabile Antonio Sagrera, mercatore, et Paulo Beulo, cive honorato Vici.

ha pena de suspensió de son offici, y de pèrdrer
la terça de son salari. Y si bé una y moltes vegades se li ha dit de paraula en consistori esta obligació, moguts de la necessitat del General y dels
gastos se offerexen cada dia, axí per los censals
cayguts, y que cada die van cahent, y los salaris y
terças se han de pagar, may han pogut acabar a
que cobràs dèbits, que molts d’ells són de facilíssima exacció, de manera que per dita rahó patex summament lo General. Per ço, dits deputats y oÿdors, axí per la obligació de son offici,
com també per constituir-lo en major mora y
culpa, lo interpel·len y requerexen que encontinent, sens mora ni tardansa alguna, ab tota puntualitat, cobre y exequute dits deutors del General, no sols los de dites terces corrents, però
encara los demés resegats, tant los de la present
ciutat com fora de aquella, axí de compte ordinari com de galeres, altrament, si lo contrari farà
protestan que axí la negligència que haurà tinguda, com en cas que per aquella vinga algun
deutor o dèbit ha impossibilitar-se, vingue a son
càrrech y de sos béns, offerint a dit consistori en
tot ajudar y fer de sa part tot lo que li // 32r //
cap en obligació, comforme disposan los capítols de Cort ab la puntualitat deguda, de tot lo
qual manen, per descàrrech de son offici, a dit
secretari no sols que·u continue en dietari, però
que·n leve acte, per a què sempre apparegue
d’esta diligència, dient que sempre no acudirà a
la disposició de dits capítols de Cort, y en particular a dit capítol XXXXI de dites corts MDLXXXXVIIII procehiran axí a la suspensió de son offici y
privació de terça, com en les demés penes que
per capítols de Cort estan estatuïdes a la observança dels quals per lo jurament tenen fet, prestat y censura han oÿda, entenen en tot estar».
33r

E lo dit mossèn Joan Batista Cassador, responent de paraula al demuntdit, digué que està
prompte y apparellat en fer son offici com lo ha
fet fins así, y que suplica al consistori no sobresegue exequucions algunas de paraula sinó ab
manaments en scrits, comforme disposan dits
capítols de Cort, y no com li han fet parar algunas exequucions de paraula, com la de Joan Pineda, de Sarrià, podent-se cobrar lo deute encontinent li han manat que paràs aquella, ab
vint-y-sinch liures que ha girades lo ardiaca
Corts; y també, havent-se fer donar una tabba
per fer vèndrer la torra del ardiaca Alentorn, debitor del General, han manat al corredor que té
la dita tabba que paràs la subhastació; y també
de Onoffre Cerdà, debitor del General, podentse cobrar lo deute de ell o de las fermanças,
també li han manat paràs la exequució, y que en
lo demés se aturà lo temps de la constitució
«Per a respòndrer», y que li sia donada còpia del
que se li notifica.
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Dijous, a XVIIII. En aquest die los senyors oÿdors de comptes del General y mossèn Agustí
de Lana, donzell, racional de la present casa,
presentaren als senyors deputats ecclesiàstich
y militar, lo real absent de la present ciutat, lo
libre de Ferrando Paga, per a que ses senyories manassen exequutar y cobrar los dèbits en
aquell contenguts, y encontinent los dits senyors deputats prengueren lo dit libre y donaren aquell en mà y poder de mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General,
per a què fes cobrar los dits dèbits continuats en
lo dit libre. E lo dit exactor prengué lo dit libre
y digué que ell farie tot lo que tindrie obligació
de fer en rahó de son offici. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Pere
Dalmau, porter ordinari de la present casa, ciutadans de Barcelona.

a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat y que sia manat, com de present manen.
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Nohembre MDCXXVI

mi, Antoni Thió, notari, scrivà major y secretari
del dit General, a ses senyories en son consistori, admeteren dita renunciació si y comforme
per capítols de Cort los era lícit y permès y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hieronym Galí, scrivent.

Diumenge, lo primer. Festa de Tots Sancts.
Dimecres, a IIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich misser Bernat
Sala, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, //
34r // lo qual, en nom y com ha procurador del
magnífich Joan de Collferrer, donzell, en la vila
de Olot domiciliat, altre dels taulers y receptors
del General de la ciutat y col·lecta de Tarragona, com de sa procura conste, ab acte rebut y
testifficat en poder de Andreu Casanoves, notari de la vila de Olot, als XXV, de octubre pròxim
passat, en dit nom renuncie en mà y poder de
ses senyories lo dit offici de altre de dits taulers y
receptors del dit General de dita ciutat y col·lecta de Tarragona, supplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si y comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Montserrat Albià, passamaner, ciutadans de Barcelona.

35r

Dilluns, a VIIII. En aquest die vingué en consistori lo senyor deputats real, qui era ja tornat de
sa terra.

35v

Dimecres, a XVII. Festa de la Edificació de la Seu
de Barcelona.

En aquest matex die vingué en consistori de ses
senyories Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre de dit
General, lo qual féu relació a ses senyories com
ell, per orde y manament de ses senyories havie
encantat per molts dies, a temps de tresa anys
los drets de la bolla de sombreros de les taules
foranes de la col·lecta de Barcelona, comforme
lo tenor de la tabba que per dit effecte li era estada donada, y que no ha trobat persona qui
haja offert tant en preu de dit arrendament com
és estat Benet Madril, lo qual ha offert donar
per lo dit temps de tres anys, en preu de aquell,
set-centas vuitanta liuras, a rahó de dos-centas
sexanta liuras per quiscú dels dits tres anys, axí
refferint.
34v

Divendres, a VI. Festa del gloriós sant Sever.
Disabte, a VII. En aquest die mossèn Aloy Roca,
mercader, ciutadà de Barcelona, en nom y com
ha procurador de mossèn Hiacynto Am, de la
vila de Canet de Rosselló, altre dels taulers del
General de la vila de Perpinyà, com de sa procura conste, ab acte rebut y testificat en poder de
Francesch Dalmau, notari de la vila de Perpinyà,
al XXII de setembre pròxim passat, en dit nom
renuncia en mà y poder de ses senyories lo dit
offici, supplicant a ses senyories sien servits
admètrer la dita renunciació. Presents per testimonis Miquel Hispano, ciutadà honrrat, y Jaume Pi, mercader, ciutadà de Barcelona. E, poch
aprés, essent notifficada la dita renunciació per
a. a continuació ratllat dies.
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Dijous, a XVIII. // 36r // En aquest die vingueren
en consistori de ses senyories, per part del bras
militar, ab embaxada, los senyors don Francesch Gilabert, Miquel Pol, donzell, y Francesch Salavardenya, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals representaren a ses senyories de
paraula que ha alguns dies que los senyors pares
inquisidors de aquest Principat enviaren a cercar, per negocis del Sant Offici, a don Pedro
Santa Scília, y axí essent ell anat en lo consistori
de dits senyors inquisidors, lo han manat detenir y posar sa persona en les presons del Sant
Offici, a hont de present, per manament de dits
senyors inquisidors, està pres y detingut, y com
lo dit acte de haver dits senyors inquisidors enviat a cercar a dit don Pedro Santa Scília, y essent ell anat allí en lo dit consistori de dits senyors inquisidors, y haver-lo manat pendre bax
de la paraula de haver-lo enviat a demanar, sie
molt prejudicial, majorment tenint-se notícia
que no és per negocis tocants a la sancta fe
cathòlica, y de aquí se presumen alguns altres
actes en lo sdevenidor de voler remètrer y tràurer del present Principat al dit don Pedro Sancta
Scília, ab contrafacció expressa de les generals
constitucions, drets y privilegis de aquest Principat, y sia just prevenir ab temps a tots inconvenients, y levar occasió de aquells. Per ço, representant a ses senyories lo demunt dit, de part de
dit bras militar suppliquen sien servits fer en açò
les diligències que sien necessàries perquè no·s
fasse prejudici ni contradicció alguna a les dites
constitucions y privilegis, comforme lo dit bras
militar confie de ses senyories.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ja ses senyories han
tingut notícia del demuntdit, y volent fer les diligències que és rahó se fassen per ses senyories,
perquè cessen dits prejudicis y encontres de
constitucions, han consultat lo fet ab los magnífichs assessors ordinaris del General per a què
vejen lo fahedor, per reparo del dit negoci, ab
consell dels quals // 36v // puguen degudament
procehir y fer lo que convingue, estimant en lo
que és rahó al dit bras militar lo advertiment y
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lo bon zel que tenen los senyors de aquell de la
observança dels drets y privilegis de aquest Principat, y de que no·s fasse prejudici als poblats y
persones habitants en ell, assegurant que en tot
lo que poran y serà lícit y permès per generals
constitucions, capítols y actes de Cort, procuraran donar gust al dit bras militar, majorment en
la attendència del fet representat.
Disapte, a XXI. En aquest die Francesch Mercader y Salvador Pérez, guardes extraordinàries
del General, detinguts, presos y capturats en los
càrcers de la present casa, de manament de ses
senyories, per alguns excessos comesos en sos
officis, fent estes coses de voluntat de ses senyories, y ab pacte axí convingut ab ses senyories y
son consistori per poder exir de dits càrcers, han
renunciat lo dit lur offici de guardes extraordinàries y sos privilegis, los quals ja han restituïts a ses senyories, convenint y prometent a
ses senyories, encara que absents, y a mi scrivà
major del General per ells acceptant etcètera,
que ells de assí al devant no seran guardes del
General ni feran offici de guardes, ni aniran ab
guardes del dit General, ni pretendran offici de
guardes en manera alguna, sots les penes a ses
senyories y a sos successors ben vistes. Presents
per testimonis Pere Dalmau, porter ordinari de
la present casa, y Montserrat Albià, passamaner,
ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a XXIII. // 37r // En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada, als molt il·lustres
senyors pares inquisidors, los senyors Raffel
Xammar, donzell, y don Miquel de Rocabertí,
los quals se conferiren en lo palàcio del Sant
Ofici de la present ciutat y, arribats en lo consistori de dits senyors pares inquisidors, y en lur
presència, explicaren y donaren en scrits a ses
senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Per part del estament
militar se ha fet una embaxada y per part de don
Pedro Santa Scília, en Barcelona populat, se ha
representat al consistori dels senyors deputats
de què, per orde de vostres senyories, és estat
pres y capturat, y vuy en die està detingut en les
presons d’esta Santa Inquisició la persona de dit
don Pedro, y al que·s entén pretenent seria
còmplice en cert delicte fet en la ciutat de Mallorca en persona de algun familiar del Sanct Offici de aquella ciutat, y que·s comminaria a traure aquell de la present ciutat, tot lo que és
contra las generals constitucions de Cathalunya,
per quant en dit pres no concorre qualitat alguna per la qual pugan vostres senyories exercir jurisdicció, axí en rahó de sa persona com del delicte, pues és merament persona secular, y del
for y jurisdicció real, y lo delicte se preté ser fet
fora del present Principat, a més de que confor160

me privilegis reals, per ser com és militar, no pot
ser pres ni capturat sens instància de part, ni menos ser extret del present Principat sens contrafer a diverses constitucions, les quals tenen vostres senyorias ben sabudes, pus en semblant cas
no ha molt temps experimentàa lo consistori
quant zelós era aquest tribunal de què dites
constitucions no fossen violades, y com la major
obligació tenen dits deputats, axí per lo jurament y sentència de excomunicació tenen prestat y hoït en lo ingrés de son offici, sia ab tota vigilància y puntualitat acudir a la observança de
dites constitucions, y que aquelles en poch ni en
molt sian lezas, nos han donat orde vinguéssem
a vostra senyoria a representar-los estas contrafaccions, y quant major seria en cas vostres senyorias donassen loch a que dit don Pedro Santa
Scília fos extret del present // 37v // Principat y,
juntament, supplicar-los sian servits no permètrer que ha dites constitucions sia contrafet, libertant la persona de dit don Pedro Santa Scília,
pus per aquest camí cessaran los debats que, de
no libertar-lo, se podran suscitar. Esta y major
mercè confian dits deputats de vostres senyorias, ab seguretat que continuaran en tot cas la
correspondència que entre estos dos tribunals y
ha sempre haguda».
E poch aprés, tornats dits embaxadors en consistori de ses senyories, refferiren com havien
explicada y donada la dita embaxada a dits senyors pares inquisidors, de la manera que per
ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors pares inquisidors havien fet en effecte la
resposta del tenor següent, ço és, que ells desitjaven donar gust y contento a dits senyors deputats, y que farien tot allò que seria just en observança de las generals constitucions, y que
veurien lo que se hauria de fer en rahó del demuntdit, y que farien a ssaber a dits senyors deputats la resolució que en dit negoci pendrien.
E ses senyories feren les degudes gràcies ab dits
senyors embaxadors.
En aquest matex die lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, en Barcelona domiciliat, com a
procurador de Raphael Vives, librater, ciutadà
de Barcelona, dressaner del dit General, com de
sa procura conste ab acte rebut en poder de
mossèn Pere Carbonell, notari de Barcelona, a
XVII de juliol MDCXXIIII, en dit nom constituït
personalment en consistori dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici de dressaner en favor del doctor
misser Jaume Mir, ciutadà honrrat de Leyda, en
la present ciutat de Barcelona populat, supplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
23. a continuació ratllat la.

dita renunciació, y lo dit offici ésser per ses senyories provehit en persona de dit misser Jaume
Mir, comforme per capítols y actes de Cort està
disposat en favor dels officials del General poder
renunciar los officis. // 38r // E ses senyories admeteren la dita renunciació en quant per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Pere Dalmau y
Bertran Andreu, porters ordinaris de la present
casa.
Dimars, a XXIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar. En
aquest matex die vingueren en consistori de ses
senyories quatre religiosos del orde de Sant Domingo de la present ciutat, los quals, per part
del prior y convent de dit monastir, convidaren
a ses senyories per la festa de la gloriosa santa
Catharina, que se havia de celebrar en lo dit
convent per lo die de demà. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que estimaven en lo que era rahó la
mercè los feja lo dit convent, y que ells acudirien a dita festivitat si los negocis los donaven
loch.
Dimecres, a XXV. Festa de la gloriosa sancta Catharinaa.
38v

Dijous, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Antoni Segrera, receptor dels fraus y taules foranes de les bolles no
arrendades de la col·lecta de Barcelona, lo qual
féu relació a ses senyories com T.b Amat, tauler
del General de la vila de Sabadell, reste devent
al General desset liures, sinch sous, y deu per la
resta de la terça de abril, maig y juny pròxim
passat.
Divendres, a XXVII. En aquest die hi hagué junta
de braços en la present casa, cridats del die de
ahir en la sòlita y acostumada forma, en la qual
entrevingueren les persones següents, ço és, per
lo bras ecclesiàstich, los senyors don Francisco
de Eril, abat de sant Cugat de Vallers; Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona; Luís Cassador, canonge de dita Seu. Per lo estament militar, los senyors excel·lentíssim senyor duc de
Cardona, // 39r // don Joan d’Ardena, don Miquel de Rocabertí, Joseph de Bellafilla, don
Luís Dezcallar, don Agustí Mur, don Jaume
Falcó, don Joachim Margarit, Francesch de
Vallgornera y Senjust, Agustí de Lana, Hiacynto Vilosa, misser Francesch Soler, Miquel Joan
a. Catharina interlineat damunt de Andreu ratllat. – a continuació ratllat En aquest die fonch feta extracció de consellers en la casa de la ciutat, en què foren extrets, ço és en cap,
Bertran Dezvalls; segon, Raffel Laudes; tercer, Thomàs Hipòlit; quart, Riffós; y quint T. Serrat, valer.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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Granollachsa, Miquel Joan Granollachs y de
Prat, don Ramon de Calders y Ferran, don Berenguer d’Oms, Miquel d’Om, senyor de Sant
Jordi; don Aleix Semmanat, Joachim Valls,
Phelip de Sorribes y Rovira, Dimas Polit, Francesch de Tamarit, misser Phederich de Tamarit,
Francesch Ferrer, fill de Galceran; Jaume Ros,
// 39v // don Luís Tormo, don Batista Falcó,
Luís de Boxadós, Francesch Pardina, Phelip de
Boxadós, don Acart de Eril, don Grau de Peguera, Hierònym de Cardona, don Anton
d’Oms, don Luís Soler, don Joan de Josa. Per
lo estament real, los senyors Barthomeu Sala,
Francesch Sala, misser Francesch Tristany,
Francesch Salavardenya, misser Jaume Martí.
Als quals fonch feta la proposició del tenor següent: «Per part del bras militar nos fonch feta
embaxada a 19 del corrent mes lo matex die, de
part de don Pedro Santa Cília, en Barcelona populat, nos fonch representat que dit don Pedro
Santa Cília era estat capturat per orde y mandato dels molts reverents pares inquisidors contra
la herètica pravedat y apostasia en lo present
Principat, y que sa persona estava detinguda en
los càrcers de la Inquisició, no per cosas tocants
a la santa fe cathòlica ni a dit Sant Offici sinó en
virtut de algunes letres // 40r // requisitòries
emanades del tribunal del inquisidor major, y
que dita captura era contra les generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos
y custums de aquest principat de Cathalunya,
per no tenir jurisdicció dits inquisidors en la
persona de dit don Pedro Santa Cília, ni haverla poguda exercir en virtut de lurs requisitòries
ni altrament, majorment assent aquell com és
cavaller, per hont no pot ser capturat sens
instància de part, y que com dit don Pedro Santa Cília estave capturat en virtut de orde y letres
vingudes fora del Principat, temian que no attentassen tràurer del present Principat, lo que
seria encara major y més notòria contrafacció de
dites constitucions y costums del present Principat, en les quals està disposat que ningú pot
ser extret de aquell per ninguns delictes que
haja comesos, ans que en dit Principat deu ser
conegut de sa causa, demanant-nos que·ns opposasem per rahó de dites contrafaccions, perquè aquelles tinguessen lo degut reparo. Ohida
per nosaltres dita embaxada del bras militar, y lo
que per part de dit don Pedro Santa Cília nos
fonch representat de consell dels magnífichs assessors, advocat fiscal del General, desliberaren
que anassen dos cavallers de part nostra als dits
inquisidors, hi·ls representassen los prejudicis
que de dita captura resultaven a les dites constitucions, usos y costums de aquest Principat, y
los que resultarien de la remissió fora del Principat que·s temia de la persona de don Pedro Sana. a continuació repetit Miquel Joan Granollachs.
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ta Cília, per les causes y rahons dalt dites, supplicant-los tinguessen a bé reparar aquells y no
donar loch a dita remissió o extracció, y reportada dita embaxada a 23 del mes corrent per
Raffel Xammar y don Miquel de Rocabertí, feren dits inquisidors de resposta que ells la tornarien al present consistori, emperò fins vuy, havent ja passats quatre dies, no la han tornada, a
bé que ha crescut lo temor de la remissió o extracció de la persona de dit don Pedro Santa Cília, // 40v // lo qual insta contínuament que·ns
fassan, en deffensa de dites constitucions y costums, les degudes diligències per seguretat de sa
persona. Aquestes desitjam nosaltres fer per la
obligació que·ns corre en rahó de nostres officis, y per acertar-les havem acordat de supplicar
a vostra excel·lència y mercès se conferissen en
aquest loch en la forma acostumada y que, presuposat lo dalt dit, nos aconsellena lo que en lo
estat present se deu fer per reparo de dites constitucions, privilegis, actes de Cort, usos y costums de aquest Principat, y per impedir la extracció o remissió que·s tem de la persona de dit
don Pedro Santa Cília en prejudici de dites
constitucions, que ab lo bon parer y consell de
vostra excel·lència y mercès confiam que aquest
negoci tindrà bon succés».

contrafaccions, y en particular dita extracció,
que tant prejudicial seria als privilegis de la present ciutat, y que los braços se porroguen fins a
dit die de demà a les dos hores per a ohir la resposta que tornaran dits embaxadors y, hoïda
aquella, pugan los braços deliberar lo que més
convinga a servey de Déu y de sa magestat y beneffici de la present ciutat y de aquest Principat.
Y encontinent los dits senyors deputats, antes
que los dits braços se disgregassen, inseguint la
resolució de dits braços anomenaren nou persones, ço és, tres de cada estament, per a fer la embaxada al excel·lentíssim loctinent general, conforme la dita resolució, les quals persones foren
les següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors don Francisco de Eril, abat de Sant
Cugat de Vallers; Joan Garcia, canonge de la
Seu de Barcelona; y Luís Cassador, canonge de
dita Seu. Per lo estament militar, los senyors Joseph de Bellafilla, donzell; don Ramon de Calders y Ferran; y don Luís Dezcallar. Per lo estament real, los senyors Francesch Salavardenya,
Bertran Dezvalls, y misser Jaume Martí, ciutadà
honrrat de Barcelona. Los quals, essent presents
en los dits braços, encontinent anaren // 41v //
ben acompanyats, ab los porters y masses grans
devant y de molts officials del General, en palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent general y, arribats a sa presència, explicaren dita embaxada, la qual és del tenor següent:

Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
excel·lentísim senyor duc de Cardona donà son
vot en scrits, lo qual fonch legit per mi, dit
scrivà major y secretari, en presència de dits
braços, y encontinent tots los demés senyors de
dita congregació y braços votaren quiscú d’ells
per son orde ab molta maduresa y concideració,
y aconsellaren a ses senyories que, attesa la gravedat y importància del negoci, los senyors deputats, encontinent y ans de disgregar-se los
braços, sien servits fer nominació de nou persones dels tres estaments, les quals, ab embaxada
solempne vajen al excel·lentíssim senyor loctinent general y, de part dels braços, representen
les contrafaccions de les generals constitucions
en lo fet occorrent, segons estan expressades en
la proposició feta en estos braços, supplicant a
sa excel·lència sie servit, per conservació de la
jurisdicció real y de dites constitucions y dels
privilegis militars, no permètrer que aquelles
sien violades ni don Pedro Santa Cília sia detingut més en los càrcers reals de la Inquisició ni
extret del present Principat. Y juntament se procure ab los senyors consellers que demà de matí
se tinga Consell, al qual les matexes nou persones representen les matexes contrafaccions y,
assenyaladament, lo prejudici que·s farie dels
privilegis de la present ciutat en la extracció //
41r // de dit Pedro Sancta Cília, supplicant-los
ab tots los medis possibles procuren evitar dites

«Excel·lentíssim senyor: Los deputats, per embaxada los fonch feta a 19 del corrent de part
del bras militar del present Principat, y per lo
que·ls és estat representat en lo matex die de
part de don Pedro Santa Cília, han entès que dit
don Pedro Santa Cília està capturat per orde y
manament dels molt reverents pares inquisidors
contra la herètica pravedat y apostasia en lo present Principat, y sa persona està detinguda en
los càrcers de la Inquisició per cosas tocants a la
santa fe cathòlica ni al dit Sant Offici, sinó en
virtut de algunas letras requisitòrias emanadas
del tribunal del il·lustríssim y reverendíssim inquisidor major, y com dita captura sia contra las
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, usos y custums de aquest Principat,
per no tenir jurisdicció dits pares inquisidors en
la persona de dit don Pedro Santa Cília, ni haver-la poguda exercir en virtut de ditas requisitòrias ni altrament, essent majorment com és
cavaller, y axí per ditas constitucions no pot ser
capturat sens instància de part, y com dit don
Pedro Santa Cília sia capturat en virtut de letras
vingudas fora del present Principat sea tem que
dits pares inquisidors no attenten tràurer dit
don Pedro del present Principat, que seria major contrafacció de las ditas constitucions y cos-

a. a continuació ratllat lo.

a. se interlineat.
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tums del dit Principat, que disposan que ningú
pot ser extret de aquell per ninguns delictes que
haja comesos, ans bé en dit Principat deu ser conegut de sa causa. Per ço, tant a instància de dit
bras militar com del dit don Pedro Santa Cília,
per millor acertar en aquest fet, en servey de
Déu, de sa magestat, y en beneffici de aquest
Principat, ab consell dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, enviaren dits deputats als dits senyors pares inquisidors dos cavallers, hi·ls han representat los prejudicis que
de dita captura resultan a las ditas // 42r // constitucions, usos y costums de dit aquest Principat, y los que resultarien de la remissió fora del
dit Principat que·s tem de la persona del dit don
Pedro Santa Scília, per las causas y rahons dalt
ditas, supplicant-los tingan a bé reparar aquells
y no donar loch a dita remissió o extracció, y
dits pares inquisidors, a 23 del corrent, respongueren tornarien resposta al consistori, la qual
fins vuy, no obstant hajan passat quatre dies, no
la han tornada, y crexent axí lo temor de dita remissió o extracció, dits senyors deputats han
tingut braços de las personas dels tres estaments
per los quals és estat resolt fer-se la present embaxada a vostra excel·lència, representant ab ella
las contrafaccions de las generals constitucions
en lo fet occorrent segons dalt estan representades, supplicant a vostra excel·lència sia servit,
per la conservació de la jurisdicció real de ditas
constitucions y dels privilegis militars, no permeta vostra excel·lència sien violades, ni don
Pedro Santa Cília sia detingut més en dits càrcers de la Inquisició, ni extret del present Principat, que dits deputats y braços ne rebran singular gràcia y mercè de vostra excel·lència».

del corrent, han dit que si dits senyors inquisidors y lo tribunal del Sant Offici en totes les
occasions, y en particular en lo negoci de don
Pedro Santa Cília, procehiran ab la correspondència deguda, y los serviran en tot allò que sie
possible, y se allarguen y estiren les leys conformant-se ab lo de la justícia, comforme a son
temps se experimentarà.
Dilluns, a XXX. Festa del gloriós sant Andreu.
En aquest die fonch feta extracció de consellers
en casa de la present ciutat, en la forma acostumada, en què foren extrets los següents, ço és,
conseller en cap Bertran Dezvalls; conseller segons, Rafel Laudes; conseller terç, Thomàs
Hipòlit; conseller quart, T. Riffós; y conseller
quint, T.a Serrat.b
43r

E, poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors en consistori de ses senyories, de hont ja
los dits braços se eren disgregats, refferiren a ses
senyories com havien explicada la dita embaxada al dit excel·lentíssim senyor loctinent general
en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost que desitjave molt la observança de les generals constitucions, capítols y
actes de Cort, y que li pasave summament que
se oferesca lo encontre representat, y que en tot
lo que porie acudirie a la obsevança de ditas
constitucions, capítols y actes de Cort, comforme se li demanave. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
42v

En aquest die vingué en consistori de ses senyories, per part dels molt il·lustres y reverents senyors pares inquisidors, lo discret Thomàs Ribera, notari, scrivà y secretari del jusgado de la
Santa Inquisició, y Joan Pérez, nuncio del Sant
Offici, los quals, per part de dits senyors inquisidors, responent a la embaxada a ses senyories
feta per part de dits senyors deputats, als XXIII
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Desembre MDCXXVI
Dimars, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories, ab embaxada de part
dels magnífichs cónsols de la Lotja de la present
ciutat de Barcelona, mossèn Francesch Brocà y
Magí Vilamajor, deffenedors de la dita Lotja;
Barthomeu Riera, Jaume Lebra, Baldiri Çaffont
y Bernat Ferran, mercaders de la present ciutat,
los quals de paraula han representat a ses senyories, de part de dits magnífichs cónsols, que
pochs dies fa, tenint-se consistori y consolat en
la dita Lotja, uns porters capturaren la persona
de T. Morer, altre dels verguers de dit consolat,
estant dit verguer servint son offici y ministeri,
vestit ab les robes que acostumen portar los verguers de dit consolat per negocis, segons se entengué, del General. Vehent y entenent lo cónsol mercader dita captura, digué als dits porters
que advertissen lo que fejen, en que allí hi havia
salvaguarda real, y que los porters li digueren
que si sa mercè manave que soltassen lo pres
que ells ho farien, y dit cónsol los respongué
«Jo no·us dich que·l solteu, ni que·l dexau de
soltar, que basta ser per negocis del General.
Emperò vos dich que assí que si hi ha salvaguarda real, perquè considereu lo que feu». Y leshores dits porters dexaren y soltaren dit pres, y
com hajan tingut notícia los dits cónsols que se
hauria donat quexa a ses senyories de aquest fet,
y que·s volie procehir en rahó de aquell, dits
cónsols los havien enviats a ses senyories per a
fer-los a ssaber lo que passà en real veritat, y que
no és estada la intenció de dit cónsol fer cosa en
prejudici del General ni de sa auctoritat ni jurisdicció, y que lo soltar dit pres és estat acte merament voluntari de dits porters, y no que per part
de dit cónsol ni altrament los sia estat fet impediment algú a la dita captura, y axí supliquen a
a. a continuació un espai en blanc d’uns 50 mms.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1476.
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ses senyories sien servits manar tenir attendència a la veritat del fet, y al que dits cónsols han
desitjat acudir a les coses tocants al servey de ses
senyories y del dit General, que·n rebran singular gràcia y mercè. // 43v // E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongué
que ells tenien entès lo dit negoci, y que ells
veurien lo que justament se hauria de fer en
rahó de aquell.
Dijous, a III. En aquest die, ses senyories, en
exequució de la resolució presa en los braços
tinguts en la present casa, a XXVII del mes de nohembre pròxim passat, acerca de la captura de
don Pedro de Santa Cília, enviaren ab embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent de la present ciutat, los senyors
don Francisco de Erill, abat de Sant Cugat de
Vallers, don Luís Dezcallar y Antoni Càrcer,
ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, ben
acompanyats ab los porters y masses grans davant y de molts officials de la present casa, se
conferiren en casa de la present ciutat, a hont
estava junt lo savi Consell de Cent y, arribats a
lur presència, explicaren y donaren en scrits la
embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres y il·lustres magnífichs y savis
senyors: Los deputats, per embaxada los fonch
feta a XVIIII del corrent, y per lo que·ls és estat
representat en lo matex die // 44r // de part del
bras militar del present principat de Catalunya y
del noble don Pedro Santa Cília, entengueren
que dit don Pedro Santa Cília estava, com de
present està, capturat per orde y manament dels
molts reverents pares inquisidores contra la
herètica pravedat y apostasia en lo present Principat y comtats, no per delictes que sien comesos contra la santa fe cathòlica ni contra dit Sant
Offici, sinó per exequució de unes letres requisitòries que·s diu ser emanades del tribunal del
il·lustríssim y reverendíssim senyor inquisidor
major y com, per lo demunt dit, la captura y detenció de la persona de dit don Pedro Santa Cília sie contra las generals constitucions, capítols
y actes de Cort, privilegis, prerrogatives, usos y
costums de dit aquest Principat y de la present
ciutat de Barcelona, per no tenir jurisdicció dits
pares inquisidors en la persona de dit don Pedro
Sancta Cília, ni haver-la poguda exercir en ella
en virtut de dites requisitòries ni altrament, essent majorment com és militar y de noble
prosàpia, y axí per dites constitucions, privilegis,
prerrogatives, usos y costums no pot ni deu ser
capturat sens instància de part y sens concurrència de delictes comesos dins lo present Principat
y comtats, y dita captura y detenció, cessant los
dits requisits y causes, no puguen ni deguen ser
fetes, y axí manco continuades, y com essent
aquelles fetes en virtut y per exequució de letres
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requisitòries vingudes de parts fora del present
Principat y comtats, se teme que dits pares inquisidors no attenten, en prejudici, contrafacció
y violació de dites generals constitucions, drets
y privilegis de dits aquest Principat y ciutat,
extràurer de aquells la persona de dit don Pedro, que seria major contrafacció y violació, per
quant segons dites constitucions y privilegis,
exemplars, usos y costums de dits aquest Principat y ciutat, ningú pot ser extret de aquella per
ninguns delictes que haja comesos, ans bé en dit
aquest Principat se deu conèxer de aquells. Per
ço, tant a instància del dit bras militar com de
dit don Pedro Santa Cília, per major justificació
de son dret y justícia aconsellats // 44v // dels
magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, dits deputats enviaren a dits pares inquisidors dos cavallers fent-los a saber los prejudicis,
contrafaccions y violacions que de la dita captura resulten a dites constitucions, drets, privilegis, usos y custums de dit aquest Principat, y los
que resultarien de la remissió en cars se fes fora
de aquell de la persona de dit don Pedro Santa
Cília, no sols per las causas y rahons dalt dites,
però encara per moltes altres, representant-los
tinguen a bé reparar aquells y aquelles, y no donar loch a majors que·s temen ab dita remissió,
los quals, a XXIII del passat respongueren tornarien resposta al consistori de dits deputats, y fins
a XXVIII del matex no donaren dita resposta, en
lo qual die de vint-y-vuit, per medi de Thomàs
Ribera, notari, y Joan Pérez, nuncio del Sant
Offici, respongueren que dits pares inquisidors
y lo tribunal de dit Sant Offici en totes les occasions y en particular en lo negoci de dit don Pedro Santa Cília, procehirien ab la correspondència deguda, y servirien a dits deputats en tot lo
que serie possible, y se allargarien y estirarien les
leys, comformant-se ab lo de justícia, comforme
a son temps se experimentarà. Y vehent dits deputats que havien passats molts dies que dits pares inquisidors no havien tornat la resposta que
havien offerta, y que ab dita detenció de la persona de dit don Pedro Santa Cília se augmentaven dits prejudicis, contrafaccions y violacions
de dites constitucions, drets y privilegis, lo die
abans de la dita resposta, que fonch a 27 del
matex, tingueren braços y junta de persones
dels tres estaments, representant-los tot lo que
en aquest fet havia passat fins en aquella jornada, per los quals fonch resolt fos feta embaxada
al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general ab representació de tot lo demunt dit, y altra
a vostres magnificències y mercès, perquè fossen servits ajudar y afavorir la conservació de dites generals constitucions, drets y privilegis. Y
com de la resposta de dits pares inquisidors després, com dalt està dit, seguida se veja que dits
pares // 45r // inquisidors, no conformant-se ab
lo que·ls és estat representat, incistexen y conti-

nuen la dita captura y detenció y no se espere
d’ells reparo ni esmena alguna, almenys voluntaris, y axí matex se teme de la dita remissió, dits
deputats, acudint a sa obligació y posant en exequució la resolució de dits braços, representen
ab esta embaxada a vostres magnificències y
mercès tot lo demunt dit, suplicant-los molt
humilment sien servits, per la conformitat que
sempre justa y loablement ha tingut la present
ciutat ab la Deputació, y per lo interès que la
present ciutat té per la conservació de sos privilegis, drets, prerrogatives y costums, procurar
que se eviten dites contrafaccions y en particular
la dita extracció, que tant prejudici serie, ajudant y affavorint axí matex a dits deputats en la
conservació de dites generals constitucions, y
en que no·s fasse prejudici ni violació alguna an
aquelles, del que ne rebran singular gràcia y
mercè».
E poch aprés, tornats dits senyor embaxadors,
refferiren a ses senyories com havien explicada
la dita embaxada a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent, y donada còpia de aquella en
la forma los era estat ordenat, y que ses magnificències havien respost que desitjaven acudir al
que tenien obligació, en observança de las generals constitucions, y que tractarien aquest negoci en lo dit savi Consell de Cent, y pendrien
resolució del que·s deurie fer y, presa aquella,
ne farien sabidors a ses senyories. E ses senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
Divendres, a IIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada per //
45v // part dels magnífichs consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat, los senyors Joseph de Bellafilla, donzell, y Nicholau Bonet,
ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, en resposta de la embaxada feta lo die de ahir per part
de ses senyories a dits magnífichs consellers y
savi Consell de Cent, acerca de la captura de
don Pedro Santa Cília, aportaren y donaren a
ses senyories la desliberació feta per dit savi
Consell de Cent dit die de ahir, continuada en
un full de paper, la qual és del tenor següent:
«Desliberació del savi Consell de Cent jurats,
celebrat a III de dezembre MDCXXVI. Que los
senyors consellers ajunten vuit persones del present consell de tots estaments, juntament ab los
quals attentament vejen, miren y concideren
tots los exemplars que per bona direcció de dit
negoci seran a propòsit en la present casa. Y,
notats y advertits, ne fassen sabidors als senyors
deputats, ajudant en açò a la obligació los toca
del reparo de dit negoci, y en cas se sabés o entengués que los molt reverents pares inquisidors
volguessen extràurer del present Principat dit
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don Pedro Santa Cília, encontinent los senyors
consellers que a sa notícia serà vingut manen
ajuntar lo present Consell y en ell proposar-ho
per a que s·i prenga la resolució qual la qualitat
y gravedat de dit fet demana, y que la present
del·liberació sia feta a ssaber a dits senyors deputats.»
En aquest mateix die se juntaren en la present
casa, ab veu de pública crida del matex die, les
persones dels tres estaments, tenint braços, en
los quals entrevingue- // 46r // ren les persones
següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich,
los senyors don Hiacynto Dezcallar, canonge
de la Seu de Barcelona; T.a Cornet, canonge de
dita Seu; Joan Roger, canonge de dita Seu; T.b
Payà, canonge de dita Seu. Per lo estament militar, los senyors Francesch Gualbes de Corbera,
Luís de Boxadors, Phelip de Sorribes, Hiacynto
Vilosa, don Ramon Çalbà, Joseph de Maduxer,
don Hiacynto Çacosta, Hierònym de Sort, don
Phelip Ferrera, Francesch Joan de Vergós, don
Bernat Terré, don Miquel de Rocabertí, Francesch de Vallgornera y Senjust, // 46v // don
Francesch Monsuar, don Francesch Sala, don
Jaume Falcó, don Ambròs Gallart, Bernat Cordelles, don Joseph Amat, don Joseph Terré,
don Anton Aragall, Joseph Olmera, Phederich
Dezvalls, Antoni Frígola, Joseph Aguilar, Phelip de Boxadós, Francesch Xammar, don Luís
de Rejadell, don Grau de Peguera, Miquel Joan
Tavarner, don Joan Sans, don Francisco Gilabert, don Dimas Macip, Miquel Joan Granollachs y de Prat, // 47r // Hierònym Cardona y
de Josa, don Pedro Raguer, Francesch Cella,
Francesch Valls, don Bernat Çalbà, don Aleix
de Semmanat, don Francesch Agulló, don Anton Meca, Miquel d’Oms, Phelip de Sorribes y
Rovira, don Luís Tormo, Miquel Pol, don Miquel Agulló, Joachim Valls, Agustí de Lana,
don Joan Çarriera, don Luís Dezcallar, don Joachim Margarit, don Francesch Agulló. Per lo
estament real, los senyors conseller en cap, Barthomeu Sala; // 47v // Francesch Sala, Jaume
Magarola y Hierònym de Navel. Als quals fonch
fet la proposició del tenor següent:
«En exequució de la deliberació feta per los presents braços a vint-y-set del mes de nohembre
proppassat y ans de disgregar-se aquells, feren la
embaxada de nou persones a sa excel·lència, suplicant-lo nos fes mercè de que, attès la persona
de don Pedro Santa Cília estava pres y detingut
per los pares inquisidors contra las generals
constitucions de Cathalunya, de fer que aquell
fos posat en libertat. Respongué’ns que, com a
zelós que era de la observança de les constitua. a continuació un espai en blanc de 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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cions de Cathalunya, que per sa part procuraria
en que aquelles no fossen violades. Enviarem
també lo síndich del General als magnífichs
consellers per a què tinguessen Consell de
Cent, lo qual tingueren lo die de ahir y, juntat,
enviaren allí una embaxada per don Francisco
de Erill, abat de Sant Culgat de Vallers, don
Luís Dezcallar y Antoni Càrcer, a la qual respongueren que lo Consell resoldria ho farien saber al consitori, com ha fet lo die de avuy y ab
scriptura que·s legirà. Suplicam a vostres magnificèncias y mercès sien servits manar-nos aconsellar lo que deuen fer en beneffici de aquest fet,
per a que nostres constitucions no sian lezes,
que és cert, ab la madura deliberació que en los
present braços se pendrà, se acertarà al servey de
Déu, de sa magestat y al que convé al beneffici
públich. Y, encontinent de legida la dita proposició, foren legidas la embaxada feta al savi Consell de Cent als tres del corrent, y axí matex la
desliberació feta per dit savi Consell de Cent,
enviada a ses senyories y continuada en lo present dietari sots la present jornada, en dita proposició mencionades. Encontinent lo dit senyor
// 48r // conseller en cap prengué còpia de la ditaa proposició, y se’n anà en casa de la present
ciutat per consultar dita proposició ab los demés senyors consellers, y poch aprés tornà en
los dits braços y aportà son vot en scrits, lo qual
encontinent fonch legit en presència de dits
braços, y encontinent tots los senyors de dits
braços y congregació votaren quiscú d’ells per
son orde, ab molta maduresa y concideració, y
aconsellaren a ses senyories: Que per alcansar lo
fi que·s desitja del negoci proposat, sien servits
los senyors deputats nomenar elets, ço és, tres
persones de cada estament, per a què juntament
ab ses senyories, miren, apunten, fassen les embaxadas que apparrà convenir en beneffici de dit
negoci y les demés diligències que apparran
convenients. Que la ciutat, en virtut de la deliberació feta lo die de ahir, posarà en exequució
lo que té ordenat y, per medi de embaxadas,
conferirà tot lo que serà necessari en utilitat del
negoci que·s tracta y, en cas de alguna novedat,
se servescan ses senyories juntar braços per a
què, comforme lo que se offerirà, se prenga la
resolució que convinga al servey de Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici del Principat, y
que los senyors deputats, en nom de tots los
braços, fassen una embaxada al senyor virrey,
dien(t) y explicant en ella los danys que causa la
dilació de no relexar de la presó la persona de
don Pedro Santa Cília, per ser en gran prejudici
de las generals constitucions y privilegis de
aquest Principat.»
Y encontinent ses senyories, en exequució de la
a. a continuació ratllat deliberació.
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dita resolució, feren nominació de nou persones
eletes, ço és, tres de cada estament, per a que,
juntament ab ses senyories, fessen les diligències
que convenen fer-se en rahó de dit negoci,
comforme en dita resolució està contengut, les
quals persones eletes foren les següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Francisco de Erill, abat de Sant Culgat de Vallers, // 48v // don Francisco Terré, degà y canonge de Barcelona y Macià Amell, canonge de
dita Seu. Per lo estament militar, los senyors
don Luís Dezcallar, don Miquel de Rocabertí y
Francesch de Tamarit, donzell. Per lo estament
real, los senyors Joan Francesch Cudina, Francesch Salavardenya y misser Francesch Tristany.
Disapte, a V. En aquest die se juntaren en la present casa les nou persones dels tres estaments,
eletes y nomenades per ses senyories lo die de
ahir, en exequució de la resolució presa en los
braços tinguts en la present casa lo dit die de
ahir, acerca dels negocis concorrents de la captura de don Pedro Santa Cília, los quals tractaren entre ells lo dit negoci.
En aquest matex die los senyor deputats, en
exequució // 49r // de la resolució presa en los
braços tinguts en la present casa lo dit die de
ahir, acerca dels negocis concorrents de la captura de don Pedro Santa Cília, los quals tractaren entre ells lo dit negoci.
En aquest matex die, los senyors deputats, en
exequució de la dita resolució presa en los dits
braços tinguts lo die de ahir en la present casa,
enviaren ab embaxada, al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors don Francisco de Erill, abat
de Sant Culgat de Vallers; don Francisco Terré,
degà y canonge de la Seu de Barcelona; Macià
Amell, canonge de dita Seu; don Luís Dezcallar, don Miquel de Rocabertí, Francesch de Tamarit, donzell; Joan Francesch Cudina; Francesch Salavardenya, y misser Francesch Pere
Rubí. Los quals anaren ben acompanyats, ab los
porters y masses grans devant y de molts officials de la present casa y, arribats en presència de
dit senyor loctinent general, explicaren y donaren a sa excel·lència la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: A 27 de nohembre
pròxim passat, ab solempne embaxada de part
dels deputats de aquest Principat, en exequució
de la resolució presa per los braços eo junta de
les persones dels tres estaments, que en dit die
// 49v // se tingué en la casa de la Deputació,
fonch presentat a vostra excel·lència que, per los
pares inquisidors contra la herètica pravedat y
apostasia, era pres y detingut en los càrcers del

Sant Offici de aquesta ciutat lo noble don Pedro
Santa Cília, no per delictes comesos contra la
santa fe catòlica, sinó per exequució de unes letres requisitòries que·s diu ser emanades del tribunal del il·lustríssim y reverendíssim senyor inquisidor major, y que dita captura y detenció
del dit don Pedro feta per dits pares inquisidors
ere·n contra las generals constitucions, capítols
y actes de Cort, privilegis, prerrogatives, usos y
costums de aquest Principat y de la present ciutat, y també en lezió de la jurisdició real, per no
tenir dits pares inquisidors poder exercir en persona de don Pedro Santa Cília jurisdicció alguna en virtut de dites requisitòries ni altrament
per negocis fora de la santa fe cathòlica, essent
majorment com és dit don Pedro persona militar y de noble prosàpia, y axí per ditas constitucions, privilegis, prerrogatives, usos y costums
no pot ni deu ser capturat sens instància de part
y concurrència de delictes comesos dins lo present Principat y comtats, y dita captura y detenció, cessants los dits requisits, no poden ni
deuen ser fetes ab salvetat de dites constitucions
y de la jurisdicció real, y per ço se suplicà a vostra excel·lència fos servit, per la conservació de
la dita jurisdicció real y de dites constitucions y
privilegis militars, no permètrer los sie feta violació alguna, ni dit don Pedro Santa Cília sie detingut més en dits càrcers de la Inquisició, ni extret del present Principat, la qual extracció se
tem per ser estada la dita captura en virtut de dites requisistòries vingudes de fora del present
Principat, que serie major contrafacció y violació de dites constitucions y privilegis. Y com per
vostra excel·lència sie estat respost que desitjava
molt la observança de les dites generals constitucions y privilegis, y li pesava summament se
offerís lo encontre representat, y que en tot lo
que podrie acudir a la dita observança, comforme se li suplica, y a demés del demun dit, sien
estades fetes per dits deputats altres diligències
ab dits pares inquisidors per la dita conservació
de dites constitucions, y axí perquè dit don Pedro Santa Cília fos extret // 50r // y relaxat de
dits càrcers y no fos extret ni remès del present
Principat, y hajen passat dies que·s continuà dita
captura, y se tem la dita extracció y remissió de
sa persona. Per ço, dits deputats, en exequució
de la resolució presa en los braços en lo die de
ahir, tornan a representar a vostra excel·lència
dites contrafaccions de constitucions y privilegis
y violacions de dita jurisdicció, perquè sie servit
manar que dits pares inquisidors relaxen y liberen la persona de dit don Pedro Santa Cília, y
no permeta se fasse extracció ni remissió de sa
persona fora del present Principat, ne rebran
singular gràcia y mercè».

la dita embaxada en la forma los ere estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost que desitjave la conservació de las constitucions y privilegis de aquest Principat, y en particular en lo
que té respecte a la conservació y lezió de la jurisdicció real y que entenia que los pares inquisidors anirien molta conciderats y remirats en
aquest negoci. E ses senyories feren les degudes
gràcies a dits senyors embaxadors.
50v

E, poch aprés, tornats dits senyors embaxadors,
refferiren a ses senyories com havien explicada
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Dimecres, a VIIII. En aquest die vinguéb en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Argila, doctor en medicina, lo qual féu relació a ses
senyories com mossèn Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, està en lo lit malalt ab indisposició y febra, per la qual no pot
acudir a la obligació de son offici.
Divendres, a XI. En aquest die ses senyories anaren a la Llotja de la present ciutat consistorialment, per rahó de acabar de arrendar les bolles
del trienni corrent.
En aquest matex die ses senyories enviaren ab
embaxada, als magnífichs consellers de la present ciutat, // 51r // los senyors don Luís Dezcàllar y Francesch Codina, ciutadà honrrat, los
quals se conferiren en casa de la present ciutat y,
arribats en presència de ses magnificències, los
offeriren, per part de ses senyories, conferència
de les persones eletes de la present casa abc les
persones anomenades per part de ses magnificències acerca la captura de don Pedro Santa
Cília. E, poch aprés, tornats dits embaxadors en
consistori, refferiren a ses senyories com havien
feta la dita embaxada a ses magnificències, y que
havien feta la dita offerta de dita conferència de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que ses magnificències havien respost
que estave molt bé que·s fes dita conferència,
perquè dit negoci tingués bon succés, y axí de
concentiment y voluntat de tots assenyalaren
fer-se dita conferència per a demà disapte, a les
nou hores abans de mitg dia en la casa de la present ciutat, com és acostumat de fer-se semblants conferències en semblants casos: anar la
primera vegada en casa de la present ciutat, donant los de la ciutat la mà dreta als de la present
casa, y quant se juntaren en la present casa,
que·s sol fer la segona vegada, los de dita present casa donen la mà dreta als de la present
casa.
En aquest matex die ses senyories encomanaren
a mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust,
donzell, regent los comptes del dit General, un
a. a continuació ratllat s.
b. a continuació ratllat ren.
c. a continuació repetit les persones eletes de la present casa.
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llit de vellut vert guarnit de tafetà groch y tela
verda, que ab tot són deu pesses, designat ab lo
acte de comanda de dit lit feta a dit de Vallgornera, rebut en la scrivania major lo die present,
lo qual lit és estat après de Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat, per orde de ses senyories, y aquell havie secrestat lo magnífich Joan Batista Cassador,
donzell, exactor del dit General, en poder de dit
Verdaguer, per ser dit lit del quòndam Joan Benavent, òlim receptor dels fraus del dit General,
debitor al dit General, y dit Benavent lo tenia
del senyor comte de Ozona, també debitor al
General.
51v

Disapte, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Antoni Pi, mercader de la vila
de Sant Feliu de Guíxols, fill de Rafel, lo que, en
nom y com ha procurador de dit Rafel Pi, altre
dels taulers del General de dita vila de Sant Feliu de Guíxols, com de sa procura conste, ab
acte rebut en poder de Profecto Castelló, notari
de dita vila, als vint-y-sinch de nohembre pròxim passat, en dit nom renuncie en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de altre dels taulers
del General de dita vila de Sant Feliu de Guíxols, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories, attesa la relació de paraula feta en consistori per lo
magnífich misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, present en
consistori, ab la qual dix que lo dit Raphael Pi
no devie res al General, y axí ses senyories acceptaren la dita renunciació, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest matex die se conferiren los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y persones eletes de la present casa per lo negoci de
la captura de don Pedro Santa Cília, en casa de
la present ciutat a(b) les persones eletes per los
magnífichs consellers y savi Consell de Cent
anomenades tambéa per lo negoci de dita captura, ahont posaren los magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y elets de la present
casa a la mà dreta de dits senyors elets per part
de dita present ciutat, los quals tractaren entre
ells dits negoci.

52r

Dimars, a XV. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor
del General en la part de levant, ha comptat y
pagat íntegrament la terça de janer, febrer y

mars pròxim passada, tant del dret ordinari com
de galeres. E axí mateix ha comptat y pagat lo libre de la Taula de Sant Feliu de Guíxols de la
terça de juliol, agost y setembre pròxim passada, lo qual, comforme altres relacions per ells
fetes, constave no haver comptat ni pagat.
Dimecres, a XVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Francesch // 52v
// Vernet, ciutadà de Barcelona, ajudant comú
del racional y regent los comptes del General, lo
qual renuncia en mà y poder de ses senyories lo
dit son offici de ajudant comú, en favor de
Hiacynto Vernet, son fill, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y
fer dita provisió en favor de dit son fill. E ses
senyories admeteren aquell, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en
Barcelona.
Dijous, a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Argila,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com mossèn Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General
està en lo lit ab indisposició y febra de alguns
dies a esta part, comforme té ja feta altra relació
a ses senyories als nou del corrent, per la qual
malaltia no pot servir son offici.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General, los magnífichs misser Joseph Montaner, assessor, y Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major
de dita visita, los quals, per part de dits senyors
visitadorsa suplicaren a ses senyories fossen servits girar al regent los comptes del General per
compte de dita visita, tres mília liuras, a compliment // 53r // de quatre mília liuras que en dies
passats los foren estades demanades per part de
dita visita, per las quals, al temps que·s féu dita
demanda, se’ls giraren mil liuras, que fonch a
26 de octubre pròxim passat, dient a ses senyories que havien de fer-se al present molts pagaments per gastos de dita visita y que tot lo que
fins assí se havia girat estave tot gastat. E ses
senyories digueren que farien lo que tindrien
obligació en rahó de sos officis y en observança
del capítol primer del nou redrés ab molt gran
punctualitat.
Divendres, a XVIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, los quals apora. a continuació repetit los quals per part de dits senyors visitadors.

a. a continuació repetit anomenades també.
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sent casa, y manaren posar una cadira de vellut
carmesí entre les cadires dels senyors deputats
ecclesiàstich y militar, y aguardaren lo dit senyor marquez ab molts cavallers y officials, qui
per dit effecte eren en la present casa, y poch
aprés vingué lo dit senyor marquez, acompanyat de molts cavallers y criats. E ses senyories lo
hisqueren a rèbrer consistorialment ab los porters devant y masses altes fins al cap de la escala,
y de allí tots junts, passant per la sala dels reys,
se entraren en consistori, a hont se assentaren
quiscú d’ells per son orde, y lo dit senyor marquez se assentà entre los dits senyors deputats
ecclesiàstich y militar, y tots en ses cadires, com
dit és. E lo dit senyor marquez los féu les gràcies
de dit propri ús y conversaren una estona y a cap
de poch, ab molts compliments y cortesies, se
alsaren y ses senyories lo tornaren acompanyar
fins al dit cap de la escala, y allí se despartiren ab
les matexes cortesies.

taren y donaren en mà y poder de ses senyories
un vot en scrits, firmat en mà de dits assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats, acerca de la
contrafacció de constitució feta per los molt reverents pares inquisidors, en rahó de la captura
de don Pedro Sancta Cília, lo qual és del tenor
següent:
«Jesús, Maria. En lo fet consultat per los senyors
deputats de aquest Principat als assessors del General y doctors aplicats ynfrascrits, sobre si la
captura feta per los senyors inquisidors de dit
Principat de la persona de don Pedro Santa Cília
és contra las constitucions generals, privilegis y
altres drets de dit Principat, y de les diligències
deuen fer dits senyors deputats per reparo de dita
// 53v // contrafacció, etiam en lo cars occorrent
en què ja, segons se entén, lo dit don Pedro Santa Cília està fora de dites presons per ésser-se’n
anat de aquelles. Vistes les embaxades fetes per
orde dels senyors deputats a dits senyors inquisidors y les respostes per ells fetes a dites embaxades, attès que los dits senyors inquisidors tenen
la jurisdició delegada y no han al·legada qualitat
alguna que·ls triburi jurisdicció per poder capturar al dit don Pedro Santa Cília, persona secular y
de estament militar, de for y jurisdicció del senyor rey y, per consegüent, no poder ser capturat
sens instància de part ni altrament. Són de vot y
parer que la captura y detenció de la persona de
dit don Pedro Santa Cília són fetes per los dits
senyors inquisidors rebuts ut nunc contra constitucions generals del present Principat, y que los
senyors deputats han de procurar lo reparo de dites contrafaccions de constitucions, no obstant
que lo dit don Pedro Santa Cília se’n ere anat de
dites presons, y que per dit effecte se ha de presentar a dits senyors inquisidors, per lo síndich
del General, una scriptura requerint ab ella a dits
senyors inquisidors revoquen dita captura y procehiments seguits de aquella, la qual scriptura se
ferà a de part.
Rubi, assessor. Cancer consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany, consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Franciscus Magarola, fisci
Generalis advocatus. Bernadus Sala, assessor.
Vinyes, consulens. Xammar, advocatus civitatis.
Mir, consulens. Aleny, consulens».a
54r
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Janer MDCXXVII
Disapte, a II. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories // 55v // los magnífichs assessors ordinaris del General, los quals aportaren
y donaren en mà y poder de ses senyories dos
vots en scrits, lo hu acerca de la captura de don
Pedro Santa Cília, y l’altre acerca de la captura
de Francesch Pardina feta per los senyors inquisidors, los quals vots són del tenor següent:

Disabte, a XXVI de dezembre MDCXXVII. En
aquest die lo senyor don Luís de Guzmán, // 54v
// marquès de Maensa, qui poch ha és vingut de
Itàlia y passe en Madrit, envià a dir a ses senyories, per medi de dos cavallers, criats seus, que
volie venir en la present casa a fer gràcies a ses
senyories del propri ús li havien donat als XXIIII
del corrent, e ses senyories se juntaren en la pre-

«En lo fet consultat per los senyors deputats de
aquest Principat als assessors del General y doctor aplicats infrascrits, acerca de la captura per
los senyors inquisidors de dit Principat feta de la
persona de don Pedro Santa Cília y del secrest
de sos béns fet de sos béns, després de ser-se’n
anat lo dit don Pedro Santa Cília dels càrcers de
la casa de la Santa Inquisició, y altres procehiments fets per dits senyors inquisidors després
de dita captura y per rahó de aquella. Vist lo vot
ja fet per dits assessors y doctors aplicats acerca
del fet per los senyors deputats consultat acerca
de dita captura. Los assessors, advocat fiscal y
doctors applicats són de vot y parer que los senyors deputats fassen presentar per son síndich,
als dits senyors inquisidors, una scriptura que
han ordenada que comensa «Per part dels senyors deputats, etcètera».
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Gilabert,
advocatus civitatis. Tristany, consulens. Balet,
consulens. Josa, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Bernardus
Sala, assessor. Rubi, consulens. Vinyes, consulens.
Franciscus Magarola, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Aleny, consulens».

a. a continuació dos vots transcrits en l’Apèndix 2, pàgs.
1476-1477.

«Jesús, Maria. En lo fet consultat per los senyors deputats y oÿdors // 56r // de comptes del

169

[ 1627 ]

[ 1627 ]

present principat de Cathalunya, acerca la captura de Francesch Pardina, donzell, en la present ciutat domiciliat, per los senyors inquisidors del present Principat feta y detensió de
aquell. Los assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats devall scrits, són de vot y parer que,
attès dit Pardina és persona layca y secular y persona militar, que no pot ésser capturat sens
instància de part, comforme lo privilegi al estament militar concedit in corpore juris insertat. Y
los dits senyors inquisidors tenen la jurisdicció
limitada, y fins vuy no consta de alguna qualitat
tribuint jurisdicció a dits senyors inquisidors.
Per ço és dita captura y detenció contra las generals constitucions de Cathalunya y, per consegüent, tenen obligació los senyors deputats
oposar-se per rahó de sos officis a la dita contrafacció, y ab scriptura y altrament procurar lo reparo de dita contrafacció.
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Rubi,
consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany,
consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Bernardus Sala, assessor. Franciscus Magarola, consulens. Vinyes, consulens. Xammar,
advocatus civitatis. Aleny, consulens».
56v

aquells y trobaren haver-s·i de redressar algunes
stàncies per la custòdia y guarda dels presos, y
axí donaren orde a mestre Sebastià Calrà, fuster,
se posàs en adobar y redressar lo que era necessari adobar-se per la dita custòdia de dits presos.
57r

Dilluns, a IIII. En aquest die morí lo excel·lentíssim senyor fra don Luís Díez Aux y de Armendaris, bisbe de Urgell, y elet arcabisbe de
Tarragona, loctinent y capità general del present Principat y comtats, lo qual és mort entre
les dues y tres hores de la matinada.
En aquest mateix die los magnífichs consellers
de la present ciutat enviaren ab embaxada a ses
senyories los senyors Joseph de Bellafilla, donzell, y Julià de Navel, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals feren a ssaber a ses senyories com
lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y comtats era mort. Y
axí suplicaven, per part de ses magnificències,
fossen servits ses senyories manar regonèxer los
càrcers reals de la present ciutat si estaven ben
fortificades, com era rahó, per custòdia dels presos y, si no estaven conforme, manassen fortificar aquelles per a que no·s succehesca algun sinistre succés, majorment en aquest temps que
no·y ha president.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a
ses magnificències del bon avís los fejen, y que
en aquest mateix die manarien vèurer y regonèxer los dits càrcers.
En aquest mateix die, a la vesprada, en exequució del demunt dit, ses senyories anaren consistorialment en los dits càrcers reals de la present
ciutat, y regonegueren totes les stàncies de
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Dimars, a V. En aquest die se’n aportaren ab
unes andes de la present ciutat lo cadàver del
excel·lentíssim senyor fra don Luís Díez Aux y
de Armendaris, loctinent y capità general del
present Principat y comtats, bisbe de Urgell y
elet arcabisbe de Tarragona, lo qual, segons se
diu, aporten aquell en la Seu de Urgell per enterrar-lo en sa cathedral.
Divendres, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com mestre Pere Fuster,
ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor del
dit General en la part de ponent, ha comptat y
// 57v // pagat la terça de abril, maig y juny pròxim passat del any 1626, exceptat los libres y diners de la taula de Tremp y Pallàs y sa col·lecta
de dita terça, la qual no ha pogut comptar per
haver fet apprehenció los senyors visitadors del
General dels libres de dita taula de dita terça de
abril, maig y juny de dit any 1626.
En aquest mateix die, present de mi, Jaume Ferrer y Orriols, notari, ciutadà de Barcelona, servint lo offici de scrivà major y secretari del General de Cathalunya per malaltia de mossèn
Antoni Thió, qui obté lo dit offici, y de licència
de ses senyories a mi concedida per a servir lo
dit offici durant la dita malaltia. Y, presents per
testimonis Raphael Rubí, burgès de Perpinyà, y
Francesch Sala, ciutadà honrrat de Barcelona,
constituït personalment lo magnífich Barthomeu Sala, síndich del dit General, per orde y
manament de ses senyories, y en virtut de desliberació feta per ses senyories als V del corrent,
entre les deu y honze hores abans de mitg die,
devant la presència dels molt il·lustres senyors,
el licenciado Pere Fernàndez de Sea, lo doctor
Hierònym Gregori y licenciado Joan Sanctus de
Sanct Pedro, inquisidors dels present principat
de Cathalunya, trobats personalment en una
sala gran de son palàcio de la Santa Inquisició
situat en la present ciutat de Barcelona, assentats ab ses cadires de repòs, tenint-ne per al dit
síndich, scrivà major y secretari, y testimonis,
apparellades per assentar-se en elles. Y, antes de
arribar a dita lur presència, y demanant lo dit
síndich audiència per a presentar les scriptures
baix scrites, dits senyors inquisidors enviaren a
dir a dit síndich per medi de Thomàs Ribera,
son secretari, que se havia de levar la espasa per
entrar en lur consistori, // 58r // que axí era
acostumat, y lo dit síndich, replicant, digué que

los officials del General no dexaven les armes en
ninguna part que anassen, y axí no entén dexar
la espasa. Y encontinent lo dit secretari digué al
dit síndich que los senyors inquisidors volien
habilitar les scriptures, y dit síndich digué que
en ninguna manera les dexeria habilitar, perquè
dites scriptures estaven comforme havien de estar, y que tal no se havia may acostumat, y en
qualsevol part que per part del General se
aguessen presentat scriptures may les havien habilitades. Y dit secretari se’n entrà a hont estaven dits senyors inquisidors, y a cap de poch dits
senyors inquisidors hisqueren en dita sala gran
ahont tenien dites cadires, y allí se assentaren
tots, axí dits senyors inquisidors com dits síndich, scrivà major y testimonis, quiscú d’ells en
dites cadires. Y, fetes les degudes cortesies, sens
haver volgut vèurer ni habilitar les dites scriptures, lo dit síndich, en nom del General, presentà
y presentar instà y requerí a mi, dit notari, en
nom de dit scrivà major y en presència de dits
testimonis, als dits senyors inquisidors dos
scriptures, la una aprés la altre, las quals són del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Per part dels senyors
deputats del General de Cathalunya se representà estos dies passats a vostres senyorias que la
captura de la persona de don Pedro Santa Cília,
feta per orde de vostres senyorias, y la detenció
de sa persona en los càrcers de la Sancta Inquisició de la present ciutat, ere contra les generals
constitucions de Cathalunya, per ser persona
militar, de for y jurisdicció del senyor rey, y no
poder procehir contra d’ell sen instància de part.
// 58v // Y axí mateix, com lo comminar vostres
senyorias de voler tràurer aquell de la present
ciutat ere contra dites constitucions y privilegis,
a la present ciutat concedits, las qual estan en sa
viril observança. Y axí se instà a vostres senyories
fossen servits manar relexar aquell de dits càrcers, reintegrant al Principat en la conservació
de dites constitucions y privilegis. Y, estant les
coses en aquest estat, han entès que dit don Pedro se’n seria anat de dites presons y, si bé ara la
dita demanada relaxació cessa, però no la contrafacció feta per vostres senyories en quant a la
captura de dit don Pedro, perquè dit prejudici té
respecte no sols al present però al sdevenidor. E
com los senyors deputats, per rahó de son offici,
com ha deffensors de las constitucions de Cathalunya y altres drets de la pàtria, haguessen determinat de interpel·lar a vostres senyories y estiguessen ja per a fer-ho, a effecte que revocassen
dits procehiments eo dita captura feta de manament de vostres senyories com a nul·la y com ha
feta contra las constitucions y contra del privilegi al stament militar concedit, que és insertat in
corpore juris, y dita nul·litat no·s pogués en manera alguna dubtar, com vostres senyors fins vuy
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no hajen exprimit ninguna qualitat, tribuint jurisdicció com tenien y tenen obligació, attès tenen la jurisdicció limitada, perquè d’exa manera
constàs que vostres senyories procehien en cas
de jurisdicció. Y estant esta notòria nul·litat de
dita captura, vostres senyories han ajustat a dita
contrafacció altra contrafacció, per quant, ab
públichs monitoris eo manaments, han seqüestrat los béns del dit don Pedro Santa Cília en poder de algunes persones d’esta ciutat, los quals
monitoris y preceptas són seqüela de dita captura, y axí com aquella és nul·la y contra las constitucions de Cathalunya, axí ho són dites seqüelas
que seguexen la naturalesa del principal, màxime que dits seqüestres se encaminen y són preparatoris a confiscació, com no apparega ni
conste de altra causa // 59r // ho rahó sien fets,
en que se fassa altra contrafacció de constitucions prohibints la confiscació de béns. Per ço,
dits senyors deputats, per la obligació de sos officis y per lo jurament tenen prestat, representen
y diuen a vostres senyories sien servits revocar
dita captura com ha feta contra las generals
constitucions de Cathalunya y privilegis reals ab
tots los procehiments per vostres senyories, després d’ella y de ésser-se’n anat dit don Pedro
Santa Cília de dites presons fets, altrament los
senyors deputats, ab los medis lícits y permesos y
per la casa de la Deputació acostumats, procuran
obtenir dita revocació, com a fins a obtenir
aquella no puguen cessar de acudir a la obligació
de sos officis».
«Molt il·lustres senyors: Los deputats del General de Cathalunya han entès que vostres senyorias han pres y capturat la persona de Francesch
Pardina, donzell, en la present ciutat domiciliat,
lo qual, per ser com és persona layca y tenir vostres senyories la jurisdicció limitada a certes persones y negocis, de què no és dit Pardina, ere y
és exempt de la jurisdicció de vostres senyorias.
Y, per altra part, per ésser com és persona militar, no podie ésser pres ni capturat sens instància de part, per ésser aquexa prerrogativa de militars, en virtut de privilegi real al estament
concedit, que està insertat en lo volum de les
constitucions. Per lo qual, és cert que dita captura y detensió és contra les generals constitucions de Cathalunya, a la qual contrafacció tenen obligació dits deputats de opposar-se per
rahó de sos officis, y procurar per los medis possibles la reintegració del prejudici que ab dita
contrafacció se fa a tot lo Principat. Per ço, lo
síndich del General diu a vostres senyories sien
servits manar relexar al dit Pardina dels càrcers
en que·l tenen detingut, y revocar, cassar y
anul·lar // 59v // tots los procehiments contra de
aquell en rahó de dita captura y detenció fets.
Altrament protesta en dit nom de tot lo lícit y
permès de protestar. Requirens».
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sens instància de part, majorment que dit don
Pedro Santa Cília no tenen notícia ni saben los
senyors deputats que estigués pres sens instància de part, ni los senyors inquisidors tenen
obligació ni dehuen dir-ho. Y, en lo que al·legan del secrest dels béns de don Pedro Santa
Cília diuhen que no ha tingut loch per no haver-hi béns en aquest Principat que sien seus, ni
entenen per ara valer-se de dit secrest, y axí no
tenen los senyors deputats quexa alguna que
justa sia dels procehiments fets en la Inquisició
contra dit don Pedro Santa Cília y Pax. Requerint al notari.»

Y encontinent, legides y presentades les dites
scriptures a dits senyors inquisidors, los fonch
donada còpia de aquelles en mà y poder de
mossèn Thomàs Ribera, lur secretari, qui era allí
present per orde de dits senyors inquisidors.
Respongueren que se aturaven lo termini per a
respòndrer. De les quals coses lo dit síndich, en
nom del General, requerí a mi, dit notari, ne
levàs acte, y axí se despediren ab molta cortesia.
E, després, als onze dels dit mes y any, entre les
deu y onze horas abans de mitg die, havent-me
enviat a cercar los dits pares inquisidors per
medi de dit mossèn Thomàs Ribera, son secretari, a mi, dit notari, me conferí en lo palàcio de
la Santa Inquisició y, entrat en la sala del secret,
en presència de dits senyors inquisidors, a hont
estaven assentats en sos banchs en presència de
Joan de los Ríos Terán, secretari, y Joan Pérez,
nuncio del Sant Offici, testimonis a estes coses
cridats, dits senyors inquisidors, responent a les
sobredites scriptures a ells presentades per lo dit
síndich del General, ço és a la scriptura tocant a
la captura y procehiments de dit don Pedro
Santa Cília, donaren la resposta següent:
«Satisfent los molt il·lustres senyors inquisidors
del principat de Cathalunya a una scriptura presentada per part dels molt il·lustres deputats del
General de dit Principat, ab la qual demanen
sien revocats los procehiments fets contra don
Pedro Santa Cília y Pax per lo tribunal de la Inquisició, diuen que dits senyors inquisidors tingueren capturat a dit don Pedro Santa Cília per
coses y delictes la conexensa dels // 60r // quals
toca al Sanct Offici, y no se’s vist may que los inquisidors hajan de donar rahó a ningun tribunal
secular perquè tenen presos los capturats, ni antes de publicar la enquesta acostuma tribunal
algú de dir perquè té pres lo delinqüent, lo
qual, si entén estar oprès té remey de recórrer al
superior del jutge qui·l té pres, lo qual no·u pot
ser la Diputació ni tribunal algú secular, y en
quant al que dits senyors diputats diuen de
comminar traure’l fora regne, responen que reben engay, perquè may tal han cominat. Y, en lo
que al·leguen del privilegi militar concedit per
los senyors reys de no capturar militar sens
instància de part, se guardarà si lo tal privilegi
tenen los tribunals de sa magestat y altres así
súbdits, en los casos que tindrà loch, mas no en
tribunals dels delegats de sa Sanctedat, qui no
han concedit semblant privilegi, y no és cosa
nova estar presos en la Inquisició y castigar militars sens instància de part, ans bé cosa molt entiga, y també s’és practicat en molts casos en los
càrcers reals de tenir militars sens instància de
part, y axí no han de fer meravella que en lo tribunal del Sant Offici, que no té obligació de
guardar semblant privilegi, capturen militars

«Satisfent los molt il·lustres senyors inquisidors
del present principat de Cathalunya a una scriptura presentada per part dels molt il·lustres //
60v // senyors deputats del General de Cathalunya que conté, ab effecte y pretén que per ser
Francesch Pardina secular y militar no pot ser
capturat per lo tribunal del Sant Offici, majorment sens instància de part, diuen que dit Francesch Pardina està pres per delictes la conexensa
dels quals toca al Sant Offici, y en axí encara que
sie secular no per so se’ls pot denegar la conexensa dels dits delictes, los quals no deuen manifestar ans de publicar la enquesta, ni li aprofita
lo pretès privilegi militar de no poder ser pres
sens instància de part, perquè no té necessitat la
Inquisició de instància de part per procehir contra delinqüents ni los privilegis reals se guarden
sinó en tribunals súbdits al senyor rey, y és cosa
molt antiga de capturar y castigar en la Inquisició cavallers seculars sens instància de part, y en
lo tribunal y Audiència Real també se és practicat en molts casos, quant més que no tenen notícia los senyors deputats que dit Pardina no estiga pres a instància de part, ni los inquisidors
deuen dir-ho ans de publicar-li la enquesta, y
axí no tenen quexa justa alguna dels procehiments fets en la Inquisició contra dit Pardina.
Requerint al notari, etcètera. Requerint-me que
levàs acte de aquelles y no donàs còpia de las ditas scriptures sens inserta de las presents respostes. De quibus, et cetera.»
62r
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Dimars, a XXVI. En aquest die lo senyor Joachim
Terré, oÿdor militar, ha refferit en consistori
dels senyors deputats que ell vingué ahir dilluns
dels molins drapers del loch de Ripollet, a hont
per orde del dit consistori era anat lo diumenge
antes, acompanyat de Pere Mas, procurador del
General; de Onoffre Coromines, credenser dels
draps de la bolla de la present ciutat, y de Bernat
Modolell, tauler del General de la vila de Alcover, ab assistència de mossèn Miquel de Monredon, alguazir real ordinari en lo present Principat, a effecte de fer experiència si·s poden // 62v
// los draps amolinar ab los ploms sens rèbrer
dany algú, comforme ab los capítols de les ordi-

nacions, per ses senyories manades publicar,
està ordenat posen a cada cap de dits draps y
que, arribat lo mateix die de diumenge en lo dit
loch de Ripollet, anà en lo punt acompanyat
dels demunt dits y de altres persones en lo molí
de Barthomeu Ranom, al qual, trobat en dit
molí li manà amolinar un drap ab dits ploms y,
responent dit Renom que obehirie a dit manament, dit senyor oÿdor manà posar en un drap
vint-y-quatrè blanch de Barcelona, que estava
per amolinar, un plom a cada cap de dit drap,
posà aquell lo dit Renom en lo noch de dit
molí, y comensà de amolinar-se lo dit drap, y se
anà amolinant. Y de aquí dit senyor oÿdor,
acompanyat dels demunt dits, anà a un altre
molí de T.a Barber, a hont trobà lo dit Barber y,
manant-li lo mateix que a dit Renom fonc per
dit Barber obeït y axí dit senyor oÿdor manà posar un plom del General a un altre drap vint-yquatrè blau de Barcelona, que entre altres eren
en dit molí per amolinar y, posats dits ploms, dit
moliner axí matex li posà lo noch y comensà de
amolinar dit drap y lo anà amolinant. Y lo endemà, ço és, dit die de dilluns, anà dit senyor
oÿdor en lo molí draper de T.b Puig, a hont
trobà molts draps per amolinar, y manà a dit
Puig que allí ere present que amolinàs una bayeta tenie allí per amolinar, en la qual axí mateix
dit senyor oÿdorc manà posar a cada cap de
aquella un plom del General, y dit Puig la posà
en lo noch ab dits ploms y la comensà de molinar. Y de aquí dit senyor oÿdor, acompanyat
dels matexos, tornà en lo dit molí del dit Ramon y trobà que se estava acabant de molinar lo
dit vint-y-quatrè blau y, aguardant que fos amolinat aquell per lo dit moliner, fonch tret del
noch y aportat al estenedor y posat en aquell,
fonch trobat y vist lo dit drap // 63r // tenir los
ploms que·y eren estat posats, y lo dit drap bo,
sens tenir dany ni lezió alguna, y de aquí se’n
anà al molí de dit Barber, a hont també se
aguardà dit senyor oÿdor fos acabat de amolinar
lo dit vint-y-quatrè que lo die abans ab dos
ploms s’era posat en lo noch per amolinar y tret
de dit noch lo dit drap amolinat, y aportat en lo
estenedor, fonch vist y trobat dit drap ab dits
ploms, ço és, hu a cada cap, y lo dit drap bo y
senser, sens dany ni lezió alguna. E després dit
senyor oÿdor, ab los matexos, anà al molí de dit
Puig, a hont trobà ja la dita bayeta amolinada y
posada al estenedor, tenint los matexos ploms
als caps, y dita bayeta sensera sens dany ni lezió
alguna, y axí fonch vist per les persones que
anant ab dit senyor oÿdor y altres del matex
loch, que dits ploms, ab los quals dits draps y
bayeta eren estats amolinats, no·y havien fet mal
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
c. a continuació ratllat molina.
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ni dany, com si no·y fossen estats posats, de
hont se veu que poden amolinar los draps y altres coses que·s acostumen de molinar, y que
encara que s·i pose ploms, comforme està ab
dita ordinació està ordenat, no causa dany algú
als draps ni coses amolinades, y pretèndrer lo
contrari no·s fa sinó per a que ab major libertat
puguen fraudar los drets del General.
Dimecres, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de la corrent visita, los
senyors Joan Coll, de la Seu de Urgell; don Miquel de Roca- // 63v // bertí y Francesch Salavardenya, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals,
per part de dits senyors visitadors, donaren y
presentaren a ses senyories la scriptura del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors: Los senyors visitadors
del General de Catalunya diuen que ha molts
dies que, per diversas personas, han suplicat a
vostres senyories fossen servits manar girar a
Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes, fins a quantitat de sis mília liuras que,
ab les vuit mília que en dos vegades són estades
girades a dit regent los comptes, fan la summa
de quatorse mília liuras, las quals sis mília liuras
arbitren que seran menester per a compliment
dels gastos que se offerexen en dita visita. Y a
vostres senyories, després de haver entregat lo
girar dita quantitat, enviaren a dir dits senyors
visitadors per Joseph de Bellafilla, lo dijous que
comptàvem a vint-y-hu del present, que los era
impossible poder girar ditas sis mília liuras, per
estar lo patrimoni del General exaust, que tenian de pagar moltas quantitats a iglésias y altres persones, y que la visita ja tenia vuit mília
liuras girades, y que era una quantitat gran lo
que·s demanave, que girarien alguna summa
justa y rahonable, de què devian acontentar-se
dits senyors visitadors, o que altrament seria
forsa ajuntar braços y donar-los-ne rahó, que
seria occasió de contencions que dits senyors
visitadors tenian obligació de evitar. Las quals
rahons, podent obligar a dits senyors visitadors
que·s valguessen dels remeys de dret, y en particular dels que·ls competexen per disposició
dels capítols del General, ab tot, per tenir la correspondència deguda ab aquest consistori, y
tractar aquest negoci ab la cortesia, urbanitat y
bons respectes que han desitjat sempre, // 64r
// respongueren a vostres senyories lo die de divendres, als XXII de dit, per don Miquel de Rocabertí, dient que quatorze mília liuras no·ls
apparexia fos quantitat gran ni excessiva, antes
molt moderada segons los gastos de las altres
visitas, y que encara en gastar esta quantitat tindrien lo mirament y concideració que han tingut des del principi de la visita, havent dexat de
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enviar assessors y altres officials als foràneos, en
què solien gastar més de tres mília liuras, y en
deminuir lo número dels calculadors y altres officials, y que encara que se giràs la dita quantitat de sis mília liuras no ere cosa precissa haverse de gastar íntegrament, ans bé, les que no·s
gastarien havien de restar en poder del mateix
regent los comptes, y no ceperant-se del mateix
los de la Generalitat, que la conexensa de assò
sols specta a dits senyors visitadors, y que a vostres senyories sols los toca haver de girar de las
pecúnias del General a dit regent los comptes
totas las quantitats que per obs de dita visita ordenarien dits visitadors o la major part de ells,
com ab paraules clares està disposat en lo capítol primer, número quatorze, de les corts del
any 1599, que dir està lo patrimoni del General
exaust y que se han de pagar moltas quantitats
a iglésias y altres persones no·ls appar sia cosa
rellevant, sabent com saben vostres senyories
que a la Generalitat se deuen grans summas de
quantitats, las quals se han dexat de cobrar per
respectes particulars, puix és notòria la quantitat dels rèdditos y emolument que té dita Generalitat, y ser ordinari lo de pagar censals a
iglésias y altres persones, sens que hage sobrevingut dita càrrega, que los gastos de dita visita
són més obligatoris y més precissament necessaris que tot lo demés, perquè sense·lls no·s pot
conclòurer ni fer-se en ella justícia, y la visita és
lo que té conservat lo erari del General y fa
que·s // 64v // puga acudir a las iglésias y altres
persones y a las obligacions y càrrechs que de
aquí se segueix, que las contencions que sobre
esta occasió poden succehir serà no per culpa
de dits senyors visitadors, sinó per la recusació
voluntària de vostres senyories, acompanyada
ab la contrafacció de dit capítol de Cort, y que
procehint dits senyors visitadors ab tant gran
justifficació com proceheix y han procehit sempre, tindrien poch que tenir cuydado de la junta de braços, en la qual y hont se vulle és ben
cert serà notori que no han gastat los diners de
la visita sinó per cosas tocants a ella, y per la
bona direcció y administració de la justícia y
utilitat del mateix General, comforme la mente
de la cort. Vostres senyories respongueren a dit
don Miquel de Ricabertí que·u pensarien y tornarien resposta a dits senyors visitadors, lo que
fins ara no són estats servits de fer, y com los
negocis de dita visita no deguen patir dilació, y
no·s puga passar avant sens los diners que·s són
menester per als gastos convenients. Per ço,
dits senyors visitadors, continuant los matexos
medis de suavitat y cortesia, nos han ordenat
diguéssem a vostres senyories fossen servits no
entretenir més aquest negoci, y girar la dita
quantitat de sis mília liuras a dit regent los
comptes, no obstant las rahons en contrari, que
quisà procehexen de personas que no·ls està bé

la visita, per a què altrament dits senyors visitadors han de ser forsats de acusar a vostres
senyories las penas de dits capítols de Cort, la
contrafacció de aquells, lo notori torb e impediment de dita visita, los danys y gastos que per
dita rahó patiria la Generalitat, procehir comforme la disposició de dits capítols y valer-se de
tots los remeys de justícia que al consistori de
dits senyors visitadors de dret pugan spectar, lo
que desitjen evitar, y axí altra vegada suplican a
vostres senyories se servescan per sa part ajudarhi, cumplint ab esta obligació de sos officis,
com confian de personas tant zelosas del beneffici públich.
65r
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Disapte, a XXX. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs misser
Francesch Ferruz, doctor del Real Consell de la
tercera sala, advocat fiscal de la Règia Cort, y
Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari,
los quals aportaren y donaren en mà y poder de
ses senyories una carta de sa magestat dirigida a
ses senyories, la qual fonch per ses senyories manada legir en presència de dits magnífich Ferruz
y Pérez, y és del tenor següent:
«A los amados nuestros los diputados de la Generalidad en el nuestro principado de Cataluña.
El rey.
Diputados. Haviendo muerto el obispo de Urgell, mi lugarteniente // 65v // y capitán general
en esse Principado y condados, conciderada la
calidad y importancia destos cargos, he nombrado en su lugar al obispo de Solsona, por las partes
y méritos que en él concurren, con entera confiança que en todo corresponderá a la opinión y
concepto que del tengo, y essa provincia será no
menos bien governada que defendida. Y pues el
tiempo que tuviere los dichos cargos ha de representar mi persona, os encargo y mando que, demás de admitirle y acudir al juramento de la
manera que se ha acostumbrado hazer en los
otros lugartinientes generales que han sido hasta
aquí, le respetéis y obedescáis en todo y por todo,
conforme los poderes que lleva, para lo que sois
obligados. Procurando, por vuestra parte, todo lo
que convenga para la deffensa, beneficio, quietud y seguridad desse Principado y condados, y
extirpación de tantos malos hechores como en
ellos suele haver, que allende de que esto importará mucho para que en essa tierra la justicia sea
bien administrada y se viva con la paz y reposo
que es menester, será hazer de vuestra parte lo
que es tan proprio de vuestros officios, y en ello
recibiréis muy accepto servicio. Dada en Madrit,
a XVII de enero MDCXXVII. Yo, el rey.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.
Vidit marchio, thezaurarius generalis. Vidit
Bernardus Navarro de Anoyta, regens. Vidit don

Franciscus Leo, regens. Vidit Pueyo, regens. Vidit
Villanueva.»a
66r

Y, encontinent legida la dita carta, presentaren
los dits Ferruz y Pérez a ses senyories un privilegi de loctinent y capità general del present Principat y comtats, en deguda forma despedit, en
favor del excel·lentíssim y reverendíssim don
Miquel Sanctus de San Pedro, bisbe de Solsona,
per a què aquell sie vist y mirat per ses senyories
y registrat y continuat en libre de Juraments de
officials reals, com és acostumat. E ses senyories
manaren continuar aquell en dit libre y tocar la
presentació de aquell en la forma acostumada,
com largament és de vèurer en dit libre.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Christòfol Cabirol, menor, scrivà del
magnífich deffenedor del General, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici en favor de Joan Matheu Mascaró, negociant, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si y
comforme per capítols de Cort lo és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich misser Joseph Fontanella, ciutadà honrrat de Barcelona, sobrecullidor
del General en la part de levant, lo qual féu relació a ses senyories com Jaume Linars, altre dels
taulers del General de la vila de Sant Feliu de
Guíxols, no ha donat libres ni diners de la terça
de abril, maig y juny 1626, en la qual dit Linars
ere receptor, y axí és debitor al General en los libres y diners de dita terça.

66v

Febrer MDCXXVII
Dillus, lo primer. En aquest die ses senyories
enviaren, als molt il·lustres senyors visitadors de
la corrent visita del General, los senyors Macià
Amell, canonge de la Seu de Barcelona; don
Luís Deszcallar y Julià de Navel, ciutadà honrrat
de Barcelona, los quals, per orde de ses senyories, aportaren una scriptura a dits senyors visitadors, presentada a ses senyories als XXVII de janer pròxim passat, continuada en lo present
dietari sots la dita jornada, la qual resposta és
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen
que havent-los refferit lo procurador fiscal del
consistori de la present casa que vostres mercès
a. a continuació un vot transcrit en l’Apèndix 2, pàg. 1477.
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demanaven se girassen a Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes, // 67r // fins
a quantitat de sis mília liuras que arbitraven serien menester, a més de las vuit mília liuras que
són estades girades per al compliment dels gastos que·s offerexen en la visita per medi del senyor Joseph de Bellafilla, feren representar a vostres mercès lo quant estava apretada la casa de la
Deputació per occasió dels molts gastos s’eren
offerts, axí en las contencions passades, vinguda
de sa magestat y celebració de corts, com encara
per las moltas pensions de censals que·s deuen a
diversos col·legis, universitats, iglésias y particulars persones, als quals se havia de acudir precissament, y a la paga de la terça dels magnífichs
doctors de la Real Audiència, que estava imminent. Suplicant a vostres mercès fossen servits
moderar dita quantitat de sis mília liuras a menor quantitat, pus de la prudència y bon zel de
vostres mercès confiaven se ferien ab ella cumplidament los gastos de la visita, y quant hi faltàs
podrian dits senyors deputats suplir lo que faltaria. Y lo mateix han fet representar a vostres
mercès per medi dels senyors don Miquel de
Rocabertí y canonge Coll, personas per vostres
mercès enviades a lur consistori, vehent que insistien vostres mercès en que·s girassen ditas sis
mília liuras al regent los comptes. Y ara, conciderant dits senyors deputats y oÿdors de comptes que vostres mercès, ab embaxada de tres
persones, declarada en scrits, continuen la matexa instància, no acontentant-se del que se’ls és
representat y offert per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, diuen que sempre ab gran
atenció y voluntat han acudit y ab la matexa
acudiran a procurar se fassa la visita ab tota libertat y ab lo degut compliment, segons que
per la Cort General del any 1599 fou statuït y
ordenat, sens perdonar treball ni diligència alguna, tenint ab vostres mercès la correspondència que és just. Y que de molt bona gana hagueren girada la // 67v // quantitat per vostres
mercès demanada, axí com han girades las demés, si entenguessen que sens ella no·s pot
prosseguir y clòurer dita visita, y altrament no
estiguessen ab tant precissas obligacions com
estan, de haver de pagar tantas quantitats de diners degudes a diversos acreadors censalistas
que·s quexen, la terça ja cayguda a 26 del passat
als magnífichs doctors de la Real Audiència y altres molts y necessaris gastos, trobant-se la casa
de la Deputació tant falta de diners per occasió
dels molts se don gastos en los triennis passats,
axí en las contencions se offerexen com en la
vinguda de sa magestat, celebració de corts, y
altres casos que·s són offerts. Però, entenent
que vostres mercès tenen encara mil liuras o cerca, de las vuit mil se giraren y que, segons la reformació de gastos, diuen vostres mercès han
feta a respecte de las visitas passadas, en algunas

[ 1627 ]

[ 1627 ]

de las quals no se ha gastat més de nou mília liuras, havent enviat assessors y officials per las veredas fora de Barcelona, que en esta no són
anats, no seria menester tant gran quantitat, ans
molt menor abastaria, han reparat en girar tant
gran summa, majorment que com vostres
mercès és notori dels gastos fets ab excés en las
visitas passadas se han donades y fetes moltes
quexes, axí per los ministres de sa magestat com
per los tres brassos de la Cort General. Y si bé a
vostres mercès toque fer la visita y demanar lo
diner apar és menester per a fer y clòurer aquella
segons lo capítol primer del nou redrés de la
corts del any 1599. Però, ab tot, los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per la general administració que tenen
de tot lo patrimoni, affers y negocis del General,
resten ab poder bastant per a vèurer lo que,
conciderades las circunstàncias occorrents, se
déu fer, a conservació y beneffici de la Gene- //
68r // ralitat, tenint sempre ull a que la visita se
fasse y no·s impedesca, y axí, acudint a esta obligació, conciderades las quexas dels gastos fets
en algunas visitas passades, la reformació que
vostres mercès diuen haver feta d’ells en la
corrent, la necessitat del General y altres circunstàncies molt ponderades y substancials, han
fet representar y suplicar a vostres mercès fossen
servits tenir-se per contents de moderar dita
quantitat tant gran, offerint, com ara de present
offerexen, de girar lo que sie menester per a fer
la visita, y sempre han tingut per cert vostres
mercès ab sa prudència approvarien aquest advertiment pus, continuant-se la visita y offerintse novas occasions de gastos, dits deputats y oÿdors de comptes giraran la quantitat serà
menester sens faltar un punt a lur obligació. Per
ço, ab esta embaxada tornen a representar a vostres mercès lo sobre dit, hi·ls tornen a suplicar se
conformen ab esta advertència y a la voluntat
que tenen de donar favor y ajuda cumplidament
a la prosequució y bon compliment de la present visita, postposats tots respectes, com també
postposen en tot lo que se offereix de exacció
de debitors y drets del General y demés negocis
que toquen a la administració de sos càrrechs, a
la qual ni han faltat ni faltaran, posant en exequució molt perfeta los capítols y ordinacions
de las corts generals per lo beneffici, conservació y utilitat de la cosa pública.»
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Dimecres, a III. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
don Miquel Santus de Sant Pedro, bisbe de Solsona, los senyors don Jaume Camps y don Bernat Salvà, los quals se conferiren en la vila o loch
de Sant Andreu de Palomar, a hont se trobave
lo dit senyor bisbe y, arribats en sa presència, li
donaren, per part de ses senyories, la benvinguda.

E, poch aprés, tornats dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien donada a dits
senyors visitadorsa la dita scriptura, y que dits
visitadors havien respost que ells respondrien ab
madur consell a la dita scriptura, la qual havien
rebuda ab molt gran aplàuso y contento.

En aquest mateix die, a la vesprada, entrà en la
present ciutat de Barcelona, per loctinent y capità general del present Principat y comtats, lo
dit excel·lentíssim senyor don Miquel Santus
de Sant Pedro, bisbe de Solsona, y los senyors
deputats y oÿdors de comptes, exceptat lo senyor oÿdor real, qui per sa indisposició era absent, anaren consistorialment acompanyats, ab
los porters devant ab les masses altes y de tots
los officials y ministres del General, los quals
partiren de la present casa de la Deputació ab lo
dit acompanyament y anaren // 69r // fora de la
present ciutat, anant per la Bòria avall y exint
per lo portal Nou y, anant, arribaren cerca de
una creu, a hont trobaren lo dit excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general, lo qual venia
fent camí envers la present ciutat ab la sua guarda de alabarders y capità de aquella. Anant devant sa excel·lència, tenint en son costat a la mà
esquerra lo senyor canceller don Pedro de Puigmarí, y després venien los reverents Fontanet y
Çalbà, y molts doctors del Real Consell. Y, arribats que foren dits senyors deputats y oÿdors, lo
dit senyor canseller se apartà de sa excel·lència,
tornant atràs, y en lo dit costat esquerre de sa
excel·lència se posà lo senyor Francesch Monlló, ardiaca major de Urgell y deputat ecclesiàstich; y los demés senyors deputats y oÿdors se
posaren devant, ab los dits porters y masses altes, y ab lo mateix acompanyament. Y axí venien acompanyant a sa excel·lència envers la
present ciutat molt gran tros de camí, a hont
arribaren los magnífichs consellers de la present
ciutat, acompanyats ab lurs officials y ministres.
Y, arribats dits magnífichs consellers, los dits
senyors deputats y oÿdors se despediren de sa
excel·lència y se’n tornaren ab lo matex acompanyament dins la present casa de la Deputació.
E sa excel·lència, acompanyat de dits senyors
consellers, continuà son camí y se’n entrà en la
present ciutat y arribà en la Seu de la present
ciutat, a hont en la forma acostumada prestà lo
sòlit jurament. E lo síndich del General féu la
sòlita y acostumada protestaa, rebent lo acte de
dit jurament, y també de dita protesta mossèn
Miquel Pérez, scrivà de manament, en la forma
acostumada.

a. visitadors interlineat, damunt de embaxadors ratllat.

a. a continuació ratllat ció.
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Dijous, a IIII. En aquest die vingué en consistori lo senyor oÿdor real. En aquest mateix die ses
senyories anaren a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
en lo palàcio del rey de la present ciutat, a hont
fa sa habitació. Y, arribats a sa presència, se feren
grans cortesies, rebent-los de peu, y a cap de
poch, fetes les matexes cortesies, se despediren
ab molt gran aplàuso de tots, com és acostumat.
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Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories anaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los magnífichs assessors, advocat fiscal
del dit General, los quals se conferiren en son
palàcio, y arribats a sa presència, explicaren y li
donaren en scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya entengueren, alguns mesos
ha, que en les corts últimament celebrades per
sa magestat en lo regne de Aragó se havie tractat de fer y ordenar un fuero ab que·s prohibís,
de assí al devant, lo entrar en dit regne tota manera de texits de seda, lana y altres, y com assò
fos en molt gran dany del General de Cathalunya y poblats en dit Principat, per les causes y rahons que baix se explicaran, // 70v // precehint,
per part de moltes universitats y singulars, differents quexas, tingueren a bé dits deputats de representar-los a les persones eletes per dites corts
per la adaptació de dits fueros, y als deputats de
dit regne de Aragó. Y per part de uns y altres se
han després representats a sa magestat, del qual
fins vuy no han tingut resposta alguna, ans bé,
lo dit fuero se és publicat y comensat posar en
exequució lo die de sant Sebastià proppassat,
juntament ab los demés en dites corts ordenats
y statuïts, ab què han crescut les quexes de moltes persones que en lo present Principat vivien
de fablicar robes texides de lana, y aportar y
vèndrer aquelles en dit regne de Aragó. E com
lo dit fuero y prohibició en aquell contenguda,
en quant poden compèndrer al principat de Catahalunya y poblats en aquell, sien directament
contra las constitucions de Cathalunya, situades
en lo títol «De comersis», en les quals està disposat que los cathalans puguen líberament anar
ab ses mercaderies en qualsevols regnes y terres
del rey, nostre senyor, y per consegüent en dit
regne de Aragó; y axí bé contra las constitucions y capítols de Cort que disposan sie servada
igualtat entre los naturals de dit regne de Aragó
y del present Principat, en lo qual dits aragonesos poder aportar y vèndrer les mercaderies
que·ls appar, de hont és que durant la prohibició de dit fuero ha de ser forsós levar a dits aragonesos lo entrar semblants mercaderies en lo
present Principat, y de tot poden resultar molts

inconvenients, que·s dexen ben conciderar, entre les quals no és lo menor que moltes viles y
lochs de aquest Principat y, assenyaladament,
del Camp de Tarragona, que vivien de fer raxes,
estamenyes y altres draps, y aportar-los a vèndrer en dit regne, per faltar lo comers en dit regne se han de venir a dispoblar y dexar la fàbrica
de dits draps, en molt gran dany y prejudici dels
drets del General que // 71r // paguen de exida y
deservey de sa magestat. Per ço y altrament,
attès tot lo dalt dit y que los deputats de dit regne de Aragó, havent advertit los dits prejudicis,
tenen bé en que aquell se modere en lo que té
respecte al present Principat. Los dits deputats a
vostra excel·lència suplican li sie dea mercè representar a sa magestat los dits y altres prejudicis que de dit fuero y la observança de aquell resultan al present Principat, y la contrafacció que
conté contra las constitucions de aquell, y suplicar-li sie de son real servey manar reparar
aquells, declarant que dit fuero no comprén lo
principat de Catalunya y poblats en aquell, que
dits deputats ho rebranba singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència».
E, poch aprés, tornats en consistori los dits
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal,
refferiren a ses senyories com havien explicada
la dita embaxada en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost que ell
scriviria a sa magestat suplicant-lo ab moltes veres fos servit remediar aquest negoci, y que ell
ajudarie en aquest negoci, y que ell ajudarie en
tot lo que porie per a què aquest negoci tingués
lo èxit desitjat y qual convé al servey de Déu, de
sa magestat y beneffici de aquest Principat.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada, als magnífichs consellers de la present ciutat, los dits magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General, als quals, per
part de ses senyories, los suplicaren fossen servits ajudar-los en tot lo que serie necessari acerca de la observança del fuero de Aragó sobre los
texits y monedes. E ses magnificències respongueren que ajuderien en tot lo que convindrie
per a què dit negoci tinga bon succés.
71v
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Dimars, a VIIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, los quals donaren en
mà y poder de ses senyories un vot, continuat
en un full de paper, acerca de las capturas de
don Pedro Santa Scília, y Francesch Pardina, la
qual és del tenor següent:
«Jhesús Maria: En lo fet consultat per los sea. de interlineat.
b. a continuació ratllat y.
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nyors deputats acerca de dos scriptures, per part
dels inquisidors de Cathalunya a ses senyories
presentades, en respecte de altres dos que dits
senyors deputats los havien fet presentar acerca
de las capturas de don Pedro Santa Cília y Pax y
de Francesch Pardina, donzell, en Barcelona
domiciliat. Vistas las ditas scripturas y lo contengut en ellas, los assessors y advocat fiscal del
General y doctors aplicats devall scrits, són de
vot y parer que dits senyors deputats tornen a
requerir a dits inquisidors que revoquen los
procehiments fets contra los sobredits, attès són
contra las generals constitucions de Cathalunya,
y juntament relaxen la persona de dit Pardina,
que encara vuy tenen presa, y que per dit effecte
a dits inquisidors fassen presentar la scriptura
que se és ordenada, que·s dóna apart ab lo present vot, en la qual se dóna cumplida satisfacció
y resposta als papers de dits inquisidors, y per
quant en ells diuen expressament que han procehit en aquexos negocis com a delegatsa // 72r
// apostòlichs y no altrament. Són també de vot
y parer dits doctors, ésser cas en que sa magestat
y son loctinent general en aquest Principat poden usar de sa real preminència y soberenia de
fer-los comparèxer a informar lo banch real y
donar rahó, com axí procehixen contra personas laycas, sotmesas a jurisdicció real.
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Rubi,
consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany,
consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci advocatis Generalis. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, consulens.
Franciscus Magarola, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Mir, consulens. Aleny, consulens».
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories Joan Galí, tauler del General de la
vila de Sabadell, lo qual renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit son offici de tauler, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories, attesa la relació feta de paraula per Antoni Sagrera, receptor
dels fraus del General, ab la qual ha constat a ses
senyories que lo dit tauler no deu res als General, acceptaren la dita renunciació si y comforme
per capítols de Cort los era lícit y permès, y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

neral, se conferiren consistorialment ab los porters y masses altes devant y acompanyats de
molts officials del General, se conferiren en son
palàcio. Y, arribats a sa presència y fetes les degudes cortesies, sa excel·lència representà a ses
senyories, de part de sa magestat fossen servits
ajudar-li a la expulsió dels ladres que tant oprimit tenen al Principat, que ell de sa part ferà tot
allò que convindrà en beneffici de la terra. E ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a sa
excel·lència de la mercè los feje en donar-los
part de cosas tant utilosas al bé comú, y en tot lo
que ells bonament podrien, axí en rahó del demunt dit com altrament, acudirien a tot lo que
convindria fer en servey de Déu, de sa magestat
y beneffici del present Principat. Y encontinent,
ab molta cortesia, se despediren de sa excel·lència, y se’n tornaren en la present casa.
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Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada, als senyor visitadors de la corrent visita del General, los senyors Joseph de Bellafilla, y don Hugo de Tamarit, los quals, per
part de ses senyories, feren a ssaber a dits senyors
visitadors com ses senyories havien girat al regent los comptes, per gastos de dita visita, sis mília liuras. E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien fet a
ssaber a dits senyors visitadors lo que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors
visitadors havien respost que estimaven en lo que
era rahó la mercè que ses senyories los havien
feta, y que dit negoci no podia haver dexat de tenir un bon succés, havent-hi entrevingut tant
bon medianer com era estat lo senyor bisbe de
Barcelona. E, poch aprés, vingueren en consistori de ses senyories, per part de dits senyors visitadors, los senyors don Jaume Camps y Joachim
Nicholau, los quals feren gràcies a ses senyories
de la mercè havien fet a dits senyors visitadors de
girar-los les dites sis mília liuras per gastos de visita, y que per ara se acontentaven en que tant solament fossen girades dos mília liuras.
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Divendres, a XVIIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, constituïts tots en consistori, requeriren a
mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor
del dit General, present en consistori, que exequutàs tots los debitors del General, axí ordinaris com de galeres, y tant los dèbits vells com los
nous, sens excepció de persones, ab tota brevedat, fent exequucions en les persones y béns de
tots los debitors ab tot rigor, de manera que lo
General cobre lo que se li deu, acusant-li los capítols de Cort sobre açò disposants, attès que al
present hi ha molt gran necessitat de diner per
acudir axí als gastos y pagaments de la visita,
com a las obligacions de la solució de les pen-

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari de sa excel·lència, lo qual digué
a ses senyories com sa excel·lència tenia algunes
// 72v // coses que comunicar a ses senyories. E
ses senyories, lo mateix die, obtinguda hora de
sa excel·lència per medi del síndich del dit Gea. a continuació una carta transcrita en l’Apèndix 2, pàgs.
1477-1478.
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sions dels censals y demés gastos necessaris del
dit General, al que contínuament se offerexen.
E lo dit mossèn Joan Batista Cassador, exactor
demunt dit, respongué que estave prompte en
fer tot lo que tenia obligació, suplicant a ses
senyories fossen servits ajudar-li en tot lo que
convindrie fer per exequució del demunt dit, y
que li fos donada còpia de la present scriptura.
E ses senyories respongueren que en tot lo que
podrien li ajudarien a effecte de la dita cobrança, y manaren ésser donada còpia de la present a dit exactor. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Francesch Besturs,
ordinari de la present casa, tots ciutadans de
Barcelona.
75v

Mars MDCXXVII
Disapte, a VI. // 76r // En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la
part de levant, ha comptat y pagat, tant del dret
ordinari com de galeres, las terças de abril, maig
y juny; juliol, agost y setembre 1626, acceptades las taulas devall scrites:
Primo, la taula de Puigcerdà, per la terça de
abril, maig y juny 1625.
Més, la taula de Calella, per la terça de abril,
maig y juny 1626.
Més, la taula de Pineda, la terça de abril, maig y
juny 1626.
Més, la taula de Sant Feliu de Guíxols, la terça
de abril, maig y juny 1626.
Més, la dita taula de Puigcerdà, la terça de abril,
maig y juny 1626.
Més, la dita taula de Calella, la terça de juliol,
agost y setembre de dit any.
Més, la taula de Pineda, la terça de juliol, agost
y setembre de dit any.
Més, la taula de Gerona, la terça de juliol, agost
y setembre de dit any 1626.
Més, la taula de Vich, la terça de juliol, agost y
setembre de dit any.
Més, la taula de Ripoll, la terça de janer, febrer y
mars 1625.

ses senyories, ab veu de pública crida del mateix
die, en forma de braços, en los quals entrevingueren les persones següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors don Francesch de
Eril, abat de Sant Culgat de Vallers; lo canonge
Joan Guasch. Per lo estament militar, los senyors excel·lentíssim duch de Cardona, don
Francisco Çagarriga, don Luís Dezcallar, Carlos
de Calders, don Berenguer d’Oms, don Anton
d’Oms, Phelip de Sorribes, Phelip de Sorribes y
Rovira, menor; Joseph Cescases, // 77r // Bonaventura de Montaner, don Aleix de Semmanat,
don Bernat Çalbà, Francesch de Vallgornera y
Senjust, Onoffre de Moncada, misser Narcís
Fontanet, Dionís Ciurana, don Francesch Tort,
misser Francesch Soler, Joseph de Bellafilla, don
Jaume Camps, Francesch Cornet, don Hugo de
Tamarit, Joachim Bolet, don Hierònym Torres,
don Francisco Junyent, Francesch de Tamarit,
Hierònym Gort y de Jorba, don Francisco Grimau, don Batista Falcó, Joan Granollachs, fill de
Francesch; don Miquel Agulló, don Ramon de
Guimerà, Joachim Valls, // 77v // don Francisco
Amat, Agustí de Lana, don Christòfol Icart,
Phederich Dezvalls, Francesch Nicolau, don
Francisco Agulló, don Acart de Eril, Francesch
Dezcallar, Hierònym Móra y de Almenar. Per lo
estament real, los senyors conseller en cap, Francesch Salavardenya, Miquel Quintana, Francesch Sala, Francesch Tristany, misser Jaume
Martí, Julià de Navel, Hierònym de Navel,
Agustí Pexau. Als quals per ses senyories fonch
feta la proposició següent:

E axí mateix lo dit magnífich misser Joseph
Fontanella, // 76v // sobrecullidor demunt dit,
present en dit consistori, féu relació a ses senyories com se devien al General los libres y diners
de totes les dites terces per los taulers de dites
taules, per ells respectivament degudes, com
dalt se diu.

«Excel·lentíssim y molt il·lustres senyors: Havent tingut notícia, en lo trienni proppassat,
que la vila de Perpinyà intentava ab sa magestata
// 78r // de desunir y ceparar los comtats de
Rosselló y Cerdanya ab lo present principat de
Cathalunya, volent fer de per si Generalitat, y
per dit effecte havien determinat enviar síndich
a sa magestat. Los deputats, per sa part, acudiren al remey que per leshores aparagué més
convenient y efficàs y, entre altres, feren una
embaxada al excel·lentíssim loctinent general
qui leshores ere, representant-li que dita disgregació no sols era en deservey de sa magestat,
però contra las generals constitucions de Cathalunya y reals privilegis de aquest Principat, com
en dita embaxada se conté, ab carta de nostre
agent, don Joan Grau y Monfalcó. Lo die present havem sabut com, per part de dita vila de
Perpinyà, ab un síndich que tenen en la cort de
sa magestat, se incistiria de nou per part de dita
vila de Perpinyà en dita ceparació, que per dit
effecte sa magestat hauria fet nominació de persones, com en dita carta és de vèurer. Suplican a

En aquest mateix die se juntaren les persones
dels tres estaments en la present casa per orde de

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1478-1479.
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és, per lo bras ecclesiàstich, los senyors don
Francisco de Eril, abat de Sant Culgat; don
Francesch Aymerich, cabiscol y canonge de Gerona; y don Francesch Terré, degà y canonge de
Barcelona. Per lo bras militar, los senyors excel·lentíssim duc de Cardona, don Luís Descallar, Joseph de Bellafilla. Per lo estament real los
senyors conceller en cap, Francesch Salavardenya y Hierònym de Navel.

vostra excel·lència y mercès nos fassan mercè de
aconsellar-nos lo que podem y devem fer en negoci de tanta importància, que estam ben assegurats que de tant madur consell exirà una resolució tant acertada en servey de Déu, de sa
magestat y de aquest Principat y de nostres
constitucions restaran il·lezes y se alcansarà lo fi
que tots desitjam.»
Y encontinent, legida la dita proposició, fonch
legida la embaxada continuada en lo dietari del
trienni pròxim passat, sots jornada de 18 de dezembre 1625, feta al loctinent y capità general
del present Principat y comtats, y axí mateix una
carta del agent de ses senyories en cort de sa
magestat, de 27 de febrer pròxim passat, la qual
és signada de letra G, y és assí cusida.
78v
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Y encontinent legides les dites scriptures, lo dit
excel·lentíssim senyor duc de Cardona donà son
vot en scrits, lo qual fonch legit en presència de
dits braços. Y encontinent lo dit senyor conseller en cap se alsà y prengué còpia de dita proposició y scriptures, y se’n anà en casa de la present
ciutat per consultar aquellas ab los demés senyors consellers. Y a cap de poch, tornat dit senyor conseller en los dits braços, donà son vot en
scrits, lo qual axí mateix fonch legit en presència
de dits braços y, essent legit, los demés senyors
de dits braços votaren quiscú d’ells per son
orde, ab molta maduresa y concideració, y
aconsellaren a ses senyories que, vista la proposició per ses senyories feta, y conciderada la gravedat d’ella y que per vèurer las difficultats que
se offerexen en la pretenció que los dels comtats
de Roselló y Cerdanya tenen sobra la ceparació
de aquest Principat, és just se tracte ab molt
cuydado y acort, y axí és just que se anomenen
persones eletes dels tres estaments, als quals
se’ls encarregue vejen lo que està disposat per
constitucions en aquesta matèria, y los inconvenients que de aquesta ceparació se offerexen, y
lo que valen les bolles y demés drets dels comtats de Rosselló y Cerdanya, y les obligacions
que tenen fetes, axí en lo que se carregà al General en lo any 1599 com en les demés corts
que·y ha hagut. Y, vistes dites coses, se tornen
juntar los braços als XI de corrent, refferint en
ells lo que se haurà trobat en rahó del demunt
dit, per a què leshores se pugue aconsellar a ses
senyories lo que més convindrà al servey de sa
magestat y beneffici del present Principat.
En aquest mateix die ses senyories, en exequució de la resolució presa en los braços tinguts lo
mateix die de vuy en la present casa, anomenaren elets per los negocis concorrents de la ceparació se vol fer dels comtats y Principat, per a
vèurer y mirar lo que més convé al beneffici del
present Principat, en què foren los següents, ço
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Dimars, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pere Pau Miquel, doctor en
medicina, lo qual, mediant jurament per ell
prestat, en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich, féu relació a ses senyories com lo magnífich Francesch Pla y de Cadell, donzell, deffenedor del General, està malalt ab indisposició,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
Dimecres, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs assessors y
advocat fiscal dela // 80r // General y persones
eletes, los quals, en exequució de la resolució
presa en los braços tinguts en la present casa, a
sis del corrent, aportaren y donaren a ses senyories uns apuntaments, los quals són del tenor següent:
«Jhesús, Maria. La desunió, ceparació y divisió
que insta la vila de Perpinyà, per medi de son
síndich en la cort de sa magestat, dels comtats de
Rosselló y Cerdanya del principat de Cathalunya
y comtat de Barcelona, axí en lo que té respecte
a la jurisdicció, volent erigir allí un consell supremo sens tenir dependència del loctinent general y del Consell Real, com en lo que toca a la
Generalitat, volent fer allí una Diputació particular ab sos deputats y officials diferents dels de
Cathalunya, y sens tenir dependència de aquells
ni regonèxer-los en ninguna cosa, ab facultat de
poder imposar y cullir drets en dits comtats que
no entren a la Generalitat de Cathalunya, no·s
pot en ninguna manera concedir, salva la real
clemència de sa magestat, per encontrar ab moltas y diversas constitucions de Cathalunya, capítols de Cort y altres drets municipals.
Primerament en quant al que toca a la jurisdicció y erecció de nou tribunal y Audiència en la
vila de Perpinyà per a les coses y causes de dits
comtats de Rosselló y Cerdanya, y creació de
nous officials per lo ministeri de la justícia, obstan in primis les constitucions del títol «De
elecció dels doctors de la Audiència y Consell
Real», y assenyaladament la constitució 12 de
aqueix títol, en que·s // 80v // diu que se erigex
un Consell y Audiència Real, axí per las causas
civils com per las criminals, tant del principat de
a. a continuació repetit del.

Cathalunya com dels comtats de Rosselló y
Cerdanya, al qual Consell Real Civil y Criminal,
per ésser estat erigit en corts no se li pot levar la
jurisdicció y auctoritat sinó és en corts generals,
com és notori que lo que està fet en corts no·s
pot levar ni mudar sinó en corts.
Secundo, en lo títol «De evocacions de causes»,
se concedeix al loctinent general y al Consell
Real de Cathalunya poder-se avocar ab qualitat,
tant en primera com en segona instància, las
causas no sols del principat de Cathalunya, però
també dels comtats de Rosselló y Cerdanya, y
tràurer-les de aquexa manera de las veguerias y
ballias, per levar esta prerrogativa al loctinent
general y Consell Real són menester corts per lo
que dalt està dit.
Tèrcio, lo mateix Consell Real té altra prerrogativa, en los dits comtats concedida per la constitució 3 y 4 del títol «De offici de balle general»,
que pot compel·lir y manar al procurador real
de la vila de Perpinyà de que les causes que·s
porten en son tribunal majors de quatre-centas
liuras y vinga a fer-ne paraula y envie lo procés y
declare segons lo consell ordenarà.
Quarto, en los dits comtats no·s pot fer declaració de ocupació de temporalitats contra ecclesiàstichs sinó és fent-ne paraula en lo Consell
Real, comforme ho disposa la constitució primera, del títol «De contencions de jurisdicció».
Quinto, lo loctinent general de sa magestat hi
és en virtut de constitucions, no sols del principat de Cathalunya, però encara dels comtats de
Rosselló y Cerdanya, com ho diuen les constitucions del títol «De juí verbal», y la 8 del títol
«De heretges», y voler restar la jurisdicció del
loctinent general a sola Cathalunya seria contrafer a exas constitucions.
81r

Sexto, lo juý verbal del loctinent general que ha
de tenir cada semmana en lo divendres, està estatuït, no sols als de Cathalunya, però també
per als dels comtats, com ho disposa la dita
constitució 6 del títol «De juý verbal».
Séptimo, los officials de la Cancellaria són instituïts y creats no sols per a Cathalunya, però
també per als comtats de Rosselló y Cerdanya,
com appar per moltas constitucions, y assenyaladament per la 14 y 15 «De offici de protonotari», y per la constitució 21, títol «De notari».
Octavo, si·s feya la dita ceparació se levaria al
balle general de Cathalunya la jurisdicció que té
en virtut de la constitució 1, del títol «De sèquies», en cas de negligència del procurador
real dels comtats de Rosselló y Cerdanya.
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Finalment, las constitucions del principat de
Cathalunya prohibexen expressament tota creació nova de officials, comforme lo títol «Que
novells officials», les quals constitucions també
tenen loch en los comtats de Rosselló y Cerdanya, com appar particularment per la constitució 9, del títol «De offici de aguazils».
A totes estes constitucions, y altres que·s dexen
de apuntar per fugir prolixitat, se contrafaria si·s
donava loch a dita ceparació y desunió, que clar
està que·s retrenyaria la jurisdicció del loctinent
general y del Consell Real, y se haurian de crear
official nous y fer mil altres novedats prohibides
per constitucions, a las quals contrafaccions tenen obligació los senyors deputats de opposarse per rahó de sos officis, en virtut de las constitucions «De la observança» y altrament.
Quant al segon cap de la divisió, ceparació y desunió que·s preté en rahó de la Generalitat dels
comtats ab lo principat de Cathalunya, // 81v //
és cert que aquella és contra també ab les generals constitucions de Cathalunya y capítols de
Cort, perquè des que estos comtats són en poder dels reys de Aragó sempre, no sols en quant
al que toca a cosas de jurisdicció, però encara en
lo que té respecte a la Generalitat, han estat
units per constitucions y capítols de Cort, qui
de fet ho han unit tot. Veu-se manifestament
per ço que quant se comensaren de posar los
drets en Cathalunya, que és la primera cosa que
trobam en lo libre vell del nou redrés, y fonch
en lo any 1481, la cort ordenà que los drets los
exhigissen los deputats del General de Cathalunya no sols en Cathalunya, però encara en los
comtats de Rosselló y Cerdanya ab aquestas formals paraules: «Volent la dita cort los dits drets,
segons devall són ordenats, se haja a cullir en tot
lo principat de Cathalunya y encara en los comtats de Rosselló y Cerdanya quant seran sots
obediència de la magestat del senyor rey, per los
deputats, en e per la forma que per lo passat ere
acostumat». Volgué la cort y affectà tant esta
unió que la previngué ja antes que los comtats
estiguessen a obediència dels sereníssims reys de
Aragó. Més avant, quant per elecció se fehien
los deputats y oÿdors per capítols de Cort també prenien dels comtats com de Cathalunya,
igualment incorrien tots, com apar de differents
capítols de Cort, que són en lo libre dels Quatre
Senyals, y en altres libres del General.
Tèrcio, quant després, en las corts del any 1493
se comensà de fer inseculació y repartiment dels
lochs per tota Cathalunya, se féu també per las
villas y lochs dels comtats, assistinta-hi los síndichs de dits comtats, y assenyaladament // 82r
a. a continuació ratllat assis.
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// lo

de la vila de Perpinyà, a la qual li·n cabé la
major part, los quals lochs encara vuy obtenen y
en ells concorren com de abans, ab aprobació y
loació de tantas corts generals que després ensà
han passat, com appar en lo principi del procés
de ditas corts de 1481, y per lo libre de la Ànima, que és tingut per capítol de Cort.
Quarto, en los libres del nou redrés, axí vells
com moderns, estampats, que com està dit comensaren en lo any 1481, continuant-se en totas las corts fins al any 1599, sempre la cort ha
ordenat en favor dels deputats sobre la exacció
dels drets del General, axí en los comtats com
en Cathalunya, sen difficultat alguna, assistinthi sempre lo síndich de Perpinyà y de les demés
viles reals dels comtats que tenen vot en corts, y
assenyaladament en los capítols primer, 22, 23,
49 y 74 de las corts del any 1481; lo capítol 7 y
lo capítol 10 de las corts del any 1537; lo capítol 1 de las corts del any 1547; y lo capítol 7, 28
y altres de les corts del any 1599.
E, axí mateix, també sobre las provisions dels
officis de la Generalitat en aquells comtats, com
són deputats locals, advocats y procuradors fiscals, notaris, receptors, guardes y los demés, las
quals provisions las corts generals han donat als
deputats que les fessen, y ells las han fetas fins
vuy, y exhigessen y han exhigit los drets y fet lo
demés, com fan y han fet en Cathalunya, sens
ninguna differència.
Quinto, los deputats qui per capítols de Cort
tenen poder de ordenar en los fets de la Generalitat, han sempre ordenat en los comtats de
Rosselló y Cerdanya com en Cathalunya, // 82v
// y lo que ells han ordenat se és sempre observat sens ninguna difficultat, com apar de moltíssimes crides y ordinacions que de molts anys a
esta part se són publicades y observades, axí en
dits comtats com en lo present Principat, las
quals estan estampades.
Si·s feya la desunió, ceparació y divisió que·s
preté hi·s demana, se prejudicaria als dits capítols de Cort, levant als deputats lo que ab tants
capítols y en tantes corts se’ls és donat y concedit, lo que no·s pot fer en Cathalunya sens corts
generals, y encara que no fossen sinó las observances dalt dites, usos y costums de la casa de la
Deputació de haver sempre ordenat en fets de
Generalitat en Rosselló y Cerdanya, y erigit y
cullit allí los drets y creat los officials, encara que
no fossen com són en virtut de capítols de Cort
qui·u han concedit, com està dit, impedirian
que no·s pogués fer dita desunió y ceparació,
per ço que aquelles no·s poden rompre, alterar
ni mudar sinó és en corts generals, perquè en
Catalunya semblants observanses, usos y cos182

tums tenen força de constitució, com ho disposan las constitucions 5, 10, 11 del títol «De observar constitucions».
Per remate de tot lo sobredit, se diu que las
constitucions de Cathalunya y capítols de Cort
tenen units en tot y per tot estos comtats ab lo
principat de Cathalunya, axí en lo que té respecte a las cosas de jurisdicció y govern com a las
cosas de la Generalitat, de tal manera que promíscuament y indivisiblament parlen y disposen
de una província y altre, axí que si·s donava loch
que·s fes la divisió y ceparació de que·s tracte, se
desfaria tota la màquina del govern estatuïda
per dites constitucions y capítols de Cort, comforme és fàcil de col·legir de la contestura de ditas constitucions y demés drets de la pàtria, lo
que no·s deu permètrer.
És tant poderosa esta rahó que quant no estiguera arrimat // 83r // com està a constitucions
de Cathalunya, sols per los inconvenients que
de sobre han de necessitat de resultar de dita
desunió, divisió y ceparació, seria just que·s reparàs molt en fer-la, que no se han de aventurar
dissencions y guerres civils, que forsosament
haurien de seguir-se de dita desunió, en una
província que ha viscut sempre ab tanta pau y
quietut com és notori.
Resultaria altre inconvenient de dita desunió,
que com las províncias serian divididas y quiscuna d’ella rebria sos emoluments a de part, és
cert que la Generalitat de Cathalunya restaria
desobligada de haver de acudir, com ha fet sempre, a la ajuda y deffensa dels comtats en cars de
entrades y invasions del francès, a les quals no
porien opposar-se ni resistir los comtats a ssoles,
per ses poques forces, que ben averiguat se troba que los drets que cull la Generalitat en dits
comtats no passen de dotse mília liuras, o poch
més, y dels censals que fa la Generalitat, si·s feya
la divisió los ne tocarien al respecte quatre mília
liuras de ànnua pensió. Y vent lo francès als
comtats ab poques forces és cert que ab major
facilitat los invadirà, emperò, estant units, en
haver-hi nova de algun moviment del francès, a
més de les universitats principals de Catalunya,
a acostumat de acudir la Generalitat també ab
moltes banderes y ab molt diner, que sols per la
entrada de Alfonso Corso en lo any 1597, per
acudir a la ajuda de dits comtats, gastà lo General de Cathalunya ab dos partits trenta-y-dos
mília liuras, sens altres gastos particulars de municions y altres coses que feren a depart los capitans que foren enviats y altres companyies que
després també se enviaren. Y aquest socorro de
Cathalunya que ab lo francès tenen segur los
comtats, lo té més reprimit que no fassa entrades en dits comtats, que altre cosa que la sola

força dels comtats no·ls detindran en ninguna
manera, y no sols // 83v // ha socorregut y socorre lo General a dits comtats en aquexes occasions, però encara los proveheix de arcabussos
quant los han menester, que al present li·n
deuen encara quatre mília liuras.
Més avant sa magestat, com a pare piadós que
és de tots, no ha de permètrer que sos vassalls se
despenyen quan veu al ull que prenen axí camí
com en lo cars occorrent, que ha notòrio se veu
no·ls han de restar forças als comtats si·s desunexen, no sols per a poder sustentar las fronteras, com diuen que prometen, ni fer altres gastos semblants en servey de sa magestat, però ni
sustentar-se a ssí matexos ni defensar-se en cars
que·ls vulla empendre lo francès, perquè, com
està dit, han de ser molt pocas las entradas han
de tenir en respecte en tan grandiosos gastos
com se’ls offeriran, y és també de conciderar,
que estant units los comtats ab lo Principat, los
de dits comtats tenen cabuda en las dignitats y
beneffici ecclesiàstichs de tota Cathalunya, lo
que no farian si·s dividien, que seria notabilíssima pèrdua, que los comtats són una mínima
cosa en respecte de tota Cathalunya, a hont és la
metròpoli ab tantas catredals y dignitats.
Finalment, nunca las novedats portan bons successos y per molt gran lo que intenten dits comtats, volent desunir després de tants anys de
unió d’estas províncias, que passan de tres-cents
anys segons les històries que se ha de crèurer,
que quan feren les unions, que foren no una
sola sinó moltes, y en corts generals sabien bé
los que los feyhan que axí convenia per tenir les
forces unides y ab ellas mostrar resistència a tots
encontres que poguessen succehir, y per lo contrari concideran poch los inconvenients que poden esdevenir de dividir les forces, majorment
en terra fronterissa.»
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Dijous, a XI. En aquest die se juntaren en la present casa les persones dels tres estaments, ab veu
de pública crida del mateix die, en la qual entrevingueren les persones següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors don Francisco de Erill, abat de Sant Culgat de Vallers; don
Francesch Aymerich, cabiscol y canonge de Gerona; don Francisco Tarrer, degà y canonge de
Barcelona. Per lo estament militar, los senyors
excel·lentíssim duc de Cardona, don Luís Dezcallar, don Hierònym de Cabrera, don Andreu
Blan de Ribera, don Anton Mur, don Francesch
Sala, don Berenguer d’Oms, don Joseph
d’Oms, Joseph de Bellafilla, // 84v // don Francisco Junyent, Francesch Cornet, misser Francesch Soler, don Jaume Camps, don Joan Çarriera, don Ramon Calders, Phelip de Sorribes y
Rovira, menor; Joseph Cescases, Miquel Joan
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Granollachs, Luís Valls, Miquel Granollachs,
Miquel Dezcallar, Hiacynto Vilosa, don Joachim Margarit, don Francesch Çagarriga, Hierònym de Arenys, Hierònym de Calders, Francesch de Tamarit, Miquel d’Oms, don Pedro
Dezbosch y Sant Vicents, don Miquel Torres,
don Hierònym Argensola, don Ramon de Guimerà, don Pedro Vilà y Clasquerí, // 85r // don
Francesch Agulló, don Joan de Josa, Francesch
de Maduxer, don Damià Janer, Mathià de Sant
Joan, Raphael Ferrer, Miquel Ferrer, Joan Batista Cassador. Per lo estament real, los senyors
conceller en cap, Francesch Salavardenya, Jaume Magarola, Francesch Sala, Francesch Codina, Hierònym de Navel, Aleix Tristany, misser
Francesch Tristany. Als quals fonch feta la proposició del tenor següent:
«En los braços que·s tingueren lo de disapte
proppassat, que comptàvem a 6 de corrent mes
de mars, acerca de la ceparació y dessunió dels
comtats de Rosselló y Cerdanya // 85v // del
principat de Cathalunya, que diuen insta la vila
de Perpinyà en cort de sa magestat, se resolgué
que·s nomenassen persones que vessen los encontres que en aquest negoci hi havia ab las generals constitucions de Cathalunya, y los inconvenients que·n podien resultar, y juntament
mirassen lo que valien los drets del General y
Bolla en aquells comtats, y los censals que se
eren carregats y altres coses en dita desliberació
contengudes, perquè de totes se pogués fer relació en los brassos que se ordenà se havien de
tenir lo die present, y pendre la resolució que
convindria, com en aquella se conté, la qual serà
legida per nostre scrivà major, en exequució de
la qual desliberació y resolució encontinent ferem nominació de nou persones dels tres estaments, les quals, ab intervensió dels magnífichs
assessors y advocat fiscal d’esta casa, ab molta
diligència y cuydado miraren, axí en lo archiu
com en altres instàncies de la present casa, los libres y papers que feyen per lo negoci ocorrent,
y del que han trobat han ordenat uns papers
que seran també legits per nostro scrivà major.
Suplicam a vostra excel·lència, magnificència y
mercès, hoïts dits papers, sien servits aconsellarnos lo demés se deu fer per la bona direcció de
aquest negoci, que ab lo bon parer de vostra excel·lència, magnificència y mercès confiam anirà
bena encaminat a servey de Déu, de sa magestat
y beneffici del present Principat».
Y, encontinent legida la dita proposició, foren
legits los apuntaments continuats en lo present
dietari sots jornada de deu del corrent, y encontinent lo excel·lentíssim senyor duc de Cardona
donà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
a. a continuació ratllat acompanyat.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

presència de dits braços y, essent legit lo dit vot,
lo dit senyor conseller en cap se alsà y prengué
còpia de les scriptures // 86r // sobredites, y se’n
anà en casa de la dita ciutat per consultar aquelles ab los demés senyors magnífichs consellers,
com és acostumat. Y, a cap de poch, tornà lo dit
senyor conseller ena los dits braços, y aportà son
vot en scrits, lo qual axí mateix fonch legit en
presència de dits braços. Y encontinent los demés senyors de dits braços votaren quiscú d’ells
per son orde, ab molta madures y concideració,
y aconsellaren a ses senyories: de la relació que
les persones eletes per ses senyories, juntament
ab los assessors de aquesta casa han fet, parex
que resulta ser la pretensió que los dels comtats
de Rosselló tenen de ceparar-se de aquest Principat, axí en lo que toca a la Audiència Real com
en fer nova Deputació, contra constitucions de
Cathalunya y contra la antiga e immemorial
costum, de la qual se’n seguiria molt gran deservey a sa magestat y dany evident y cert
aquells comtats, y per consagüent a tot aquest
Principat. Y axí són de parer y aconsellen a ses
senyories que deuen ses senyories, ab lo cuydado y vigilància que de ses persones se promet,
acudir a representar estas cosas a sa magestat,
donant-li compte molt particularment tant de la
contrafacció de constitucions com del prejudici
gran que de açò ha de resultar a son real servey y
destrucció dels comtats, y suplicant-li sia servit
de fer mercè aquest Principat no donant loch a
tal pretensió, y açò per medi de una carta y memorial, donant-li ses senyories rahó en ella també dels inconvenients y dans que poden resultar, lo valor que tenen los drets de aquells
comtats, los càrrechs que per ells se paguen y los
socorros que aquest Principat y ciutat de Barcelona los han fet sempre en las invasions de enemichs, donant orde a son agent // 86v // de ses
senyories que done la carta y papers en mans de
sa magestat, ab la mateixa conformitat se escriga
al senyor comte duc de Sant Lúcar, al marquès
de Montesclaros y als demés del Consell Supremo, encarregant al agent que ab particular cuydado done avís a ses senyories de tot lo que passarà, y entrendrà molt per menut, y que·s
desvelle en exequutar-ho axí, perquè ses senyories tinguen notícia de tot. Serà bé, que axí mateix se done rahó al senyor virrey, suplicant-lo
que afavoresca la justícia y rahó del Principat representant-la a sa magestat, y que per aquest fi
se li envie una embaxada de nou persones, ab
còpia del paper fet per los elets y assessors; y que
axí mateix se suplique als senyors consellers tinguen Consell de Cent, enviant ses senyories allà
altra embaxada per donar rahó a la dita ciutat y
Consell de tot lo que en açò passe, y demanatlos que acodescan per sa part a procurar que sa
a. en interlineat, damunt de ab ratllat.
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magestat entenga la justificació que·y ha en açò,
ajudant en tot lo que per aquest intent serà més
necessari, servint-se ses senyories de que en haver-hi alguna cosa nova en açò, se tornen a tenir
braços, perquè comforme lo que resultarà, se
puga pèndrer la resolució més convenient al servey de Déu, de sa magestat y de tota aquesta
provícia, advertint a ses senyories sien servits suplicar al excel·lentíssim senyor duc de Cardona
los fassa mercè de acompanyar y afavorir la pretensió del Principat ab cartes per sa magestat,
per al senyor duc de Sant Lúcar y demés persones a qui han de scríurer ses senyories.
Divendres, a XII. En aquest die ses senyories, en
exequució de la resolució // 87r // presa en los
braços tinguts lo die de hair en la present casa,
enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors don Francisco de Erill, abat
de Sant Cugat de Vallers; don Francesch Aymerich, cabiscol y canonge de Gerona; Joan Garcia, canonge de Barcelona; Francesch Cornet,
donzell; Joseph de Bellafilla, donzell; Carlos de
Calders, donzell; Francesch Salavardenya, Barthomeu Sala, y Francesch Sala, ciutadans honrrats de Barcelona, los quals, ben acompanyats
ab los porters y masses grans devant y molts officials del dit General, se conferiren en lo palàcio del rey, a hont fa sa habitació y, arribats a sa
presència, explicaren per part de ses senyories la
embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya tingueren avís de son agent,
la estafeta passada, que lo síndich de la vila de
Perpinyà instava ab la magestat del rey, nostre
senyor, que·s separassen y desunissen los comtats de Rosselló y Cerdanya del principat de Catalunya, // 87v // que ha tants anys estan units,
no sols en quant a la jurisdicció, però en quant a
la Generalitat, volent que no tinguen ninguna
dependència aquells comtats de la loctinència
general y Real Consell de Cathalunya en quant
a la jurisdicció, ni d’esta Deputació en quant a
la Generalitat, ans tinguen los tribunals, ministres y officials de per si, com ha cosa separada y
distincta de aquest Principat. Y, tingut aquest
avís, encontinent feren mirar papers y scriptures
per a vèurer si semblant pretensió encontrava ab
las generals constitucions de Cathalunya y altres
drets municipals, a la deffensa dels quals tenen
obligació dits deputats de opposar-se per rahó
de sos officis. Y, havent-se trobat que ha dita ceparació y desunió obstaven moltes constitucions de Cathalunya y capítols de Cort, y de ella
havien de resultar grandíssims inconvenients,
que estan apuntats en un paper que apart se presenta a vostra excel·lència. Han determinat de
representar-ho a sa magestat, suplicant lo sie de

dans honrrats de Barcelona, los quals, acompanyats ab los porters y masses grans devant y
de molts officials del General, se conferiren en
son palàcio y, arribats a sa presència, lo suplicaren, de part de ses senyories, fos servit de
acompanyar y afavorir la pretenció del present
Principat ab cartes a sa magestat, comte-duc,
marquez de Montesclaros, y senyors del Consell Supremo de Aragó, en conformitat del què
ses senyories scriuran acerca de la ceparació dels
comtats intenten fer los de Perpinyà.

son real servey no donar loch a semblant pretenció, y perquè lo medi de vostra excel·lència
ab sa magestat ha de ser lo més efficàs. Per ço, a
vostra excel·lència suplican los dits deputats sia
de son servey, attès lo sobredit, ajudar al Principat en esta justa pretensió, representant a sa magestat les contrafaccions y encontres de les generals constitucions y inconvenients indubitats
que·n han de resultar, en total destrucció dels
matexos comtats, que a demés que se’n servirà
molt Nostre Senyor, dits deputats ho tindran a
vostra excel·lència a singular mercè.»
Y encontinent li donaren còpia del apuntaments
continuats en lo present dietari, sots jornada de
X del corrent. Y, poch aprés, tornats en consistori de ses senyories, los dits senyors embaxadors refferiren a ses senyories com havien explicada la dita embaxada en la forma los era estat
ordenat, // 88r // y que sa excel·lència havia respost que ell, ab totes veres, ajudaria ab tot lo
que seria possible en que aquest negoci tingués
bon èxhit, en servey de Déu, de sa magestat y
beneffici del Principat, y que representaria a sa
magestat los inconvenients resultarien si dita ceparació del Principat y comtats se feya.
E ses senyories feren les degudes gràcies a dits
senyors embaxadors.

E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat,
y que dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona
los havia respost que ell, axí ab ses cartes com altrament, affavoririe, y ajudant a la justícia té lo
Principat en rahó de demunt dit.
E ses senyories feren les degudes gràcies a dits
embaxadors.
89r

En aquest mateix die ses senyories, en exequució de la dita resolució, enviaren, per medi del
síndich del General, als magnífichs consellers de
la present ciutat, suplicant-los fossen servits juntar los savi Consell de Cent per poder representar en ell los negocis corrents de la dita ceparació, per a que sien servits ajudar en aquest
negoci a la pretenció del present Principat.
E, poch aprés, tornat lo dit síndich, refferí a ses
senyories com havia explicat lo dit recaudo a ses
magnificències en la forma li era estat ordenat, y
que lo havien respost que procurarien per a
demà, després dinar, juntar lo dit savi Consell
de Cent, y en tot lo demés procurarien ajudar y
afavorir a ses senyories en quant podrien, com
tenien acostumat, ab la deguda correspondència, en servey de Déu, de sa magestat y beneffici
del present Principat.
En aquest mateix die, ses senyories, en exequució de la dita resolució presa en los dits braços
últimament tinguts en la present casa, enviaren
ab embaxada al excel·lentíssim senyor duc de
Cardona, // 88v // los senyors don Francisco de
Eril, abat de Sant Culgat de Vallers; don Francesch Aymerich, cabiscol y canonge de Gerona;
Joan Garcia, canonge de Barcelona; Francesch
Cornet, donzell; Joseph de Bellafilla, donzell;
Carlos de Calders, donzell; Francesch Salavardenya, Barthomeu Sala y Francesch Sala, ciuta185

Disapte, a XIII. En aquest die, en exequució de
la resolució presa en los braços tinguts últimament en la present casa, ses senyories enviaren
ab embaxada, als molt il·lustres senyors cavallers
y savi Consell de Cent, los senyors don Francisco de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers; Joan
Garcia, canonge de Barcelona; fra Miquel Salavardenya, paborde de Sant Culgat; don Jaume
Camps, Francesch Cornet, Carlos de Calders,
Francesch Salavardenya, Francesch Sala, menor;
y T.a Grau, ciutadans honrrats de Barcelona, los
quals, acompanyats ab los porters y masses
grans devant y de molts officials del dit General,
se conferiren en casa de la present ciutat, a hont
estaven junts los senyors consellers y savi Consell de Cent y, arribats en lur presència, explicaren y donaren de part de ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres y savis senyors: Los deputats del
General de Cathalunya tingueren avís de son
agent, la estafeta passada, que lo síndich de la
vila de Perpinyà instava // 89v // ab la magestat
del rey, nostre senyor, que·s separassen y desunissen los comtats de Rosselló y Cerdanya del
principat de Catalunya, que ha tants anys estan
units, no sols en quant a la jurisdicció, però en
quant a la Generalitat, volent que no tinguen
ninguna dependència aquells comtats de la loctinència general y Real Consell de Cathalunya
en quant a la jurisdicció, ni d’esta Deputació en
quant a la Generalitat, ans tinguen sos tribunals,
ministres y officials de per si, com ha cosa separada y distincta de aquest Principat. Y, tingut
aquest avís, encontinent feren mirar papers y
scriptures per a vèurer si semblant pretensió ena. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

contrava ab las generals constitucions de Cathalunya y altres drets municipals, a la deffensa dels
quals tenen obligació dits deputats de oposar-se
per rahó de sos officis. Y, havent-se trobat que a
dita ceparació y desunió obstaven moltes constitucions de Cathalunya y capítols de Cort, y
d’ella havien de resultar grandíssims inconvenients, que estan apuntats en un paper que
apart se presenta a vostres magnificèncias y
mercès, han determinat de representar-ho a sa
magestat, suplicant sia de son real servey no donar loch a semblant pretensió. Per ço, dits deputats nos han ordenat suplicassem a vostres
magnificèncias y mercès sie servits acudir per sa
part y procurar que sa magestat entenga la justícia té lo present Principat en aquest negoci, ajudant-los en tot lo que convinga per lo bon èxhit
de tan justa pretenció, com sempre han acostumat, que a més serà en servey de Déu, de sa magestat y beneffici del Principat y comtats, dits
deputats ho tindran a singular mercè.»
Y, juntament ab dita embaxada, los donaren còpia dels apuntaments fets en rahó del demunt
dit, continuats en lo present dietari, sots jornada de X del corrent.
90r

E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la
dita embaxada als dits senyors consellers y savi
Consell de Cent en la forma que per ses senyories los era estat ordenat, y que ses magnificèncias, en nom de dit savi Consell de Cent, havien
respost que acudirien ab molt gran gust a tot lo
de lur obligació, y feren sabidors a ses senyories
la resolució que en dit savi Consell de Cent se
pendrie.
E ses senyories feren les degudes gràcies a dits
senyors embaxadors.
Dimars, a XVI. En aquest die lo doctor Joan Pau
Hortoneda, novament extret balle de Barcelona, vingué en consistori de ses senyories, lo qual
prestà en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich lo sòlit jurament, y prestà sagrament y
homenatge en mà y poder de Francesch Besturs, porter ordinari // 90v // de la present casa,
com apar en libre de Juraments de officials reals,
recòndit en la scrivania major del dit General.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, lo qual féu relació a ses senyories com lo
tauler y receptor del General de la vila de Ripoll
deu los libres y diners de la terça de janer, febrer
y mars 1625.
Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories, tenint notícia que sa magestat haurie enviat algun
186

orde al excel·lentíssim senyor loctinent y capità
general del present Principat y comtats en rahó
de la causa dels estats del ducat de Cardona, lo
qual orde seria contra las generals constitucions, y axí enviaren al excel·lentíssim senyor
duc de Cardona los magnífichs misser Bernat
Sala, assessor, y misser Miquel Joan Magarola,
advocat fiscal del General, no podent-hi entrevenir en estes coses lo magnífich misser Joan
Pere Fontanella, altre de dits assessors ordinaris,
per ser advocat del noble don Joseph de Cardona en dita causa, los quals se conferiren en // 91r
// son palàcio y, arribats a sa presència, lo suplicaren, de part de ses senyories, fos servit dir-los
que en dit negoci sabia sa excel·lència, perquè
sabut si encontrava ab las generals constitucions
de Cathalunya, ses senyories exirien a la deffensa, com era just y tenien obligació.
E, poch aprés, tornat en consistori, dits embaxadors refferiren a ses senyories com havien explicada a sa excel·lència la dita embaxada en la
forma los era estat ordenat, en rahó del demunt
dit, y que sa excel·lència los havia respost que
estimave en molt lo bon cuydado tenien de ses
coses, y que sa excel·lència de prompte no podie
respòndrer, però que ell respondrie a ses senyories molt prest.
E, lo mateix die, a la vesprada, lo dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona, per medi del
magnífich misser Joseph Ramon, en resposta
del què per ses senyories li era estat a dir lo mateix die, donà a ses senyories en scrits la resposta
firmada de sa mà, continuada en un full de paper, lo qual és del tenor següent:
«El duque de Cardona y Sogorve dice que vuestra
señoría se ha servido de embiarle los doctores en
derechos Bernardo Sala, assessor, y Miguel Joan
Magarola, abogado fiscal de la Deputación, diciendo que havíe entendido vuestra señoría que su
magestad havía scrito al obispo de Solsona, virrey
de este Principado, mandándole dizir a los jueses
del pleyto de los estados de Cardona que la voluntad de su magestat es supender la determinación
del por quatro meses, y que vuestra señoría desseava averiguar lo que ha havido en esto. Responde
el duque que en 15 del present recivió un papel //
91v // del señor obispo de Solsona, que le dize tener
orden de su magestat, en carta de onze del mismo,
que se prorrogue la determinación de la causa de
los estados de Cardona por quatro meses, y de darle este aviso, como lo haze, y de advertirlo también
a los juezes que el duque ha representado al rey,
Dios le guarde, con carta de 16 deste, las razones
que hay de justicia para que su magestat sea servido mandar revocar este orden o dar licencia
para que sus abogados puedan deffender el derecho que tiene, y protestar sobre esto que es lo que ha

feta del die de vuy, la qual carta és del tenor següent:

havido hasta aora en el negocio, fecho en Barcelona a 17 de março 1627.
El duque de Cardona y de Sogorbe».
92r

Dijous, a XXV. Festa de la Salutació de Nostra
Senyora Santíssima.

92v

Dissapte, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Pere Fuster,
sobrecullidor del General en la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre 1626, tant del dret ordinari com de galeres.

«A los amados nuestros los diputados del General
del nuestro Principado.
El rey.
Diputados. Haviendo entendido que de las cien
mil libras que se aplicaron en las cortes que el rey,
mi señor y agüelo, celebró en Monzón el año 1585,
para fortificación y fábrica de las fortalezas de las
costas marítimas y otras desse Principado y condados, se han gastado en los efectos para que se aplicaron sessenta nueve mil sietecientas ochenta seis
libras, dos sueldos, ocho dineros, y que restan en
vuestro poder trenta mil ducientas tretse libras,
diez y siete sueldos, quatro dineros. Y, constándome la necessidad que tiene de reedificarse el baluarte real de las atarazanas de Barcelona y pedaço de muralla que está pegado a él, por haverle
abierto de arriba abaxo el mar, después que se comensó el muelle de la dicha ciudad, y que juntamente se ha de reparar el castillo de Perpiñán. He
determinado avisaros dello y desiros y encargaros
juntamente que a las // 94v // personas a vosotros
bien vistas entreguéis las dichas treynta mil ducientas treze libras, diez y siete sueldos, quatro dineros, las quales las tengan a su cargo, y las den y
vajan pagando a las personas que han de fabricar
el dicho baluarte real de las atarazanas de Barcelona, y pedaço de muralla que está pegada a él,
hasta ponerlo en perfección, y de lo que sobrare se
repare lo más precisso del castillo de Perpiñán, según los jornales y pertrechos que les serán devidos,
con librança de nuestro lugartiniente y capitán
general, que al presente es y delante fuere en esse
nuestro Principado y condados, o de la persona que
señalaren y nombraren para el dicho efecto, que
demás del servicio que me haréis y benefficio dessa
provincia pondréis por obra lo que tantos años ha
estado dedicado y señalado para ella, y procuraréis
que se exequute esto con la brevedad que obliga la
necessidad que ambas cosas tienen. Dada en Madrit, a XI de março MDCXXVII. Yo, el rey.

En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada, al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comtats,
los senyors Joan Garcia, canonge de Barcelona;
Joachim Bolet, donzell, y Francesch Sala, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals se conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren, per part de ses senyories y donaren en
scrits, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya han entès que vostra
excel·lència hauria manat al magnífich relador
de la causa dels estats de Cardona, y als demés
jutges entrevenen en la decissió de aquella, suspenguessen la determinació de dita causa per
quatre mesos, y com semblant manament sia directament contra las generals constitucions de
Cathalunya, en las quals està expressament disposat que no·s puguen atorgar sobrecehiments,
moratòria, elongament o altre impe- // 93r // diment en plet serà comensat e la part serà citada,
per lo qual la causa puga ser empatxada o differida, e lo jutge haja de passar avant en declarar
no obstant dits sobrecehiments o moratòrias.
Per ço, representant a vostra excel·lència lo sobredit, suplican a vostra excel·lència sia de son
servey manar encontinent alsar dit manament,
de manera que líberament se puga passar avant
en dita causa, y axí dites constitucions restaran
sens violació y il·lezas, que, a més de que vostra
excel·lència ferà una cosa molt justificada, dits
deputats ho tindran a particular gràcia y mercè.
E, poch aprés, tornats dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada en la forma los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havia respost que desitjave
donar gust a ses senyories y servir a sa magestat.
94r

Vidit, marchio, thezaurarius generalis. Vidit,
Bartholomeus Navarro, regens. Vidit, don Franciscus Leo, regens. Vidit, Pueyo, regens. Vidit, Villanueva. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius».
Diumenge, a
ció.
95v

Abril MDCXXVII
Disapte, a III. En aquest die ses senyories reberen una carta de sa magestat per medi de la esta187

IIII.

Festa de Pasqua de Resurec-

Dilluns, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Dimas Hiacynto Vileta, doctor en medicina, lo qual féu relació a ses
senyories, mediant jurament, com lo magnífich
misser Miquel Joan Magarola, doctor en drets,
ciutadà honrrat de Barcelona, advocat fiscal del
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dit General, està en lo lit ab indisposició y febra,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
96r

Disabte, a XVII. En aquest die ses senyories enviaren al excel·lentíssim loctinent y capità general del present Principat y comtats, per medi del
scrivà major y secretari del dit General, una resposta en scrits en satisfacció del que sa magestat
demane a ses senyories ab sa real carta, dada en
Madrit, a XI de mars pròxim passat, continuada
en lo dietari de la present casa, sots jornada de
tres del corrent, acerca de la resta dels diners de
les torres y fortalezas de la costa de Cathalunya,
// 96v // la qual resposta és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Responent los deputats
del General de Cathalunya a la carta de sa magestat, dada en Madrit a XI de mars proppassat, que
vostra excel·lència és estat servit manar-los enviar per lo secretari Miquel Pérez, contenint en
effecte que se entreguen a les persones a dits deputats ben vistes, trenta mil dos-centas tretse liuras, desset sous y quatre diners que resten de las
cent mília liuras del servey de las corts del any
1585, que·s reservaren per la fortificació y fàbrica
de las fortalesas de las costas marítimas y altres
del present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya, las quals trenta mília, dos-centas tretse liuras, desset sous y quatre diners, a las ditas
personas anomenadores per dits deputats las tinguen a son càrrech, y las donen y vajen pagant a
las personas que han de fabricar o redificar lo baluart real de la dressana de Barcelona y tros de
muralla que està apagat a ell, per haver-lo tot
ubert de alt a baix la mar després que s’és comensat lo moll, fins a posar-lo en sa perfecció, y del
que sobrarà, se repare lo més necessari del castell
de Perpinyà, en lo modo y forma contengut en
dita real carta. Diuen que en XIIII del mes de
juny, mil sis-cents vint-y-dos, lo mateix Pérez, de
part del excel·lentíssim senyor loctinent y capità
general qui leshores ere, donà un recaudo als
tunch deputats, per a que del mateix diner donassen dotse mília liuras per a reparar y fortificar
lo mateix baluart per la precissa necessitat que ja
aleshores tenia, y los deputats feren la resposta
següent: ‘Excel·lentíssim senyor, responent los
deputats del General de Cathalunyaa // 97r // al
que lo secretari Pérez los ha representat de part
de vostra excel·lència, que de aquellas cent mília
liuras assignades en la offerta feta al senyor rey,
en las corts celebrades en la vila de Monsó, any
1585, per a la fortificació y fàbrica de las fortalesas de las costas marítimas y altres del principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, se donen dotse mília liuras per reparar y fortificar lo baluart de ponent constituït en les dresa. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1479.
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sanes d’esta ciutat de Barcelona, per la precissa
necessitat que té de reparo, y manar-ho axí sa
magestat. Pressuposat que las cent mília liuras de
que parla dita offerta, comforme la intenció de la
Cort General se destinaren per a edifficar algunes
torres y fer altros reparos per a propulsar los moros y deffensar-se d’ells y de altres cosaris y enemichs en las costas dels dits Principat y comtats,
axí en las parts de ponent com en las parts de levant, y que en temps del excel·lentíssim duc de
Feria, leshores loctinent general de sa magestat
en lo any 1598, ab son real orde y concentiment
dels tunc deputats, un enginyer de dit senyor rey
anà per totes les dites costes, regoneguts tots los
puestos a hont convenie edifficar torres o fortaleses, especificadament las senyalà en los lochs a
hont de devien construir, ab las quantitats de diners que per a cada una d’ellas respectivament
ere menester, haguda concideració al que leshores restava en poder de dits deputats de les dites
cent mília liuras. Presuposat també que, comforme sa relació y lo arbitre que dit enginyer féu sobre assò, com a persona pèrita y experta en la fàbrica de las torres y fortaleses per ell senyalades,
no sols se ha de gastar la quantitat de diner que
restave de dites cent mília liuras, però encara major, y que essent com és axí la real visita, no poden los deputats del present trienni dexar de
posar en exequució // 97v // la fàbrica de ditas
fortalezas, de la manera que per dit enginyer és
estat arbitrat, en la matexa conformitat que, com
està dit, sa magestat fonch servit manar-ho.
Diuen que, fetes y construïdes ab tot effecte les
dites fortaleses ja designades, si las ditas cent mília liuras sobra algun diner, lo qual comforme la
intenció de la cort se pogués aplicar a la fortificació de dit baluart, acudiran ab molt gran voluntat a sa obligació, de manera que reste affectuat y
conseguit la fi de la offerta feta en dita Cort General, y sa magestat servit ab lo compliment que
és rahó. De la qual resposta se satisfeu leshores lo
excel·lentíssim loctinent y capità general, y després sa magestat, cercionat de dita resposta, pus
de lashores ensà no se havia ordenat altra cosa.
Per ço, los deputats a vostra excel·lència suplican
sie servit de tenir a bé esta resposta y satisfacció
y intercedir ab sa magestat que, pus és justa, se
acontente de ella, que també los deputats en esta
comformitat ho suplican a sa magestat, responent a sa real carta, y a vostra excel·lència ho
tindràn a molt gran mercè.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada, al dit excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors Joan Garcia, canonge de
Barcelona, don Pedro Aymerich, y Barthomeu
Sala, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats, ab los porters devant y masses grans y de molts officials del dit General, se

conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Per constitucions de
Cathalunya està prefigit cert termini // 98r // per
a provehir les places de la Real Audiència que
vaccan, y no obstant que és passat dit termini per
las dos plaças dels magnífichs misser Joan Gallego y misser Hypòlit Montaner, y los deputats ho
hajen suplicat a sa magestat, no han pogut obtenir-ho fins vuy, en gran dany d’est Principat y de
la cosa pública. Confian dits deputats que ab lo
bon medi de vostra excel·lència tindrà lur pretenció degut effecte. Per ço, a vostra excel·lència
suplican sia de son servey intercedir ab sa magestat provehir dites places ab la brevedat possible,
que a demés de ser cosa justa, ho tindrà a vostra
excel·lència a singular mercè».
E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat,
y que sa excel·lència havia respost que ell representarie a sa magestat y li suplicarie ab moltas
veres fos servit fer les provisions que demanen
per lo bon govern del present Principat. E ses
senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
98v

Dimecres, a XXI. En aquest die, tenint ses senyories notícia que la senyora Isabel Sala, muller del
magnífich misser Bernat Sala, doctor en drets,
altre dels magnífichs assesors ordinaris del dit
General, era morta, anaren consistorialment, ab
los porters y masses xiques devant y acompanyats de molts officials de la present casa, al dol
de dit magnífich Bernat Sala. Y, arribats en sa
casa, se assentaren en una sala a hont tenie lo dit
Sala lo dol, y allí li donaren lo pèsame, y a cap de
bona estona se despediren y se’n tornaren en la
present casa ab lo mateix acompanyament, com
és axí acostumat, inseguint diversos exemplars
de la present casa.
En aquest mateix die lo excel·lentíssim senyor
duc de Cardona, en resposta de la embaxada
que ses senyories li feren estos dis passats acerca
de la causa dels estats del ducat de Cardona, envià de ses senyories, per medi del magnífich misser Josep Ramon, doctor en drets, cavaller en
Barcelona populat, la resposta sotascrita, continuada en un full de paper, firmada de sa mà, y
axí mateix còpia de la carta de sa magestat que
scriu en // 99r // rahó de dita causa de dits estats, les quals resposta y carta son del tenor següent:
«Havent vostra senyoria enviat al doctor Joan
Magarola, advocat fiscal de la Deputació, al excel·lentíssim senyor duc de Cardona y de So189

gorb, per saber de sa excel·lència lo orde que sa
magestat era estat servit donar cerca de la carta
de la suspensió per quatre mesos de la causa dels
estats de Cardona, que abans havia manat despatxar, per a que vostra senyoria, segons diu,
pogués procehir a la obligació que li corre. Diu
sa excel·lència que sa magestat, per sa real
clemència, ab carta dada en Madrit, a 9 de abril
de aquest any 1627, scrita al senyor bisbe de
Solsona, virrey d’est Principat, oïdas las pretensions de las parts, ha declarat que sa real voluntat en la primera carta fonch que la causa dels
dits estats se determinàs ab effecte dins dels dits
quatre mesos, y que ara o és que·s vote, podentse votar, y que la intenció de sa magestat no és
estada fer cosa contra las constitucions de
aquest Principat y comtats, en lo que se ordena
en la primera carta que·s despatxà en 11 de mars
proppassat, y per a que vostra senyoria veja las
novas obligacions que tenen tots los d’esta província de acudir al servey de sa magestat, per la
mercè de voler conservar sas leys y constitucions, sa excel·lència entrega a vostra senyoria la
còpia que tenia de la dita carta de sa magestat:
«El rey. Reverendo en Christo Padre, obispo de mi
Consejo, lugarteniente y capitán general. En XI
de marzo passado os mandé scrivir la carta del tenor siguiente: “El rey. Reverendo en Christo Padre. Obispo de mi Consejo, lugarteniente y capitán general. Por justas concideraciones que me
mueven // 99v // para ordenaros lo que en esta
carta se os advierte os encargo y mando que, luego
que la recibáis, digáis a los juezes de la causa de
los estados de Cardona que mi voluntad es suspender la determinación deste pleyto por quatro meses, y vos lo tendréis assí entendido para que lo exequuten, sin dar lugar a lo contrario, y al duque
avisaréis del orden que está dado en esta materia.
Dada en Madrit, a XI de marzo MDCXXVII. Yo, el
rey. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius”. Y, haviendo visto lo que me scrivís en XX del
dicho mes, con aviso de haver exequutado lo que
en la preinserta carta se os ordenó, lo que por parte del duque se me ha representado, y lo que en
contradicción dello me ha suplicado don Jusepe de
Cardona, con quien litiga. He resuelto de advertiros, como lo hago, que mi real voluntad fue en lo
que se os escrivió, que esta causa se declarasse con
efecto dentro de los dichos quatre meses, y aora lo
que es que se vote luego pudiendo, pues no es justo
que a quien ha servido como el duque se le haga,
sin justicia, detenerle un pleyto, quando no ha
quedado ninguna causa de inconveniente para
que se siga, y assí lo tendréis entendido para hazerlo exequutar, y que mi intención no ha sido ir
contra las constituciones desse Principado y condados, en lo que se os ordenó en la dicha carta de
XI de marzo. Dada en Madrit, a IX de abril
MDCXXVII. Yo, el rey.
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Joannes Laurencius Villanueva, secretarius.
Al virrey de Cathalunya».
En aquest mateix die, ses senyories, per medi
del senyor oÿdor militar, convidaren al
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
del present Princi- // 100r // pat y comtats per la
festa del gloriós sant Jordi pròxim vinent, lo
qual, acompanyat de alguns cavallers y officials
de la present casa, se conferí en son palàcio y,
arribat devant sa excel·lència, y fetes les degudes
cortesies, lo convidà de part de ses senyories per
la dita festa, com és acostumat. E sa excel·lència
respongué que de bona gana, donant loch los
negocis, acudirie en dita festa.
Y axí mateix lo dit die ses senyories, per medi de
dit senyor oÿdor militar, convidaren per dita
festa los excel·lentíssims senyor duc y duquesa
de Cardona.
Y axí mateix, per medi del síndich del General,
ses senyories convidaren lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona, magnífichs consellers
de la present ciutat y protector del bras militar,
com és acostumat, per a venir en dita festa del
dit gloriós sant Jordi.
Dijous, a XXII. Vigília de la festa del gloriós sant
Jordi. En aquest die ses senyories manaren parar
y empaliar la present casa de la Deputació, y en
particular la capella gran, ab molta tapiceria, a
hont se celebraren les vespres que en semblant
jornada se acostumen de celebrar ab molta música de manestrils, cornetes y orgue, y altres invencions de música, quea fonch cosa celebradíssima, y vingueren en ella los senyors deputats y
oÿdors de comptes en esta forma: ço és, a les
dos hores y tres quarts passat mitg die, partí de
sa casa lo senyor oÿdor real, acompanyat // 100v
// de molts cavallers y officials de la present casa
y, arribats en ella lo hisqueren a rèbrer los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, qui
ja eren en dita capella per dit effecte. Y poch
aprés, tenint avís lo senyor oÿdor militar que lo
dit senyor oÿdor real ere en dita capella, vingué
en ella ab lo mateix acompanyament, exint-los a
rèbrer fins al cap de la escala lo dit senyor oÿdor
real y assessors y advocat fiscal, y axí mateix los
demés senyors de consistori, aprés de altre,en la
matexa forma vingueren tots ab molt gran
acompanyament de cavallers y officials, exint a
rèbrer a quiscú d’ells fins al cap de la escala los
senyors de consistori qui eren en dita capella, ab
lo mateix acompanyament dits cavallers y officials que havien acompanyats. Y, poch aprés, tenint avís los senyors deputats y oÿdors de compa. a continuació ratllat no.

190

tes que los magnífichs consellers de la present
ciutat arribaren y los hisqueren a rèbrer ab molt
gran acompanyament fins lo dit cap de la escala.
Y, fetes entre ells les degudes cortesies, se’n entraren tots junts en dita capella y, feta oració, se
assentaren tots ab uns banchs vanovats de vellut
carmesí, a la part de la epístola del altar de dita
capella, ço és: primerament als banchs més prop
del altar, los senyors consellers, y després, consequutivament, los senyors deputats y oÿdors
de comptes, quiscú d’ells per son orde, y aprés
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, y officials mestres, axí mateix per son
orde, com és acostumat. Y encontinent se celebraren les vespres ab molt gran solempnitat y
música y, acabades dites vespres, se alsaren tots
y, ab lo matex acompanyament hisqueren ses
senyories acompanyant los dits senyors consellers, y anaren a fer oració a la capella xica y, feta
oració, se’n anaren per totes les sales de la present casa, que estaven parades y adornades y,
vistes totes les dites sales, arribaren y tornaren
fins al cap de la escala, a hont se // 101r // despediren dits senyors consellers de ses senyories y
se’n anaren, y ses senyories se’n tornaren en dita
capella, y a cap de poch quiscú de ses senyories
se’n anaren en sa casa ab lo mateix acompanyament que eren vinguts.
Divendres, a XXIII. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós sant Jordi en la present casa, ab
la pompa, solempnitat y grandesa que·s pot
conciderar, estant parada y adornada, com és
acostumat, celebrant-se los officis divinals en la
capella nova, ab tota la pompa, solempnitat y
seremònies ecclessiàstiques acostumades, ab
tota la música de menestrils, cornetes y orgue
que en les vespres del die de hair entrevingué,
ab molt gran aplàuso y contento de tots los qui
entrevingueren en ella y vingueren a hoir los
dits officis los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, ab la matexa serimònia, orde y acompanyament del die de hair. Y digué la missa lo
excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona. Vingueren, axí mateix, los dits magnífichs consellers de la present ciutat, als quals
ses senyories, en la matexa forma del die de hair,
hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala, y se’n
entraren tots en dita capella, y axí mateix se assentaren en sos banchs vanovats, en la forma y
orde del die de hair. Y, poch aprés, vingué lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
del present Principat y comtats, al qual hisqueren a rèbrer // 101v // los dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, consellers y demés cavallers
y senyors qui eren en dita capella, y tots junts
se’n entraren en ella, y dit senyor virrey se assentà en una cadira a la part del evangeli de dita
capella, ab sos cuxíns a la real, en la forma acostumada, y ses senyories, magnífichs consellers y

demés senyors cavallers y officials se assentaren
quiscú d’ells en sos lochs y assientos. Y encontinent se comensà lo dit offici, ab la solempnitat
acostumada, y predicà lo reverent Pare Vicents
Pla, de l’orde de Sant Domingo. Y, acabat lo dit
offici, sa excel·lència se alsà, y tots los senyors
deputats, oÿdors, consellers y demés senyors lo
acompanyaren per tota la present casa, la quala
mirà y passejà per totas las salas d’ella, ab molt
gran gust y contento. Y, tornats y arribats al dit
cap de la escala, se despediren de sa excel·lència
y, aprés, ab la matexa serenimònia, acompanyaren al senyor bisbe de Barcelona fins al cap de la
escala, y poch aprés als senyors consellers, en la
matexa forma del die abans. Y, essent despedits
ses senyories de tots, se’n anaren ses senyories
quiscú d’ells en sa casa, ab lo mateix acompanyament. Y, axí mateix, lo mateix die vingueren
ses senyories ab lo mateix acompanyament y
orde en la present casa per hoir las vespres en
dita capella, les quals se celebraren ab la mateixa
solempnitat del die de hair, y se’n tornarenb, dites aquelles, ab lo mateix acompanyament de
cavallers y officials de la present casa.

103r

Disapte, a XXIIII. En aquest die se celebrà lo aniversari acostu- // 102r // mat en la present casa
per les ànimes dels deffuncts deputats y oÿdors y
officials del General, ab molt gran cantòria, túmol y moltes atxes de cera groga, en lo qual offici assistiren ses senyories consistorialment, ab
los porters y masses xiques y acompanyats de
molts officials. Y assístí, axí mateix, lo protector
del bras militar, lo qual vingué ab molt gran
acompanyament de cavallers, al qual hisqueren
a rèbrer los senyors oÿdor militar y real y, junts,
se’n entraren en dita capella, y ses senyories se
assentaren en sos lochs, y lo dit protector y cavallers a l’altra part de la mà dreta y evangeli del
altar, com és acostumat, y predicà en dit offici lo
reverent Pare fra T.c, de l’orde de Sant Domingo y, acabat aquell, los dits senyors oÿdors, militar y real, acompanyaren al dit protector fins al
dit cap de la escala, y ses senyories se’n entraren
en consistori per fer negoci.
Dilluns, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Francesch Leó, chirurgià, ciutadà de Barcelona, lo qual, mediant
jurament // 102v // per ell prestat en mà y poder
de ses senyories, féu relació com Nicasi Castellar, notari de Barcelona, ajudant primer de la
scrivania major del dit General, està ab indisposició, per la qual al present no pot servir lo dit
son offici.

a. a continuació ratllat mij.
b. a continuació ratllat dites.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 55 mms.
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Dimecres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pere Vidal, menor, guarda
ordinària del Portal Nou de la present ciutat, lo
qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit son offici en favor de Pere Vidal, major, son
pare, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renúncia. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die hi hagué junta de braços
en la present casa, en què entrevingueren las //
103v // personas dels tres estaments, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors don Francisco de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers; Joan
Garcia, canonge de Barcelona; fra Joseph de
Calders, monjo de Sant Culgat de Vallers; fra
Francesch de Pons, monjo de dit monastir; don
Jaume Meca, monjo de dit monastir; fra Batista
Castellarnau, fra Francesch Terré, fra don Dimas de Lupià. Per lo estament militar los senyors don Francisco Sagarriga, don Francesch
Argensola, don Hierònym de Cabrera, Joseph
Cescases, Miquel Pol, don Joan de Luna, don
Phelip Ferreres, don Aleix Semmanat, Phederich Dezvalls, Miquel Joan Granollachs, Francesch Genovès, Francesch Ferrer, // 104r // don
Andreu Blanch, Francesch March, Luís Miralles, Francesch de Malla, don Christòfol Icart,
don Batista Sala, don Ramon de Calders, Joachim Valls, Anton Dezcallar, don Joan Çarriera,
don Anton d’Oms. Per lo estament real, los
senyors conseller en cap, Barthomeu Sala, Francesch Sala, Hierònym de Navel. Als quals fonch
feta la proposició del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: En exequució del que
desliberaren los braçosa tinguts a 11 de mars
proppassat, encontinent scrigueren a sa magestat donant-li rahó // 104v // particular de la contrafacció de constitucions, y prejudici gran que
resultava a sa real corona si·s donava loch a la
pretensió que los de Perpinyà tenen en voler ceparar los comtats de Rosselló y Cerdanya del
present Principat, axí en lo que toca a la Real
Audiència com en fer nova Deputació, suplicant-lo fos de son real servey no donar loch a
semblant pretenció, scrivint no sols a sa magestat ditas contrafaccions, però encara enviant-li
lo valor dels drets de dits comtats y los càrrechs
que per ells se paguen, y los socorros que aquest
Principat y la ciutat de Barcelona ha fet en algunes invasions de enemichs. Y, ab la matexa conformitat, scrigueren al excel·lentíssim comtea. a continuació ratllat sos.
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duc de Sant Lúcar, marquez de Montesclaros, y
als del Consell Supremo de Aragó, y a altres
persones de la junta y demés paragué convenir,
les quals cartes y papers, com nos té scrit don
Joan Grau y Montfalcó, té donades y fetes moltes diligències concernents per lo beneffici de
dit negoci. La mateixa diligència se ha fet ab los
excel·lentíssims loctinents de aquest Principat y
general, duc de Cardona y savi Consell de Cent,
que són totas las diligèncias que dits braços nos
aconsellaren se devien fer, scrivint-nos dit
agent, ab sa carta de 24 del passat, que dit negoci se va molt apretant, y que los ministres de
sa magestat lo houen de bona gana, y que li apparexeria convenient que, entre altres diligències que porien fer-se, fos una d’elles que se li
envien allí les universitats y persones de dits
comtats que no vindran bé en aquesta disgregació. Y com en dits braços també se deliberà que
en haver-hi alguna cosa nova se tornen a tenir
braços perquè, comforme lo que resultarà, se
puga prèndrer la // 105r // resolució més convenient al servey de Déu, de sa magestat y de tota
esta província, apparexent-nos que, essent lo
negoci de la qualitat que és y de tanta concideració, offerint-se aquesta novedat, lo camí més
assertat és representar-ho a vostra excel·lència y
mercès, suplicam nos fassa mercè aconsellar-nos
lo que deuen fer en dit negoci, y assenyaladament acerca lo que dit don Joan Grau nos demana, y de la manera ho deuen exequutar, que
és cert que ab tant bon parer aquest negoci
tindrà lo expedient que convé, en servey de la
magestat divina y humana, y beneffici universal
de aquesta província.»
E, legida la dita proposició, encontinent lo dit
excel·lentíssim senyor duc de Cardona donà son
vot en scrits, lo qual fonch legit en presència de
dits braços, y encontinent lo dit senyor conseller en cap prengué còpia de dita proposició y
vot de dit excel·lentíssim senyor duc de Cardona, y se’n anà en casa de la present ciutat per
consultar dites coses ab los demés senyors consellers. Y, poch aprésa, tornà y donà son vot en
scrits y, legit aquell, totes les persones de dits
braços votaren, quiscú d’ells ab son orde, ab
molta maduresa y concideració, y aconsellaren a
ses senyories lo següent:
«Havent los senyors diputats, en exequució de
lo que·s deliberà en los braços de 11 de mars, é
scrit a sa magestat, representant-li la contrafacció de constitucions de Cathalunya y prejudicis
a sa real corona que·s seguirien de la ceparació
dels comtats de Rosselló y Cerdanya, ab memòria del valor dels drets que allà se cobren y càrrechs a que estan obligats, y de las subvencions
a. a continuació ratllat donà.
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que aquest Principat y la ciutat de Barcelona
han fet en las occasions de invasions de enemichs, y scrit també ab la matexa conformitat al
senyor comte-duc de Sant Lúcar // 105v // y al
marquès de Montesclaros, regents del Supremo
de Aragó, y personas de la junta, y aquí fet diligèncias ab lo senyor virrey y Consell de Cent.
Y jo, ab cartas, las que se me han insinuat eren
menester y, no scrivint lo agent de Madrit cosa
nova sinó que lo negoci se anava apretant, y que
los ministres lo houen de bona gana, sens individuar acerca del primer alguna cosa en particular, y ser lo segon ja dit de molt temps ensà, encara que no tant cert, seria de parer que per ara
no se usàs de altre remey més que continuar de
scríurer al agent, encarregant-li la importància
del cas y lo cuydado que ha de posar en inquirir
y saber lo que·s va fent y caminant en dit negoci, y de avisar-ho ab puntualitat, y que en particular fassa informar per algun juriste idòneo al
rey, nostre senyor, y al comte-duc y personas
del Consell y de la junta molt valentment, de la
justícia del Principat y dels danys que resultarien
a sa magestat y al bé públich de semblant divisió, ab los memorials y papers convenients; perquè las diligèncias de enviar-li las universitats y
personas que no venen bé en ella és de ningun
profit, y pot ser de molt gran detriment, pus ja·s
veu que la vila de Perpinyà és sols la que fa
instància y, no havent-se adherit ninguna altra
de las dels dits comtats, ab tant de temps y notorietat del fet, clar està que ninguna d’ellas ho
aprova, y si·ns posam en voler apurar-o quisà
no·ns respondran ab molt gust que desitjaríem,
y recaurem en perill que no·s fassa negociació
per a unir-se y fer totas un cos, y tenir de colp
molt més poderosos contraris, restants ara un
refugi de que leshores estaríem destituhits, que
si Perpinyà alcança lo que pretén no ha fet res,
pus lo dret, si algu n·i ha, competeix igualment
a totas las // 106r // universitats dels dits comtats
y encara a tots los singulars d’ellas y, en contradir-ho algunas, vindria a ser elusòria la gràcia,
pus no és possible tenir effecte, sinó és que totas
hi convinguen. Dexem córrer a Perpinyà per
son camí o per son error, y proseguesquen-se
las diligèncias que se han comensat, y las que·m
dexe de refferir, y si acàs se avisava de alguna
cosa nova en particular, serà bé que los senyors
deputats encontinent se servesquen de tornar
ajuntar los braços, per a que en ells se tracte y
resolgue lo que més convinga.
El duque de Sogorbe y de Cardona».
Disapte, a VIII. En aquest die mossèn Jaume
Rossell, prevere, benefficiat de la Seu de Barcelona, en nom y com ha procurador de Gabriel
Onoffre Rossell, sastre, // 106v // ciutadà de
Barcelona, receptor de las avarias del General,
com de sa procura conste, ab acte en poder de

«Nosaltres, misser Joseph Ramon, y misser
Joan Ribera, assessors nomenats per los senyors
deputats del General de Catalunya, en loch y
per impediment dels magnífichs misser Joan
Pere Fontanella, y misser Bernat Sala, assessors
ordinaris del General, conferits una y moltes vegades entre si, juntament amb misser Aleix Tris-

tany, advocat fiscal nomenat en loch y per impediment del magnífich misser Miquel Joan Magarola, advocat fiscal ordinari. Vista una suplicació presentada a dits senyors deputats per part
del molt reverent canonge Dalmau, don Jaume
Camps y altres, ab la qual deduexen que per
sentència en lo consistori dels senyors visitadors
són estats condempnats los deputats del trienni
passat, y també los officials de la casa de la Deputació y del General y Bolla y altres, y los enseculadós y abilitadós en restituhir certes quantitats que en lo trienni passat han rebudes les
inseculacions y abilitacions dels anys 1625 y
1626, sens haver citat eo contestada la litte lo
procurador fiscal de la visita contra dits officials
enseculadors y habilitadors, pretenent per ço
ésser dita sentència contra constitucions de Cathalunya, a més de la notòria injustícia, concloent que dits senyors deputats // 108r // sian servits no donar loch a la exequució de dita
sentència, ni permètrer que dits officials y altres
sien fets debitors del General, fins a que, legítimament, sian condempnats.
Vista altra suplicació donà per los matexos ab
que refferexen ésser dita sentència contra la
constitució 4, títol «De violència y restitució de
despullats», y contra lo usatge «Quoniam per
iniqum».
Vista la commisió y nominació de assessors y
advocat fiscal feta per los senyors deputats, a 10
del corrent, en les persones dels doctors dalt
nomenats.
Vista una còpia de la sentència feta en lo consistori de dita visita dalt refefrida.
Attès y conciderat que dits officials y altres interessats tenen lo remey ordinari de poder comparèxer devant dits senyors visitadors per a impedir la sentència y exequució de aquella,
deduhint de les pretès mul·litats y de tots los
demés que pretén tenir en son favor, com de
dret qualsevol tercer que no és estat citat en una
causa pot opposar-se, a effecte sols de impedir la
exequució de la sentència contra ell proferida, y
que axí, tenint encara dits officials lo remey ordinari de acudir als dits senyors visitadors, lo
quals etiam després de haver fet lo decret de
exequució poden manar suspèndrer y declarar
no tenir loch la exequució de la sentència, en
respecte de aquells ab los quals no és estada
contestada la litte, cessa lo remey extraordinari
// 108v // de implorar lo auxili dels senyors deputats. Per ço, com són de vot y parer que los
senyors deputats saltim rebus ut nuch no·s
deuen etremètrer de dit negoci. Però que quant
per part de dits senyors visitadors haja notificat
als dits senyors deputatsa la sentència y decret
de exequució, y repel·lida la part totalment de
sa pretensió, leshores dits senyors deputats po-

a. a continuació ratllat f.

a. a continuació ratllat podian vèurer tracta.

Francesch Pons, notari de Barcelona, a setse de
nohembre MDCXXVII, en dit nom constituït personalment devant la presència dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, quiscú d’ells trobat personalment
en las casas de ses pròpries habitacions, scituades en la present ciutat de Barcelona, renuncià
en dit nom lo dit offici, en mà y poder de ses
senyories y, en favor de ell, dit Jaume Rossell,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonisa mossèn Pere Fuster, ciutadà honrat de
Barcelona, y Hierònym Galí, scrivent, de Barcelona.
Dilluns, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories Pere Anglada, sots-veguer,
y Jaume Vivet, cap de guait del rey, los quals
prestaren lo acostumat jurament, en mà y poder
de ses senyories, // 107r // y prestaren sagrament
y homenatge en mà y poder de Pere Dalmau,
porter ordinari de la present casa, lo qual jurament manaren ses senyories continuar en libre
de Juraments de officials, recòndit en la scrivania major de dit General, en la sòlita y acostumada forma.
En aques mateix die vingué en consistori de ses
senyories mestre Pere Lunes, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament per ell prestat en
mà y poder de ses senyories, féu relació com visità Pere Masmitjà, guarda ordinària del Portal
de Mar de la present ciutat, lo qual està ab indisposició, per la qual no pot acudir a la servitut
de dit son offici.
Dimecres, a XII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs misser
Joseph Ramon, misser Joan Ribera, y Aleix
Tristany, anomenats en assessors y advocat fiscal per ses senyories // 107v // en la causa y negoci de la querela dels plusos condempnats per los
molt il·lustres senyors visitadors, per no poder
entrevenir los magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal del dit General; per ser interessats
en ella donaren en scrits a ses senyories un vot
firmat de ses mans, continuat en un full de paper, lo qual és del tenor següent:
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siàstich, los senyors: doctor Pau Claris, canonge
de Urgell; Joseph Serralta, canonge de Vich; y
Pere Roig, canonge de la Seu de Gerona. Per lo
estament militar, los senyors misser Pau Boquet
y Torrella, donzell; don Alexandre Cordelles; y
Francesch Pons Dezpujol. Per lo estament real,
los senyors misser Joan Pere Fontanella, misser
Joan Pla, y misser Benet Anglasell.

dran vèurer, tractar y resoldre si tenen jurisdicció, o altrament poden entremetre’s de dit negoci, y ab la forma y modo que poden entremetre’s de ell.
Josephus Ramon, assessor. Ribera, assessor. Alecxius Tristany, fisci Generalis advocatus».
En aquest mateix die, estant de partida lo
excel·lentíssim senyor duc de Cardona per anarse’n en Madrit, cort de sa magestat, féu saber a
ses senyories com volie venir en la present casa
per despedir-se de ses senyories. E ses senyories li
respongueren que estimaven en lo que era rahó
tant gran mercè, y axí ses senyories se juntaren en
la dita present casa, y a cap de poch sa excel·lència
arribà en ella, acompanyat de molts criats y cavallers, y ses senyories lo hisqueren a rèbrer ab los
porters y masses grans devant y acompanyats de
molts officials del General, fins al cap de la escala
de dita present casa, y allí lo reberen ab las degudes cortesies, y tots junts se’n entraren en la sala
del consistori, a hont se assentaren dit senyor
duc y senyors deputats y oÿdors ab ses cadires de
vellut carmesí, y dit senyor duc entre los senyors
deputats ecclesiàstich y mili-a // 109r // tar, y allí,
després de moltes cortesies, los féu offerta que en
tot lo que ab sa magestat fos menester, per servey
del present Principat, intercedint, com ho veurien per la obra. E ses senyories li feren les degudes gràcies, y axí ab les matexes cortesies se alsaren, y ses senyories ab lo mateix acompanyament
lo acompanyaren fins al cap de la escala, a hont se
despediren de sa excel·lència.
109v

Disapte, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa per fer la extracció de
nou habilitadors per los qui poden ser enseculats en deputats y oÿdors, per la inseculació fahedora en aquest die dels lochs vaccants de deputats y oÿdors de comptes, y serviren de braços
los testimonis, los quals foren tres de cada estament següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona; Miquel Joan
Boldó, canonge de dita Seu; y Francesch Pujol,
canonge de la Seu de Elna. Per lo estament militar, los senyors Luís Lull, donzell; Phederich
Ros, donzell; y Salvador de Boxadors, donzell.
Per lo estament real, los senyors Hierònym
Roig, doctor en medicina; misser Melchior Ferrer, ciutadà de Leyda; y Nicholau Ferrer, ciutadà de Barcelona. Y axí, en aquest mateix die,
en presència de ditsb // 110r // braços y testimonis sobredits qui serviren de braços, foren extrets en habilitadors nou persones, ço és, tres de
cada estament, següents: per lo estament eccle-

En aquest mateix die, estant juntes les dites persones extretes per fer les habilitacions, havent
jurat y ohida sentència de excomunicació en la
sòlita y acostumada forma, se mogué alguna
competència y debat entre ells acerca dels assientos, y axí se assentaren, ço és, los tres ecclesiàstichs al cap de la taula, lo primer dels // 110v
// quals fonch lo dit senyor canonge Serralta, y
després un ecclesiàstich a cada costat, y després
los militars, y després los reals, per son orde. E
fonch presentada y feta entre ells la scriptura del
tenor següent:
«Havent-se suscitat algun debat o differència
entre los senyors abilitadors, vuy die present extrets per la inseculació fahedora dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, sobre la forma y
orde de sèurer en lo acte de la habilitació, pretenents, los dits senyors habilitadors ecclesiàstichs
haver de sèurer en primer loch, seguidament y
aprés los militars, y aprés los reals. Pretenent los
militars y reals lo contrari, ço és, haver de sèurer
interpol·ladament. Y axí los dits senyors habilitadors militars y reals per ara, y per no haver de
differir lo acte de inseculació, del que porie resultar dany al General y, sens prejudici algú de
sos drets y pretencions, se acontenten que seguen en la forma sobredita, comforme han segut en lo últim acte de abilitació, ab expressa
protestació que lo present acte no sie lícit en
conseqüència, ni per aquell se augmente ni disminuesca lo dret de las parts. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.»
E, fet açò, encontinent comensaren lo acte de
dita inseculació, y acabaren aquell lo endemà,
entre les sinch y sis hores de la matinada, com
largament és de vèurer en lo acte de dita inseculació, continuat en libre de Deliberacions, sots
la dita jornada.
111r

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 14791480.
b. a continuació un full en blanc.
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En aquest mateix die los magnífichs misser Joan
Ribera y misser T. Puig, presents en consistori
de ses senyories, donaren son vot en scrits acerca del que per ses senyories los és estat consultat, sobre la suplicació presentada a ses senyories lo die present per lo doctor Salvi Ombert, la
qual suplicació y vot són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: No obstant que misser

Salvi Ombert lo trienni proppassat fonch inseculat a deputat real de Cathalunya en la forma
estatuïda per capítols de Cort, y com a tal habilitat per la Novena y haja concorregut en totas
las extraccions que·s feren lo dit trienni, y en
aquexa pocessió ha estat y està vuy en die. Ha
vingut a nòtia de dit misser Ombert que, ha
instància del procurador fiscal de la visita del
trienni proppassat, hauria feta querela als deputats y oÿdors de dit trienni per haver-lo inseculat, si bé sens causa o rahó alguna saltim que
vera o jurídica fos, y que los visitadors de dita visita haurian declarat en dita querela en notable
prejudici de dit Ombert, si bé nul·lament y en
tot cas de dret prohibit, axí per faltar-los ad
aquells jurisdicció, y concórrer de la validitat o
invalidat de las enseculacions, per ser, com és,
pròpria de vostres senyorias y de sos magnífichs
assessors, la qual totis viribus han sempre deffensada y conservada los predecessors de vostres
senyorias, y axí no tenir dits visitadors jurisdicció alguna contra dit Ombert per conèxer de dites coses, com també per no ésser esta citat legítimament ni hoït // 111v // en la causa de dita
querela ni procehit contra de aquell comforme
dret y justícia. Y com, molt il·lustres senyors, no
és rahó que, en virtut de sentència a notorio nullas tam ex deffectu juristictionis quam alios, per
no ser estat dit misser Ombert legítimament citat, hoït y condempnat, com dit és, puga ni
dega ser privat ni spoliat de dita sa pocessió. Per
ço, aquell firmant dret y de dret a dits visitadors
y lur procurador fiscal, eo procehiments de
aquells y altre qualsevol que de dret firmar-se
dega en poder de vostres senyories per deu
sous, cum juris augmento intentat lo enterdicte
retinende pocessionis omni meliori modo et cetera
suplica aquella per vostres senyories ser admesa
y manat al procurador fiscal del General, attès és
jurisdicció pròpria de vostres senyories, y axí interès de dit procurador fiscal que a dit Ombert
preste tot favor y ajuda y en dita causa se oppose, y a dits visitadors ser refferit que dita causa y
mèrits de aquella no·s curen, ans aquella remeten a vostres senyories eo a sos magnífichs assessors, los quals, de cartells citatoris y altres remeys opportunos degudament procehescan y
justícia ministren, etcètera. Lo offici, etcètera.
Altissimus, et cetera. Ombert.

112r

«Los doctors infrascrits, assessors elegits per impediment dels magnífichs assessors ordinaris de
la present casa de la Diputació, en respecte de la
causa y suplicació presentada per misser Salvi
Ombert, vuy, als 15 del corrent mes de maig
1627, pretenent que, no obstant la sentència
proferida per los senyors visitadors y provisió de
decret de exequució deu ser admès y habilitat
en la present inseculació. Diuen y son de vot y
parer que, attès la querela va dirigida contra los
senyors deputats del trienni passat, tots los actes
judicials, sentència y decret de exequució que
havem vist, van també dirigits contra dits senyors deputats, sens que hi hage entrevingut en
lo judici misser Salvi Ombert, és cosa molt certa
que, dexat apart per ara de tractar de la validitat
o invaliditat de dita sentència y provisió de decret de exequució, no pot ser impedit misser
Salvi Ombert, insiculat, de concórrer y ser habilitat en la present inseculació per respecte de
dita sentència y decret de exequució, los quals
actes no fan prejudici a dit Ombert, no citat ni
querelat, ni havent-se intimats actes judicials
contra d’ell, y axí per ara diem que los senyors
deputats, no obstant la intima del decret de exequució de dita sentència deun dexar concórrer y
habilitar al dit misser Salvi Ombert, etcètera.
Ribera, assessor. Puig, assessor.»

112v

Dilluns, a XVII. En aquest die mossèn Onoffre
Soler, chirurgià, ciutadà de Barcelona, féu relació a ses senyories en consistori, mediant jurament, que mossèn Andreu Vendrell, guarda ordinària de la bolla de la present ciutat, pateix
una indisposició anomenada fístola lacrimal, per
la curació de la qual necessita estar un mes retret
sens poder anar per ciutat, y axí no pot servir
per dit temps son offici.

Oblata XV maii MDCXXVII in consistorio et domini deputati intervenientibusa dominis auditoribus computoris commiserunt predicta magnificis
assessoribus dicti Generalis ad predicta electis
cum deliberatione die presenti facta qui ea videant et refferant.
Thio, scriba major Generalis Cathalonie.»b
a. a continuació repetit intervenientibus.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1480.

Dimars, a XVIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya
manaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, que continuàs en lo present dietari que, en aquest mateix die, lo noble
don Francesch Aymerich, cabiscol y canonge de
la Seu de Gerona, los magnífichs Francescha //
113r // de Tamarit, donzell en Barcelona domiciliat, y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de
la present ciutat, havien comparegut devant ses
senyories y en son consistori, y de paraula los
havien exposat y representat que los molt il·lustres senyors visitadors dels officials del General
de Cathalunya, per rahó de la controvèrsia suscitada entre ses senyories y dits visitadors per
rahó de la condempnació feta en la visita contra
lo magnífich misser Salvi Ombert, manant ab
ella y ab son decret de exequució que lo dit misser Salvi Ombert fos desenseculat del loch de
a. a continuació un full en blanc.
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deputat real de la present ciutat de Barcelona,
per las causas y rahons en la dita sentència a la
qual se ha relació contengudes, havien en lo die
de hair ajuntat divuit persones, ço és, sis de cada
estament, en la casa en la qual se té la dita visita,
a las quals demanaren parer del que havien de
fer per no haver ses senyories exequutada la dita
condempnació, y que los senyors de laa Divuitena, abans de procehir a cosa alguna, havien resolt de què serie bé de compòndrer aquest fet y
posar-se per medianers entre ses senyories y dits
senyors visitadors, y axí perquè lo negoci se facilitàs en lo tracte se anomenenassen dels dits senyors de la Devuitena tres persones, ço és, una
de cada estament, y axí ab effecte anomenaven y
havien anomenat als dits don Francisco de Aymerich, Francesch de Tamarit y Hierònym de
Navel per a què los dits conferissen ab ses senyories per a vèurer aquest negoci quin assiento y
concòrdia poria // 113v // tenir, y per ço ells eren
vinguts y venien a representar-ho a ses senyories
de part de la dita Devuitena, suplicant-los fossen servits ses senyories fer nominació de altres
tres persones, ço és, una de cada estament, perquè elles y los dits anomenats per part de dita
Divuitena conferescan y tracten aquest fet y
aconsellen lo que més apparexerà convenir per
la dita concòrdia, y defugir y evitar tots debats y
contencions, majorment essent tots una matexa
cosa y, si gastos se han de fer, haver-se de pagar
aquells, tant de part de la visita com de dits deputats, de pecúnies del dit General. Y que ses
senyories, attenent que lo que per part de dita
Divuitena los és estat representat era cosa rahonable, desitjant evitar totas contencions, se eren
adherits y tingut a bé de fer la matexa nominació de tres persones, y que havien anomenat,
com de present nomenen, per lo estament ecclesiàstich lo noble don Francisco Terré, degà y
canonge de la Seu de Barcelona, per lo bras militar don Christòfol Icart, y per lo bras real lo
senyor Francesch Codina, per lo effecte demunt
dit.
115r

«Los doctors infrascrits, consultats sobre la difficultat // 115v // suscitada contra misser Salvi
Ombert, manant sia desenculat si los senyors
deputats y oÿdors tenen obligació de exequutar
dita sentència dessenseculant al dit misser Ombert. Són de vot y parer que, ab molt gran fonament y justícia han reparat los senyors deputats
en exequutar dita sentència, per lo deffecte de
jurisdicció que los senyors visitadors tenen en
dit cas per ser sa jurisdicció restreta per lo capítol primer del nou redrés de les persones dels
senyors deputats y oÿdors, assessors, fiscal y altres officials del General, y axí no pot entendre
als inseculats que no són officials del General, ni
en conseqüència ni és lícit prorrogar los inseculats la jurisdicció del senyor visitador limitada, y
havent-se ja succehit casos semblants y més difficultosos, és estat votat axí en particular en lo
any 1623 per dotse doctors del consell, y axí lo
cars occorrent no admet difficultat sinó que los
senyors deputats, a consell de sos assessors,
deuen conèxer de la validitat de dita inseculació
privatim als senyors visitadors y qualsevol altre,
adherint-se al vot que los doctors misser Joan
Ribera y misser Raphael Puig, assessors elegits
per impediment dels magnífichs assessors ordinaris, han fet en aquest negoci.
Tristany, consulens. Aglasell, consulens. Vidit,
Puig, assessor. Vinyes, consulens.a
116r

Dimecres, a II. En aquest die se juntaren per
orde de ses senyories los senyors canceller, regent la Real Cancellaria y doctors del Real Consell devall scrits, per lo negoci de la contenció
suscitada entre ses senyories de una, y los senyors visitadors de la present y corrent visita
dels officials del General de parts altra, acerca de
la sentència feta per los dits senyors visitadors
contra los magnífichs misser Salvi Ombert, dessenseculant-lo ab ella del loch de deputat real
de Barcelona en què està insaculat, en la qual
junta entrevingueren los següents: don Pedro
de Puigmarí, abat y canceller; misser Francesch
Sala, regent la Real Cancelleria; misser Francesch Gamis, misser Joseph Ferrer, misser
Hierònym Senjust, misser Montserrat Ramon,
misser Francesch Aguiló, misser Francesch Besturs y misser Pere Joan Vinyola.

116v

En aquest mateix die lo magnífich Antoni Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona, procurador
fiscal de la present visita dels officials del General s’és conferit juntament ab mossèn Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major de
dita visita, devant ses senyories dels molt il·lustres senyors deputats del dit General, personalment estants en son consistori, lo qual, haguda
primer licència de ses senyories ha requisit al dit

Juny MDCXXVII
Dimars, lo primer. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs Joan
Ribera, Francesch Tristany, Phelip Vinyes, Benet Anglasell, y T.b Puig, doctors en drets, los
quals donaren en mà y poder de ses senyories
un vot en scrits, continuat en unc full de paper y
firmat de ses mans, acerca de la sentència proferida per los senyors visitadors de la present visita, contra lo doctor misser Salvi Ombert, lo
qual vot és del tenor següent:
a. a continuació ratllat Vuitena.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. un interlineat.

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1480.
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mossèn Antoni Joan Fita que presentàs a ses
senyories, de part dels molt il·lustres senyors visitadors, una scriptura continuada en un full de
paper baix incertada, y axí, regoneguda primer
dita scriptura si aquella estava ab la desència
que·s deu, dit Fita, a instància, petició y requiriment de dit procurador fiscal de dita visita, presentà a ses senyories la dita scriptura, la qual legida, ses senyories respongueren de paraula per
a què del senyor deputat ecclesiàstich, que se
aturaven lo termini de dret per a respondre lo
que aparexeria convenir, de las quals cosas
fonch levat acte per dit Fita. E jo, Antoni Thió,
scrivà major y secretari del dit General, prenguí
la còpia de la dita scriptura, que li liurà lo dit
Fita de manament de ses senyories, he continuada aquella en lo present dietari, la qual és del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Ab dos altres scripturas
per part dels visitadors del General de Cathalunya, a instància del procurador fiscal de la visita a vostres senyories presentadas en jornada de
15 de maig proppassat, // 117r // aprés de una
embaxada a vostres senyories, per part de dits
senyors visitadors explicada per Francesch Tamarit y Agustí Pexau, són estats vostres senyories requisitits que, en virtut y per observança
del capítol 1 del nou redrés de las corts del any
1599, y per exequució de una sentència en dita
visita proferida sobre la querela de número 21
en dita visita, feta a instància dels procurador
fiscal de aquella contra los deputats y oÿdors del
trienni proppassat, y de la provisió del decret de
exequució de aquella a vostres senyories dit die
en la forma acostumada notificades, borrassen
del libre de l’Ànima lo nom del doctor misser
Salvi Ombert, enseculat en lo loch de deputat
real de Barcelona, y que en dit loch, com ha vacant, inseculassen persona hàbil y sufficient, en
virtut y per exequució de dita sentència de visita, en la qual en effecte és estat sentenciat y declarat la insaculació de dit doctor misser Salvi
Ombert, en lo dit loch de deputat real de ciutadà de Barcelona, com ha feta contra disposició del capítol 62 del nou redrés de las corts del
any 1599, ésser nul·la e invàlida, y per consegüent dit misser Salvi Ombert haver de ésser
desenseculat y aborrat del libre de l’Ànima, y
que los deputats y oÿdors de comptes pugan, en
loch de dit misser Salvi Ombert, com ha loch
vagant, insecular altra persona hàbil y sufficient,
y que tinga las qualitats requisidas segons la disposició de dit capítol 62 del nou redrés. Protestant y acusant ab ditas scripturas a vostres senyories y a tots y qualsevol turbants y impedints
la jurisdicció de dita visita, y recusant la exequució de dita sentència de las penas en dit capítol
primer de la visita contengudes, y que dits visitadors procehiran segons sèrie y tenor del dit
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capítol primer de la visita, y comforme aquell
los era lícit y permès, segons en dites // 117v //
scripturas més largament se conté, de las quals
se’n dexaren còpias a vostres senyories per lo
scrivà major de la visita, volent ab la present tenir aquellas per repetidas. Y com fins ara vostres
senyories hajan recusat y differit de obtemperar
ab effecte a la dita sentència de visita, y de fer lo
que a vostres senyories incumbia per exequució
de aquella, com foren ab ditas scripturas requirits per observança de dit capítol de Cort de la
visita, a la qual precissament vostres senyories
estan obligats, y axí en manifesta contrafacció
del disposat en dit capítol de la visita, en torp de
la jurisdicció de aquella e impediment de la exequució de dita sentència, dels mèrits y validitat
de la qual, ni de qualsevol altre article concernent la dita sentència y exequució de aquella no
poden vostres senyories entramètrer’s, ni per ço
differir o escusar la total effectuació de la exequució de aquella. Per ço y altrament, ab la present tercera, última y peremptòria monició y
requesta, los dits visitadors del General de Cathalunya, instant lo procurador fiscal de dita visita, ab la present tornan a interpel·lar y requirir
a vostres senyories y a quiscú de son consistori,
tant conjunta com divisament, y en quan menester sie, y en lo modo millor que poden y
convé que, prestant a dits senyors visitadors ajuda y costat per la effectual exequució de dita
sentència, borren del libre de la Ànima lo nom
del dit doctor misser Salvi Ombert, lo tingan
aquell per desenseculat y lo dit loch per vaccant,
segons sèrie y tenor de la dita sentència y per
exequució de aquella, y que per dit effecte, dins
termini de tres dies, comptadors del die y hora
de la presentació de la present en avant, fassen
las degudas deliberacions y totas diligèncias que
per dit effecte menester sian, altrament, recusant o differint més fer las sobraditas cosas, lo
que no esperen de vostres senyories y de son
consistori, // 118r // las penas en dit capítol de la
visita contengudas o altres que·ls serà lícit y
permès, y de procehir comforme dit capítol de
la visita y altres aplicables poden y trobaran ésser-los lícit y permès. Requirens notarius.»
Disapte, a V. En aquest die, per orde y manament
de ses senyories, a instància del síndich del General, fonch presentada la scriptura devall scrita als
molt il·lustres senyors visitadors de la present visita, en resposta de la que, per part de dits senyors visitadors, fonch enviada a ses senyories a
dos del corrent, continuada en lo // 118v // present dietari, sots la dita jornada de dos del corrent, la qual scriptura és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Molta admiració fan
los deputats y oÿdors del General de Catalunya
que, aprés de ser estat votat y declarat en moltas

[ 1627 ]

[ 1627 ]

occasions y, en particular, en lo any 1627 y en
lo any 1623, ab vot y parer de molts doctors del
Real Consell, no tenir jurisdicció los visitadors
del General de Catalunya per a conèxer contra
los insiculats de la validitat o invaliditat de sas
inseculacions, sinó que esta conexensa toca als
deputats y oÿdors de Cathalunya de consell de
sos assessors privative als visitadors del General,
y qualsevol altres jutges hajen vostres mercès,
senyors visitadors, volgut en esta visita del trienni proppassat tornar a remòurer semblant qüestió y dificultat, per la pràctica y observança y vot
y papers de doctors eminents allanada y declarada, volenta manar sia desenseculat misser Salvi
Ombert sens pretendre contra de aquell ni contra los deputats ni oÿdors del trienni passat delicte algú per rahó de dita inseculació comès, y
axí faltava jurisdicció per a conèxer contra dit
misser Salvi Ombert, que és cosa indubitada, y
també contra los deputats y oÿdors, los quals no
poden ser visitats sinó per delictes y excessos. Y
axí, havent-hi notori deffecte de jurisdicció en
vostres mercès, no deuen los deputats y oÿdors
exequutar allò que, com ha personas particulars
y privadas manen, y encara que estaven molt assentats en lo cas occorrent han volgut // 119r //
justificar-se, y fer dir a vostres mercès de què se
acontentaven fossen elegits magnífichs doctors
del Real Consell per un consistori y altre, per a
què segons son vot y parer, cessàs la dita controvèrsia. Y com vostres mercès ho hajen recusat per major satisfacció, los deputats y oÿdors
haver-i dat a molts dels magnífichs doctors del
Consell per a què digan si la pretensió de vostres mercès és justa y a rahó comforme, offerintse los deputats y oÿdors aderir-se a tot lo que sia
just, y se’ls aconsellarà haver de fer, procurant
ab tots los medis possibles evitar contencions,
donant la present en satisfacció y resposta a la
scriptura a instància de vostres mercès presentada. Requirens notarius et cetera.
Die quinta juny anno a Nativitate Domini
MDCXXVII Barcinone.
Huiusmodi requisitio instante magnifico Francisco Sala, cive Barcinone, honorato sindico Generalis Cathalonie per Jacobum Ferrer et Orriols,
notarius publicum civem Barcinone et cetera,
fuit presentada admodum illustribus dominis visitatoribus Generalis Cathalonie, personaliter repertis in domibus magnifici T. Claris, utriusque
juris doctoris, civis Barcinone qui respondentes
dixerunt que lo consistori de la visita, al qual
com ha supremo, ab plenitut de poder privative
a tots qualsevol altres, lo rey, nostre senyor, y la
cort té erigit per a reprimir excessos fets contra
capítols de Cort, aconsellat de // 119v // persoa. a continuació repetit volent.
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nes graves y eminents, té per molt assentat de
haver procehit en dita causa en cas de sa jurisdicció, y comforme dits capítols de Cort y altrament, per reparació del dany y prejudici que lo
General havia rebut en la inseculació de misser
Salvi Ombert, feta en contrafacció de dits capítols de Cort, y que ningun tribunal o persones
algunes han declarat, ni pogut ni poden declarar lo contrari, y axí entén procehir comforme
de justícia serà fahedor et fuit tradita copia dicte
scripture magnifico Joseph Montaner utriusque
juris doctoris assessori dicte visite, in presentia
dicti admodum illustrisium dominoruma visitatorum et cetera. De quibus et cetera.
Testes sunt Michael Honorat, pallerius, et Matianus Mila, portarius regius, cives Barcinone.»
Dilluns, a VII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs miser
Joan Ribera y misser Rafel Puig, assessors, y
misser Phelip Vinyes, advocat fiscal, anomenats
en lo negoci de la contenció suscitada entre ses
senyories y los senyors visitadors acerca de la
sentència promulgada per dits senyors visitadors contra lo doctor misser Salvib // 120r //
Ombert, desenseculant-lo en ella del loch de
deputat real de Barcelona en què està inseculat,
per no poder entrevenir en dit negoci los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinari del General, los quals aportaren y donaren en mà y poder de ses senyories un vot en scrits firmat de ses
mans, lo qual vot és assí cusit, signat de letra D.
Dimecres, a VIIII. En aquest die Antoni Sabater,
corredor públich de la present ciutat de Barcelona y ministre del dit General, féu relació en consistori de ses senyories com ell, per orde y manament de ses senyoria, ha encantat, per espay de
nou mesos per los lochs acostumats de la present
ciutat, los drets dels sombreros de les col·lectes
de Cathalunya, acceptat la de Barcelona y taules
foranes de aquella, comforme la tabba que per
dit effecte li és estada despedida, a tres de setembre MDCXXVI, y no ha trobat persona que haja
offert un preu de dits drets per lo temps en la
dita tabba // 120v // contengut, que són tres
anys, y si bé algunes persones han acudit a ell per
donar dita, emperò, vists los pactes y condicions
posats en la dita tabba, se són apartats de dir-hi y
no han volgut res en lo dit arrendament.
En aquest mateix die lo il·lustre y molt reverent
senyor canceller, regent la Real Cancellaria y
doctors del Real Consell devall scrits, aportaren
y donaren en mà y poder de ses senyories un vot
en scrits, acerca de la sentència proferida per los
a. a continuació ratllat deputatorum.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 14811483.

també de altra tabba que lo die present li és estada liurada, y que en virtut de la primera tabba,
no obstant haja fet la subhastació per temps de
nou mesos, no ha trobat dita alguna. Y en virtut
y comforme la tabba que últimament li és estada
donada, ha trobat qui ha dit en lo arrendament y
venda dels drets de dits sombreros, mil y sinchcentas liuras per any per lo arrendament de tres
anys, que per tots los dits tres anys són quatre
mília sinch-centas liuras, las quals ha ditas Antoni Fuster, negociant, ciutadà de Barcelona, y axí,
per orde y manament de ses senyories, ha liurat
lo dit arrendament al dit Antoni Fuster en la
Lotja de la present ciutat de Barcelona, com a
més donant y offerint en lo encant públich per lo
preu de las ditas quatre mília sinch-centas liuras
per los dits tres anys, a raó de mil y sinch-centas
liuras per any. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.a

senyors visitadors dels officials del General contra misser Salvi Ombert, sobre la querela del número 22, per la qual sentència són estats cridats
per part de ses senyories per a què donassen son
vot hi·ls aconsellassen lo fahedor acerca de dita
sentència, lo qual vot és del tenor següent:
«En lo fet proposat per los senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya al molt reverent canceller y noble regent la Cancellaria,
magnífichs doctors de la Real Audiència baix
scrits, si los dits deputats y oÿdors tenen obligació de exequutar la sentència proferida sobre la
querela número 22 feta contra los deputats y
oÿdors del trienni proppassat, ab la qual és estada declarada nul·la y feta contra capítols del nou
redrés del General la enseculació feta de misser
Salvi Ombert per la vegueria de Barcelona, en
loch deputat real per mort de misser Balthezar
Morell, y que dit misser Ombert sia desenseculat y enseculada altra persona àbil en dit loch.
Vist y conciderat tot lo que·s devia vèurer y conciderar, attès ab laa // 121r // querela y procehiments fets contra los dits deputats y oÿdors
consta que han enseculat a dit misser Ombert
en dit loch de deputat real de Barcelona, essent
originari y domiciliat en la vegueria de Gerona,
y que scientment han contrafet al capítol 62 del
nou redrés de las corts del any 1599. Y attès que
per dits deputats y oÿdors y lo dit misser Ombert conjuntament són estades donades ses defenses, y altrament són estats plenament ohits
en la causa de dita querela y en lo consistori de
dits deputats no és estada previnguda ni introduhida causa contra dit misser Ombert sobre la
nul·litat de dita inseculació. Per les dites y altres
rahons són de vot y parer que dits senyors deputats y oÿdors en lo cars occorrent tenen obligació de posar en exequució la dita sentència.
Don Pedro Puigmarí, consulens. Lo doctor Joseph Ferrer. Lo doctor Francesch Gamis. Lo
doctor Luís Besturs. Lo doctor Antoni Vinyola.
Lo regent don Miquel Sala. Lo doctor Hierònym Senjust. Lo doctor Montserrat Ramon. Lo
doctor Francesch Aguiló».

122v

Dijous, a XVII. En aquest die mossèn Antoni
Joan Bosch y Bernat Carles, burgesos de la vila
de Perpinyà, òlim officials del General, vingueren en consistori, los quals, en exequució de
una sentència de la visita corrent dels officials
del General, contra d’ells dit Bosch y Carles
promulgada als set del corrent, manant-los ab
ella que dins quatre mesos hajan de donar y presentar los memorials de les persones que han
manifestada lana, com més largament en dita
sentència a la qual se ha relació se conté. Donaren y presentaren en mà y poder de ses senyoriesb una suplicació signada de letra A, còpia
auctèntica de dita sentència, signada de letra B,
y un memorial de las personas han manifestat
ditas lanas, signat de letra C, las quals suplicació, sentència y memorial són assí cusits, signats
com dalt se diu de dites letras A, B, C.c

123r

Disapte, a XVIIII. En aquest die vingueren ab
embaxada en consistori de ses senyories, per
part del bras militar, los senyors don Hugo de
Tamarit, Miquel Pol, donzell, y Hierònym de
Navel, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
de part de dit bras, representaren a ses senyories que lo excel·lentíssim loctinent y capità general del present Principat y comtats, per medi
de sos ministres y officials, pochs die fa ha fet
enderrocar dos cases del present Principat, ço
és, la una de T.d Mir, de Vilasar, y l’altra de T.e
Marot, de Cabrera, los quals endarrochs són
estats fets sens cognició de causa ni conclusió
del Real Consell, y axí contra y ab expressa vio-

En aquest mateix die Antoni Çabater, corredor
públich y jurat, ciutadà de Barcelona y ministre
del General, féu relació en consistori de ses senyories com ell, per orde y manament de ses senyories, ha encantat y subhastat en la Lotja de la
present ciutat de Barcelona los drets de la bolla
de sombreros que lo General reb en lo present
// 121v // principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, exceptats los drets dels
sombreros de la ciutat de Barcelona y taules foranes de aquella, en virtut de una tabba a ell liurada a tres del mes de setembre pròxim passat, y
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1483.
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a. a continuació un vot transcrit en l’Apèndix, pàgs. 14831484.
b. a continuació ratllat su.
c. a continuació un manifest i una suplicació transcrits a
l’Apèndix 2.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
e. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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des enderrocara les cases de T. Mir de Vilasar y
de T. Marot de Cabrera, per alguns delictes
que·s preté haver aquells comesos, los quals enderrochs són contra las generals constitucions
de Cathalunya, per ésser estats fets sens conexensa de causa, sens precehir declaració y sens
estar presos los reos, y altrament per no haver-se
procehit per directum, com diuen dites constitucions. Per ço a vostra excel·lència dits deputats suplican extrajudicialment sia servit manar
// 125r // revocar dits procehiments, com ha fets
contra las ditas generals constitucions, y tornar
las cosas a loch, que a més de ésser axí de justícia
ho tindran a vostra excel·lència a singular
mercè.»

lació de las generals constitucions y leys del
present Principat. Y axí, de part de dit bras, han
suplicat a ses senyories fossen servits opposarse a la dita contrafacció de constitucions y
reparar lo agravi se ha fet ab dita violació al dit
present Principat.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ja tenia notícia de
dits rompiments de constitucions, y que ferien
las diligèncias que convé fer per lo reparo de
aquellas.
123v

Dilluns, a XXI. En aquest die se féu lo acto o
aucto per los senyors inquisidors en la plaça del
Born de la present ciutat, a hont estaven apparellats los catafals acostumats, lo qual acte durà
quasi tot lo die y tragueren en ell deu penitents,
y anaren en lo dit aucto ses senyories ab cotxos,
consistorialment ab los porters y masses grans
devant y acompanyats dels officials de la casa del
General y Bolla de la present ciutat. Y assistiren
en lo dit aucto lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, en ses finestres acostumades, ses senyories en ses finestres. Los magnífichs consellers
assistiren, y doctors del Real Consell, tots en ses
finestres y puestos acostumats. Y lo dits senyors
inquisidors posats en un catafal al devant del catafal dels penitents, debaix de un docer, y moltíssims officials y familiars de la Santa Inquisició
a les grades y banchs de dit catafal, debaix de
dits senyors inquisidors. Y allí foren legides les
sentències a quiscú de dits penitenciats, que
durà lo dit aucto de les set hores de // 124r //
matí fins a les set hores de la tarda y hagué tant
gran concurs de gent que a penes hi cabien.

E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havien explicada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat,
y que sa excel·lència havia respost que en effecte
que ell feja maravella dels senyors deputats en
què li fessen la present embaxada, pus era rahó
ajudar-li en tràurer los bandolers de Cathalunya, y en les cases que havia manat enderrocar
entenia haver fet justícia, y era en evident beneffici y utilitat del present Principat, puis per
aquex camí se remediave lo dany de aquell. E
ses senyories feren les degudes gràcies a dits
senyors embaxadors.
125v

Dijous, a XXIIII. Festa del naxement del gloriós
sant Joan Batista.
124v

Disapte, a XXVI. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada, al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors fra Francesch de Copons,
abat de Sant Salvador de Breda; don Hugo de
Tamarit y Francesch Sala, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats, ab los
porters y masses grans devant y de molts officials de la present casa, se conferiren en lo palàcio de sa excel·lència y, arribats a sa presència,
explicaren la embada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya a qui incumbeix lo càrrech de
mirar per la observança de las generals constitucions de Cathalunya y opposar-se a tot rompiment de aquelles, han tingut notícia, per embaxada a ells feta per lo bras militar y altrament,
que per orde de vostra excel·lència se són mana200

Dimars, a XXVIIII. Festa del gloriós sant Pere.
Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters devant y
masses grans y acompanyats de molts officials
de la present casa, a donar la benvinguda als excel·lentíssims senyors duc y duquesa de Alburquerque, los quals pochs dies fa són arribats en
la present ciutat per passar en Cicília, per exercir
dit senyor duch càrrech de loctinent y capità general de aquell regne. Y, estant hospedats en lo
palàcio de la excel·lentíssima senyora duquesa
de Cardona y, obtinguda licència y hora per a
las quatre de la tarde per medi del síndichb del
dit General, se conferiren en lo dit palàcio y,
arribats a la presència de dit senyor duc de Alburquerque, qui rebé a ses senyories al cap del
pont nou dit del Rey, ab molt gran aplàuso y
cortesia y, assentats tots ab cadires, conversaren
una bona estona. Y a cap de poch se despediren
de dit senyor duc, y entraren en un aposento a
hont estava la excel·lentíssima senyora duquesa
de Alburquerque y, arribats a sa presència, axí
mateix ses senyories li donaren la benvinguda y
ella los rebé ab les matexes cortesies y, a cap de
poch se despediren ab gran demonstració de
amor y contento de tots, y axí se’n tornaren ses
a. en interlineat.
b. a continuació repetit del síndich.

senyories ab lo matex acompanyament en la
present casa.
126r

Juliol MDCXXVII
Dijous, lo primer. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, sobrecullidor del General en
la part de levant, ha comptat y pagat la terça de
octubre, nohembre y dezembre 1626, tant del
dret ordinari com de galeres, acceptades les taules de Gerona y sa col·lecta, y Puigcerdà y sa
col·lecta, y la taula de Pineda, los quals deuen
los libres y diners de dita terça. E lo dit misser
Joseph Fontanella, present en consistori, a fet
relació axí mateix a ses senyories com los taulers
y receptors de dites taules de Gerona, Puigcerdà
y Pineda són debitors al General en los dits libres y diners de la dita terça de octubre, nohembre y dezembre 1626.
En aquest mateix die hi hagué junta de braços
en la present casa, cridats ab veu de pública crida del die de hair, en la qual junta entrevingueren, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona; Macià Amell, canonge de
dita Seu; // 126v // Luís Cassador, canonge de
dita Seu; Joseph Cornet, canonge de dita Seu;
fra Hierònym de Calders, comanador de Sant
Joan; y fra don T.a de Ivorra, comanador de
Sant Joan. Per lo estament militar, los senyors
don Francisco Çagarriga, Joseph de Bellafilla,
don Hugo de Tamarit, don Joseph de Tormo,
Gabriel Miret, don Ramon de Guimerà, Miquel
Pol, don Luís Soler, Joachim Valls, don Agustí
Mur, Francesch de Tamarit, don Pedro Aymerich, don Miquel de Rocabertí, don Joan de
Eril, don Joseph Pons, don Miquel Agulló, don
Joachim Raguer, // 127r // don Jaume Falcó, Joseph Cella, don Batista Falcó, don Pedro Vilà,
Julià de Pallàs, don Ramon Calders, Hierònym
de Gàver, mossèn Pau Boquet y Torruella, Phelip de Sorribes y Rovira, don Anton Meca, don
Hierònym Torres, don Francisco Grimau,
Agustí de Lana. Per lo estament real, los senyors
conseller en cap, Hierònym de Navel, Francesch Sala, Joan Batista Codina. Als quals per
ses senyories fonch feta proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: En la última convocació de las personas dels tres estaments que·s tingué sobre la ceparació que la vila de Perpinyà
insta // 127v // devant sa magestat dels comtats
a. a continuació un espai en blanc.
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de Rosselló y Cerdanya del present principat de
Cathalunya, se resolgué hi·ns fou aconsellat
que, quant se offerís alguna cosa nova acerca de
dita ceparació, tornassen a juntar braços per a
què, ab bon consell, poguessen deliberar lo
que·s offeria haver-se de fer. E com, aprés de
haver-nos scrit per les estafetas pasadas don
Joan Grau Monfalcó, agent nostre en la cort de
sa magestat, que dita vila proseguia dita pretensió no obstant sia contrària a tantas constitucions de aquest Principat, ara últimament, per la
estafeta que arribà lo disapte proppassat, nos
scriga que dita pretensió se va molt esforçant
per part de dita vila, y que los ministres de sa
magestat la houen de bona gana, per hont se
poria tèmer algun mal succés sinó és fent-se diligències convenients per la justícia del Principat, com més largament appar de dita carta, a la
qual se ha relació, y per ço se legirà per nostre
scrivà major. Per ço, a vostra magnificència y
mercès proposam lo dit fet, perquè sobre aquell
se servescan aconsellar-nos lo que havem de fer
en beneffici del Principat, que ab son consell de
vostra magnificència y mercès confiam procehirem acertadament en lo beneffici públich de
aquest Principat, que tots desitjam, y també fem
assaber a vostra magnificència y mercès com,
per orde del excel·lentíssim loctinent general,
qui vuy és de sa magestat en aquest Principat, se
són fets alguns enderrochs de cases, y assenyaladament en lo terme de Vilasar, sobre los quals
se li ha ja feta embaxada, que·s legirà per dit
nostre scrivà major; y altre en lo terme de Serratex, y tots sens cognició de causa ni procehir
provisió de la Real Audiènciaa, los quals procehiments són contra nostres constitucions y en
prejudici dels poblats en aquest Principat.
Finalment, representam també a vostra magnificència y mercès com, per partb // 128r // de Ramon Anglada y Ramon Quint, y també dels
magnífichs consellers de la present ciutat, nos és
estat fet a ssaber que dits Anglada y Quint, donzells de la ciutat de Mallorca, són estats capturats de mandato del excel·lentíssim loctinent de
sa magestat en lo present Principat, y que·s tracteria de remetre’ls al virrey de la isla de Mallorca, perquè en dita isla se conega de alguns delictes que·s diuen serien estats per los ditsc
comesos, la qual extracció yd remissió, en cas se
fes, és cert seria també en prejudici y contrafacció de nostres constitucions. Axí, suplicam a
vostra magnificència y mercès nos fassan mercè
de aconsellar-nos lo que degam y pugam fer per
reparo de dits prejudicis y observança de ditas
a. a continuació ratllat los quals procehiments.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1485-1486.
c. a continuació ratllat m.
d. a continuació ratllat comissió.
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constitucions en lo un cas y l’altre. De vostra
magnificència y mercès confiam se procehirà en
tot acertadament, y com convé al servey de sa
magestat y en beneffici de aquest Principat.»
Y encontinent, legida la dita proposició, fonch
legida la carta que lo agent de ses senyories en
cort de sa magestat scrigué a ses senyories la estafeta passada, de nou del mes de juny pròxim
passat, acerca de la dita ceparació y desunió de
dits comtats, la qual serà assí cusida, signada de
letra M. Y axí mateix fonch legida la embaxada
feta acerca dels enderrochs per ses senyories, al
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
del present Principat y comtats, als 26 del mes
de juny pròxim passat, y resposta per sa
excel·lència fetaa a dita embaxada, la qual està
continuada en lo present dietari sots la dita jornada. Y encontinent lo dit magnífich conseller
en cap prengué còpia de la dita proposició y demés scriptures dalt mencionades, y se’n anà en
casa de la present ciutat per consultar // 128v //
aquelles ab los demés senyors consellers. Y, a
cap de poch, tornà dit conseller en los dits
braços, y donà son vot en scrits, lo fonch legit
en presència de dits braços, y encontinent tots
los senyors y persones de dits braços votaren
quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y
concideració en la forma acostumada, y aconsellaren a ses senyories que: conciderat que en lo
principi del negoci que·s tracta acerca de la divisió dels comtats de Rosselló y Cerdanya, se
prengué resolució de què los senyors deputats,
juntament ab persones eletes, assessor y advocat
fiscal de la casa, mirassen lo que podien y devien
fer aserca de dit negoci, los quals en aquella occasió feren les diligències que apparegué convenients, les quals posaren en exequució y, en lo
estat present, comforme la carta de don Joan
Grau, necessita fer novas diligèncias y memorials. Per ço, continuant los senyors deputats ab
dits elets, assessors y fiscal, miren y apunten tot
lo que·s deu fer acerca de la bona direcció de dit
negoci, fents los memorials convenients ab la
forma demanada, y vists y conciderats per los
dits los senyors deputats, ab la diligència que
apparrà convenir a tota seguretat, los envien a
dit don Joan Grau, scrivint al rey, nostre senyor,
los danys ne resultan a son real servey, al comteduc, marquez de Montesclaros, y al senyor duc
de Cardona, suplicant-lo en particular, com a
persona a què assistí en lo principi de aquest negoci, informe lo que li apparrà ser convenient.
Quant al segon capítol que, attès és contra
constitucions lo procehir de fet en los andarrochs, que los senyors deputats manen al síndich que judicialment comparega en lo Real
a. a continuació repetit feta.
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Consell // 129r // firmant dubte, comforme disposa la constitució comensant «Poch valrria».
Quant al tercer capítol, del que entenen se voldria intentar de fer extracció de las personas de
Miquel Anglada y Ramon Quint, cavallers mallorquins, los quals vuy, de mandato de sa excel·lència estan detinguts en los càrcers reals de
la present ciutat, los senyors deputats fassan las
diligèncias que en semblants occasions se acostumen de fer, avisanta si se offerirà cosa nova,
que la ciutat per sa part acudirà a la obligació té
de sos privilegis, y que los dits senyors deputats
se servescan dins quinze dies juntar brassos y en
ells fer relació de totas las sobreditas cosas.
Divendres, a II. En aquest die ses senyories, en
exequució de la resolució presa lo die de hair en
los braços tinguts en la present casa, acerca dels
caps contenguts en la proposició feta en dits
braços, anomenaren en elets los infrascrits, per a
que vejen y miren lo que·s deu fer acerca del contengut en dita proposició, los quals foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich don
Francisco de Eril, abat de Sant Cugat de Vallers;
don Francesch de Aymerich, cabiscol y canonge
de Gerona; don Francisco Terré, degà y canonge de Barcelona. // 129v // Per lo estament militar, los senyors don Miquel de Rocabertí, don
Francisco Çagarriga y Joseph de Bellafilla. Per lo
estament real, los senyors conseller en cap, Francesch Salavardenya y Hierònym de Navel, ciutadans honrrats de Barcelona, los quals se juntaren
diverses vegades per lo dit effecte.
Disapte, a III. En aquest die mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, vingué en consistori de ses senyories, lo qual féu
relació com lo magnífich Pere Fuster, ciutadà
honrrat de Barcelona, sobrecullidor del General
en la part de ponent, ha comptat y pagat la terça
de octubre, nohembre y dezembre pròxim passat 1626, per ell últimament sobrecol·lectada.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de lab // 130r // present visita del
officials del General, lo molt magnífich misser
Pau Boquet y Torruella, doctor en drets, donzell, en Barcelona domiciliat, lo qual donà y
presentà a ses senyories, per partc dels molt
il·lustres senyors visitadors, una embaxada en
scrits, continuada en un full de paper, contenint
la resposta feta per dits senyors visitadors a la
embaxada que de paraula enviaren a ses senyoa. a continuació ratllat s.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1486-1487.
c. a continuació ratllat de m.

intenció ab los presents scrits, y reportar-la per
los matexos embaxadors, perquè vostres mercès
sien servits assentar-la en son dietari, com ho farem nosaltres en lo nostre». Y la resposta feta
per dits senyors visitadors lo mateix die de avuy,
referida ab la sobredita embaxada o declaració
de aquella, està ja sobreincertada en lo present
dietari, en la present jornada, la qual sia assí per
incertada, sens duplicada incerció.

ries estos dies passats a dits visitadors, acerca de
la sentència y condempnació dels pagaments de
galeres feta per dits visitadors, la qual resposta
està assí cusida, signada de letra A.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
enviaren als molt il·lustres senyors visitadors de
la present visita dels officials del dit Generala los
senyors Hierònym de Navel y misser Miquel
Joan Magarola, ciutadans honrrats de Barcelona, los quals, per orde de ses senyories, aportaren una scriptura o embaxada en scrits a dits
senyors visitadors, en declaració y conformitat
de la que dijous pròxim passat enviaren de paraulab ses senyories a dits senyors visitadors per
medi de dits senyors Hierònym de Navel y Miquel Joan Magarola, acerca de la condempnació
feta per dits senyors visitadors sobre los pagaments de galeres, la qual embaxada o declaració
de aquella és del tenor següent:

131r

«Molt il·lustres senyors: De part de aqueix consistori vuy die present són vinguts // 130v // en
nostron consistori lo doctor misser Pau Boquet
y Francesch Callar, donzells, refferint-nos lo
que vostres mercès los havien ordenat nos diguessen, en resposta de la embaxada que lo die
de dijous proppassat havíem enviat a vostres
mercès per medi de Hierònym de Navel y misser Miquel Joan Magarola, ciutadans honrats de
Barcelona, hi·ns havien dexat un paper, dits
misser Boquet y Callar, del tenor següent inseratur, y per quant en la relució que en dit paper
fa de la embaxada per part nostra fetac per dits
Navel y Magarola hi ha alguna embiguitat, o
le·y poria haver en sdevenidor, acerca de la intenció que nosaltres tinguerem en dita embaxada, nos ha apparegut advertir a vostres mercès
que aquella fonch y és cosa de representar a vostres mercès, que seria gran inconvenient y gran
prejudici del General que del tot se tancàs la
porta a que los deputats no poguessen pagar ni
satisfer a ninguns officials del General ninguns
treballs que prenguessen per rahó de galeres, ultra de sos salaris, y assò donarem orde a dits embaxadors diguessen a vostres mercès, hi·ls representassen dits inconvenients y danys que·n
porien resultar a la Generalitat, que·ns apar són
molts, y que en lo decret de la exequució de la
sentència feta sobre lo que se ha pagat per rahó
de galeres, conciderassen dits inconvenients, y
procurassen pèndrer la resolució que apparexeria ser en major beneffici de la Generalitat, y
que perquè en algun temps no·s puga pèndrer
alguna equivocació, nos ha apparegut posar dita
a. a continuació repetit dels officials del dit General.
b. a continuació ratllat a.
c. a continuació ratllat per dits.

Dilluns, a V. En aquest die ses senyories, en exequució de la resolució presa en los braços tinguts últimament en la present casa, enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comtats,
los senyors Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell, don Miquel de Rocabertí y mossèn Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats, ab los porters y masses
grans devant y de molts officials del dit General,
se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general y, arribats a sa
presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de aquest Principat de Catalunya han tingut
notícia que per vostra excel·lència és estat manat pèndrer y capturar, com ab effecte són estades capturades, de mandato de vostra excel·lència y detingudes en los càrcers reals de la present
ciutat, las personas de don Ramon Quint y Miquel Anglada, donzells, naturals // 131v // de la
isla de Mallorca, y domiciliats en aquesta ciutat
de Barcelona, y que·s tractarie de extràurer y
remètrer dits Quint y Anglada de la present ciutats de Barcelona y principat de Cathalunya per
al regne de Mallorca o per altres parts, als virreys y ministres de justícia de aquelles, per a
què allí se conegués de alguns delictes que·s
pretén ser estats per ells comesos, y com en cars
se done loch y permissió a la dita extraccióa y remissió, serie ab expressa contrafacció de les generals constitucions, drets y privilegis de dit
aquest Principat, prohibints aquestes y semblants extraccions y remissions, las quals per
vostra excel·lència en lo ingrés de son govern
són estades jurades, y a dits deputats, per rahó
de son càrrech, specte procurar la observança de
dites generals constitucions, drets y privilegis, y
propulsar qualsevol lezió que·s fassa y teme de
dites constitucions y privilegis. Per ço, desitjants acudir a sa obligació, y al que és de dret y
justícia, supliquen a vostra excel·lència extrajudicialment sia de son servey no donar loch a dita
extracció y remissió, per seguir-se de aquellas
clara y manifesta contrafacció de dites constitucions e inobservança de aquelles, que vostra exa. a continuació ratllat de las generals constitucions.
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hont ses senyories havien manat posar un docer
de brocat y una cadira per al dit senyor duc de
Alburquerque entre las cadires dels senyors deputats ecclesiàstich y militar, a hont, entrats en
dita sala, se assentaren, ço és, lo dit senyor duc
de Alburquerque entre los dits senyors deputats
ecclesiàstich y militar, y los demés senyors de
consistori se assentaren per son orde en la forma
acostumada, y a cap de una gran estona se alsaren y passejaren per les demés stàncies de la present casa, y se’n tornaren fins al dit cap de la escala, a hont se partiren ab les matexes cortesies.

cel·lència hajudarà que, a més de ser cosa justa,
dits deputats la rebran a singular gràcia y mercè
de vostra excel·lència.»
E, poch aprés, tornats dits senyors embaxadors,
refferiren a ses senyories com havien explicada
la dita embaxada en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència los havie respost que
ell se preciave molt de cathalà, y que desitjave
que las constitucions de Cathalunya se observassen, y axí no havie pensat en fer la remissió
que se li representava de dits Quint y Anglada,
// 132r // y que abans no manarie posar en exequució la dita remissió manarie mirar y vèurer si
dita remissió encontrave ab dites constitucions
y privilegis, y que encontrant ab elles no feria
dita remissió.

134r

E ses senyories feren les degudes gràcies a dits
senyors embaxadors.
Divendres, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyoris mossèn // 132v // Antoni
Joan, notari de Barcelona, scrivà major de la visita corrent dels officials del dit General, lo qual,
per part dels molt il·lustres senyors visitadors de
dita visita, donà y presentà a ses senyories un
memorial de condempnacions fetas en dita visita, lo qual memorial està assí cusit, signat de letra B.
Disapte, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y senyors elets anomenats per ses senyories per los negocis concorrents de la ceparació dels comptats de Rosselló,
que se inste per part de la vila de Perpinyà, del
present Principat, los quals donaren en mà y poder de ses senyories un memorial en dret, y
apuntaments fets en rahó del demunt dit, los
quals són assí cusits, signats de letra A.a
133r

En aquest die, lo excel·lentíssim senyor duc de
Alburquerque vingué en la present casa per visitar a ses senyories, acompanyat de molts cavallers y criats, y ses senyories, acompanyats de
molts officials, consistorialment ab los porters y
masses grans, lo hisqueren a rèbrer fins al cap de
la escala de la present casa, a hont lo trobaren
que ja acabava de pujar, y allí se feren molt
grans cortesies, y de allí estant, tots junts se’n
vingueren y entraren en la sala del consistori, a

Disapte, a XXIIII. En aquest die Francesch Terré,
sastre, ciutadà de Barcelona, // 134v // servint lo
offici de hu dels porters ordinaris de la present
casa, per indisposició de Francesch Besturs, féu
relació en consistori de ses senyories com ell,
per orde y manament de ses senyories, a les deu
hores abans de mitg die, estant ses senyories
junts en consistori, és anat per totas las stàncies
de la present casa per vèurer si los officials del
General, quiscú d’ells, estava en sa estància: del
ajudant primer de la scrivania major, dita de les
àpoques, a hont de present sol residir Barthomeu Pont, surrogat per malaltia de mossèn Nicasi Castellar, la ha trobada tancada; y axí mateix la stància de hont sol residir Melchior
Pagès, ajudant del regent los comptes, la ha trobada axí mateix tancada; y en la stància a hont
solen residir mossèn Raphael Rubí y Hiacynto
Vernet, ajudants del racional, ha trobat que lo
dit Raphael Rubí ere y residie en dita stància, y
lo dit Vernet ere absent de aquella, y regonexent les demés stàncies, ha trobat que totes eren
ubertes y los officials y quiscú d’ells residie y treballave en saa stància.
Dilluns, a XXVI. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, los quals donaren a ses senyories un memorial, lo qual està signat de letra A, y cusit assí en lo present dietari.b

135r

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1487. a continuació: MAGAROLA, FONTANELLA I SALA. Memorial o discurso hecho en favor del principado de Cathaluña, contra la pretención de villa de Perpiñán, y de los
condados de Rosellón y Cerdaña, que quieren desunirse del
dicho Principado. [Barcelona]. Jerónimo Margarit. 1627. 8
fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-35, entre els folis 134v i
135r). Vegeu, també. BC, F. Bon 260.
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Disapte, a XXXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan
Pau March Gelpí, // 135v // lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com mossèn
Francesch Corratger, y mestre credenser del dit
General, està en lo lit ab indisposició de unes
cambres, per las quals no pot servir lo dit son
offici.
a. a continuació ratllat prese.
b. a continuació: Memorial o discurso por el principado de
Cathaluña, en respuesta de otro hecho por la villa de Perpiñán
en su nombre, y de los condados de Rosellón y Cerdanya, sobre
la desunión y separación de los dichos condados, que se pide a su
majestad. [Barcelona]. Jerónimo Margarit. 1627. 17 fulls
(ACA, Generalitat, Dietari, N-35, entre els folis 134v i
135r). Vegeu, també: BC, F. Bon 5131.

Agost MDCXXVII
Dilluns, a II. En aquest die vingué en consitori
de ses senyories Luch Duran, librater, ciutadà
de Barcelona, lo qual en nom y com ha procurador de Bertran Andreu, hu dels porters ordinaris de la present casa, com de sa procurador
conste ab acte rebut y testificat en poder de
mossèn Raphael Riera, notari de Barcelona, //
136r // als dos de octubre pròxim passat, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories, lo
dit offici de porter ordinari de la present casa,
en favor de ell mateix dit Luch Duran, suplicant
a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella
comforme per capítols de Cort los era lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonios Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent de Barcelona.
137r

Diumenge, a XV. Festa de la Assumpció de Nostra Senyora Santíssima.

137v

Disapte, a XXI. En aquest die, entre les onze y
dotse hores abans de mitg die, essent present en
consistori de ses senyories Jacinto // 138r //
Ovaller, pagès del loch de Sant Lorens de la Salanca, bisbat de Elna, com a procurador constituït y legítimament ordenat de Antoni Oveller,
pagès de dit loch, guarda ordinària del General
del mateix loch, com de sa procura conste, en
poder de Francesch Dalmau, notari de la vila de
Perpinyà, als quinze del corrent, en dit nom y
usant del poder a ell concedit per lo dit son
principal, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories dit offici de guarda ordinària del dit
General, suplicant dita renunciació ser admesa.
E ses senyories admeteren aquella comforme
per capítols de Cort los era lícit y permès, y no
altrament. Ab tal, emperò, que de present y en
lo temps que·s fa la present renunciació lo dit
Antoni Ovaller, guarda y principal demunt dit,
sia viu y no altrament, per quant se ha de exprimir la causa de la provisió de dit offici fahedora
per ses senyories si la vaccació de dit offici és per
mort o per renunciació, y altrament per les causes y rahons aparexents a ses senyories. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, en
Barcelona domiciliat, lo qual, en nom y com ha
procurador del magnífich misser Jaume Mir,
doctor en drets, ciutadà honrat de Leyda, en
Barcelona populat, dressaner del dit General,
com de sa procura conste, ab acte rebut y testificat en poder del // 138v // discret mossèn Pere
Carbonell, notari públich de Barcelona, als XXVIII del abril pròxim passat, en dit renuncià en

mà y poder de ses senyories lo dit offici de dressaner en favor de misser Joseph de Orlau, doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, suplicant en dit
nom fossen servits admètrer la dita renunciació.
E ses senyories admeteren aquella comforme per
capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis, Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
139v

Setembre, MDCXXVII
Dijous, a II. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Bernat Berengari,
doctor en medicina, ciutadà de Barcelona, lo
qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com mossèn Pere Mas, procurador del dit
General, està en lo lit ab indisposició y febra,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
Divendres, a III. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya y senyors oÿdors de comptes del dit
General, consistorialment acompanyats de
molts officials y altres ministres del dit General,
ab los porters ordinaris y masses xiques // 140r
// davant, endolats ab gramalles de dol dits porters, se conferiren en la casa de la sòlita habitació del magnífich misser Bernat Sala, doctor en
drets, altre dels magnífichs assessors del dit General, situada en la present ciutat de Barcelona,
en lo carrer dit de la Portaferrissa, per rahó del
dol de la senyora Sala, muller del dit misser Bernat Sala. Y, essent arribats en sa casa, se assentaren dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
lo magnífich Joan Pere Fontanella, altre dels
magnífichs assessors, y misser Miquel Joan Magarola, advocat fiscal del dit General, y lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la
present casa. Y los demés officials no se assentaren, y lo scrivà major no s’i trobà perquè estava
precissament occupat per negocis del dit General, y a cap de un poquet que lo cos de la dita
senyora Sala era aportat a la sepultura, dits senyors deputats tingueren notícia que arribava
en la dita casa lo senyor comte de Ampúrias, fill
major del excel·lentíssim senyor duc de Cardona, per occasió del dit dol, se alsaren, donant lo
pèsame al dit Sala de la mort de dita sa muller, y
se’n tornaren en la present casa ab lo matex
acompanyament.

141r
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Divendres, a X. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich misser Joseph
Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrat de
Barcelona, sobrecullidor del dit General en la
part de levant, lo qual féu relació a ses senyories
com Jaume Linars, altre dels taulers del General
de la vila de Sant Feliu de Guíxols, és debitor al
General en los libres y diners de la terça de octubre, nohembre y dezembre del any 1626.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

Ítem los taulers y receptors del General de la
vila de Sant Pere Pescador, Palafrugell y Begur
deuen axí mateix al dit General los libres y diners de la terça de juliol, agost y setembre de dit
any 1626.
Disapte, a XI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories la senyora Hierònyma Mas,
muller de mossèn Pere Mas, procurador fiscal
del dit General, la qual en nom y com ha procuradora del dit son marit, com de sa procura
conste ab acte rebut y testificat en poder del discret mossèn Amador Pedrolo, notari de Barcelona, als 25 de maig 1607, en dit nom renuncià en mà y poder // 141v // de ses senyories lo
dit offici en favor de mossèn Balthezar Agustí,
mercader, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès,
y no altrament. Presents per testimonis Pere
Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris de la
present casa.
Dimecres, a XV. En aquest die los molt reverent
mossèn Sebastià Elies, prevere // 142r // y benefficiat en la iglésia de Nostra Senyora del Pi, de la
present ciutat de Barcelona, subcol·lector de la
molt reverent Cambra Apostòlica en la present
ciutat y bisbat de Barcelona, y lo honorable y
discret mossèn Joan Pau Oller, notari públich
de la ciutat de Tarragona y scrivà del bras ecclesiàstich en les corts últimament proposades per
sa magestat, han comparegut en consistori dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, los quals han entregat y liurat a ses
senyories de una part vuit processos de corts del
dit bras ecclesiàstich, los quals, per lo scrivà major del General y casa de la Deputació, per manament del il·lustríssim president del dit bras
ecclesiàstich y del mateixa bras ecclesiàstich, foren posats per effecte de la dita cort en poder
del dit mossèn Joan Pau Oller, com scrivà de dit
bras, dels quals dit Oller ne féu albarà a dit
scrivà major del dit General, per orde del dit
il·lustríssim senyor president y bras, a II del mes
de abril del any MDCXXVI, que són los següents:
Primo, lo procés de las corts del any 1599, y
també lo del any 1542. Ítem lo de l’any 1552 y
1553. Ítem lo de l’any 1533. Ítem lo de l’any
1528. Ítem lo de l’any 1519. Ítem lo de l’any
1547. Ítem lo de l’any 1563 y 1564. Y, disgregant-se la dita cort, comforme dit Oller de paraula ha affirmat a ses senyories, dit Oller encomanà y posà en poder del il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Urgell, aleshores
president del dit bras, los dits processos. Y, seguida la mort del dit il·lustríssim senyor bisbe

de Urgell, lo dit molt reverent mossèn Sebastià
Elies, subcol·lector apostòlich demunt dit, féu
apprehensió de aquells, los quals rebé en lo spoli que féu dels béns de dit senyor bisbe, y de altra part entregà y liurà a ses senyories dos libres,
lo hu dit libre de Ferrando Paga, del trienni
1623, y l’altre dit Balans de les generalitats de
Cathalunya per les // 142v // corts del any 1626,
los quals axí mateix, segons affirmà dit Oller, foren per ell posats en poder de dit senyor president, y foren appresos per dit sobrecol·lector, y
encontinent ses senyories manaren que dits libres fossen posats, ço és, los dits processos de
cort per ara en la scrivania major, y després
muntats en lo archiu; y los dits libres de Ferrando Paga y Balans, ço és, lo de Ferrando Paga en
poder del magnífich Joan Batista Cassador,
donzell, exactor del dit General, y lo dit Balans
en poder del magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, y axí foren ab effecte liurats dits libres y processos, com dalt està
dit, y fonch aborrat lo dit albarà en presència
dels magnífichs misser Joan Pere Fontanella, assessor, y misser Miquel Joan Magarola, advocat
fiscal del dit General, presents per testimonis a
les demunt dites coses.
Dijous, a XVI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present
Principat y comtats, lo qual, de part de sa excel·lència, aportà a ses senyories una carta de sa
magestat, la qual és del tenor següent:
«El rey. Diputados, en IX de noviembre 1623,
mandé scrivir, entre otrasa // 143r // cosas, a los
diputados, vuestros antecessores, que a su tiempo
daría el orden que me pareciesse sobre la paga de
los salarios y gajes de los ministros de las galeras
desse Principado y, haviéndolo differido hasta
aora, he querido encargaros y mandaros que no
paguéis ninguno de los dichos salarios y gajes ni
sueldos a los ministros y entretenidos de las dichas
galeras, antes bien, esto y lo demás que ha montado y montarán los drechos impuestos para ellas, y
el siguro de las pérdidas, se guarde en buena custodia, que demás de ser obligación vuestra me serviréys en ello. Dada en Madrit, a XXX de agosto
MDXXVII. Yo, el rey.
A los amados diputados del nuestro Principado.
Vidit, marchio, thesaurarius generalis. Vidit, Bartholomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit, don
Franciscus Leo, regens. Vidit, don Franciscus Vico, regens. Vidit, Pueyo, regens. Vidit, Villanueva.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1487.

a. a continuació ratllat bla.
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143v

runt quod attendentes magnificos assessores ordinariisa Generalis non possentb intervenire in presenti negocio propter interesse quod presumitur in
eodem ipsos habere nominant et assignant sibi in
assessores pro dicto presenti negocio tantum magnificos Josephum Ramon et Joannem Ribera
utriusque juris doctoris, discretis doctoris Barcinone populatos qui suplicata videant et recognoscant et suis decretorum doctoris postea refferant.
Thio scriba major Generalis Cathalonie.

Dimecres, a XXII. En aquest die ses senyories
manaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General de Cathalunya, que continuàs en lo present dietari la suplicació devall
scrita, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: A més de ésser la contrafacció de constitucions y altres drets // 144r //
que·s faria si los que han rebut plusos en la casa
de la Deputació fossen exequutats y fets debitors, en virtut de la sentència que·s diu s’és feta
en la visita contra dels senyors deputats del
trienni pròxim passat, per no ser estades citades
en dita causa les persones contra les quals se cominà exequució, y ja may haver-se dubtat en
Cathalunya si·s podia condempnar ningú sense
citar-lo, dita contrafacció se trau clarament del
disposat a la letra en la constitució quarta, títol
«De violència y restitució de despullats», la
qual, prohibint-ho al mateix rey, nostre senyor
fortiori, ho ha volgut prohibir a tots los jutges;
lo mateix disposa lo usatge «Quoniam per iniqum», y allí tots los pràtichs catalans, y és assò
tant clar y està tant depedit, que no és rahó detenir-se més, y pus la justícia dels suplicants està
tant ben fundada, màxime atravensat-s·i la regalia y preheminència de aqueix consistori. Deuen
vostres senyorias ser servits, com ha protectors
que són màxime de la observança de las ditas
constitucions, fer-los la mercè que·ls suplicaren
ja ab altre que in escrituren a vostras senyoriasa a
23 del passat, a la qual, als 25 del mateix han
respost, ab la qual resposta aquesta part no ha
alcansat lo que suplicava, en conformitat del
disposat en lo capítol 59 del nou redrés del any
1599, y axí ara de nou dits canonge Joan Coll
de Urgell y Pere Dalmau, canonge de la Seu de
Barcelona, don Jayme Camps y don Juseph Gamis, tornen a suplicar a vostres senyorias sien
servits comètrer a sos dits magnífichs assessors
ditas dos suplicacions, per a què ministren en
tot lo de justícia, que altrament seria a dits suplicants forçós valer-se dels remeys que·ls apparexerà més conve- // 144v // nir, y axí ho supliquen dits suplicants a vostres senyorias
humilment, rebent-ne sempre particular mercè.
Altissimus, et cetera. Palmerola.
Oblata VIII julii MDCXXVII in consistorio et domini deputati intervinientibus, dominis auditoribus computorum respondentes dixerunt quod
retinebant terminum juris ad debite respondendum. Presentibus testibus discreto Francisco Colbero, notarius et Ludovico Polo, negociatores civibus Barcinone.
Thio, scriva major Generalis Cathalonie.
Oblata XIII julii MDCXXVII in consitorio et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus
computorum respondentes dixerunt et decreue-

146r

a. a continuació repetit a vostres senyorias.
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Octubre MDCXXVII
Dijous, a VII. En aquest die vingué en la present
casa lo excel·lentíssim senyor don Luís de Córdova y de Cardona, fill primogènit del il·lustríssim senyor duc de Cardona y de Sogorb, comte
de Empúries, acompanyat de molts cavallers y
criats, al qual los senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala,
ab los porters devant y masses grans, a hont lo
dit senyorc comte de Empúrias acabave de pujar, y tots junts aportant-lo en lo mitg se’n entraren en la sala de consistori, a hots los senyors
deputats los aguardaven y, arribats en dit consistori se assentaren tots ab ses cadires, y dit excel·lentíssim senyor comte de Empúrias se assentà entre los senyors deputats ecclesiàstich y
militar y, assentats, se feren entre ells molts cortesies, y dit senyor comte digué que ere vingut a
besar les mans de ses senyories y fer-los sabidors
com se havia declarat en la causa dels estats de
Cardona en favor del excel·lentíssim senyor duc
de Cardona, son pare, y que axí los ne donaria
rahó // 146v // com era just, per lo contento entenie que ses senyories havien de tenir semblant
nova.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que besaven les mans a sa
excel·lència de la bona nova los donave, de la
qual se’n eren molts alegrats, y a cap de una
bona estona, fetes entre ells les mateixes cortesies, se despediren, y los dits senyors oÿdors ecclesiàstich y militar lo tornaren a acompanyar
fins al dit cap de dita. E lo senyor oÿdor real
no·y pogué assistir per estar ab indisposició de
puagre, y los officials de la present casa lo acompanyaren fins a la porta forana de la present
casa.
Disapte, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com lo magnífich
misser Joseph Fontanella, doctor en drets, ciua. a continuació ratllat p.
b. a continuació ratllat ent.
c. a continuació ratllat D.
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tadà honrat de Barcelona, sobrecullidor del dit
General en la part de levant, ha comptat y pagat
la terça de janer, febrer y mars pròxim passat,
tant del dret // 147r // ordinari com de galeres,
exceptat la taula de Gerona y sa col·lecta, y la
taula de la vila de Ripoll. Y encontinent lo dit
misser Joseph Fontanella, present en consistori,
féu axí mateix relació a ses senyories com lo dit
Salvador Jutglar y lo dit tauler de Ripoll deuen
los libres y diners de dita terça de janer, febrer y
mars pròxim passat.
147v

Disapte, a XVI. En aquest die, per part del magnífich Hierònym Guerau, doctor en drets, ciutadà honrat de Tortosa, fonch aportat y presentat en consistori de ses senyories un privilegi de
doctor del Real Consell Civil en son favora, despedit en la sòlita y acostumada forma, lo qual
ses senyories manaren continuar y registrar en
libre o registre de Juraments de officials reals, y
tocar la presentació de aquell al dors del dit privilegi per lo scrivà major y secretari del dit General, com és acostumat, com largament en dit
libre o registre de Juraments de officials reals.
En aquest mateix die, per part del magnífich
misser Jaume Mir, doctor en drets, ciutadà honrat de Leyda, fonch aportat y presentat en consistori de ses senyories un privilegi de doctor del
Real Consell Civil en son favor, despedit en la
sòlita y acostumada forma, lo qual ses senyories
manaren continuar y registrar en libre o registre
de Juraments de officials reals, y tocar la presentació de aquell al dors de dit privilegi per lo
scrivà major y secretari del dit General, // 148r //
com és acostumat, com largament se conté en
dit libre o registre de Juraments de officials reals.
Dilluns, a XVIII. Festa del gloriós sant Luc,
Evangelista.
Dimars, XVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa,
lo qual féu relació a ses senyories lo magnífich
Pere Fuster, ciutadà honrat de Barcelona, sobrecullidor del General en la part de ponent, ha
comptat y pagat la terça de janer, febrer y mars
pròxim passat per ell sobrecol·lectada, tant del
dret ordinari com de galeres.

148v

Dijous, a XXI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes del
dit General, per impedir la provisió que ses senyories han entès lo senyor bisbe de Solsona vol
fer de un canonicat que vacca en la Seu de Solsona per mort de mossèn Bernat Flos, en persoa. a continuació ratllat feta.
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na de Francisco de Herrera y Bravo, de nació
castellà, y axí foraster del present Principat, enviaren ab embaxada a dit senyor bisbe los magnífichs Joseph de Bellafilla y Francesch de Tamarit, donzells, en Barcelona domiciliats, y a
Arnau de Orlau, com a síndich del General, per
aquest effecte lo die present anomenat, per indisposició de mossèn Barthomeu Sala, que obté
lo dit offici comforme conste en lo libre de Deliberacions sots la present jornada, per a presentar a dit senyor bisbe una scriptura per lo mateix
effecte, y a mi, scrivà major y secretari del dit
General, per levar acte de la presentació de
aquell. Los quals Joseph de Bellafilla y Francesch de Tamarit, arribats juntament ab dit Arnau de Orlau y ab mi, dit scrivà major, en la
presència de dit senyor bisbe, de paraula li representaren la dita embaxada, comforme està
continuada y descrita en substància en lo paper
devall incertat, y encontinent feta la dita embaxada, lo dit mossèn Arnau de Orlau, en lo dit
nom presentà // 149r // eo instà se presentàs a
dit senyor bisbe per mi, dit scrivà major, la dita
scriptura, requerint a mi, notari, sobre la presentació de aquella ne levàs acte, la qual scriptura dit senyor bisbe tingué per legida, y li fonch
donada còpia de aquella per mi, dit scrivà major, que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: A nòtia
dels deputats del General del Principat de Cathalunya ha pervingut que vostra excel·lència,
com ha bisbe que és de la santa ecclésia cathedral de Solsona, volrie provehir un canonicat de
la mateixa iglésia, la qual de present vacca per
molt del reverent mossèn Bernat Flos, últim pocessor de aquell, en persona de Francisco de
Herrera y Bravo, de nació castellà, y axí foraster
y no natural ni regnículo de aquest principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya.
E, com axí, per dret comú com per generals
constitucions de dit Principat, col·locades en lo
volum de aquelles, y particularment baix del títol «Que los estrangers no puguen obtenir benefficis ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya»,
y per consegüent dit Francisco de Herrera y
Bravo, essent com és castellà y per ço foraster y
no natural ni regnículo de dits Principat y comtats, no pugue ni dega, ab conformitat de dites
constitucions, ser provehit en dit ni altre canonicat, ni obtenir altres beneficis en dits Principat
y comtats, y tinguen dits deputats per cosa certíssima que, tenint vostra excel·lència notícia de
les disposicions de dites constitucions y drets
municipals de aquesta província, no volrà la violació y contrafacció de aquelles, ans bé, com a
prelat y persona que per sa episcopal dignitat,
quant lo cars convinga, haurà de entrevenir en
la celebració de corts // 149v // generals, a hont
se fan ditas constitucions, procurarà la obser-

En aquest mateix die, los dits molt il·lustres senyorsa deputats del dit General, manaren a mi,
dit scrivà major y secretari del dit General, que
continuàs en lo present dietari los actes de requestes y scriptures devall scrites, que per orde y
desliberació de ses senyories són estades presentades al molt reverent y insigne Capítol de la
Seu de Solsona, als officials y vicaris generals, als
notaris y scrivans de la cort ecclesiàstica del senyor bisbe de Solsona, per impedir la provisió
que ses senyories han entès vol fer, dit senyor
bisbe, de un canonicat que de present vacca en
dita iglésia, per mort de Bernat Flos, en persona
de Francisco // 150v // de Herrera y Bravo, de
nació castellà, per ser la dita provisió, en cars se
fassa, contra las generals constitucions de Cathalunya, los quals actes jo, dit scrivà major, de
dit manament y orde de ses senyories he cusits
en lo present dietari, signats de letres A, B, C.

vança de les que de present són fetes per les magestats dels sereníssims reys de Aragó, senyors
nostres de gloriosa memòria, y dites corts generals. Per ço y altrament, dits deputats, per la
obligació de son càrrech, ab la present presenten a vostra excel·lència, com a bisbe y prelat
que és de la dita santa iglésia de Solsona, la contrafacció y violació que dites constitucions y
drets comú y municipals de aquesta província
patirien si·s fes dita o altra semblant provisió, de
dit o altre canonicat y altres benefficis, en persona de dit Francisco de Herrera y Bravo. Y en
quant menester sie, parlant ab lo degut acato a
vostra excel·lència, com a bisbe y prelat demunt
dit, requerexen que de ninguna manera fassa
vostra excel·lència la dita o altra provisió de dit
o altre canonicat, ni altres benefficis ecclesiàstichs en persona del dit Herrera y Bravo, ni de
altre foraster en la present ni en las demés occasions que se offeriran, ans bé aquells y aquellas
fassa en persona natural de dits Principat y comtats, verament sens ficció ni dispensació alguna,
altrament protesten del rompiment de dites
constitucions y de les penes en què incorren los
qui no les observen comforme tenen obligació,
y que per tots los camins de dret permesos procuraran la deguda esmena y reparo de dites violació y contrafacció fins alcansen, com és just, la
integritat y observança d’elles, y de tot lo prejudici que per dita causa podrà patir lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar.
Requirens, et cetera.»
E, feta la dita presentació y presa per dit senyor
bisbe la dita scriptura, respongué dit senyor bisbe en substància lo següent: Que ell no se agradava de novedats, y que a no haver trobat en sa
iglésia y en les demés de aquest Principat y comtats ser estats provehits en digni- // 150r // tats,
canonicats y altres officis y benefficis ecclesiàstichs persones forasteras, no sols de la present
corona, regne de Castella y demés terres del rey,
nostre senyor, però encara francesos, no haguera pensat en fer la dita provisió per ser com és
molt zelós de la observança de les generals
constitucions, drets y privilegis de aquesta província. Y que axí li apar que aquest negoci se
insta contra de ell, perquè no haurà acertat del
temps ensà que és loctinent de sa magestat en
aquest Principat y comtats en donar gust y servir al present Principat, y que també ha entès
que los senyors deputats seran instats per a fer
esta diligència, de les quals coses jo, Antoni
Thió, notari y scrivà major y secretari del dit
General, a instància y requeriment del dit Arnau
de Orlau, ne he levat lo present acte públic. Presents per testimonisa los dits magnífichs Joseph
de Bellafilla y Francesch de Tamarit.

A, B, C.
Divendres, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Pere Lunes,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com de molt temps a
esta part visita la persona de Pere Masmitjà,
guarda ordinària del portal de Mar de la present
ciutat, lo qual pateix un indisposició en les parts
secretes de sa persona, dita fístola, y altres indisposicions, per les quals està impossibilitat de
poder servir lo dit offici.b
151r

Nohembre MDCXXVII
Dilluns, lo primer. Festa de Tots los Sancts.

152r

a. a continuació ratllat Francesch Colberó, notari.
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Novembre
Dimars, a VIIII. En aquest die jo, Antoni Thió,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, per orde y manament dels molt il·lustres
senyor de- // 152v // putats y oÿdors de comptes
del dit General, a mi de paraula fet en consistori
de ses senyories, fiu relació en scrits de les coses
devall scrites, la qual manaren ses senyories ser
continuada y cusida en lo present dietari, la qual
és signada de letra A.
Divendres, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual aportà y presentà a ses senyories en scrits
una relació, continuada al peu de una suplicació
donada per part de Onoffre Güell, apothecari,
ciutadà de Barcelona, actor dels marmessors y
exequutors del testament del quòndam don
a. senyors deputats interlineat.
b. a continuació tres provisions transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
1487-1491.
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Onoffre de Alentorn, ardiaca de Banach, acerca
del secrest posat en los béns de dit quòndam
don Onoffre de Alentorn, a instància del magnífich exactor del dit General, la qual suplicació,
juntament ab la decretació feta al peu d’ellaa //
153r // per ses senyories als nou del corrent, y axí
mateix la relació de dit racional continuada al
peu de dita decretació, són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Instant lo exactor del
General, són estats secrestats los béns de don
Onoffre de Alentorn, ardiaca de Benach, com
ha debitor del General. Y com, molt il·lustres
senyors, dit noble don Onoffre de Alentorn no
sie debitor al General en cosa alguna, com ha
feta larga relació lo racional de la present casa,
per no trobar-lo assentat com ha debitor en sos
libres, suplica per ço a vostres senyorias Onoffre
Güell, apothecari d’esta ciutat, actor dels marmessors del dit noble don Onoffre de Alentorn,
sie de son servey provehir que sie lo dit segrest
alsat, y per dit effecte despedides provisions opportunes. Lo offici, etcètera. Que licet, et cetera.
Altissimus. Güell.
Oblata VIIII novembris MDCXXVII in consistorium
et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computoris mandarunt magnifico Augustino de Lana, rationali domus Deputationis
ac Generalis Cathalonie, quatenus in calce presentis relationem faciat an dictus nobilis Onoffrius de Alentorn, reperiatur debitor in libra Valuarum dicte domus et Generalis nec ne qua
relatione facta deliberabitur super contentis in
presentis suplicatione quod justum fuerit.
Thio, scriba major Generalis Cathalonie».

General fos continuada la dita presentació de
dit privilegi al dors de aquell, en la forma acostumada.
155v

Dimecres, a VIII. Festa de la Inmaculada Concepció de Nostra Senyora Santíssima.
156v

En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General donaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari
del dit General, una còpia de una sentència de
visita, segons digueren enviada per los molt
il·lustres senyors visitadors de la corrent visita, la
qual ses senyories manaren fos continuada en lo
present dietari, signada de letra Aa.

157r

Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats los senyors Lu ýs Cassador, canonge de
la Seu de la present ciutat de Barcelona, Francesch Pla y de Cadell, donzell, y Francesch Sala,
ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben
acompanyats ab los porters y masses grans devant y de molts officials de la present casa, se
conferiren en lo palàcio dit del rey, a hont sa excel·lència fa sa habitació. Y arribats a sa presència li explicaren, de part de ses senyories, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. A notícia dels deputats
del General de Catalunya és pervingut que vostra excel·lència, com ha bisbe de Solsona, ha
provehit un canonicat de aquella iglésia en la
persona de Francisco de Herrera y Bravo, diòcesi de Pallaneris, regne de Castella, després ha
manat se li despedís una manutenència real per
a què fos mantengut en la pocessió de dit canonicat, fruits, rendes y emoluments de aquell, lo
que és contra las generals constitucions de Cathalunya, las quals prohibeixen que ha persones
que no sien naturals del present Principat no
s’els pugan donar ni conferir benefficis ecclesiàstichs. Per ço, los dits deputats, per medi de
la present embaxada, a vostra excel·lència suplican sia servit manar revocar la dita provisió de
canonicat y dites letres de manutinència, com
ha fetes contra las generals contitucions de Cathalunya, que a més de ser just ho tindran de
vostra excel·lència a molt gran mercè».

«Jhesús, Maria. A VIIII de nohembre MDCXXVII,
vista la present suplicació, // 153v // he mirat ab
tota la diligència y cuydado a mi possible los libres de vostres senyorias, y altres a hont estan
continuats los debitors, y no he trobat debitor
al noble don Onoffre de Alentorn, en la alt dita
suplicació nomenat, y axí ne fas la relació a vostres senyorias. Agustí de Lana, regens.»
154r

Dijous, a XVIII. Festa de la edificació de la Seu
de la present ciutat de Barcelona.

155r

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, per part del
magnífich misser Ramon Rubí y de Marimon,
doctor en drets, se presentà en consistori de ses
senyories un privilegi de doctor del Real Consell de la sala del molt reverent senyor canseller,
en son favor despedit, lo qual manaren ses senyories fos continuat y registrat en lo libre de
Juraments de officials reals, y axí mateix manaren que per lo scrivà major y secretari del dit

Dezembre MDCXXVII

157v

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1491-1492.
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E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori refferiren a ses senyories com havien
donada y explicada la dita embaxada a sa excel·lència, en la forma que per ses senyories los
a. a continuació una sentència transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1493-1501.

era estat ordenat, y que sa excel·lència havia fet
de resposta, en effecte, lo que·s segueix, ço és,
que li apar que la oyadiça que tenen ses senyories en aquesta matèria és contra de ell, com ha
bisbe que és de Solsona, y no perquè encontre
ab les generals constitucions de aquest Principat, pus hi ha diversos exemplars ab los quals se
justifica la sua pretenció y no veu que contra los
altres prelats se sien fetes estes diligències, y que
entén és per la instigació que fan als deputats algunes persones que gustan no tinguen effecte la
provisió que ell ha fet, y que en cars fos contra
constitucions ningú estaria més attent y vigilant
a la observança de aquell que ell, y que no veu
remey algú en aquest negoci sinó és que sa
Sanctedat manàs cosa en contrari, a qui specte
la íntegra conexensa de aquest fet.

159v

En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los magnífichs misser Francesch
Claris, doctor en drets, advocat fiscal, y Antoni
Joan Fita, scrivà major de la visita dels deputats
y officials del General del trienni pròxim passat,
los quals, per part dels molt il·lustres senyors visitadors, aportaren y donaren en mà y poder de
ses senyories unes còpies de sentències de dita
visita, dient ser las sentències fetes sobre les
quereles dels nombres següents: 14, 2, 11, 130,
97, 117, 115, 94, 96, 95, 46, 60, 88, 159, 53,
4, 57, 159, 31, 90, 164, 30, 133, 160, 35, 18,
111, 123, 174, 102 y 135. Las quals ses senyories manaren continuar y cusir en lo present dietari en la forma que·s segueix, las quals estan
assí cusidas y signadas de letra A, entre las quals
ni ha algunes que no està fet lo decret de exequució, com són las de nombres 133a, 160 y divuit, de las quals lo scrivà major de dita visita en
fa menció al peu de dites sentències, y digueren
que lo intent dels senyors visitadors no era notificar-los sinó las sentèncias que tenen decret de
exequuciób.
158r

Disapte, XXV del any de MDCXXVIII. Festa de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist.

158v

Divendres, a XXXI. En aquest die lo magnífich
Argila, doctor en medicina, mediant jurament
prestat per ell en mà y poder del senyor deputat
ecclesiàstich, féu relació a ses senyories com
mossèn Antoni Thió, scrivà major y secre- //
159r // tari del dit General, està en lo lit ab indisposició per la qual no pot servir lo dit son offici.

Janer MDCXXVIII
Disapte, lo primer. Festa de Cap de any.
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació sis sentències transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
1501-1522.
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Diumenge, a VIIII. En aquest die fonch aportada en lo monastir de Jesús del Pla de la present
ciutat de Barcelona una relíquia del gloriós sant
Culgat per la iglésia parrochial de dit gloriós
sant, la qual enviaren y aportaren aquell ab professó de Sant Culgat de Sant Culgat de Vallers
ab acompanyament de molta soldadesca, y
aquella hisqueren a rèbrer fins a dit monastir de
Jesús los canonges y tot lo clero de la Seu de
dita present ciutat, ab solempne professó, ab
molta luminària y música y ab la mateixa professó y solempnitat aportaren aquella a la Seu de la
present ciutat, per a després aportar dita sancta
relíquia // 160r // de sanct Culgat de dita present ciutat.
Divendres, a XIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs Agustí
de Lana, donzell, racional, Francesch de Vallgornera y Senjust, donzell, regent los comptes,
Joan Batista Cassador, donzell, exactor, // 160v
// Francesch Pla y de Cadell, donzell, deffenedor, Melchior Pagès, Joan Aguspí, procurador
fiscal, Hierònym de Gàver, donzell, regint los
libres del Manifest de la Bolla, Francesch Corratger y Mestre, credenser, Onofre Coromines,
credenser dels draps de la Bolla, Joan Juliol, albaraner de la Bolla, Andreu Vendrell, guarda
ordinària, Onoffre Esquer, guarda, Miquel Salitges, guarda, Miquel Figueres, guarda, Pau
Farell, receptor del General, mossèn Pere Fuster, sobrecullidor de la part de ponent, mossèn
Raphael Rubí, ajudant del racional, Raphael Serra, ajudant segon de la scrivania major, y altres
officials de dit General, als quals, per ses senyories, los foren intimades y notificades les sentències de la visita continuades en lo dietari de la
present casa sots jornada de 15 de dezembre
pròxim passat, manant-los que encontinent,
sens mora ni tardança alguna, dits officials, en
quant toque a cada hu y li incumbeix en rahó de
son offici, posen en exequució dites sentències,
parlant de las que tenen decret de exequució.
Axí que dit racional continue en libre de Vàlues
los debitors condempnats en aquellas y dit exactor exequute aquelles, sens excepció de persones, y dit regent los comptes pose en exequució
també lo que dites sentències disposen. Altrament protesten que si per negligència o descuyt
se dexaven de exequutar dites sentències y cobrar dites quantitats vingue a lur càrrech.
Y encontinent los dits magnífichs racional, regent los comptes, exactor, procurador fiscal y
deffenedor, tots unànimes y conformes, respongueren que se aturaven lo temps de la constitució per a degudament respondre, y demanaren
còpia de dites sentències, volent y demanant
que no·ls correga ningun temps fins a tant tinguen còpia de dites sentències. E los dits se-
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nyors deputats // 161r // respongueren que allí
tenien les dites sentències, las quals quiscú d’ells
y tots ells podien vèurer, legir y mirar sempre
que volguessen, y les tenien promptes de mostrar sempre y quant les volguessen vèurer, que
axí ho havien acostumat de fer sos predecessors
y que ells no volien exir del que sos predecessors
havien acostumat de fer. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent, en Barcelona habitant.
En aquest mateix die constituït personalment
en consistori de ses senyories mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General,
al qual, pera ses senyories, li fonch requerit y
manat que, per observança dels capítols de
Cort, acusant-li les penes en aquells contengudes, acomulant a las demés protestacions y manaments que en lo present trienni fins lo die
present li són estats fets, exequute sens excepció
de persona alguna los dèbits del General, tant
del dret ordinari com de galeres, y tant dels debitors se troben dins Barcelona com fora d’ella,
axí de les terces corrents com dels dèbits antichs, protestant-li no sols de las penas y capítols
de Cort sobredits però encara de tots los danys
que per sa negligència sobrevindran vinguen a
son càrrec. E lo dit Joan Batista Cassador, exactor demuntdit, ha respost que ell estava prompte y apparellat en fer lo que tocave a sa obligació
en rahó de son offici, com sempre tenie acostumat. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die lo noble don Miquel de
Rocabertí, com ha síndich que dix ser del bras
militar, donà y presentà // 161v // a ses senyories
una suplicació a la qual ses senyories manaren
tocar la oblata, comforme al peu de aquella se
conté, en exequució de la qual los magnífichs
assessors ordinaris donaren son vot, continuat
al peu de dita suplicació, la qual suplicació,
oblata y vot són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Havent lo excel·lentíssim loctinent general de sa magestat manat
enderrocar las casas de T.b ... Mir de Vilasar y de
T.c ... Marot de Cabrera y altres sens provisió y
declaració de la Real Audiència, sabent vostres
senyorias que dits procehiments eran contra los
usatges de Barcelona y constitucions generals de
Cathalunya, per medi de embaxada als 26 de
juny pròxim passat representaren a dit excel·lentíssim loctinent general la dita contrafacció, suplicant fos servit emparar aquella y reintegrar lo Principat en la observança de las generals
a. per interlineat.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

constitucions que dits enderrochs, en dita forma
fets, restavan lezas. Y no havent pogut obtenir lo
remey de dita contrafacció, en los braços tinguts
y congregatsa lo primer de juliol pròxim passat
refferiren vostres senyories lo fet y demanaren
parer a las personas dels tres estaments que·s trobaven en dita congregació, las quals, conciderat
lo negoci y que los medis extrajudicials no obstaven a obtenir lo remey de dita contrafacció,
aconsellaren a vostres senyorias fessen que lo
síndich del General, judicialment, comparagués
en la Real Audiència, firmant dupte, segons la
disposició de la mateixa constitució comensant
«Poc valdria», y si bé aquest remey està introduhit per constitució y en totas las Corts Generals és estat approbat y en diversos casos, per son
medi, se ha obtingut revocació dels // 162r //
procehiments fets contra generals constitucions.
Y axí vostres senyories devian manar se posàs en
exequució, puis estan obligats a fer totas diligèncias, tro a tant és reparat lo prejudici de las
generals constitucions, ab tot e fins arà no s’és
fet. Per ço lo bras militar representa a vostres
senyories lo parer de dits estaments y que aquell
és comforme a las generals constitucions, y que
en la Cort que vuy està uberta acerca del punt de
la observança de las generals constitucions,
aprés de gran deliberació tinguda entre los ministres de sa magestat y la dita Cort General, se
tingué a bé què en cas de contrafaccions se
firmàs dupte en la Real Audiència, segons estava
disposat en dita constitució «Poc valdria», y que
axí és estat reputat aquest remey per únich y singular en orde a la observança de las leis y drets
del present Principat. Y axí suplique a vostres
senyories manen al dit síndic comparega en la
Real Audiència firmant dupte sobre la contrafacció de ditas constitucions, causada per dits
enderrochs, segons forma de dita constitució
«Poc valdria», altrament en cas de recusació o
retardació, que no creu, protesta de la observança del capítol quint del nou redrés y de tot lo
lícit, instant que de la present scriptura ne sie fet
acte per lo scrivà major per observança del capítol LVIIII del nou redrés. Lo offici, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Vinyes, advocatus brachii militaris.
Oblata die XIIII januarii MDCXXVIII, in consistorio. Et domini deputati, intervenientibus, dominis auditoribus computorum, fecerunt sequentem
decretacionem: «Ço és, que los magnífichs //
162v // assessors ordinaris del General donen son
vot y parer en scrits a ses senyories acerca del que
deuen fer en rahó del contengut en la present
suplicació. Presents per testimonis Francesch
Besturs y Pere Dalmau, porters ordinaris de la
present casa, ciutadans de Barcelona».
a. concregats al manuscrit.
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en consistori de ses senyories mossèn Francesch
Fitor, procurador fiscal del General, al qual per
ses senyories li foren notificades les sentències
de la visita continuades en lo dietari de la present casa, sots las jornades de quinze y vint de
dezembre pròxim passat, en la forma y de la manera que foren notificades als demés officials del
dit General als 14 del corrent, com appar en lo
present dietari sots la dita jornada, en quant al
que li incubeix feren rahó de son offici com en
aquell és de vèurer. E lo dit Fitor, present en
consistori, respongué que ell les tenia per notificades y que faria lo que tindrie obligació en
rahó de dit son offici.

«Los assessors del General infrascrits, vista la
dalt dita suplicació y decretació al peu d’ella
continuada, són de vot y parer y aconsellen als
senyors deputats que, attesa la gravedat y inportància del fet en la suplicació contengut, sien
servits anomenar alguns advocats en bon número, dels més doctes, antichs y sperimentats en
negocis de la present ciutat, per a què juntament ab dits assessors y advocat fiscal puguen
aconsellar a ses senyories lo que tindran obligació de fer, comforme capítols de Cort y constitucions de Catalunya. Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor».
Diu(m)enge, a XVI. En aquest die se féu una solempne professó en la present ciutat, // 163r // a
hont anaren totes les parròquies acompanyant
dita professó, que partí de la Seu de la present
ciutat ab la relíquia del gloriós sant Culgat, que
als nou del corrent havien aportat ab solempne
professó en dita Seu, la qual, fent la professó,
passant per los carrers que sol passar la de Corpus, arribà a la iglésia parrochial del dit gloriós
sant Culgat, y allí dexaren la dita sancta relíquia
y dita professó ab un imatge de Nostra Santa
Santíssima se’n tornà en dita Seu. Y aportà lo estandar en dita professó don Pedro, fill segon del
excel·lentíssim senyor duc de Cardona, acompanyat de molts cavallers qui anaren en dita
professó.

164r

Dimars, a XVIII. En aquest die mossèn Melchior
Aguspí, procurador fiscal del dit General, vingué en consistori de ses senyories, lo qual féu
relació com ell, per orde de ses senyories, se ere
conferit en casa del molt reverent senyor canceller al qual, per part de ses senyories, li digué fos
servit no entremètrer-se de la causa que devant
ell se aporta entre lo senyor comte de Queralt,
de una, y la senyora Elisabeth Oller, de // 163v
// parts altra, attès és interès del General per estar tot secrastat y inventariat per lo General. E
lo dit senyor canceller dix haver fet de resposta
que de molt bona gana se’n abstindria y que axí
ho diria a les parts.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Balthezar Aguspí, mercader, procurador fiscal del dit General,
lo qual renuncià lo dit son offici en mà y poder
de ses senyories y en favor de mossèn Francesch
Fitor, notari públich de Barcelona, suplican a
ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si
y conforme per capítols de Cort los era lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.

Divendres, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Francesch Genovès, donzell, en Barcelona domiciliat, lo qual
en nom y com ha procurador de mossèn Barthomeu Sala, síndich del dit General, com de
procura conste en poder de Antoni Seguí, notari de Barcelona, als denou del corrent, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici en favor de mossèn Francesch Sala,
ciutadà honrat de Barcelona, fill de dit Barthomeu Sala, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories alguns religiosos del col·legi dels
pares de la Companyia de Jhesús y del monastir
del gloriós pare Sant Francesch de la present
ciutat de Barcelona, los quals, per part de
aquells convents, convidaren a ses senyories per
a les festes que segons digueren // 164r // havien
determinat fer-se per la canonitsació dels sants
màrtirs del Japon, ço és, los de sant Francesch
per los dies de quatre, sinch y sis del mes de febrer pròxim vinent, y los de la Companyia per
als dies de sis, set y vuit del mateix, suplicant a
ses senyories fossen servits manar fer-los mercè
y charitat ab la (c)era y música acostumada que
esta casa sol acudir y ajudar en semblants festes.
E ses senyories respongueren que acudirien al
que serie just.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die, per part del
molt reverent prior y convent del monastir de
Nostra Senyora de Ripoll se donà y presentà en
consistori de ses senyories una suplicació del tenor següent:

165r

En aquest mateix die constituït personalment
213

«Molt il·lustres senyors. Lo prior y convent del
monastir de Nostra (Senyora) de Ripoll diuen
han entès y saber per cosa assentada y certa que
sa magestat, en virtut de un breu que lo abat úl-
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tim de dit monastir portà de Roma, ha manat
que fra Francisco Calderón, de nació castella(na) y religiós de Sant Benet en la congregació de Valladolit, en companyia de altres religiosos castellans y aragonesos, vaja a reformar lo
dit monastir de Ripoll y posar, segons ells
diuen, la observança primitiva de la regla del
gloriós pare Sant Benet, y que los monjos que
vuy estan en aquell monastir que no voldran seguir la reforma sian posats en altros monastirs
de la mateixa religió, y aquella casa suprimida y
entregada als dits religiosos. Y com sia hu dels
monastirs de més lustre, auctoritat y hazienda
de tot aquest Principat y en ell tinga acullida,
amparo y reparo tota la noblesa, y lavar-los
aquesta casa y las demés de la congregació, puis
és cert que lo mateix se farà de las unas que de
las altras, sia contravenir a las constitucions de
Catalunya, usos y costums, acabar de què los
naturals no tinguen en què ser provehits sinó
que tot se governa per castellans y altres nacions
estrangeras, y que vingue a recàurer en ses mans
la major part de las haziendas de aquest Principat, y defraudats d’ellas los naturals; y aquest sia
lo intent se veu clar, puis de aquesta observança,
que diuen volen, no n·i à vuy en la iglésia cathòlica congregació alguna, ni n·i à més notícia que
la que aquestos tenen en son enteniment, sent
personas que may han tingut offici ni càrrech en
la congregació de Valladolit, antes bé, han fugit
sempre // 165v // a la obediència, y si algú d’ells
ne ha tingut en lo monastir de Montserrat son
mal govern ha obligat a levar-la, y que tot manifesta no és zel sinó ambició de dits monjos, y
que per consegüent se segueix la disminució y
desautoritat de aquest Principat y dels naturals
d’ell. Y com vostres senyorias sien los que
deuen emparar y ajudar al reparo de tant gran
dany, los suplicam sien servits de interposar-se
ab sa magestat y ab tot effecte suplicar-li, per
medi de sos embaxadors, sie servit de hohir-nos
y no donar loch a que siam lansats de nostres cases, puis ab lo favor y medi de vostras senyorias
confiam serem hoïts, y sa magestat per sa clemència se apiaderà d’estos pobres religiosos, offerint-nos a donar la satisfacció devem sempre
que sa magestat manarà informar-se de la veritat, y en tot rebrem molt gran y singular mercè
de sa mà, de vostres senyories. Lo offici, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera.
Vinyes».
E legida la dita suplicació, ses senyories manaren convocar y juntar doctors en la present casa
per a què, juntament ab los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del dit General, vehessen lo que·s devie fer en aquest negoci.
166r

Dimecres, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
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donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Antoni Sagrera, receptor dels fraus del dit General y Bolla y taules
foranes de la col·lecta y Bolla de Barcelona, no
arrendada, ha comptat y pagat la terça de aquellas, ço és, abril, maig y juny pròxim passats de
1627, tant del dret ordinari com del dret de galeres, acceptat la taula de la vila de Sabadell, de
la qual no à pportat los libres ni diners de dita
terça.
Dijous, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Antoni Roca, negociant de
la vila de Calella, tauler del General de dita vila,
lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories
lo dit son offici, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament.
Fent estes coses sens prejudici del que pot dèurer
y estar obligat al General per rahó de dit offici.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, ab embaxada per part del bras militar, los senyors don Batista Falcó, don Joan
d’Ardena, don Francisco Sans, don Ramon Olmera, // 166v // don Francisco Gravalosa, Joachim Valls, Hierònym de Navel, Joan Francesch
Codina y Jaume Bru, los quals, en nom y per
part de dit bras militar, donaren en consistori y
explicaren a ses senyories la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo die de haïr vingueren al bras militar, lo qual estava congregat y
convocat en la stància del Capítol de la Seu de
Barcelona, los senyors doctor fra Jaume Busquets, pabordre de Àger y elet abat de Camprodon, doctor fra don Pedro Lordat, almoyner, y
fra Miquel de Riber, infermer, tots monjes del
monastir de Nostra Senyora de Ripoll, ab embaxada per part del dit monastir de Ripoll, dient
que per letres de persones fidedignes y calificades los ere vingut a notícia que, a stància del
quòndam fra Pere Sanxo, últim abat de dit monastir, sa Sanctedat havie concedit un bulletó ab
lo qual se muda tot lo estat y modo de víurer de
dit monastir, posant en ell una nova observança
y reforma que com dites persones scriuen és
conforme la primitiva regla de Sant Benet, la
qual observança no sols és molt prejudicial als
monjos de dit monastir y a tot est Principat y
particularment en aquell stament militar, per
quant en dit monastir hi ha vint-y-quatre lochs
que·ls ocupan y han de ocupar cavallers del present Principat. Però encara és contra los privilegis y gràcies concedides a dit monastir y contra
la voluntat de molts reys de Aragó, comtes de
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Barcelona y altres magnats que han dexat rendes en dit monastir per a què visquessen allí los
monjos religiosament y comforme, depassats de
sis-cents anys a esta part han viscut en dit monastir, y també contra constitucions y usos de
aquest Principat, // 167r // per quant los religiosos que se entén han de venir a exequutar dit
breu, han de ésser castellans y aragonesos, lo hu
de ells ab títol de president y ab poder de administrar lo spiritual y temporal, y los religiosos
que vuy se troben en dit monastir que no voldran acceptar dita observança traure’ls de aquell
y enviar-los per les demés cases de la congregació, segons a ells, dits exequutadors, los serà
ben vist. Suplicant, dits senyors, per part de dit
monastir, al dit stament o bras militar se servís
exir a la deffensa de dites coses y no dar loch a
dita observança y reforma.

què donassen son vot del que devien fer, y que
donant son vot acudirien ab molt gran puntualitat en fer lo que tindrien obligació en rahó de
lur càrrech, en beneffici de la terra.

Lo senyor protector ho representà a dit bras o
estament, lo qual, attesos los inconvenients que
de dita reforma se poden seguir, féu deliberació
que, per part de dit bras, se fes una embaxada a
vostres senyorias, altra als senyors consellers y
altra al molt il·lustre Capítol de la Seu d’esta
ciutat, en las quals anassen nou persones de dit
estament y se’ls representassen les dites coses, y
suplicàs a vostres senyorias se servissen ajuntar
braços y representar-los tot lo sobredit per a
què se pugue exir a la defensa de un prejudici
tant gran com se fa a est Principat ab dit bulletó, y deliberar lo que sie més convenient al servey de Déu, de sa magestat y beneffici públich,
donant commissió als senyors protector y officials de dit estament per a què fassen les diligències convenients acerca de dit negoci, y
que se ajunten los advocats de dit estament o
bras militar y vejen si aquell podrà fer instància
y part formada en deffensar dit negoci, y també se fassa una embaxada de tres persones a la
senyora abadessa del monastir de Sant Pere
d’esta ciutat representant-li lo que aquest bras
fa acerca de dit negoci, advertint-li que lo mateix que·s fa ab dit monastir de Ripoll se procura fer en son monastir y que se servesca no
admètrer-ho.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y oÿdors de
comptes en consistori donaren y liuraren a mi,
Jaume Ferrer y Orriols, notari, servint lo offici
de scrivà major y secretari del dit General per
malaltia de mossèn Antoni Thió, notari, qui
obté lo dit offici, lo acte del jurament de sa magestat que als XXVII de mars del any 1626 prestà
en la sala real de la present ciutat, per a què
aquell fos continuat y buydat en libre de Juraments de officials reals, recondit en la scrivania
major de dit General, com és acostumat.

Disapte, a XXVIIII. En aquest dia vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, ha comptat y pagat la terça de Perpinyà y
sa col·lecta de octubre, nohembre y dezembre
1626, y lo restant de la dita sobrecol·lecta //
168r // de levant, la terca de abril, maig y juny
1627, tant del dret ordinari com de galeres, acceptada la taula y col·lecta de Gerona, de la qual
Salvador Jutglar, cullidor de aquella, no li ha
donat libres ni diners de dita terça.

168v

Y axí, en exequució de dita deliberació suplicam
a vostres senyorias, per part de dit bras militar,
se servescan juntar braços y proposar-los les dites coses per a què se pugue pèndrer una bona
resolució del que·s deu fer per a cuitar los prejudicis sobredits, y los danys se poden seguir de
dita reforma y observança, offerint-se aquell
bras prompte en servir a vostres senyorias».
E ses senyories, hoïda la dita embaxada, respongueren que ja tenen entès lo dit negoci y havien
consultat aquell y altres ab los magnífichs assessors, advocat fiscal y molts doctors aplicats per a
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Dimars, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories Joan Sever Verdaguer, corredor públich y jurat de la present ciutat, lo qual féu relació a ses senyories com ell,
per orde y manament de ses senyories, ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat de Barcelona, no sols
per trenta dies però encara molts més, totes
aquelles cases y hort en aquellas contíguo cituades en la present ciutat de Barcelona, al carrer
de Sant Pere més Baix, que té y posseheix
mossèn Raphael Cervera, ciutadà honrat de
Barcelona, juntament ab aquell annuo cens de
pensió annual de setanta-sinch liuras ab tota jurisdicció competent que don Bernardino Junyent reb sobre de aquelles, comforme lo tenor
de la tabba al dit Verdaguer per dit effecte liurada, la qual serà continuada en lo acte fahedor de
dita venda, venent-se per exequució del General
feta contra dit Cervera per rahó de la bolla de
Gerona trienni 1578, y no ha trobat persona
qui tant haja offert en preu de aquelles com és
estat lo magnífich Sebastià de Miralles, donzell,
en Barcelona domiciliat, lo qual ha offert donar
en preu de aquelles mil sinch-centas y deu liures
barceloneses, axí refferint.
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Divendres, a IIII. En aquest die se comensaren
las festas per la canonitsació dels gloriosos màrtirs de Japon en lo monastir de Sant Francesch
de la present ciutat, a hont se celebraren los officis divinalsa ab molta solempnitat y música, y
al vespre se feren alimàries ab moltas invencions
de jochs; a hont hi ha hagut molt gran concurs
de gent.
Disapte, a V. En aquest die se continuaren les
festes sobredites en lo dit monastir de Sant
Francesch ab la mateixa solempnitat y música. Y
ses senyories anaren en dita festa consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans,
acompanyats de molts officials de dit General. Y
arribats en dit monastir los hisqueren a rèbrer
los reverents pares provincial, guardià y altres
frares de dit convent, fins a la porta de dit monastir, y tots junts se’n entraren a la iglésia y
anaren al altar major y allí ses senyories se assentaren ab ses cadires // 169v // de vellut carmesí. Y
encontinent se comensà lo offici ab molt gran
solempnitat y música, y acabat lo dit offici los
dits reverents pares provincial, guardià y altres
frares acompanyaren los dits senyors deputats y
oÿdors fins a la dita porta de dit monastir, a
hont ses senyories se posaren ab los mateixos
cotxos y ab lo mateix acompanyament en la present casa se’n tornaren.
Diumenge, a VI. En aquest die se continuaren y
feren les matexes festes en lo col·legi dels pares
de la Companyia de Jesús, y ses senyories anaren consistorialment acompanyats ab los porters y mases grans devant y de molts officials del
dit General en la iglésia de dit col·legi. Y arribats
en dita iglésia los hisqueren a rèbrer molts pares
de la companyia fins a la porta de dita iglésia y
de allí se’n anaren fins lo altar major, a hont ses
senyories se assentaren ab ses cadires de vellut
carmesí, que per dit effecte les havien fetes portar allí. Y encontinent se comensà lo offici ab
molta solempnitat y música, y acabat, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren en la present casa, de hont cada hu se’n anà en sa casa.
Dilluns, a VII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs // 170r //
Francesch Pla y de Cadell, donzell, y misser
Bernat Sala, doctor en drets, en Barcelona populats, deputat militar y oÿdor real qui són estats en lo trienni pròxim passat, los quals donaren y presentaren a ses senyories la suplicació
baix scrita al peu de la qual, per ses senyories,
fonch feta la decretació que baix se dirà, la qual
suplicació, decret y demés en ella contengut són
del tenor següent:

a. a continuació ratllat festa.
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«Molt il·lustres senyors. Per los visitadors del
trienni proppassat en la querela de nombre 2 és
estat declarat que manen al exactor del General
que, dins quatre mesos comptadors del dia de la
notificació de dita desliberació, cobre y recupere de Onoffre Jordà y Sasala, o de ses fermances,
la quantitat resta devent dit Jordà, que al que se
entén són vuya ..., los quals quatre mesos passat,
sinó serà cobrada, en subcidi condempnan insolidum als deputats y oÿdors de dit trienni proppassat. Y en la querela de nombre 14 mana la
sentència al procurador del General que ab los
remeys y diligències necessàrias y convenients
repetesca de Joan Ventura Curús y Hierònym
Galí, scrivents, sexanta-duasb liuras y deu sous,
dins quatre mesos comptadors del dia de la notificació de dita sentència en avantc. Y axí mateix, nunch pro tunch, condampnan als deputats
y oÿdors del trienni passat, que, passats dits
quatre mesos sinó seran cobrades, en pagar insolidum aquellas. Y en la querela de nombre 24,
en respecte de haver donat a Hiacynto Mayàs,
per tencar y obrir les portes del consistori, s’és
declarat lo mateix. Y en la querela de nombre
25, per haver donat a Onoffre Güell, apothecari, quaranta-sis liuras y quatorze sous per portar
los llibres de la quinzenades en casa dels // 170v
// oÿdors y de allí al General y Bolla, també se
ha feta la mateixa declaració, com també en la
querela de nombre 29, per haver donat a misser
Pere Segura y a misser Francesch Lauger cent
liuras, per los treballs prengueren en la causa de
las inciculacions en la qual foren creats assessors
per just impediment dels ordinaris. Y en la querela de nombre 31 se ha sentenciat que dos mília dos-centas vint-y-nou liuras, tretse sous y
quatre diners, donades per remuneracions a
molts officials y satisfacció de treballs, són estades indebite gastades; y manarà al racional que
dins vuit dies del die de la notificació assente
debitors en lo libre de Vàlues als officials havian
rebut, y al regent los comptes que·s retinga de
las terças de dits officials les quantitats en les
quals seran continuats debitors, de tal manera
que lo General haja cobrat dins un any, a pena
de una terça de dit racional y regent los comptesd y en subsidi als deputats passats, exortant a
vostres senyories y encarregant fassan observar
la present sentència. Y en la del nombre 41, vulgarment dita dels plusos, és estat declarat manant al exactor del General que dins un any haja
de fer les degudes diligències, instat o no instat
per los deputats y oÿdors de trienni proppassat,
per a cobrar ab tot effecte les quantitats degudes al General, restituir per los officials mecàa.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
duas interlineat.
a continuació ratllat y axí mateix.
a continuació ratllat que·s retinga de las terças de d.

nichs qui reberen en las inciculacions a pena de
suspensió de son offici y privació de salari y
emoluments de aquell per un any; y en cas dins
dit any no·s poguessen cobrar per deffecte de
béns de dits officials mecànichs las ditas quantitats, o part de aquellas, condempnan en subcidi
per dit effecte de béns a dits deputats y oÿdors
del trienni proppassat en haver de restituhir al
General, passat dit termini de un any, per iguals
parts y porcions, las quantitats que ab tot effecte no se hauran pogut cobrar dels officials
mecànichs. Y en la querela de nombre 96 se ha
declarat que dits deputats y oÿdors del trienni
proppassat, dins un any comptador del die del
decret de exequució de dita sentència, fassan las
diligèncias necessàrias per a què se cobren mil
sinch-centas noranta-una // 171r // liuras, sis
sous y deu diners se deuen de condempnacions
de visites; y passat dit temps, condempnam a
dits deputats en pagar la restant quantitat a
compliment de la dita; manant al exactor, sots
pena de una terça de son salari, que, encontinent li serà notifficada la present sentència, exequute y cobre ab tota la diligència dels debitors
las quantitats respectivament per ells degudes
en virtut de ditas sentèncias y condempnacions
de visites. Si ja no és no·s poguessen cobrar per
deffecte de béns dels condempnats al temps se
notificaren las sentèncias de visita lo trienni
proppassat, que en tal cars, volen sien liberats. E
com molt il·lustres senyors casi les sobre mencionades quereles són estades, si bé ab differents
jornades, nottifficades a vostres senyories y als
deputats y oÿdors de dit trienni proppassat, los
és de gran conveniència y utilitat que dites
sentències se posen en deguda exequució, lo
que és impossible alcansar sinó és ab lo auxili,
favor y mercè que de vostres senyories speren.
Per ço, dits deputats y oÿdors de dit trienni
proppassat suplican a vostres senyories sia de
son servey manar donar orde en què dites quantitats, en ditas y altres quereles condempnades,
que molts dels condempnats estan ja en virtut
de aquelles continuats en lo libre de Vàlues, se
cobre ab la celeritat y prestesa possible, y los
que no estaran continuats manar al racional encontinent los descriga y continue debitors en lo
libre de Vàlues, per les quantitats dalt refferides,
y per dit effecte ésser despedits manaments opportuns incontinenti. Y per quant ditas exequucions se han de fer per medi dels officials, que
per dit effecte estan per capítols de Cort creats,
com és per lo exactor del General qui vuy és
Joan Batista Cassador, suplica a vostres senyories, attès que dit exactor és present en consistori quant a instància de dits deputats y oÿdors de
dit trienni proppassat, e o de sos legítims procuradors, se litg la present suplicació, supplican a
vostres senyories sia de son servey manar-li que,
encontinent, sens mora ni tardança alguna, ni
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sens excepció de persones, exequute ab tota rigor totas las condempnacions en la present suplicació contengudes y las demés tindrà notícia,
altrament protestan de aquesta de- // 171v //
guda diligència y que no estarà per ells de què
dites quantitats condempnades se cobren, protestant-li altra vegada de què tots los danys vinguen sobre sos béns y per a què in futurum
consta de sa diligència, suplican a vostres senyories se’ls done còpia auctèntica de la present per
lo scrivà major ab incerta de la decretació y resposta faran vostres senyories y també del que dit
Joan Batista Cassador, exactor, respondrà, lo
que diuen y deduexen sens aprobació alguna de
ditas condempnacions, tant pròpias com subcidiàrias, les quals entenen no se són pogudes fer
ans ab expressa reservació de totes les accions
los competexen per a poder deduhir aquelles en
són cas, loch y temps, y quant més los convinga
en son favor y beneffici, de millor modo y manera que de dret los és lícit y permès. Lo offici,
etcètera. Quod licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Bruniquer.
Oblata VII februarii MDCXXVIII, in consistori, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, fecerunt decretacionem sequentem: Que los magnífichs Agustí
de Lana, racional de la present casa de la Deputació, y Joan Batista Cassador, exactor del General, són assí presents en lo consistori y han
hoït lo que en la present suplicació se conté,
acomulant a les notificacions y mandatos que
estos dies atràs los són estats fets a ells y als demés officials, en quant toca a cada hu per la
obligació de son offici, de nou los manen, ço és,
a dit racional continue, com ja li és estat manat
y en las sentèncias de visita està ordenat y sentenciat, los dits condempnats assente debitors
en lo libre de Vàlues, si per cas ja no·u són; y a
dit exactor que encontinent, sens mora ni tardança alguna, ni excepció de persones, exequute no sols les dites condempnacions de visites en
la present suplicació continuades però encara
les demés que trobarà deure’s, y los debitors assentats com ha tals en dit libre de Vàlues, y per
major satisfacció de ses obligacions li manan ara
de nou que, ab tota rigor y igualtat, exequute
no sols dits dèbits de dites visites però tots los
demés dèbits del General, axí ordinaris com extraordinaris y de galeres, tant dels que trobarà
ésser debitors dins com fora de la present ciutat;
altrament, li // 172r // acusan no sols les penes
en dita suplicació mencionades però las demés
que per capítols de Cort estan disposades, de
manera que si per sa negligència y descuyt se
farà ningú de dits dèbits y debitors impossibilitat de no poder-se cobrar, vinga a son càrrech.
Manant al scrivà major que de la present suplicació no done còpia simple ni auctèntica sens
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deliberació, y per quant dits senyors visitadors
desitjant donar total effectuació a la dita visita,
han de pèndrer deguda deliberació en la exequució de dita sentència sobre dita querela de
nombre 33 feta. Per ço, suplicant a vostres senyories que si algunas cosas tenen que advertir a
dits senyors visitadors sobre dita exequució, las
manen refferir y representar, perquè haguda
concideració de aquellas, se puga pendre la resolució que apparexerà més convenient al beneffici de la Generalitat».

incerta de la present decretació y resposta al peu
de aquella. Pro scriba majore Generalis Catalonie, infirme, Jacobus Ferrer et Orriols, notarius,
ex licencia suarum dominacionum».
E legida dit die la dita suplicació y decretació al
peu de aquella feta als magnífichs Agustí de
Lana, racional, y Joan Batista Cassador, exactor,
presents en consistori, per mi, Jaume Ferrer y
Orriols, notari servint lo offici de scrivà major
del General de Catalunya, los dits racional y
exactor respongueren que estan promptes en
fer cada hu d’ells lo que·ls toca fer per rahó de
sos officis, y suplican als dits senyors deputats
los fassan donar còpia de ditas sentèncias. Ea los
dits senyors deputats los respongueren que ditas sentèncias estan continuades en lo dietari
corrent, a hont las poden veure sempre que vullen, y a major cauthela manen los ne sia donada
còpia. Y lo dit Cassador replicant dix que li sie
donada còpia auctèntica y fefahent de tota la
present scriptura, y los dits senyors deputats digueren que li sie donada dita còpia. Presents per
testimonis Pere Dalmau y Francesch Besturs,
porters ordinaris de la present casa.

173r

Dimars, a VIII. En aquest die enviaren ab embaxada als molt il·lustres senyors visitadors los senyors Hierònym Gort y de Jorba, donzell, y Julià de Navel, ciutadà honrat de Barcelona,
responent a la embaxada que lo die de haïr
fonch feta a ses senyories per part de dits senyors visitadors, la qual està continuada en lo
dietari corrent sots la dita jornada, acerca de la
sentència dels pagaments de galeres, la qual resposta és del tenor següent:

«Molt il·lustres senyors. Per Hierònym de Navel y lo doctor misser Miquel Joan Magarola,
ciutadans honrrats de Barcelona, lo primer de
juliol proppassat, fonch reportada una embaxada als senyors visitadors del General de Cathalunya contenint, en effecte, que en lo decret de
exequució de la sentència feta sobre la querela
nombre 33, ab la qual los officials del General
foren condempnats en restituir les pecúnies que
havien rebudes de dret de galeres, fossen servits,
dits senyors visitadors, advertir y conciderar alguns inconvenients que·s diu hi ha en exequutar universalment dita sentència, y dits senyors
visitadors, al tres de dit mes de juliol, respongueren a la dita embaxada per medi del doctor
misser Pau Boquet y de Torroella y Francesch
Callar, donzell, que procurarien, ab la concideració y maduresa possible, procehir a fer lo decret de exequució de dita sentència, procurant
en tot lo bé y utilitat de la Generalitat, y en concideració dels advertiments e intercessió de vostres senyories supenian per leshores la exequució de dita sentència, dexant aquella a major

«Per don Ramon Calders y Ferran y don Phelip
Vilana, en Barcelona populats, fonch lo die de
haïr reportada una embaxada de part de vostres
mercès als senyors deputats del General (de)
Cathalunya, contenint, en effecte, que dits deputats se servissen representar-los los inconvenients que en dany del General hi ha en exequutar la sentència de visita per dits senyors
visitadors proferida sobre la querela de nombre
33, en la qual los officials del General, y en subcidi los deputats y oÿdors que foren de dit General en lo trienni proppassat, foren condempnats en restituhir al General les pecúnias que
havien rebudes del dret de galeres; los quals inconvenients obligaren a dits senyors deputats,
ab embaxada a dits senyors visitadors feta lo primer de juliol proppassat, de advertir a dits senyorsa visitadors conciderassen aquells y que·n
haguessen la rahó que fos en major beneffici del
General. E en resposta de dita embaxada diuen
dits senyors deputats que, per differents persones dignes de fe, tingueren notícia de què sobre
la querela de nombre 33 // 173v // declararen
vostres mercès que los officials del General restituïssen tot ço y quant lo trienni proppassat los
fonch pagat per satisfacció dels treballs extraordinaris per ells presos, per rahó de la exacció del
dret de galeres, y que en subcidi, per lo que no·s
podria cobrar de aquells, o pagassen o restituïssen los deputats y oÿdors del trienni proppassat,
no obstant que a dits officials pagaren, ab vot y
parer en scrit donat en la deguda forma per los
assessors y ab intervenció del advocat fiscal del
General per dit effecte cri(d)at, per lo interès tenien los ordinaris. Y axí bé entengueren que en

a. e...sentèncias interlineat.

a. a continuació ratllat deputats.

En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de la visita tinguda // 172v // lo
corrent trienni, los senyors don Ramon Calders
y Ferrer y don Francesch Vilana, los quals, per
part de dits senyors visitadors, donaren y presentaren a ses senyories la embaxada en scrits
del tenor següent:

218

dita sentència se havia pres motiu de què los deputats del General no podian donar res als officials de aquell, encara que fos en satisfacció de
qualsevols treballs per ells presos per grans y extraordinaris que fossen, y que axí dits deputats
no havian pogut pagar ni satisfer a dits officials
los treballs per ells presos en la exacció de dit
dret de galeres, encara que fins aleshores fos estat acostumat y constàs de dits treballs; y sens
axò, tinguessen dits deputats vot y parer de sos
assessors y que, advertits de moltes persones
que desitjan lo bé y utilitat del General, encontinent advertiren que de la exequució de dita
sentència podien seguir-se alguns inconvenients
y assenyaladament los següents:

han fet y faran ab consell de sos assessors, los
appar no poran tenir seguretat, que seria molt
gran confusió y dany del General.

Lo primer, que si dits deputats y oÿdors no poguessen pagar dits treballs, assenyaladament als
officials que·ls han presos grans, en rahó de dits
drets, y si en ninguna matèria poden ser satisfets
los officials del General de ninguns treballs,
eciam grans y extraordinaris, a més de son salari,
com se declara en dita sentència, aquells no volran pèndrer dits treballs en ningun negoci grave
y de importància y en la occasió que convindrà,
pus estaran segurs que per ço no se’ls podrà donar res, y de aquí serà fàcil seguir-se molts grans
danys y prejudicis al General, pus faltarà la servitut, diligència y solicitut en lo que importava
més a son beneffici, y si·s diu que podran ser
compel·lits ab penas se respondrà que may fa bé
son offici qui no·l fa de gana sinó per forsa, y que
com tots los officials del General estaran de una
rahó com vuy estan de què se’ls fa gran prejudici
// 174r // en dita sentència, serà molt difficultós
que tots passen per dita disposició a ells odiosa.

Estes coses, per descàrrech de sos officis, representam a vostres mercès, dits deputats y oÿdors
del General, en resposta de la embaxada a ells
feta perquè d’elles sien vostres mercès servits
haver-ne la rahó que mé(s) sia comforme a justícia y en servey de Déu, nostre senyor, y beneffici del General de Catalunya, per lo qual tenen
vostres mercès obligació de mirar».

Lo segon, és que un tribunal tant superior y de
tanta qualitat qual és lo consistori de dits deputats appar no és just, que de tot en tot, estiga
privat de poder satisfer los treballs a qui·ls serveix, ans conté molts inconvenients. Y axí se veu
que ningun tribunal del rey, nostre senyor, ni
de les ciutats, vilas y lochs de aquest Principat,
té semblant prohibició, ni en ninguna visita se
ha intentat posar semblant reforma.
Altre dany appar que conté dita sentència en haver condempnat dits deputats y oÿdors en subcidi, havent aquells procehit en pagar ditas
quantitats ab consell de sos assessors, com en
via de dret y segons stil de la present casa lo dit
consell escusa de dol y culpa y sinó era axí als
dits deputats y oÿdors no sabrian com procehir
ni assegurar-se en ninguns negocis, si demanant
y obtenint parer de sos assessors ab aquell no
restavan segurs, essent majorment aquell, com
és, decissiu, al qual tenen obligació de estar. Y
aquest inconvenient encontra molt ab dits senyors deputats que vuy són perquè axí, del que
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Altra concideració contra dita condempnació
subcidiària nax del haver-se sempre acostumat
en la casa del General donar satisfacció de treballs als officials que·ls han presos en beneffici
del General, y açò ha animat als altros a fer lo
mateix, y en dita matèria de galeres sempre se’ls
havia donat alguna quantitat des de que·s cobraren dits drets. Y tot açò appar que·s podia
passar per lo que fins // 174v // vuy inconcusament se havia observat, perquè los stils y custums en la present casa són haguts per leys.

En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa cridats ab veu de pública crida, com és acostumat, en la qual entrevingueren
les persones dels tres estaments següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors don
Francisco de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers, Pere Pla, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, fra don Pedro de Lordat, fra Miquel
Ribes, fra Joseph Sacirera. Per lo estament militar los senyors, excel·lentíssim senyor duc de
Cardona, don Berenguer d’Oms, don Pedro
Reguer, Phelip de Sorribes y Rovira, Francesch
Dezcallar, Francesch de Sorribes y Rovira,
Hierònym de Calders, // 175r // Francesch de
Vallgornera y Senjust, don Ramon de Calders y
Ferran, don Aleix Semmanat, don Joan Blanes,
don Pedro Aymerich, Joan Batista Cassador,
Francesch de Tamarit, don Ramon Semmanat,
Miquel Pol, don Jaume Lordat, Hierònym de
Gàver, don Anton d’Oms, don Joachim Margarit, Joseph de Bellafilla, Jaume Ros, misser
Francesch Soler, don Pedro Dezbosch, don Batista Falcó, Joan Frígola, Luís Joan de Calders,
don Hierònym de Cabrera, Miquel Joan Granollachs, Francesch Pardina, Diego de Vilanova, Agustí de Lana, don Joan Semmanat. // 175v
// Per lo estament real los senyors conseller segon, Julià de Navel, Francesch Sala, misser
Aleix Tristany, Agustí Pexau, Ramon Garau.
Als quals per ses senyories fonch feta la proposició següent.
«Excel·lentíssim y molt il·lustres senyors. Per
part del prior y convent del monestir de Nostra
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Senyora de Ripoll del orde de Sant Benet se’ns
ha donada una suplicació en què diuen y han
entès que lo abat Sanxo, últim abat de dit monestir, haurie obtingut un breu de sa Sanctedat,
y que en virtut de dit breu sa magestat hauria
nomenat a fra Francisco Calderón del orde de
Sant Benet de la congregació de Valladolit, y axí
castellà, per a venir a reformar dit monastir de
Ripoll. Y per part del bras militar se’ns ha feta
una embaxada acerca de aqueix mateix fet, la
qual suplicació y embaxada se legiran per nostre
scrivà major a vostra excel·lència, magnificència
y mercès, suplican a vostra excel·lència, magnificència y mercès se servesquen, vistes dites
scriptures, manar-nos aconsellar lo que devem
fer acerca de dit fet, que és cert, que ab consell
tant mudat de persones tant califacades, acertarem al que més convé al servey de Déu, beneffici públich y del Principat.
També fem a ssaber a vostre excel·lència, magnificència y mercès com havent fet per nostra
part totas las diligèncias convenients sobre la
pretensió que té lo síndich de Perpinyà en la
cort de sa magestat, acerca la ceparació dels
comptats de Rosselló y Cerdanya del principat
de // 176r // Cathalunya, scrivint a sa magestat,
Consell de Aragó, ministres superiors y als de la
junta que sa magestat té comenada per dit fet, y
juntament enviats memorials estampats en favor
del General y justificat en aquells com dita pretensió encontrave ab diverses constitucions de
Cathalunya, capítols y actes de Cort, y juntament responent als fonaments que per part del
síndich se representaven. Ha succehit ara de
nou que don Joan Grau y Monfalcó, nostre
agent, nos scriu que los ministres tenen gana de
que·s fassa dita ceparació y que lo doctor Baldó,
síndich de Perpinyà, inste ab moltes veres dit
negoci, que·ls posa ab algun cuydado, no obstant que no sols ha donat los memorials que de
assí li han enviats però encara ha fetas diverses
informacions als de la junta. Ítem, que sa magestat no prenga resolució sens la junta. Representam a vostra excel·lència, magnificència y
mercès està novidat en aquest negoci per a què
sobre aquell se servesquen aconsellar-nos si alguna cosa més havem de fer en beneffici del
Principat, que ab consell de vostra excel·lència,
magnificència y mercès confiam procehirem
acertadament en lo que té respecte al beneffici
del Principat y públich que tots desitjam».
E legida la dita proposició, embaxada y suplicació en dita proposició mencionades, continuades en lo present dietari sots jornades de 24 y
27 de janer pròxim passat, lo dit excel·lentíssim
senyor duch de Cardona donà son vot en scrits,
lo qual fonch legit en presència de dits braços. Y
encontinent, lo senyor conseller segon se alçà y
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prengué còpia de la proposició, embaxada y suplicació, y vot de dit senyor duch de Cardona y
se’n anà en casa de la present ciutat, per consultar aquells ab los demés senyors consellers, com
és acostumat. Y a cap de poch tornà en dits
braços y donà son vot en scrits, lo qual axí mateix fonch legit en presència de dits braços, y
tots los demés senyors de dit ajuntament votaren quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa // 176v // y concideració, no obstant que faltaren en lo votar alguns dels sobredits qui foren
en la proposició, los noms dels quals, ço és, los
qui faltaren en lo votar, no·s pogueren designar
per alsar-se tots y anar-se’n encontinent que hagueren votat, y los qui restaren y votaren, que
foren en número trenta-set, comforme las rallas
que se assenyalen en lo modo del votar, aconsellaren a ses senyories que acerca del primer cap
de la proposició són de parer y aconsellen a ses
senyories que, per lo perill hi pot haver en la tardança, scriguen ses senyories, inseguint y fent
menció de la deliberació dels braços, una carta a
sa magestat representant-li que la religió de
Sant Benet dels claustrals de la congregació Tarrachonense ha més de sis-cents anys que dura
en Cathalunya, a hont y ha vuy quatorse monestirs ab sos abats, priors, sacristans, camarers,
emfermers, sellerés, pabordres y altres officis
necessaris sens los monjos, que en ell se guarda
en tot lo assensial la regla de Sant Benet ab les
modificacions y declaracions per los summos
pontífices approvades, havent conservat de més
de sinch-cents anys lo mateix estat que vuy té,
que en estos monastirs tenen un gran refugi y
emparo los fills de cavallers pobres y altres persones honrades de aquest Principat que no poden donar-los altra col·locació, y sens ella haurian de anar mendicant vergonyosament, que
en ells se sustenten molta gent necessitada de
Catalunya y molts pelegrins y passatgers, als
quals se acut ab gran cuydado y abundància, y
molts vassalls de la religió, perdent aquest socorro, haurien de dexar las habitacions hi·s despoblarien molts lochs que los que fundaren estos
monastirs y los que deprés han augmentat les
rendes tingueren la mira a col·locar sos fills y
decendents, y per a commoditat dels naturals de
aquest Principat dins del qual estan cituades totes les rendes y seria injusta cosa vinguessen a
gosar-les los estrangers, que esta religió és de
gran lustre per aquest Principat, y en la Deputació tenen sos lochs de deputats y oÿdors y lo
bras ecclesiàstich consta de molta part dels abats
y religiosos de Sant Benet, que no sent naturals
no serien admesos; que los monjos de Ripoll
professaren en aquella casa y no poden // 177r //
ser transferits a altra contra sa voluntat, puis en
cars que hajan comès alguns delictes poden y
deuen ésser reprimits y castigats en ella; que lo
abat fra Pere Sancho, si obtingué alguns breus

apostòlichs, poria ser procehís per no estar bé
ab Cathalunya, per lo contrari que se li féu en la
provisió de sa abadia, dubtant-se si era natural.
Y tals breus no poden ser exequutats ni parar
prejudici sens ser hoïts dits monjos y altres que
tenen interès, que perdria sa magestat lo patronat de totes abadies que és lo més té que donar
en Cathalunya, que havent tants centenars de
anys que·s conserve esta religió en aquest Principat no appar sia bon sperit dels que tracten de
alterar aquest estat ab semblants novedats, que
may solen aportar sinó moltes desventures y sinistres successos, que los cathalans no han merescut may, ni merexen a sa magestat que se’ls
fassa un agravi tant notable, en particular resultant-ne contrafacció de moltes constitucions y
leys de la terra, y podrà’s conclòurer la carta suplicant a sa magestat sia servit manar sobresèurer en dit negoci fins que estiga enterament informat per persones pràtiques y de experiència,
per a què dexa manera puga resòlrer, sa magestat, lo que més convinga a son real servey, beneffici y quietut de sos vassalls; y apar se deu enviar una embaxada per ses senyories als senyors
consellers demanant-los se interposen en aquest
negoci hi·l favoresquen ab son emparo scrivint a
sa magestat en la mateixa conformitat; y que se
anomenen nou persones per ses senyories, tres
de cada estament, per a què, ab los advocats de
la casa y altres si apparexerà, vejen y examinen
aquest negoci, ayen a les persones que·y haurà
per part del monestir de Ripoll, apuntes les
constitucions en què trobaran contrafer-se, y de
tot ne faran relació en los braços que ses senyories manaran tornar ajuntar, per a dit effecte,
per a què en ells se puga pèndrer la resolució
més convenient al servey de Déu, de sa magestat // 177v // y de aquest Principat. Y axí mateix
sian ses senyories servits enviar una embaxada al
excel·lentíssim senyor duc de Cardona suplicant-lo sia servit scríurer a sa magestat, en conformitat de la carta de ses senyories y de la ciutat, acerca de dit negoci, y que dits senyors
deputats ab los elets procuren ab tota diligència
que sa Sanctedat estiga informat de la veritat,
perquè comforme lo breu que·s diu haver impetrat lo abat Sanxo se veu clarament és estat informat sinistrament.

E poch aprés de ésser-se closos los dits braços
en la forma sobredita y ésser-se aquells disgregats, vingué en consistori de ses senyories, essent absent de aquell lo senyor oÿdor militar per
sa indisposició, lo noble don Miquel de Rocabertí, acompanyat de molts cavallers, lo qual,
com ha síndich que digué ser del bras militar,
donà y presentà a ses senyories la suplicació devall scrita; y aquella prengueren ses senyories
donant-la en mans dels magnífichs assesors ordinaris y advocat fiscal del dit General per a què
la mirassen y vehessen si venia abilitada, y los
dits magnífichs assessors y advocat fiscal, vista y
legida aquella, digueren que venia habilitada. Y
encontinent, lo dit don Miquel de Rocabertí,
en nom de dit bras militar, demanà y suplicà a
ses senyories fossen servits manar levar acte de
dita presentació dea suplicació. Y ses senyories,
encontinent, manaren tocar la oblata y continuar aquella en lo present dietari, la qual és del
tenor següent:
178r

Acerca del segon cap de dita proposició, són de
parer y aconsellen que se scriga al agent de Madrit tinga particular cuydado de saber tots los
paços que anirà caminant lo síndich de Perpinyà, y que de tot done avisos certs a ses senyories, y que les persones eletes en los últims
braços per a d’açò se ajunten ab los assessors de
la casa y vajen (en)continent, y vehent lo que
més convinga y se pot offerir en beneffici de
aquest negoci, advertint a la gent ab cuydado y
diligència, procure mirar en lo que està.
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«Molt il·lustre senyor. Lo bras militar del present Principat està en quieta y pacífica pocessió
de no admètrer en ninguns juntaments de la
present casa, ni altres officis de aquella, que sien
officials reals ab jurisdicció o sens ella, quals són
los consellers o ministres del rey, nostre senyor,
y tenint notícia ara que lo excel·lentíssim duc de
Cardona, pretenent revenir en la junta de personas dels tres estaments han convocats vostres
senyorias lo die present, en la qual assistència se
fa notòria contrafacció de ditas constitucions y
antiquíssima pocessió per ésser notori ser sa excel·lència official de sa magestat, ço és, conseller
dels Consells de Stat y Guerra, y per consegüent, official real. Per tant, lo síndich de dit estament o bras militar, desitjant la observança de
ditas constitucions y capítols de Cort y altres
privilegis, suplica a vostra senyoria mane les sobreditas cosas advertir y, en conseqüència, ésser
sobresegut en la deliberació y present ajuntament fins a tant la observança de ditas constitucions y capítols de Cort està salva y il·lesa. Y axí
mateix suplica a vostra senyoria sie servit donar
licència al scrivà major, que en virtut del capítol
59, leve acte dels presents scrits protestant de
tots los danys y gastos que de aquí resultaran.
Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Don
Miquel de Rocabertí, síndich del bras militar.
Oblata die VIII februarii MDCXXVIII, in consistorio, et cetera».
E poch aprés dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, per poder satisfer a sa obligació, ordenaren al síndich del dit General que acudís al excel·lentíssim senyor duc de Cardona fent-li a
a. de interlineat, damunt de y ratllat.
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divisió de dita sentència, y als quals no estigués
ja molt previngut per differents capítols de
Cort, segons los quals, y no dels quals, és lícit
judicar. Per ço, dits senyors visitadors, // 179v //
assaneats que si per los dits advertiments, per
vostres senyories fets, retardaven la exequució
de dita sentència seria en molt gran prejudici de
la disposició de dits capítols de Cort, ab la present diuen y declaren a vostres senyories que estan promptes en tot y per tot procehir en la exequució de dita sentència, si y comforme
trobaran estar obligats per disposicions de dits
capítols de Cort y altres leys de la pàtria, de la
observança dels quals dependeix tota la utilitat y
profit del General».

ssaber lo que lo bras militar // 178v // pretenia
contra sa excel·lència ab dita suplicació, per a
què per sa part los informàs del que acerca d’ella
pretendrie. Y també anàs dit síndich del General
al dit síndich del bras militar per a què informàs
de la justícia pretenia tenir acerca del contengut
en dita suplicació, a effecte que ses senyories
poguessen pèndrer la resolució convenient.
Dijous, a X. En aquest die, en exequució de la
resolució presa en los últims braços tinguts en la
present casa, ses senyories manaren convidar les
persones eletes devall scrites per a tractar los negocis acerca dels caps proposats en los dits
braços en què entrevingueren les persones següents, ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors don Francisco de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers, Pere Pla, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, Joan Boldó, canonge de dita
Seu. Per lo estament militar los senyors don Ramon de Calders y Ferran, Joseph de Bellafilla,
donzell, y don Pedro Aymerich. // 179r // Per lo
estament real los senyors conseller segon y
Hierònym de Navel.

Divendres, a XI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del dit General, enviaren als
molt il·lustres senyors visitadors una scriptura
en reposta de altra per ells enviada a ses senyories lo die de haïr acerca dels pagaments de galeres, la qual és del tenor següent:
«En resposta de la embaxada en scrits vuy reportada de part de vostres mercès als senyors
deputats y oÿdors del principat de Cathalunya,
per medi de don Francisco Amat y Gravalosa y
don Luís de Foixà, diuen los dits deputats y oÿdors que en la resposta de vostres mercès, enviada per medi de Julià de Navel, ciutadà, y Hierònym Gort y de Jorba, donzell, no han fet més
de representar a vostres mercès los inconvenients que·ls ha aparegut resultarien de la exequució de la sentència per vostres mercès feta
sobre la querela de nombre 33 en dany del General, perquè vostres mercès los advertissen y
censurassen y haguessen d’ells la rahó que més
apparegués de policia y beneffici del General, ni
han tinguda may altra intenció com de dita embaxada clarament appar. Y axí sempre que vostres mercès fassan lo que per capítols de Cort
los és lícit y permès, a ells // 180r // no·ls estarà
sinó molt bé, hi·ls ajudaran y donaran tot favor
y ajuda, comforme tindran obligació y per capítols de Cort incumbeix a lur obligació».

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
visitadors de la visita corrent enviaren a ses senyories, per medi de don Francesch Amat y don
Luís de Foixà, una scriptura en resposta de altra
per ses senyories enviada a dits senyors visitadors, la qual és del tenor següent:
«En resposta de la feta per vostres senyories y
reportada per Julià de Navel y Hierònym Gort y
de Jorba, en Barcelona populats, lo die de haïr
als senyors visitadors del General de Cathalunya, diuen y responen que jatsie per don Ramon
de Calders y Ferran y don Phelip Vilana, en Barcelona populats, a 7 del corrent mes de febrer,
en nom de dits senyors visitadors sie estat referit
y representat, ya fessen mercè a dits senyors visitadors de advertir los inconvenients, que en la
embaixada per vostres senyories feta lo primer
de juliol proppassat generalment representaren,
concorren en la exequució de la sentència feta
sobre la querela de nombre 33, que donà occasió a què dits senyors visitadors per aleshores
suspenguessen la exequució de dita sentència,
reservant aquella a major deliberació, però que
dita nova embaxada és estada feta per tenir a
vostres senyories la correspondència que·s deu y
al que parexia dits senyors visitadors de urbanitat y estavan obligats, segons la dita resposta
que havien feta a la embaxada de vostres senyories, y entenent que, per part de vostres senyories, se advertirien en particular alguns inconvenients que no fossen estats advertits y molt
mirats per dits senyors visitadors al temps de la
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Divendres, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyores lo magnífich Francesch
Molera, doctor en medicina, lo qual mediant
jurament prestat per ell en mà y poder de ses senyories, féu relació com Francesch Besturs, hu
dels porters ordinaris de la present casa, està en
lo lit malalt ab indisposició per la qual no pot
servir lo dit son offici.
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Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories intimaren y notificaren als magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General, presents
en consistori, totes les sentències de la visita
continuades en lo dietari de la present casa, sots

a. a al manuscrit.
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jornades de 15 y 20 de dezembre pròxim passat, per a què quiscú d’ells, respective, posen en
exequució lo que li incumbeix en rahó de son
offici com en dites sentències és de vèurer. E los
dits magnífichs assessors y advocat fiscal, tots
unànimes y conformes, respongueren que·ls fos
donada còpia de dites sentències y que no·ls correga temps fins tinguen aquelles. E ses senyories
digueren que sempre que volguessen vèurer les
dites las tenien promptes per mostrar-los y dexar-los vèurer aquelles.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories don Joan Terré, don Joseph Dezpalau y don Ramon Calbà, los quals demanaren
a ses senyories la plaça per fer lo torneig en ella,
per lo desafiu fet entre los militars per a diumenge pròxim vinent. E ses senyories los concediren
dita plaça en y ab la forma que en consemblants
occasions de desafius s’és acostumada concedir.
181v

Dijous, a XXIIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada als senyors consellers y savi
Consell de Cent los senyors Pere Pla, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, don Ramon de
Calders y Ferran y Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab
los porters y masses xiques devant y de molts officials del dit General, se conferiren en casa de la
present ciutat a hont estava junt lo savi Consell
de Cent. Y arribats en presència de ses magnificències y dit savi Consell de Cent explicaren
de part de ses senyories la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors y savi Consella. Los senyors deputats nos han ordenat que, de part
sua, vinguéssem ab esta embaxada a representar
a vostres magnificèncias y aquest savi Consellb
com estos dies atràs se tingueren braços en la
casa de la Deputació acerca de la novedat havian
representada el prior y convent del monestir de
Nostra Senyora de Ripoll, y era que ab solicitació de fra Pere Sanxo, últim abat de dit monastir, havia sa Sanctedat despatxat un breu sens ésser citats ni oyit com era forsos, pus se tractava
de son interès y tant gran. Y en aquell manava
que en dit monastir se guardàs de aquí al devant
la primitiva observança de la regla del pare Sant
Benet, y que per a exequutar aquesta gràcia, a
petició de sa magestat, hauria nomenat lo il·lustríssim núncio de Espanya a fra Francesch García Calderón de dit orde, castellà de la congregació de Valladolit, lo qual en arribar assí se ha
de apoderar la primera cosa de la hazienda de
dita abadia y monastir y fer altres coses que no
són del servey de Déu, de sa magestat y beneffia. a continuació ratllat de cent.
b. a continuació ratllat de cent.
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ci comú; resolgué’s en dits braços que ab la //
182r // diligència possible se scrigue a sa magestat, Sanctedat y dit il·lustríssim senyor núncio
de Espanya, Consell de Aragó, ministres superiors y a altres persones aparagués convenir, y
se’ls presentàs las rahons de inconveniència que
esta exequució tenia y quant errats anaven los
que fomentaven esta reforma. Dits senyors deputats han exequutada esta deliberació ab la diligència y puntualitat possible, apar-los, com és
cert, que lo remey més efficaz és la intercessió y
auctoritat de vostra magnificència y savi Consell, que serà en conformitat del que ses senyories, en nom seu y dels tres estaments, han
scrit que·s fassa lo mateix de part de vostres
magnificèncias y de aquest savi Consell, que
sens dupte ab tant bon amparo y favor tindrà
aquesta pretenció lo succés se desitja, y dits senyors deputats ne rebran particular mercè, offerint per la deguda correspondència de les dos
cases fer lo mateix ab molta voluntat en totas las
occasions se offeriran en servey d’esta ciutat; y
per a què vejen vostres magnificèncias lo que·ls
ha mogut a fer esta acció, diuen que és cosa certa y averiguada que los que han instat esta reforma és dit fra Sancho, lo qual se té per cert fonch
per deguts particulars tingué en sa religió y ab
lo present Principat. En aquesta congregació
Tarrachonense dels claustrals benitos se serva
ab molta puntualitat lo assencial de la regla del
pare Sant Benet, sens falta alguna, y de(s) de
son principi, que a més de sis-cents anys se és
conservada en lo present principat de Cathalunya ab tota enteresa de religió, a hont hi ja quatorze monastirs ab sos abats y altres officis com
són priors, pabordres, infermers, sacristans y altres necessaris per a la conservació de dita religió, exercitant-se en aquells moltas obras de
charitat ab entrenyable pietat, y entre altres una
contínua hospitalitat de pobres; y axí en tots
dits monastirs // 182v // y ha almoyners y hospitalers a càrrech dels quals ve lo donar charitat als
pobres y hospedar los pelegrins venen en
aquells, en molts de dits monastirs troban los
fills de pares honrats, sens ser cavallers, refugi y
amparo, que altrament haurien de anar mendicant, los que dotaren estos monestirs de rendes
y altres charitats tingueren sols la mira en açò; y
vuy en die y ha hagut en dita religió eminentíssims hòmens, axí en virtut com en letres, levàse’lls per esta reforma las prerrogativas grans
que tenen, y entre altres lo entrar en la casa de la
Deputació. Per aquest camí vindran a reformar
ab la mateixa forma los demés monastirs, y vindran castellans ha governar aquells, que no és
bé sufra açò esta província, ans és forçós que per
sa part fassa lo que puga en obviar-ho y divertiro, majorment que no és rahó donar loch a esta
reforma en prejudici de tercer, que si·s preté
fundar religió tan estreta que·s fassa, però no

[ 1628 ]

[ 1628 ]

que per dita fundació se suprimesca la que·s
professa en dit monastir de Ripoll, que aquell és
cert se és fundat per los naturals cathalans, pus
los primers monjos y los que fins vuy han pres lo
àbit y professat en dita religió és cert sempre són
estats cathalans, y axí venir ara castellans y astrengers a tràurer los naturals y successors dels
primers, y los que vuy són traure’ls de consencióa és cosa no fundada en rahó y equitat. Y si
assò té la conveniència se preté, havent, com hi
ha, en Castella moltíssims monastirs, és millor
se prove y experimente allí ans que no en nostra
Cathalunya. En esta pretensió és cert corre lo
deservey de sa magestat, que és rahó mirem tots
nosaltres, com ha tant fidelíssims vassalls, pus
per sa magestat lo patronat de dites quatorse
abadias que és lo més y millor pot donar sa magestat en Catalunya, camí per hont gratifica sa
magestat personas benemèritas, doctes o tals
que ells o sos passats se són empleades en servey
de la real corona. Ajustàs en açò lo ser de dita
reforma cosa nova que és cert la(s) novedats
may porten ab fi sinó estranys y sinistres successos, y appar no haver-se de donar loch a ella.
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Moltes rahons se podrian deduhir en confirmació d’esta pretensió però, per no cansar a vostres
magnificències, no·s diuen, confiant que estas
bastaran per a alcansar de aquest savi Consell lo
que per part de dits senyors deputats se suplica y
demana».
E poch aprés, tornats dits embaxadors, referiren
a ses senyories com havien explicada y donada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat,
y que ses magnificèncias havien respost que ells
ho mirarien y farian resposta a ses senyories. E
ses senyories feren les degudes cortesies a dits
senyors embaxadors.
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Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich
Agustí de Lana, donzell, racional de la present
casa, constituït personalment en consistori de
ses senyories, féu relació a ses senyories com lo
magnífich Francesch de Vallgornera y Senjust,
donzell, regent los comptes del dit General, de
present se trobe constituït debitor en moltes y
diverses quantitats de pecúnies y altres havers
del dit General, que són de molta importància y
concideració, y en particular per rahó de diners
deguts per obras y reparos de la present casa y
demés cases del General y Bolla de la present
ciutat, compte de correu y de menut, y majorment en dotse mília liuras rebudes per ell per
gastos de la visita tinguda en lo present trienni,
y també en molta plata, brocats, tapiceries, sedes y altres coses. Y com la cautela per ell prestada en lo ingrés de son offici sia tant solament de

sis-centas liuras, y axí reste debitor ab molt més
quantitat que no importe la caució prestada, y
poria succehir algun sinistre succés ab pèrdua
notable del General. Y per ço ha representat a
ses senyories lo dit perill, per descàrrech seu y
de son offici, suplicant a ses senyories fossen servits manar al dit regent los comptes done compte y rahó de tot lo demuntdit.
Dimars, a XXVIIII. En aquest die Andreu Amorós de la vila de Cambrils, present en consistori
de ses senyories, renuncià en mà y poder de ses
senyories a la pretensió que dix tenie de què lo
offici de tauler del Generala // 184r // de la vila
de Cambrils li espectava per títol de sa pròpria
compra, per ell feta de aquell y per provisió feta
per leshores senyors deputats en son favor del
dit offici, y al dret y prerrogativa que dix li espectava en virtut dels capítols y actes de Cort,
usos, pràtiques, stils y observanças del dit General de poder vèndrer y donar lo dit offici com ha
comprat y offici antich, y a la lite y causa que per
rahó del demuntdit aportava y entenia aportar
devant ses senyories contra lo procurador fiscal
del dit General, dret y prosequució y continuació de aquella, axí que en cas ses senyories sien
servits fer-li la mercè de provehir en son favor lo
dit offici, aquella sia entès y feta com ha offici
vaccant y per mort del qui últimament lo ha
possehit, comforme los demés officis que·s provehexen per mort dels pocessors de aquells.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Antoni Joan Fita, notari de
Barcelona, scrivà major de la visita tinguda lo
corrent trienni, lo qual, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de dita visita, aportà los
decrets de exequucions de les sentències de dita
visita fetes sobre les quereles de nombre 18,
133, 152 y 11, continuats ab tres fulls de paper
signats de letras A, B, C, los quals són assí cusits
y dites sentències o còpia de aquelles estan cusides juntament ab altres en lo present dietari,
sots jornades de 15 y 20 de dezembre pròxim
passat.

Mars MDCXXVIII
Dimecres, lo primer. // 184v // En aquest die ses
senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present
Principat y comtats los senyors Pere Pla, sacristà
y canonge de la Seu de Barcelona, don Ramon
de Calders y Ferran y Hierònym de Navel, los
quals, ben acompanyats ab los porters y masses
a. a continuació tres decrets d’execució de visites transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1522-1524.

a. sonsenció al manuscrit.
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conferiren en casa de la present ciutat. Y arribats
en lur presència explicaren y donaren a sesa
magnificències la emba(xa)da // 185v // del tenor següent:

xiques davant y de molts officials de dit General, se conferiren en lo palàcio del rey, a hont sa
excel·lència fa sa habitació. Y arribats a sa
presència explicaren, per part de ses senyories, y
donaren en scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Havent vingut a notícia del ecònemo del monastir de Santa Maria de
la vila de Ripoll del orde de Sant Benet que fra
Francisco García Calderón, monje dels observants de la mateixa religió, venia a aquest Principat ab certa delegació del nunci de Espanya
per exequutar en dit monestir certes letres
apostòliques de reforma, y pensant dit ecònemo
que dit fra García encontinent havia de acudir a
vostra excel·lència per a què li donàs assistència
de officials seculars, per poder ab ella posar en
exequució ditas letras apostòliques y dita reforma, contra les quals tenen molt que dir y posar,
ha comparegut dit ecònemo devant dels deputats del General de Catalunya representant-los
moltes coses de obrepció y surrepció de dites letres apostòliques y altres que pretén, oÿdes y
enteses per vostra excel·lència retardaran la assistència que dit fra Francisco García Calderón
ha de suplicar, encarregant a dits deputats que,
per lo bé universal que ha de resultar del que
abaix se dirà y per obviar a algunas contrafaccions de constitucions que·s porien seguir del
contrari, intercedissen ab // 185r // vostra excel·lència perquè fos servit no donar loc ha dita
assistència o, al manco, permètrer que·s tracte
d’ella sens citar y hoir primer al dit ecònemo qui
preté deduhir tals cosas contra de aquella y que
no la retardaran sens dupte. Per ço, representant dits deputats a vostra excel·lència ditas cosas suplican a vostra excel·lència sia servit manar
hoir benignament a dit ecònemo del monestir
de Ripoll y no voler tractar de la assistència en
què sia citat y hoït, procehint comforme a constitucions de Cathalunya y altres drets de la pàtria, que a més de ésser cosa justa ho tindran a
vostra excel·lència a molt gran mercè».

«Molt il·lustres y de molta magnificència senyors. Lo ecònemo del monestir de Nostra Senyora de Ripoll del orde de Sant Benet ha entès
que venia a est Principat fra Francisco García
Calderón ab alguna commissió del núncio de
Espanya, y posar en execució algunes letres
apostòliques de reforma de dit monestir; y pensant que havia de acudir dit commissari al senyor loctinent general per a demanar assistència,
ha comparegut dit ecònemo devant los deputats demanant-los intercedissen ab sa excel·lència per a què no donàs dita assistència, sinó que
si tal se demanave primer manàs citar a dit ecònemo per a què pogués deduhir de moltes coses
que té per dit effecte. Y los deputats ho han tingut a bé, y axí han ordenat una embaxada, còpia
de la qual se donarà ab est paper, y perquè lo
medi y intercessió de vostres magnificèncias ha
de ésser de gran importància per al mateix effecte, han determinat de suplicar a vostres magnificèncias, com ho fan, que en bona conformitat
sien servits manar fer altre semblant embaxada
en nom de la ciutat, ajudant al mateix intent,
que·u tindran a molta mercè».
E poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada en la forma que ses senyories los havien ordenat, y que dits senyors consellers havien respost que farien tot lo que convindria ferse en rahó de sos càrrechs, com era just.
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Dimars, a VII. Dia de Carnestoles.
Dimecres, a VIII. Primer dia de Quaresma.
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E poch aprés, tornats dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada a sa excel·lència en la forma que per
ses senyories los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost que ell estava molt ben
advertit de dit negoci y mirarie molt en ell com
era rahó. E los dits senyors deputats feren les
degudes gràcies a dits embaxadors.

Divendres, a X. En aquest die mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, present en consistori, féu relació a ses senyories
com lo magnífich Pere Fuster, ciutadà honrat
de Barcelona, sobrecullidor del General en la
part de ponent, ha comptat y pagat la terça de
abril, maig y juny pròxim passat de 1627, acceptat los libres y diners de la taula de la vila de
Móra de la dita terça, que per haver-hi lite acerca de alguns despaig de aquella no·ls ha pogut
portar.

Dijous, a II. En aquest die ses senyories enviaren
ab embaxada als senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona los senyors Josepha de Bellafilla y don Ramon de Calders, los quals se

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Joan Payssa, scrivà de manament, lo qual donà y presentà a ses senyories
una suplicació la qual fonch per ses senyories
manada legir per mi, scrivà major y secretari del

a. Joseph interlineat.

a. a continuació ratllat senyories.
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dit General, y legida aquella, manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari en la
forma que·s segueix:
«Molt il·lustres senyors. A notícia de Joan Payssa, altre dels arrendadors de la Bolla de Balaguer
trienni passat, ha pervingut que a Joan Pirós,
porter real, se seria conferit a la ciutat de Balaguer per exequutar las fermanças // 187r // de
dita Bolla, e com dit Payssa desitja que lo General sia integrament satisfet y no tinga de hont
ara de present poder-se fer sinó és de sinch mília
liuras que vuy li deuen diversos debitors, comforme consta en un memorial scrit de mà y letra
de Miquel Payssa, administrador de dita Bolla.
Per ço, anomenant en receptor de dita cobrança
a Pere Morató, ciutadà de dita ciutat, lo qual dit
Payssa abona y se acontenta que tinga ditas
quantitats, a risch y perill seu, suplica sien servits
manar al deputat local de dita col·lecta fassa fer
dita cobrança y per ço manar despedir letres y
commissions opportunas per algun porter del
General, encontinent y en lo interim ser sobresegut en dita exequució. Lo offici, etcètera. Altissimus, Barrera».
Dilluns, a XIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs Miquel //
187v // Pol, donzell, y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, ab embaxada del bras
militar, los quals de paraula representaren a ses
senyories que pochs dies fa lo magnífich Joseph
Jover, donzell, en Barcelona domiciliat, hu dels
senyors visitadors de la visita feta en lo present
trienni, anà en aquell bras y representà en aquell
ab quexa que essent ell visitador y hu dels tres
elegits, comforme lo capítol del nou redrés del
General, per a instruhir los processos de la dita
visita, no apparexent-li just firmar unes cauthelas de alguns pagaments desliberats per dits visitadors fer-se algunes persones, per no ser
aquells justs ni haver-se de fer sens contrafacció
de dit capítol de Cort y altrament, dits visitadors, ab notòria contrafacció de dit capítol y
contra la forma de aquell, havien surrogat y posat en son loch lo doctor misser Francesch Soler, hu dels dits visitadors, qui no és estat extret
per la instrucció de dits processos, lo qual ha firmat dites cauthelas y ab elles són fets los dits pagaments injusts. Y lo dit bras ha fet nominació
de algunes persones de conveniència y dessapasionades en dit negoci per a què hoïssen al dit
doctor misser Francesch Soler sobre la quexa
donada per dit Jover, les quals persones han
hoït a dit Soler, y feta relació a dit bras militar
de las rahons que aquell ha donades, les quals
han apparegut no ser subsistents y que la quexa
de dit Jover estave en son loch, y havent entès
dit bras que dit Jover volia firmar dupte sobre
dites coses en consistori de ses senyories per la
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conservació de dit capítol de Cort, desitjant dit
bras que li sia ministrada justícia, suplique a ses
senyories sien servits donar loch al que per dit
Jover se pretén sobre dites coses, attès conserven la conservació de dit capítol de Cort».
E ses senyories han respost que estaven promptes y aparellats en fer lo de justícia.
E aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputatsa // 188r // y oÿdors de comptes del General de Catalunya donaren a mi, Anthoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
una suplicació del bras militar y dos vots fets y
firmats per los magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal del dit General y molts doctors
aplicats, lo hu signat de letra A acerca de comparèxer o no lo síndich del dit General en la
Real Audiència, y l’altre signat de letra B acerca
de la provisió de vici-canceller, los quals vots y
suplicació són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar del present principat de Cathalunya, per a què clarament conste que vostres senyorias, en los casos
que se offerexen de contrafaccions, deuen ordenar al síndich del General que judicialment
comparega en la Real Audiència, firmant dupte
acerca de la contrafacció, procurant que per est
camí se repare lo prejudici se fa als drets de la
pàtria, representa estar axí disposat en diversas
constitucions generals del present Principat y
particularment en la constitució 8, 9, 15 del títol «De observar constitucions», en las quals expressament està disposat que los deputats del
General de Catalunya hajan a opposar-se a las
contrafaccions per via de suplicacions, rahonaments, requestas, protestacions y appel·lacions,
són judicials. Més avant està assò comprovat ab
la constitució 11, comensant «Poch valdria»,
vulgarment dita de «la observança», la qual és
estada confirmada e renovada en lo capítol 81
de les Corts del any 1599, y leva tot dupte la
observança seguida després de la dita constitució, que comensa «Poch valdria», perquè essent
estada aquella feta // 188v // en las Corts del any
1481, lo síndich del General comparega judicialment en moltíssims casos de contrafaccions,
particularment en lo procés de dupte que·s declarà a 4 de juny 1505, a 11 de dezembre 1507,
lo primer de febrer 1511, a 4 de juny 1554, a 20
de febrer 1555, a 29 de maig del mateix any, a 6
de setembre de dit any, a 25 de agost de 1593 y,
particularment, fou declarat haver de comparèxer judicialment lo síndich del General en las
causas de contrafaccions a 8 de nohembre de
1596, y supposa en altra declaració feta a 14 de
a. a continuació un full pertanyent al decret d’execució de
21.II.1628.

juny 1554, la qual observança, per ésser com és
interpretiva de dita constitució «Poch valdria»,
té força de constitució y ley general.
Finalment, està obligació que tenen los deputats del General de Cathalunya està scrita ab paraulas clares en lo capítol 17 de las Corts del any
1520 que·s vuy 6, en lo títol «De prescripcions», en quant diu que los deputats y oÿdors
pugan, hajan y sien tinguts instar y fer part per
la inviolable observança de ditas cosas, e en si
assumir lo plet o pletsa que per ço insurgiran,
com sie impossible poder-se verificar, assumirse los deputats plet o plets sens judicial comparació. Per ço, suplica lo síndich de dit estament
militar a vostres senyories sien servits manar advertir tot lo sobredit, y per observança dels drets
de la pàtria y indempnitat de la observança de
aquells, ordenar al síndich faça dita comparació
judicial en lo cas dels enderrochs que està representat, posant en exequució la desliberació dels
braços sobre est fet congregats. Lo offici, etcètera, et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Vinyes, advocatus brachii militaris»b.
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«Jhesús. Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Cathalunya a cerca de una suplicació
a ses senyories presentada per lo síndich del bras
militar, en la qual suplica a ses senyories sien
servits ordenar al síndich del Generalc comparega judicialment en la Real Audiència per reintegració de les contrafaccions de constitucions se
cometeren, hi·s són comeses, per lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general en est
Principat en los enderrochs de castells y cases
que, sens conexensa de causa y sens provisió de
la Real Audiència, de fet ha manat fer, dient dit
síndich del bras militar que ha haver-ho de fer
estan obligats dits senyors deputats, precisament per les constitucions 8, 9 y 15 del títol
«De observar constitucions», y per la constitució 11, comensant «Poch valdria», confirmada y
renovada en lo capítol 81 de les Corts del any
1599, y per lo capítol 17 de les Corts de 1520,
que és vuy constitució 6, en lo títol «De prescripcions», al·legant molts exemplars en què dit
síndich havia comparegut judicialment en la
Real Audiència en semblants casos de contrafaccions de constitucions. Vistes dites constitucions y capítols de Cort y molts dietaris recondits en lo archiu de la present casa de la
Deputació y alguns vots de assessors, advocat fiscal y altres doctors aplicats en esta matèria, doa. a continuació ratllat sens judical comparició.
b. a continuació part d’una suplicació i part d’un vot transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1524-1527.
c. bras militar al manuscrit.
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nats en diversos temps als senyors deputats, que
leshores eren, y assenyaladament lo últim que
donà lo trienni proppassat a 2 del mes de maig
1625. Y vist tot lo demés que·s devia vèurer.
Attès en ninguna de las constitucions al·legades
se troba imposada precissa obligació als senyors
deputats de haver de comparèxer judicialment
en la Real Audiència per lo reparo // 189v // de
qualsevol contrafacció de constitució, ans la observança, que és bona interprestadora de la ley,
ha mostrat y mostra lo contrari, perquè en los
dietaris y altres libres de la present casa de la Diputació se troben infinits exemplars de diferents
contrafaccions que los deputats, que leshores
eren, procuraren remediar extrajudicialment y
no judicialment, y en conformitat de assò se
troben també molts vots de assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats, los quals sempre són estats de parer y han aconsellat que satisfeyen los
senyors deputats a la obligació de sos officis
procurant extrajudicialment ab embaxades, y altrament, lo reparo de dites contrafaccions. Y,
assenyaladament, axí fonch aconsellat y resolt
en una gran junta que de dotse doctors se féu
sobre est particular en lo trienni més proppassat, a 2 del mes de maig 1625, cotant altres vots
y exemplars; y en particular, en matèria de enderrochs, la primera quexa se troba se féu per
rahó de la contrafacció de constitució que d’ells
resultava fonch en lo any 1554 en uns braços
que·s tingueren a vuit del mes de juny, y tractant-se allí del que se havia de fer per reparo de
dita contrafacció, no fonch que·s intentassen
per lo General remeys judicials sinó que·s procehís ab embaxades y altres remeys extrajudicialment; y axí ho resolgueren los braços y se
exequutà. Ver és, que després, a alguns dels interessats aparagué introduhir causa en la Real
Audiència com los ministres y officials que havian fet los enderrochs per la esmena dels danys
que ab ells los havian causats, y aquexos assistí
lo síndich del General, y ab ells féu part. Emperò, de leshores ensà, havent-hi hagut molts
enderrochs no·s troba que ni ningun interessat,
ni lo síndich del General, haien introduhit ninguna causa en la Real Audiència per rahó de ditas contrafaccions, ans sempre se ha procehit
extrajudicialment, al manco, en lo que té respecte al General; que de molts anys a esta part
no se és tingut per cosa convenient que lo síndich comparagués en ninguna manera en la
Real Audiència. Estes y altres coses ateses, y altrament, los assessorsa // 190r // y advocat fiscal
del General y doctors aplicats devall scrits són
de vot y parer que los senyors deputats, per
constitucions de Cathalunya, ni altrament, no
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 15281529.

[ 1628 ]

[ 1628 ]

vot y parer que en quant lo president que sa magestat ha anomenat en lo Consell de Aragó fassa
offici de vice-canceller y se entremeta en les coses que eren de dit vice-canceller, y solia aquell
fer y exercir, y en quant se li donen les preheminències y prerrogatives, salaris y altres emoluments que eren de dit vice-canceller y solia gosar y fruir, se contrafarà a la mateixa constitució
quarta y altres del mateix títol «De offici de canceller, vice-canceller», etcètera, y del títol «De
offici de prothonotari» y altres.

tenen precisa obligació de comparèxer judicialment en la Real Audiència per lo reparo de les
contrafaccions dels enderrochs que·s fan sens
conexença de causa, sinó que satisfan a sa obligació procurant lo remey extrajudicialment,
continuant los procehiments en la forma que en
dit negoci fins ara se ha acostumat, y de la manera que fins vuy se és observat en la casa de la
Deputació de opposar-se extrajudicialment y no
judicialment a semblants contrafaccions de
constitucions, majorment que en lo cars occorrent militen causes y rahons de molta consideració per les quals no·s deu comparèxer judicialment.
Fontanella, assessor. Marti, consulens. Hortola,
consulens. Franciscus Soler, consulens. Joannes
Martinus Rull, consulens. Rubi, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Bernardus Sala, assessor. Boix, consulens.
Millet, consulens. Puig, consulens. Ozona, consulens».

Fontanella, assessor. Marti, consulens. Hortola,
consulens. Franciscus Soler, consulens. Rubi, consulens. Millet, consulens. Puig, consulens. Michael
Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus.
Bernardus Sala, assessor. Boix, consulens. Vinyes,
consulens. Joannes Martinus Rull, consulens.
Osona, consulens».
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«Jhesús. Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca de la nominació que sa magestat és estat
servit fer de la persona del excel·lentíssim Márquez de Montesclaros en president del Consell
de Aragó, és a saber, si ab ella se ha contrafet a
constitucions de Catalunya, attès que en virtut
de la constitució quarta del títol «De offici de
canceller, // 190r // vice-canceller y regent la
Cancelleria», que és de la sereníssima reyna
dona Maria, consort y lloctinent general del sereníssim rey don Alfons Quart, en las Corts de
Barcelona del any 1422, jurada ara de nou per
sa magestat en lo any 1626; té obligació sa magestat de anomenar vice-canceller dins dos mesos comptadors del die de la mort, renunciació
o remoció, que tinga les qualitats que vol dita
constitució, és a ssaber, que sia doctor o jurista
solemne, expert en los furs, constitucions y altres leys dels regnes e terres del senyor rey, nadiu, natural e domiciliat realment y de fet, ab
veritat y sens dispensació, dels regnes de Aragó,
o València, o del principat de Cathalunya o del
regne de Mallorca, y consta que des de la mort
del últim vice-canceller han passat no sols dos
mesos però anys que sa magestat no ha anomenat vice-canceller, encara que, per lo present
Principat, en particular, diverses vegades se li ha
suplicat. Per ço, los assessors y advocat fiscal del
General y doctors aplicats devall scrits són de
vot y parer que no haver-se nomenat vice-canceller dins lo temps de la dita constitució quarta, que tinga las qualitats de dita constitució, se
ha contrafeta ella, y tenen obligació los senyors
deputats, per rahó de sos officis, a oposar-se a
dita contrafacció. Y axí mateix, també són de
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Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment ab los porters y masses
grans davant, acompanyats de molts officials de
la present casa, en lo palàcio dit del rey, a hont
loa excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y comtats fa sa abitació. Y arribats a sa presència lo suplicaren fos
servit no donar assistència de officials reals als
monjos de Sant Benet observants, qui són vinguts de Castella per la reforma se entén volen
fer en lo monastir de Ripoll, attès que dita reforma és contra las generals constitucions de
Cathalunya, y per dit effecte donaren a sa excel·lència en scrits la embaxada o scriptura del
tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per medi de altres embaxades fetes per persones dels tres estaments
del present Principat se han representat a vostra
excel·lència los inconvenients poden resultar de
què, sens hoir las parts, se posasen en exequució
las bulles apostòliques de la pretesa reforma del
monastir de Ripoll, que diuen aporta fra Francisco García Calderón, monjo dels observants
de la religió de Sant Benet, suplicant a vostra
excel·lència fos servit no donar-li assistència de
ningun official real sens hoir al prior y convent
de dit monastir de Ripoll, en tot lo que contra
dita assistència tenen que dir. E com excel·lentíssim senyor lo dit negoci sie dels més graves de
la província nos ha obligats als deputats del General de Catalunya a acudir a vostra excel·lència,
com acudim personalment, a suplicar, com suplicam a vostra excel·lència, lo mateix, confiats
que procehint-se, oÿdes les // 191v // parts,
tindrà lo negoci boníssim succés y nosaltres per
nostra part ho tindrem a vostra excel·lència a
molt gran mercè».
a. a continuació unes lletres ratllades.

Y encontinent, lo dit excel·lentíssim senyor loctinent y capità general respongué que ell ho miraria y procuraria la pau y quietut que convé, y
faria tot lo que poria fer en servey de Déu, de sa
magestat y beneffici del present Principat.
Dijous, a XVI. En aquest die lo magnífich Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona, síndich
del General, present en consistori, féu relació
assí com ell, per orde y manament del consistori, als VIIII de febrer pròxim passat, se conferí ab
lo excel·lentíssim senyor duc de Cardona, trobat personalment en son palàcio, al qual féu a
ssaber de part de ses senyories lo que lo bras militar pretenia contra sa excel·lència, comforme
la suplicació donada en consistori per lo síndich
de dit bras militar als VIII del dit mes de febrer
pròxim passat, per a què, per sa part, informàs a
ses senyories del que acerca de ditaa pretenció
pretendrie. Y que lo excel·lentíssim senyor duc
de Cardona li havia fet de resposta que ell enviarie a informar. Y que axí mateix, lo endemà, per
orde de ses senyories, se conferí al senyor don
Miquel de Rocabertí, síndich de dit bras militar,
trobat personalment en sa casa, dient-li de part
de ses senyoriesb // 192r // que informàs de la
justícia pretenia tenir acerca del contengut en
dita suplicació, a effecte que ses senyories poguessen pèndrer la resolució convenient, y que
dit don Miquel de Rocabertí li havia fet de resposta que ell se veurie ab ses senyories.

Disapte, a XVIII. En aquest die lo magnífich
Agustí de Lana, donzell, ra- // 192v // cional de
la present casa, present en consistori, féu relació
a ses senyories com lo noble don Bernardino de
Junyent no deu res al General per rahó de les
pagues caygudes dels concerts fets ab ses senyories y sos predecessors per dèbits de la Bolla de
Gerona, trienni 1572.
Dijous, a XXIII. En aquest die mossèn Pere Carbonell, notari públic dea // 193r // Barcelona, y
jo, Antoni Thió, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, presents en consistori, y
donàrem en mà y poder de ses senyories la relació baix incertada, feta per nosaltres en scrits per
orde de ses senyories; manaren ser cusida en lo
present dietari, signada de letra A.
193v

Divendres, a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Hierònym de
Gàver, donzell, regint lo libre del Manifest de la
Bolla de la present ciutat, lo qual donà y presentà a ses senyories un memorial dels draps que
falten en lo libre del Manifest dels texidors de
lana del any 1627, y altre memorial dels qui
deuen en lo libre dels parayres de dit any, continuats en un full de paper, los quals són assí cusits, signats de letras A, B. Y, encontinent, manaren ses senyories ésser los dits memorials
cusits en lo present dietari y que fos notificat y
donada còpia de aquells al magnífich Francesch
Pla y de Cadell, donzell, deffenidor del dit General, per a què fasse exequutar los debitors en
dit memorial contenguts. E lo endemà de dit
mes y any fonch per Perec Dalmau, porter ordinari de la present casa, donada còpia de dit
memorial al dit magnífich Francesch Pla y de
Cadell, a effecte de posar en exequució los debitors contenguts en dit memorial, trobat dit deffenedord personalment en sa pròpia casa, axí
refferint.
a. a continuació ratllat presentació.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1529-1530.
c. Pere interlineat, damunt de Francesch ratllat.
d. deffenedor interlineat, damunt de exactor ratllat.
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Dimecres, a XXVIIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich misser
Gregori Prats, doctor en drets de la vila de Perpinyà, lo qual, en nom y com ha procurador del
magnífich Francesch Roig, burgès de dita vila,
duaner del dit General de dita vila de Perpinyà,
com de sa procura conste ab acte rebut y testificat en poder de Gaspar Pi, notari públich y
col·legiat de dita vila, als 22 del corrent, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de guarda y drassaner del dit General
de dita vila, en favor de Francesch Vives, mercader de dita vila de Perpinyà, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admetteren aquella comforme per capítols de Cort los és lícit y permès,
y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los magnífichs misser Joan Martí
Rull y Raphael Puig, doctors en drets, anomenats per ses senyories, per no poder-hi entrevenir los magnífichs assessors ordinaris del dit General, per a fer relació a ses senyories si lo negoci
de la condempnació dels plusos feta per los senyors visitadors se havia de comètrer a justícia o
no, comforme lasb // 194r // suplicacions donades per lo reverent canonge Pere Dalmau y altres persones, las quals seran assí cusidas, los
quals han donat son vot en scrits, continuat en
un full de paper lo qual és del tenor següent:
«Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, per observança del
capítol 59 del nou redrés de les Corts Generals
a. a continuació part d’un vot i part d’una suplicació transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1527-1528.
b. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1531.

[ 1628 ]

[ 1628 ]

del any 1599, tenint dubte en la decretació y
commissió de una suplicació presentada a ses
senyories per part del molt reverent Pere Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona, per don
Jaume Camps, en Barcelona populat, y altres,
als deu de maig 1627, y de altra suplicació als
tretse de juny presentada, y altra als vint-y-sinch
del mateix, contenints que la sentència proferida per los senyors visitadors dels senyors deputats y oÿdors y officials del dit General del trienni proppassat, en quant condempna a dits
suplicants y altres la restitució del plus y sobreplus que cada hu de ells havia rebut per las inseculacions en què hauran entrevingut, era nul·la
y que axí no·s devie exequutar per quant no
eren estats citats, ni hoïts, y que en cas fossen
continuats debitors en exequució de dita sentència en lo libre de Vàlues fossen borrats. Y altres suplicacions presentades per lo mateix effecte per Agustí de Lana, racional, Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, regent los
comptes, y altres officials del General, et signanter. La donada a 26 de febrer del corrent any
1628. Han remeses als doctors infrascrits, per
impediment dels magnífichs assessors ordinaris,
dites suplicacions per a què consellassen a ses
senyories lo que fos de justícia. Vista dita commissió feta per a vèurer y regonèxer les coses suplicades, fer relació y consellar a dits senyors deputats lo de justícia, són de vot y parer, attès
que // 194v // de dites suplicacions y inspecció
de aquellas consta ser la pretenció de dits suplicants que dita sentència dels dits senyors visitadors no·s pose en deguda exequució y que·s ha
de sobresèurer en ella, y conste que dita sentència és ja exequutada, puis són estats continuats y
scrits debitors en lo llibre de Vàlues los suplicants, segons sèrie y en exequució de aquella, y
que, per conseqüent, no està en mà de dits senyors deputats sobresèurer o impedir la execució
ja feta y, en quant no·n estigués, conste que dites excepcions se haurien de deduir devant dits
senyors visitadors, y no de dits molt il·lustres
senyors deputats, los quals no sols no deuen impedir la exequució de las sentèncias de aquells,
però encara tenen obligació de prestar-los ajuda
y costat per a què sian ab tot effecte exequutades, segons la disposició del capítol primer del
dit nou redrés, axí que conste que ditas suplicacions en la manera que estan no deuen ésser decretades ni comes(es) per a fer-ne causa, ni altrament. Per ço, dits doctors aconsellen a dits
senyors deputats y oÿdors que no tenen obligació de comètrer dites suplicacions per dits suplicants a ses senyories presentades. Salvo semper,
et cetera. Vidit Puig, consulens. Joannes Martinus Rull, consulensa».
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Abril MDCXXVIII
Diumenge, a XXIII. Festa de Pascua de Resurecció y festa, axí mateix, del gloriós sanct Jordi.
En aquest die no·s féu la festa del dit gloriós
sant Jordi per occasió de las ditas festas de Pascua, y axí se porroga la dita festa per a diumenge
pròxim vinent, que serà als trenta del corrent.
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a. a continuació part d’una suplicació, un vot, tres suplicacions i una resposta transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1530-1534.
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Disapte, a XXVIIII. En aquest die se comensà la
música en la present casa per // 198r // la vigília
de la festa de sant Jordia, ab què manaren ses
senyories parar y empaliar la present casa de la
Deputació, y en particular la capella gran ab
molta tapiceria, a hont se celebraren les vespres
que en semblant jornada se acostumen de celebrar ab molta música de manestrils, cornetes y
orge y altres invencions de música que fonch
cosa celebradíssima. Y vingueren en ella los senyors deputats y oÿdors de comptes en esta forma, ço és, a les dos hores y tres quarts passat
mitgdie partí de sa casa lo senyor oÿdor real,
acompanyat de molts cavallers y officials de la
present casa. Y arribats en ella lo hisqueren a rèbrer los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, qui ja eren en dita capella per dit effecte. Y poch aprés, tenint avís lo senyor oÿdor
militar que lo dit senyor oÿdor real ere en dita
capella vingué en ella ab lo mateix acompanyament, exint-los a rèbrer fins al cap de la escala lo
dit senyor oÿdor real, assessor y advocat fiscal. Y
axí mateix los senyors de consistori, (un) aprés
de altre, en la mateixa forma vingueren tots ab
molt gran acompanyament de cavallers y officials, exint a rèbrer quiscú d’ells fins al cap de la
escala los senyors de consistori qui eren en dita
capella, ab lo mateix acompanyament, dits cavallers y officials qui·ls havian acompanyats. Y
poch aprés, tenint avís los senyors deputats y
oÿdors de comptes que los magnífichs consellers de la present ciutat arribaren, y los hisqueren a rèbrer ab molt gran acompanyament fins
lo dit cap de la escala y, fetes entre ells les degudes cortesies, se’n entraren tots junts en dita capella y, feta oració, se assentaren tots ab uns
banchs vanovats de vellut carmesí, a la part de la
epístola del altar de dita capella, ço és, primerament als banchs més prop del altar los senyors
consellers y després, consequutivament, los senyors deputats y oÿdors de comptes, quiscú
d’ells per son orde, y aprés los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y officials mestres, axí mateix perb son orde, com és acostumat. Y encontinent, se celebraren // 198v // les
vespres ab molta solempnitat y música. Y acabades dites vespres se alsaren tots y ab lo mateix
acompanyament hisqueren ses senyories acoma. a continuació ratllat comforme.
b. a continuació ratllat orde.

en sa casa ab lo mateix acompanyament. Y axí
mateix, lo mateix die, vingueren ses senyories
ab lo mateix acompanyament y orde en la present casa per hoir las vespres en dita capella, las
quals celebraren ab la mateixa solempnitat del
die haïr y se’n tornaren aquelles ab lo mateix
acompanyament dea cavallers y officials de la
present casa.

panyant los dits senyors consellers, y anaren a
fer oració a la capella xica y, feta oració, se’n
anaren per totes les sales de la present casa, que
estaven parades y adornades, y vistes totes les
dites sales arribaren y tornaren fins al dit cap de
la escala a hont se despediren dits senyors consellers de ses senyories y se’n anaren. Y ses senyories se’n tornaren en dita capella, y a cap de
poch quiscú de ses senyories se’n anaren en sa
casa ab lo mateix acompanyament que eren vinguts.

Maig MDCXXVIII
Dilluns, lo primer. Festa dels sants Apòstols.

Diumenge, a XXX. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós sant Jordi en la present casa ab
la pompa, solempnitat y grandesa que·s pot
conciderar, estant parada y adornada com és
acostumada, celebrant-se los officis divinals en
la capella nova ab tota la pompa, solempnitat y
seremònies ecclesiàstiques acostumades, ab tota
la música de manestrils, cornetas y orgue que en
las vespres del die de haïr entrevingué, ab molt
gran aplauso y contento de tots los qui entrevingueren en ella. Y vingueren ha oir los dits
officis los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes ab la mateixa serimònia, orde y acompanyament del die haïr. Y digué la missa loa senyor ardiaca Riffós, canonge de la Seu de la present ciutat de Barcelona. Vingueren, axí mateix,
los dits magnífichs consellers de la present ciutat, als quals ses senyories, en la mateixa forma
del die de haïr, hisqueren a rèbrer fins al dit cap
de la escala y se’n entraren tots en dita capella, y
axí mateix se assentaren en sos banchs vanovats,
en la forma y orde del die haïr. Y poch aprés vingué lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità
general del present Principat y comtats, // 199r
// al qual hisqueren a rèbrer los dits senyors deputats y oÿdors de comptes, consellers y demés
cavallers y senyors que eren en dita capella, y
tots junts se’n entraren en ella, y dit senyor virrey se assentà en una cadira a la part del evangeli de dita capella ab sos cuxins a la real, en la
forma acostumada, y ses senyories, magnífichs
consellers y demés senyors, cavallers y officials
se assentaren quiscú d’ells en sos lochs y assientos, y encontinent se comensà lo dit offici ab la
solempnitat acostumada. Y predicà un pare de
l’orde de Sant Francisco de Paula, y acabat lo
dit offici sa excel·lència se alsà y tots los senyors
deputats y oÿdors, consellers y demés senyors
los acompanyaren per tota la present casa, la
qual mirà y passejà per totas las salas d’ella, ab
molt gran gust y contento, y tornats y arribats al
dit cap de la escala se despediren de sa excel·lència. Y aprés, ab la mateixa serimònia, acompanyaren als senyors consellers en la mateixa forma
del die abans y essent-se despedits ses senyories
de tots se’n anaren, ses senyories, quiscú d’ells
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Dimars, a II. En aquest die se celebrà lo aniversari acostumat en la present casa per les ànimes
dels diffuncts deputats y oÿdors y officials del
General ab molt gran cantòria, túmol y moltes
atxes de cera groga, en lo qual offici assistiren
ses senyories consistorialment ab los porters y
masses xiques y acompanyats de molts officials.
Y assistí, axí mateix, lo protector del bras militar, lo qual vingué ab molt gran acompanyament de cavallers, al qual hisqueren a rèbrer los
senyors oÿdor(s) militar y real, y junts se’n entraren en dita capella, y ses senyories se assentaren a sos lochs y lo dit protector y cavallers a
l’altra part de la mà dreta y evangeli del altar,
com és acostumat. Y predicà en dit offici lo reverent pare fra T.b ... del orde de Sant Francisco,
y acabat aquell los dits senyors militars y real
acompanyaren al dit protector fins al dit cap de
la escala, y ses senyories se’n entraren en consistori per fer negoci.
Dimecres, a III. Festa de Santa Creu.
Divendres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories la senyora Maria Vendrell,
muller de Andreu Vendrell, notari, ciutadà de
Barcelona, guarda ordinària de la Bolla de la
present ciutat, la qual, en nom y com a procuradora de dit son marit, com de sa procura conste
ab acte rebut y testifficat en poder de mossèn
Antoni Masclans, notari de Barcelona, als 14 de
janer 1614, en dit nom renuncià en mà y poder
de ses senyories lo offici de guarda per a què
aquell sie provehit en persona de Salvador
Mayo, suplicant en dit nom a ses senyories sien
// 200r // servits admètrer la dita renunciació. E
ses senyories admeteren aquella comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Onoffre Coromines, mercader, y Pacià Ferrer, mestre de cases,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, raa. a continuació ratllat aquellas.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 40 mms.

a. a continuació ratllat excel·lentíssim
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[ 1628 ]

cional de la present casa, lo qual féu relació a ses
senyories com lo magnífich Joseph Fontanella,
doctor en drets, sobrecullidor del dit General
en la part de levant, ha comptat y pagat, ço és,
de la taula y col·lecta de Perpinyà, los libres y diners de la terça de janer, febrer y mars 1627, y
del restant de la col·lecta de levant los libres y
diners de la terça de juliol, agost y setembre de
dit any 1627, tant del dret ordinari com de galeres, exceptats los libres y diners de la taula de
Gerona, los quals Salvador Jutglar no·ls ha donats.
Dilluns, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Antoni // 200v
// Mostarós, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com
ell visite a Raphael Serra, ajudant segon de la
scrivania major del dit General, lo qual dix tenir
tersianes per les quals no pot servir lo dit son offici.
Dimars, a VIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Hierònym de Gàver, donzell, regint lo libre del Manifest de la
Bolla de la present ciutat, lo qual donà y presentà a ses senyories un memorial dels debitors
del libre del Manifest de dita Bolla del any 1627,
lo qual sia assí cusit y signat de letra B. E ses senyories, encontinent, manaren ésser assí cusit y
que de dit memorial ne fos donada còpia al magnífich deffenedor del dit General, a effecte de fer
exequutar tots los debitors contenguts en lo dit
memorial. E lo mateix die fonch per Pere Dalmau, hu dels porters ordinaris de la present casa,
donada còpia de dit memorial al dit deffenedor
trobat personalment en sa casa, y donà dita còpia en ses pròpries mans, axí refferint.

En aquest mateix die hi hagué junta de braços
en la present casa, cridats ab veu de pública crida, en la qual junta entrevingueren les persones
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Francisco de
Eril, abat de Sant Culgat de Vallers, Joan Garcia, canonge de Barcelona, Pere Roig, canonge
de la Seu de Gerona. Per lo estament militar los
senyors don Francesch Çagarriga, don Ramon
de Calders y Ferran, don Pedro Vila, lo senyor
de Linars, Hierònym Cardona, Joachim Bolet,
Joachim Valls, don Hierònym de Cabrera, Miquel Joan Granollachs, Miquel Amat, don Aleix
Semmanat, // 201v // Joseph Aguilar, don Domingo Guilla, don T.a ... Meca, don T.b ... Gilabert, Miquel Cornell, Sebastià de Miralles, don
Garau de Peguera, don Andreu Blan, don Francisco Junyent, misser Gaspar de Sagarra, don
Hierònym de Peguera, Joan Batista Cassador,
Francesch de Tamarit. Per lo estament real los
senyors conseller segon, Hierònym de Navel,
misser Aleix Tristany, Francesch Sala.
Als quals fonch feta la proposició següent:

Dimecres, a X. En aquest die, per part de Antich
Servat, notari de Barcelonaa, // 201r // fonch
aportat y presentat en consistori de ses senyories
un privilegi real de procurador fiscal de la règia
cort, en deguda forma despedit, lo qual fonch
per ses senyories manat continuar y registrar en
lo libre de Juraments de officials reals y continuar la presentació de dit privilegi en lo dors de
aquell, en la sòlita y acostumada forma.

«Molt il·lustres senyors. En exequució de las
deliberacions se feren per los braços estos dies
atràs acerca la pretenció té lo síndich de la vila
de Perpinyà de desunir y separar los comtats de
Rosselló y Cerdanya del present Principat, axí
en lo que toca a la jurisdicció com a la Diputació y Generalitat, havem acudit, per part nostra
en quant nos és estat // 202r // possible, ha fer
las diligèncias convenients a què las generals
constitucions de Cathalunya no fossen violades
y restassen il·lezes, axí en scríurer a sa magestat
com als ministres superiors y altres, valent-nos
també de cartes ha scrit lo excel·lentíssim senyor
loctinent general en abono de la justícia del
Principat, fortificant aquella ab memorials en
dret que se són fets y enviats a sa magestat y a
dits ministres, havem entès que per la present
ciutat se diu públicament que sa magestat és estat servit pèndrer resolució en aquest fet, aderint sa real voluntat a dita ceparació; y no obstant que de assò no tingam certitut alguna, ni
carta de nostron agent don Joan Grau y Monfalcó, ans ab carta de 29 del passat nos avisà que
si bé lo síndich de Perpinyà continua lo instar
dita ceparació, offerint que si·s fa dita desunió
entre los drets nous y las que vuy se pagan vindran a muntar més de quaranta mília liuras, al
que ell entén no se ha de donar crèdit a qui ha
scrit assí, lo negoci estava conclòs, però que sa
magestat ha manat fer nova junta sobre assò y
que ell ho havia sabut per certa part, y que fins
ara no li havian publicat cosa y que temia no le·y

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1534-1535.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina Hierònym
Roig, lo qual, mediant jurament, féu relació a
ses senyories com ell visite lo magnífich misser
Joan Pere Fontanella, doctor en drets, altre dels
magnífichs assessors ordinaris de dit General,
qui dix estar en lo lit ab indisposició y febra per
la qual no pot servir lo dit son offici.
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publicarien; ans apparegut que, per ser lo negoci tant grave y de la qualitat que és, no donar
pas en aquell sens donar-ne rahó a vostra magnificència y mercès per a què, vist lo estat en què
està, nos aconsellen lo que havem de fer, pus és
cert que ab consell de persones tant calificades
no sols acertarem en lo modo del procehir però
encara que tot lo que·s desliberarà serà lo que
convé al beneffici comú.
Los debats y controvèrcias que en aquesta província han suscitat ab los pares inquisidors acerca la jurisdicció són tant grans com antichs, en
particular en les Corts del any 1564 se donaren
diversos apuntaments que tingués sa magestat
per bé de que·ls ves lo inquisidor general, qui
leshores ere lo il·lustríssim cardenal Spinosa, lo
qual, havent precehit madur consell y deliberació y consulta // 202v // ab sa magestat, resolgué
dits caps ab una visita que manà publicar a deu
de juliol 1568, y aquella, de part de dit inquisidor general, per medi de misser Pere Vila y de
Pere Arnau, fiscal de la Santa Inquisició y del
loctinent de sa magestat, qui leshores ere, a 17
de setembre 1568 fonch notificada y liurada als
deputats, que leshores eren, nostres predecessors, ab carta de sa magestat, manant dits capítols fossen servats com se veurà ab la còpia del
que·s trobe continuat en dietari en dita jornada,
juntament ab la còpia de dita visita; y per ser
disposat en aquella és cosa molt convenient a
esta província y camí per a evitar infinites discencions, un ministre de sa magestat ha donat
orde se estampassen dits capítols, y aquells estampats se són donats per a què se sabés lo
modo se ha de tenir ab dits inquisidors y sos familiars. Ha succehit que, tenint estas capitulacions o declaracions Miquel Manescal, librater,
y venent y donant aquellas, lo han enviat a cercar de part dels inquisidors. Y arribat en la Inquisició li ha dit lo inquisidor Çea, que, a pena
de dos-cents ducats y excomunicació major, no
donàs ni vengués dita declaració, no obstant
que dit Manescal li haja dit ho feya per orde de
dit ministre de sa magestat. Ans, axí mateix,
aparegut proposar aquest fet a vostra magnificència y mercès per a què, com ha cosa tant
universal, nos aconsellen que és lo que devem
fer sobre dit fet, pus és cert que ab consell tant
madur assertarem ab lo modo de procehir de
manera que·n redundarà servey de Déu, de sa
magestat y d’esta província».
Y encontinent, legida la dita proposició, foren
legides les scriptures en ella citades, las quals
són assí cusides, signade(s) de letra B, Y, C; les
quals essent legides, lo senyor conseller segon
se alsà y prengué còpia de dita proposició y demés scriptures sobredites, y se’n anà en casa de
la ciutat per consultar aquells ab los demés se233

nyors consellers. Y poch aprés tornà y donà sona
// 203r // vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits braços, y encontinent los dits
senyors de dita congregació votaren quiscú
d’ells per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories, que en lo
primer capítol, que los senyors deputats se servesquen continuar las diligèncias que apparexeran convenients, ab parer de les persones y elets
per a dit negoci, y que promptament revoquen
de official del General la persona de misser Boldó. En lo segon, que los senyors deputats sien
servits nomenar persones eletes, las quals a ses
senyories los apparexerà convenir dels tres estaments, per a tractar las diligèncias seran necessàrias ab dit negoci dels pares inquisidors, y que
encontinent se servesquen manar estampar alguna summa dels memorials que Miquel Manescal, librater, solia vèndrer, per a què ne donen a totes les persones que·ls aparexerà
convenir del present Principat y comtats, advertint als senyors deputats y elets envien una embaxada al senyor virrey dient-li lo prejudici que
reb la auctoritat real del manament que dits pares inquisidors han fet a dit Miquel Manescal,
per quant se eren estampades per orde de sos
ministres.
Dijous, a XI. En aquest die ses senyories, en exequució de lab resolució presa en los braços tinguts lo die de haïr en la present casa acerca de
tot lo proposat en ells, anomenaren en elets les
persones dels tres estaments següents: Per lo estament ecclesiàstich los senyors don Francisco
de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers, // 203v //
don Francisco Terré, degà y canonge de la Seu
de Barcelona, y Pere Pau Riffós, ardiaca y canonge de dita Seu. Per lo estament militar los
senyors don Francesch Çagarriga, Joachim Bolet, donzell, y Francesch de Tamarit, donzell.
Per lo estament real los senyors conseller segon,
Hierònym de Navel y Joan Francesch Codina,
ciutadans honrrats de Barcelona. Per a què miren y vejen lo que convé fer-se en rahó de dits
negocis, en servey de Déu, nostre senyor, y beneffici de la terra, y fassen relació de tot a ses
senyories perquè pugan posar en exequució lo
que·ls serà aconsellat.
Disapte, a XIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Miquel Salitges, guarda ora. a continuació una escriptura transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1535. – a continuació: Executoriales de la provisión aquí
incerta del inquisidor general sobre la orden que los inquisidores de Cathaluña han de tener acerca el proceder en diversos
casos y negocios, y reformación de otras cosas tocantes a sus officiales y familiares, conforme a lo consultado. Madrid. 1568. 6
fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-36, entre els folis 202v203r). Vegeu, també: BC, F. Bon-9948.
b. a continuació ratllat deliberació.
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dinària de la Bolla de la present ciutat, // 204r //
lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories
lo dit son offici, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació, y que aquell
sie provehit en persona de Pere Prats, negociant, ciutadà de Barcelona. E ses senyories admeteren la dita renunciació comforme per capítols de Cort los era lícit y permès, y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en
Barcelona habitants.
Dilluns, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa per fer la extracció de
nou habilitadors per los qui poden ser // 204v //
enseculats en deputats y oÿdors per a inseculació fahedora en aquest die dels lochs vaccants
de deputats y oÿdors de comptes, y serviren de
braços los testimonis, los quals foren tres de
cada estament, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Miquel Fivaller, ardiaca y canonge de la Seu de Tarragona, Francesch Pujol,
pabordre de Cànoves, y fra Francesch Steve
Sala, del orde de Sant Benet. Per lo estament
militar los senyors Phederich Ros, donzell,
Francesch Ferrer, donzell, y Luís Lull, donzell.
Per lo estament real los senyors Francesch
Hierònym Tarrassa, doctor en medicina, misser
Luís Vich y Hierònym Roig, doctor en medicina.
Y axí en aquest mateix die, en presència de dits
braços y testimonis dits qui serviren de braços,
foren extrets en habilitadors nou persones, ço
és, tres de cada estament que foren los següents:
per lo estament ecclesiàstich los senyors Pere
Pla, sacristà y canonge de Barcelona, // 205r //
Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de dita Seu,
y Pere Roig, sacristà y canonge de Gerona. Per
lo estament militar los senyors Francesch Dezclergue, donzell, Francesch Gamis, menor,
donzell, y Francesch Çacosta, donzell. Per lo
estament real los senyors misser Jaume Martí,
misser Joachim Móra y misser Agustí Bruno.
En aquest mateix die, e poch aprés, havent hoït
tots los capítols de Cort que per rahó de dita inseculació los són estats legits per mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General, y
hoïda per ells sentència de excomunicació en la
forma acostumada, comensaren lo acte de dita
inseculació y acabaren aquell lo endemà a la matinada, com largament és de vèurer en lo acte de
dita inseculació, continuat en libre de Deliberacions sots la dita jornada.
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senyor núncio de sa Sanctedat, qui arribà lo die
de haïr en la present ciutat y va en Madrit en
cort de sa (magestat), lo qual estava hospedat
en lo palàcio del il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de la present ciutat de Barcelona,
los senyors Pere Pla, sacristà y canonge de la Seu
de Barcelona, don Ramon de Calders y
Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y
masses grans devant y de molts officials de la
present casa, se conferiren en lo dit palàcio. Y
arribats a sa presència explicaren y donaren la
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor. Los deputats del General
de Cathalunya, a càrrech dels quals està per
rahó de sos officis mirar per lo bé y utilitat de
aquest Principat y procurar de evitar totas las
occasions de inquietuts que en ell se poguessen
succehir, per qualsevol manera y assenyaladament per la observança de las generals constitucions de dit Principat, y guardar que aquellas no
sian violades, han tingut notícia que per la Sanctedat de Urbano Octau, vuy beneventuradament regnant en la iglésia de Déu, són estats
despedits certs breus en forma de motus propris
per a reformar lo monastir de Nostra Senyora
de Ripoll del orde de Sant Benet de la província
Tarraconense, y reduhir-lo a la primitiva regla
de Sant Benet, sens ninguna dispensació y per
lansar de dit monastira los monjos que vuy se
trobenb en ell si acars no volian rèbrer // 207v //
la dita reforma, y després de reformar unir-lo al
monastir de monjas de la Incarnació de la vila
de Madrit, y conciderant que de la exequució
de dits breus havian de resultar grans inquietuts
en aquest Principat y per ventura moltas contrafaccions de constitucions, han suplicat per ses
cartes a sa Sanctedat fos servit manar sobresèurer en la exequució de aquells y hoir benignament lo que axí, per sa part com també per part
de dit monastir y de la religió de Sant Benet, en
contrari li seria representat. Y havent ara entès
que vostra senyoria il·lustríssimac portava orde
de sa Sanctedat per a informar-se d’estes coses a
effecte de poder-ne fer verdadera relació a sa
Sanctedat, ha apparegut suplicar, com ho fan a
vostra il·lustríssima, sia servit manar-ho fer ab
tota puntualitat, y sinó pot vostra senyoria
il·lustríssima detenir-se tant, comètrer-ho a algun reverendíssim bisbe d’esta província, que
tenen los dits deputats molt gran confiança que,
informant-se d’exa manera, vostra senyoria
il·lustríssima del negoci trobarà bastantíssims
motius per refferir a sa Sanctedad no convé posar en exequució los dits breus, manant junta-

Juny MDCXXVIII
Disapte, a III. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al il·lustríssim y reverendíssim
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a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat ell.
c. a continuació ratllat sia servit manar-ho fer.

ment que sia sobresegut en la exequució d’ells
fins que vostra senyoria il·lustríssima se sia informat del sobredit, que a més que redundarà,
segons pensam, en molt gran servey del rey,
nostre senyor, y de la Sede Apostòlica, pau y
quietut d’esta província, los dits deputats ho
tindran a vostra senyoria il·lustríssima a molt
gran mercè».
E poch aprés, tornats los dits embaxadors, refferiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada en la forma que per ses senyories los
era estat ordenat, y que lo dit senyor núncio havia respost, en substància, que estimava moltíssim a ses senyories la mercè que li fejen en
aquest negoci, y que no aportava orde per
aquell més de informar-se del que en açò passave, y que gustave que los pares que·s diuen ser
visitadors sien estat fora, segons té entès, de
aquesta ciutat, per no haver-se de detenir en ella
en hoir informació de totes les parts, per causa
de no poder-se detenir per lo negoci principal, y
que no té orde de comètrer cosa alguna a ningú
del fet concorrent. Y axí no podia fer delegació
o commissió alguna de aquell, bé emperò, dix,
// 208r // que ell, ab lo que ha entès en aquest
fet per esta embaxada, ho scriurà al senyor cardenal Barberino perquè ne estiga degudament
informat, y en tot lo que podrà servir a ses senyories, en aquest y demés negocis se offeriran,
ho fa ab molt gran voluntat.
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Dimecres, a XIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment,
[manaven] al magnífich mossèn Joan Batista
Cassador, donzell, exactor del General, present
en consistori, sots les penes per capítols de Cort
estatuïdes, y altrament sens prejudici dels manaments per lo mateix effecte per ses senyories fets
a dit Cassador, comforme conste en lo dietari
de la present casa, als quals se ha relació, imo
ajustant y acumulant a ells, exequute los debitors del General continuats en los libres de Vàlues de la cambra del racional, tant de restes de
bolles com de officials pecuniaris y de sentències
de visites fetes fins la present jornada, y tant de
dret ordinari y de galeres com de altres, tant
dins Barcelona com fora d’ella; altrament, sinó
farà la dita exequució, comminen ses senyories
al dit exactor de procehir comforme per capítols
y actes de Cort trobaran ser fahedor y apparexerà convenir per la bona cobrança de dits dèbits.
Y lo dit mossèn Joan Batista Cassador, present
en consistori, responent al dit manament, digué
que ell estave prompte y aparellat en fer comforme ha fet sempre son offici, ab tota diligència
y puntualitat, y que perquè millor puga fer son
offici suplique a ses senyories sien servits manar
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al racional de la present casa // 209v // li trague y
liure los memorials de tots los debitors del General, de primer fins al darrer, perquè pugue fer
les exequucions de aquells, y que no li correga
temps que dits memorials no sien trets y liurats
ab tot effecte.
E ses senyories, attesa la dita resposta feta per
dit magnífich exactor, feren entrar en consistori
a mossèn Pau Beuló, servint lo offici de racional
per absència de mossèn Agustí de Lana, absent
de la present ciutat y vegueria, al qual Pau Beuló, entrat en dit consistori, manaren ses senyories que donàs y liuràs a dit Cassador, ab tot effecte, tots los memorials que ell li demanaria, y
dit Beuló respongué que estave prompte y apparellat en servir a ses senyories. Presents per
testimonis misser Bernat Sala y Joan Pere Fontanella, doctor en drets, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XVI. En aquest die se tingué junta
de braços en la present casa, cridats ab veu de
pública crida del die de haïr, en la qual entrevingueren les persones següent(s), ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona, Luís Cassador,
canonge de dita Seu. // 210r // Per lo estament
militar los senyors don Christòfol Icart, Francesch Tamarit, Joachim Valls, Joan Batista Cassador, don Hierònym de Cabrera, don Francisco Grimau, don Francisco Junyent, Francesch
Ferrer, Francesch Genovès, don Francesch Sala,
don Ambròs Gallart, Luís Joan de Calders,
Francesch de Vilamala, don Joachim Reguer y
Margarit, Luís de Corbera, senyor de Linars,
Anton Frígola, Miquel Fivaller y de Bles, don
Francisco Çagarriga, don Ramon de Calders y
Ferran, Francesch de Gualbes, don Francisco
Corteron, Phelip de Sorribes y Rovira, misser
Pau Boquet. // 210v // Per lo estament real los
senyors conseller segon, Francesch Bru y Francesch Sala.
Als quals, per ses senyories, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. En la taula y banch de
la present ciutat, en compte a part de galeres del
que cada dia se va cobrant del dret, hi haa algunes quantitats ultra de les que·s cobraren de la
seguretat se féu de les dos galeresb se perderen,
y com per erecció de aquelles fonch forsat manllevar a censal vuitanta mília liuras, per rahó de
les quals, del diner proceheix del dret ordinari,
se pague cada any quatre mil liuras, appar convenient liberar de dita càrrega a dit dret ordinari
de pagar quiscun any dites quatre mília liures,
a. ha interlineat.
b. galeres interlineat.
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Y legida la dita proposició, juntament ab les dos
cartes de sa magestat, la una de nou de nohembre de 1623, continuada en lo dietari del trienni
1623, y l’altra de trenta de agost 1627, continuada en lo dietari corrent, sots jornada de 16
de setembre de dit any, encontinent, lo dit senyor conseller se alsà y prengué còpia // 211v //
de la dita proposició y cartes de sa magestat y
se’n anà en casa de la present ciutat per consultar aquelles ab los demés senyors consellers. Y
poch aprés tornà en dits braços y donà son vot
en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
braços. Y, encontinent, tots los dits senyors de
dita congregació votaren quiscú d’ells, per son
orde ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories, quant al primer capítol,
que ses senyories se servesquen de tot lo diner
que de present se trobe en compte de galeres,
procehit tant dels drets imposats per al sustento
de aquellas com de la cobrança de la seguretat
de la pèrdua de les dites galeres, paguen tots los
dèbits de dites galeres y luesquen los censals imposats per la erecció de aquelles, y si lo diner no
baste per lo dit effecte, sia fet compliment del
dret ordinari del General, y que encontinent
sien levats los drets de galeres. Y en quant en lo
segon capítol, que ses senyories sien servits juntar persones eletes dels tres estaments, lo número que a ses senyories apparexerà, que, juntament ab los assessors y advocat fiscal de la
present casa, miren y vejen lo remey que pot tenir lo dany presentat, y vist y mirat se procure
remediar per lo millor camí que apparega.

representam a vostra magnificència y mercès
esta conveniència per a què, vista ella y conciderada, nos aconsellen si de dit diner procehit de
dit dret de galeres y del que avant se exigirà y
procehirà, dexant lo que se ha cobrat de dita seguretat ab la mateixa forma que vuy està deposat, liuran al respecte dits censals de les dites
quatre mília liuras que·s crearen, com està dit,
per a la erecció de dites galeres, y si ha dita luïció obstarà cosa alguna, lo que sa magestat
fonch servit scriure’ns ab sas reals cartas que·s
legiran, és cert ab consell de persones tant calificades se procehirà al que·s deu al beneffici universal.
La magestat del rey, nostre senyor, en estes últimes Corts, que convocà en lo regne de Aragó
en la ciutat de Barbastro y acabà en la de la Calatayud, en lo any de 1626, entre altres coses
que estatuí y ordenà fonch que en dit regne de
Aragó no·s puga entrar de altres qualsevol regnes y províncias ningun // 211r // gènero de texits de or, plata, seda y lana, a ssolas o masclada,
ab lo dit o ab qualsevol altra cosa, acceptades tapicerias de raz de seda, or y plata o de lana, a
ssolas o mescladas, o catifas de la mateixa qualitat y tot gènero de lenceria, teles y fustanis, a
pena de pèrdrer dits texits o son verdader valor
y de mil sous jaquesos per cada vegada que·s
farà lo contrari.
És de tant gran dany esta prohibició per al Principat, y en particular per la col·lecta de Tarragona, que lo mayor beneffici que tenen los arrendadors de aquella resulta de la abundància de
estamenyas y raxas que fabrican en la vila de
Reus, Alcover y altres viles del Camp de Tarragona, los parayres de dit Camp han inventat una
novedat que és de gran dany per lo General, y és
que vehent no poden entrar dits texits en Aragó
trauen las filases, bones y tramades, de Cathalunya y las entren en Aragó, de manera que no
han de fer sinó posar-les al taler. De assò, com
està dit, ne resultan notabilíssims danys en Cathalunya, y en particular que dites filasses paguen molt manco de dret y en notable quantitat
que no la roba texida, y també per aquest camí
se despoblaran dites vilas de texidors y fabricadors, dany casi irreparable, de manera que los
arrendadors vuy són perdran notabilíssimas
quantitats, y si en açò no si dóna remey prompte, lo trienni que ve no·s trobaran arrendadors
en dita col·lecta; açò necessita de prompte remey, representan-ho a vostres magnificèncias y
mercès per a què·ns aconsellen lo que en aquest
fet devem fer, que és cert, ab lo bon parer y madura deliberació que de vostres magnificèncias y
mercès se spera, se acertarà al que convé al beneffici de la Generalitat».
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Dimars, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Pau Beuló, servint lo
offici de racional de la present casa per absència
de mossèn Agustí de Lana, donzell, lo qual féu
relació a ses senyories com lo magnífich Joseph
Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del
dit General en la part de levant, ha comptat y
pagat la terça de octubre, nohembre y dezembre 1627, tant del dret ordinari com de galeres,
exceptat la taula y col·lecta de Gerona, de la
qual se deuen los libres y diners de dita terça. E
lo dit magnífich misser Joseph Fontanella, sobrecullidor demundit, present en consistori, dix
y féu relació com Salvador Jutglar, receptor del
General de la taula y col·lecta de Gerona, deu
los libres y diners de la dita terça.
Dimecres, a XXI. En aquest die lo magnífich
misser Joseph Vinyals, deputat local del General de la vila y col·lecta de Vilafranca de Panadès, de paraula, ha representat a ses senyories
que ell, per alguns negocis propris que li // 212v
// importen moltíssim, ha de fer larga absència
de la dita vila de Vilafranca y residència personal en la present ciutat de Barcelona, axí que
bonament no pot acudir a las obligacions del

dits deputats a vostra excel·lència dites coses per
descàrrech de son offici, a vostra excel·lència extrajudicialment suplican sie servit per // 215r //
observança de dites generals constitucions no
consentir que dites letres sien exequutades ni
obehides, sinó, ans bé, sia passat avant en la causa dins lo present Principat en la forma que ordenen las constitucions, que a més que serà
cumplir, vostra excel·lència, ab sa obligació, dits
deputats ho tindran a singular mercè».

dit son offici de deputat local per rahó de dita
absència, la qual entén ha de ser per lo restant
del corrent trienni, y axí ha suplicat a ses senyories, perquè lo dit son offici no reste sens la deguda servitut, sien servits manar encomanar-lo
ha alguna persona que apparega a ses senyories
per lo restant temps del present trienni, ab lo
salari y emoluments al dit offici pertanyents,
que seran deguts per lo restant temps del present trienni, en lo qual dit Vinyals ha de fer la
dita absència, que ell, dit Vinyals, se’n acontente que rebrà singular gràcia y mercè. E ses senyories, attès lo dit acontentament fet per dit
Vinyals, deputat local, han deliberat cerca la
provisió de dit offici com en libre de Deliberacions està contengut.
214r

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada en la forma los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havia respost que ell ho entenie de la manera que se li representave ab dita
embaxada, emperò que en Madrit, cort de sa
magestat, se pretenie, per aquells senyors de allí,
que ells podien entèndrer y conèxer de les causes de appel·lació dels jutges y consistori de la
Capitania General. Y havent-se-li fet rèplica per
dits embaxadors que assí tenien constitucions
jurades per sa magestat y sa excel·lència que
prohibien que causes tant de dita Capitania General com altres, ni en fet de appel·lació ni altrament, hisquen del present Principat, com està
deduhit y representat ab la dita embaxada, sa
excel·lència ha respost a dita rèplica que ell ho
entenie axí, y que procurarie en tot lo a ell possible la observança de dites constitucions.

Juliol MDCXXVIII
Disapte, a VIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats los senyors Joan Garcia, canonge //
214v // de la Seu de Barcelona, Antoni Frígola,
donzell, y Francesch Sala, ciutadà honrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses grans devant y de molts officials de la present casa, se conferiren en son
palàcio. Y arribats a sa presència explicaren y donaren a sa excel·lència, de part de ses senyories,
la embaxada del tenor següent:
215v

«Excel·lentíssim senyor. No obstant que, per
constitucions de Cathalunya estiga disposat que
ningunas causas, axí civils com criminals, tant
en primera com en segona instància, no puguen
exir del present Principat y, assenyaladament,
en las causas de la Capitania General estiga donada forma com se hajen de conèxer y decidir
dins lo present Principat les causes de appel·lació o suplicació que se interposaran de las
sentèncias de la Capitania General. No-resmenys, a notícia dels deputats del General de
Cathalunya, a qui toca mirar per la observança
de les generals constitucions de Cathalunya, és
pervingut que per part de don Sebastián y don
Nicholás Judice, en lo Consell de Guerra de
Castella, se ha introduhida una causa de
appel·lació per ells interposada de una sentència
en la Capitania General a relació del magnífich
misser Onoffre Miquel Puigferrer, assessor de
dita Capitania, en favor del alférez Damià Oller,
ciutadà de Barcelona, y contra dits Judices proferida, y que de dit Consell de Guerra se han
despedides letres citatòries y inhibitòries que
són estades presentades a vostra excel·lència, o a
dit magnífich relador, y a la part que és directament contravenir a ditas constitucions de Cathalunya, lo que vostra excel·lència, qui las ha
juradas, no deu permètrer. Per ço, representant
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Dijous, a XIII. En aquest die entrà en lo consistori de ses senyories don Francesch de Cartellà y
Malla, lo quala presentà a ses senyories una carta
closa y sagellada baix continuada, la qual ses senyories manaren fos desclosa y legida en dit
consistori per mi, scrivà major y secretari del dit
General, lo sobrescrit, de la qual carta ésb assí
cusida, signada de letra A.
E legida la dita carta per mi, dit scrivà major y
secretari, en dit consistori, lo dit don Francesch
de Cartellà y Malla, explicà de paraula a ses senyories la crehensa a ell donada per los jurats de
la ciutat de Gerona, mencionada en la dita carta, acerca dels procehiments dels pares inquisidors fets contra dits magnífichs jurats, suplicant
a ses senyories fossen servits exir a la observança
de les generals constitucions, drets, privilegis,
inmunitats, consuetuts y observança del // 216r
// present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya, comforme més largament dix se representarà y suplicarà a ses senyories, ab suplicació en scrits que de pròxim se representarà y suplicarà a ses senyories per lo síndich de la ciutat
de Gerona cerca lo mateix fet. E ses senyories
respongueren que ells estaven promptes y appaa. a continuació ratllat re.
b. a continuació ratllat del tenor següent.
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rellats en attèndrer a la observança de las generals constitucions y en tot lo que convinga al
present Principat y comtats.
E aprés de poch, en lo mateix die, essent ja fora
del consistori lo dit don Francesch de Cartellà y
Malla, entraren en dit consistori los magnífichs
Francesch Pol, donzell, y Hierònym de Naves,
ciutadà honrat de Barcelona, ab embaxada de
part dels senyors consellers de la present ciutat
de Barcelona, representant, en effecte, a ses senyories que ses magnificències havien entès que
los pares inquisidors havien fets uns procehiments contra los senyors jurats de la ciutat de
Gerona, que encontren ab les generals constitucions, drets, privilegis, observances, immunitats
y pràctiques del present Principat y comtats, y
en particular de la resolució y disposició de la visita en temps passat feta dels negocis del Sant
Offici y jurisdicció dels pares inquisidors, officials y ministres de aquells, la qual, pochs dies
fa, ses senyories manaren estampar en molta
quantitat de còpies y donar per tot lo present
Principat, y que per ço suplicaven a ses senyories, en nom de ses magnificències dels molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
fossen servits exir a la defensa de dites constitucions, drets, privilegis, observances, immunitats
y pràctiques de dit Principat y de la dita visita,
que·n rebran singular gràcia y mercè».
E ses senyories respongueren que estaven
promptes y apparellats en fer tot lo que convingue en dit negoci, comforme ja tenien offert al
magnífich Francesch de Cartellà y Malla, embaxador, ab letres de fe y crehensa dels senyors jurats de la ciutat de Gerona.
216v

Y encontinent, fora que foren del consistori los
dits senyors embaxadors, mossèn Barthomeu
Ripoll, notari, ciutadà de Barcelona, síndich
que dix ser de dita ciutat de Gerona, presentà a
ses senyories una suplicació en scrits ab un manament o scriptura mencionada en dita suplicació, les quals, suplicació y scriptura, són assí cusides, signades de letres B, C. E ses senyories,
hoïda la dita suplicació y còpia de dit manament, respongueren que aquest fet s’és consultat ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General per pèndrer sobre d’ell la resolució
que convingue.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los honorables Gabriel Sagrera y
Joseph Sayós, fusters, ciutadans de Barcelona,
los quals, per orde de ses senyories, aportaren y
donaren en mà y poder de ses senyories en scrits
la relació del tenor següent:
«De part dels il·lustres senyors deputats del pre238

sent principat de Cathalunya nos és estat donat
orde a nosaltres, Gabriel Sagrera y Joseph Sayós, fusters, ciutadans de Barcelona, per a què
mirem y estimem tota aquella feyna que ha feta
mestre Sebastià Claret, fuster, a dita, més de la
que tenia obligació, de cobrir la taulada o encavallada que ha feta en la casa de la Deputació,
judicant y estimant tot lo que à cubert de més
de la stància del archiu. Y axí nosaltres, susdits
Sagrera y Sayós, nos som conferits una y moltes
vegades en dita casa de la Deputació, y aguda la
rahó de tot lo que ha fet dit mestre Sebastià
Claret, més del que tenia obligació de fer en
dita encavallada, al que té respecte al offici de
fuster, y axí trobam que ha fet un pany més de la
en- // 217r // cavallada y allargar las solas de cada
banda de las parets y posar un tirant, com també
las bastidas, per rahó de passar avant dita obra, y
que per consegüent trobam que val més la feyna
que ha feta més de la stància de dit archiu la
summa y quantitat de cent y sinch liuras, diem
105 lliures, sous. Y aquesta és nostra relació, firmada de nostres mans pròprias vuy a 13 de juliol 1628. Jo Gabriel Sagrera, fuster. Jo Joseph
Sayós, fuster».
Divendres, a XIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Pau Beuló, lo
qual, per absència de mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional, féu relació a ses senyories com
mossèn Antoni Sagrera, mercader, receptor dels
fraus de dit General y de las taulas foranas de la
col·lecta de Barcelona, ha comptat y pagat axí la
terça de dites taules dels mesos de octubre, nohembre y dezembre pròxim passat, com lo que
per rahó de dits fraus tenien en son poder, exceptat les taules de Sabadell y Caldes de Monbuy, los taulers de las quals deuen al dit General
los libres y diners de la dita terça. En aquest mateix die lo dit Antoni Sagrera, receptor // 217v //
dels fraus y taules foranes de la col·lecta de Barcelona, vingué en consistori de ses senyories, lo
qual renuncià en mà y poder de ses senyories de
dit son offici en favor de Joan Matheu Mascaró,
negociant, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories, attesa la dita relació feta
en consistori de ses senyories lo die present per
mossèn Pau Beuló, per absència de mossèn
Agustí de Lana, donzell, racional de la present
casa, com appar en lo present dietari, sots la present jornada, acceptaren la dita renunciació si y
comforme per capítols de Cort los era lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scriventa.

a. a continuació un memorial i dues cartes transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1535-1536.
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tucions restaran il·lezas y ne rebran particularíssima gràcia y mercè».

Divendres, a XXVIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Joan Juliol,
albaraner de la bolla de la present ciutat, lo qual
donà y presentà a ses senyories dos memorials
dels debitors qui deuen al General per rahó dels
abarans de guia, lo hu del any 1626 y l’altre del
any 1627, per a què ses senyories manen exequutar los contenguts en aquell, los quals memorials són assí cusits, signats de letres B, C.
E ses senyories manaren donar còpia de dits memorials al magnífich exactor de dit General, per a
què los contenguts en aquells sien exequutats de
tot lo que·s trobarà ésser debitors al dit General.

E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com havian explicada la dita
embaxada y donat còpia de aquella a sa excel·lència en la forma los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havia respost que ell ho mirarie y que desitjave que las constitucions se guardassen y que axí ell ho scriurie a sa magestat.a
222v

Disapte, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
enviaren ab embaxada, al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona; don Ramon de
Calders y Ferran, y Hierònym de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans davant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en lo palàcio dit del rey, a hont sa excel·lència fa
sa habitació y, arribats en sa presència, explicaren y donaren còpia de la embaxada següent:
«Excel·lentíssim senyor: Per part del egregi don
Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma //
219v // se ha donat una suplicació al consistori
dels deputats, contenint en effecte que, estant
estatuït per constitucions de Cathalunya que los
advocats y procuradors fiscals patrimonials no
fossan part ni entremetan en las causas de luÿcions mogudes y movedores, ans decidescan y
se aparten de aquelles, lo magnífich misser
Christòphol Fumaz y Dezplà, advocat fiscal del
real patrimoni, se entrametria en una causa, que
vuy se aporta en la Real Audiència, a relació
del magnífich misser Hierònym Grau, entre lo
síndich de la vila de Pons y dit comte, sobre la
luÿció y reducció a la corona real de dita vila,
justificant sa pretensió ab unes requestes a presentades a dit magnífich Fumaz, y com de les
respostes fetes a ditas requestes per dit Fumaz,
ha constat que·s entremet en dita causa de luÿció y reducció, y per consegüent contrafà a dites
constitucions. Per ço, dits deputats nos havien
ordenat vinguéssem a representar a vostra excel·lència semblant contrafacció per a que vostra excel·lència sia servit, acudint a sa obligació
com sol, per observança de dites constitucions,
mane a dit magnífich advocat fiscal patrimonial
no·s entremeta directa ni indirectament en dita
causa ni·s cure de aquella, ans la dexe discorre,
que és cert fent vostra excel·lència la mercè que
per part de dits deputats li suplican, dites constia. foli intercalat erròniament entre els folis 223v i 224r.
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Agost MDCXXVIII
Disapte, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
enviats a demanar per lo excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general de sa magestat del
present Principat y comtats, per medi de mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y son secretari, se conferiren en lo palàcio real de la present ciutat, a hont de present habite lo dit
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general,
si bé per lo camí no anaren // 223r // consistorialment, per ço que lo senyor oÿdor real, indispost de puagra, no podia anar a peu ni ab cotxo,
y axí anaren los senyors deputats ecclesiàstich y
militar y oÿdor ecclesiàstich junts en un cotxo, y
dit senyor oÿdor real anava fent-se aportar ab
una cadira, essent lo senyor deputat real y oÿdor
militar absents de la present ciutat y vegueria de
Barcelona. Los quals senyors deputats ecclesiàstich y militar y oÿdorb ecclesiàstich y real, arribats que foren en dit palàcio, foren rebuts y
acompanyats per molts officials del General y
per los dits porters ab les masses grans devant, y
axí consistorialment arribaren fins a la sala segona de dit palàcio, ha hont estava dit excel·lentíssim senyor loctinent y capità general y, arribats
en sa presència, feren los deguts acataments, y
per quant dit senyor oÿdor real no podia estar
còmmodament de peus per dita indisposició,
dit excel·lentíssim senyor loctinent y dits senyors deputats y oÿdors de comptes se’n entraren
a un aposento de dit palàcio que trau porta a la
dita segona sala, y en ella se assentaren en ses cadires de repòs, y allí dit excel·lentíssim senyor
loctinent y senyors deputats estigueren junts un
poch de temps, e després se despediren ab degudes cortesies, y dits senyors deputats y oÿdors
se’n tornaren acompanyats de dits officials y
porters ab dites masses grans davant, fins en la
primera sala de dit palàcio, a hont dit senyor oÿdor real se posà en dita cadira, y los senyors deputats ecclesiàstich militar y oÿdor ecclesiàstich
se’n anaren junts a la desfilada fins bax en la entrada de dit palàcio, en la qual se posaren dins
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1536-1537.
b. a continuació ratllat real.
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un cotxo, y dits officials y porters se’n tornaren en la present casa, en la qual arribaren després dits senyors deputats y oÿdors // 223v // y,
posats en son consistori, digueren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, que lo senyor
virrey de paraula los havia dit que la magestat
del rey, nostre senyor, li havia scrit avisant-lo
com la sereníssima infanta dona Maria, sa germana, estava concertada de casar ab lo sereníssim rey de Ungria, y que ell dit senyor rey
vindrie, passada Nativitat pròxim vinent, en la
present ciutat acompanyant dita sereníssima infanta, sa germana, y que enviava dos cartes per
ses senyories, avisant-los del mateix y de què lo
rey, nostre senyor, volie donar conclusió a las
corts que té comensades en lo present Principat
y que, per sa real vinguda y en regosijo de aquella, gustarien de festes y altres regosijos acostumats, y que axí los havie donat dites dues cartes,
las quals ses senyories donaren y liuraren a mi,
dit scrivà major, perquè desclogués y legís aquelles a ses senyories, y axí foren descloses y legides, los quals digueren ses senyories haver rebudes ab lo acato y reverència que·s deu, y dites
cartes reals foren per mi, dit scrivà major, de
manament y orde de ses senyories posades en lo
present dietari y insertades, las quals són del tenor següent:

partida será passada Navidad, plaziendo a Dios
para que lo tengáis entendido, y significaros
quan confiado voy de la disposición que he de hallar en vosotros para la conclusión de las cosas generales del benefficio dessa tierra y mi servicio, y
que demás desto, en demostración del regosijo a
que obliga la ocasión presente os senyalaréis como
tan fieles y leales vassallos míos. Dada en Madrid,
a XV de agosto MDCXXVIII. Yo , el rey.
Vidit, marchio, presidens. Vidit don Franciscus
de Castellvi, regens. Vidit, Pueyo, regens. Vidit,
don Salvator Fontanet, regens. Vidit, Bartholomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit, don
Franciscus Leo, regens. Vidit, don Franciscus
Vico, regens. Joannes Laurencius de Villanueva,
secretarius.»
224v

«A los venerables y amados nuestros los diputados
del General del nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados. La infanta doña María, mi hermana, queda concertada de casar con el sereníssimo
rey de Ungría, de que he querido dar qüenta por
el contentamiento que havéis de tener dello, y
para que lo tengáis entendido de mí, como es justo, y déis gracias a su divina magestad deste successo, del qual se esperan los buenos effectos que se
dexan conciderar. Dada en Madrid, a XIIII de
agosto MDCXXVIII. Yo, el rey.
Vidit, marchio, presidens. Vidit, Pueyo, regens.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.
Vidit, don Salvator Fontanet, regens. Vidit,
Bartholomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit,
don Franciscus Leo, regens.»
224r

«El rey.
Diputados. He resuelto de acompañar la reyna de
Hungría, mi hermana, hasta essa ciudad y acabar las cortes que tengo començadas a los naturales dessa Provincia, por lo que conviene disponer
meior algunas cosas que tocan al govierno y iusticia della, de que he querido avisaros, y de que mi
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Dijous, a XXXI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del dit General y doctors devall scrits aplicats, los quals acerca de les
coses devall scrites donaren un vot continuat en
un full de paper firmat de sos noms, lo qual se
senyories manaren continuar en lo present dietari, del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Cathalunya y consellers de la present ciutat de Barcelona als assessors y advocat
fiscal del mateix General, advocats de la present
ciutat de Barcelona y doctors aplicats devall
scrits, acerca del privilegi del magnífich misser
Luís Besturs, ab que sa magestat li fassa mercè de la plaça del Real Consell vacant per mort
del magnífich misser Joseph Ferrer, que està firmat per lo excel·lentíssim senyor marquez de
Montesclaros, com ha president del Consell Supremo de Aragó, y axí mateix acerca de unes
cartes que sa magestat ha manat scríurer a dits
deputats y consellers, ab la firma de dit marquez
de Montesclaros com a president de dit Consell Supremo, encontren ab las generals constitucions de Cathalunya o alguna d’ellas, o contra algun privilegi o usos y costums del Principat y ciutat, que obliguen a dits deputats y
consellers ha haver-s·i de opposar per rahó de
sos officis.
Attès que la difficultat proposada baxa de altre,
és a ssaber, si lo haver fet y creat president en lo
Consell de Aragó, dexant // 225r // de anomenar vici-canceller en aquell consell qui solia presidir, és contra de constitucions de Cathalunya,
que és article en què laa Cort General té posat la
mà per rahó de un discentiment que posà lo síndich de la vila de Figueres, al qual aderiren ala. a continuació ratllat magestat.

tres, la qual Cort General està encara uberta y lo
present Principat y ciutat ab confiança que continuarà y clourà prestament per rahó de las cartes que sa magestat, de 15 del corrent mes de
agost, ha manat scríurer a dits deputats y consellers y altres del present Principat, donant-los
avís de sa real determinació de venir a la present
ciutat a continuar y clòurer les corts passat Nadal, y no ser just que los dits deputats y consellers obstant la dita cort uberta y ab tants certes
esperances de continuar-se y clòurer prest en
negoci tan propri de la cort, axí per haver-hi ja
comensat de posar la mà, com altrament per sa
naturalesa, posassen les mans en ell. Per ço, lo
dits assessors y advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors aplicats devall scrits,
són de vot y parer que dits deputats y consellers
remetan ditas pretensions a la Cort General,
perquè en ella se prenga la resolució y apuntament que convinga.
Y per quant no·s puga negar que lo dit magnífich misser Luís Besturs no sia doctor del Real
Consell, y servesca lo offici y càrrech del magnífich misser Joseph Ferrer, en virtut de la mercè
que d’ell li ha feta sa magestat, en y ab lo dalt dit
privilegi real en què y és la firma de sa magestat
y dels magnífichs regents del Consell Supremo
de Aragó, y no és just que entretant que se
aguarda la resolució de la cort dexen los dits deputats de pagar a dit misser Besturs los salaris y
demés coses que acostuma de pagar lo General
als demés doctors del Real Consell Civil. Per ço
los mateixos doctors són de vot y parer, y aconsellen a dits deputats que paguen dits salaris y
altres coses // 225v // a dit misser Luís Besturs en
la forma que paguen y solen pagar als dits magnífichs doctors del civil, y no dexen dits deputats y consellers de respòndrer a las cartas de sa
magestat no obstant les sobredites firmes, ab
protestació, emperò, que deuen fer dits deputats y consellers respectivament y continuar al
peu de dits privilegis y cartes en sos registres,
que per lo sobredit ni altre qualsevol cosa que
en lo sdevenidor fassan no entenen approbar en
ninguna manera la creació y nominació de president del Consell Supremo de Aragó fet en
persona de dit marquez de Montesclaros, ni las
firmas de aquell que ha fetas y farà de aquí avant
en qualsevols privilegis y altres despaixs que exiran de la Real Cancelleria del Supremo de Aragó, en quant sien prejudicials a las constitucions
y altres drets del principat de Cathalunya, usos y
costums, privilegis de dits Principat y comtats,
ans volen que lo dret del Principat y ciutat reste
sempre salvo y il·leso per a tot temps que sie
menester deduhir de aquell.

Cathalonie. Jacobus Marti, consulens. Boix, consulens. Franciscus Soler, consulens. Marcus Rull,
consulens. Benedictus Anglasell, consulens. Millet, consulens. Peralta, consulens. Rubi, consulens. Puig, consulens. Osona, consulens. Gilabert,
advocatus civitatis. Xammar, advocatus civitatis. Planti, consulens. Balet, consulens».a
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Setembre MDCXXVIII
Disapte, a VIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada per
part dels magnífichs consellers de la present ciutat, lo senyor Luís Joan de Calders, cavaller del
hàbit de Sant Joan, y Miquel Fivaller, donzell,
los quals, per part de dit magnífich Consell
aportaren y donaren en scrits a ses senyories una
deliberació del savi Consell de Cent, celebrat als
set del corrent, lo qual és del tenor següent:
«Desliberació del Consell de Cent, celebrat a 6
de setembre 1628. Que, per la estafeta pròxima,
se scrigan dos cartas a sa // 227r // magestat, en
resposta de las que aquesta ciutat últimament ha
rebuda de sa magestat, donant-li lo parabién del
casament de la sereníssima infanta, sa germana,
conforme aparexerà als senyors consellers, y en
altres semblants occasions té acostumat esta ciutat, y per la altra estafeta se scriga altra carta a sa
magestat suplicant-lo sia de son real servey voler
anomenar vici-canceller en lo Consell Supremo
de Aragó, comforme per constitucions generals
de Cathalunya està disposat, significant ab dita
carta a sa magestat que ja per los senyors deputats li és estat suplicat moltes vegades. Y axí mateix se scriga ab carta al excel·lentíssim comte de
Olivares per a què intercedesca ab sa magestat
vulla aconsolar a esta ciutat en fer dita nominació de vici-canceller, y que las cartas rebudasb de
sa magestat, de quatorse y quinze de agost proppassat, sien continuades en los registres de la
present casa de la ciutat, posant al peu de aquellas la protestació que los assessors ordinaris de
la present casa de la ciutat y de la casa del General de Cathalunya y altres doctors aplicats han
aconsellat ab son vot, per ells donat y firmat, insertat en la deliberació de aquest Consell celebrat lo primer del corrent.»
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Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.
Franciscus Magarola pro fisci advocato Generalis
241

Dimars a XII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes feren venir
en son consistori lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, al qual, present en dit consistori, y presents per testimonis
Pere Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris
de la present casa, manaren que per mi, scrivà
a. a continuació un vot insert trancrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1537-1538.
b. a continuació repetit rebudas.
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[ 1628 ]

major y secretari del dit General, fos presentada
una scriptura, continuada en un full de paper, la
qual per ses senyories eo lo senyor deputat ecclesiàstich fonch donada y liurada a mi, dit
scrivà major a effecte que aquella, per orde y
manament de dit consistori, se presentàs a dit
Agustí de Lana, y axí jo, dit scrivà major, per
manament de ses senyories, presentí y legí la
dita scriptura al dit de Lana, present en dit consistori en presència de dits testimonis, la qual és
del tenor següent:
«Molt bé sap vostra mercè, mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, que
diverses vegades, de paraula y en scrits, y en particular a tretse de janer y set de febrer pròxim
passats, per aquest consistori és estat amonestat
y a vostra mercè manat, com ha racional demunt dit, que perquè las sentèncias de la visita
pròxim passada puguen ser posades en deguda
exequució, vostra mercè continuàs debitors en
el libre de Vàlues de la present casa a les persones condempnades a les dites sentències de visita, las quals són estades presentades, y donada
còpia d’ellas al present consistori, que ha effecte
que aquest consistori las exequutàs comforme
consta de ditas sentèncias en lo dietari de la present casa, y en lo acte de la dita notificació y presentació també continuat en dit dietari, las
quals sentències y acte de notificació y presentació de aquest // 228r // axí mateix són estades
per aquest consistori a vostra mercè notificades,
a effecte que vostra mercè en lo que toca a la
obligació de son offici, comforme a vostra
mercè en ellas se mane, las exequutàs, ço és, que
constituís debitoris en dit libre de Vàlues les
persones condempnades en ellas per las quantitats condempnades y que de present són degudes al General per dites condempnacions, havent feta offerta a vostra mercè que lo scrivà
major li deixaria lo dietari en lo qual originalment estan las ditas sentèncias, perquè de aquellas pugués transcriure en lo libre de Vàlues dits
debitors y quantitats. Y com, fins lo die present,
vostra mercè no·s sie curat obtemperar a ditas
monicions y manaments, y convingue al General que dites sentències sien exequutades, per ço
lo present consistori, no apartant-se de dites
monicions y manaments, y de las comminacions
de penas a vostra mercè ab ells fetes, ans bé de
nou fent aquells y aquellas, y ajustant li mane
que dins sis dies pròxims continue debitors en
dit libre de Vàlues los condempnats ab las ditas
sentèncias, de las quals és estada comesa la exequució d’ellas al present consistori, y fasa ocular
ostensió al present consistori de com ha obtemperat al present manament, sots las penas dalt
ditas y contengudes en dites sentències y de suspensió dels exercicis y salari de son offici per lo
temps que apparexerà al consistori convenir
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perquè, ab escusa de no tenir còpia de dites
sentències, no volgués defugir lo incorriment
de dites penes per lo scrivà major, que és assí
present ab lo dit dietari, de orde y manament
nostre liura aquell a vostra mercè perquè fassa la
dita continuació comforme se acostuma en la
present casa, altrament passat dit termini darà
orde lo consistori a que, a instància del procurador fiscal del General, procehesca a declaració
// 228v // de ditas penas, y altrament se procehirà contra a vostra mercè, comforme apparexerà de justícia y capítols de Cort disposan, protestant contra de vostra mercè, ultre lo demunt
dit, de tots los danys que lo General patirà per
no haver fet vostra mercè son offici y obtemperat al demunt dit».
Y encontinent presentada y legida la dita scriptura, dit de Lana respongué que li fos donada
còpia de aquella, reservant-se lo temps de la
constitució «Per a respondre», lo qual temps no
li córrega fins li sia liurada la dita còpia. E ses
senyories manaren a mi, dit scrivà major, que li
donàs còpia de dita scriptura.
E, als setse de dit mes y any, per manament de
ses senyories, estant en son consistori a les deu
hores abans de mitg die, fonch donada còpia en
scrits de la dita y preincertada scriptura al dit
magnífich Agustí de Lana, present en consistori, manant ses senyories que dit de Lana prengue la dita scriptura, juntament ab lo dit libre
dietari que ses senyories tenien en son consistori, fent açò prejudici de ser passat a dit de Llana
lo temps assignat per obtemperar al que ab dita
scriptura li és estat manat. E dit de Lana a presa
la dita còpia y no ha volgut pèndrer lo dit libre
per ara, per ço que entén que lo temps que se
havia retingut per a satisfer al dit manament no
li ha pogut córrer sinó és del temps que la dita
còpia li és estada ab effecte liurada, y dins de
aquell se offer fer tot allò que apparexerà fer de
justícia. Presents per testimonis los dits Pere
Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris de la
present casa.
E, després, als divuit dels dit mes y any, entre las
onse y dotse hores abans de mitg die, lo dit
mossèn Agustí de Lana, // 229r // donzell, racional de la present casa demunt dit, vingué en
consistori de ses senyories, lo qual donà y presentà a ses senyories la resposta a dita sobre
scriptura a ell presentada, continuada en un full
de paper, la qual és del tenor següent:
«Jhesus cum Maria
Molt il·lustres senyors: Agustí de Lana, donzell,
racional de la present casa de la Deputació y General de Cathalunya, responent a la scriptura

que per vostres senyorias li fonch en consistori
presentada a XII del present, manant-li ab ella
que continuàs debitors las personas condempnades en la última visita dels officials del General, la exequució de las quals és estada per la visita comesa a vostres senyorias, per las quantitats
en las quals persones ditas sentèncias són estades condempnades, representa a vostres senyorias que ell sempre ha acudit y acudeix a la obligació de son offici, y principalment hauria
acudit en fer la dita continuació, no obstant-li
com li obsta que ab acte per alguns officials li és
estat notificat, y altrament ell dit de Lana té certa sciència que algunes de dites sentències patexen nul·litats evidentíssimas, las quals impedexen la exequució de aquellas, com és ser estades
fetas sens institució de querela, sens exacció de
la deposició, sens assignació ni concessió de deffensas ni publicació de aquellas, de manera que
les persones que·s diu ser estades condempnades no són estades hoïdes ni han pogut defensar-se, y per generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort y altre qualsevol
dret, axí comú com municipal, y en particular
per lo capítol primer del nou redrés del General
de las corts pròximament celebrades, ço és en lo
any 1599, ab lo qual se institueix la visita // 229v
// y se concedehix la jurisdicció als visitadors,
està disposat que les causes y condempnacions
que en ella se fan, hagen y degan ésser fetas precehint offensa y delació y demanda del fiscal y
part instant dirigida, y comprenents les persones contra de las quals se ha procehit a condempnació o absolució, y a ellas se concedeix y
deu concedir temps de deffensas ab publicació
de las offensas perquè las tals persones puguen
defensar-se de la querela, petició o demanada
del dit procurador fiscal o part instant, y axí precehint las offensas y defensas se ha y deu procehir a prolació de sentència, y las sentèncias
proferidas ab estas solempnitats y requisits que
disposan ditas constitucions, capítols y actes de
Cort y lo dret axí comú com municipal, y no las
altres poden y deuen ser exequutades. Y axí
com lo procurador y advocat fiscal de la dita visita, al qual incumbia lo càrrech dea instruhir los
processos ab la forma y limitació disposades per
dites constitucions y drets, se sie olvidat de sa
obligació sibi inputetur y no a les persones que·s
diu ser condempnades ab ditas sentèncias, que
per culpa del procurador y advocat fiscal de dita
visita no són estats defensats ni hoïts, y no han
pogut deduhir de son dret y justícia que, havent-se deduhit, és cert no·s fora procehit a
condempnació alguna, y axí mateix la sentència
no pot excedir la demanda, axí fiscal com de
part, y ha de ser fundada sobre dita demanda y
provas fetas sobre de aquella, y sobre las defen-

sas que poden elidir la demanda y anul·lar las ditas provas de offensas, y axí no haver-hi demanda ni publicació de ofensas ni concessió de defensas, y no haver pogut per esta causa dites
persones que·s diu ser condempnades deduhir
dit son dret y justícia, és certíssim no·s podia
procehir a condempnació alguna y esta nul·litat
no·s pot opugnar, com sie clara, certa // 230r //
y indubitada, y axí obstant aquella dites condempnacions o sentèncias, no han ni deuen tenir exequució ni ser assentats debitors en dit libre de Vàlues, majorment ab manament de
vostres senyorias, que per rahó de sos càrrechs
se dehuen servir a que no·s done loch a inobservanças o contrafaccions de constitucions, capítols y actes de Cort y drets, quant més que en
los processos de dites sentències no consta haver ditas persones rebudes algunes quantitats de
las en què diuen ésser estades condempnades, y
axí assentar aquellas debitoras en ditas quantitats rebudes seria prejudicar-les notòriament, lo
que no·s deu permètrer, ni dit de Lana, per rahó
de son offici, pot ni deu cohoperar contra d’elles cosa alguna, majorment no havent-hi capítol ni acte de Cort que obligue a vostres senyorias en exequutar sentèncias de visitadors, y no
havent-le·y, com no la·y ha, és acte voluntari de
vostres senyorias, al que se entén entremetre’s
en semblans exequucions, y apar que ja més podien vostres senyorias servir-se de posar ena elicimulació la exequució de ditas sentèncias per
obstar com obsten las ditas y altres nul·litats.
Per hont dit de Lana, desitjant acertar, axí al
servey de vostres senyorias com a la obligació de
son offici, que és ut nemini injuriam faciat sinó
procehir ab deguda rectitut, observança y salvetat de dites generals constitucions, capítols y actes de Cort y drets, axí municipals com altres, ha
tingut justa causa de duptar en fer la dita continuació de debitors, majorment havent vists diversos vots de doctors, axí del Real Consell com
de altres, y principalment lo vot dels magnífichs
doctors del Real Consell, a 10 de octubre 1621,
als dits deputats qui leshores eren, ab lo qual
aconsellaren que un libre que havien fet estampar los visitadors en dit any, en quant recopilava
y se referia y era // 230v // comforme al que estava ja disposat per y en lo libre de Quatre Senyals
y libre Negre y sentèncias de visitas, fet procehint contestació de lite ab persona legítima
fos observat. Y altre també dels magnífichs doctors del Real Consell, donat a vostres senyorias
a 9 de juny 1627, ab lo qual, prenent attento y
fonament de son vot, sobre del qual foren consultats, diuen que attès per dits deputats y oÿdors y misser Umbert, que foren querelats en la
visita passada, foren donades ses defensas, y altrament foren plenament hoïts, etcètera. Per

a. a continuació ratllat incumbir.

a. a continuació ratllat en exequució.
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descàrrech de sa obligació lo de Lana proposa a
vostres senyorias lo demunt dit, offerint com de
present se offereix, no obstant lo demunt dit,
sent de servey y voluntat de vostras senyorias fer
la dita continuació comforme per vostres senyorias li és estat manat, suplicant sien servits de
donar-li temps competent, attès és cosa larga y
requer més temps del que li és estat assignat,
que·u rebrà a singular mercè de vostra senyoria,
y axí bé dóna la present per resposta. Lo offici
etcètera. Et licet et cetera.
Altissimus.
Agustí de Lana, regent.»

en consistori, respongué que ell estava prompta
y apparellat en fer tot lo que li tocava fer en rahó
de son offici, comforme los capítols de Cort lo
obligarien, demanant còpia de la present scriptura per a què ab ella millor pogués fer lo que
tindrie obligació. E ses senyories manaren que li
fos donada còpia. Presents per testimonis Pere
Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris de la
present casa.
232v

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
manaren a Francesch Fitor, notari de Barcelona,
procurador fiscal del General, que ab tota diligència y cuydado inste totes les causes fiscals
del General en las quals hi ha provisió de sobrecehiment per opposicions, y en las quals se han
de fer estimar comforme una nota o memorial
que en consistori li és estat donat per ses senyories, a fi y effecte que, fetes les dites estimes, se
puga procehir a exequució en los béns que restaran dels debitors per a poder-se exequutar, altrament li comminan que serà procehit contra
d’ell, comforme apparexerà ser de justícia, protestant dels danys que·n patirà lo General per
culpa y negligència sua, de no haver instades les
dites causes y fetes fer las ditas estimas, y lo dit
Fitor, procurador fiscal demunt dit, present en
consistori, havent entès lo dit manament, de paraula respongué que ell faria tot lo que li obligave son offici, sempre que mossèn Gismundo
Boffill, notari ajudant ordinari de la scrivania
major, en poder del qual estan los processos
dels sobrecehiments, li done los dits processos.
Presents per testimonis Joan Baptista Cassador,
donzell, y Luch Duran, librater, ciutadà de Barcelona.
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Dijous, a XXVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com lo magnífich misser
Joseph Fontanella, doctor en drets, ciutadà
honrat de Barcelona, sobrecullidor del dit General en la part de levant, ha comptat y pagat la
terça de janer, febrer y mars pròxim passat, tant
del dret ordinari com de galeres, exceptat las
taulas de la ciutat de Gerona y sa col·lecta y taula de la vila de Mataró, // 233v // los taulers y receptors de las quals deuen los libres y diners de
dita terça.

E ses senyories admeteren la dita resposta y porrogarren lo termini del manament fet a dit
mossèn Agustí de Lana, en rahó del demunt dit,
concedint-li quinze dies, comptadors del die
present en avant. Presents per testimonis Francisco Coll, notari, Pere Dalmau y Luch Duran,
porters ordinaris de la present casa.
Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories, en
conformitat y execució // 231r // de la desliberació feta lo die present per ses senyories acerca
dels privilegis de doctors del Real Consell, concedits per sa magestat als magnífichs misser Luís
Besturs, Miquel Àngel Lorens y Gaspar Julià
Pexó, manaren que los dits privilegis, ja presentats en consistori de ses senyories per part dels
sobredits, fossen continuats en lo libre o registre de Juraments de officials reals, ab la protestació y salvetat en dita desliberació contengudes, a la qual se ha relació, y sia assentada la
presentació de aquelles en lo dors de quiscú de
dits privilegis, en la sòlita y acostumada forma.
231v

Dimecres, a XX. En aquest die, constituït personalment en consistori de ses senyories mossèn
Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit
General, al qual per ses senyories li fonch requerit y manat que, per observança dels capítols de
Cort, acusant-li les penes // 232r // en aquell
contengudes, y axí a pena de suspensió de son
offici y privació dels salaris y emoluments de
aquell per lo temps aparexerà al consistori, y altrament de les penes a ell imposades per la visita, acomulant a les demés protestacions y manaments que en lo present trienni li són estats fets,
exequute sens excepció de persona alguna los
debitors del General, axí de visita com de qualsevol altres, tant del dret ordinari com de galeres, y tant dels debitors se troben dins Barcelona com fora d’ella, axí de las terças corrents com
dels debitors antichs, protestant no sols de les
penes y, com dalt està dit, però encara de tots
los danys que per sa negligència sobrevinguen al
General vinguen a son càrrech.
E lo dit mossèn Joan Batista Cassador, present
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En aquest mateix die, mossèn Aloy Planes, ciutadà de Barcelona, present en consistori de ses
senyories, representà que per certs respectes no
ha convingut ni convé que en lo sindicat que ses
senyories firmaren, a suplicació sua, als excel·lentíssim senyor marquez de Cuéllar y Pere
Joan Planes, per effecte de la venda de les trates
que ses senyories han fet a ell dit Planes, se fasse
mensió alguna de la dita venda, y per ço suplica

me li havien manat ab diverses occasions, y últimament, a dotse de setembre pròxim passat, y lo
dit Agustí de Lana, racional, ha respost que ell
ha vist en lo libre dietari de la present // 235r //
casa, trienni corrent, que li fou liurat per lo
scrivà major, que hi ha diverses sentències de la
dita visita, part de las quals és estada comesa la
exequució a ses senyories, y part d’ellas sap ell
dit racional que la exequució se fa y insta per la
visita y officials d’ella, y que en lo dit manament
fet en lo die de 12 de setembre sobredit, y ha
unes paraules que diuen “las sentèncias que són
comesas a exequutar al consistori” y que per tot
lo demunt dit se li representa difficultat sobre de
la dita continuació. Y ses senyories han resolt y
han manat al dit Agustí de Lana, racional demunt dit, present en consistori, que continue
debitors en dit libre de Vàlues tots los debitors
condempnats en dites sentències de visita al present consistori notificades ab lo decret de exequució, comforme consta en les sentències estan
en lo dit dietari. Y encontinent lo dit mossèn
Agustí de Lana digué que estava prompte y apparellat en fer lo que tenia obligació y servir a ses
senyories, com tenie acostumata.

a ses senyories fossen servit fet y firmar de nou
lo dit sindicat als mateixos senyor marquez de
Cuéllar y Pere Joan Planes, comforme està ja
per ses senyories firmat als dits, sens emperò fer
mensió de la dita venda, sinó sensillament sens
motiu ni causa alguna, per a poder cobrar las ditas tratas que ell dit Planes abonà las personas
dels dits senyors marquez de Cuéllar y Pere
Joan Planes, volent que lo arrisc y perill quant
en axò corre per ell dit Planes y no per lo dit General. E ses senyories respongueren que ells farian tot lo que en açò apparexeria convenir per
la bona direcció del negoci, attès lo concentiment de dit Planes.
En aqueix mateix die ses senyories donaren a
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, present en consistori, un vot en scrits,
lo qual digueren ser fet per los magnífichs misser Gaspar Sagarra y misser Raphel Puig, doctor
en drets, de orde de ses senyories, y firmat de
ses mans, manant que aquell fos continuat en lo
present dietari, en la forma acos-a // 234r // tumat, lo qual és del tenor següent:
«Los doctors infrascrits, consultats per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, acerca los dupte
proposat per Agustí de Lana, racional de dit
General de Cathalunya, si los que eran estats
declarats debitors de dit General per plusos o altrament podian concórrer en la extracció de habilitadors per la inseculació fahedora a 15 de
maig corrent, per obstar la disposició del capítol
46 del nou redrés, ab que està disposat que los
debitors del General, axí principals com partícips, no pugan concórrer a deputats y oÿdors de
comptes. Vist lo dit capítol y lo demés que vèurer se devia, són de vot y parer, attès que dit capítol 46 parla sols de las extraccions de deputats
y oÿdors de comptes, y se ha de entèndrer a la
letra, segons la disposició del capítol 39, y per
ço no poder-se donar extensió de cas a cas, y altrament perquè la matèria era odiosa, y la excepció expressa de certs casos firma la regla en
contrari en los demés, que los dits debitors poden concórrer en la dita extracció de habilitadors y no·ls obsta la disposició de dit capítol 46.
Salvo semper et cetera.
Sagarra, consultus et licenciatus decretorum.
Puig, consultus.
234v
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Dimars, a III. En aquest die és estat cridat mossèn Agustí de Lana, racional, per ses senyories
en consistori, per saber si havia continuat debitors en lo libre de Vàlues los condempnats ab las
sentèncias de la visita últimament feta, comfora. a continuació un vot insert transcrit en l’Apèndix 2, pàg.
1538.
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Divendres, a XIII. En aquest die Joan Juliol, albaraner de la bolla de la present ciutat, aportà
en consistori de ses senyories dos memorials de
debitors, per rahó de albarans de guia de la bolla fets en los anys 1626 y 1627, los quals memorials ses senyories manaren ésser continuats
en lo present dietari yb que de aquells ne sia donada còpia al magnífich deffenedor del General,
a effecte de exequutar los debitors continuats
en dits memorials, y són del tenor següent:
«Los quals deuen albarans de guia en lo any
1627 són los següents:
Primo, Pere Pau Mas y Agustí Steve, botiguers
de teles. Pere Joan Ribalta, botiguer de teles.
Pau Rossell, botiguer de tall. Miquel Móra, corredor de orella. Esteve Feu, botiguer de teles.
Lorens Ladó, botiguer de tall. Joseph Novial,
botiguer de teles. Bernat Jonch, corredor de
orella. // 236v // Agustí Novell, mercader. Pere
Antoni Novial, corredor de orella. Antoni
Quingles, botiguer de teles. Pere Bonadona,
mercader. Hierònym Gurri, botiguer de teles.
Pau Marçal, baxador. Jaume Vidal, botiguer de
teles. Antich Riera, corredor de orella. Miquel
Puig, botiguer de sedes. Aloy Planes, botiguer
de teles. Bernadí Planes, botiguer de teles. Joan
Barceló, botiguer de teles. Joan Bosch, botiguer de sedes. Bernat Gorchs, velluter. Miquel
Manescal, librater. Matheu Masriera, baxador.
a. a continuació un full en blanc entre els folis 235 i 236 del
dietari.
b. y ... memorials, interlineat al marge dret i línia inferior.
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des dites sentències y declaracions a vostra
mercè, als // 238r // magnífichs assessors y advocat fiscal del General, per a què cada hu d’ells,
en quant toca a lur offici, posen en deguda exequució dites declaracions, emperò per quant lo
principal fonament de la exequució consisteix
en la instància té vostra mercè, per rahó de son
offici, de fer, ço és, primerament portar los processos a dit magnífich advocat fiscal, per a què
en aquell deduesca tot lo convenient y útils en
favor del General, y per ditas deduccions se instruesquen los processos de la manera convé y,
després de instriuts, fer que vinguen en mà de
dits magnífichs assessors, y arribat en lurs mans
instar la declaració y decissió de dites causes.
Per ço, lo consistori, acumulat als manaments,
interpel·lacions dalt mencionades, de nou li manen que, attès vuy en die no se ha fet la diligència convenia en la instrucció y decissió de dits
processos encontinent, sens mora y tardança alguna acudir a la obligació de son offici, fasse per
sa part las diligèncias convenients y necessàrias
per a la tal decisió y expedició de dites causes,
altrament li acusan las penas imposades, no sols
en ditas sentèncias de visita, però encara per capítols de Cort y altres.»

Amador Vilar, droguer. Antoni Cirera, botiguer de teles. Francesch Melchior, velluter. Vicens Roca, velluter. Pau Serdà, corredor de orella. Bernat Puig, botiguer de tall. Francesch
Thomàs, parayre de Barcelona. Pau Melchior,
velluter. Pere Pau Guasch, botiguer de teles.
Lorens Comelles, passamaner. Antoni Lopart,
droguer. // 237r // Jaume Coll, corredor de orella. Barthomeu Puig y Phelip Clavaria, botiguer
de draps. Bernat Serrat, botiguer de sedes. Miquel Vedruna, negociant. Salvador Cabanyes,
carniser.»
«Los qui deuens albarans de guia en lo any
1626, són los següents:
Primo, Pere Garcia, mercader. Bernat Serrat,
botiguer de sedes. Pau Vilanova, botiguer de
teles. Aloy Planes, botiguer de teles. Steve Feu,
botiguer de teles. Joseph Novial, botiguer de
teles. Steve Sayol y Mathià Malich, botiguer de
teles. Pere Joan Dulach, tintorer. Francesch Fonolleda, valer. Pere Joan Ribalta, botiguer de
teles. Francesch Millàs, mercader. Joan Barceló,
botiguer de teles. Antoni Portell, botiguer de
sedes. Joan Bosch, botiguer de sedes. Agustí
Novell, mercader. Melchior Valat, tintorer. //
237v // Antoni Montanya, tintorer. Pau Alias,
peller. Joan Barraudo, talfinayre. Joan Anduy y
Miquel Puig, botiguer de sedes. Ramon Mas,
valer de naus.»
En aquest mateix die ses senyories manaren cridar en son consistori mossèn Francesch Fitor,
notari de Barcelona, procurador fiscal del dit
General y, arribat en son consistori y en presència de ses senyories, manaren li fos presentat,
per medi de Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, y presents per testimonis
Luch Duran y Pere Dalmau, porters ordinaris
de la present casa, la qual scriptura és del tenor
següent:
«Los visitadors del trienni proppassat en las
quereles de número 10, 53, 90, 95, 157, 35,
135, 130 y 94 que estan continuades en lo dietari corrent del present trienni, de las quals se li
fan a vostra mercè ocular ostensió, han declarat
que·s continuen hi·s decidesquen les causes de
don Francisco Monsuar de Serra y T. Solà, del
canonge Luýs Cassador, T.a Pedrola y altres officials de les galeres de Joan Moxó, dels taulers
de Viella, de T.b Grives, tauler de Puigcerdà, del
tauler de la vila de la Selva, de T.c Lombardia,
deputat local de Empúrias, ab la prefició de
temps y penes en dites quereles contengudes. E,
si bé per part del consistori són estades notifica-

Y encontinent lo dit Francesch Fitor, procurador fiscal, respongué que ell actualment estava
fent las diligèncias sobreditas, y que continuaria
aquellas, y farie tot lo que tocava fer en rahó de
son offici, en evident utilitat y servey del dit General. Presents per testimonis los sobredits Dalmau y Duran.
238v

Disapte, a XIIII. En aquest die ses senyories manaren a mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, present en consistori,
que, lo més prest li sie possible, trague tots los
memorials de debitors condempnats per sentències de visita fetas contra los deputats y oÿdors y officials del dit General fins lo die present, y axí com los anirà trahent los liure en mà y
poder de mossèn Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General, a fi y effecte que
exequute tots los debitors continuats en dits
memorials.
E lo dit mossèn Agustí de Lana respongué que
ell estava prompte y apparellat en fer son offici.
Presents per testimonis Pere Dalmau y Luch
Duran, porters ordinaris de la present casa.

239r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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Disapte, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories la senyora // 239v //
Hierònyma Pedrola y Gibert, muller de mossèn
Francesch Pedrol y Destorrent, mercader, ciutadà de Barcelona, la qual en nom y com ha
procuradora de mossèn Sebastià Vilella, notari
ajudant del racional y comprovador de las en-

trades y exides del General, com de sa procura
conste, ab acte rebut en poder de mossèn Steve
Gilabert Bruniquer, notari de Barcelona, als
deu del mes de dezembre mil sis-cents vint-yhu, en dit nom renuncie lo dit offici en mà y poder de ses senyories en favor de mossèn Joan
Carreras, donzell, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació y provehir lo
dit offici en favor de dit Carreres, comforme per
capítols de Cort està disposat. E ses senyories
admeteren la dita renunciació si y comforme per
capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Pere Dalmau y
Luch Duran, porters ordinaris de la present
casa.
239bisr Dimecres,

a XXV. En aquest die lo magnífich
Joan Carreras, donzell, en Barcelona domiciliat,
per quant los molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya seran servits fer-li
mercè de provehir en son favor lo offici de ajudant del racional y comprovador de las entrades
y exides del dit General, vaccant per renunciació
de aquell, feta en son favor per Sebastià Vilella,
notari, últim possessor de aquell, com conste
aba acte rebut en la scrivania major del dit General, continuat en la scrivania major del dit General, continuat en lo present dietari sots jornada de 21 del corrent, y dit Vilella és debitor de
dit General en diverses quantitats per condempnació y sentèncias de visita fetes fins la present
jornada, desitjant que lo General sia satisfet en
ditas quantitats, convé y promet a ses senyories
que ell donarà y pagarà a ses senyories aquells,
donant facultat a ses senyories que se les puguen retenir de les terces de son salari de dit son
offici, en lo modo y forma que ses senyories se
retenen les quantitats degudes per los demés officials en rahó de ditas condempnacions, y per
ço attèndrer y cumplir-ne obliga a sa persona y
béns al dit General, com a deutes fiscals y reals,
renunciant al beneffici de menor edat y restitució in integrum, per quant és menor de vint-ysinch anys, major emperò de vint y a son propri
for, sotsmetent-se al for y jurisdicció de ses senyories, cort y consistori de aquells y al privilegi
militar y monició de vint-y-sis dies, y a tot altre
dret en açò obviant y ab jurament largament.
Presents per testimonis Francesch Colberó y
Hierònym Galí, scrivent.

nyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, si y
comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
Divendres, a XXVII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats, presents en son consistori, manaren de paraula a mossèn Pau Beulo, servint lo offici de racional de la present casa per
absència de mossèn Agustí de Lana, donzell,
qui obté lo dit offici, present en dit consistori,
que trague y liure al magnífich Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General, qui obté
lo dit offici, tots los memorials de condempnacions de visita del trienni 1620, y de altres dèbits del dit General, comforme ja tenen manat
al dit mossèn Agustí de Lana, son principal, no
apartant-se dels manaments ja fets // 240r // per
dit effecte, ans bé, confirmant de nou aquells en
quant menester sia; y lo dit Beulo, present en
consistori, dix estar prompte y apparellat de
obehir a ses senyories y fer tot lo que podrà fer,
comforme fa per servir al consistori.

nyor Joseph Corrià, ciutadà honrat de Leyda,
deputat real del dit General lo trienni corrent,
cullidor de la bolla de Leyda en lo temps que
aquella no és arrendada, present en consistori, lo
qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit son offici de cullidor, supplicant a ses se-

En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, no apartant-se dels altres manaments fets per mossèn
Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit
General, per lo effecte devall scrit, ans bé, en
quant menester sia, confirmant y renovant
aquells, manaren al dit magnífich Joan Batista
Cassador, exactor demunt dit, que ab tot effecte exequute tots los dèbits del General, axí de
condempnacions de visita com altres, comforme en la sentència proferida en la última visita
sobre la querela de número 96 està disposat, y
altrament dit Cassador està tingut y obligat fer
per rahó de son offici, y també done compte y
rahó de las diligèncias que ell dit exactor ha fetas sobre la cobrança dels dèbits del General,
dels quals hi ha inventaris rebuts, per exequutar
dits dèbits que són mencionats en la sentència
de la dita última visita sobre la querela de número 46, a la qual ses senyories se refferexen, comminant contra dit exactora demunt dit, que altrament serà procehit contra d’ell, comforme
disposició de ditas sentèncias y altrament apparexerà convenir. E lo dit Cassador de paraula
respongué que ha fet y fa las diligèncias possibles, de las quals és tingut y obligat per rahó de
son offici, acerca de las cosas contengudas en lo
present manament, de manera que no pot fer
més diligències de las que ha fetas y actualment
està fent, representant a ses senyories que és negoci de grandíssima // 240v // discusió, que ell
per sa persona, essent com és lo dit negoci de
tant gran discució, del qual insurgexen infinides

a. ab acte interlineat.

a. a continuació repetit exactor.

239bisv Dijous, a XXVI. En aquest die lo molt il·lustre se-
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monis Raphael Rubí, burgès de Puigcerdà y
Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona.

difficultats, no pot ab la brevedad que ses senyories manen acudir a tot, y que farà tot lo que
podrà y serà tingut y obligat, comforme ha fet
sempre.
Dilluns, a XXX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Pedrós, porter real, lo
qual digué y féu relació a ses senyories com ell,
per orde y manament de ses senyories, se era
conferit en la vila de Camprodon y havia presentades unes letres, de part de ses senyories, dirigides a Antich Duran, botiguer de dita vila,
despedides als tres del corrent al dit Duran,
acerca de donar los libres de administració de la
bolla de dita vila, administrada per // 241r // ell
dit Duran en lo trienni corrent, manant-li donàs
dits libres en mà y poder de ell dit Pedrós, a fi y
effecte de aportar aquells en poder de ses senyories, y que los diners procehits de dita bolla giràs
a ses senyories, com més largament en dites letres y manament se conté, a las quals se ha relació, las quals dix haver-li presentades en la dita
vila de Camprodon, en casa de sa pròpria habitació, y ha fet levar acte de la dita presentació de
aquelles, rebut en poder del scrivà de la Deputació local de dita vila y col·lecta, y donà en mà y
poder de ses senyories nou quaderns de la administració de dita bolla, los quals dix haver-li liurats lo dit Duran, los quals quaderns són de las
terças sotascrites, continuades en lo memorial
següent:

Novembre MDCXXVIII
Dimecres, lo primer. Festa de Tots los Sancts.
242r

Divendres, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Onoffre
Massanés, sobrecullidor del dit General en la
part de ponent, ha comptat y pagat las tercas de
octubre, nohembre y dezembre del any proppassat de 1627, y de janer, febrer y mars del corrent any 1628, tant del dret ordinari com de
galeres, exceptat las taulas següents: ço és, la
taula de Balaguer y sa col·lecta, deu los libres y
diners de ditas dos terças; la taula de la vila de
Vimbodí, deu los libres y diners de dites dos
terces; y la taula de la ciutat de Tortosa, deu los
libres y diners de la dita terça de janer, febrer y
mars pròxim passat.

242v

Dimars, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Antoni Joan Fita, notari de Barcelona y scrivà de la visita del General
tinguda lo trienni corrent, lo qual, per part dels
molt il·lustres senyors visitadors de dita visita,
donà en mà y poder de ses senyories una scriptura, continuada en un full de paper, que dix ser
declaració de un dubte posat per lo scrivà major
y secretari de dit General, acerca del pagament
del minyó y nou testimonis qui entrevingueren
en la inseculació dels lochs vacants de deputats y
oÿdors, feta als quinze de maig pròxim passat, la
qual scriptura és assí cusida, signada de letra A.

«Memorial dels libres de la bolla de Camprodon, ço és, nou quaderns de las terças següents
del trienni corrent 1626.
Primo, lo quadern de la terça de juliol, agost y
setembre 1626.
Ítem, lo quadern de octubre, nohembre y dezembre de dit any 1626.
Ítem, lo quadern de janer, febrer y mars del any
1627.
Ítem, lo quadern de abril, maig y juny 1627.
Ítem, lo quadern de juliol, agost y setembre
1627.
Ítem, lo quadern de octubre, nohembre y dezembre 1627.
Ítem, lo quadern de janer, febrer y mars 1628.
Ítem, lo quadern de abril, maig y juny 1628.
Ítem, lo quadern de juliol, agost y setembre
1628.»
241v

Y encontinent los dits nou quaderns o libres de
dites terces y donaren aquells en mà y poder de
mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la
present casa, a fi y effecte que mire y regonega
aquells per a poder saber lo que ha entrat en poder de dit Duran per rahó dels drets de dita bolla.
E lo dit magnífich Agustí de Lana, present en
consistori, prengué los demunt dits libres o quaderns per lo effecte demunt dit. Presents per testi-

Dimars, a VIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes feren venir en consistori al magnífich Agustí de Lanaa, // 243r //
donzell, racional de la present casa, al qual, present en dit consistori, digueren si ell havia posat
en exequució los manaments li eren estats fets
en diverses jornades, comforme consta en lo
present dietari, acerca de continuar debitors en
libre de Vàlues los condempnats en la visita feta
en lo present trienni. E lo dit de Lana respongué que ell havie fet tot lo que li era estat manat
y li havia tocat en rahó de son offici.
243v
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Dimecres, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present
Principat y comtats, Tb... Boer, scrivà de manaa. a continuació una declaració transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1538.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms .

ment, los quals, per part de dit excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general, aportaren y
donaren en mà y poder de ses senyories una carta de sa magestat dirigida a ses senyories, la qual
és del tenor següent:
«A los amados y fieles nuestros los diputados del
General de Cathaluña.
El rey.
Diputados. A los de mi Consejo de Aragón he
mandado vayan a continuarle en essa ciudad,
donde tengo resuelto acudir a concluir lasa // 244r
// cortes, y aunque por el puesto que ocupan en mi
servicio tendréis con ellos muy buena correspondencia, todavía he querido encargároslo, no porque dude dello, por lo que se les debe, sino porqué
entendáis los que les estimo, recomendándoos sus
personas para todo lo que en común y particular se
les offreziere y quanto me serviréis en que todos entiendan, en lo que espero hallarán en vosotros la estimación y respeto con que los han de tratar. Dada
en Madrid, a XVI de octubre MDCXXVIII. Yo, el rey.
Vidit, dux, thezaurarius generalis. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit, Villanueva».
244v

Dijous, a XXIII. En aquest die se tingué en la present casa de la Deputació junta de elets de persones dels tres estaments, los quals ses senyories
manaren convidar per las cosas y affers del General y present Principat baix scrites, en la qual
junta entrevingueren los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors don T.b de
Semmanat, ardiaca major de la Seu de Barcelona, // 245r // Macià Amell, canonge de dita Seu,
don Joachim Carbonell, canonge de dita Seu,
fra Francesch Joan de Calders, del hàbit de Sant
Joan. Per lo estament militar, los senyors don
Joan Ferran, don Berenguer d’Oms, don Raphael Biure, don Ramon de Calders y Ferran y
Francesch de Junyent. Per lo estament real, los
senyors Julià de Navel, Francesch Bru y Bertran
Dezvalls. Als quals, per ses senyories, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, fonch proposat
que, tenint entès per lo excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, que la magestat del rey,
nostre senyor, li ha scrit que ha resolt de acompanyar la sereníssima infanta dona Maria, reyna
de Ungria, sa germana, la qual havie concertat
casar ab lo sereníssim rey de Ungria, fins en
aquesta ciutat de Barcelona, y acabar las corts
que té comensades als naturals de aquesta província y que, per sa real vinguda y de dita serenísa. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1539.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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sima reyna de Ungria, sa germana, y solempnització de aquella, gustaria de festas y altres regosijos de que la occasió de dita vinguda sua y de sa
germana obliguen, y que sa excel·lència los havie // 245v // donat una carta real que dix haver
rebut de sa magestat, juntament ab la sua, ab la
qual lo rey, nostre senyor, scriu a ses senyories lo
mateix que per sa excel·lència los és estat dit y representat, la qual carta manaren ses senyories
ser-los legida, com en effecte los fonch legida a
dits senyors elets per mi, scrivà major y secretari
del dit General, y juntament manaren ses senyories ser amostrats y legits dits senyors elets los
exemplars de la present casa de altres occasions
de vingudas de reys y reynes en lo present principat de Cathalunya y ciutat de Barcelona, y en
particular lo exemplar fet lo any 1599 per occasió de la vinguda de la magestat del rey don Phelip Segon, de gloriosa memòria, pare y predecessor immediat de sa magestat, en rahó de la qual
cosa dits senyors deputats han suplicat a dits
senyors elets fossen servits aconsellar-los lo
que·ls apparexerà haver de fer en esta occasió de
la vinguda de sa magestat y de la dita sereníssima
reyna de Ungria, perquè ses senyories, ab tant
savi y madur consell, confien en haver de acertar
al servey de Déu, de sa magestat y beneffici del
Principat. E los dits senyors elets, ohida la dita
proposició y la dita real carta, y vists y mirats y
regoneguts los dits exemplars, resolgueren que
per est negoci se ajuntassen per demà de matí, a
las deu hores, perquè millor poguessen aconsellar a ses senyories lo que aparexeria convenir y
axí se disgregaren ab dita resolució.
Divendres, a XXIIII. En aquest die se tornaren a
juntar las ditas personas eletes dels dits tres estaments, que foren juntades lo die de aÿr en la
present casa, las quals tornaren a vèurer los dits
exemplars y carta de sa magestat y altres coses
que·ls apparagué haver // 246r // de vèurer y mirar y, vistes y mirades y atteses aquelles, aconsellaren a ses senyories que la occasió representada axí per sa excel·lència en virtut de la carta de
sa magestat, rebuda per ses senyories en rahó
de la real vinguda de sa magestat y de la dita sereníssima reyna de Ungria en lo present Principat y ciutat de Barcelona, obligue en què ses
senyories fassen gran demonstració de regosijo
y contento de vinguda de nostre rey y senyor, y
de la infanta, reyna de Ungria, demanaven, y
aquest Principat acostuma de fer en semblants
occasions, y que la disposició de les dites festes,
ço és, quines han de ser aquellas, y ab quina
forma y modo ses senyories se servesquen
comètrer-la a algunas perçonas pràtigues y expertas en semblants coses, reduhint-les a menor
número dels dits senyors elets, perquè axí més
fàcilment se puguen concertar ditas festas, ço
és, quines han de ser, la disposició, modo y for-
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ma de aquellas, las quals persones elegidores y
anomenadores per ses senyories reduhides a
manco número, com a expertes y pràtigues poran aconsellar a ses senyories quinas fe(s)tas
hauran de ser, y lo modo y forma y disposició
de aquelles, y axí se disgregaren dites persones
eletes. E ses senyories, en exequució del consell
donat per dits senyors elets, encontinent anomenaren per lo effecte dalt dit los següents, ço
és, los senyors don Joan Ferran, don Berenguer
d’Oms, don Ramon de Calders y Ferran, don
Raphael Biure, mossèn Francesch de Junyent y
Julià de Navel.
246v

Dilluns, a XXVII. En aquest die arribà mossèn
Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
en consistori de ses senyories, a effecte de presentar al consistori de ses senyories una scriptura, que dix ser resposta que ell fa a un manament fet de part de ses senyories, a instància del
procurador fiscal del General, a XXI del present y
corrent mes de nohembre, la qual ses senyories,
a instància y supplicació de dit mossèn Antoni
Joan Fita, han manat ser continuada per mi,
scrivà major y secretari del dit General, en lo libre de Deliberacions de la present casa, al peu
de dit manament, y ses senyories interrogaren
lo dit mossèn Antoni Joan Fita que diga si la deliberació, que ell diu en la dita sua resposta ser
estada feta per los senyors visitadors acerca de
fer una caxa, si està posada en exequució, y si la
dita caxa està feta o no, y si los processos que ab
dit manament a instància del dit procurador //
247r // fiscal del General se li demanan si són
tancats en dita caxa, y en cas sien tancats qui té
las claus de dita caxa, y si són dits processos en
son poder de ell dit Fita o no, perquè convé al
General y a la bona exequució y direcció de las
causas per los senyors visitadors a ses senyories
comeses, que són les dels processos de querelas
de dita visita que se li demanan, que vingan dits
processos en poder de ses senyories y de la scrivania major del General, per a prosseguir y continuar las ditas causas y posar en exequució
aquellas, comforme per los senyors visitadors és
estat ordenat, y que per recusar dit Fita en donar los dits processos cessa de posar-se en exequució lo que està per los senyors visitadors
comès a ses senyories. E lo dit mossèn Antoni
Joan Fita ha respost a dita interrogació que ell
de present sols respon al manament que li és estat fet, y que en lo demés diu que del die de la
desliberació feta per los senyors visitadors fins
ara han pasat un any y mig o cerca, y en rahó de
la exequució de aquella se’n remet als actes de la
visita. Y encontinent fonch per ses senyories interrogat altra vegada que diga si la caxa està
feta, y si los processos són tancats en ella, y qui
té las claus. E lo dit mossèn Antoni Joan Fita
respongué que açò és matèria de visita, y que de
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present no pot respondre sens consulta dels
senyors visitadors.
Dimars, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats enviaren a sercar lo magnífich mossèn Joan Batista Cassador, donzell,
exactor del General, perquè personalment vingués devant ses senyories, y en son consistori
per lo effecte devallscrit, y axí dit mossèn Joan
Batista Cassador, exactor, enviat a sercar com
està dit, vingué devant ses senyories y en dit son
consistori y essent allí present dit magnífich
exactor, en presència de mi, Antoni Tió, // 247v
// notari y scrivà major del General devallscrit, y
de Luch Duran y Pere Dalmau, porters ordinaris del General dea Cathalunya y present casa de
la Deputació, com a testimonis a las cosas devallscrites, ses senyories, manaren a mi, dit
scrivà major, que levàs acte y continuàs en lo
present dietari com ses senyories en diverses jornades, y en particular en jornades de 14 de janer, 7 de febrer, 14 de juny, 20 de setembre y
27 de octubre pròxims passats, comforme consta en lo dietari de la present casa sots las ditas
jornadas, al qual se remeten, han manat al dit
magnífich Joan Batista Cassador, exactor demunt dit, que ab tot effecte y sens escusa y dilació alguna, exequutats tots los debitors del General, tant de receptorias dels drets del dit
General tingudes fins lo die present, com de
preus de vendes lo arrendaments de bolles de
dit General, tant entichs com moderns y corrents, y tant de condempnacions de visita del
dit General, tant dels triennis passats com de la
última visita, y tant de drets de galeras com de
las seguretats de la pèrdua de aquellas, com per
altres qualsevols causas y rahons, y procehir al
inventari y posar en exequució los béns dels dits
debitors, axí principals com fermances, y encara
dels partícips de las vendas dels drets de dit General y de las bollas de aquell, com també dels
hereus y successors e béns tinents y possehints
dels dits debitors, y los inventariats posàs en
venda en la forma de dret statuïda, y que disposan lo usos, pràtigues, stils y observances del dit
General, a fi y effecte que lo dit General, per
medi de las diligèncias que dit magnífich exactor és tingut y obligat fer en rahó de son offici,
cobràs las quantitats tant notables que li són degudes per ditas receptorias, arrendaments de
sos drets y de dita bolla y sentèncias de visita, axí
dels ordinaris com de galeres y seguretats de
aquellas seguidas per rahó de la pèrdua. Y com
no obstant los dits manaments ses senyories no
hajan pogut conciderar augment en la dita cobrança, ni diligència conciderable feta per dit
magnífich exactor en aquella, y per los fins y effectes de las obligacions ordinàrias a que dit Gea. a continuació ratllat devall scrits.

neral és tingut y obligat, com de las extraordinàrias, que de present són imminents per la
vinguda de la real magestat del rey, nostre senyor, en lo present principat de Cathalunya, per
acompanyar la sereníssima reyna de Ungria, //
248r // sa germana, y concluir las corts comensades en la present ciutat de Barcelona, per las
quals coses se offereix haver de gastar lo General notabilíssimes quantitats, convingue al General cobrar sos crèdits, sens donar loch a dilacions la present y urgent occasió, que no·s pot
escusar. Per ço, ses senyories, desitjant acudir a
las obligacions de sos officis respective en quant
los és possible, y per dit effecte la diligència y
obra del dit magnífich exactor sia, no sols convenient, però encara necessària per ser son offici, estatuït per la cobrança y exacció de las quantitats degudas al General, no apartant-se dels
manaments y exortacions per ses senyories, axí
de paraula com en scrits, y axí en las jornades
dalt referidas com en altres qualsevol fets, y fetas
al dit magnífich exactor ni de las comminacions
de las penas al dit magnífich exactor, imposades
per los capítols y actes de Cort, y també per ses
senyories ab dits manaments y altrament. Ans
bé, estant y perseverant en los dits manaments,
exortacions y comminacions de penes, y en
quant menester sie, confirmant y renovant
aquells y aquellas perquè dit magnífich Joan
Baptista Cassador, tant en lo temps present com
en altre qualsevol no pugue escusar-se de no ser
estat legítimament exortat y manat, y perquè los
debitors no entengan ser moviment de dit magnífich exactor, sinó que és voluntat deliberada
per la conveniència dalt dita y altrament del
consistori de ses senyories de present y sots las
penas mateixas imposades per dits capítolsa y
actes de Cort, y ab las sentèncias y provisions de
ditas visitas y de suspensió de son offici, salaris y
emoluments de aquell. Diuen, exorten y manen
al dit magnífich mossèn Joan Baptista Cassador,
exactor demunt dit, que sens escusa ni dilació
alguna, exequute y exequutar fasse ab tot effecte los dits debitors del dit General, tant de dèbits antichs com moderns de receptorias, tant
de arrendaments del dret de aquell com també
de vendes eo arrendaments de bollas, axí antichs com moderns, per rahó axí de terças antigas com corrents, y de dret de galeres y seguretats, seguidas per la pèrdua de aquellas, com
també de condempnacions de visitas, axí de la
// 248v // últimament feta com de les demés,
tant és a ssaber contra principals com fermances, com també partícips y altres de qualsevol
manera obligats y sos hereus y successors y béns
tenints y possehints de aquells, y los béns de
tots los dits obligats, axí inventariats com altres,
pocehint a venda y distraccions de aquells ab

l’ostil de dret statuït y en particular los obligats,
axí principals com fermances, partícips y altres
qualsevols per rahó de las bollas de Perpinyà,
trienni 1569, en las quals se deuen notabilíssimes quantitats, per la cobrança y exequució de
las quals se fa instància a ses senyories per lo
procurador de la comunitat de Sant Pere de la
present ciutat, com a interessada en dita bolla y
contra los hereus y successors y béns tenints de
aquells, sens excepció de personas algunas, altrament en tot cas de dilació o escusa, comminan ses senyories contra dit magnífich exactor
que procehiran a exequució de las ditas penas y
altrament, comforme apparexerà convenir y de
justícia ser fahedor. E axí mateix han manat a
dit magnífich exactori que quiscun die acude en
consistori de ses senyories ab lo libre dit Ferrando Paga, per donar rahó del estat de la exacció y
exequució de aquella.
E lo dit magnífich mossèn Joan Batista Cassador, exactor del General demunt dit, responent
al dit manament, digué que ell estava prompte y
apparellat de fer son offici, comforme lo ha fet
fins lo die present, ab la vigilància, cuydado y
diligència que ha pogut y té obligació per rahó
de dit son offici, axí solicitant los debitors del
dit General com també posant aquells en exequució, inventariant los béns y posant-los en
subhast y encant, ab expedició de moltas tabbas, instant als corredors la subhastació y encant
de dits béns y la liurança de la hasta fiscal, procehint las subhastacions de dret estatuïdas y imposicions // 249r // de lanternas, comforme lo
stil del General y casa de la Deputació, de manera que de present no pot fer majors diligèncias de las que ha fetas y està fent per la cobrança dels dèbits de dit General, representant a
ses senyories que si la cobrança de dit General
no ha tingut lo augment que ses senyories y ells
desitgen per la obligacions de sos càrrechs y officis, entén ser per respecte de molts y diversos
sobrecehiments fets en las ditas exequucions,
tant de justícia com altrament, y també perquè
en las vendasa de moltas proprietats de dits debitors se concidera no sols conveniència per al
dit General, però encara dany per molts dèbits
en que ditas proprietats són carregades, primers
en temps y millor en dret que lo dit General,
comforme se’n té plena notícia y las ditas són
molt tènuas, hagut respecte al valor de ditas
proprietats, de manera que lo General no cobrarà cosa alguna, y estant axí molts debitors
van pagant algunas quantitats, y se facilita la cobrança, y que de present lab hera és molt terrible, y que las anyadas són males, y no·s troben
diners per pagar ni per comprar proprietats de
a. a continuació ratllat en las vendas.
b. la interlineat.

a. a continuació ratllat de Cort.
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debitoris, y los qui tenen diners voldrien comprar per no res coses de valor. Y en lo que té respecte en fer exequució dels debitors de la dita
bolla de Perpinyà, trienni 1569, diu y respon
que ses senyories manen advertir que, molts
dels que·s diuen ser partícips en la dita bolla, no
han firmat en la capitulació de la participació, y
axí li appar no ser just fer-se dita exequució en
béns de persones que clarament no consta ser
obligades. Y per ço suplica a ses senyories sien
servits manar fer fer declaració judicial, perquè
segons aquella se puga fer lo de justícia, y en lo
de venir cadal die devant ses senyories aportant
lo Ferrando Paga, diu que està prompte y apparellat de obeir a ses senyories, però que adverteix que occupant-se ell en venir cadal die ab dit
libre Ferrando Paga // 249v // la solicitació de
dita cobrança haurà de cessar, per no poder dit
exactor acudir en dos cosas juntas en un mateix
temps. E ses senyories en què dit mossèn Joan
Batista Cassador, exactor, ha dit en sa resposta,
en respecte de la exequució dels debitors de la
bolla de Perpinyà, trienni 1569, han manat que
dit exactor exequute tots los dits debitors, axí
principals com fermances y partícips que conste
ser obligats y haver firmat en los actes, y los hereus y successors y béns tinents possehints de
aquells, y que en los demés en los quals se dupte si són obligats o no, y si han firmat o no, ses
senyories manaran pèndrer deguda resolució,
ab vot y parer dels magnífichs assessors per lo
die de demà o altre, quant més prest podran.
En aquest mateix die jo, Antoni Thió, notari,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, enviat per los molt il·lustres senyors deputats del dit General, ab orde exprés de ses
senyories, constituït personalment devant dels
molt il·lustres senyors visitadors de la visita últimament feta del dit General, personalment trobats junts, convocats y congregats en forma de
consistori de la dita visita, en un aposento de las
casas de la sòlita y acostumada habitació del
il·lustre y molt magnífich senyor misser Vicents
Hortolà, hu de dits senyors visitadors, de paraula, en nom y de part de dits senyors deputats, he
representat a dits senyors visitadors que, conciderant dits senyors deputats que, ab sentèncias
y provisions fetas en dita visita, dits senyors visitadors havien comesa la cognició y exequució
de algunas causas de querelas fetas per lo procurador fiscal de dita visita contra algunas personas en los processos de ditas querelas anomenades, y axí era just y convenient al General se
passe avant en ditas causas, cognició y exequució de aquellas, ministrant justícia a las parts, y
per dit effecte los processos originals de las ditas
querelas, eren, no sols convenients, però encara
// 250r // necessaris, per ço que sens ells no·s podia passar avant en ellas, havien per ço enviat a
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cercar ja molts dies fa a mossèn Antoni Joan
Fita, notari y scrivà de la dita visita y, present en
lo consistori de ses senyories, li havien manat de
paraula que, en concideració que las ditas causas
y exequucions de aquellas spectaven a ells, dits
senyors deputats, en virtut de la dita commisió
de dits senyors visitadors, la qual és estada intimada y notificada a dits senyors deputats, y feta
de ella particular memòria ab acte públich en lo
dietari de la casa de la Deputació, y axí dits senyors visitadors, en quant a las ditas causas per
la dita commisió no tenian que fer cosa alguna,
per ser aquellas deferidas al consistori de dits
senyors deputats, y per est effecte los originals
processos de aquellas havien de venir a la scrivania major del General. Per ço, dit mossèn Antoni Joan Fita donàs, liuràs y entregàs dits originals processos a mi, dit scrivà major del General,
per la prossequució de las ditas causas y cognició y exequució de ellas, que en açò feria lo que
devie y ere obligat, hi·s veie ser axí la voluntat
dels senyors visitadors, y que lo dit mossèn Antoni Joan Fita havia respost que ell no podia donar dits processos sinó que, pagat y satisfet de
sos condecents salaris, ell ne feria còpia auctèntica y fefahent. Y ses senyories li digueren que
advertís que havia de donar dits originals processos perquè lo General no era just fos vexat en
pagar cosa indeguda y sens causa, puis los originals havien de ser liurats, dels quals dita Fita estava íntegrament pagat y satisfet de pecúnias del
General, y dit mossèn Fita estigué y perseverà
en sa pretenció de no haver de donar dits originals, sinó còpia, pagat de son salari condecent.
Y, aprés de alguns dies, vehent la recusació de
dit Fita per lo procurador fiscal del General, és
estada donada una requesta en scrits a dit Fita,
requerint-lo que, sens dilació ni escusas, donàs
y liuràs dits // 250v // originals processos a mi,
dit scrivà major del General. Y dit Fita perseveràa en sa pretensió, recusant donar dits originals processos, offerint donar-ne còpia de
aquells, mitjensant satisfacció de son salari, y vehent ses senyories la continuació de dit Fita en
la recusació de donar dits processos originals, y
que la dilació de tenir dits processos era danyosa
al dit General, perquè cessava la prosequució y
exequució, continuació de ditas causas per dita
recusació, pochs dies fa han manat despedir manament en scrits a dit Fita, manant-li que ab totb
effecte donàs y liuràs los dits processos ab comdempnació, que altrament se procehiria contra
d’ell. Y que, en lo die de hair, dit Fita comparegué devant dits senyors deputats en son consistori ab una suplicació en scrits, contenint, segons digué, resposta al dit manament, ab la qual
se fa inserció per dit Fita de dit manament y de
a. a continuació ratllat va.
b. tot interlineat.

una deliberació que diu ser estada feta per los
dits senyors visitadors en certa jornada, deliberant ab ella fos feta una caxa de molt bona fusta
y capàs, ab cert número de claus, que se han de
tenir per certas personas de dits senyors visitadors, per estar recòndit lo procés de la visita
dins aquella, y que encara estava la visita en peu,
y que no podia donar dits originals processos, la
qual resposta han manat dits senyors deputats
ser continuada en lo libre de Deliberacions dels
senyors deputats, al peu de dit manament, y que
havien interrogat a dit Fita que digués si la dita
deliberació és estada exequutada o no, y si los
dits processos que se li demanen eren tancats
dins la dita caxa, y qui tenia las claus de aquella,
y dit Fita ha respost a la dita interrogació que ell
sols venia per a respòndrer al dit manament, y
que no tenia que respondre altra cosa y, feta per
los senyors deputats altra interrogació contenint lo mateix effecte de la dalt dita, dit Fita ha
respost // 251r // que dit negoci ere de visita, y
que no podia respòndrer sens consulta dels senyors visitadors. Y que dits senyors deputats, vehent esta recusació, y que tirava dit Fita en haver del General quantitats indegudas per rahó
de ditas còpias, desitjant ses senyories evitar gastos supèrfluos al dit General, y vehent lo negoci
de las ditas causas estar suspesas per causa de
dita recusació de dit Fita, dits senyors deputats
havien arrestat a dit Fita per tota la casa de la
Deputació, y que havent dits senyors deputats
entèsa que dits senyors visitadors s’eren juntats,
havien ordenat y manat a mi, dit scrivà major,
reportàs aquest fet a dits senyors visitadors, representant-los la causa del arrest de dit Fita, y
que si dits senyors visitadors no gustaven de què
los dits processos fossen liurats y entregats a mi,
dit scrivà major, per a proseguir y continuar-se
las ditas causas que per ells dits senyors visitadors los eren estades comeses y la exequució de
aquellas, que dits senyors deputats manarien
soltar y liberar la persona de dit Fita, puis lo dexar de prosseguir y continuar-se las ditas causas
sols seria per lo deffecte de dits processos que,
com està dit, són necessaris per las ditas causas.
E los dits senyors visitadors, parlant lo senyor
canonge Claris, respongueren de paraula que
jo·ls fes loch perquè ells poguessen premeditar
la resposta, qual convenia al que per mi los és
estat reportat y representat. Y axí jo, dit scrivà
major, hisquí fora del aposiento, a hont aguardí
per algun espay de temps, y després, cridat per
medi de un porter, entrí en dit aposento, a hont
per dits senyors visitadors, de paraula, parlant lo
dit senyor canonge Claris, fonch respost que
havien entès lo que per part de dits senyors deputats los era estat representat y reportat, y que
responian que dits senyors deputats // 251v // se

servissen de relexar y liberar la persona de dit
mossèn Antoni Joan Fita, scrivà de aquella visita, perquè ere necessari per lo ministeri de aquella, per negocis de molta importància, que després se tractaria de liurar o dexar de liurar dits
processos. E jo, dit scrivà major, me só despedit
de dits senyors visitadors, y encontinent he reportat a dits senyors deputats la exequució per
mi feta del que per ses senyories, com dalt se
diu, me ere estat manat, y la resposta feta per
dits senyors visitadors, y ses senyories han manat ser tot continuat en lo present dietari.
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a. entès ... visitadors interlineat.
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Dezembre MDCXXVIII
Dimecres,a VI. En aquest die, Antoni Çabater,
corredor públich y jurat de la present ciutat y
ministre del General, constituït personalment
en consistori de ses senyories, ha feta relació,
mitjensant jurament // 252v // per ell prestat en
lo ingrés de dit son offici, que ell, en virtut del
manament de ses senyories, ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat de Barcelona, per més de trenta dies,
tot aquell cens de pensió annual de cent-y-sinquanta liuras barceloneses, ab senyoria, si alguna n·i ha, lo qual los hereus y successors del
quòndam Francesch Corbera y de Gualbes, tenien y possehien, rebien y acostumaven de rèbrer sobre de aquelles dues cases que la egrègia
comptessa de Çavallà té y posseheix en la plaça
de Santa Anna de la present ciutat de Barcelona,
en la tabba per effecte de dita subhastació despedida, y al dit corredor liurada als XI de setembre pròxim passat, al qual se ha relació més largament designat, y que ha posat la primera,
segona y tercera lanterna, y assignat die sert per
a liurar, y no ha trobat comprador algú qui li
donàs dita, y axí per orde y manament de ses
senyories, per deffecte de altre comprador, ha
liurat lo dit cens al honorable procurador fiscal
del General, mossèn Francesch Fitor, notari de
Barcelona, per preu de dos mília liuras barceloneses, las quals, per orde y manament de ses
senyories, ha offertas donar per lo dit cens en
nom del dit General. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die, lo dit Antoni Sabater,
corredor demunt dit, en virtut del dit jurament,
ha fet relació a ses senyories que ell, de orde y
comminació de ses senyories, ha encantat y subhastat per temps de trenta dies y mes, tot aquell
censal mort ja creat, de preu y proprietat de mil
y tres-centas liuras, y de pensió annual de sexanta-sinch liuras, que mossèn Jaume Font, quòndam, mercader, ciutadà de Barcelona, tenie y
possehie, rebie y acostumava de rèbrer, y los hereus y successors de aquell tenien y possehien,
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// 253r // rebien y acostumaven de rèbrer quiscun any en cert termini, sobre la universitat de
Cardona, per los lochs sòlits y acostumats de la
present ciutat, ab imposició de las tres acostumades lanternas, y assignació de termini per a
liurar, y que no ha trobat comprador algú, ni
dita alguna en dit censal, y axí, per orde y manament de ses senyories ha liurat dit censal al dit
procurador fiscal del dit General en nom de
aquell, y en deffecte de altre comprador, per
preu de mil liuras barceloneses, las quals ha offertas donar de orde de ses senyories, en nom
del dit General, per lo preu de dit censal. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari,
y Hierònym Galí, scrivent.

general. Presents per testimonis los dits Colberó y Galí.
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En aquest mateix die, lo dit Antoni Çabater,
corredor demunt dit, mitjansant jurament, ha
fet relació a ses senyories com ell, de orde y comissió de ses senyories, ha encantat y subhastat,
per los lochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona, per més de trenta dies, ab imposició
de les acostumades lanternas, tot aquell censal
mort, ja creat, de orde de cent-y-vint liuras, y
pensió annual de sis liuras, que mossèn Jaume
Font, mercader de Barcelona, tenie y possehie,
rebie y acostumave de rèbrer, y los hereus y successors de aquell tenen y possehexen quiscun
any en cert termini, sobre la heretat y béns de
Pere Soldevila, de la vila de Çarreal, y que no ha
trobat comprador algú de dita alguna, y axí, per
orde y manament de senyories ha liurat lo dit
censal al dit procurador del dit general, comprant en nom del dit General, per preu de vuitanta liuras barceloneses, las quals ha offertas
donar en preu de dit censal, en nom del dit General. Presents per testimonis los sobredits
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die, lo dit Antoni Çabater,
corredor demunt dit, mitjansant lo dit jurament, ha fet relació a ses senyories // 253v //
com ell, de orde y manament de ses senyories,
ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y
acostumats de la present ciutat de Barcelona,
per més de trenta dies, ab imposició de las acostumades lanternas, tot aquell censal mort ja creat, de preu y proprietat de sinquanta liuras y
pensió annual de sinquanta sous, lo qual mossèn Jaume Font, mercader de la present ciutat,
tenie y possehie, rebie y acostumave de rèbrer, y
sos hereus tenen y possehexen, y acostumen de
rèbrer sobre la heretat y béns de Jaume Oliver,
de Çarreal, y que no ha trobat comprador ni
dita alguna en dit censal, y axí de vot y manament de ses senyories ha liurat lo dit censal al dit
procurador fiscal, comprant en nom del dit General, per preu de trenta liuras, las quals ha offertas donar en preu de dit censal en nom de dit
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Dilluns, a XI. En aquest die Luch Duran, hu
dels porters ordinaris y escarseller de la present
casa, present en consistori, féu relació a ses senyories com Miquel Arquer, ferrer de la vila de
Arenys, qui, als nou de janer pròxim passat,
fonch extret de las presons de la present casa ab
manlleuta de tenir lo arrest de la present ciutat
de Barcelona, ab reincidència, de què, per tot lo
dit mes de janer proppassat, se tornaria hi·s presentaria en los dits càrcers no guiat ni assegurat,
sots las penas en lo acte de dita manlleuta contengudes, al qual se ha relació, no s’és may presentat ni tornat en los dits càrcers com tenie
obligació, axí refferint. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, no apartant-se, ans bé confirmant lo manament fet de
paraula per ses senyories a Gismundo Boffill,
notari, ajudant ordinari de la scrivania major del
General, en dies passats, que dins sis dies donàs
y liuràs a ses senyories en son consistori lo procés de la causa que en dita scrivania major, devant dels magnífichs assessors del General se
aporte entre lo procurador fiscal del dit General
de una, y molts dels obligats en lo arrendament
de la bolla de Perpinyà, trienni 1569, // 254v //
ço és, principals, fermances y partícips y altres
hereus y successors de aquells de parts altra, lo
que dit Boffill fins lo die present no ha fet, han
manat de nou al dit Gismundo Boffill, que done
y liure lo dit procés a ses senyories en son consistori dins tres dies pròxims, y del die present
immediatament en avant comptadors, sots pena
de suspensió de son offici, salaris y emoluments
de aquells per lo temps que estarà en donar y
liurar lo dit procés, y altres penes a ses senyories
ben vistes, attès que lo dit procés és necessari
per a cobrar lo General lo que li és degut per lo
arrendament de dita bolla, y també les parts necessitan de dit procés per lur justícia, y insten
devant ses senyories la cobrança de aquell, comminant contra dit Boffill que en cars dins lo dit
termini no done y liure lo dit procés, se procehirà per ses senyories a la dita suspensió y exequució de las ditas penas y altrament, comforme
apparexerà de justícia ser fahedor, lo qual manament fonch intimat y notificat de paraula a dit
Gismundo Boffill personalment trobata en la
scrivania major dits die y any per mi, scrivà major y secretari del dit General, de orde y manament de ses senyories. E lo dit Boffill ha respost
de paraula que ell fa totas las diligèncias possia. a continuació ratllat personalment.

de la Nativitat de Nostre Senyor Déu, Jesuchrist.

bles en trobar lo dit procés, y que no sap què
fer, que la voluntat és tràurer aquell a lum, y
que no·s pert per ell, sinó perquè no·l trobe.
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Disapte, a XVI. En aquest die, vingué en consistori lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses
senyories // 255v // com lo magnífich Joseph
Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del
General en la part de levant, ha comptat y pagat
la terça de abril, mars y juny pròxim passat, axí
del dret ordinari com de galeras, exceptat las
taulas de Gerona y sa col·lecta, de la vila de Canet del Mar, y de la vila de Caldes de Monbuy,
les quals deuen los libres y diners de dita terça.
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Dimars, a II. En aquest die, entre les nou y deu
hores de la matinada, vingué en consistori de ses
senyories, lo qual estava junt en casa del senyor
deputat ecclesiàstich, la senyora Marianna Bertran, viuda relicta del quòndam Miquel Bertran,
mercader, ciutadà de Barcelona, la qual, en nom
y com ha procuradora de Pere Farell, argenter,
ciutadà de Barcelona, receptor del dit General,
com de sa procura conste ab acte rebut en poder
de Francesch Pons, notari de Barcelona, als 20
de octubre 1621, en dit nom renuncià lo dit offici de receptor del General, en mà y poder de
ses senyories, y en favor de Joan Francesch Codina, mercader // 258r // ciutadà de Barcelona,
suplicant en dit nom a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació, y provehir lo
dit offici en persona de dit Joan Francesch Codina. E ses senyories admeteren la dita renunciació
si y comforme per capítols de Cort los és lícit y
permès y no altrament, dient que la provisió de
dit offici la farien en son loch y temps. Presents
per testimonis Francesch Pons, notari y Joan
Velat, negociant, ciutadà de Barcelona.

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mestre Vicents Barthomeu, doctora
en medicina, el qual, mediant jurament per ell
prestat en mà y poder de ses senyories, féu relació com ell visite Miquel Figueres, guarda ordinari del General, lo qual dix tenir una indisposició y malaltia per la qual no pot acudir a la
servitut de son offici.
Dilluns, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Onoffre
Massanés, sobrecullidor del General en la part
de ponent, ha comptat y pagat la terça de abril,
maig y junyb // 256r // pròxim passat, axí del dret
ordinari com de galeras, exceptat las taulas de la
ciutat y col·lecta de Tortosa, de la vila de Tremp
y Pallàs y sa col·lecta, de la vila de Montblanch y
sa col·lecta, y de la ciutat de Urgell, los quals
deuen los libres y diners de dita terça.

Dimecres, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Pedrós, porter real, lo
qual, mediant jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, féu relació a ses senyories com
ell, de orde y manament de ses senyories, se ere
conferit en la vila de Cardona y havie prestat als
honorables cònsols de dita vila unes letras de intima emanades del consistori de ses senyories,
despedides als VII de dezembre pròxim passat,
notificant-los en elles la venda feta al General de
aquell censal mort ja creat, de pensió annual de
sexanta-sinch liuras, que los hereus del quòndam Jaume Font, rebien sobre la universitat de
dita vila de Cardona, comforme en dites letres,
a las quals se ha relació, largament se conté, la
qual presentació féu als XXI del mes de dezembre pròxim passat en la vila de Cardona a dits
magnífichs cònsols de dita vila, trobats personalment en casa del cónsol en cap de dita vila,
los quals respongueren unànimes y conformes
que tant se estimaven pagar al General com als
dits hereus, axí refferint.

En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los senyors fra Hierònym de Calders, del hàbit de Sant Joan; don Joan Ferran,
don Raphael Biure, don Ramon de Calders y
Ferran, don Berenguer d’Oms, Francesch de
Junyent, donzell; Julià de Navel, ciutadà honrat
de Barcelona; Bertran Dezvalls, ciutadà honrat
y Francesch Bru, ciutadà honrat; elets anomenats per ses senyories, acerca de las festes se han
de prevenir per la vinguda de sa magestat y sereníssima reyna de Ungria, los quals aportaren y
donaren a ses senyories son vot o scriptura, continuada en dos fulls de paper, la qual és assí cusida, signada de letra A.
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Janer MDCXXVIIII

Diumenge, a XXIIII. Any Nou.
Dilluns, a XXV MDCXXVIIII. Die de Nadal y festa
a. a continuació ratllat en medicina.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1539-1541.
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Y axí mateix féu relació com ell dit Pedrós se ere
conferit en la vila de Çarreal y havia presentat altres letres de intima a Jaume Oliver de dita vila,
contenint en effecte la venda feta al General de
aquell censal de pensió annual de sinquanta
sous, que lo dit Oliver prestava quiscun any als
dits hereus del dit quòndam Jaume Font, comforme de ditas letras de intima despedides dit
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se han de rezelar alguns moviments e insurts del
francès en aquest Principat, per tenir-se alguna
nova de guerra, y axí sa excel·lència pregant-ne
quant encaridament podie a ses senyories fossen
servits manar que, del diner restant en poder del
General del servey fet a sa magestat en las corts
de 1585, per obs de refecció y redificació y reparo de fortalezas del present Principat y comtats, manen refer y reparar lo dit rompiment y
fracció, majorment que entén no serà necessària
molt gran summa, que serà fer-ne molt gran
servey a sa magestat y a sa excel·lència, y gran
beneffici al Principat y comtats.

die de set de dezembre pròxim passat està contengut, la qual presentació féu a dit Oliver, personalment trobat en dita vila de Çarreal, en casa
de sa pròpria habitació, als XXV de dit mes de dezembre pròxim passat, lo qual respongué que
ell les tenie per presentades, axí refferint.
E axí mateix féu relació a ses senyories com ell,
lo mateix die de XXV de dezembre pròxim passat, havie presentat altres letres a Joan Soldevila,
de dita vila de Çarreal, trobat personalment en
dita vila en casa de sa pròpria habitació, notificant-li la venda de aquell censal feta al General,
de pensió de cent y vint sous barcelonesos, que
los dits hereus del dit quòndam Jaume Font, rebien sobre los béns del dit Joan Soldevila, com
en dites letres despedides dit die de set de dezembre pròxim passat largament se conté. E lo
dit Soldevila respongué que ell tenie luït y quitat lo dit censal, comforme amostrarie ab acte, y
axí no entenie dèurer res, axí refferint. Presents
per testimonis a la dita relació, Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.

E ses senyories respongueren que desitjaven
servir a sa magestat y a sa excel·lència en lo que
ponen hi·ls és permès, ab salvetat dels capítols y
actes de Cort y drets de aquesta terra, y que estan ja informats de aquest fet, y del que poden y
deuen fer en rahó de aquell, y que axí pendrien
resolució // 259v // quant prest puguen del què
se havia de fer en rahó de aquest negoci.
Dijous, a IIII. En aquest die lo magnífich Agustí
de Lana, donzell, racional de la present casa, ha
fet relació a ses senyories en consistori que per
part de Pere Farell, receptor del dit General, són
estades deposades en la taula de la present ciutat
a ses senyories en compte apart de galeras, vuit
quinsenades, ço és, primera y segona de setembre, primera y segona de octubre, y primera y
segona de nohembre, y primera y segona de dezembre pròxim passat, las quals juntas fan summa de dos mília nou-centas dotse liuras, nou
sous y set diners, y per rahó de condempnació
de sentència de visita dita dels plusos, quarantatres liuras, desset sous y sis diners, a compliment
de tot lo que ell ab dita sentència estave condempnat, de manera que de present no és debitor en cosa alguna del General, salva la comprovació que al present se ha de fer, comforme lo
stil, ús y pràtiga de la present casa, tant en favor
com en contre de dit Farell.

En aquest mateix die, lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, féu
relació a ses senyories com fins lo die present no
trobà debitor en lo racional ni libres de aquell a
Pere Farell, receptor del General, ans bé, aquell
trobà ésser acreador per algunes quantitats que
ha deposades corrent la present jornada.
En aquest mateix die mossèn Francesch Corratger y Mestre, notari, credenser del General, present en consistori, féu relació a ses senyories que
en los libres // 259r // de la sua credensa, de las
quinzenades primera y segona del mes de dezembre pròxim passat del dret ordinari, del que
dit receptor ha rebut en ditas quinzenades y que
ell se trobà lo die de hair en la taula de la present
ciutat, y veu com per part de Pere Farell, receptor del General, se girà en als senyors deputats
en dita taula tot lo valor de dites dos quinzenades del dit dret ordinari, comforme ne estava
carregat en la dita credensa.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament, lo qual, de part del excel·lentíssim loctinent y capità general de sa magestat, representà
a ses senyories lo mateix, que ja ab dos recaudos
de sa excel·lència en dies passats, havie representat a ses senyories, que havia succehit una
fracció y rompiment del vall del castell de Perpinyà, causat pochs dies fa per la molta aygua
havia entrat per lo fosso de dit vall, que·y havia precissa necessitat per la fortalesa y fortificació de dit castell, perquè no·s patís algun desastre del enemich, de refecció y reparo del dit
rompiment, majorment en esta temporada, que

En aquest mateix die mossèn Onoffre Soler,
chirurgià, ciutadà de Barcelona, mitjensant jurament per ell prestat en mà y poder del senyor
deputat ecclesiàstich, ha fet relació a ses senyories com mossèn Francesch Corratger y mestre
Mercader, credenser del General, està en lo llit
ab indisposició, y sagnat, de manera que no pot
levar-se del lit, y axí no pot acudir a la servitut
de dit son offici.
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256

Dimars, a VIIII. En aquest die comensaren ses
senyories de anar, com en effecte anaren, en la
Lotja de la present ciutat, consistorialment ab
los porters y masses grans davant, acompanyats
de molts officials de la present casa, per los
arrendaments de las bollas, com és acostumat.
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Disapte, a XIII. En aquest die, ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present
ciutat per lo arrendament de las bollas.

Vallgornera, aportà en consistori y presentà a
ses senyories una scriptura en resposta del sobredit manament, la qual és del tenor següent:

En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes donaren y presentaren a mossèn Francesch de Vallgornera y
Senjust, donzell, regent los comptes del dit General, present en consistori, un manament en
scrits, lo qual és del tenor següent:

«Molt il·lustres senyors: A 13 de janer de 1629
se ha presentat a Francesch de Vallgornera y
Senjust, donzell, regent los comptes del General, un manament, en lo qual se li mana que, en
lo tocant de son offici, deduhesca a exequució y
pose en exequució las sentèncias proferidas
contra los officials del General en la visita proppassada, // 261v // fent tot lo que li toca en exequució de ditas sentèncias, lo qual manament se
diu fer-se per quant dit Vallgornera, no obstant
que ab altres manaments se li ha manat lo mateix, protestant que altrament vindran a son càrrech las quantitats, que per sa recusació y negligència se dexaran de cobrar, y que altrament
se procehirà contra d’ell, comforme disposan las
ditas sentèncias; al qual manament, responent
dit Francesch de Vallgornera y Senjust, diu que,
en quant se pretengués que incumbís per rahó
de son offici, al qual no li toca que dit regent los
comptes té obligació de retenir-se las terças dels
officials, suplica a vostres senyorias que·s servescan advertir que, quant se pagan ditas terças, és
en virtut y exequució de albarà firmat per vostres senyorias, precehint altres legítimas solempnitats, y en aqueix cas dit regent los comptes
no pot retenir-se res, sinó que precisament ha
dea despedir per la taula o banch de la present
ciutat, axí com està contengut en cada partit
dels albarans firmats. Per ço y altrament, suplica
a vostres senyorias sien servits no molestar-lo ab
semblants manaments, dient tot lo sobredit ab
expressa protestació, que sens voler, tàcita ni expressament aprovar las pretesas sentèncias de
visita y altres provisions, sinó sie en quant sia
tingut y obligat que, per escusar rigurosas exequucions y altres prejudicis, ab ànimo, emperò,
y salva dret de contradir y impugnar aquellas
per tots los casos a ell lícits y permesos, offereix
y està prompte de obeir y fer tot allò que per
rahó de son offici, en exequució de ditas sentèncias, dega fer, lo que ignora, y suplica a vostres
senyorias sien servits que la present resposta sia
continuada al peu de dit manament, manant al
scrivà major o altre a qui toque no done còpia
auctèntica ni fefahent de la hu sens l’altre, requerint etcètera. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.

«Als XIII de janer MDCXXVIII y en altres jornades
diferents, tant en scrits com de paraula, los senyors deputats y oÿdors del present trienni han
manat a vostra mercè, mossèn Francesch de
Vallgornera, regent los comptes del General de
Cathalunya, que per lo que tocava a son offici
posàs en exequució las sentèncias proferidas
contra los officials del General en la visita proppasada, las quals a ses senyories són estades notificades y liurades, y estan continuades en lo libre del dietari corrent, en jornada de quinse de
dezembre 1627 y en altres, comforme en ditas
sentèncias està disposat, de las quals és estat
provehit lo decret de exequució, y que fes tot lo
que en rahó de son offici, en exequució de ditas
sentèncias, li tocava y spectava. Com fins vuy
han vist, no s’és curat de obeir a dits sentèncias
ni al mandato de dits senyors // 261r // deputats,
en molt gran prejudici del General y menyspreu
de ditas sentèncias y manaments. Per ço, dits
senyors deputats, sens prejudici de dits manaments, ans acumulant aquells altre vegada, li
manan lo mateix que dit die de tretse de janer li
fonch manat, és a ssaber, que en lo que a son offici toca pose en exequució lo contengut y disposat en ditas sentèncias, altrament protestan
que las quantitats que dexarà de cobrar, y fins
vuy se són dexades de cobrar per no haver obeït
a ditas sentèncias y manaments, y al que de present se li fa, vinguen a càrrech de vostra mercè y
de las fermanças té vostra mercè donades per
rahó de son offici, y que serà procehit contra
vostra mercè, comforme disposan ditas sentèncias».
Y encontinent, essent legit lo dita manament de
orde de ses senyories al dit de Vallgornera y
Senjust per mi, scrivà major y secretari del dit
General, respongué dit de Vallgornera y Senjustb que li fos donada còpia de dit manament,
la qual li fonch donada a cap de poch per mi, dit
scrivà major. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
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E, després, als divuit del dit mes y any, lo dit de
a. a continuació ratllat paper.
b. a continuació ratllat per mi, scrivà major y secretari del
dit General, respongué dit de Vallgornera.
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Dimars, a XVI. En aquest die lo doctor en medicina Joan Francesch Rossell vingué en consistori de ses senyories, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en mà y poder del senyor deputat
ecclesiàstich, féu relació a ses senyories com visia. a continuació repetit precehir.
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te la persona de Jaume Pi, albaraner del General, lo qual dix estar en lo lit ab indisposició, per
la qual no pot servir lo dit son offici.
Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories manaren a mossèn Joan Batista Cassador, donzell,
exactor del General, present en consistori, en
presència dels testimonis devall scrits, comforme està continuat en un // 262v // full de paper
que ses senyories donaren y liuraren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, lo qual, de manament de ses senyories jo, scrivà major, he legit a dit magnífich exactor en presència dels testimonis, lo qual és del tenor següent:
«Los senyors deputats del General de Cathalunya, en exequució del que digueren a vostra
mercè en la scriptura que, als XXVIII del mes de
nohembre pròxim passat, li fonch presentada,
comforme conste en lo dietari de la present casa
sots la dita jornada, han fet mirar als magnífichs
assessors ordinaris de la present casa lo procés
de la causa que·s porte en la present casa sobre
la bolla de Perpinyà del trienni 1569 y, ab vot y
parer lur, han fet assentar en libre de Vàlues
com y aquí se ha de exequutar en rahó de dita
bolla, y axía manen a vostres mercès encontinent exequute los obligats en dita bolla comforme trobarà assentat en dit libre de Vàlues, sens
rèplica alguna, altrament procehirà contra de
vostra mercè comforme de justícia trobaran ser
fahedor.»
E no res menys ses senyories manaran a dit
mossèn Joan Batista Cassador, present en consistori, sens prejudici dels altres manaments a ell
fets per ses senyories en diverses jornades, ans
bé acolummar a ell(s) que ab tot effecte exequute tots los dèbits del General, axí antichs
com moderns, axí de bolles com de receptories,
com també de visites, com altres qualsevol. E
axi mateix han liurat en presència de mi, scrivàb
major y testimonis, al dit exactor lo memorial
dels debitors de la bolla de Perpinyà, trienni
1569.
E lo dit magnífich exactor, present de paraula,
dix que representave a ses senyories que de present inmineix en los arrendaments de les bolles
per lo trienni pròxim vinent, y que no concidera
conveniència fer-se exequu- // 263r // cions contra los debitors, per lo que de elles pot resultar
retardació de compradors eo arrendadors de dites bolles, de hont se pot vèurer notabilíssim
dany al General, per no trobar-se arrendadors o
compradors per temor de las ditas exequucions,
ab tot dix que està prompte y apparellat en fer
a. a continuació ratllat fir.
b. a continuació repetit scrivà.
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com sempre ha fet tot lo que té en obligació de
son offici. Presents per testimonis Gismundo
Boffill, notari y Luch Duran, hu dels porters ordinaris de la present casa.
Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja // 263v // de la
present ciutat per los arrendaments de les bolles, com és acostumat.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die anaren ses senyories consistorialment en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de las bolles.
Divendres, a XXVI. En aquest die Antoni Çabater, corredor públich y jurat de la present ciutat,
present en consistori de ses senyories, mitjensant jurament per ell prestat en lo ingrés de son
offici, féu relació com ell, de orde y manament
de ses senyories, ha encantat y subhastat per los
lochs acostumats de la present ciutat tot aquell
ànnuo cens de pensió de sexanta liuras barceloneses, que los hereus del quòndam Antoni Vidal, droguer, fan quiscun // 264r // any en cert
termini als hereus del quòndam Jaume Losades,
debitor del General, sobre aquelles cases scituades en la present ciutat de Barcelona, en la plaça
del Blat vella, al entrant de la Argentaria, y no
ha trobat persona qui haja offert donar en preu
de dit cens sinó és estat mossèn Francesch Fitor,
procurador fiscal del General, lo qual, en nom
del dit General, ha offert donar vuit-centas liuras per lo preu de dit cens, axí refferint.
E axí mateix, ha fet relació com ell, dit Çabater,
ha encantat y subhastat per los lochs acostumats
de la present ciutat totes aquelles cases scituades
en lo carrer dels Cambis, prop la font de Santa
Maria, les quals eren de Francesch Soler, baxador, debitor al General, las quals estan dirruïdes
y no ha trobat comprador algú qui offerís en
preu de aquelles sinó és estat lo dit mossèn
Francesch Fitor, procurador fiscal del General,
lo qual, en nom del dit General, ha offert donar
y pagar en preu de aquelles sinquanta liuras barceloneses, axí refferint.
E axí mateix ha fet relació com ell, dit Çabater,
de orde y manament de ses senyories, ha encantat per los lochs acostumats, per temps de més
de trenta dies, tot aquell ànnuo cens de pensió
de dotse liuras y deu sous, que los hereus del
quòndam Pau Alzina reben sobre unes cases scituades a las voltas de Sant Agustí, las quals vuy
possehexen los hereus del quòndam Vicents Sellerés, notari, y no ha trobat dita alguna en lo dit
cens, sinó és estat lo dit mossèn Francesch Fitor, lo qual, en nom del dit General, ha offert
donar en preu de dit cens cent setanta liuras
barceloneses, axí refferint.

ral, ses senyories manaren que lo dit Gismundo
Boffill, de assí a Carnestoltes primer vinent
done lo dit procés de dita causa en la dita suplicació mencionat a la part instant de dit don
Anton de Armengol a sos gastos, altrament se
procehirà // 265v // contra de ell dit Boffill,
comforme de justícia trobaran fahedor y que lo
sobredit li sia notificat per a què·u pose en exequució.

E axí mateix, féu relació com ell, per orde de ses
senyories, ha encantat y subhastat per los lochs
acostumats de la present ciutat, per // 264v //
més de trenta dies, tot aquell cens, de pensió
annual de divuit liuras y deu sous, que los hereus del quòndam Antoni Joan Vidal, mercader
del General, reben sobre unes cases scituades en
lo carrer del portal Nou de la present ciutat, que
Esperansa Grosset, viuda del quòndam Nohé
Grosset, té y posseheix, etcètera, y no ha trobat
persona qui tant haja offert donar en preu de
aquell com la dita Esperança Grosset, la qual ha
offert donar en preu de dit cens tres-centas y
deu liuras barceloneses, axí refferint.

E, lo mateix die, fonch notificat al dit mossèn
Gismundo Boffill, present en la scrivania major,
lo dit manament per mi, scrivà major y secretari
del dit General. E lo dit Boffill respongué que
ell faria tot lo que serie obligat en rahó de son
offici. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.

En aquest mateix die Joan Sever Verdaguer,
corredor públich, jurat de la present ciutat y ministre del General, féu relació a ses senyories en
son consistori mediant lo dit jurament, com ell,
per orde y manament de ses senyories, ha encantat y subhastat per los lochs acostumats de la
present ciutat tot aquell ànnuo cens de pensió
de vuit liuras quiscun any, que los hereus del
quòndam Galceran Francesch Torró rebien sobre una torre scituada en la muntanya de Monyuïch, prop Nostra Senyora del Port, y no ha
trobat qui haja offert en preu de aquell sinó és
estat lo dit mossèn Francesch Fitor, procurador
fiscal del dit General, lo qual ha offert donar en
nom del dit General, en preu de dit cens, cent y
vint liuras barceloneses, axí refferint.
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Febrer MDCXXVIIII
Disapte, a III. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters // 266r // y masses grans devant y acompanyats de molts officials del General, anaren en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent, com és acostumat.
Dimars, a VI. En aquest die mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, present en consistori de ses senyories, féu relació
com la bolla de Balaguer, trienni 1581, està closa, de manera que per avuy no·s deu cosa alguna
al General per rahó de dita bolla de dit trienni
1581.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, per part del
noble don Anton de Armengol, fonch donada y
presentada en consistori de ses senyories la suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Gismundo Boffill, ajudant de scrivà major del General, no ha obehit
ni·s cura de obeir a la sentència y decret de exequució fetas, en lo present consistori de la visita,
contra de aquell, en favor d’esta part de don Anton de Armengol en la querela de número 145,
per a què, a sos gastos, tornàs a fer lo procés original en dita querela mencionat, lo que redunda
en dany d’esta part y menoscabo de dita sentència y provisió. Per ço y altrament, suplica dit don
Anton de Armengol sian vostres senyorias servits, per exequució de ditas sentèncias y provisions, manar ab penas graves y de càrcer a dit
Boffill que, dins precís termini, obtempere al
que és estat declarat en dita visita, altrament sia
exequutat per ditas penas o altrament ésser procehit contra de aquell, com a renitent a las
sentèncias de la visita, y per ço ésser fetas provisions oportunes. Lo offici, etcètera.
Altissimus et cetera. Pasqual.»

Dimecres, a VII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present
ciutat per los arrendaments de las bollas, com és
acostumat.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich // 266v // Vicents Barthomeu, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament per ell prestat en mà y poder del senyor
deputat ecclesiàstich, féu relació a ses senyories
com ell visite la persona de Miquel Figueres,
guarda ordinària del dit General, lo qual dix estar en lo lit ab indisposició y febre, per la qual
no pot acudir a la servitut de dit son offici.
267v

Y encontinent, legida que fonch la dita suplicació per mi, scrivà major y secretari del dit Gene259

Dilluns, a XVIIII. En aquest die Antoni Thió,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, féu relació a ses senyories com, per seguretat del General del arrendament de la bolla de
Balaguer, trienni 1626, fet per los senyors deputats del trienni 1623, a onze del mes de febrer MDCXXVI, a Antoni Huyestrell, fonch donat
per dit Huyestrell un memorial de las fermances
que se havien de donar per lo dit arrendament,
entre las quals fermances fonch anomenat Lo-
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rens Pintor, menor, de la present ciutat, per
quatre-centas liuras per quiscun any, posant la
dicció «menor» abreviada en esta forma mor., y
que dit scrivà major rebé la firma de dit Lorens
Pintor, continuant aquella de mà sua al peu de
dit memorial, en jornada de VIIII del mes de
abril de dit any MDCXXVI, dientes Testes firme
dicti Laurentii Pintor, unius ex dictis fidejussoribus, et cetera, y en lo libre dels Memorials dels
arrendaments de las bollas del dit trinni mil siscents vint-y-sis, en foli VI de dit libre, està insertat eo copiat dit memorial de fermances, firmat
aquell de mà de mossèn Agustí de Lana, donzell, racional, y dels senyors deputats comforme
dispose lo capítol de Cort, a hont està scrit lo
dit Lorens Pintor, menor, per la dita fermança,
a hont està allergada la dita dicció menor ab letra extesament clarament, a hont no·s pot posar
dupte sobre la dita dicció, y que en lo libre aprisiari dels arrendaments de les bolles de dit trienni 1626 està aprisiat lo dit acte ab clàusules necessàries, comensant en foli 16 de dit libre, la
qual aprisia assentada per mà de Magí Quer,
notari, lo qual havie servit // 268r // molt temps
en la scrivania major del dit General, y havia servit de scrivà major en occasions de malaltia de
mossèn Pere Pau Vidal, al qual dit scrivà major
donà aprisiar moltes de les aprisies de dits arrendaments, y dit Magí Quer prengué error en lo
assentar de dita fermança, entenent la dicció posada en lo memorial donat per dit Huyestrell,
que diu menor abreviat ab letres mor. per dicció
major, posant larch en letres aquella majorem, y
axí és just se fasse correcció de la dita dicció minorem per ser cert que ell dit scrivà major prengué la firma de dit Lorens Pintor, menor, del
que té plena memòria, y resulta de que si fos estat Lorens Pintor, major, no·y havia per a què
dir major, que ja·s fora entès no dient menor,
que era lo major, y per a distingir lo menor del
major se acostume, quant se parle de una persona que té lo mateix nom de altre que·s major,
posar la dicció menor, y també que en lo memorial continuat en lo dit libre està extesa la
dita dicció menor ab totes las letres, y axí se veu
dit error ser comès per dit Magí Quer, en lo assentar de dita dicció en lo acte continuat en dit
aprisiari.
En aquest mateix die Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, féu relació en consistori de ses senyories com en lo arrendament de la
bolla de Balaguer, trienni 1626, als onze del
mes de febrer de dit any, arrendà a Antoni Joan
Huyestrell, fonch ell dit Colberó testimoni instrumental en lo dit acte, hi·s recorde molt bé
que lo dit Hyestrell donà un memorial de les
fermances que se havien de donar per seguretat
del dit arrendament, entre les quals fonch anomenat Lorens Pintor, menor, de la present ciu260

tat, per quatre-centas liuras per quiscun any,
però la dicció menor abreviada en esta forma
mor., y lo scrivà major // 268v // y secretari del
dit General rebé la firma de aquell continuada
de mà sua al peu de dit memorial, en jornada de
nou de abril de dit any 1626, dient Testes firme
dicti Laurentii Pintor, unius et dictis fidejussoribus, et cetera, y en lo libre dels Memorials dels
arrendaments de les bolles del dit trienni, en foli
6 de dit libre està copiat lo dit memorial de fermances, firmat aquell de mà de mossèn Agustí
de Lana, donzell, racional, y dels senyors deputats, com és acostumat, a hont està scrit lo dit
Lorens Pintor, menor, ab letres clares y distinctes, per lo que no·s pot duptar en dita dicció, y
en lo libre aprisiari de dits arrendaments de les
bolles de dit trienni està continuat y aprisiat lo
dit acte ab letra scrita de mà de Magí Quer, notari, que havia scrit molt temps en la escrivania
major del General, y havia servit de scrivà major
en temps de mossèn Pere Pau Vidal, en occasions de malaltia, al qual dit mossèn Antoni
Thió donà aprisiar lo dit acte de dit arrendament de dita bolla de Balaguer y molts altres
arrendaments de bolles de dit trienni, no podent-ho fer los fadrins de dit Thió ni ell dit Colberó per lo gran cafer hi havia leshores en la
scrivania major, y lo dit Magí Quer prengué
error en lo assentà de dita fermança en la dicció
menor, lo qual per error posà major havent de
posar menor, y axí és just se fasse correcció de la
dita dicció que diu major per error de dit Quer,
y que diga menor per ser cert que ell dit Colberó veu que dit scrivà major prengué la firma de
dit Lorens Pintor menor, del que té plena
memòria, hi·s verifique ab lo mateix memorial
firmat per dit Agustí de Lana y senyors deputats, en lo qual està estesament scrita la dita dicció menor ab totes las letras, y axí clarament se
veu lo dit error ser comès per dit Magí Quer en
lo assentar dita dicció en lo dit acte y // 269r //
aprisiari, y axí és just que se corregesca en la dita
aprisia, hi·s pose de la manera que està en lo memorial.
En aquest mateix die Hierònym Galí, scrivent
ordinari de la scrivania major, féu relació en
consistori de ses senyories com lo arrendament
de la bolla de Balaguer, trienni 1626, als onze
del mes de febrer de dit any, arrendà a Antoni
Joan Huyestrell, fonch ell dit Hierònym Galí,
testimoni instrumental en lo dit acte, hi·s recorde molt bé que lo dit Huyestrell donà un memorial de las fermanças que se havian de donar
per seguretat del dit arrendament, entre las
quals fonch anomenat Lorens Pintor, menor,
de la present ciutat, per quatre-centas liuras per
quiscun any, posant la dicció menor abreviada
en esta forma mor., y lo scrivà major y secretari
del dit General rebé la firma de aquell continua-

da de mà sua al peu de dit memorial en jornada
de nou de abril de dit any 1626, dient Testes firme dicti Laurentii Pintor unius ex dictis fidejussoribus, et cetera, y en lo libre dels Memorials
dels arrendaments de las bollas de dit trienni, en
foli 6 de dit libre està copiat lo dit memorial de
fermances, firmat aquell de mà de mossèn
Agustí de Lana, donzell, racional, y dels senyors
deputats, com és acostumat, a hont està scrit lo
dit Lorens Pintor, menor, ab letres clares y dictinctes, per lo que no·s pot duptar en dita dicció, y en lo libre aprisiari de dits arrendaments
de las bollas de dit trienni, continuat y aprisiat
lo dit acte ab letra scrita de mà de Magí Quer,
notari, qui havia scrit molt temps en la scrivania
major del General, y havia servit de scrivà major
en temps de mossèn Pere Pau Vidal, // 269v //
en occasions de malaltia, al qual dit mossèn Antoni Thió, donà a aprisiar lo dit acte de arrendament de dita bolla de Balaguer, y molts altres
arrendaments de bolles de dit trienni, no podent-ho fer los fadrins de dit Thió ni ell dit Galí,
per lo gran cafer y havie leshores en la scrivania
major, y lo dit Magí Quer prengué error en lo
assentar de dita fermança en la dicció menor, lo
qual per error posà major, havent de posar menor, y axí és just se fassa correcció de la dita dicció que diu major per error de dit Quer, y que·s
diga menor per ser cert que ell dit Galí veu que
dit scrivà major prengué la firma de dit Lorens
Pintor, menor, del que té plena memòria, hi·s
verifique ab lo mateix memorial, firmat per dit
Agustí de Lana y senyors deputats, en lo qual
està extesament scrita la dita dicció menor ab
totes les letres, y axí clarament se veu lo dit error
ser comès per dit Magí Quer, en lo assentar dita
dicció en lo dit acte y aprisia, y axí és just que se
corregesca en la dita aprisia hi·s pose de la manera que està en lo dit memorial.a
271r
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Mars, MDCXXVIIII
Dilluns, a V. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo honorable Joan Salvador,
apothecari, ciutadà de la present ciutat de Barcelona, lo qual, en nom y com ha procurador de
Joan Andreu Cugul, notari y scrivà de la Deputació local del General de la ciutat y col·lecta de
Tarragona, com de sa procura conste, ab acte
rebut y testifficat en poder de Joan Pau Oller,
notari de dita ciutat de Tarragona, als tres del
corrent, en dit nom donà y presentà a ses senyories, la qual és assí cusida, signada de letra A, la
decretació al peu de aquella continuada, juntament ab la procura dalt chalendada, signada de
letra B.

a. a continuació una renúncia transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1541-1542.
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Dijous, a VIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, per part del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de la present ciutat de Barcelona, los senyors Joan Boldó y don
Galceran Semmanat, canonges de dita Seu, los
quals, per part de dit molt reverent y insigne Capítol, feren a ssaber a ses senyories com lo dit
molt reverent y insigne Capítol havia determinat
fer-se pregàries a Déu, Nostre Senyor, perquè
fos servit donar-li victòria contra los enemichs
de la santa fe cathòlica en les guerres que de present se li offerexen, attès que axí ho ha scrit sa
magestat a dit molt reverent y insigne Capítol, y
axí y per dit effecte havien determinat fer-se una
solempne professó per lo dit die de demà, suplicant per ço a ses senyories fossen servits assistirlos en les atxes de cera que en semblants occasions sol aquesta casa acudir. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells acudirien a sa obligació, estimant en lo que era rahó la mercè que lo dit molt
reverent y insigne Capítol los feya.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y
capità general del present Principat y comtats,
los senyors Macià Amell, canonge de la Seu de
Barcelona, don Francesch de Argensola y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats ab los porters y masses
grans devant se conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren y donaren en
scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya nos han manat // 272r // ha
representar a vostra excel·lència extrajudicialment la contrafacció de moltes constitucions
que fa lo magnífich misser Gaspar Julià Pexó,
doctor de la Real Audiència, en no voler provehir lo decret de exequució de una sentència
proferida en favor de Estàsia Pineda, viuda,
contra lo marquaz de Aytona per la cobrança de
unas pensions de censal en dita real sentència
comdempnades, ab motiu de que per sa real
magestat, en una carta dada en Sant Lorenço a
28 de abril del any 1618, en la qual mana sa magestat se estiga en una concòrdia feta y firmada
entre diversos creadors censalistes, decretada
per sa magestat, en la qual no ha firmat dita viuda Pineda, és estat servit sa magestat manar se
estiga a dita concòrdia, y no·s dicernesca exequució alguna contra dit marquez ni sos béns a
instància de qualsevol creadors censalistes. E
com per constitucions de Cathalunya, per vostra excel·lència jurades, estiga estatuït no poderse impedir per ninguna via las causas del present
Principat se han de tractar y decidir en la Real
Audiència y dins lo present Principat, per ço,
suplican a vostra excel·lència dits deputats sia
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«Debitors del libre de les Teles de 1628: Pere
Giró, velluter; Pere Vilana, velluter; Miquel
Castelló, valer; Hierònym Fornells, valer; Matheu Carbó, velluter; // 274r // Thomàs Vera,
velluter; Gabriel Planes, velluter; Thomas Belló,
texidor de lli; Francesch Fonolleda, valer; Salvador Creus, velluter; Pau Sunyer, velluter; Benet
Agustí, velluter; Joseph Mates, valer; Climent
Periqués, velluter; Barthomeu Busquets, valer;
Pau Icart, velluter; Miquel Casasúsa texidor de
lli; Pere Vilaseca, velluter, fermança de Hierònym Abella; Francesch Saldoni, velluter; Joan
Mendoça, velluter; Joseph Torres, valer.»

servit manar al dit magnífich relador passe avant
en dita causa y provehesca dit decret de exequució y lo demés concernent a la justícia de las
parts, no obstant dita real carta y decret real en
dita concòrdia posat, per ser una cosa y altra
contra las generas constitucions de Cathalunya
y leys de la terra, que a més de que serà fer una
cosa molt conforme ha justícia, dits deputats ho
rebran ha particular mercè.»
Y poch aprés, tornats ditsa senyors embaxadors,
referiren a ses senyories com havien explicada la
embaxada, a dit excel·lentíssim senyor loctinent
y capità general, en la forma que·ls era estat ordenat, y que sa excel·lència havie respost que no
estava al cap del que se li representava ab dita
embaxada, emperò que ell se informarie del fet,
y procurarie molt apretadament la observança y
exequució de las constitucions generals, drets y
privilegis de aquest Principat.
272v

Dimars, a XIII. En aquest mateix die, mossèn
Hierònym de Gàver, donzell, regint lo libre del
Manifest de la bolla de la present ciutat, // 273r
// vingué en consistori de ses senyories, lo qual
donà y presentà en mà y poder de ses senyories,
un memorial de debitors del libre del Manifest
dels parayres del any 1628, lo qual és del tenor
següent:
«Memorial dels debitors del libre del Manifest
dels parayres de 1628: Matheu Gallart, cardador; Magí Fosalba, parayre y creador; Narcís
Colomer, parayre; Joan Lorens Mir, parayre;
Joan Poch, cardador, y lo dit com a fermança de
Catharina Casals; Gabriel Poch, parayre; Josep
Montaner, parayre; Joan Matheu, baxador, fermança de Joseph Planes, cardadors; Onoffre
Bruch, parayre; Joan Viader, parayre; Pau Marsal, parayre y baxador; Sebastià Colomer, parayre; Barthomeu Castells, parayre; Jaume Fulleda,
parayre; Joan Arayol, parayre; Hiacynto Mir,
parayre; Gabriel Roquer, parayre; Miquel Roure, parayre; Jaume Casamitjana, baxador, fermança de Marianna Garau; Steva Miró, parayre;
// 273v // March Steva, parayre; Hiacynto Solà,
parayre; Joan Arsegala, parayre; Antoni Torrent, parayre; Esteva Bascans, parayre; Joan
Clapès, parayre; Pau Soler, parayre y baxador;
Jaume Puig Robí, cardador; Pere Godó, parayre; Manuel Massaguer, parayre; Nicholau Soler,
parayre; Joan Pere Morer, cardador; Antoni
Roig, parayre, fermança de Joan Ballès, parayre;
Joan Roger, flassader; Joan Francesch Masachs,
jove parayre; Bernat Soler, cardador; Joan Steva, blanquer; Jaume Pelegrí, cardador; mestre
Móra, corredor de orella; Gabriel Blanch, cardador; Narcís Campolier, cardador.»

E ses senyories en continent manaren que lo dit
memorial fos continuat en lo present dietari, y
que de aquell fos donada còpia al magnífich defendor, per a què pose en exequció los contenguts en dit memorial. E lo mateix die Pere Dalmau, porter ordinari de la present casa, féu
relació com ell, per orde de ses senyories, havia
donada la dita còpia de dit memorial al magnífich defenedor, trobat personalment en casa de
sa pròpria habitació lo mateix die, axí refferint.
275r

Dimars, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Joan Matheu Mascaró, receptor dels fraus del dit General, fogatges
y bolles no arrendades de la bolla de Barcelona,
ha pagat al General tot lo comptat, axí per rahó
de fraus com de la col·lecta de dite(s) bolles,
tant del dret ordinari com de galeres.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Hierònyn Gurri, botiguer de telas,
ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com a
procurador de Joan Matheu Mascaró, receptor
dels fraus del dit General, com de sa procura
conste ab acte rebut y testificat en poder de mi,
Antoni Thió, notari, scrivà major y secretari del
dit General, als XVIIII de juliol MDCXXVIII, en dit
nom renuncie lo dit son offici de receptor dels
fraus del dit General, en mà y poder de ses senyories, y en favor de Pau Puig, corredor de orella, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y
provehir lo dit offici en favor de dit Puig. E ses
senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, ciutadans
de Barcelona.
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a. a continuació ratllat E.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die los magnífichs
Joseph de Bellafilla, donzell, y Hierònym de
Navel, ciutadà honrat de la present ciutat de
a. a continuació ratllat velluter.
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Barcelona, vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada de part dels magnífichs
consellers de la present ciutat, la qual primer representada de paraula y després donaren a ses
senyories continuada en scrits, que és del tenor
següent:

Ros reb sobre dit General en lo mes de octubre.
Ítem, tot aquell altre censal mort de pensió de
sent sinquanta liuras que la noble dona Maria
Dezcamps y Tort reb // 277r // quiscun any sobre dit General de Cathalunya en dit mes de setembre.»

«En exequució de las deliberacions del savi
Consell de Cent y provisions en la causa de represàlias que, instant lo síndich de la present
ciutat, se han declaradas contra los de la vila de
Perpinyà y son leudari, respectivament fetes, y
inseguint los senyors consellers lo vot y parer de
la Setsena y advocats ordinaris de la present casa
y altres aplicats a qui lo savi Consell de Cent ha
comès la exequució de ditas represàlias, se han
inventariats alguns censals que alguns particulars de la vila de Perpinyà reben sobre lo General de Cathalunya, y se han despedides tabbes, y
aquelles liurades al corredor, lo qual va subhastant dits censals. E com los acreadors de dits
censals, ans de acabar-se la exequució de aquells
porien de fet attentar transportar-los y alienarlos, y fer continuar ditas transportacions en los
libres del General, // 276v // y juntament podrian rèbrer las pencions que cauran, lo que encara que no pogués alterar la naturalesa de la
cosa ni fer prejudici al síndich de la ciutat per estar ja dits censals com ha penyora judicial subjectes a vici de litigiosos, ab tot, desitjant la ciutat obviar a dits inconvenients, confiant en tot
rèbrer mercè de mà de vostres senyories, los
suppliquen manen donar orde als officials del
General a qui toca no fassen alteració alguna en
los dits censals, dels quals se’n done memorial a
part a vostres senyorias, continuant nous títols
ni despatxen noves àpoches per las pensions que
forsa·n serian caygudas o podrian càurer cens
orde exprès de vostres senyorias, a qui suplican
no manen alterar-o, y que la present embaxada
sian vostres senyorias servits manar continuar en
lo dietari, offerint la present ciutat tenir ab vostres senyorias en tot lo que pugue la correspondència que fins assí ha acostumat».

La qual embaxada jo, dit scrivà major y secretari
del dit General, legí a ses senyories, comforme
està continuada. E ses senyories respongueren
que ells desitjaven acudir a las cosas del servey
de sa magestat y de la present ciutat, y que consultarien aquest fet y veurian lo que se havie de
fer en orde de aquell per millor acertar al que
convinga.

«Memorial dels censals inventariats per lo síndich de la ciutat en la exequució de represàlias
contra la vila de Perpinyà y son laudari.
Primo, aquell censal mort de pensió dos-centas
liuras que lo noblea Gaspar de Vilanova, en Perpinyà populat, reb quiscun any sobre lo General
de Cathalunya en lo mes de setembre.
Ítem, tot aquell censal de pensió de dos-centas
liuras que la noble don Elena Alzina y Fort, viuda vuy Alzina y Ros, reb quiscun any sobre dit
General en lo mes de setembre.
Ítem, tot aquell altre censal de pensió de cent
liuras que la dita senyora dona Elena Alzina y
a. a continuació ratllat dona Elena.

E aprés, als 29 dels dit mes y any, ses senyories
feren venir en son consistori a Nicasi Castellar,
notari de Barcelona, ajudant primer de la scrivania major del dit General, y en dit nom tenint a
càrrech los capbreus dels censals y rendes que fa
lo dit General, al qual, en presència de mi, dit
scrivà major y secretari del dit General, y de
Pere Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris
de la present casa, testimonis a estes coses cridats, manaren que en ninguna manera prengue
actes alguns ni assente en los dits capbreus
transpostacions ni alienacions dels censals que
lo dit General fa a les persones anomenades en
lo memorial preincertat, ni reba ni despedesca
àpoques algunes de las pensions degudes y que
per avant se deuran de aquells sens donar-ne
rahó al consistori de ses senyories, perquè ses
senyories, entès lo fet, puguen ordenar-li lo que
apparexerà convenir, altrament comminen procehir contra d’ell comforme los apparexerà ser
de justícia.
E lo dit Nicasi Castellar respongué que estava
prompte y apparellat en obehir al que per ses
senyories se li manave.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí //
277v // de Lana, donzell, racional de la present
casa, lo qual féu relació a ses senyories coma
Onoffre Massanès, sobrecullidor del dit General en la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de juliol, agost y setembre pròxim passat,
tant del dret ordinari com de galeras, acceptada
la taula de Tremp y Pallàs y tota sa col·lecta.
En aquest mateix die lo dit mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa demunt dit, féu relació a ses senyories com lo
magnífich misser Joseph Fontanella, sobrecullidor del dit General en la part de levant, ha
comptat y pagat la terça de juliol, agost y setema. a continuació ratllat Offe.
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bre pròxim passat, axí del dret ordinari com de
galeras, acceptades las taulas de la ciutat de Girona y sa col·lecta, la taula de Puigcerdà y sa
col·lecta, la taula de Sant Celoni, la taula de
Sant Joan Cesbadessas y la taula de Camprodon, las quals deuen los libres y diners de la dita
terça.
En aquest mateix die Pere Pau Ferrera, mestre
de cases, ciutadà de Barcelona, mediant jurament per ell prestat en mà y poder de ses senyories, féu relació a ses senyories com ell, per orde
y manament de ses senyories ha mirada, vista y
regoneguda una pedra marbre que està en la
present casa solta en lo pati de la obra nova de la
part de Sant Jaume, la qual té de largària tres
palms, y dos y mig de ample y tres quarts de
gruxa, y segons son art y experiència, y per lo
jurament per ell prestat, ha judicat y judique valer vuit liuras barceloneses.
Divendres, a XXX. En aquest die lo honorable y
discret mossèn Steve Gilabert Bruniquer, síndich de la present ciutat de Barcelona, entrà en
consistori de ses senyories, // 278r // y per part
dels molt il·lustres senyors consellers y present
ciutat de Barcelona suplicà a ses senyories fossen servits concedir a dits senyor consellers y
ciutat, y per ells a Joan Canyamasses, negociant,
ciutadà de Barcelona, son agent propri, ús
franch de tots drets per servey de la present ciutat, de quantitat de quatre mília liuras, que dits
senyors consellers han de enviar fora lo present
Principat en una o més vegades, a effecte de pagaments de blats que se han comprat fora lo
present Principat per provisió de la present ciutat, representant a ses senyories la necessitat que
la present ciutat, de alguns temps a esta part, té
necessitat de blats per sa provisió. E ses senyories respongueren que desitjaven servir a la present ciutat y que veurien lo que·s poria fer en
orde de la concessió de dit propri ús.

Abril MDCXXVIIII
Dilluns, a II. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, // 278v // los senyors Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona, don Joan d’Ardena y Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters
y masses grans devant y de molts officials del dit
General, se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent y, arribats a sa
presència, explicaren la embaxada del tenor següent:

a. a continuació ratllat droguer.
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«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya nos han ordenat vinguéssem
ha representar a vostra excel·lència extrajudicialment la contrafacció de moltas constitucions
que fa lo magnífich misser Miquel Carreres,
doctor de la Real Audiència, en no voler despedir una causa de exequució de pensions de dos
censals, que prenen summa de cerca de sinch
mília liuras, que se aporta en dita Real Audiència a instància dels protectors dels aniversaris
presbiterals de la Seu de Gerona contra lo marquez de Aytona, ab motiu de que per sa real
magestat, en una carta dada en Sant Lorenço a
28 de abril del any 1618, se mana se estiga en
una concòrdia feta y firmada entre diversos crehedors censalistas decretada per sa magestat, en
la qual no·n ha firmat dits protectors, y axí no·s
dicernesca exequuxió alguna contra dit marquez ni béns seus a instància de qualsevol crehedors censalistas. E com per constitucions de
Cathalunya, las quals ha jurat vostra excel·lència, estiga estatuït no poder-se impedir per ninguna via las causas del present Principat, y que
se han de tractar y decidir en dita Real Audiència y dins lo present Principat. Per ço suplican a
vostra excel·lència dits deputats sie servit manar
al dit magnífich relador passe avant en dita causa y expedesca aquella, ministrant justícia a las
parts, no obstant dita real carta y decret de sa
magestat posat en dita concòrdia, per ser una y
altra de ditas cosas // 279r // contra las generals
constitucions de Cathalunya y leys de aquesta
terra, que a més serà fer cosa comforme a justícia dits deputats ho rebran a singular mercè.»
E, poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors en consistori de ses senyories, referiren
com havien explicada la dita embaxada en la
forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència
havia rebut la dita embaxada ab molt gran gust,
y que havie respost que entenie que lo rey, nostre senyor, no ha entès prejudicar a las constitucions de Cathalunya, y que ell en nom de sa magestat procurarà la observança de aquellas en
tota manera.
Dimars, a III. En aquest die per lo excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona,
los il·lustres don Galceran de Semmanat, ardiaca major, y Pere Pla, sacristà major de la Seu de
Barcelona, jutges apostòlichs, en virtut de commissió a ells cerca de les coses devallscrites concedida, se féu inspecció y visura del cadàver de
la religiosa Maria Socós, recòndit en una caxa
posada en la part de mà esquerra del altar major
de la iglésia de Nostra Senyora de la Mercè, de
la present ciutat de Barcelona, en presència y assistència del excel·lentíssim senyor don Pedro
Santus de Sant Pedro, bisbe de Solsona, loctinent y capità general de sa magestat en lo pre-

sent Principat y comtats, y dels molt il·lustres y
magnífichs senyors consellers de la present ciutata // 279v // y dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, qui per lo dit effecte foren convidats, y de
alguns comptes, molts cavallers y altres persones ab gran concurs. La qual inspecció y visura
se féu en la forma següent, ço és, que essent
convidats per aquella los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, anaren a
ella partint de la present casa de la Deputació ab
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General, y arribaren en la dita
iglésia dalt en lo altar, a hont trobaren ja los dits
senyors consellers, qui estaven per son orde en
la part del altar a hont se diu lo evangeli, graduats costat per costat, ço és, primer lo quint,
prop y envers lo altar, y després a mà dreta de
aquell lo quart, y després lo ters y després lo segon y últimament lo en cap. Y los senyors deputats y oÿdors se posaren en la altra part del dit
altar, en la qual se diu la epístola, ab orde de la
graduació, posant-se lo senyor oÿdor real primer prop del altar, y després a mà esquerra de
aquell lo senyor oÿdor militar, y després lo senyor oÿdor ecclesiàstich, y després lo senyor deputat real, y últimament lo senyor deputat ecclesiàstich, no trobant-se lo senyor deputat
militar per sa infirmitat. Y encontinent arribà lo
excel·lentíssim loctinent y capità general de sa
magestat, lo qual se posà en front del altar al
mig y entre los dits senyors consellers en cap y
deputat ecclesiàstich, estant tots denpeus, havent-hi devant de dit senyor loctinent, consellers, deputats y oÿdors de comptes, una taula
larga cuberta ab un brocat de cap a cap, y uns
cuxins sobre dita taula. Y al cap de un poquet
hisqueren de la secrestia de la dita iglésia los dits
senyors bisbe de Barcelona, ardiaca major y sacristà major de la Seu de Barcelona, commissaris
apostòlichs demunt dits y en presència de mi,
scrivà major, Hierònym Thalavera y T.b Çabata,
notaris de Barcelona, y assistints los dits senyors
loctinent, consellers, deputats y oÿdors de
comptes, fonch per uns cavallers y religiosos del
dit monastirc // 290r // treta la dita caxa y aportada cerca la dita taula, a hont fonch declarada y
treta de aquella lo dit cadàver y posat sobre la
dita taula, y fonch visurat per los doctors mestre
Francesch Rossell, Hierònym Roig, mestre
Joan Amat y Antoni Mostarós, doctors en medicina, mestre Miquel Miró, mestre Joan Ventura Barlet, y T.d y T.e chirurgians, los quals visuraren lo dit cadàver ab molta puntualitat y
a.
b.
c.
d.
e.

recato, comforme se conté en la relació per dits
doctors y chirurgiansa feta, y encontinent fonch
restituït lo dit cadàver en dita caxa y clavada
aquella, y tornada comforme estava abans.
Fonch per lo prior de dit monastir donada una
clau de dita caxa al dit conseller en cap y altra al
dit senyor deputats ecclesiàstich, y la dita caxa
fonch restituïda en lo loch a hont estava abans,
y després encontinent lo dit senyor loctinent,
despedint-se de dits senyors deputats y oÿdors
de comptes se’n anà, acompanyant-los los dits
senyors consellers consellers fins a la porta de la
iglésia y, tornats dits senyors consellers en lo
loch a hont estaven los dits senyors deputats y
oÿdors de comptes consistorialment, ab dits
porters y masses grans devant, y ab lo mateix
acompanyament, despedint-se de dits senyors
consellers se’n anaren, hi·s disgregà lo consistori exint de la dita iglésia.
290v

Disapte, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, en Barcelona domiciliat, lo qual en
nom y com ha procurador de Pere Masmitjà,
guarda ordinària del General del portal de Mar
de la present ciutat, com de sa procura conste,
ab acte rebut y testificat en poder de Miquel
Axada, notari de Barcelona, als tres de octubre
1626, en dit nom renuncià en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de guarda ordinària del
General del dit portal de Mar en favor de Montserrat Sous, prevere y benefficiat de la iglésia parrochial de Santa Maria de la Mar, de la present
ciutat, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari y Francesch Besturs, porter ordinari de la present casa,
ciutadà de Barcelona.
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Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats dels magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal y demés officials
del dit General, a donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor duc de Alcalá, qui lo die
abans era arribat en la present ciutat per mar ab
tres galeres genoveses, per a passar en Itàlia per
virrey de Nàpols, ab tota sa casa y família, lo
qual estave hospedat en lo palau de la comtesa
y, arribats en lo dit palau ses senyories ab lo dit
acompanyament, los rebé lo dit excel·lentíssim
senyor duc de Alcalá ab molt gran demostració
de contento y alegria, y féu-los moltes cortesias,
y se assentaren tots ab cadires // 291v // de
repòs, y a cap de poch que hagueren conversat y
parlat, dient ses senyories que volien anar a do-

a continuació repetit de la present ciutat.
a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
la foliació salta del 279 al 290.
a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a. a continuació ratllat los quals visuraren lo dit cadàver.
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nar la dita benvinguda a la senyora duquesa, sa
muller, se alsaren tots y lo dit senyor duc de Alcalá acompanyà a ses senyories fins al aposiento
y quarto a hont estave la dita senyora duquesa
ab ses dames, y dit senyor duc los deixà y se’n
tornà a son quarto, y ses senyories, acompanyats
de dits magnífichs assessors y advocat fiscal, donaren la dita benvinguda a la dita senyora duquesa, la qual los rebé ab molt gran cortesia, y a
cap de poch, fetes les degudes cortesies, se despediren y se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament.
292r

Diumenge, a XV. Festa de Pascua de Resurecció.
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Disapte, a XXI. En aquest die ses senyories enviaren a convidar, per medi del senyor oÿdor
militar, al excel·lentíssim senyor loctinent y capità general, per la festa del gloriós sant Jordi,
celebradora en la present casa lo die de demà
passat, que·s comptarà als XXIII del corrent, com
és acostumat. Y axí lo dit senyor oÿdor militar,
acompanyat de alguns officials, se conferí en lo
palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent
general y, arribat a sa presència, fetes les degudes cortesies, lo convidà per la dita festa. E sa
excel·lència respongué que anirie y acudirie en
dita festa, donant-li loch los negocis.
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del dit General, enviaren a convidar per
la dita festa lo excel·lentíssim senyor bisbe de
Barcelona y molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat y molt il·lustre senyor protector
del bras militar.
Diumenge, a XXII. Vigília de la festa del gloriós
sant Jordi. En aquest die los senyors deputats y
oÿdors de comptes // 293r // manaren parar la
present casa de la Deputació a hont se celebraren les primeresa vespres, que en semblant jornada se solen celebrar, ab molta música de menestrils, cornetes, orgue y altres. Y vingueren en
ella los dits senyors deputats y oÿdors de comptes en la forma acostumada, comensant de venir
en ella, a les dos hores passat mitg die, los magnífichs assessors y advocat fiscal, y a cap de poch
vingué lo senyor oÿdor real, acompanyat de
molts cavallers y officials del General y, arribat
en la present casa, lo hisqueren a rèbrer los dits
senyors assessors y advocat fiscal, y se anaren a
ssentar en un banch de vellut vanovat, en la capella gran, y a cap de poch, ab lo mateix acompanyament vingué lo senyor deputat real ab la
massa y porter devant, després lo senyor oÿdor
militar, y després lo senyor oÿdor ecclesiàstich,
y després lo senyor deputat militar, qui per sa
indisposició se féu aportar en una cadira fins al
a. a continuació ratllat festes.
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pati de la present casa, y de allí estant, ab lo mateix acompanyament se’n pujà fins la dita capella; y després vingué lo senyor deputat ecclesiàstich ab lo mateix acompanyament y se
assentaren en sos banchs vanovats, quiscú d’ells
per son orde, com és acostumat, ço és, primer
lo senyor deputat ecclesiàstich al cap del banch
més prop del altar, restant dos banchs vanovats
per sèurer en ells los senyors consellers qui havian de venir en dita capella, y després lo senyor
deputat militara, després lo senyor deputat real,
y axí mateix per son orde los senyors oÿdors de
comptes, assessors, advocat fiscal del General,
scrivà major, regent los comptes y racional, y
encontinent, a cap de poch, vingueren los dits
senyors consellers de la present ciutat ab molt
gran acompanyament de cavallers y officials, als
quals ses senyories, assessors y advocat fiscal ab
les masses y portersb devant, hisqueren a rèbrer
fins al dit cap de la escala, y juncts // 293v // se’n
anaren en dita capella, y tots se asentaren en sos
banchs per son orde, com és acostumat, y encontinent se comensaren les vespres ab molta
música y solempnitat, y acabades aquelles los
dits senyors consellers se alsaren y ses senyories
los acompanyaren fins al dit cap de dita escala y
tots se disgregaren.
Dilluns, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós sanct
Jordi en la present casa, ab la pompa, solempnitat y grandesa que·s pot conciderar, estant parada de molts draps, sedes y brocats y altres adressos de molta estima, y en la capella gran se
celebraren los officis divinals ab molta pompa y
música. Y vingueren a hoir lo dit offici los senyors deputats y oÿdors de comptes ab la mateixa ceremònia y acompanyament del die de hair,
y lo dit senyor deputat militar se féu aportar en
una cadira fins al pati de la present casa per sa
indisposició, axí mateix com lo die de hair; y
vingueren los senyors consellers en dit offici, als
quals ses senyories los hisqueren a rèbrer fins al
cap de la escala y se’n tornaren junts en dita capella. Y a cap de poch vingué lo dit excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona,
ab molt acompanyament, al qual, axí mateix,
hisqueren ses senyories a rèbrer fins al cap de la
escala; y també vingué en dit offici lo protector
del bras militar, acompanyat de molts cavallers,
y encontinent se comensà la música; y digué
aquella, de pontifical, lo dit excel·lentíssim //
294r // senyor bisbe de Barcelona, y predicà lo
reverent pare fra T.c Márquez, del orde de Sant
Agustí, y se acabà lo dit offici ab la música,
cantòria y solempnitat que·s pot imaginar, ab
a. a continuació ratllat després.
b. porters interlineat, damunt de masses ratllat.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

molt gran concurs de gent. Y, acabat lo dit offici, se disgregaren, acompanyant ses senyories lo
dit excel·lentíssim senyor bisbe fins al dit cap de
la escala, y després los senyors consellers, y després lo dit protector, comforme és acostumat. E
lo després dinar, a les dos hores, vingueren ses
senyories en dita capella ab lo mateix acompanyament y per son orde, comforme les demés
vegades, a hont se celebraren solempnes vespres, ab la mateixa música y ab molt gran concurs de gent que·y hagué tot lo die, y acabades
dites vespres ses senyories se’n tornaren en ses
cases ab lo mateix acompanyament que eren
vinguts.
Dimars, a XXIIII. En aquest die se celebrà en la
present casa lo aniversari acostumat per les ànimes dels diffunts deputats, oÿdors y officials de
la present casa, ab molt gran solempnitat y
cantòria, ab túmol y atxes de cera groga, en lo
qual anaren los senyors deputats y oÿdors de
comptes consistorialment, exceptat lo senyor
deputat militar, qui per sa indisposició no pogué venir en la present casa, partints dits senyors deputats y oÿdors de comptes de la sala
dels reys ab los porters devant y masses xiques,
acompanyats de molts officials de la present
casa fins en la dita capella gran, en la qual, fent
// 294v // lo degut acatament y reverència al altar, se assentaren quiscú d’ells per son orde en
un banch vanovat de vellut carmesí, posat per
est effecte a la part de mà dreta de dita capella y
esquerra de dit altar, ço és, a la part de la epístola. Y després, tenint notícia que lo protector
del bras militar, convidat al dit aniversari, venie
y era ja per la escala de la present casa acompanyat de molts cavallers, lo hisqueren a rèbrer al
cap de la escala los senyors oÿdor militar y real,
y posant-lo en mitg se’n anaren junts en la dita
capella, y havent feta oració se assentaren quiscú d’ells en son loch per son orde. Y lo dit offici se comensà ab molta solempnitat, y digué lo
offici lo ardiaca major de Santa Maria, y predicà
lo doctor T.a Paraleda, canonge de la Seu de la
present ciutat de Barcelona y, acabat lo dit offici, se alsaren los dits senyor oÿdor militar y real,
y ab lo mateix acompanyament acompanyaren
lo dit protector fins al dit cap de dita escala,
aportant-lo en mig, y tornats dits senyors oÿdors militar y real en dita capella, ses senyories,
consistorialment se’n tornaren en dita sala dels
reys.
Dijous, a XXVI. En aquest die tornà en consistori lo senyor deputat militar.
295r

Divendres, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Agustí de Lana, donzell, racional de la present
a. a continuació un espai en blanc. - a continuació ratllat Pal.
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casa, cridat en consistori de ses senyories per lo
effecte devallscrit, ha fet relació a ses senyories
com lo quòndam Antoni Calders és principal
debitor en lo arrendament de la bolla de Perpinyà, trienni 1569.
En aquest mateix die ses senyories, attesa la
instància feta a ses senyories per lo ecònemo de
la parrochial iglésia de sanct Pere de les Puelles,
de la present ciutat de Barcelona, pretenent succehir o tenir altre dret del dit quòndam Antoni
Calders, ab suplicació per ell presentada a ses
senyories, ab acte rebut en la scrivania major lo
die present, y altrament attesa la conveniència
del dit General en cobrar aquell lo que li és degut per rahó de dit arrendament, y que per relació feta en consistori de ses senyories per lo dit
magnífich racional de la present casa, ha constat
y consta que lo dit Antoni Calders és principal
debitor al dit General per rahó del dit arrendament. Per ço, no apartant-se de diversos manaments fets per ses senyories al magnífich Joan
Baptista Cassador, donzell, exactor del dit General, comforme conste en lo present dietari en
diverses jornades, a las quals se ha relació, ans
bé, ajustant a ellas, a fi y efecte que dit Cassador, com ha exactor demunt dit, acudint a sa
obligació que té de instar y fer pagar al dit General lo que li és degut, tant per rahó de bolles
com de receptories y condempnacions de visites
y altrament, y tant per rahó de dèbits antichs
com moderns, comforme més largament en dits
manaments està contengut, tant dins la present
ciutat de Barcelona com fora de ella, exequute y
exequutar // 295v // fasse en los tèrmens y comforme lo styl del dit General, cort y consistori de
aquell los debitors del dit General, per los títols,
causas y rahons dalt ditas y en los dits manaments largaments especificades, ans bé y ab tot
effecte ajustant y acumulant a ells y en quant
menester sie fent-los de nou, ab las comminacions de penes en aquells y quiscú d’ells contengudes, han fet manament y manen al dit Joan
Batista Cassador, present en consistori de ses
senyories, cridat en aquell per dit effecte, que
tota dilació, scusa o altre impediment cessants,
exequute y exequutar fasse tots los debitors de
dit General, tant antichs com moderns, y tant
de arrendament de bolles com de receptories y
condempnacions de visites, no discimulats los
debitors del dit General per rahó del arrendament de la bolla de Perpinyà, trienni 1569, axí
principal com fermances y partícips en aquell, y
en particular exequute y exequutar fasse ab tot
effecte los béns que foren del dit quòndam Antoni Caldés, procehint a vendes y altrament,
comforme la observança y styl del dit General,
sots las comminacions axí de suspensió de son
offici en cas de recusació com altres apposades
en dits manaments, les quals de nou li imposen
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y comminen procehir a exequució de aquells,
per quant convé axí al dit General y a la bona
cobrança y exacció del que li és degut.
E lo dit magnífich Joan Batista Cassador, present en dit consistori, havent hoït lo dit manament, respongué de paraula que ell sempre ha
acudit y acut ab molta puntualitat a la obligació
de son offici y a la obediència dels manaments
de ses senyories, no podent fer més del que ha
fet y fa en tot lo que té respecte al que és tingut
y obligat en rahó de son offici, y que axí mateix
està prompte y apparellat de posar en exequució
lo que per ses senyories // 296r // se li mane.
Emperò, per quant las exequucions han de ser
fetes legítimament y contra los verdaders debitors, y ha entès que per una sentència feta en
temps passat per los senyors deputats predecessors de ses senyories, ab vot y parer e conclusió
dels magnífichs assessors del General qui leshores eren, y en particular del magnífich misser
Antoni Oliba, se veu que lo dit Antoni Caldés
sols era principal de nom y no de effecte, que
per ço represente a ses senyories, per escusació
sua, que ell entén que dit Antoni Caldés no és
debitor per poder ser aquell exequutat.
E ses senyories, confirmant-lo del dit manament, attès que per la relació feta per lo racional
de la present casa, continuada en lo present dietari en la present jornada, consta que dit Antoni
Caldés es principal debitor al dit General per lo
dit arrendament, renovant loa manament dalt
dit, sots las comminacions de penes en aquell
contengudes, y no apartant-se de aquelles, han
manat y manen al dit magnífich exactor que
exequute los béns de dit Antoni Caldés, comforme en lo dit manament està contengut, com
los demés obligats per rahó de la dita bolla. Presents per testimonis Pere Dalmau y Lluch Duran, porters ordinaris de la present casa, ciutadans de Barcelona.
Disapte, a XXVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Hierònym de
Gàver, donzell, regint lo libre del Manifest de la
// 296v // bolla de la present ciutat, lo qual donà
y presentà a ses senyories un memorial dels debitors del libre dels Botiguers de comanda del
any 1628, lo qual és del tenor següent:

me Coll, corredor de orella. Luys Velis, passamaner. Bernat Oliver, droguer. Bernabé Toda,
negociant. Manuel Ribera, velluter. Antoni
Montanya, tintorer. Pau Salamó, velluter. Benet Pasqual, velluter. Domingo Caus, valer.
Montserrat Codina, corredor de orella. Joan
Oms, baxador. Francesch Regordosa, passamaner. Joan Vilaseca, velluter. Francesch Cosens,
velluter. Diego Gonzales, velluter. Francesch
Ripoll, valer. Joan Rich, cotoner. Domingo Bonet, negociant. Gaspar Çabater, droguer. Francesch Pibernat, botiguer de teles. Hierònym
Oliver, retorsador de seda. Francesch Rialp,
mercader. Pere Arnandes, velluter. Joseph Berart, mercader. Pere Xammar, passamaner. Bernat Gatell, passamaner. Joan Caselles, negociant. Bernat Bruguera, flassader. Miquel Serra,
velluter. Diego Bravo, tapiner. Benet Luçàs, negociant. Antoni Roig, parayre. Pere Fàbregues,
droguer. Francesch Fonolleda, valer. Francesch
Ayguabella, valer. Pons Basols, baster. Joan Pau
Arnandes, velluter. Salvi Rocafort, mercader.
Jaume Falguera, corredor de orella. Pau Vilanova, botiguer de teles. // 297r // Jaume Portavia,
velluter. Joan Francesch Ferrer, corredor de
orella. Lorens Modolell, passamaner. Pau Sunyer, velluter. Joseph Ferrer, negociant. Melchior Valat, tintorer. Pau Marsal, baxador. Pau
Ferré, sombrarer. Pau Novell, passamaner. Pau
Cabrer, esparter. Francesh Lobet, velluter. Joan
Magrinyà, corredor d’orella. Barthomeu Castells, parayre. Joan Pau Marés, mariner. Agustí
Steve, botiguer de teles. Bere Antoni Marcer,
mercadera. Francesch Castilló, tintorer de seda.
Aloy Roca, mercader. Miquel Móra, corredor
de orella. Antoni Vidal, parxer. Pere Duran, negociant. Gaspar Brusau, baxador. Hierònym
Cunill, sombrarer. Joseph Aymerich, passamaner. Barthomeu Busquets, valer. Hierònym
Santanges, retorsedor de seda. Matheu Masriera, baxador. Hierònym Gallart, notari real. Melchior Pagès, mercader. Pere Sala, parayre. Gabriel Masclans, parayre. Antoni Galceran,
çabater. Jaume Forceda, botiguer de comanda.
Sebastià Cot, botiguer de comanda. Magdalena
Rifós. Barthomeu Bolet. Francesch Fons, botiguer.»

Gabriel Planes, velluter. Bernat Gorchs, velluter. Andreu Illes, velluter. Joseph Mauri, seller.
Joseph Mates, valer. Joan Moragues, corredor
de orella. Antoni Robí, corredor de orella. Jau-

Y encontinent ses senyories manaren que lo dit
memorial, eo còpia de aquel, fos donada y presentada per hu dels porters ordinaris de la present casa en mà del magnífich deffenedor del dit
General, a effecte que fassa exequutar tots los
debitors continuats en lo dit memorial sens excepció de persona alguna, la qual còpia fonch
donada lo matex die al dit magnífich defenedor
per Pere Dalmau, hu dels porters ordinaris de la
present casa, trobat personalment en sa pròpria

a. a continuació ratllat dit.

a. mercader interlineat, damunt de botiguer ratllat.

«Memorial dels debitors del libre dels Botiguers
de comandes del any 1628.
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casa, dient-li que ses senyories manaven que li
fos donada aquella en ses mans, a effecte de que
ell dit magnífich defenedor manès exequutar
tots los debitors continuats en lo dit memorial,
y lo magnífich defenedora dix haver respost que
farie lo que tocava a sa obligació en rahó de son
offici, axí referint.
297v

En aquest mateix die vingué en consistori Miquel Peres, secretari de sa excel·lència, y representà com sa excel·lència estava quexós del deputat local de la col·lecta de Gerona, lo qual,
havent ja de molts dies previngut, y pres primer
lo balle de Sant Feliu de Guíxols, y després lo
magnífich misser Onoffre Miquel Puigferrer,
assessor de la Capitania General, una barca francesa en dita vila de Sant Feliu de Guíxols que
era de contrabanda, carregada de mercaderia y
alguna moneda y moros, havia fet procehiments
volent levar dita barca a dit assessor, y que era
clar assò no tocava al General sinó a dita Capitania, y que per ço ses senyories manassen a dit
deputat local de Gerona cessats de dits procehiments y cedís en aquells.
E dits senyors deputats resolgueren que per
vèurer ab major y més segura deliberació aquest
fet, los magnífichs assessors y advocat fiscal de
dit General se vessen ab lo magnífich regent la
Real Cancellaria, com en effecte s·i veren, y després de larga discusió féu relació al consistori
com dit magnífich regent insistia molt que lo
General no tenia jurisdicció en lo present cas
sinó que, per dita prevenció y per altres causes,
tocava la conexensa de aquest fet a dit capità general, y que sa excel·lència se acontentaria posar
assò en mans de tres doctors del Real Consell,
los quals ab ells vessen a qui tocava lo conèxer
de aquest fet, offerint-se pagar lo dret al General, si algú se li·n devia, y que, en lo entretant seb
tarderia a declarar, vingués dita barca, mercaderia, moneda, moros y francesos en la present
ciutat, acomodada a alguna persona segura, nomenadora per sa excel·lència y senyors deputats.
Y com lo fet y modo de procehir tinga gran dificultat, dits magnífichs assessors y advocat fiscal
aconsellaren ac ses senyories se servissen ajuntar
un bon número de advocats, dels més graves y
experts de la plassa, ab consell dels quals és cert
se acertarà en lo modo de procehir comforme
aconsellaran. E dits senyors deputats encontinent manaren juntar los magnífichs Gaspar de
Sagarra, Gaspar Càncer, Pere Bou, // 298r //
Joan Ximenis, Phelip Vinyes, Benet Anglasell,
Francesch Soler y Raphael Puig, doctors en
drets, los quals lo primer de maig de dit any, per
a. defenedor interlineat, damunt de exactor ratllat.
b. a continuació ratllat decla.
c. a continuació ratllat vostra senyoria.

medi del scrivà major y secretari del dit General,
donaren a ses senyories son vot en scrits, continuat en un full de paper firmat de ses mans, lo
qual és del tenor següent:
«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als doctors infrascrits, és a ssaber, si poden ses senyories evocar a
son consistori la causa del frau que ha pretès lo
procurador fiscal del General en la col·lecta y
Diputació local de Gerona haver comès una
barca, que estos dies passats surgí en la platja de
Sant Feliu de Guíxols, carregada de diverses
mercaderias, en la qual ere estada trobada alguna quantitat de diners, de la qual barca y mercaderias diu haver feta apprehenció lo deputat local de la col·lecta de Gerona, y secrestats los
diners, attès lo disposat en lo capítol 29 de las
corts del any 1533 del redrés del General,
prohibint las evocacions de causes vertents devant los diputats locals. Vista la letra scrita per
dit deputat local tramesa a ses senyories, ab la
qual avisa del fet y en particular com los officials
y ministres de la Capitania General han pretès
fer apprehenció de dita barca, mercaderias y diners, y que ja abans la tenian feta, pretenent lo
procurador fiscal de dita Capitania General que
dita barca, mercaderias y diners eren de contrabanda y de enemichs de sa magestat, y que axí
havien de ésser confiscades y als còfrens reals de
sa magestat aplicades, com més largament en
dita carta és de vèurer, a la qual se ha relació.
Per ont consta haver-se suscitat debat // 298v //
y contenció entre los dits deputats local y officials de la Capitania General. Los dits doctors
infrascrits són de vot y parer que dits senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
poden y deuen evocar la dita causa a son consistori, perquè en ell se decidesca y declare, comforme serà trobat de justícia, ab motiu que, segons la qualitat de la causa y circunstàncies del
fet, y particularment per la contradicció que·y fa
y pretensions que té en ditas barcas, mercaderias y diners lo procurador fiscal de la Capitania
General, lo dit deputat local no és poderós ni és
convenient, ni útil al General que la dita causa
se tracte y decidesca devant dit deputat local, no
obstant lo disposat en dit capítol 29 de las corts
del any 1533, lo qual proceheix en les altres
causes però noa en las que són de esta qualitat,
circunstàncias y respectes, per las quals no són
poderosos los deputats locals, y axí no estem los
dits casos proveïts ab dit capítol per la Cort General, ans com a omissos romanen en la jurisdicció universal de los senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya.

a. a continucació ratllat la.
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E axí bé, són de vot y parer que, feta dita evocació de dita causa, podran dits senyors deputats y
oÿdors de comptes passar avant en dita causa,
concordant ab lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general de sa magestat del present
principat de Cathalunya que dita barca, mercaderias y diners se posen en mà de alguna persona tercera idònea, la qual tingue tot en nom del
General y de la Capitania General, fins a tant sie
declarat a qui toque, si y comforme en semblants casos de debats y contencions entre la
present ciutat y General de Cathalunya sobre
mercaderias apresas per fraus y exaccions de
drets de la ciutat y General és estat fet y observat.

substitució, en la qual se fa particular menció de
la constitució y poder de son principal, conste
ab acte rebut en poder de Antoni Thió, notari,
ciutadà de Barcelona, en lo die de hair en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de assessor de dites Deputacions locals
de la Seu de Urgell y Castellbò líberament, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym
Galí, scrivent.
300v

Dijous, a X. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Pau Puig, receptor dels fraus
del dit General, lo qual renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de receptor dels
fraus del dit General, per a què aquell sie provehit en favor de Joan Matheu Mascaró, negociant, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories sien servits admètrer la dita renunciació,
comforme disposen los capítols de Cort. E ses
senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.

301r

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
enviaren ab embaxada, al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors Macià Amell, canonge de
la Seu de Barcelona, don Joan d’Ardena y Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, //
301v // los quals, ben acompanyats, ab los porters y masses grans devant y de molts officials
del dit General, se conferiren en lo palàcio de
dit excel·lentíssim senyor loctinent general y,
arribats a sa presència, li explicaren y donaren
en scrits la embaxada del tenor següent:

Gaspar Segarra. Ximenis, consulens. Anglasell,
consulens. Puig, consulens. Cancer, consulens.
Boix, consulens. Vinyes, consulens. Franciscus Soler.»
299v

Maig MDCXXVIIII
Divendres, a IIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual, en nom y com ha procurador del reverent
mossèn Montserrat Tous, prevere, guarda ordinària del General del portal de Mar de la present ciutat, com de sa procura conste, ab acte
rebut en poder de Miquel Axada, notari de Barcelona, als 20 de abril pròxim passat, en dit nom
renuncià lo dit offici en mà y poder de ses senyories y en favor del reverent Pere Joan Pallarès,
canonge de la iglésia col·legiada de Santa Maria
de Besalú, de present residint en Santa Maria de
la Mar, de la present ciutat de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de dit Pallarès. E ses senyories admeteren
la dita renunciació comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès y no altrament, y en
lo de la provisió del dit offici se aturaven temps
per a poder acordar lo fahedor, comforme disposició de capítols de Cort. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym
Galí, scrivent, ciutadans de Barcelona.
Disapte, a V. En aquest die lo magnífich Agustí
de Lana, donzell, racional de la present casa,
com ha procurador substituït del reverent pare
fra Raphael Hortodó, conventual del monastir
de Santa Catharina màrtir, de la present ciutat,
del orde de // 300r // Sant Domingo, procurador ab facultat de substituir, constituït del magnífich misser Pere de Hortodó, en quiscun dret
doctor, de la ciutat de Urgell, tenint lo offici de
assessor ordinari de las Deputacions locals del
General de la ciutat de Urgell y bescomtat de
Castellbò y col·lectes de aquell, comforme de sa
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«Excel·lentíssim senyor: Ab embaxada de part
dels deputats del General de Cathalunya, feta a
8 del mes de mars pròxim passat, se representà a
vostra excel·lència extrajudicialment la contrafacció de moltas constitucions de aquest Principat, jurades per la magestat del rey, nostre
senyor, y per vostra excel·lència, que fa lo magnífich misser Gaspar Julià Pexó, doctor de la
Real Audiència, en no voler provehir lo decret
de exequució de una sentència real proferida
en favor de Stàsia Pineda, viuda, contra lo marquez de Aytona, per la cobrança de algunas
pensions de censal en dita real sentència condempnadas, ab motiu de què per la real magestat, ab sa real carta, dada en Sant Lorens a 18 de
abril del any 1618, mana se estiga en una
concòrdia feta y firmada entre diversos acreadors censalistas decretada per sa magestat, en la
qual no ha firmat dita Pineda, y no·s dicernesca

exequució alguna contra dit marquez ni sos
béns a instància de qualsevol creadors censalistas, com per ditas constitucions de Cathalunya
per vostra excel·lència, com està dit, jurades, sie
statuït no poder-se per alguna via impedir las
causas del present Principat, las quals se han de
tractar y decidir en la Real Audiència dins lo
present Principat, y axí per part de dits deputats
fonch suplicat a vostra excel·lència fos servit manar a dit magnífich misser Pexó, relador de dita
causa, passar avant en aquella, proveint lo decret de exequució y lo demés concernent a la
justícia de las parts, no obstant dita real carta y
lo decret real posat en dita concòrdia, per ser //
302r // una cosa y altra contra ditas generals
constitucions de Cathalunya y leys de aquesta
terra, com més largament en dita embaxada donada a vostra excel·lència de paraula y en scrits
se conté. Y com fins al die present no se haja obtingut reparo del prejudici y contrafacció de ditas constitucions causats per dit magnífich misser Pexó, en no haver volgut provenir lo dit
decret de exequució ni haver satisfet a la disposició de ditas generals constitucions y leys de
aquest Principat, dits deputats, per acudir a la
obligació de son càrrech, no apartant-se de dita
embaxada y del representat ab ella, nos han ordenat vinguéssem a tornar representar a vostra
excel·lència, com ho fem extrajudicialment, la
dita contrafacció de ditas constitucions y leys de
aquesta província, y lo jurament prestat per vostra excel·lència de servar y fer servar aquellas,
suplicant a vostra excel·lència sie de son servey
manar al dit magnífich misser Pexó, relador de
la dita causa, passe avant ab tot effecte en ella
proveint dit decret de exequució y ministrant
justícia a las parts, en conformitat de la disposició de ditas constitucions y leys per la observança jurada de aquellas, no obstant dita real
carta y decret real posat en dita concòrdia, per
no poder operar cosa alguna en prejudici del
que està disposat en ditas constitucions que, a
més és axí de justícia, dits deputats ne rebran
singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»

alguna indisposició, ha fet relació a mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
allí enviat per ses senyories per effecte de pèndrer dita relació, que mossèn Salvador Jutglar,
tauler y receptor de dit General de la ciutat y
col·lecta de Gerona, li ha donat y pagat los libres y diners de la terça de juliol y agost y setembre del any pròxim passat de 1618.

E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, referí a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada al dit excel·lentíssim senyor loctinent
y capità general en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència havie respost que ell
procurarie la observança de las generals constitucions com ja tenie dit en altra occasió.

En aquest mateix die Luch Duran, porter ordinari de la present casa, ha fet relació a ses senyories en consistori que ell, per orde y manament
de ses senyories, ha notificat a Francesch Planes,
botiguer de telas, ciutadà de Barcelona, que la
poliça per ell y per Aloy Planes, son germà, ha
feta a ses senyories, a nou de mars pròxim passat, de quantitat de quatre-centas setanta-duas
liuras, vuit sous y tres diners, és estada aportada
diverses vegades en lo banch de la present ciutat
y presentada als officials de aquell, y may és estada, y de present és acceptada per dits officials
per no haver-hi diner dels dits en dit banch per
a poder acceptar dita pòliça en dit banch y fer
bona la quantitat de aquella, y que per ço lo

E ses senyories feren les degudes gràsies a dits
senyors embaxadors.
303r

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich
misser Joseph Fontanella, doctor en drets, //
303v // sobrecullidor del General en la part de
levant, estant en lo lit en casa de sa habitació per
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Dimars, a XXVIIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Domingo Ferran, negociant de Barcelona, lo qual, en nom y
com ha procurador de Francesch Arbúsies, negociant, tauler del General de la vila de Sant Vicents dels Horts, bisbat de Barcelona, com de sa
procura conste, ab acte rebut en poder de mi,
scrivà major y secretari del dit General, als 27
del corrent mes, en dit nom renuncià en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de tauler del
General de dita vila de Sant Vicents dels Horts,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renunciació. E ses senyories, attesa la relació feta per Joan Mathià Mascaró, receptor
dels fraus del dit General, en consistori de ses
senyories, de paraula, ab la qual ha constat que
lo dit Arbúsis no deu al General per rahó de dit
offici, han acceptat la dita renunciació, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die ses senyories manaren a
mossèn Gismundo // 304r // Boffill, notari ajudant ordinari de la scrivania major del dit General, que en las tabbas que expedirà per exequucions del General pose expressament lo dèbit
per lo qual se fa la exequució y la causa del dit
dèbit, y que quant serà liurada alguna proprietat
fassa menció al marge del inventari del dit liurament y venda. E lo dit Boffill, present en consistori, respongué que farie lo que lo que tindrie
obligació en rahó de son officii. Presents per
testimonis Luch Duran y Pere Dalmau, porters
ordinaris de la present casa.
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amonestave de part de ses senyories que si dins
vint-y-quatre hores pròxim vinents, comptadors de la hora present, que són entre onse y
dotse abans de mig die, dita poliça no sia bona y
acceptada per dit banch y ministres de aquell,
procehiren ses senyories contra contra de ell dit
Francesch Planes, comforme aparexeria de justícia haver-se de fer, perquè lo General cobre
dita quantitat. E que lo dit Francesch Planes ha
respost que ell provehirie lo diner en dit banch,
axí referint.

nonge de la Seu de Barcelona, Antoni Frígola y
Miquel Quintana, ciutadà honrat de la present
ciutat, los quals, ben acompanyats, ab los porters y masses grans devant, y de molts officials
del General, se conferiren en lo palàcio de dit
excel·lentíssim senyor loctinent y, arribats a sa
presència, explicaren y donaren en scrits la embaxada del tenor següent:

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada, al excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, // 304r // los senyor Macià Amell, ca-

«Excel·lentíssim senyor: Ab dos embaxadas, de
part dels deputats del General de Cathalunya fetes, la una a XXVIII del mes de mars pròxim passat, y l’altra a XXVIII del corrent, se ha representat extrajudicialment a vostra excel·lència la
contrafacció de moltas constitucions de aquest
principat de Cathalunya per la magestat del rey,
nostre senyor y per vostra excel·lència juradas,
que fa lo magnífich misser Gaspar Julià Pexó,
doctor de la Real Audiència, en no haver volgut
procehir lo decret de exequució de una sentència real proferida en favor de Stàsia Pineda, viuda, contra lo marquès de Aytona, per la cobrança de algunes pensions de censal en la dita
real sentència condempnades, ab motiu que lo
rey, nostre senyor, ab sa real carta, dada en Sant
Lorens a 18 de abril 1618, mane se estiga a una
concòrdia feta y firmada per y entre diversos
acreadors censalistas decretadaa per sa magestat,
en la qual no ha firmat dita Pineda, y que no·s
dicernesca exequució alguna contra dit marquès ni sos béns a instància de qualsevol creadors censalistas, y com per ditas constitucions
de Cathalunya, per vostra excel·lència, com està
dit, juradas, sia statuït no poder-se impedir per
via alguna las exequucions y cobranças dels censals y violaris, ni las causas del present Principat,
las quals se han de tractar y decidir en la Real
Audiència dins lo present Principat, fonch suplicat fos servit vostra excel·lència manar a dit
magnífich misser Pexó, relador de dita causa,
passàs y passe avant en aquella, procehint lo decret de exequució // 305v // y lo demés a la justícia de las parts, no obstant dita real carta y lo dit
decret real posat en dita concòrdia, per ser una y
altra de ditas cosas contra ditas generals constitucions y les de aquesta província, com més extensament en ditas embaxadas de paraula y en
scrits fetes a vostra excel·lència està contengut.
Y com fins al die present no·s sia pogut alcalsar
lo reparo del prejudici de la contrafacció de dites constitucions causat per dit magnífich misser Pexó, en no haver volgut procehir dit decret
de exequució ni haver volgut comforma-se a la
disposició de ditas generals constitucions y leys
de aquesta terra, dits deputats, acudint a la obligació de son càrrech, y no apartant-se de representar y suplicar a vostra excel·lència ab dites

a. a continuació repetit y no ha trobat comprador algú en
ellas.

a. a continuació ratllat com ditas constitucions de Cathalunya, per vostra excel·lència com està.

En aquest mateix die, Antoni Çabater, corredor
públich y jurat de la present ciutat y ministre del
dit General, ha fet relació a ses senyories com
ell, per orde de ses senyories, ha encantades y
subhastades totas // 304v // aquelles cases ab entrades que foren del quòndam mestre Francesch Pons, seller, ciutadà de la present ciutat
de Barcelona, per exequució del General per
temps de mes de trenta dies, y ha posades las
acostumadas lanternas en aquelles, y no ha trobat comprador algú en ellasa. E després, per
orde y manament de ses senyories, ha posat altra lanterna en ditas casas y encantat aquellas y
no ha trobat comprador qui offerís dita en ellas,
sinó és estat mossèn Francesch Fitor, notari,
procurador fiscal del General, lo qual, per orde
de ses senyories, en nom del General, ha offert y
donat dita en dites cases de sinch-centas liuras
barceloneses, y axí li ha liuradas la hacta fiscal de
aquellas per las ditas sinch-centas liuras.
En aquest mateix die lo dit Çabater féu relació
en dit consistori com ell ha encantat y subhastat
en lo encant públich aquella pessa de terra, de
tinguda de tres jornals, que abans era vinya, que
los hereus del quòndam Miquel Lunell, mercader, ciutadà de Barcelona, debitor al General,
tenen y possehexen en la parrochia de Sant Gervasi de Sarrià, per exequució del General, per
temps de més de trenta dies, y ha posat las acostumadas lanternas y no ha trobat comprador
algú. E després ha posat altra lanterna y subhastat aquella, y no ha trobat qui offerís dita alguna
en preu de dita pessa de terra, sinó és estat lo dit
mossèn Francesch Fitor, procurador fiscal del
dit General, que ha offert donar en nom del General, en preu de aquella, dos-centas liuras barcelonesas, y axí hi ha liurada la hacta fiscal de
dita pessa de terra per lo dit preu de ditas doscentas liuras.

272

dos embaxadas, nos han ordenat que vinguéssem a tornar a representar ab esta tercera embaxada a vostra excel·lència, com ho fem extrajudicialment, dita contrafacció de ditas constitucions y leys, y lo jurament prestat per vostra
excel·lència de servar y fer servar aquelles, suplicant sie de son servey manar a dit magnífich misser Pexó, relador de dita causa, passe
avant ab lo effecte en ella, provehint dit decret
de exequució y ministrant justícia a las parts, en
conformitat de la disposició de ditas constitucions y leys per la observança promesa y jurada
de aquellas, no obstant dita real carta y decret
real posat en dita concòrdia, per no poder operar cosa alguna en prejudici del que està disposat per ditas constitucions, que a més és axí de
justícia dits deputats ne rebran singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència, representant ab lo
degut acato que en cas no se alcanse dit reparo,
comforme dalt se li ha suplicat dits deputats,
acudint a la obligació de son càrrech, acudiran a
sa magestat perquè sie de son real servey manar
remediar aquest prejudici y fer mercè a esta província, en orde de la observança de ditas constitucions, y faran las diligèncias que segons ditas
constitucions són tinguts y obligats.»
E, poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyoriesa // 306r // com havien explicada la dita embaxada en la forma los era estat
ordenat, y que sa excel·lència havia respost que
ell havia scrit dos vegades a sa magestat per dit
negoci y que no havia cobrat resposta, y que axí
ell tornarie scríurer tercera vegada, suplicant a
sa magestat fos servit guardar las generals constitucions, y que ell desitjave summament que
aquest negoci tingués lo èxit desitjat en observança de ditas generals constitucions.

Juny MDCXXVIIII
Disapte, a VI. En aquest die fonch, per lo noble
don Ramon de Calders // 306v // y Ferran, regint la Real Thezoreria, y mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament, aportat y presentat en consistori de ses senyories la carta real devall scrita,
juntament ab lo privilegi de loctinent general
del present Principat y comtats despedit en favor del excel·lentíssim duc de Feria, lo qual privilegi fonch per ses senyories y sos magnífichs
assessors y advocat fiscal vist, mirat y regonegut,
y trobat expedit en la sòlita forma, excepto en la
firma devall scrita, y axí ab las protestacions bax
mencionadas, acceptat ab la protesta ordinària
continuada en lo jurament dels demés loctinents generals, comforme apar en libre de Juraments de officials reals, recòndit en la scrivania
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1542-1543.
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major del dit General, y manat registrar en lo
dit libre en la sòlita y acostumada forma, comforme los demés. Per quant lo dit privilegi ve
firmat, entre altres, ab una firma que diu episcopus presidens, la qual poria ser encontra ab las
generals constitucions, manaren ses senyories,
per salvetat de ditas generals constitucions, que,
a més de la protesta ordinària que lo síndich del
General acostume fer, de fer al jurament dels
loctinent generals en lo ingrés de lurs càrrechs y
exerciscis, sia ajustada y feta la protesta següent:
«En no res menys per quant lo real privilegi ab
lo qual sa magestat és estat servit nomenar per
son loctinent en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya a vostra
excel·lència, se lig una firma que diu episcopus
presidens, porie encontrar ab las generals constitucions de Cathalunya o alguna de ellas, o contra algun privilegi o usos y costums del present
Principat y ciutat de Barcelona, per lo que en lo
Consell Supremo de Aragó may se ha conegut
altre president sinó lo vici-canceller y, no havent-la·y, lo reverent més antich. Per ço, dits
deputats eo síndich de aquells, protestan expressament que per lo sobredit ni altra qualsevol cosa que ara o en lo sdevenidor se fasse en
orde del demunt dit en prejudici, lezió o encontre de ditas // 307r // generals constitucions,
drets, privilegis, usos, consuetuts y observanças
dels dits Principat y comtats e ciutat de Barcelona, no entenen aprovar en manera alguna ninguna presidència de dit Consell Supremo de
Aragó sinó és del vici-canceller o, en son loch,
lo reverent més antich, ni les firmes que·s feran
de la manera que la que ve en lo privilegi de vostra excel·lència de aquí avant en qualsevol privilegi, o altres despaigs que exiran de la Real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, ans bé,
expressament volen y se reserven que lo dret de
dits present Principat y ciutat reste sempre salvo
y sens lezió alguna, per tot temps que convinga
deduhir de aquell, volent que de tot lo sobredit
sie feta carta pública per vos notari».
E que per dit effecte sia feta còpia per lo scrivà
major y secretari del dit General de ditas protestas, axí ordinàrias com de la sobredita, y liurades
a mossèn Francesch Sala, síndich del dit General, perquè presente aquelles al dit excel·lentíssim senyor duc de Feria, axí en lo ingrés del present Principat com en la present ciutat de
Barcelona, en lo jurament que dit excel·lentíssim senyor ha de prestar per rahó de son offici
en ditas dos parts, com és acostumat per sos excel·lentíssims predecessors loctinents de sa magestat. E la dita real carta és del tenor següent:
«A los amados nuestros los diputados del General
del nuestro principado de Cathaluña.
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El rey. Diputados. Haviendo nombrado al duque
de Maqueda en mi lugarteniente // 307v // y capitán general en essos Principado y condados, y estando para partirse a servirme en estos cargos, he
tenido aviso del aprieto en que le ha puesto una
grave enfermedad, que su convalescencia le durará mucho tiempo, y porque las cosas de Francia en
la frontera de Perpiñán instan, he resuelto que se
forme un grueso exército en ella, y nombrar por
mi capitán general del lugartiniente en essa provincia al duque de Feria, que lo ha sido del estado
de Milán, de mi Consejo de Estado, persona de la
calidad y partes que saben, y de quien tengo gran
satisfacción y la confianza que es justo de que
acertará a servirme en esta occasión, como lo ha
hecho siempre en quanto ha estado a su cargo, y
pues el tiempo que tuviere el dicho cargo ha de representar mi persona, os encargo y mando que,
demás de admitirle y acudir al juramento de la
manera que se ha acostumbrado hazer con los
otros lugartinientes generales que han sido hasta
aquí, le respetéis y obedescáis en todo y por todo,
comforme los poderes que leva y, a lo que soys obligados, procurar por vuestra parte todo lo que convenga para la defensa, beneficio, quietud y seguridad de esse Principado y condados, y extirpación
de tantos malhechores como en ellos suele haver,
que allende que esto importará mucho para que
en essa tierra la justicia sea administrada y se
viva en la paz y reposo que es menester, será hazer
de vuestra parte lo que es tan proprio de vuestros
officios y en ello reciviré muy accepto y señalado
servicio. Dada en Madrid, a VIIII de mayo de
MDCXXVIIII. Yo, el rey.
Vidit, episcopus, presidens. Vidit, Villanueva. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»a
308r

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories, tenint
notícia de la vinguda del excel·lentíssim senyor
duc de Feria, loctinent y capità general del present Principat y comtats, li enviaren ab embaxada los senyors don Joan d’Ardena y don Henric
Semmanat, lo qual, anant acompanyats del correu ordinari de la present casa, se conferiren en
lo loch del Hospitalet, anant a la posta ab molt
bons cavalls, a hont trobaren lo dit senyor duc
y, arribats a sa presència, li donaren, de part de
ses senyories, la benvinguda.
En aquest mateix die a la vesprada, entrà en la
present ciutat de Barcelona, per loctinent y capità general del present Principat y comtats, lo
dit excel·lentíssim senyor duc de Feria, y los
senyors deputats y oÿdors de comptes, exceptats los senyors deputat militar, qui per sa indisposició no·y pogué arribar, y lo senyor oÿdor
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1543.
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real, qui·s trobava fora de la present ciutat, anaren consistorialment, acompanyats ab los porters // 309r // ordinaris y masses altes devant, y
de tots los officials y ministres del dit General,
ab molt gran acompanyament y fàusto, y tots
molt ben posats a cavall, los quals partiren de la
present casa de la Deputació ab lo dit acompanyament, y anaren fora la present ciutat, anant
per la plaça Nova, carrer de las casas de Montserrat y carrer del Carme y, exint per lo portal de
Sant Antoni. Y anant per lo camí real arribaren
cerca de Sans, a hont trobaren lo dit excel·lentíssim senyor loctinent y capità general, lo qual
venia fent camí envers la present ciutat ab la sua
guarda de alabarders y capità de aquells, anant
devant sa excel·lència, tenint en son costat, a la
mà squerra, lo senyor canseller, y després venien
lo reverent y doctors del Real Consell. Y arribats
que foren dits senyors deputats y oÿdors, lo dit
senyor canseller se apartà de sa excel·lència tornant atràs, y en lo costat esquerra de sa
excel·lència se posà lo senyor Francesch Monlló, ardiaca major y canonge de la Seu de Urgell, deputat ecclesiàstich, y los demés senyors
deputats y oÿdors se posaren devant ab los dits
porters y masses altes devant, y ab lo mateix
acompanyament, y axí venian acompanyant a sa
excel·lència envers la present ciutat molt gran
tros de camí, a hont arribaren los magnífichs
consellers de la present ciutat, acompanyats ab
lurs officials y ministres y, arribats dits magnífichs consellers, los dits senyors deputats y
oÿdors se despediren de sa excel·lència y se’n
tornaren ab lo mateix acompanyament en la
present casa de la Deputació. E sa excel·lència, acompanyat de dits senyors consellers, continuà son camí y se’n entrà en la present ciutat, y se’n anà en la Seu de la present ciutat, a
hont en la forma acostumada prestà son jurament. E lo síndich del General // 309v // féu la
sòlita y acostumada protesta, rebent lo acte de
dit jurament y de dita protesta mossèn Miquel
Peres, scrivà de manament, en la forma acostumada.
Dimars, a XII. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses grans
devant, acompanyats de molts officials de la
present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, y arribats a sa presència li donaren la
benvinguda. E sa excel·lència los féu moltas
cortesias, y a cap de poch se despediren ab demonstració de molt gran contento.
Divendres, a XV. En aquest die, present en consistori mossèn Batista Prats, // 310r // botiguer
de la ciutat de Leyda, tenint compra per ell feta,
per exequució del General, del offici de l’altre
dels taulers del dit General que posseheix Gas-

par Cassany, de la dita ciutat. Per quant dit Cassany fonch suspès del dit offici en la última visita
per cert temps, y ses senyories durant lo temps
de dita suspensió encomenaren lo dit offici a
mossèn Agustí Corrià, mercader de dita ciutat,
perquè exercís y regís aquell per lo temps de la
dita suspensió, y de present resta algun temps
per a cumplir-se dita suspensió de dit Cassany y
exercici de dit offici encomanat al dit Corrià.
Volent levar totas difficultats que porien impedir la provisió de dit offici, fahedor per ses senyories en favor de ell dit Batista Prats per cumpliment de la dita compra, per no ser passat lo
temps de la dita suspensió y comanda de dit offici, ha declarat a ses senyories sa voluntat perquè,
servint-se ses senyories fer la dita provisió en son
favor, per cumpliment de la dita venda, sia per
dit Corrià exercit lo dit offici per tot lo temps de
dita suspensió y per lo qual li és estat encomanat,
y que la dita provisió sols tinga effecte per quant
sia acabada dita suspensió, y ab comanda y exercici del dit offici y no abans, y dit Corrià gose
dels salaris, emoluments y prerrogativas del dit
offici per tot lo dit temps de dita comanda, de la
manera que podia y devia en virtut de aquella,
consentint que aquesta sa voluntat sias continuada en lo privilegi que·s despedirà de dita provisió. Y ses senyories acceptaren lo dit consentiment y, feren dita provisió comforme en libre de
Deliberacions està contengut sots la present jornada. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
310v
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Disapte, a XVI. En aquest die mossèn Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major qui
és estat de la última visita, ha portat en consistori
de ses senyories un volum de les sentències originals fetas en dita de la última visita, la qual està en
forma de un libre de cubertas de pergamí, exortant a ses senyories, de part de lo senyor visitador,
sien servits manar posar en exequució aquelles.
E ses senyories respongueren que en totes les visites ses senyories han acostumat donar al scrivà
major del General lo procés íntegre de la visita,
ab les quereles y sentències fetes en aquella, y que
aportant sols las ditas sentèncias originals sense
lo procés no és seguir la forma acostumada, ab
tot han acceptat lo dit volum y manar a mi, scrivà
major, prengués aquell hi·l guardàs, posant en lo
armari de la scrivania major fins a tant fos liurat lo
dit procés, y després fos cusit en aquell comforme estant los demés, y que en lo de exequutar las
sentèncias ses senyories se offerexen promptes
en fer lo que seran tinguts y obligats en orde de
sos càrrechs a la observança dels capítols de Cort,
usos y styls del dit General.a
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1543.
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Dilluns, a XVIII. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor duc de Feria, loctinent y capità general
del present Principat y comtats, per medi de
mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y
son secretari, envià a sercar a ses senyories, dient
los tenie que parlar y donar una carta de sa magestat. Y axí ses senyories, lo mateix die a la vesprada, anaren consistorialment ben acompanyats, ab los porters y masses grans devant y
demés officials del dit General, posats tots ab
cotxos, se conferiren en lo palau de dit excel·lentíssim senyor duc y, arribats a sa presència, ses senyories se’n entraren sols ab dit senyor
loctinent y capità general y estigueren una bona
estona parlant de secret, y a cap de poch ses senyories se despediren ab molt gran cortesies que
feren entre ells. Y ses senyories se’n anaren en la
present casa, ab lo mateix acompanyament y,
essent entrats en consistori, donaren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, una carta,
dient que dit excel·lentíssim senyor loctinent
los havia donada de part de sa magestat, a fi y effecte de continuar y cusir aquella en lo present
dietari, la qual carta és del tenor següent:
«A los amados nuestros los diputados del General
de nuestro principado de Cathalunya y condados
de Rossellón y Cerdaña.
El rey.
Diputados. Quedo servido de la puntualidad con
que // 311v // acudistes al reparo del fosso de Perpiñán, del residuo del dinero de las cin mil libras
que se aplicaron en las cortes del año 1585 para
semejantes effectos. Y porque la fortaleza de aquella villa es tan importante y se ha de poner a la
defensa que conviene, va advertido el duque de
Feria, mi lugarteniente y capitán general, de hazerlo assí, y juntamente la de Salses, para más effecto, sin olvidar el reparo del baluarte de las ataraçanas, sobre que me escrivistes en 17 de abril
1627, os encargo entreguéis luego lo que resta de
las dichas cien mil libras, que en ello recibiré accepto servicio de vosotros. Dada en Madrid, a 17
de junio MDCXXVIIII. Yo, el rey
Vidit, episcopus, presidens. Vidit, Villanueva. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»
Dimecres, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del // 312r // General de Cathalunya presentaren y notificaren als magnífichs
mossèn Agustí de Lana, racional, mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes, y a mossèn Joan Batista Cassador, exactor
del General, las sentèncias proferidas y fetas en la
última visita del dit General, les quals en un volum, eo libre fet de aquelles ab cubertas de pergamí, foren presentades en lo consistori de ses
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senyories per part de dita visita per medi de Antoni Joan Fita, notari de Barcelona y scrivà de
aquella, perquè los dits, respective y en quant
toque a cada hu d’ells en rahó de lurs officis, posen dites sentències en exequució, comforme la
sèrie y tenor de aquelles, ab lo modo y forma
que disposan los decrets de exequució de aquelles, que en altra occasió per part de dita visita
són estades presentades a ses senyories, y per ses
senyories a 14 de juny del any 1628 aquelles fetes, intimades als demunt dits Agustí de Lana,
Francesch de Vallgornera y Senjust, y Joan Batista Cassador per rahó de lurs officis los fonch
manat, estant perseverant en lo dit manament.
E los dits Agustí de Lana, Francesch de Vallgornera y Senjust y Joan Batista Cassador, donzells,
responent al dit manament, de paraula digueren
que ells y quiscú d’ells han estat sempre y estan
molt attesos a la obligació que·ls corre en rahó
de lurs officis, y han fet y fan lo que·ls toque, y
que continuan ab molta puntualitat la exequució de lur obligació, y que los sia donada còpia
de tot lo que se’ls presente, comforme és de
obligació, y que no consenten que lo present
manament tinga effecte contra d’ells ni corre lo
temps per poder satisfer a ell en quant sia necessari, fins a tant per la dita còpia los // 312v // sia
liurada ab tot effecte.
E ses senyories respongueren que lo original de
ditas sentèncias està en lo volum que de present
veuen, lo qual han manat estar en poder del
scrivà major del General y scrivania major de
aquell, per la deguda custòdia de las ditas
sentèncias, y tenen ordenat y manat al dit scrivà
major, comforme ara de present li ordenen y
manen, que sempre y quant dits racional, regent los comptes y exactor vuller mirar y vèurer
e tràurer alguna cosa de dites sentències, per effecte de la exequució, que quiscú d’ells, per
rahó de son offici, ha y deu fer del contengut en
ditas sentèncias, las dexe mirar hi·ls done facultat de poder-ne ells y quiscú d’ells tràurer-ne lo
que sie necessari per la dita exequució, comforme se acostume en la present casa, perquè de
semblants cosas no·s deu donar còpia sinó sols
la inspecció, pux estan en la present casa, ço és,
en la scrivania major de aquella, com dalt està
dit, inseguint en açò lo que per sos predecessors
és acostumat fer-se en dita present casa, y may
s’és fet de altra manera. E los dits racional, regent los comptes y exactor, replicant digueren
que estaven y perseveraven en la demanda de
dita còpia y protestació que tenen feta en rahó
de aquella.
E ses senyories respongueren que estaven en lo
que tenien manat. Presents per testimonis Francesch Colberó y Hierònym Galí, scrivent.
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En aquest mateix die dits molt il·lustres senyors
deputats // 313r // y oÿdors manaren al dit magnífich Joan Batista Cassador, exactor demunt
dit, present en consistori de ses senyories, cridat
per lo effecte baix scrit, lo mateix que ja en jornades de 28 de nohembre del any 1628, de 18
de janer, a 27 de abril pròxim passat y del present y corrent any 1629, y lo die scrit li tenem
manat, comforme consta en lo dietari de la present casa sots las ditas jornadas, renovant y de
nou fent al dit Cassador los dits manaments
acerca la cobrança y exacció dels dèbits del General, si y comforme en dits manaments y baix
de les comminacions de les penes en dits manaments y qualsevol d’ells contengudes y especificades. Volent que dits manamentsa sien haguts
en lo present per expressats y compresos, com si
de mot a mot aquells tots hi fossen insertats.
E lo dit mossèn Joan Batista Cassador, responent al dit manament, diu que ell està prompte
y aparellat de fer tot lo que serà just y li specte
en rahó de son offici, y que represente a ses senyories que ses senyories han fet alguns concerts que ell entén no ser-se poguts fer, y que
per rahó de aquells la cobrança dels drets del
General se li fa dificultosa y se retarde, y per
rahó de dits concerts està detingut per la observança que·s deu a las deliberacions fetes per ses
senyories en orde dels dits concerts.
E ses senyories replicaren, satisfent a la dita resposta, que lo consistori no ha fet concert algú
que de dret, justícia y ab conformitat dels capítols y actes de Cort, usos, pràtigues y observanças del General no·s sien poguts fer, y ab attendència de la utilitat del dit General facilitant
la cobrança de aquells, y que no entenen fer-ne
ningú de assí al devant que no·s puga y dega fer,
y que axí dit Cassador no se escuse per rahó de
dits concerts, // 313v // com escusar no·s dega
per lo que dalt està dit. E dit Cassador, replicant, dix que està y persevera el que té ja respost. Present per testimonis Francesch Colberó
y Hierònym Galí, scrivent.
Divendres, a XXII. En aquest die mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, donzell, regent
los comptes del dit General, vingué en consistori de ses senyories, lo qual féu relació a ses senyories com mossèn Vicents Magarola, receptor
de la bolla de la present ciutat, ha pagat sis liures
més que no devie per rahó dels plusos, las quals
toquen de pagar als hereus y successors del
quòndam Francesch Borell, òlim receptor de
dita bolla, lo qual rebé aquellas en lo any 1624.
Disapte, a

XXIII.

En aquest die lo honorable

a. a continuació ratllat y qualsevol d’ells.

Aloy Planes, mercader, ciutadà de Barcelona,
òlim botiguer de la mateixa ciutat, essent constituït personalment en lo consistori de ses senyories en presència de mi, scrivà major y secretari del dit General y de mossèn Francesch Sala,
ciutadà honrat de Barcelona, síndich de Pere
Dalmases, // 314r // dels porters ordinaris de la
present casa en las cosas devall scritas, cridats
per testimonis, valent-se de la facultat y potestat
a ell concedida en lo acte de la capitulació feta
per y entre ses senyories de una, y dit mossèn
Aloy Planes de parts altra, sobre de la venda de
les trates de salmes de blat del regne de Cicília,
fet en la scrivania major del dit General a 29 de
juliol pròxim passat, al qual se ha relació, per
justes causes son ànimo movents, de grat y certa
sciència ha restituït, comforme ell dix que restituhie a ses senyories, en nom del dit General y al
dit General, la dita venda de dites trates de salmes de blat íntegrament, com diga fins al die
present no haver-ne rebuda ell ni altra persona
per ell, tant en son nom com en nom del dit General, tant en virtut del sindicat y poder de ses
senyories com altrament, trata alguna, offerintse a ses senyories que sempre y quant, ara o en
algun temps constarà haver ell o altre per ell en
son nom, o en nom del dit General, les dites
trates o part de aquellas fins lo die present, pagarà al dit General lo preu de aquellas o part
d’ell, comforme al respecte la quantitat de dites
trates que seran rebudes, si y comforme està
contengut en lo acte de dita capitulació dalt
chalendat, y en tal cars de haver cobrat dites trates o part de aquellas, vol y expressament consent que lo acte demunt dit y obligacions en
aquell opposades resten en sa força y valor, la
present restitució en res no obstant, y axí attesa
la dita restitució y la restitució com dalt està dit
opposada, suplica a ses senyories sien servits manar extingir, cancel·lar y annul·lar lo dit acte,
obligació, forces y rigors de aquell en cars no
sien estades rebudes ni cobrades dites trates ni
quantitat ni parts de aquelles. E ses senyories
han acceptat la dita restitució ab la dita condició
y salvetat, y no sens ella, y attesa la dita // 314v //
acceptació han extinguit, cancel·lat y anul·lat lo
acte demunt dit y obligacions, rigors y forces en
aquell contengudes, de manera que en temps
algú no puguen danyar al dit Planes ni a ses fermances ni aprofitar al dit General, sinó sols encars fossen estades cobrades dites trates o part
d’elles, com dalt està dit.
En aquest mateix die, ses senyories, per medi
del magnífich misser Bernat Sala, doctor en
drets, altre dels assessors ordinaris de la present
casa, enviaren al excel·lentíssim senyor duc de
Feria, loctinent y capità general del present
Principat y comtats, una scriptura en resposta
del que sa excel·lència los digué dilluns pròxim
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passat, en rahó de la resta de las cent mília liuras
reservadas per la fàbrica de torres y fortaleses en
las corts 1585, la qual scriptura és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Vostra excel·lència
fonch servit, a 18 del corrent mes de juny, enviar a sercar en sa casa als deputats del General
de Cathalunya y dir-los, de part de sa magestat,
donassen lo que resta de las cent mília liuras que
en las corts del any 1585 se aplicaren per reparo
de las fortalezas del present principat de Cathalunya, y en particular la de Salsas, y després és
estat servit vostra excel·lència enviar-los, per lo
secretari Miquel Pérez, una carta de sa magestat, dada en Madrit a sis del corrent, que en effecte conté lo mateix que vostra excel·lència
fonch servit dir-los de paraula, al que, satisfent
dits deputats, diuen que ditas cent mília liuras
perala dita Cort General offertas, se destinaren
per edi- // 315r // ficar torres y reparos de las
costas de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, axí en las parts de ponent com de levant, y en temps del excel·lentíssim duc de Feria, pare de vostra excel·lència, leshores loctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat y comtats, en lo any 1598, ab
consentiment dels tunch deputats, un enginyer
de sa magestat anà per les costas y regonegué
los puestos hont convenie edificar torras o fortalesas específicas, y senyalant los lochs a hont se
havian de construir, ab las quantitats que per
cada una d’ellas ere menester, y comforme dita
relació no sols se han de gastar lo que restan de
ditas cent mília liuras, però encara molt major.
Y axí dits deputats no poden dexar de posar en
exequució la fàbrica de ditas fortalezas de la manera que per dit enginyer és estat arbitrat, en la
mateixa que sa magestat fonch servit manar-ho,
y en cas que fetas ditas fortalesas ab dita forma,
sobren alguna cosa de ditas cent mília liuras, lo
qual, comforme la intenció de la cort se puga
aplicar a la fortificació del baluart de la dressana,
comforme scriu sa magestat ab dita sa real carta,
y vostra excel·lència los digué de paraula, acudiran ab molt gran voluntat al que sa magestat és
estat servit manar-los, y havent, a 14 de juny
1622 y a 17 de abril 1627, sa magestat scrit lo
mateix, y los loctinents generals qui leshores
eren se tingueren per satisfets, assegurats de la
veritat d’esta satisfacció y resposta, suplican a
vostra excel·lència se servesque donar-se per
servit d’esta satisfacció, intercedir ab sa magestat se acontente d’ella, que també dits deputats
ho suplicaran a sa magestat, responent a sa real
carta, que·u tindran a singular gràcia y mercè de
vostra excel·lència.»

a. a continuació repetit per.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

tat per los lochs // 316v // acostumats de la present ciutat, per més de trenta dies, tot aquell
censal de pensió annual de vint-y-vuit liuras,
setse sous, que los hereusa del quòndam Antoni
Calders, donzell, rebien sobre unes cases scituades en lo carrer d’en Cuch, de la present ciutat
de Barcelona, las quals vuy té y posseheix lo reverent Joan Barba, doctor en theologia, prevere
y benefficiat de la Seu de la present ciutat de
Barcelona, venent-se lo dit cens per exequució
del dit General, y no ha trobat qui tant haja offert donar en preu de aquell com és estat lo dit
doctor Joan Barba, lo qual ha offert donar en
preu de dit cens quatre-centes y dues liuras barcelonesas, y axí li sia liurada la hacta fiscal per lo
dit preu, axí referint.

E, tornat lo dit misser Bernat Sala, referí a ses
senyories // 315v // com havia donada la dita
scriptura al dit excel·lentíssim senyor loctinent
general, y explicada aquella en la forma li era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost
que ell la mirarie y farie los officis que convindrien fer-se, en servey de sa magestat y beneffici
del Principat.
Dilluns, a XXV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Joachim Caseles,
chirurgià, ciutadà de Barcelona, lo qual, mediant jurament per ell prestat en mà y poder de
ses senyories, féu relació a ses senyories com ell
té en cura a Onoffre Coromines, credenser dels
draps de la bolla de la present ciutat, lo qual té
tres trenchs o nafres en lo cap, de una cayguda
que féu lo die de hair de un cavall, per la qual no
pot servir lo dit son offici.
En aquest mateix die, havent tingut notícia ses
senyories que la excel·lentíssima senyora duquessa de Feria, muller del excel·lentíssim senyor duc de Feria, loctinent y capità general del
present Principat y comtats, havie parit un fill, y
axí per acudir ses senyories a lur obligació, anarena // 316r // consistorialment, ab los porters y
masses grans devant y acompanyats de molts officials de la present casa, se conferiren en lo
palàcio de dit excel·lentíssim senyor loctinent
general y, arribats a sa presència, li donaren lo
parabien del naxament de dit fill, y sa excel·lència estimà en molt la visita, y féu molt gran demonstració de alegria y, fetes les degudes cortesies, que foren moltes, se despediren y se’n
tornaren en la present casa.
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Dilluns, a II. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha
comptat y pagat la terça de octubre, nohembre
y dezembre 1628, axí del dret ordinari com de
galeres, exceptat las taulas de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta, y de la ciutat de Tortosa y sa
col·lecta, las quals deuen los libres y diners de
dita terça.
317v

Dimars, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Juliol, albaraner de la
bolla de la present ciutat, lo qual donà y presentà a ses senyories dos memorials dels debitors qui·s troben continuats y deuen albarans de
guia, lo hu del any 1628 y l’altre del any corrent
de 1629, los quals són assí cusits, signats de letra A, B.

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor loctinent y capità general del present Principat y
comtats, lo qual, per part de sa excel·lència,
aportà a ses senyories en scrits un recaudo en
rahó de la resta del diner de la fàbrica de las torras y fortalezas, lo qual és assí cusit, signat de letra A.
Dimars, a III. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories com lo magnífich misser Joseph Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor
del General en la part de levant, ha comptat y
pagat la terça de octubre, nohembre y dezembre pròxim passat, axí del dret ordinari com de
galeres, exceptat les taules de Gerona y sa
col·lecta, Puigcerdà y sa col·lecta, y de Olot, las
quals deuen los libres y diners de dita terça.b

E ses senyories manaren fos donada còpia de
aquells al magnífich exactor del General, a effecte de exequutar tots los debitors continuats en
los dits memorials, y sia aportada la dita còpia
per hu dels porters ordinaris de la present casa.
En aquest mateix die, Antoni Çabater, corredor
públich y jurat de la present ciutat y ministre del
dit General, vingué en consistori de ses senyories, lo qual féu relació com ell, de orde y manament de ses senyories, havie encantat y subhas-

Juliol, MDCXXVIIII
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a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
1543-1544.
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Divendres, a VI. En aquest die ses senyories donaren y liuraren a mi, scrivà major y secretari del
dit General, dos actes de requesta presentades
a. hereus interlineat.
b. a continuació un memorial i dos requeriments transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1544-1547.

per part de ses senyories al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell y a son secretari, en rahó de la contrafacció de constitució se
fa en la presentació de benefficis ecclesiàstichs
en persones forasteras y estrangeres, com en ditas requestas està contengut, los quals actes manaren ser cusits en lo present dietari, signats de
letres A y B.

magnífich misser Antoni Vinyola, jutge de la
Règia Cort, lo primer die del mes de agost pròxim passat, contra los dits Dimas Polit y Gabriel
Miret. Vistas las cridas reals ab las quals dits Polit y Miret són estats publicats, en virtut de la
dita y prechalendada provisió real. Attès que ab
dita real provisió dits Dimas Polit y Gabriel Miret són estats declarats fallits y abatuts, y haver
incidit en las penas de las generals constitucions
de Cathalunya contra los abatuts y latitans imposadas, la qual declaració, a bé que feta sens citació de la part, presuposat ser estada aquella
feta preceint informació del fet, y constant de la
latitació de la part, és suficient per al effecte devall scrit, y consta que entre altres penas de ditas
constitucions és la pena de la constitució octava,
comensant «Per quant qui vol que los abatuts y
latitans // 319v // sien haguts per privats de totas
las bossas y lochs de hont sien inseculats». Per
ço, los assessors devall scrits són de vot y parer
que los dits molt il·lustres senyors deputats poden, en exequució de dita constitució y declaració del dit Real Consell, desincicular y tràurer
del dit libre de la Ànima y lochs los dits Dimas
Polit y Gabriel Miret, y posar altres en lo dit libre de la Ànima y lochs en los quals dits Polit y
Miret estan inseculats y continuats.

Disapte, a VII. En aquest die mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, féu
relació a ses senyories en son consistori com lo
receptor del General de la vila de Blanes, és debitor al General en los libres y diners de la terça
de abril, maig y juny del any 1628.
En aquest mateix die lo excel·lentíssim senyor
duc de Alcalá, estant per a partir-se per anar en
lo regne de Nàpols, de hont és loctinent y capità
general, vingué en la present casa acompanyat
de molts cavallers y criats y, arribat en lo cap de
la escala, los senyors oÿdors militar y real // 318v
// lo hisqueren a rèbrer fins al dit cap de la escala, y junts se’n anaren fins a la sala del consistori,
a hont ses senyories lo aguardaven y, arribats en
dit consistori, se assentaren ab ses cadires, y ses
senyories lo aposaren en lo mig, com és acostumat, y estigueren una bona estona, y a cap de
poch se despediren ab moltes cortesies, y los
dits senyors oÿdors lo tornaren acompanyar fins
al dit cap de la escala.
Dimecres, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, junts en consistori, han donat y liurat a
mi, scrivà major y secretari del dit General, un
vot donat per los magnífichs assessors sobre si
Dimas Pilot y Gabriel Miret poden ser desenseculats y trets del libre de la Ànima de la casaa //
319r // de la Deputació y General de Cathalunya, per las causas y rahons en lo dit vot baix incertat contengudes, lo qual vot està continuat
en scrits del tenor següent:

Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor».
Divendres, a XIII. En aquest die lo magnífich
misser Josepha Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del dit General en la part de levant,
féu relació a ses senyories en son consistori com
havia cobrat y rebut del receptor del General de
la vila de Blanes los libres y diners de la terça de
abril, maig y juny 1628, per los quals se li havia
expedida exequució.
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«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del principat de Cathalunya, si Dimas Polit y
Gabriel Miret poden ser desensiculats y trets del
libre de la Ànima de la casa de la Deputació y
General de Cathalunya, y dels lochs en los quals
en la dita Deputació y Generalb en los quals estan inseculats, y posar altres persones en conformitat dels capítols y actes de Cort en los lochs
de aquells, per ser aquells tinguts públicament
per abatuts y fallits. Vista una provisió feta per
lo Real Consell, seguida conclusió a relació del
a. a continuació una consulta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1547.
b. a continuació ratllat de Cathalunya y dels lochs.
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Disapte, a XIIII. En aquest die mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, féu
relació a ses senyories en son consistori com lo
quòndam Jaume Elrra era debitor al General,
com a fermança de Francesch Navès, en lo
temps que fonch sobrecullidor del dit General
en la part de ponent, per impediment de dit
Jaume Elrra, qui obtenie lo dit offici, y que dit
Elrra ha pagat al General, en descàrrech del que
devie dit Navès, no sols lo que devie al General,
però encara, a més de dit dèbit, vuit-centas noranta-tres liuras, quatre sous y nou diners, de
manera que dit Elrra, sos hereus, són creadors
en dita quantitat de ditas nou-centas norantatres liuras, quatre sous y nou diners, y que lo
noble don Galceran de Peguera pagà per dit dèbit, a sis de juliol 1620, per medi del banch de la
present ciutat per dit Elrra, dos-centas quaranta-sis liuras, vuit sous y onse diners, y axí mateix
a. Joseph interlineat.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

lo magnífich Gaspar Molera lo mateix die pagà
per dita rahó per dit Elrra, per medi de dit
banch, cent sexanta-sis liuras, y per la taula vuitanta liuras, vuit sous y onze diners, que juntes
fan altres dos-centes quaranta-sis liuras, vuit
sous y onze diners.
Diumenge, a XV. En aquest die hi hagué junta
de braços en la present casa per fer extracció de
nou habilitadors, per los qui poden ser enseculats en deputats y oÿdors per la inseculació fahedora en aquest die dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, // 320v // y serviren de braços los
testimonis, los quals foren los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors doctor
Francesch Comter, canonge de la Seu de Elna;
fra Joan Àngel Tallada, paborde de Sant Pere de
Roda; fra Francesch Ballaró, sacristà de Sant
Miquel de Coxà. Per lo estament militar, los
senyors Joseph Cahors y de Soler, Luýs Lull y
Raphael Antich, donzells. Per lo estament real,
los senyors Raphael Jaques, ciutadà honrat de
Barcelona; misser Raphael Puig, doctor en drets
y misser Luýs Vich, doctor en drets. Y axí en
aquest mateix die, en presència de dits braços y
testimonis sobredits qui servien de braços, foren extrets en habilitadors nou persones, ço és,
tres de cada estament, següents: per lo estament
ecclesiàstich, los senyors fra don Jaume Meca y
Terça, monjo y obrer de Sant Cugat de Vallers;
Pere Roig, sacristà y canonge de Gerona; y lo
doctor Joachim Frígola y de Lordat, canonge
de la Seu de Leyda. Per lo estament militar, los
senyors Francesch Sorribes y Rovira, donzell, //
321r // Hierònym de Gàver, donzell; Luýs de
Corbera, donzell. Per lo estament real los senyors Francesch Bru, ciutadà de Barcelona; Bernat Cors, mercader y misser Pere Güell, doctor
en drets. En aquest mateix die estant juntes les
dites persones extretes per fer las habilitacions,
havent tots jurat y hoït sentència de excomunicació en la dita y acostumada forma, se mogué
alguna impecència y debat entre ells acerca dels
assientos y axí se assentaren, ço és, los tres ecclesiàstichs al mig de taula, després los militars,
després los reals. E fonch entre ells presentada y
feta la scriptura següent:
«Havent-se suscitat algun debat o diferència entre los senyors habilitadors, vuy die present extrets, per la insaculació fahedora dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, sobre la forma y
orde de sèurer en lo acte de la habilitació, pretenent los dits senyors habilitadors ecclesiàstichs
haver de sèurer en primer loch seguidament, y
aprés los militars haver de sèurer interpoladament, y axí los dits senyors habilitadors militars
y reals, per ara y no haver de diferira lo acte de la
a. a continuació ratllat lo.
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inseculació, del que podrie resultar dany al General, y sens prejudici algú de sos drets y pretencions, se acontenten que seguen en la forma sobredita, comforme han segut en lo últim // 321v
// acte de habilitació, ab expressa protestació
que lo present acte no sie tret en conseqüència,
ni per aquell se augmenta ni disminuesca lo dret
de las parts, y que sia representat de part de dita
Novena als senyors deputats, com ab la present
representen y supliquen sien servits manar fer
declarar sobre la pretenció dels dits estaments
en rahó dels assientos, attès que ha molts anys
dure lo debat de aquells y fins ara no·s trobe haver-se presa resolució, y convé se prenga aquella
perquè en altres occasions esdevenidores los
dits estaments no estigan en debat algú, ans
aquells se assenten comforme la declaració que
sobre açò serà feta. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí,
scrivent.»
E, fet açò, encontinent comensaren lo acte de
dita inseculació y acabaren aquell lo endemà,
com és de vèurer en lo dit acte, continuat en libre de Deliberacions, sots la present jornada.
En aqueix mateix die lo doctor Joan Amat, present en consistori y mediant jurament, féu relació a ses senyories com mossèn Francesch de
Vallgornera y Senjust, donzell, regent los
comptes del dita General, està en lo lit ab indisposició, per la qual no pot servir lo dit son offici.
Dilluns, a XVI. En aquest die los magnífichs assessors ordinaris del dit General, presents en lo
consistori de ses senyories, donaren yb // 322r //
liuraren a ses senyories un vot per ells sobre lo
fet en dit vot mentrenat a ses senyories, manaren ser dit vot continuat en lo present dietari, lo
qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats sobre la enseculació que als quinze del mes de
maig del any 1628, féu de la persona de Pere
Gil de Phederich en deputat real de la ciutat de
Tortosa, en lo loch del senyor Andreu Ribelles,
attès que per lo acte del batisme de dit Pere Gil
de Phederich, de què fa fe Joan Jacinto Martí,
notari públich de dita ciutat de Tortosa, y scrivà
del Capítol, consta que dit Pere Gil de Phederich nasqué a 19 del mes de nohembre 1600, y
axí lo die de dita inseculació no tenia, ni encara
no·y té, los trenta anys que són menester per ésser inseculat a diputat, que per ço poden dits
senyors deputats desensicular al dit Gil de Phederich, per ésser estada feta la dita insiculació
a. a continuació repetit dit.
b. a continuació una consulta transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1547-1548.

vena per a habilitar los qui han de concórrer a
deputats y oÿdors. Oÿda la relació de paraula
feta per lo racional de la present casa, acerca de
la observança, ús y estil fins assí observat en
semblants extraccions, lo qual ha referit y certificat que qualsevol que està assentat principal
debitor en lo libre de Vàlues per qualsevol qualitat y naturalesa de dèbit, és repel·lit de poder
concórrer en dita extracció de habilitadors. Vistos los capítols de Cort sobre açò disposants.
Oÿts los magnífichs advocats fiscal del General y
los advocats que per part de dit don Pedro an
informat, y tot lo demés que se havia de vèurer.
Són de vot y parer que dit don Pedro de Lordat,
y los altres consemblants debitors en dit libre de
Vàluas assentats, no poden concórrer ni ésser
admesos en la present extracció de habilitadors
fins a tant que hajan pagat los dèbits.

contra capítols de Cort y insecular de nou dit
loch. En Barcelona a 15 del mes de juliol 1629.
Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.»
Dimars, a XVII. En aquest die se féu extracció de
la Novena per la habilitació dels qui poden concórrer o no en deputats y oÿdors, la qual se féu
ab convocació de braços, y comensàs lo acte de
dita extracció a las quatre hores de la tarda, y al
principi de aquell se // 322v // mogué debat y
qüestió sobre si podien concórrer o no los debitors continuats en libre de Vàlues, per lo que ses
senyories enviaren a sercar sinch doctors del
Real Consell, que foren los magnífichs misser
doctor Miquel Sala, regent la Real Cancellaria;
misser Joan Magarola, misser Hierònym Astor,
misser Jaume Mir y misser Antoni Vinyola, los
quals se juntaren en la present casa per aconsellar a ses senyories lo que devien fer acerca de dit
dèbit, y axí se hagué de porrogar dit acte, com
en effecte porrogaren ses senyories aquell per a
demà a les set hores abans de mig die, y dits
magnífichs doctors estigueren fins a les deu hores de nit y no prengueren resolució, dient que
per a demà de matí donarien son vot en scrit a
ses senyories.

Lo reverent doctor Miquel Sala. Lo doctor Joan
Magarola. Lo doctor Jaume Mir. Lo doctor
Joan Pere Fontanella, assessor. Lo doctor
Hierònym Astor. Lo doctor Antoni Vinyola. Lo
doctor Bernat Sala, assessor.»
323v

Dimecres, a XVIII. En aquest die, essent consultats los magnífichs doctors del Real Consell devallscrits lo die de hair, sobre lo debat y qüestió
se suscità y mogué al principi de la extracció de
la Novena de habilitadors, per a poder habilitar
los qui podien concórrer o no en deputats y oÿdors, comforme disposició del capítol 85 del
nou redrés, lo qual debat fonch acerca si podien
concórrer o no en dita extracció les persones
continuades debitors en lo libre de Vàlues. Y per
dit effecte se juntaren dits magnífichs doctors en
la present casa lo de hair fins a les deu hores de la
tarda, estant junts ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General per a resólrer lo
que devien aconsellar a ses senyoriesa // 324r //
sobre lo dit fet, y axí en aquest die a les set hores
de la matinada, han enviat son vot en scrits, continuat en un full de paper y firmat de lurs mans,
lo qual ses senyories han manat ésser continuat
en lo present dietari y és del tenor següent:
«En lo fet proposat per los senyors deputatsb y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als doctors devallscrits, si don Pedro de Lordat
y altres assentats debitors en lo libre de Vàlues
per lo racional de la present casa, en exequució
de la sentència de la última visita, poden ser habilitats en la extracció que se està fent de la Noa. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 15481549.
b. deputats interlineat.
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Y encontinent, vist lo dit vot, passaren ses senyories avant lo dit acte de dita extracció de habilitadors, en lo qual acte foren testimonis los
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors Miquel Saleta, canonge de la Seu de
Barcelona; fra don Miquel Meca y Terça, obrer
de Sant Cugat de Vallers y fra Àngel Tallada,
paborde de Sant Pere de Roda. Per lo estament
militar, los senyors don Hierònym de Cabrera,
Dionís Ciurana, donzell y Joseph Cahorts y de
Soler, donzell. Per lo estament real, los senyors
Agustí Corrià, ciutadà de Leyda; Pere Vicents
Sayz, ciutadà de honrat de Barcelona y Francesch Sauleda, ciutadà de Vich.
Y encontinent fonch feta extracció de habilitadors en la forma acostumada, en què foren extrets, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors doctor Francesch Sans, hospitaler y
canonge de la santa iglésia de Tarragona; doctor Onoffre Seguia, canonge de la Seu de Tortosa; doctor Joachim Frígola y de Lordat, canonge de Leyda. // 324r // Per lo estamenta
militar, los senyors don Joan Çarriera y de
Gurb, Hierònym de Copons, donzell, y Phelip
Sorribes y Roura, donzell. Per lo estament real,
los senyors mestre Pere Pau Miquel, doctor en
medicina; Francesch Ros, mercader y Ramon
Barthomeu Boxadós, ciutadà honrrat de Barcelona. Los quals, axí extrets y junts en la sala del
consistori, suscitant-se entre ells antes de sèurer-se lo debat y qüestió acostumat entre las
Novenas acerca del sèurer, los militars y reals se
a. a continuació ratllat ecclesiàstich.
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acontentaren que los ecclesiàstichs se assentassen en primer loch, ço és, a la mà dreta del consistori, y los militars a la mà esquerra, y los reals
en lo mig, girats de car al dit consistori, y se donaren entre ells la protesta acostumada de donar-se en las demés Novenas, protestant que lo
present acte no fos tret en conseqüència, fent
aquell sens prejudici de lur dret, comforme en la
protesta donada als XV del corrent, entre los de
la Novena extreta dit die per la habilitació de la
enseculació feta dit die, comforme me apar en
lo present dietari sots la dita jornada. // 324v // Y
encontinent, donada entre ells la dita protesta,
hoïren tots sentència de excomunicació, y comensaren lo acte de dita habilitació, a las quatre
hores passat mig die, y acabada aquella aa de dit
mes y any, com largament és de vèurer en libre
de Habilitacions, recòndit en la scrivania major
del dit General.
Dijous, a XVIIII. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona,
constituït personament en una sala de son palàcio episcopal, devant y en la presència de mi,
Antoni Thió, per aucthoritat apostòlica y real
notari públich, ciutadà de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General de Cathalunya,
cridat y enviat a sercar per sa excel·lència per las
cosas devall scritas, y en presència dels discrets
mossèn Raphael Rafeques, notari real, habitant
en la present ciutat de Barcelona, y Joan Ramon
Rafeques, notari de Barcelona, cridats per testimonis de paraula, requerí a mi, dit notari y
scrivà major demunt dit, que levàs acte que ell
nunca ha entès contrafer a las generals constitucions de Cathalunya, y en particularment las
que prohibexen que forasters y estrangers del
present Principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya sien admesos y proveïts en
las dignitats, prebendas, rectorias, // 325r // officis y benefficis ecclesiàstichs, y que si per cas havia feta alguna o algunas provisions en personas
no naturals ni nades en lo present Principat y
comtats, sinó en algú o alguns forasters o estrangers de aquells, serà estat per inadvertència
y que, zelant, com és just, la observança de ditas
generals constitucions y drets de aquesta província, promet als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya qui ara són y per
temps seran, y als senyors habilitadors de les
persones inseculades en los lochs de deputats y
oÿdors de comptes del dit General, a bé que absents com si foran presents, y a mi, scrivà major
en nom del dit General, rebent, acceptant y stipulant que ell en ningun temps no farà ni permetrà fer-se provisió alguna de ditas dignitats,
prebendas, rectorias, officis y benefficis ecclesiàstichs en persona alguna forastera o estrangea. a continuació un espai en blanc.
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ra de dit present Principat, en contrafacció del
que disposan ditas generals constitucions, ans
bé, en tot y per tot se sotsmet a dites generals
constitucions y drets de aquesta província, procurant en tot lo a ell possible la observança de
ditas generals constitucions. Y perquè dits senyors deputats y senyors habilitadors estiguen
més segurs de esta promesa, ha liurat a mi, dit
scrivà, la suplicació devall scrita, requerint-me
que jo, a instància sua, la presentàs a dits senyors deputats y senyors habilitadors, y de las
cosas demunt ditas y de la oblata de dita suplicació ne levàs acte públich, presents los testimonis demunt dits.
Y encontinent jo, scrivà major, a instància de sa
excel·lència, // 325v // presentí als dits molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, y als dits senyors habilitadors, consistorialment existints, y fents la habilitació per lo
pròxim vinent trienni en la sala dita del consistori, la dita y devall scrita suplicació. E ses senyories y dits senyors habilitadors, entesa per
lectura per mi, dit scrivà major, feta la dita suplicació, manaren que aquella fos continuada en lo
dietari de la present casa, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: A notícia de don Joan
Sentís, bisbe de Barcelona, ha pervingut que per
lo procurador del General se li ha opposat excepció per haver conferits alguns benefficis de sa
diòcesi a personas que no són naturals del Principat, pretenent haver contrafet a generals constitucions del present Principat y comtats, y per
consegüent no poder concórrer a la pròxima extracció de deputat ecclesiàstich. Com, emperò,
dit bisbe de Barcelona, no haja conferit benefficis alguns a personas que no sien de la província
de Tarragona, no ha entès contrafer a las constitucions sobreditas, perquè sa intenció és estada
sempre observar-las totas, y axí ho certifica a
vostres senyories, offerint-se en lo sdevenidor
observar-las, no conferint ni proveint dignitats
ni beneficis alguns, sinó a personas que sien naturals del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya. Per tant y al// 326r // trament, attesa la bona fe y la sobredita
offerta, suplica a vostres senyorias sien servits
mana-lo habilitar y repel·lir la excepció sobredita, que a més de ser axí de justícia o reputarà a
particular gràcia.
Altissimus. Anglasell. Vinyes.»
E encontinent ses senyories y dits senyors habilitadors passaren avant en la habilitació de dit
senyor bisbe, don Joan Sentís, lo qual, attesa la
dita suplicació y promesa dalt ditas, fonch per
ses senyories y senyors habilitadors habilitat per

concórrer deputat per lo trienni pròxim vinent,
comforme consta en lo acte de dita habilitació,
continuat en lo libre de les Habilitacions de la
present casa.
En aquest mateix die, per part del noble don
Joan Camps y altres, fonch presentada en consistori de ses senyories y Novena de habilitadors, extrets per habilitar losa qui poden concórrer o no en deputats y oÿdors, qui estaven junt
en lo acte de dita habilitació, la suplicació baix
scrita, la qual manaren ses senyories ésser continuada en lo present dietari, signada del letra A,
la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: No obstant que la Cort
General celebrada en lo any 1599, // 326v // en
lo capítol primer haja donada forma a la visita
del General establerta puxa conèxer dels excessos commesos per los deputats y oÿdors, assessors y advocat fiscal y altres officials de la Generalitat per a reprimir los abusos que·s cometen
en prejudici d’ella, y entre altres coses substancials disposades en dit capítol, estigués estatuït
que les tres persones, una de cada estament que
ha de fer los processos de dita visita, sien extretes a sort a rodolí, los visitadors de la visita pròximament feta, contrafent expressament al dit
capítol, a 16 del mes de agost del any 1626, cometeren lo fer dits processos y entrevenir ab las
altres dos en instruir las querelas als magnífichs
mossèn Christòfol Fumaz, per renunciació feta
per Miquel Hispano, que era estat extret per al
dit effecte, y en virtut de dita commissió y nominació són estats fets tots los processos de dita
visita, comforme resulta del procés de aquella. E
com dit Fumaz, no essent estat extret en sort
com no·u fonc per a fer dits processos, no haja
tinguda jurisdicció per a fer-los, ni los convisitadors per anomenar-lo contra la forma substancial del acte, de aquí és que tots los processos,
querelas y demés procehiments fets en forma
judiciaria són ipso facto jure nullos, y no poden
patir affecte algú, abans bé tots los gastos fets en
dita visita, per ser supèrfluos, instar sens virtut
de obrar en beneffici del General, necessàriament ha de venir a càrrech dels visitadors qui feren dita nominació de dit Fumaz, los quals han
de refer aquells eo bé continuar-se debitors en
lo libre de Vàluas, et interim han de serb // 327r
// fets inàbils per a córrer la sort de deputats y
oÿdors respectivament.
E encontinent nul·lament dita visita no han
dubtat dits visitadors proferir algunas pretesas
sentèncias contra personas no citades, y ab las
quals no·y ha haguda contestació de lite ab lo
a. a continuació ratllat los.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1549.
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fisch de la visita, per no haver-los exigida la deposició et signanter en rahó de fer restituir los
plusos rebuts en la Diputació per insiculacions,
habilitacions y altres actes semblants, y fer exequutar ditas sentèncias contra ditas parts inauditas, manant-los continuar en lo libre de Vàluas com ha debitors del General, entenent que
com a tals seran inhabilitats en la present habilitació per a deputats y oÿdors. E com dita
sentència o sentèncias no puguen produir tal effecte, en prejudici de aquells que no són estats
citats ni se’ls ha presa deposició, com està dit,
per la notòria nul·litat que pateixen contra la
disposició de las generals constitucions y altres
drets de esta pàtria, que prohibexen procehir
contra algú sens citar-lo y per directum volen
que·s conega causa cognita. Per ço, en concideració de dita nul·litat, deuen vostres senyorias
ser servits no donar loch a tan gran contrafacció, sinó habilitar a las ditas personas en ditas
sentèncias, y en cas no sihan condempnades
com se deu, que no·u són, no fer-los impediment, axí perquè no resten tan injustament prejudicades com per la conseqüència que podria
parir aquest ab lo rey, nostre senyor, y sos ministres, si bé sempre se ha de sperar que·s conformaran ab lo que las ditas constitucions disposan y volen.
Ítem, deuan vostres senyorias ser servits advertir
que ha procehit dita // 327v // visita desigualment, que havent condempnat als officials del
General a restituir lo que havian rebut per treballs ordinaris, juntament ab la bona fe que
sempre se ha acostumat en la casa de la Deputació, sent com són ja certs los salaris dels visitadors officials de la visita, no han dubtat dits visitadors pagar-se treballs extraordinaris, ço és, las
dietas que los visitadors que venian de fora ciutat feyen en venir, estar y tornar-se’n de la present ciutat, com s’és fet ab los canonges Serralta, Çacoromina y Miquel Hispano, si bé,
disentint lo noble don Joan de Peguera y Joseph Jover, y als officials altres treballs extraordinaris eo remuneracions sens firma de dit Jover, a qui tocava privative per lo bras militar
firmar les polisses dels pagaments , y contrafer al
dit capítol fent-les firmar per misser Soler. E
com aquesta desigualtat no se hage de permètrer, màxime en un tribunal tan soberà com lo
de vostres senyorias. Per ço, se suplica a vostres
senyorias sien servits deliberar que los officials
del General condempnats a restituir lo que han
rebut per treballs extraordinaris, sien habilitats
com si condempnats no fossen, y axí bé inhabilitar als dits visitadors qui han rebuts y pagats
semblants treballs eo remuneracions, fins a tant
hagen pagat lo que hauran rebut, manant que
los comptes de la visita sien examinats y habilitats, y fets debitors los visitadors en lo excès,
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màxime en lo que han excedit en no manar als
officials dels que devien, per ser axí de justícia,
la qual suplica don Pedro de Lordat y altres interessats // 328r // ser-los administrada omni meliori modo. L’offici. Et licet, et cetera.
Altissimus. Rossell. Martí. Don Joan Camps».
Disapte, a XXI. En aquest die ses senyories donaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari
del dit General, la scriptura devall scrita, per a
què continuàs aquella en lo dietari de la present
casa, la qual és del tenor següent:
«No obstant que per diferents constitucions de
aquest principat de Cathalunya, col·locades sots
lo títol «Que los estrangers no puguen obtenir
officis ni benefficis ecclesiàstichs en Cathalunya», estiga disposat que ninguna persona que
sie verament natural del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y nada en
aquells, puga obtenir en dit Principat // 328v // y
comtats, officis ni benefficis ecclesiàstichs ni altres prebendes ni dignitats, han tingut notícia
los deputats y oÿdors de dit Principat que alguns prelats, bisbes y Capítols de iglésies catedrals y col·legiades haurien provehits alguns canonicats, dignitats, rectorias, beneficis curats y
simples en favor de persones forasteras que no
són nades ni nadives de dits Principat y comtatsa, contrafent a ditas constitucions, en molt
gran prejudici de aquest Principat y comtats, y
dels naturals de aquells, los quals, per ocupar los
benefficis ecclesiàstichs persones forasteras dexen de ser provehides. E com a dits deputats y
oÿdors specte, per rahó de sos officis, procurar
per tots los medis possibles la observança de ditas constitucions, que són estades fetes per sa
magestat y la Cort General, en què entrevenen
les persones del estament ecclesiàstich y demés
estaments, ab tant gran acort y per beneffici del
dit Principat y comtats, Per ço, los dits deputats
y oÿdors a cauthela, que danyar no sol, de consell de las personas dels tres estaments, convocades per a fer la habilitació de las personas que
poran concórrer a deputats y oÿdors en la pròxima extracció fahedora, inseguint la deliberació
en son consistori feta a 21 de juliol 1629, notifican a vostres senyorias las ditas constitucions y
la contrafacció que se’ls farien en fer qualsevol
manera de provisió en favor de persones forasteras que no fossen verament naturals de dits
Principat y comtats, y no res menys a vostres
senyories requerexen que de ninguna manera
provehesquen, en occasions de vagants, dignitats, canonicats, rectorias, benefficis ni altres
prebendes en favor de persones que no sien verament nades o nadiues de aquest principat de
a. a continuació ratllat y dels naturals.
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Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
al- // 329r // trament protesten a vostres senyories del rompiment de ditas constitucions y de
las penas imposades contra los qui no les observen, y no res menys de què en las habilitacions a
caetero fahedores de les persones que concorren
a deputats y oÿdors serà vostra senyoria fet inhàbil, attès que contrafà a ditas constitucions, no
és persona hàbil, per a què·s puga confiar las ha
de fer observar als altres, y axí serà fet inhàbil de
tots y qualsevol officis y benefficis del dit General, y axí bé protestan de què per tots altres camins, que de dret y justícia seran permesos, procuraran lo reparo de ditas constitucions, fent
tots los procehiments que en orde de alcansar
aquest fi seran necessaris fins alcansar-lo, y finalment del prejudici que per dita rahó patirà lo
General de Cathalunya. Requireus, et cetera.»
En aquest mateix die, per part del molt reverent
Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell, fonch
presentada en consistori de ses senyories y Novena de habilitadors, per habilitar los que poden
concórrer o no en deputats y oÿdors, qui estaven junts en lo acte de dita habilitació, la suplicació sots scrita, manant ses senyories ésser continuada en lo present dietari, lo qual és del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Al suplicació a vostres
senyories presentada per lo noble don Pedro de
Lordat, camarer de Ripoll, és estada posada excepció contra lo canonge Pau Claris, de que no
pot ésser habilitat per concórrer en oÿdor per lo
bras ecclesiàstich en la pròxima extracció, perquè com a visitador del General de Cathalunya,
// 329v // consentint que no fossen liurades per
al canonge Serralta sinquanta liuras, al canonge
Coromina trenta liuras, y a Miquel Hispano set
liuras, en las occasions en què, com als altres visitadors, són estats requerits acudissen en la present ciutat per negocis concorrents a la dita visita. E jatsie és més cert que no poden ni deuen
vostres senyories entremetre’s de dita excepció,
per ésser cosa concernent a la jurisdicció y procehiments de dits visitadors, los quals no tenen
sobre si superior algú, sinó la Cort General. Y
axí en la visita del trienni 1605 los deputats y
oÿdors de aquell foren punits y castigats per ésser-se entremesos de actes consemblants fets
per los visitadors dels triennis precedents, totavia lo haver dit canonge Pau Claris consentit a
donar ditas quantitats fonch en virtut de diferents exemplars fets en altres visites, y en particular en la visita precedent, en què fonch visitador lo dit don Pedro de Lordat, al qual foren
donades diverses quantitats de diners, que passen de mil liuras, per ésser vingut diverses vegades del monestir de Ripoll a la present ciutat, y
en altres visites anteriors, axí mateix los que per

temps són estats visitadors han pres y tenen incorporades vers si diverses quantitats de diners,
ultra los salaris y adeales ordinàries, de que
consta clarament en los comptes recòndits en la
stància del racional. Per ço y altrament, lo dit
canonge Pau Claris, representant les sobredites
coses, suplica a vostres senyories tingué a bé de
que de ninguna manera se entremetan de la dita
excepció, per ésser cosa de la visita, la conexensa
de la qual no té superior sinó la Cort General,
altrament al·legana de la contrafacció dels capítols de Cort y de tots los danys y dampnatges y
de totes y sengles coses lícites y permeses // 330r
// de al·legar, y en lo dit cas contrari suplica a
vostres senyories sien servits, portant la causa ab
igualtat, procehir a la conexensa de la inhibilitació de dit don Pedro de Lordat y de altres, que
constarà y consta tenir vers si incorporades pecúnies de la Generalitat y, en particular, los visitadors del trienni 1617, que foren don Francesch Gamis, menor de dies, y altres, los quals
gastaren vint-y-tres mília liuras, fent per aquest
effecte regonèxer de prompte los dits libres de
Compte de totes las visitas que·s són fetas del
any 1599 fins vuy, puis preceheix axí de justícia,
y que lo scrivà major continue en lo dietari y toque la oblata de la present suplicació. Lo offici.
Et licet, et cetera.
Altissimus. Hortolà. Franciscus Soler.»
E, poch aprés, lo dit canonge Pau Claris, constituït personalment en una sala de la present casa,
devant de mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General y de Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent, testimonis a estes coses cridats, requerí a mi, dit scrivà major,
que levàs acte com ell renunciave a la presentació de la dita suplicació, y se apartave de tot lo
contengut en ella, volent que la dita suplicació
no sie haguda per donada ni presentada, y lo
contengut en ella no sie hagut per representat a
ses senyories y senyors de la Novena, de quibus.
Requirens instrumentum. // 330v // En aquest
mateix mateix die, los senyors deputats del Real
Consell devall scrits, qui lo die de avuy són estats cridats per part de ses senyories en la present casa, per a que·ls aconsellassen lo que devien fer sobre lo debat y qüestió moguda entre
ses senyories y la Novena dels senyors habilitadors, extreta per habilitar los que poden concórrer o no en deputats y oÿdors, lo qual debat y
qüestió fonch mogut acerca de habilitar o inhabilitar lo doctor Pau Claris, canonge de la Seu
de Urgell, y altres que són estats visitadors de la
última visita, y si dits senyors deputats y Novena
tenen jurisdicció o no per a conèxer de excessos
feren en dita visita, los quals per dit effecte han

estat en la present casa tot lo present die, des de
les sis hores abans mig die fins a les dotse hores
de mig die, mirant diversos libres y exemplars
fins a les dos hores passat mig die. Han donat a
ses senyories y liurat lo vot devall scrit, firmat de
ses pròpries mans, continuat en un full de paper, manant ses senyories ésser assentat en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya per
los senyors de la Novena de la habilitació, sobre
la extracció avui fahedora de lo offici dels dits deputats y oÿdors respectius, consultat als doctors
del Real Consell devall scrits, si a effecte de habilitar o inhabilitar lo canonge Pau Claris y altres
que són estats visitadors de la última visita, tenen
jurisdicció dits senyors deputats y oÿdors y Novena per a conèxer y haver rahó de las cosas contengudes en una suplicació contra dit Clarisa //
331r // y cada un d’ells, presentada per part de fra
don Pedro de Lordat y altres. Vista la dita suplicació y las rahons y causas expressadas. Vists los
capítols de Cort disposants axí sobre lo tocant a
la visita com als habilitadors. Vists molts actes y
deliberacions concernents a la decisió del dit fet y
dupte. Oÿdes les parts y sos advocats en tot lo
que han volgut deduhir. Y vist tot lo que acerca
de açò se havia de vèurer. Són de vot y parer que
sobre las nul·litats al·legades contra los procehiments y [...] fetes en la dita visita, tant per ésser
estat elegit lo doctor Christòfol Fumàs y Desplà,
per visitador processal, sens procehir extracció,
com per no ésser estat citats ni hoïts en los processos de las ditas sentèncias molts dels que són
estats condempnats y exequutats, no poden los
senyors deputats y oÿdors y Novena conèxer ni
entremètrer-se de dits procehiments y sentències, attès per lo capítol primer del nou redrés de
las corts del any 1599 està statuït y disposat que
de las declaracions, sentèncias y procehiments
fets y fetes per los visitadors del General de Cathalunya no·s pot suplicar, recórrer ni apel·lar.
Quant, emperò, al que té respecte si dits senyors deputats, oÿdors y Novena poden conèxer
dels excessos que los visitadors, com és en pèndrer per salaris propris més del que per lo dit capítol primer del nou redrés està disposat, attès
que en lo any 1602, a 20 de juliol que fonch la
primera deliberació, y que immediatament se
subseguí al dit capítol primer de las corts del
any 1599, consta que los visitadors que foren de
la primera visita del General, per deliberació feta
en dita habilitació, foren per los deputats, oÿdors y Novena fets debitors de las quantitats
que aparagué haver-se los dits visitadors en són
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 15491550.

a. a continuació repetit al·legan.
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propri ús [...]vertides, ultra dels salaris a quiscú
d’ells tocants segons [..] // 331v // y tenor del dit
primer capítol, per rahó de la qual deliberació y
altrament, dits senyors deputats, y oÿdors y Novena, poden y estan en pocessió de conèxer si
los visitador han excedit en haver pres més del
que·ls toca per rahó de son offici, y en cas hajan
pres més, de fer restituir lo que aparexerà haver
excedit, y segons lo que se ha deduït y vist en los
libres de la última visita, y del regent los comptes del General consta, que los canonges Serralta y Coromina y Miquel Hispano, visitadors,
han rebuts respectivament de sos salaris vuitanta-set liuras, ço és, dit Serralta sinquanta liuras,
dit Coromina trenta liuras, y dit Hispano set
liuras, que per ço dits senyors deputats y oÿdors
y Novena tenen jurisdicció y poden conèxer si
dits Serralta, Coromina y Hispano han excedit
en rèbrer ditas quantitats a més de sos salaris a
ells tocants, segons disposició del dit capítol, y
apparexent haver excedit, los poden habilitar o
inhabiliar.
Lo reverent don Miquel Sala. Lo doctor Hierònym Guerau. Lo doctor Miquel Àngel Lorens.
Lo doctor Miquel Carrera. Lo doctor Ramon
Rubí de Marimon.»
En aquest mateix die per lo molt reverent Joseph Miquel, canonge de la santa iglésia de Tarragona, síndich, actor y procurador del molt
reverent y insigne Capítol de dita Seu, com de
sa procura, sindicat y actoria conste, en poder
de March Rull, notari de dita ciutat, als 20 del
corrent en dit nom fonch presentada en lo dit
consistori de ses senyories // 332r // y Novena de
habilitadors, qui estaven junts en lo acte de dita
habilitació, la suplicació sota scrita, la qual manaren ses senyories ésser continuada en lo present dietari en la forma següent:
«Molt il·lustres senyors: A notícia del Capítol
de la Iglésia Metropolitana de Tarragona, ha
novament pervingut que ha instància del procurador fiscal del General se farie dificultat, per
vostres senyorias y los senyors habilitadors, en
habilitar los capitulars del Capítol de dita iglésia
per la sort y extracció de mà fahedora de deputats y oÿdors de comptes de dit General per lo
trienni pròxim vinent, per haver entès dit Capítol y capitulars de aquell haver procehit o haver
consentit en provisions fetas en personas forasteras del present Principat y comtats, en contrafacció de las generals constitucions, disposants
que sols los naturals y verament nats en dits
Principat y comtats sien proveïts de las dignitats, prebendas, canonicats, rectorias, officis y
benefficis ecclesiàstichs, ab repulsa y exclusió
expressa dels forasters y estrangers. E com dits
Capítol y capitulars de aquells nunca hajen
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entès contrafer a las ditas generals constitucions
ni consentir a la contrafacció de aquellas, tant
en las ditas provisions com altrament, ans bé,
han desitjat y procurat, y desitja y procura ab
tots los medis possibles la perfeta observança de
aquellas. Per ço y altrament, perquè vostres senyorias y mercès estiguen assegurats de la voluntat y ànimo de dit Capítol y capitulars, per vàlida y solempne stipulació, convenen, prometen
y se offerexen a vostres senyorias y mercès, en
nom del present Principat, que d’esta hora en
avant no feran ni fer permetran ni consentiran
// 332v // en què·s fassa provisió alguna de dignitats, prebendas, rectorias, canonicats, officis ni
benefficis ecclesiàstichs en persona o personas
algunas que no sien aquellas naturals, verament
nadas dins lo present Principat y comtats, comforme volen y disposan ditas generals constitucions y drets de aquesta província, y que repel·liran y repel·lir faran ab tot effecte tots y
qualsevol forasters o estrangers que pretenguen
alcansar alguns o algunes de dites dignitats, prebendas, rectorias, canonicats, officis y benefficis
ecclesiàstichs del present Principat y comtats,
corroborant aquesta promesa y convenció ab
jurament y altrament, de la manera que aparega
a vostres senyorias y mercès. Y axí, attesa esta
offerta y promesa, suplican sie levada la dita dificultat y ser habilitats los dits capitulars y inseculats, que·n rebran singular gràcia y mercè de
vostres senyorias, suplicant ser levat acte de la
presentació de la present, y de tot lo demunt
dit. Que licet, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Joseph Miquel, canonge y sindich de la Seu de
Tarragona».
En aquest mateix die, per lo magnífich Joseph
Gilabert, doctor en drets, ciutadà de Barcelona,
procurador del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, com de sa procura conste,
ab acte rebut y testifficat en poder de Francesch
Girau, notari de Sanahuja, als 20 del corrent, en
lo dit nom fonch presentada en lo dit consistori
de ses senyories y Novena de habilitadors, qui
estaven junts en lo acte de dita habilitació, la suplicació sotascrita, la qual manaren ses senyories
ésser // 333r // continuada en lo present dietari
en la forma següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don fra Antonio Pérez, bisbe
de Urgell, no ha may entès ni tingut notícia que
las provisions que en personas estranyas ha fetes
de dos rectorias en lo bisbat predit, fossen contra disposició de las generals constitucions de
Cathalunya, ans bé, aquelles ha fetes entenent
poder-las fer, informat que sos predecessors y

altres prelats del principat de Cathalunya las havian fetas. Emperò, entenent ara que vostres
senyories entenen ser las ditas provisions contra
constitució, offereix, per medi de son procurador, qui fa ocular ostensió de son poder,
promètrer, com de present promet, servar ditas
constitucions, y no provehir a cetero en son bisbat ni fora d’ell ninguns beneficis, axí ab cura
com sens cura, dignitats y altres prebendas en
personas estrangeres, sinó en nadius y verdaderament nats en Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, suplicant ésser-li dita offerta admesa, y per consegüent, attès que no és estat
may són ànimo contrafer a ditas generals constitucions, y de present offereix servar-les, suplica
a vostres senyorias sien servits habilitar-lo per a
la sort que de deputat se ha de córrer esta pròxima extracció, que, a més serà fer lo de justícia,
lo suplicant ho rebrà a singular gràcia y mercè.
Lo offici, etcetera. Que licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Gilabert.»
333v

334r

Diumenge, a XXII. Festa de santa Magdalena.
En aquest mateix die se féu extracció de deputats y oÿdors de comptes, en la forma que disposan los capítols de Cort, y fonch legit lo capítol de la extracció, scrit de letra de mà,
continuat al principi de la còpia del libre de la
Ànima per mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, en presència de nou testimonis, qui foren los següents, ço és, per lo
bras ecclesiàstich, los senyors Macià Amell, canonge de la Seu de Barcelona; fra don Pedro de
Lordat, camarer de Ripoll y Joseph Jordà, canonge de Tortosa. Per lo bras militar, los senyors misser Gaspar de Çarraga; Luýs Lull,
donzell; Joseph Cahorts y de Soler, donzell. Per
lo bras real, los senyors misser Joan Martí Rull,
doctor en drets; Vicents Sayz, mercader, y Francesch Ros, mercader.

334v

Dilluns, a XXIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Miquel Oliveres, argenter,
ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com ha
procurador de Francesch Oliveres, de la vila de
Cervera, vehedor y assistent de les estibes dels
çafrans de dita vila, com de sa procura conste,
ab acte rebut en poder de Joan Batista Farell,
notari de dita vila, als 28 de juny pròxim passat,
en dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici líberament, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.
Dimars, a XXIIII. En aquest die lo reverent Jaume Jordà, canonge de la Seu de Tortosa, en
nom y com ha procurador del reverent Joan
Fuster, canonge de la dita Seu, advocat fiscal del
General de la Deputació local de dita ciutat y
col·lecta, com de sa procura conste, ab acte rebut en poder de Joan Jacinto Martí, notari de
dita ciutat de Tortosa, als 26 de maig pròxim
passat, en dit nom renuncià lo dit offici en mà y
poder de ses senyories, suplicant a ses senyories
fossen servits acceptar la dita renunciació, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent.

335v

E axí, abans de migdie, foren extrets los senyors
deputats següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Pere Anton Serra, bisbe de Leyda; per lo
estament militar, lo senyor Francesch Hierònym Sentís, donzell, en Tortosa domiciliat; per
lo estament real, lo senyor Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona.
E aprés, a la vesprada, foren extrets los senyors
oÿdors de comptes següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo senyor don Jacinto
Dezcallar, canonge de la Seu de Barcelona; per
lo estament militar lo senyor Francesch Cànoves, donzell, en Barcelona domiciliat; per lo
estament real, lo senyor misser Jaume Lamarca, doctor en drets, en la vila de Perpinyà populat.
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Agost, MDCXXVIIII
Dimecres, lo primer abans del jurament dels
senyors deputats novament extrets.
En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pau Baró y Pere Varadó, mestres de cases,
ciutadans de Barcelonaa, los quals, de orde y
manament de ses senyories, donaren en scrits a
ses senyories la relació sota scrita, e ses senyories
manaren assentar aquella en lo present dietari,
la qual és assí cusida, signada de letra A.
En aquest mateix die, abans de dit jurament, los
molt il·lustres senyor Joseph Corrià, deputats, y
Jaume Manyalich, oÿdor reals, constituïts personalment devant de la presència dels molt
il·lustres y molt reverent senyors Francesch Morillo, deputats y Joan Pere Reart, oÿdor ecclesiàstich, y Joachim Terré, oÿdor militar del present principat de Cathalunya, personalment
constituïts en lab // 336r // sala dita del consistori de la present casa de la Deputació, en presència dels magnífichs misser Joseph Vinyals, doctor en drets y de Hierònym Galí, scrivent
a. a continuació ratllat vingueren en consistori.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1550.
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ordinari de la scrivania major del dit General,
per las cosas devall scritas, cridats en testimonis,
requeriren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, que levàs acte de les coses contengudes en un paper scrit de mà pròpria
del dit deputats, real, lo qual me donà dit deputat real per lo dit effecte, y jo dit scrivà major, en
presència y audiència dels dits deputat y oÿdor
ecclesiàstich, y del dit oÿdor militar, y dels testimonis demunt dits, legí e ne leví acte públich,
lo qual és del tenor següent: «Nosaltres, Joseph
Corrià, ciutadà honrat de Leyda y deputat local
de Cathalunya, y Jaume Manyalich, burgès de
Besalú, oÿdor real del dit principat de Cathalunya, inseguint lo capítol 10 de las corts 1553,
en lo qual diu sia guardat lo capítol de la Deputació en libre de 4 Senyals, que diu sia elegit en
assessor un solempne doctor, nomenam al doctor misser Gaspar de Sagarra, cavaller qui ja és
estat per residuum en temps atràs un any y mesos assessor; oÿdor de comptes un trienni; 22
anys cathedràtich de prima y vespres en la uni-
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versitat de Leyda; 14 anys assessor de la governació, y tants anys de pràtiga, y axí descarregam
nostra consiència en fer dita nominació, requerint al notari leve acte, y los dits deputat y oÿdor
ecclesiàstich també me requeriren de paraula
que levàs acte com ells, inseguint axí mateix lo
capítol de Cort mencionat en la present scriptura, y descarregant ses consièncias, anomenen en
assessor del General per lo pròxim vinent sexenni lo doctor misser Francesch Soler, donzell, y
axí mateix lo dit oÿdor militar, tant en nom //
336v // y veu seu propris, com també com a tenint poder, dret y causa del molt y il·lustre senyor Alexandre Cahorts y de Soler, deputat militar, inseguint axí mateix lo dit capítol del
mencionat en la preincerta scriptura, y descarregant sa consiència, anomenave en assessor del
General, per lo dit pròxim vinent sexenni, lo
doctor misser Pau Boquet, donzell, de totas las
quals cosas requeriren a mi, dit Antoni Thió,
levàs acte, lo qual fonch per mi levat y fet en
presència de dits testimonis.

1629-1632

Jhesús. Maria. Essent deputats lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Pere Antoni Serra, bisbe de Lleyda, Francesch Hierònym Sentís, donzell, en la vegueria de Tortosa domiciliat, Joseph
Miquel Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona.
Oÿdors de comptes: Don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Cànoves, donzell, en Barcelona domiciliat, y Jaume
Lamarca, doctor en drets, en la vila de Perpinyà
populat. Scriba major Generalis Cathaloniae,
Antonius Thio, civis honoratus Barchinonae.
1r

Dimecres, lo primer de agost MDCXXVIIIIo. En
aquest die los senyors deputats, lo ecclesiàstich
absent de la present ciutat, qui encara no ha jurat, y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, novament extrets a 22 de juliol pròxim
passat per lo trienni que comensa lo die present,
juraren en la forma acostumada en la sala vella
del foch de la present casa, stant los dits senyors
deputats y oÿdors nous, per son orde, assentats
a la part de la paret ab una taula gran ab lo missal devant, y los deputats y oÿdors vells a la altra
part de la dita taula y los reverent official del
senyor bisbe de Barcelona y lo veguer al cantó
de la taula y lo scrivà major y secretari del dit
General al altre cantó, publicant y legint allí lo
jurament y, publicat y fet dit jurament y hoïda la
sentencia de excomunicació y los laichs prestat
lo sagramet y homenatge acostumat en mà y
poder de dit veguer, se assentaren tots per son
orde y se’n anaren fins al hort y allí se despediren abans de jurar, servant la forma següent, ço
és, que los senyors deputats y oÿdors vells se’n
vingueren primer a la Deputació y se’n entraren
en consistori y feren allí negoci, y los senyors
deputats y oÿdors nous vingueren en dita casa,
comensant lo senyor oÿdor real ben acompanyat, y després lo senyor oÿdor militar, y axí
consequutivament los demés; y allí se’n entraren en lo consistori vell dit del ivern, aguardant
que·y fosen tots, fent ora tro axí com venien en
la capella xica, que estava parada y, aprés que·y
foren, // 1v // los porters ordinaris de la present
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casa avisaren com estaven ja tots los senyors deputats y oÿdors juntats, hisqueren ab las masses
grans fins a les claustres y allí se ajuntaren tots,
vells y nous, en la forma següent, ço és, que los
senyor deputat vell se posà a la mà dreta del senyor deputat nou y axí mateix los demés per son
orde, estant en lo consistori lo senyor deputat
ecclesiàstich vell per faltar los senyor deputat ecclesiàstich nou y de aquesta manera anaren fins
a la Seu en la capella de la gloriosa santa Eulària
ben acompayats y, arribats allí, se assentaren ab
sos banchs de espalleres, ço és, los vells a la part
del evangeli y los nous a la part de la epístola, y
hoïren missa y hoïda la missa los senyors deputats vells y nous reberen lo Sanctíssim Sagrament ab gran devoció y aparagué molt bé a tots
los presents y, fet açò, se’n tornaren en la present casa, anant los vells a la mà esquerra y los
nous a la dreta y, arribats en la present casa, a la
sala vella del foch, se prestà lo dit jurament, com
dalt està dit. Y fet açò se’n entraren dits senyors
deputats y oÿdors nous, assessor, per no havern·i més de hu, per no haver feta provisió del altre per acabament del sexenni de micer Joan
Pere Fontanella, advocat fiscal y scrivà major y
secretari, en consistori y se assentaren per son
orde en ses cadires de la manera que sos predecessors tenien acostumat y, encontinent, enviaren lo síndich del General per a demanar hora al
excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona, per anar-li a besar las mans y, poch
aprés, tornat lo dit síndich, referí a ses senyories
com lo(n) senyor bisbe // 2r // los donà hora per
a la tarde y, axí, ses senyories li feren la visita ordinària y allí foren molt ben rebuts y a cap de
poch se despediren ab molta cortesia. Al excel·lentíssim senyor lochtinent, per star en la
vila de Perpinyà y axí absent, no se li pogué fer
la visita ordinària com és acostumat.
En aquel mateix die se féu crida de braços per
fer extracció de visitadors del General, segons
forma del capítol primer del nou redrés, per a
demà a les dues hores passat migdie.
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Dijous, a II. En aquest die se féu extracció de visitadors del General en la forma ordinària y
comforme a disposició del capítol primer del
nou redrés, en presència dels braços y de nou
testimonis, los quals testimonis servien de braços y foren, ço és: Per lo estament y bras ecclesiàstich los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y
canonge de Barcelona, fra Armengol de Palarès
y Pere Folquer, canonge de Barcelona; per lo
estament militar los senyors Lu ýs Lull, donzell,
Francesch Puigjaner, donzell, y don Francisco
Bosch y Descallar; // 2v // per lo estament real
los senyors micer Gili Rull, doctor en drets micer Joseph Coll y Puigvert, doctor en drets y
Pere Màrtir Comalada, ciutadà de Vich. Y encontinent fonch feta extracció en la forma que·s
sol fer la de deputats y oÿdors y foren extre(t)
en visitadors los següents, ço és: Per lo estament
ecclesiàstich los senyors bisbe de Barcelona,
mossèn Sebastià Saleta, canonge de dita Seu y
Joan Pere Riffós, ardiaca y canonge de dita Seu;
per lo estament militar los senyors Lu ýs Corbera, senyor de Linars, Baldiri de Collferrer, donzell, en la vila de Olot domiciliat, y Bernardino
de Junyent, donzell, en Barcelona domiciliat;
per lo estament real los senyors micer Jaume
Maurís, doctor en drets de la vila de Perpinyà,
Gabriel Masdéu, ciutadà honrat de Gerona, y
Galderich Jarrena, burgès de Perpinyà.
3r

Dimars, a VII. En aquest die micer Joan Amat,
doctor en medicina, féu relació, mediant jurament en consistori de ses senyories, com ell visite mossèn Francesc de Vallgornera y Senjust,
donzell, regent los comptes del dit General, lo
qual dix estar en lo lit ab indisposició per la qual
no pot servir lo dit son offici.

3v

Dijous, a VIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Antoni Roca, mercader de
la vila de Calella, lo qual en nom y com ha procurador de Bernat Currís, altre dels taulers del
dit General de dita vila de Calella, com de sa
procura conste ab acte rebut y testificat en poder de Miquel Mascorda, notari de dita vila, als
20 de juliol pròxim passat, en dit nom renuncià
en mà y poder de ses senyories lo dit son offici,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella si y comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Herònym Galí, scrivent.

4r

Dilluns, a XIII. En aquest die lo il·lustríssim senyor Jaume Maurís, doctor en drets, en la vila
de Perpinyà populat, extret en hu dels senyors
visitadors del General del deputats y officials del
trienni pròxim passat, constituït personalment
en consistori de ses senyories, juntat en una
290

stància del palau episcopal de excel·lentíssim
senyor bisbe de Barcelona, per la indisposició
del senyor deputat militar, de paraula, per justas
causas son ànimo movents, renuncià lo càrrech
de visitador en lo qual, com dalt està dit, és estat
extret, suplicant a ses senyories fossen servits //
4v // admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols
de Cort los és lícit y permès y no altrament, manant ser levat acte de dites coses y aquell continuat en lo present dietari. Presents per testimonis Luch Duran y Pere Dalmau, porters
ordinaris de la present casa.
Dimars, a XIIIIo. En aquest die se féu extracció
de hu dels senyors visitadors per lo estament y
bras real per renunciació del doctor micer Jaume Maurí[s], de la vila de Perpinyà, qui fonch
extret als 2 del corrent, comforme disposició
del capítol primer del nou redrés, com de dita
renunciació conste en lo present dietari sots jornada de 13 del corrent, la qual extracció se féu
en la mateixa forma que disposa lo dit capítol
primer del dit nou redrés en que foren testimonis, los quals servien de braços, los següents, ço
és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Joachim Carbonell, canonge de
dita Seu, y Pere Folquer, també canonge de dita
Seu; per lo estament militar los senyors don
Francisco Çagarriga, don Lu ýs Tormo y Joseph
Rovira y Boldó, donzellsa; // 5r // per lo estament real los senyors micer Jaume Maurís, doctor en drets de Perpinyà, micer Gili Rull, doctor
en drets, ciutadà de Barcelona y micer Joseph
Coll y Puigvert, doctor en drets, ciutadà de Barcelona. Y encontinent fonch feta la dita extracció que fonch extret en visitador mossèn Batista
Ferrer, ciutadà honrat de Tortosa.
Dijous, a XVI. En aquest die los magnífichs doctors devall scrits, essent consultats per las cosas
devall scrites, donaren en consistori de ses senyories son vot en scrits y firmat de ses mans lo
qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes als doctors devall scrits acerca la excepció proposada contra // 5v // lo noble
don Bernardino de Junyent, oposant-li que no
pot ni deu ser admès al exercisci de visitador en
qui és estat extret per lo estament militar ni, per
consegüent, li ha de ser pres lo jurament per no
ésser militarb, perc consegüentd no tenir la qualitat que per capítols de Cort requereix, vist los
a.
b.
c.
d.

a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1551.
ni interlineat , damunt de y ratllat.
a continuació ratllat per no ésser.
a continuació ratllat li ha de ser.

capítols de Cort que tocaria esta pretensió y en
particular lo capítol primer del nou redrés del
any 1599, vist y hoït lo que per part del procurador del General y de dit Bernardino, per medi
de sos advocats, és estat deduhit y al·legat, attès
que la excepció opposada acerca de dit estat y
milícia requereix gran discusió y de prompte, ab
evident y clara prova, no·s pot averiguar dit fet y
dit don Bernardino Junyent à dies y anys se troba inseculat y descrit en lo libre de la Ànima en
oÿdor militar, y per dos habilitacions fetes de les
persones poden concórrer ha oÿdors militars és
estat habilitat com ha militar y, com ha tal, és
estat extret, per los quals actes y judicis summaris ha acquirit, dit don Bernardino, dret saltim a
mantenir-lo y conservar-lo en lo estat y pocessió
que·s troba de ésser visitador per lo estament
militar. Per ço, dits doctors infrascrits són de
vot y parer y aconsellen a dits senyors deputats
que admetin a dit don Bernardino Junyent en
lo exercisci y ministeri de visitador, en què és estat extret per lo estament militar, y li prengan lo
jurament que lo die present, conforme dit capítol primer, à de prestar ab los demés visitadors,
ab que lo procurador del General done una protesta comforme per lo magnífich advocat fiscal
del General // 6r // li serà ordenada, a effecte de
que lo present acte no li fassa prejudici algú y
que, en ser los dies jurídichs, dit fiscal intente
causa civil y petitòria a dit don Bernardino Junyent per a què, per via de justícia, se veye y se
averigüe si dit don Bernardino té las qualitats y
estat que per capítols de Cort són necessàries, a
effecte de que puga ser inseculat com ha militar
y, com ha tal, ser visitador per dit estament militar. Salvo, et cetera.Vicentius Sala, assessor Josephus Claresvalls, utriusque juris doctor, consulens. Mathias Amell, juris doctor, canonicus,
vicarius, consulens. Egidius Rull, utriusque juris
doctor, consulens. Vinyes, utriusque juris doctor,
consulens.»
En aquest mateix die los senyors visitadors, exceptat lo senyor Batista Ferrer qui no·s troba en
la present ciutat, se juntaren en la sala dels reys
de la present casa per prestar lo sòlit jurament y
hoir sentència de excomunicació y, antes de comensar, estant tots assentats, havent jo, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
per dit effecte legit lo capítol primer del nou redrés, comparagué devant los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors qui estaven allí presents, juntament ab los dits senyors visitadors,
lo honorable Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del dit General, lo qual
donà y presentà a ses senyories, en presència de
tots los demuntdits una scriptura, la qual ses
senyories manaren legir a mi, dit scrivà major y,
legida aquella scriptura, // 6v // lo dit procurador fiscal (demanà) a ses senyories fossen servits
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manar-ne levar acte, e ses senyories manaren
que dita scriptura fos continuada en lo present
dietari y levat acte de aquella, la qual és del tenor següent:
«Lo procurador del General no consent, ans expressament dissent, en lo jurament que vostres
senyories entenen fer prestar al noble don Bernardino Junyent, hu dels visitadors extrets per
lo estament militar, per quant, comforme capítols de Cort, no pot ésser visitador ni estar inseculat en lo loch que està per no ésser militar,
sinó ciutadà honrat; Y, en cas fos noble, com ha
tal no poder ser insiculat en oÿdor militar; y, en
cas vostres senyories deliberen de pèndrer-li dit
jurament, protesta que tal acte no li fassa prejudici algú en la causa plenària que en son loch y
temps entén intentar-li, en la qual entén justificar, com de justícia ha de ésser desinsicular, requerint dit scrivà major que, per justificació de
son dret, leve acte de la present protesta y vostres senyories sien servits donar-li licència. Presents per testimonis a les dites coses, Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, y
molts altres en multitut copiosa.»
Y encontinent los dits senyors visitadors juraren
en la sòlita y acostumada forma en mà y poder
de ses senyories y hoïren la sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada del tenor
següent:
«Nos Josephus Claresvalls, dominus dominus archidiaconus et canonicus Ecclesiae Barcinonae,
officialis et vicarius generalis // 7r // pro admodum illustrissimi et reverendissimo domino domino Barcinonensis episcopo, monemus vos excellentissimum et admodum illustres dominos don
Joannem Sentis, episcopum Barcinonae, Joannem Paulum Riffos, archidiaconum et canonicum Ecclesiae Barcinonae et Sebastianum Saleta,
canonicum dictae Ecclesiae, Ludovicum de Corbera, domicellum, Barcinonae domiciliatum,
Gabrielem Masdeu, civem honoratum Gerundae, Galdericum Tarrena, burgensem villae Perpiniani, personas juxta formam capituli primi
novae reformationis extractas in visitatores generalis principatus Cathaloniae pro triennio proxime elapso, hic presentes pro primo, secundo, tercio
et peremptorio terminis et monicionibus, quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro officio
seu munere visitatorum, quovis amore, rancore
postpositis sed solum Deum et consiencias vestras
intuendo et, pro his, auditis excomunicacionis
sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
a. a continuació ratllat scrivà major.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

sentència de excomunicació que li fonch promulgada del tenor següent:

Y encontinent fonch feta extracció a sort de rodolí de jutges dels processos en què foren extrets, ço és, per lo estament y bras ecclesiàstich
lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona,
per lo bras militar lo senyor Baldiri de Collfarrer
// 7v // y, per lo bras real, lo senyor Gabriel Masdéu, lo qual encontinent se alsà y digué en
presència de tots que renunciave lo dit càrrech
de jutge de dits processos, requerint a mi dit
Antoni Thió, scrivà major, que levàs acte de dita
renuciació y axí fonch levat dit acte. Presents
per testimonis los dits Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, y molts altres qui
eren allí presents. Y axí, per rahó de dita renunciació, no havent-hi altre visitador del dit bras
real allí present, sinó lo senyor Galderich Tarrena, per no trobar-se en la present ciutat lo dit
senyor Batista Ferrer, com dalt està dit, resta
jutge de dits processos per lo dit bras real lo dit
senyor Galderich Tarrena.
8r

Dimars, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Vicents Barthomeu,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com ell visite a Miquel
Figueres, guarda ordinària del dit General y dix
estar en lo llit ab tercianes dobles, per la qual
malaltia no pot servir lo dit son offici.
Dijous, a XXIII. En aquest die, entre les onse y
dotse hores abans de mitgdie, jurà lo reverendíssim senyor don Pere Antoni Serra, bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, novament extret per lo
// 8v // trienni corrent, en la sala del consistori
de la present casa, en la forma acostumada, lo
qual vingué en la present casa ab molt acompanyament y, en venint, entrà en la capella y féu
oració y lo hisqueren a rèbrer los senyors oÿdors
ecclesiàstich y real ab los porters y masses grans
devant fins a la dita capella e cap de escala de la
present casa y, encontinent, se’n vingueren en la
dita sala de consistori a hont lo esperaven los
senyors deputat militar y real y, encontinent, assentats tots per son orde, se legí lo acte del jurament acostumat y hoí sentència de excomunicació, comforme més largament està continuat en
lo libre de Jurament de deputats y oÿdors, recòndit en la scrivania major del dit General.
Disapte, a XXV. En aquest die vingué en consistori lo senyor oÿdor militar, qui per alguns dies
era estat fora de la present ciutat.
En aquest mateix die, lo il·lustríssim senyor Batista Ferrer, // 9r // ciutadà honrat de Tortosa,
extret en hu dels senyors visitadors del dit General per lo bras y estament real, per renunciació del doctor micer Jaume Maurís, de la vila de
Perpinyà, prestà lo sòlit y acostumat jurament
en la sala del consistori de ses senyories y hohí la
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«Nos domnus Raymundus de Semmanat, archidiaconus major et canonicus Ecclesiae Bacinonae, officialis et vicarius generalis, pro admodum
illustrissimi et reverendissimo domino domino
Barcinonesis episcopo, monemus vos, admodum
illustrem dominum Baptistam Ferrer, civem
Dertusae, unam ex personis, juxta formam capituli primi novae reformacionis, extractis in visitatores generalis principatus Cathalonie pro
triennio proxime lapso, hic presentem, pro primo,
secundo, tercio et peremptorio terminis et monicionibus, quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu munere visitatoris, quovis
amore et rancore postpositis, sed solum Deum et
consienciam vestram intuendo et, pro his, auditis
excomunicacionis sentenciam, quam in vos contrafacientem trina canonica monicione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
9v

Dijous, a XXX. En aquest die, estant los molt
il·lustres senyors deputats del general del principat de Cathalunya y senyors oÿdors de comptes
del dit General, tractant y expedint negocis del
General, lo doctor micer Gaspar de Sagarra
entrà en lo consistori de ses senyories y donà la
suplicació devall mencionada, suplicant lo en
ella contengut y los molt il·lustres senyors bisbe
de Leyda, deputat ecclesiàstich, // 10r // y Francesch Hierònym Sentís, deputat militar, acerca
la dita suplicació donaren son vot de paraula
que, per quant havent los senyors deputats immediats antecessors de ses senyories, ab acte rebut per lo scrivà major del General en lo primer
die del present y corrent mes de agost feta nominació, ço és, quiscun estament, de un magnífich doctor per assessor del General, per lo dit
sexenni nomenat, ço és, los senyors deputat y
oÿdors de comptes del estament ecclesiàstich, lo
magnífich micer Soler, los senyors deputat y oÿdor militar, lo magnífich micer Pau Boquet y
lo(s) senyors deputat y oÿdor reals, lo dit magnífich micer Gaspar de Sagara, com en lo dit
acte està contengut y, dit magnífich micer Gaspar de Sagarra, ab dita suplicació, la qual està
cusida en lo libre de Deliberacions, signada de
letra A, juntament ab un parer estampat, dient
ser memorial del dret y justícia de sa prentensió,
al peu de la dita provisió feta per ses senyories lo
die present acerca de la dita provisió, haja suplicat a ses senyories fossen servits gratificar-lo y
ministrar justícia en sa pretensió, proveïnt-lo en
lo dit capítol, donant causes per la dita gratificació que, per ço los appar que la dita pretensió de
dit doctor micer Gaspar de Sagarra sia comesa al
magnífich assessor del General, aplicant tres
doctors que aparexeran a ses senyories, los quals
vejen lo de justícia y ne fassen relació al consis-

midad de lo qual digo que quedaré muy servido
por los effectos arriba referidos y que es mi voluntad que no se effectúe lo ordenado y deliberado a
13 de agosto 1598, sino que todo el dinero que
quedare del dicho servicio para fábrica de fortalezas, se aplique a las que os ha dicho mi lugarteniente, offreciendo a sustentar dicho fuerte del
Grao con gente y municiones y lo demás necessario
para su conservación, y que el gasto para dichas
fábricas se haga en la forma, modo y manera que
havéis acostumbrado, nombrando persona que
pague lo que, con poliça de mi lugarteniente, o
quien su orden tuviere ordenare, como también
de mi parte os lo ha referido el dicho duque de Feria, dándole en esto y en lo demás que de mi parte
os dixere, entera fe y creensa, que esta es mi real
voluntad y dello quedaré servido. Dada en Madrid a IX de agosto MDCXXIX. Jo el rey. Vidit Pueyo, regens. Vidit episcopus, presidens. Joannes
Laurentius de Villanueva, secretarius.»

tori perquè se observe aquella y que, en lo entretant, que·s declare sobre dita pretensió, attès
que la occorrència dels molts negocis del General y la gravedat de aquells no donen loch a dilació de la provisió del dit magnífich assessor, ans
bé és necessari fer-se aquélla tant prest sia possible que, per ço, són de parer que, per lo interim, se fassa provisió // 10v // de dit offici en persona del magnífich micer Philip Vinyes, en
quiscun dret doctor, ciutadà de Barcelona, persona obtenint las qualitats que disposan los capítols y actes de Cort. E los demés senyors deputat(s) y oÿdors de comptes procehiren en fer
desliberació sobre la provisió de dit offici, comforme aquella està continuada en lo libre de Deliberacions, sots la present jornada a la qual se
ha relació.

Setembre MDCXXVIIIIo
Disapte, lo primer. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General donaren a mi Antoni Thió, scrivà
major y secretari del dit General, dues cartes, la
una de sa magestat y l’altra del excel·lentíssim
senyor duc de Feria, lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, acerca del diner
de la fàbrica de las torres y fortalezas de las costas de Cathalunya, per a què continue dites cartes en lo present die- // 11r // tari, las quals són
del tenor següent:
«A los reverendo en Christo pare, obispo de Lérida, de mi Consejo, los diputados del general de
nuestro principado de Cathaluña. El Rey. Diputados, tengo entendido por relación del duque de
Feria, mi lugarteniente y capitán general en esse
Principado y condados, la necessidad precissa que
hay de reparo en los castillos de Perpiñán y Salsas
y que se haga un fuerte en el Grao, paso de Francia, de que depende la quietud y seguridad de
tota essa tierra y aún de Spaña, majormente en el
estado presente, que van tantas tropas de gente levantadas por essas fronteras de Francia y que,
para ello, os ha pedido que el dinero de las cien
mil libras que quedava del servicio que se offresció
al rey don Phelippe, mi abuelo y señor, en las Cortes del año 1585, se aplicasse en el reparo de los dichos castillos y fuerte del Grao, pues el designio
que se havia tomado de hazer torres en otras partes, en tiempo del duque de Feria, su padre, siendo
entonces virrey y capitán general en esse Principado en el año de 1598, para lo qual se havía hecho la deliberación en essa casa a 13 de agosto, no
havía podido tener effecto, faltando quien la sustentasse y proveyesse de las cosas necessarias para
ello, // 11v // a donde también se señaló la fábrica
del fuerte del Grao por cosa muy útil y necessaria,
offreciendoos en mi nombre sustentarle y que yo
declarasse sobre ello mi real voluntad. En confor-

Carta enviada a ses senyories per lo excel·lentíssim duc de Feriaa:
«Su magestad da a vuestra señoría, en la que va
con ésta, las gracias de la voluntad con que se resolvió de dar las 30 mil libras, o resto de los 100
mil del donativo de las Cortes del año de 1585, estimándolab // 12r // en mucho, por haver de servir
para la fortificación deste castillo mayor y fuerte
del Grau, que tanto importa a su real servicio y a
la seguridad deste Principado y, vuestra señoría
puede estar cierto, que en lo que fuere de mi parte,
representaré a su magestad siempre, quán justo es
que favoresca, en particular y en general, a toda
esta provincia y a los hijos della. Dios guarde a
vuestra señoría, de Perpiñán a 29 de agosto 1629.
El duque de Feria. Señoresc diputados.»
12v
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Dijous, a VI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mestre Joan Pau March y Gelpí,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en mà y poder del senyor deputat
ecclesiàstic, féu relació a ses senyories com visita
haurà sinch o sis dies a mossèn Francesch Corretger y Mestre, credenser del dit General, lo
qual, diu està en lo lit ab febra contínua, per la
qual malaltia no pot servir lo dit offici.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del general de
Cathalunya, fent y celebrant consistori per lo effecte devall scrit y altres del dit General, manaren a mi, Antoni Thió, notari y scrivà major del
dit General, que continuàs en lo present dietari
a. Carta ... Feria interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1551.
c. Señores diputados interlineat al marge esquerre.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

que, pochs dies fa, vingueren en lo consistori
los magnífichs micer Benet Anglasell, doctor en
dret, assessor y micer T. a... Xammar, advocat
fiscal de la visita del General, los quals, // 13r //
de part dels molt il·lustres senyors visitadors, representaren, de paraula, a ses senyories que dits
senyors visitadors havien entès que, ses senyories, en exequució de un vot de doctors fet en la
present casa, volrien, a instància del procurador
fiscal del dit General, mòurer lite y causa en lo
consistori de ses senyories, devant dels magnífichs assessors del General, contra lo magnífich
mossèn Bernardino Junyent, per pretèndrer dit
fiscal que lo dit mossèn Bernardino Junyent no
pot ni deu ser visitador per lo estament militar
en lo qual és estat extret ni, per rahó de dit estament militar, no pot ser inseculat en oÿdor de
comptes del dit General per lo dit estament militar, per no ser dit mossèn Bernardino Junyent
militar, ans bé ser estats sos pares sempre tinguts reputats y tractats per ciutadans honrats de
Barcelona, en rahó del qual estament de ciutadà,
sols porie ser enseculat en loch del estament real
y, en cars dit mossèn Bernardino, o son pare,
hajen obtingut privilegi de noble, per la mateixa
rahó, no porie ser inseculat en loch de oÿdor
militar, com los nobles sols puguen occupar en
lo estament militar loch de deputat militar y no
de oÿdor, en lo qual loch de oÿdor, se trobe de
present inseculat dit mossèn Bernardino Junyent, del qual és estat extret en hu dels tres senyors visitadors per lo dit estament militar y,
com dit mossèn Bernardino Junyentb sia estat
inseculat en lo dit loch de oÿdor militar, preceint habilitació de sa persona per las nou personas de la Novena de la inseculació, en la forma que disposan los capítols y actes de Cort y,
axí, tingut y reputat per militar y com ha tal és
estat extret per // 13v // lo dit estament militar
en u dels senyors visitadors del dit estament militar y, per lo dit càrrech, haja prestat son jurament y presa pocessió del dit càrrech y offici de
visitador y, de present, estiga en dita pocessió,
exercint dit càrrech y offici y, occupat axí en servey del General, sie inconvinient que, estant ell
en servey del dit General en cosa de tanta ponderació y auctoritat com és la dita visita, se li
mogue lite y causa per lo procurador fiscal, donant axí occasió de duptar de sos fets en la dita
visita y de desautoritsar aquells, ho que·s seguirie hi·s porie seguir per rahó de la dita lite y causa, si aquella se introduri(a) durant la dita visita;
per ço, per los dits magnífichs assessors y advocat fiscal de dita visita se ha suplicat a ses senyories sien servits manar advertir-ho y, ab dita advertència, no permètrer se introduesca la dita
lite y causa durant lo temps de la dita visita, que

serà d’esta manera levar alguns inconvenients
que, del contrari porien succehir al dit General,
que dits senyors visitadors ne rebran singular
gràcia y mercè de ses senyories y, que ses senyories han respost al demuntdit, que desitjaven en
tot donar gust molt gran y condecèndrer a la voluntat de dits senyors visitadors emperò que,
com aquest fet sia negoci resultant de un vot de
doctors, aconsellant ab aquell a ses senyories que
se introduesca la dita causa, que per ço, és negoci dificultós y, axí, procurarien en véurer lo que
ses senyories poran y deuran fer per son descàrrech, que·n farien sabidors a dits senyors visitadors y que, en aquest die, havent ses senyories
enviada // 14r // la resposta, que desitjaven ses
senyories acertar en lo fahedor a voluntat de dits
senyors visitadors quina forma se poria trobar en
estes coses per lo degut assiento de aquelles. Los
senyors assessors y advocat fiscal del General, qui
han reportat esta resposta a dits senyors visitadors, han referit a ses senyories haver feta y reportada aquella y que los senyors visitadors han
dit que restaven molt satisfets y veurien lo que·s
porie fer e jo, dit scrivà major y secretari del dit
General, de orde y manament de ses senyories
he continuat estes coses en lo present dietari.
14v

a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
b. a continuació ratllat del qual és estat extret.
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Dimecres, a XII. En aquest die jo, Antoni Thió,
per auctoritats apostòlica y real notari públich,
ciutadà de Barcelona, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, per manament y
orde dels molt il·lustres senyors deputats del dit
General, me só(c) conferit en la casa de mossèn
Francesch Corratger, credenser del dit General
y dels drets de aquell, la qual té en la present
ciutat de Barcelona, en lo carrer dit dels Cotoners o del Hostal de la Massa, y en ella trobí lo
dit mossèn Francesch Corratger malalt en lo llit
y, de part de ses senyories, li fiu a ssaber que
mossèn Montserrat Codina, corredor d’orella,
ciutadà de Barcelona, com ha procurador de ell,
dit Corratger, y en son nom havia renunciat lo
offici, que dit Corratger té de credenser del dit
General, en mà y poder de ses senyories en favor
de Leonart Serra, mercader de la present ciutat
de Barcelona y, per dit Codina, en dit nom, y
dit Leonart Serra, per son interès, instaven a ses
senyories la provisió del dit offici fahedora en favor de dit Serra y que, ses senyories, per poder
procehir comforme dret y justícia y ab la conformitat dels capítols y actes de Cort, usos, pràtiques, styls y observanças del dit General acerca
la provisió del dit offici, volien saber y explorar
la voluntat sua, de ell dit Francesch Corratger,
si era que dit offici // 15r // fos per dit Montserrat Codina, renunciat en favor de dit Leonart
Serra y que ses senyories proveïssen dit offici en
persona de dit Leonart Serra, perquè, explorada
y entesa sa voluntat, ses senyories poguessen
procehir cerca la dita renunciació y provisió de

nis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.

dit offici ab tota satisfació y comforme los aparexeria haver-se de fer, salvant en tot la obligació que·ls corre en orde de sos càrrechs y la disposició y salvetat dels dits capítols y actes de
Cort, usos, observanças, styls y pràtiques de dit
General. E lo dit Francesch Corratger, de paraula respongué, que ell en ninguna manera volia, ni consentia, ni era sa voluntat, ni consentiment que·s fes la dita renunciació, ans bé ere sa
voluntat que dit son offici fos renunciat per lo
doctor micer Benet Anglasell, son procurador,
en favor de la persona que dit doctor, micer Benet Anglasell, voldrà y que fa admiració molt
gran que dit Montserrat Codina haja feta renunciació alguna de dit offici sens tenir orde seu
y excedint la voluntat de ell, dit Corratger, majorment trobant-se ell, dit Corratger, en la present ciutat de Barcelona y que és estat gran atreviment y malícia sua. Y axí, jo, dit scrivà major,
fas memòria y relació de las ditas cosas perquè
de ellas, en son cas, loch y temps, se’n haja la
deguda rahó, la qual he continuat en lo present
dietari per orde y manament de ses senyories.

Dimecres, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació com lo magnífich Joseph Fontanella, doctor en drets, // 18r // sobrecullidor
del General en la part de levant, ha comptat y
pagat la terça de janer, febrer y mars pròxim
passat, axí del dret ordinari com de galeres, exceptat la taula de Gerona y sa col·lecta, la qual
deu los libres y diners de dita terça. E axí mateix
féu relació com Onoffre Massanés, sobrecullidor del dit General en la part de ponent ha
comptat y pagat la dita terça de janer, febrer y
mars pròxim passat, exceptat la taula de Leyda y
sa col·lecta, no obstant que lo receptor de aquella ha girat setse liuras y quatre sous, comforme
conste en lo libre de la Creueta haver rebuts, y
també exceptat los libres y diners de la taula de
Tarragona y sa col·lecta.
19r

17r

Octubre MDCXXVIIIIo
Dimars, a II. En aquest die lo honorable Antoni
Fuster, fuster, ciutadà de Barcelona, present en
consistori de ses senyories, de paraula representà que lo arrendament de la bolla dels sombreros de les taules foranes de la col·lecta de
Barcelona li fonch liurat, pochs dies fa, per ses
senyories y que després, volent assegu(r)ar lo
dit arrendament ab idòneas fermaces, ha advertit // 17v // lo procurador fiscal del General obstar un capítol de Cort que és en núme[ro] 49
del nou redrés del General de las Corts 1599 al
dit liurament y perfecció del dit arrendament,
per ço que ell, dit Fuster, és debitor al dit General per rahó del arrendament del dret de la bolla
de sombreros de las taules foranes, ab pagues ja
caygudes y altrament per altres causes, comforme conste en lo racional de la present casa y libres de Vàlues de aquells, als quals se ha relació
y, axí, no poder, obstant lo dit capítol, donar
perfecció al dit arrendament y, per ço, renuncià
y restituí aquell a ses senyories, suplicant-los
fossen servits admètrer la dita renunciació y restitució. E ses senyories, vist y legit lo dit capítol
de Cort y attès lo deduhit, tant per dit procurador fiscal com per dit Antoni Fuster, admeteren
la dita renunciaci[ó] y restitució del dit arrendament, manant ser aquell tornat al encant en la
forma acostumada y ab la tabba ja feta per
aquell, salvant-se, però, dret y acció per a procehir contra la persona y béns de dit Antoni
Fuster per la cobrança del que·s trobarà manco
en lo dit arrendament, del que dit Fuster ha dit
en ell, en cars no s·i trobe la mateixa quantitat
que ha offerta dit Fuster. Presents per testimo295

Divendres, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar.
Dimecres, a XVII. En aquest die lo magnífich
Phelip Argila, doctor en me- // 19v // dicina féu
relació a ses senyories mediant jurament com ell
visite a mossèn Antoni Thió, scrivà major y secretari del General, lo qual dix estar en lo lit ab
indisposició y febra, per la qual no pot servir lo
dit son offici.
En aquest mateix die, a les sis hores abans migdie, nasqué lo sereníssim príncep de Espanya
don Balthezar Carlos Domingo.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die mossèn Pau
Beuló, scrivent ordinari del magnífich racional
de la present casa, per absència de dit magnífich
racional, féu relació a ses senyories com Joan
Esbert, guarda ordinària del port de Tarragona,
ha aportat en la present casa los libres del Manifest del dit port del trienni pròxim passat de
1626 y ha feta la servitut acostumada, per la
qual se li acostumen de donar y pagar quiscun
trienni trenta-sinch liuras barceloneses y, per
avuy, se li deu lo salari de dit trienni.
Disapte, a XXX. En aquest die, per part dels
magnífichs consellers y savi Consell de Cent de
la present ciutat, vingueren ab embaxada los
magnífichs // 20r // Joseph Espuny, donzell, y
Raphael Cervera, ciutadà honrat de Barcelona,
los quals representaren a ses senyories com lo
die de haïr succehí, al punt del migdie, una
pendència entre la gent de las galeras de Espanya que vuy se troben en lo moll de la present
ciutat y la gent de la terra, de la qual pendència

[ 1629 ]

[ 1629 ]

se seguiren algunes morts, y que, axí, havien
dits senyors consellers y savi Consell de Cent
determinant fer-ho a ssaber a sa magestat, suplicant-lo fos servit manar castigar los culpables en
dits excessos y que, per ço, suplicaven a ses senyories fossen servits scríurer a sa magestat en
conformitat de dita ciutat, com era acostumat
fer-se en semblants occasions. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, digueren
que acudirien a sa obligació ab la correspodència que sempre esta casa havie tingut ab la de la
ciutat y que scriurien a sa magestat lo fet de dit
negoci en conformitat de la dita ciutat.
20v

21v

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die, per part de
mossèn Narcís Pau Regàs, ciutadà honrat de
Barcelona, fonch presentat en consistori de ses
senyories un privilegi de veguer de la present
ciutat, en son favor expedit per los jutges de
taula, en la sòlita y acostumada forma. E ses
senyories manaren que lo dit privilegi fos continuat y registrat en lo libre de Juraments de officials reals y continuada la presentació als dors de
dit privilegi en la sòlita y acostumada forma.
Divendres, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joan March
y Gelpí, doctor en medicina, lo qual, mediant //
21r // jurament per ell prestat en mà y poder del
senyor deputat ecclesiàstich, féu relació a ses
senyories com ell visite a Francesch Corratger y
Mestre, notari, credenser del General, lo qual
dix estar en lo lit, malalt, ab febra contínua y,
per sa cura, de molt gran necessitat de exir dels
càrcers de la present casa, a hont de present està
detingut.

Dimecres, a XXXI. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs Francesch Genovès, cavaller, y Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelona, ab embaxada dels
magnífichs consellers de la present ciutat y en
exequució de la deliberació feta per lo savi Consell de Cent en lo die de haïr, los quals representaren a ses senyories que, havent tingut notícia
los senyors consellers que, a 19 del corrent, que
fonch lo die que la gent de les galeres de Espanya tingueren lo debat ab la gent de la ciutat,
prengueren los de dites galeres un mariner dit
Jaques de la Barca, del capità Torres, y aquell
per avuy tenen en cadena y, com // 22r // los ministres de dites galeres no pogueren conèxer de
les personas provincials subjectes a la jurisdiccióa ordinària, desitjant los senyors consellers encaminar estes coses ab la suavitat possible, suplicant a ses senyories fossen servits
interposar-se ab lo senyor governador, per a
què·s servesque manar tràurer dit home de dites
galeres y, en cars tingue alguna culpa, posar-lo
en los càrcers reals de la present ciutat, per a què
allí se conega d’ella, com axí sia de justícia. E ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que desitjaven en tot servir
als senyors consellers y savi Consell de Cent y
farien lo que tindrien obligació, en beneffici de
la present ciutat y bona corresponència d’esta
casa ab la de la ciutat, com sempre s’és acostumat.

Novembre MDCXXVIIIIo
23r

Disapte, a XXVII. En aquest die los il·lustres y
molt reverents senyors Lu ýs Cassador y Miquel
Folquer, canonges de la Seu de Barcelona, vingueren en consistori de ses senyories ab embaxada de part del il·lustre y molt reverent y insigne
Capítol de la dita Seu, ab la qual representaren a
ses senyories, com lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona havie fet a ssaber
a dit Capítol, com Nostre Senyor és estat servit
deslliurar a la magestat de la reyna, nostra senyora, y que havie parit un fill, príncep de Espanya y
que, axí, en demostració del regosijo y contento
y per donar gràcies a Déu, Nostre Senyor, de
tant gran mercè y beneffici que havie fet en estos
regnes de Espanya en donar-nos príncep y successor, ha desliberat fer professó de gràcies per a
demà, per la qual convidaven a ses senyories, suplicant-los fossen servits assistir en elles. E ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells veurien lo que en
semblants occasions sos predecessors havien
acostumat fer y que acudirien a tot lo que tindrien obligació, com era just.
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Disapte, a X. En aquest die lo noble don Ramon
de Calders y Ferran, regent la Real Thezoraria
en lo present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, entrà en lo consistori
de ses senyories y, assentat en una cadira, a la
part de mà dreta del dit consistori, de paraula
representà a ses senyories que lo excel·lentíssim
senyor duc de Feria, lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, qui vuy resideix
en la vila de Perpinyà, havie enviat una carta ab
la qual li ordenava que, de part de sa excel·lència, representàs a ses senyories com la magestat
del rey, nostre senyor, li havie fet a saber que
Nostre Senyor, per sa real clemència, era estat
servit deslliurar la senyora reyna en lo part de un
fill, príncep y successor en los regnes de Espanya y, juntament li // 23v // havie enviat una
carta per ses senyories, fent-los a ssaber del naximent de dit senyor príncep, perquè se alegrassen de nova tant singular y mercè tant assenyalada que li havie fet sa Divina Magestat y, ax[í],
lo dit don Ramon Calders y Ferran, donà a ses
senyories un plech de cartes dirigit a ses senyories, dins lo qual se trobà una carta de sa exa. a continuació repetit a la jurisdicció.

cel·lència y sa magestat ne rebran accepte servey. E ses senyories reberen la dita nova y carta
de sa magestat ab demostració de molta alegria
y contento y respongueren que besaven les
mans a sa excel·lència per la mercè los havie feta
de tant alegre nova, offerint-se en fer per demostració de alegria de aquella tot lo que per
sos predecessors en semblants occasions és estat
acostumat y, encontinent, ses senyories, en demostració del contento y alegria han rebut de la
dita nova tant dichosa, ab la sobredita carta de
sa magestat, del dit naxament del dit sereníssim
príncep de España, manaren ses senyories que
las trompetas, clarins y tabals sonassen dalt en lo
corredor, sobre lo portal major de la present
casa, y fossen trets en ell los estandarts y banderes y axí mateix en las finestres que són sobre lo
dit portal, en la part de la plaça de Sant Jaume,
conforme en semblants occasions de alegries y
contento és acostumat en la present casa y axí,
dites trompetas, tabals y clarins, comensaren a
sonar en la tarde del present die, posades las
banderes y estandarts arborades en dits corredors y finestres, regosijant lo poble per tant
bona nova.

cel·lència y, axí mateix, altra carta de sa magestat dirigida a ses senyories, las quals cartes ses
senyories manaren ser descloses y legides per
mi, scrivà major y secretari del dit General, que
són del tenor següent:
Carta enviada a ses senyories per lo excel·lentíssim senyor duc de Feria: «Con el felice nacimiento del príncipe, nuestro señor, scrive su magestad a vuestras señorías la inclusa carta para
que, como de merced tan señalada y necessaria
para el bien universal de estos reynos, le sean dadas a Nuestro Señor infinitas gracias y que, como
tan buenos y fieles vasallos tengan dello la alegría
que es razón y se hagan las demostraciones de contento que tan dichoso sucedo pide, de que me alegro con vuestras señorías, estando mui cierto que
acudirán en es[ta] ocassión a lo que su magestad
scrive tan cumplidamente como suelen en semejantes casos y harto siento no hallarme en esa ciudad para ayudarles en esto, pero, como vuestras
señorías ve(n), no puedo, como apunto en otra a
vuestras señorías, cuias personas guarde Nuestro
Señor muchos años, Perpiñán 7 de noviembre
1629. El duque de Feria. Señoresc diputadosa.»
24r

«A los reverendo y amados nuestros los diputados
del nuestro principado de Cathaluña. El rey. Diputados, oy miércoles, entre las seis y siete horas de
la mañana, fue Nuestro Señor servido alumbrar
a la sereníssima reyna, mi muy chara y mui amada muger, de un hijo varón. Y siendo el contentamiento que dello me queda tan grande, como es
razón, y sabiendo la parte que, como tan fieles y
buenos vassallos, os ha de caber, no he querido dexar de avisároslo con ésta, y que los dos quedan
buenos, y encargaros que, dándole con processiones
solemnes y devotas infinitas gracias por ello y suplicándole guarde al príncipe para su sancto servicio, hagáis juntamente las luminarias y alegrías que se acostumbran para que, desta manera,
su Divina Magestad, de cuya mano procede todo
el bien, sea glorificado y el pueblo regosijado, que
en ello reciviré muy accepto placer y servicio.
Dada en Madrid a XVII de octubre MDCXXIX. Yo
el rey. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus de Pueyo, regens. Joannes Laurentius de
Villanueva, secretarius.»

Diumenge, a XI. En aquest die se continuà la
música de tabals, trompetas y manestrils en la
present casa, ab gran demostració de contento y
alegria.
25r

Y legides dites cartes, continuant dit senyor don
Ramon de Calders y Ferran, de part de sa excel·lència y, axí bé, de sa magestat, encarregà y
pregà a ses senyories fossen servits de fer gràcies
a Nostre Senyor d’esta mercè y que fessen luminàries y alegries acostumades y que·s deuen
fer, perquè // 24v // la Divina Magestat sia loada
y glorificada y lo poble regosijat, en que sa exa. a continuació dues cartes, transcrites, a l’Apèndix 3, pàg.
1552.
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Dilluns, a XII. En aquest die aximateix se continuà la música de tabals, trompetes y manestrils.
Dimars, a XIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada per part
del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de
la present ciutat de Barcelona, los molt reverents Joan Boldó y Miquel Serra y Saleta, canonges de la Seu de Barcelona, los quals, per
part del dit molt reverent y insigne Capítol, feren a saber a ses senyories com diumenge propvinent havie resolt de fer la professó per donar
gràcies a Déu, Nostre Senyor, de la mercè los
havie feta per lo naxament del sereníssim príncep de Espanya y, axí, convidaren a ses senyories
en aquella.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, ab embaxada per part dels magnífichs consellers de la present ciutat, los magnífichs Joseph de Bellafilla, donzell, y Joseph
Móra, ciutadà honrat de Barcelona, los quals feren a ssaber a ses senyories com lo savi Consell
de Cent havia desliberat fer-se las alimàries per a
diumenge, dilluns y dimars pròxim vinent y,
axí, suplicaven a ses senyories fossen servits desliberar-les fer per a dits dies de diumenge, dillun[s] y dimars, en conformitat de dita ciutat,
la qual, per convenir axí a la dita ciutat, havien

[ 1629 ]

[ 1629 ]

Rosselló y Cerdanya no·s trobave present en
aquesta ciutat, perquant havie dies que residia
sa excel·lència en la vila de Perpinyà, lo qual
senyor portantveus de general governador anaren a rèbrer los senyors deputats y oÿdors consistorialment fins al cap de la dita escala y lo
acompanyaren fins a la capella, lo qual prengué
loch y se assentà en los mateixos banchs, entre
lo senyor deputat ecclesiàstich y senyor conseller en cap, lo qual se féu posar y tingué tot lo
temps que·s celebraven dites vespres almo(a)da,
y los senyors deputats y consellers no·n tingueren, y axí·s hoïren los dites vespres y completes
ab molt concurs de cavallers y altres y, acabades
aquelles, se’n anaren, ço és, primer lo dit senyor
portantveus de general governador, acompanyat per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes fins al cap de dita escala, a hont se despediren ab molta cortesia, y després se’n anaren
los senyors consellers, també acompanyats //
26v // dels dits senyors deputats y oÿdors de
comptes fins al dit cap de la escala a hont també
se despediren ab moltes cortesies y acataments,
y després se’n anaren los dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, consistorialment, fins a la
porta gran de la present casa a hont se despediren, anant-se’n quiscú de dits senyors deputats
y oÿdors en sa casa ab degut acompanyament.

porrogat aquelles per a dits dies y no per a disapte, diumenge y dilluns, com abans havien
determina[t]. // 25v // E ses senyories, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que
ells porrogaven les dites alimàries per a dits dies
de diumenge, dilluns y dimars, que comptarem
als 18, 19 y 20 del corrent en conformitat del
que, per part de dita ciutat, los era estat representat.
Dimecres, a XIIIIo. En aquest die, vigília de la
festa del gloriós sant Jordi, deliberada per los
senyors deputats, ab intervenció dels senyors
oÿdors de comptes, ser feta en la present casa,
per a demà dijous, a 15 del corrent mes, per las
gràcies se donen a Nostre Senyor per lo naxament del sereníssim príncep de Espanya, de la
qual desliberació consta en lo libre de Deliberacions de la present casa, en jornada de 12 del
present y corrent mes de novembre, se digueren
y celebraren solempnes vespres y completes en
la capella nova de la present casa, les quals hoïren, assistint en elles, los dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, y vingueren en dita capella
de hu en hu ab gran acompanyament de moltes
persones ecclesiàstiques y seculars, cavallers y altres, y dels officials de la present casa, comensant lo senyor oÿdor real, després de hu en hu
acabant lo senyor deputat ecclesiàstich y se assentaren en uns banchs vanovats de vellut carmesí que estaven a mà dreta, envers lo altar, y
després arribaren los senyors consellers, los
quals anaren a rèbrer dits senyors deputats y oÿdors de comptes, fins al cap de la escala de la
present casa y se’n vingueren junts, dits senyors
deputats y oÿdors de comptes, y dits senyors
consellers, anant lo senyor conseller en cap a mà
dreta del senyor deputat ecclesiàstich, lo senyor
conseller segon a mà dreta del senyor deputat
militar, // 26r // lo senyor conseller ters a mà
dreta del senyor deputat real, lo senyor conseller quart a mà dreta del senyor oÿdor ecclesiàstich y lo senyor conseller quint a mà dreta del
senyor oÿdor militar, anant lo senyor oÿdor real
al altra part, ço és, a la mà esquerra del dit senyor oÿdor militar, y se assentaren dits senyors
deputats y oÿdors de comptes en lo mateix
banch, en lo qual y de la manera que estaven assentats abans y, los dits senyors consellers, se assentaren en altre banch que estava en la mateixa
part, més prop del altar, assentant-se lo senyor
conseller en cap prop del senyor deputat ecclesiàstich, lo conseller segon al costat del senyor
conseller en cap, envers lo altar, estant més prop
del altar lo senyor conseller quint y després,
arribat lo spectable portantveus de general governador, qui leshores presidia en la present ciutat de Barcelona via ordinària, perquant lo senyor duc de Feria, lochtinent de sa magestat en
lo present principat de Cathalunya y comtats de

Dijousa, a XV. En aquest die se celebrà la festa sobredita del gloriós sant Jordi en la present casa,
ab la mateixa música de trompetas, tabals , clarins, manestrils y altres instruments y, ses senyories, vingueren en lo offici per son orde ab lo
mateix acompanyament del die de haïr. E poch
aprés de ses senyories, vingueren los senyors
consellers, als quals, aximateix, los hisqueren a
rèbrer fins al cap de la escala, y se’n tornaren
junts en dita capella y se assentaren en los matexos banchs y ab lo orde mateix que se assentaren
lo die de haïr en les vespres se celebraren en dita
capella, poch aprés vingué lo spectable portantveus de general governador, al qual, axí mateix,
hisquerem a rèbrer fins al dit cap de la escala y,
entrant-se’n tots junts se assentaren en sos
banchs, y lo dit senyor portantveus de general
governador se assentà en los dits banchs ab sa almoada, com lo die de haïr, en(tre) lo senyor deputat militar y conseller en cap, per no trobar-se
en dits banchs lo senyor deputat ecclesiàstich, lo
qual no se assentà perquè digué la missa de pontifical, y predicà lo reverent pare fra Ferrando de
sanct Anton, religiós ca(r)melita descals, predicador del rey nostre senyor.
27r
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En aquest mateix die se celebraren las segones
vespres ab la mateixa solempnitat y música y
vingueren los senyors deputats y oÿdors, ab lo
a. Diumenge al manuscrit.

orde dalt dit y acompanyament en elles, com és
acostumat y, acabades, se’n anaren consistorialment fins al portal major de la present casa y allí
se disgregaren y cada hu d’ells se’n anà en sa
casa ab molt gran acompanyament de cavallers,
officials y criats.
Disapte, a XVII. En aquest die vingueren, ab embaxada, dels magnífichs consellers de la present
ciutat, los magnífichs Phelip de Sorribes, donzell, y Julià de Navel, ciutadà honrat de la present ciutat de Barcelona, los quals, de part de
ses magnificències, representaren a ses senyories, de paraula, los molts y diversos danys que
pateix, no sols la present ciutat de Barcelona,
però encara tot aquest principat de Cathalunya,
de que lo excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat fasse la residència
fora la present ciutat de Barcelona, ço és, en la
vila de Perpinyà, y més per haver enviat a sercar
los senyors qui formen lo Consell Criminal, qui
de present són en la present ciutat de Barcelona,
perquè vajen en // 27v // dita vila de Perpinyà a
fer residència en ella juntament ab sa excel·lència y que, per poder evitar estos danys e o inconvenients, dits senyors consellers han determinat tenir juntes de persones eletes dels
estaments per a vèurer, mirar y apuntar los dits
danys y prejudicis per a representar-los a sa excel·lència y, juntament, suplicar-lo sia servit en
venir a fer residència y habitació en esta ciutat
com a pàtria comuna y còmmoda, per a venir a
demanar y alcansar justícia a tot lo present Principat y comtats y fronteras de aquells, y no
permètrer hisque lo Real Consell de aquella, ab
exemple que tots los excel·lentíssims lochtinents generals de sa magestat, regonexent y
conciderant tant gran de estar y residir en la
present ciutat y los danys e o inconvenients de
no fer-ho, han sempre acostumat de residir y
habitar en ella, y perquè aquest negoci alcanse
son degut effecte, han suplicat a ses senyories
fossen servits, per la conformitat que la ciutat y
la Deputació han tingut y és just se conserve
aquella, per lo bé y utilitat de les dos, ajudar y
valer a la present ciutat, y en aquest negoci tant
grave y de tanta poderació, scrivint y fent lo que
convingue en beneffici de aquell, del que dits
magnífichs consellers y ciutat ne rebran singular
mercè de ses senyories y la tindran en deguda
estima. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren a dita embaxada,
que ses senyories y son consistori desitjen summament tenir y conservar la conformitat ab la
present ciutat y senyors consellers de aquella y
acudir en totes les coses que sien de son servey y
que, a dos del corrent, ab premeditació de alguns dies de abans, per conservació de las generals constitucions de aquest Principat, scrigueren al excel·lentíssim senyor duc de Feria, // 28r

// lochtinent de sa magestat, residint de present
en la vila de Perpinyà, representant-li la disposició de les generals constitucions de Cathalunya,
los inconvenients y prejudicis de aquelles resultant de que sa excel·lència estiga sens los doctors que formen lo Real Consell Criminal, y sa
excel·lència havie ja respost en rahó de demuntdit, comforme en les letres de aquest consistori
y de sa excel·lència està contengut; las quals letres, de manament de ses senyories, foren legides als dits embaxadors per mi, scrivà major y
secretari del dit General y, aprés de legides dites
letres, continuant ses senyories la dita resposta,
digueren que ses magnificències se servissen
manar advertir lo que·s poria fer ademés del que
està ja fet, y que ab tot procurarien en donar y
enviar a ses magnificències ulterior resposta.

Diumenge, a XVIII. En aquest die se feu professó solempne, axí mateix com la de Corpus, portant en la custòdia la imatge de un Minyó Jesús,
donant gràcies a Déu, Nostre Senyor, per lo dit
naxament del sereníssim príncep de Espanya. E
al vespre se comensaren de fer per tota la ciutat
les alimàries per lo dit naxament, ab molta còpia
de atxes de cera, lanternas, graelles y música per
totas las plaças y carrers de la ciutat, en què ý
hagué gran concurs de gent, màsqueres y balls
ab demonstració de gran contento y alegria.
28v
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Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die se continuà la
música y alimàries al vespre, com la nit abans.
Dimars, a XX. En aquest mateix die se continuà
la música y al vespre alimàries.
Divendres, a XXIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Antoni Mostarós,
doctor en medicina, lo qual, mediant // 29r //
jurament, féu relació a ses senyories com ell visite Cebrià Molner, tauler del General de la vila
de Granollers, lo qual dix estar en lo lit, malalt y
tullit, per la qual indisposició no pot servir lo dit
son offici.
Dilluns, a XXVI. En aquest die se tingué junta de
braços en la present casa, cridats del die avuy, en
la qual junta entrevingueren la personas dels
tres estaments següents, ço és: Per lo estament
ecclesiàstich los senyors Joan Garcia, canonge
de la Seu de Barcelona, Pere Folquer, canonge
de la dita Seu, // 29v // micer Joseph Ramon,
canonge de dita Seu, fra Francesch Miquel, religiós del hàbit de Sant Joan, fra T.a ... Calders,
religiós del hàbit de Sant Joan; per lo estament
militar los senyors don Lu ýs Dezcallar, Joseph
Spuny, don Francesch Argensola, Lu ýs de Corbera, don Joan d’Ardena, don Joan de Eril,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Francesch Puigjanera, Agustí de Lana, Joan
Carreras, Francesch de Vallgornera y Senjust,
Francesch Miquel, Miquel Pol, Joan Batista
Cassador, Joseph Cescases, don Francesch Grimau, Cebrià de Loscos, micer Pau Boquet, Baldiri de Collferrer, // 30r // Alexandre de Boxadós, Francesch de Tamarit, don Francesch
Ferreres, Francesch Genovès, don Bernat
Çalbà, don Jacinto Vilanova, don Joan Çarriera, don Alexandre de Cartellà, Domingo de
Moradell, don Jaume Camps, don Pedro Raguer, Anton Frígola, Ramon March, Joseph Vilosa, Lu ýs Joan de Calders, don Berenguer
d’Oms, don Joachim Margarit y Raguer, don
Christòphol Icart, Joseph de Bellafilla, Joseph
de Rovira, Francesch Xammar, Lu ýs Boxadós,
don Joseph Gamis; // 30v // per lo estament real
los senyors micer Francesch Ribes y Riu, conseller ters, Bertran Dezvalls, Nicholau Bonet,
Francesch Sala, Raphael Jaquès, Hierònym de
Navel. Als quals per ses senyories fonch feta la
proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres y molt magnífichs senyors. Disapte, a X del corrent, per medi de don Ramon
de Calders y Ferran, regent la Real Thezoraria
en lo present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, en exequució del orde
que digué tenie del excel·lentíssim senyor duch
de Feria, lochtinent y capità general per sa magestat del present Principat y comtats, rebérem
en aquest consistori una carta de la magestat del
rey nostre senyor, de 17 del mes de octubre
pròxim passat, ab la qual, nos avisa que Nostre
Senyor era estat servit deslliurar la sereníssima
reyna, nostra senyora, ab un fill, príncep y successor en sos regnes y lo gran contento que de
açò tenie, com era rahó, y que, sabent la part
que, com a tant fahels y bons vassalls nos havia
de resultar de aquell, fent gràcies a Nostre Senyor, suplicant a sa Divina Magestat guarde lo
// 31r // príncep per son sanct servey, nos encarregà fèssem juntament les luminàries y alegries
que, se acostumen, perquè sa Divina Magestat
sia glorificat y lo poble regosijat, de que rebria
molt accepte gust y servey, com més largament
en la dita real carta, la qual se legirà per lo scrivà
major y secretari de aquest consitori, a la qual se
ha relació, està més largament contengut y,
com sie just y rahó comforme, que aquest Principat e nosaltres, en son nom, donem lo parabién a sa magestat de la nativitat del príncep,
nostre senyor, ab la deguda demostració y, havent-se fet les diligències necessàries en servar
los exemplars del que, en semblants occassions,
se ha fet y no se hajen trobat, si no és lo del abat
Aymerich que, de paraula se ha referit, y per lo
desig que tenim de acertar en lo que degam fer

en servey de sa magestat, reputació, honra y
auctoritat de aquesta província, ha aparegut
juntar a vostra magnificència y mercès per a que
sien servits donar-nos son parer y aconsellar-nos
lo que podem y devem fer, que és cert que ab lo
parer de persones tant principals y de tanta intel·ligència havem de acertar al servey de Déu,
Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici universal de aquesta terra.»
E legida la dita proposició y real carta de sa magestat, continuada en lo present dietari sots jornada de 10 del corrent, lo dit magnífich Francesch Ribes, conseller ters, prengué còpia de la
dita proposició y se’n anà en casa de la present
ciutat per consultar aquella ab ses magnificències, com és acostumat e, poch aprés, tornà en
dits braços y aportà son vot en scrits, // 31v // lo
qual fonch legit en presència de dits braços y,
encontinent, tots los senyors de dits braços votaren, quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories que respongan a sa magestat sols ab
carta, comforme sempre se ha acostumat en
semblants casos.
Divendres, a XXX. En aquest die fonch feta extracció de concellers // 32r // de la present ciutat, en què foren extrets, ço és, en conseller en
cap lo senyor Hierònym de Navel, conseller segon lo senyor Antich Saleta y Morgades, conseller ters lo senyor Joseph Jover, donzell, consaller quart lo senyor Onoffre Palau, mercader, y
conseller quint lo senyor Hierònym Bosch.
Poch aprés foren extrets en obrers los magnífichs Miquel d’Oms, senyor de Sant Jordi, y Joseph Palaudàries, mercader.

Dezembre MDCXXVIIIIo
Disapte, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo doctor mestre Vicents Barthomeu, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com visitave a Pere
Prats, guarda ordinària de la bolla de la present
ciutat, y que aquell estava malalt en lo llit, ab indisposició de febra contínua, per la qual no pot
servir lo dit son offici.
33r

a. a continuació repetit Francesch Puigjaner.
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Disapte, a VIII. Festa de la Inmaculada Concepció de Nostra Senyora Sanctísima. En aquest
die, a la vesprada, entrà en la present ciutat de
Barcelona lo excel·lentíssim senyor duc de Feria, lochtinent de sa magestat, vingué de la vila
de Perpinyà a hont havie estat y residit molts
dies.
Diumenge, a VIIIIo. En aquest die, a la vesprada,
ses senyories anaren consistorialment, ab les
masses grans y porters ordinaris davant, acom-

panyats de tots, o los demés, officials de la present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general per donar-li la
benvinguda, lo qual die de hair, arribà de la vila
de Perpinyà y, essent devant sa presència, li donaren lo parabién de dita benvinguda e lo dit
senyor lochtinent general los féu molta cortesia
y, a cap de poch, se despediren ab molt gran demonstració de gust y contento de tots.
Dilluns, a X. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mestre Sebastià // 33v // Claret,
fuster, y Francesch Socies, mestre de cases, ciutadans de Barcelona, los quals, per orde y manament de ses senyories, feren la visura devall
scrita, la relació de la qual, donaren a ses senyories en scrits, continuada en un full de paper y
firmada de ses mans, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Obehint nosaltres,
Francesch Socies, mestre de cases del General, y
Sebastià Claret, fuster també del General, al manament per vostres senyories, de paraula, a nosaltres fet que véssem y regonguéssem totas las
taulades de la dressana de la present ciutat y, vistas y ben regonegudas aquellas, fessem relació a
vostres senyories del que constaria lo recórrer y
adobar aquellas, en virtut del qual manament
nos som comferits, los dits Socies y Claret, en dit
dressanal lo die de haïr, que comptàvem a sinch
del corrent mes de dezembre y, passats sobre dites taulades per millor vèurer y regonèxer aquelles, havem trobat que ý ha en dit dressanal nou
tiras o andanas de tauladesa, ultra del que·s troben en la obra nova, en lo primer pati, y en cada
tira o endana ý ha vint-y-dos arcades, que venen
a ser dos-centas arcades grans, poch més o
menys. Cada arcada té de emplària tres canes y
mitja, sobre las quals dos-centas arcades, passen
unes canals per pèndrer las ayguas pluvials, que
tenen dos palms de emplària y tres palms de alsada, poch més o manco. E més ý ha altres doscentas arcades traveres, y cada una de dites arcades traveras té dos caminals de quatre palms de
amplària, poch més // 34r // o manco, uns de rajola, a forma de escala, y altres lisos, de morter,
que entre tots venen a ser quatre-cents caminals,
poch més o manco. Los defectes y adops han
menester són los següents: Primo totas las canals
que són sobre las arcades havem trobat plenas de
erba, com són olivardas, que arriban a la sinta de
un home, ab les rels que entren per las juntes entre pedra y pedra, que donen un notable dany a
dites arcades. E més, havem trobat moltíssimes
teules rompudes y los caminals tots endarrocats,
lo morter tot escorxat y las rajoles desfetes; les
a. a continuació ratllat per millor vèurer y regonèxer aqulles.
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vores dels costats dels caminals tots uberts, de
manera que la aygua entra als caps de las bigas y
las podrexen y, en altres parts, ço és, sobre lo
magatsem dit «lo general» las goteras donen
dins de aquell y sobre los sostres que no·s veuen,
a hont estan los brocats de la real, que té recòndits lo rey, nostre senyor, en dit magatsem, de
valor de molts milanars. De manera que necessita tot lo demuntdit de reparo o, altrament, totas
las dites taulades parillerien de molt dany dins
poch temps. E més, havem trobat en la obra
nova, fora, a hont se fan las galeras reals, que necessitan de recòrrer alguns canals y caminals que
estan escorxades las vores. E més, havem trobat
las taulades dels estudis que estan rompudes y s’í
plou en ells molt. Més, havem trobat la ximanea
del fogó, hont se fon la pega y alquitrà per la fàbrica de galeras, tota a terra, de manera que necessita de fer-la nova. // 34v // E més, havem trobat altra taulada que cobra la stància dita «la
fusteria» de dit dressaner ab moltíssimas teulas
rompudas. Y finalment, havem trobat totas las
tauladas que donen sobre la stància del carbó y
las parets de aquella molt dolentas y espallades,
las quals necessitan rebosar y posar algunas lambordas. Tota esta feyna se porà fer ab dos mesos,
poch més o manco, donant vostres senyories
tres paletas y quatre o sis manobres, las mans
dels quals y lo valor dels recaptes, experiència y
consciència pujaran dos-cents ducats, ans més
que manco y, axí, fem a vostres senyories esta relació fimada de nostres mans. Sebastià Claret,
fuster. Francesch Sucies, mestre de cases.»
Dimecres, a XII. En aquest die se féu la festa del
torneig, en la plaça del Born de la present ciutat, per lo naxament del sereníssim príncep de
Espanya, lo qual se féu de sis quadrillesa // 35r //
ab moltas divises y concurs de gent, com en
semblants festes és acostumat, y anaren ses senyories en dita plaça consistorialment, a cavall,
ab les masses grans y porters devant y ab molt
gran acompanyament de officials. Assistiren en
dita plaça lo excel·lentíssim senyor duch de Feria, lochtinent y capità general, los magnífichs
consellers, de la present ciutat y tot lo Real Consell, la qual festa se acabà ab molt gran aplàuso y
contento de tots.
Dijous, a XIII. Festa de la gloriosa santa Lúcia.
Divendres, a XIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mestre Agustí Bruno,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com ell visite a Salvador Major, guarda ordinària de la bolla de la
present ciutat, lo qual, dix tenir un dolor, dit
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1553.
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siàtica, en la part dreta, per lo qual, no pot servir
lo dit son offici.
35v

Dilluns, a XVII. En aquest die se féu la festa delb
córrer dels toros, per lo naxament del sereníssim príncep de Espanya, en la plaça del Born de
la present ciutat, a hont anaren ses senyories
consistorialment, a cavall, ab los porters y masses devant y ab molt gran acompanyament de
officials y ministres del General. Y assistiren en
dita festa lo excel·lentíssim senyor duc de Feria,
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, los senyors consellers de la present
ciutat y tot lo Consell Real. Ý hagué en dita
plaça tant gran concurs de // 36r // gent, que
apenes hi cabien, a hont se corregueren molts
toros, braus y ferosíssims, que donà gran contento a tots los qui veren la dita festa y, al tart,
hisqué un toro alquitranat ple de cuets, y foch
artificial, que lansà tant foch, que apenes se
veien los usuals altres, del fum del dit foch y
cuets, y dita festa acabà ab molt gran contento
de tots.
Dimecres a XVIIIIo. En aquest die son continuades, en lo present dietari, las relacions fetas de
las presentacions de las letras patents, emanades
del consistori de ses senyories en virtut de deliberació fetas en lo dit consistori a 7 del mes de
novembre pròxim passat, dirigides a tots los
senyors arcabisbe, bisbes, Capítols de las iglésias, cathredals y col·legiadas, abats, pabordes,
convents y altres qualsevol persones de qualsevol dignitats, // 36v // càrrechs y officis, constituïts y constituïdores en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
contenints munició per als dits y qualsevol
d’ells de que, en observança de les generals
constitucions de aquest Principat y comtats, no
provehescan dignitats, canonicats, prebendas
rectorials, ni concedescan pensions, officis ni
benefficis de dits aquestos Principats y comtats
a ningunes persones que no sien nades ni nadives en dit Principat y comtatsa. Las quals letras
y municions són estades despedides en dos maneras, en virtut de la dita deliberació, segons la
forma en dita deliberació contenguda y del tenor devall scrit: «Nosaltres, don Pere Anton
Serra, per la gràcia de Déua, etcètera, las quals
són assí cusides signades, ço és la una de letra A
y altra de letra B, las quals relacions són estades
fetas per los porters devall scrits. E primerament Bernat Romeu, porter real, fa las relacions següents:
«A 15 del mes de novembre 1629, Bernat Romeu, porter real de Barcelona, s’és conferit per
orde dels senyors deputats de Cathalunya a la
a. a continuació ratllat a ningunes persones.
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vila de Moyà y ha portades unas letras y liurada
còpia al senyor archipestra del Estany, Hierònym Lu ýs Lentes, per tenir allí sa pròpria casa y
habitació. A 15 de novembre de dit mes y any
ha presentades unes letres y liurada còpia al senyor Miquel Audo, canonge del Capítol del Estany. A 19 de dit ha presentades unes letres y
liurada còpia al noble don Pere Magarola, bisbe
de Vich. Axí mateix he presentades unas letras y
liurada còpia al noble senyor don Joan Barrera,
ardiaca de la Seu de Vich a 19 de dit. A 20 de dit
mes ha presentades unes letrasa // 37r // y liurada còpia al noble senyor don Hierònym de Alamany, sacristà major y canonge de la Seu de
Vich, vicari general. A 22 de dit ha presentat
unas letras y liurada còpia a fra Armengol de Palau, camarer y prior de la abadia vaccant de Ripoll. A 24 de dit mes ha presentat unas letras y
liurada còpia al senyor Joan Antoni Ripoll, canonge y official del senyor Sebastià Illa, archipestra de Sant Joan Sesabadessas, per absència
de dit senyor archipestra. Dit die ha presentadas
unas letra y liurada còpia al senyor canonge Joachim Gironella. A 26 de dit mes de novembre
ha presentadas unas letras y liurada còpia al noble senyor don Dimas Lupià, camarer y prior de
la abadia vaccant del monasteri de Camprodon.
Al primer de dezembre de dit any à presentadas
una(s) letras y liurada còpia al senyor abat de
Besalú, don Francesch Cordat. Dit die ha presentades unes letres y liurada còpia a fra Bernat,
prior de dit Capítol. A 3 de dit mes ha presentades unas letras y liurada còpia al reverent senyor
Cosma Zorita, capellà major de Nostra Senyora
del Colell, per absència del senyor prior, per residir vuy en Roma. A 5 de dezembre de dit any
ha presentades unes letras y liurada còpia al senyor abat de Banyolas, fra Antoni de Mantilla,
abat de Sant Steve de Banyolas. Dit die ha presentades unes letras y liurada còpia a Francesch
Pol, prior de Sant Seteve de Banyoles. Agué de
anar, dit Romeu, a la ciutat de Gerona a trobar
allí lo senyor abat de Amer, don Miquel de
Alentorn, per tenir relació se trobave allí dit
senyor abat Amer y no·s trobà en dita ciutat,
sinó que hagué de tornar a Amer. A 8 de dit
mes ha presentadas unas letras y liurada còpia a
fra Jaume Pellicer, infermer y prior del monastir
de Nostra // 37v // Senyora de Amer. A 10 de
dit mes de dezembre ha presentades unas letras
y liurada còpia al senyor abat de Sant Salvador
de Breda, fra Francesch de Copons y fra Jaume
Sagayoles.»

a. a continuació dos exemplars de: SERRA, SENTÍS i
QUINTANA. [Lletra patent als eclesiàstics del Principat recordant-els-hi la prohibició de proveir beneficis o altres dignitats eclesiàstiques a persones alienes al Principat]. Barcelona, [s.i.]. 1629. 1 full. (ACA, Generalitat, Dietari, N-37,
entre els folis 36v i 37r).

Ítem, Bernat Ferrer, porter real, fa las relacions
següents:
«Vuy, a 15 del mes de novembre 1629, Bernat
Ferrer, porter real, per orde dels il·lustres senyors deputats de Cathalunya, ha presentades
unes letres y presentada còpia al reverent senyor
ardiaca Salvà y de Vallseca y ardiaca de Badalona. A 16 de dit ha presentades y liurada còpia de
unas letras al noble don Ramon de Queralt,
thezorer de la Seu de Barcelona. A 17 de dit
mes ha presentades unes letres y liurada còpia al
senyor Cebrià Torres, mercader, com a procurador del reverent senyor ardiaca de Lobregat,
resident vuy en Roma. A 20 de dit mes ha presentades unes letres y liuradas còpias al reverent
senyor fra Joan Batista de Castellarnau, vicari
general del monastir de Sant Cugat de Vallers.
A 22 de novembre 1629a dit Ferrer ha presentades unes letres y liurada còpia al reverent senyor abat de Santes Creus. Dit die jo, demuntdit, me à presentades unes letres y liurada còpia
al senyor archipestra de Àger. A 27 de novembre 1629 he presentades unes letres y liurada
còpia al senyor official del senyor bisbe de Leyda, Diego Hierònym de Aux. Dit die he presentades unes letres y liurada còpia al senyor sacristà Ballaró, de la ciutat de Leyda. A 29 de
novembre 1629 ha presentades unes letres y liurada còpia a fra Hierònym Martí, prior de la cartoixa de Escala Dei. Al primer de dezembre
1629 // 38r // ha presentades unes letres y liurada còpia al senyor don Justino Antonio Antolino de Burgos, bisbe de Tortosa. Dit die, axí
mateix, ha presentades unes letras y liurada còpia al il·lustre y molt reverent Capítol de la Seu
de Tortosa. A 5 de dit mes ha presentades unes
letres y liurada còpia al il·lustríssim y reverendíssim senyor fra don Joan de Guzman, arcabisbe
de Tarragona. Dit die, axí mateix, ha presentades unes letras y liurada còpia al reverent Capítol de la Seu de Tarragona. A 23 de novembre
1629 ha presentades unes letres y liurada còpia
al senyor prior del monastir de Poblet, fra Joan
Reig, per absència del senyor abat.»
Ítem, Joan Pedrós, porter real, fa las relacions
següents:
«Memorial de las letras que he presentades per
orde dels senyors deputats: Primo, en la ciutat
de Gerona, al reverent Capítol y senyor bisbe, a
vint-y-hu de novembre 1629. A 22 de dit ha
presentades unes letres y liurada còpia a fra Vicents Ferrer, abat de Sant Pere de Galligants y al
prior Pere Ravell. A 23 de dit ha presentades
unes letres y liurada còpia al reverent Capítol de
Elna. Als 28 de dit ha presentades unas letras y
a. a continuació repetit 1629.
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liurada còpia a fra Melchior Soler, abat de Armenter, de Sant Martí de Canigó, y a fra Pere
Pinot, prior de dit monastir. A 30 de dit ha presentades unes letres y liurada còpia al prior fra
Steve Castelló. A 3 de dezembre ha presentades
unas letras y liurada còpia a fra Joan Batista Caldes, abat de Arles, y a fra Jaume Pagès, prior de
dit monastir. A 6 de dit mes ha presentades
unes letres y liurada còpia a fra Pere Gassull,
abat de Sant Pere de Roda, y a fra Batallada,
prior. A 10 de dit ha presentades unes letres y
liurada còpia a fra Joan de Gorgoll, abat de Sant
Feliu de Guíxols, y convent. // 38v // A 13 de dit
ha presentades unes letres y liurada còpia al senyor prior Ferruz, prior de Santa Anna. A 14 de
dit presentí al senyor fra Pere de Puigmarí, abat
de Sant Miquel de Coxà.»
Ítem, a Macià Milà, porter real, fa las relacions
següents:
«Relacions que, a 19 de novembre 1629, ha
presentades unes letres Macià Milà, porter real,
per orde dels senyors deputats. Al reverent senyor Antoni Carbonell, benefficiat en la vila de
Tarrassa, com a lochtinent, per absència del
senyor prior. A 29 de dit ha presentades unes letres y liurada còpia al pare abat y convent de
Nostra Senyora de Montserrat. A 23 de dit ha
presentades unes letres y liurada còpia al senyor
abat de Sant Benet de Bajas y convent. A 25 de
dit ha presentades unes letres y liurada còpia al
reverent senyor doctor Joan Vilades, paborde
de Manresa, y al Capítol. A 28 de dit ha presentades unes letres y liurada còpia al reverent senyor Benet Segura, per estar ell en loch del senyor prior de Calaff. A 30 de dit mes ha
presentades unes letres y liurada còpia al vicari
general y altres per lo reverent Capítol.»
Las relacions que faltan se trobaran en lo dietari
present sots jornada de 24 de janer 1630.
Dijous, a XX. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Barthomeu Pàmies, parayre de
la vila de Reus, lo qual, en nom y com a procurador de Joan Marsal, guarda ordinària del port
de Salou, del Camp de Tarragona, com de sa
procura consta ab acte rebut y testificat en poder de Hierònym Gorlans, notari // 39r // de
dita vila de Reus, als dos del corrent, en dit nom
renuncià lo dit offici en mà y poder de ses senyories y en favor de ell, dit Pàmies, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en son favor,
comforme disposició dels capítols de Cort. E
ses senyories admeteren aquella, comforme per
dits capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

39v

Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die lo noble don
Bernardino de Marimon, del orde y milícia de
Sant Jaume de la Espasa, de Uclés, en Barcelona
populat, com a procurador constituït y legítimament ordenat del magnífich Francesch Pla y
de Cadell, donzell, en Barcelona domiciliat,
deffenedor del General de Cathalunya en la taula y col·lecta de Barcelona, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Antich Servat,
notari de Barcelona, a XXII del corrent, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del dit General de Cathalunya, juntat y congregat en una
sala del palau real, en la qual, de present fa sa
habitació lo molt il·lustre y reverent senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich del dit General de Cathalunya, de paraula dix a ses senyories
y al dit consistori que ell, en nom del dit son
principal, usant de la dita facultat y potestat
concedides per los capítols y actes de Cort,
sentències de visita y declaracions pràtiques,
styls y observança del dit General als officials del
dit General, qui tenen sos officis comprats o altrament acquisits per renunciacions y concessions de sos predecessors, comforme la tenia dit
son principal, renunciava dit offici de deffenedor, del dit son principal, ab los salaris, emoluments, privilegis, prerrogatives y preheminències de aquell, en mà y poder de ses senyories y
del dit consistori, a fi y effecte, tantsolament,
perquè ses senyories, en la forma acostumada //
40r // y conformitat de dits capítols y actes de
Cort, usos, pràtiques, styls y observança de dit
General y casa de la Deputació, provehescan lo
dit offici de deffenedor del dit General y casa de
la Deputació en favor y persona del magnífich
mossèn Miquel Móra, ciutadà honrat de Barcelona, persona hàbil y suficient per obtenir y
exercir lo dit offici. E ses senyories admeteren la
dita renunciació, si y comforme per capítols de
Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis los magnífichs Benet Anglasell, doctor en drets, y Jaume Roca, notari,
ciutadà de Barcelona.

«A los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los diputados del General de Cathaluña. El
rey. Diputados, la reyna de Ungría, mi hermana, va a embarcarse a Barcelona, de que he querido avisaros para que, por vuestra parte, os dispongáis a hazer las demostraciones de fiestas y
regosijos y el recibimiento que se acostumbra con
semejantes personas, de manera que vaia con satisfación del gusto con que, en esta parte, acudiéredes a su servicio, que yo le recibiré en esto muy
particular de vosotros y en que déis por de proprio
uso y servicio la recámara y demás cosas que se levaren para la reyna y de los cavalleros y demás
personas que la van sirviendo. Dada en Madrid,
a XXI de deziembre MDCXXVIIIIo. Yo el rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit
episcopus, presidens. Vidit don Franciscus Pueyo,
regensa.»
41r
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Dijous, a III. En aquest die, per part del consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, anaren ab embaxada als magnífichs consellers de la present ciutat los
magnífichs micer Bernat Sala y micer Phelip Vinyes, assessors ordinaris del dit General, dient
com, a notícia de ses senyories, havie pervingut
que ses magnificències, ab desliberació de la
Dotsena del morbo, havien determinat de fer
una regonexensa general de les robes per totas
las botigas de la present ciutat, lo que entenian
era en prejudici de la jurisdicció del General, per
quant dites robes estaven sots protecció de la
Generalitat y que, axí, ses magnificències anassen en aquest fet remirats y no volguessen prejudicar la dita jurisdicció del dit General y no
entremetre’s en coses que no·ls tocave. E dits
magnífichs assessors tornaren de resposta dient
que dits magnífichs consellers los havien respost
que ells, ni la Dotsena del morbo, no havien
feta tal desliberació, que ja sabien que tal regonexensa universal no tocave a sa jurisdicció, sinó
que, per ocasió del morbo y ab motiu de una
advertència que, per los senyors deputats se’ls
era feta, de que en una casa particular de la present // 42r // ciutat hi havia alguna sort de roba
era vinguda de part suspitosa de pesta y que
eren anats, per aquest cars, a regonèxer-la y, si
tal haguessen trobat, haurien cremat la dita
roba y usat de dita jurisdicció y no per altre fi y
effecte.

Dimars, a XXV MDCXXX Any Nou. Festa de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist.
Dimecres, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General de Cathalunya, juntats y congregats
en una sala del palau del rey, a hont lo senyor
deputat ecclesiàstich fa sa habitació, reberen
una carta de sa magestat, la qual donaren a mi,
Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, per a que la legís en consistori, // 40v //
com en effecte fonch per mi legida en presència
de ses senyories y, encontinent legida, manarem
ser continuada en lo present dietari, la qual és
del tenor següent:
304

Diumenge, a VI. Festa de la Adoració dels Reys.
Dilluns, a VII. Festa del gloriós sant Ramon de
Penyafort.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1553.
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Dimars, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Gervasi Gorí, doctor en medicina, lo qual féu relació a ses senyories, mediant jurament, com ell visite Joan
Juliol, albaraner de la bolla de la present (ciutat), lo qual, dix estar en lo lit ab indisposició y
febra, per la qual no pot servir lo dit son offici.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories mestre Antoni Mostarós, doctor en
medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació
a ses senyories com ell visite a Raphael Serra,
ajudant segon de la scrivania major del dit General, dix estar en lo lit ab febra, per la qual no
pot servir dit son offici.
Dijous, a X. En aquest die se tingué junta de
elets en la present casa de la Deputació per las
cosas baix scritas y foren convidats per manament de ses senyories y entrevingueren presents,
ço és, // 43r // per lo estament ecclesiàstich los
senyors abat Copons, ardiaca, don Ramon de
Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona, Pau
Clarís, canonge de la Seu de Urgell, Joan Jordà,
canonge de la Seu de Tortosa, T. a... Gavàs, canonge de la Seu de Leyda, T. b... Castelló, cabiscol y canonge de Vich, micer Joseph Ramon, canonge de la Seu de Barcelona, T. c... paborde de
Cànoves; per lo estament militar los senyors don
Luýs Dezcallar, don Joan de Peguera, don Christòphol Icart, Francesch de Tamarit, don Joan de
Erill, Miquel Joan Granollachs, don Berenguer
d’Oms, Lu ýs de Corbera, Joseph Spuny, don
Joan d’Ardena, Joseph de Bellafilla y Lu ýs de
Boxadós; per lo estament real los senyors conseller en cap, Julià de Navel, Raphael Cervera,
Bertran Dezvalls, Agustí Pexau, Jaume Magarola, Francesch Masdeu y Canet, Nicholau Bonet,
micer Diego Monfar, Pere Joan Grimosachs,
T. d... Fàbregues y Francesch Dalmau. Als quals
fonch, per ses senyories, parlant lo molt il·lustre
y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat
ecclesiàstich, de paraula proposat que, a notícia
del consistori ha pervingut que, per lo present
principat de Cathalunya y en particular per la
plana de Vich y altres parts circumvehines, va
una gran companyia de soldats del rey, nostre
senyor, de mal tracte y poch observant las obligacions de christians, fent moltas y diversas vexacions a las universitats y singulars personas de
las vilas y lochs de dit Principat, descomponentse y atrevint-se // 43v // en actes desone(s)ts contra donas honrades y recatades, y exercint actes
jurisdiccionals contra generals constitucions,
drets, privilegis y observança de aquesta provína.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

305

cia, desermant a moltas personas naturals y habitants en aquella, composant axí mateix las ditas
universitats y particulars de aquella y fent-se donar de menjar y bèurer cosas il·lícitas y, en particular, carn, gallinas y capons, no obstant sien
dies de divendres y disapte, contra lo precepte
de la Santa Mare Iglésia, ab molt mal exemple y
dubte de lur christiendat, y matant algunes persones que no poden, o no volen, donar-los lo
que ells demanen contra rahó y obligació. Y com
estas cosas sien dignes de promptes remey y reparo, perquè no se augmenten y lo fet sie corregit y reduït al que és de rahó y de justícia, ab salvetat y per observança de las generals constitucions, drets y privilegis de aquesta terra y, per dit
effecte, se necessite de madur consell, lo qual se
prometen ses senyories de dits senyors elets, se
servesquen donar son consell y parer, ab lo qual
speran ses senyories en tot acertar, al servey de
Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat y en beneffici de aquest Principat. E feta la dita proposició per ses senyories als dits senyors elets, fonch
per aquells procehit a votar sobre dita proposició per son orde y, fets los vots, ab ells se resolgué que aconsellaven a ses senyories que fossen
servits, ab embaxades solempnes, representar al
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat y comtats las ditas cosas sobraposades, suplicant-lo sie
servit, per observança de las ditas generals constitucions, drets y privilegis de aquest Principat,
manar // 44r // corregir aquestos excessos y castigar ab penas condignes y exemplars semblants
delictes y fer las demés diligèncias que convinguen y en la present casa de la Deputació se són
acostumadas fer, perquè ab observança de ditas
generals constitucions, los naturals de aquest
Principat y comtats sien eximits de semblants
vexacions y molèstias.
Divendres, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del general del present principat de Cathalunya, intervenints los senyors oÿdors de comptes del dit General, ab consell dels
senyors elets, juntats per las cosas devall scritas,
de orde de ses senyories, en la present casa de la
Deputació en lo die de aÿr, com consta en lo
present dietari, enviaren la embaxada baix scrita
al excel·lentíssim senyor duc de Feria, lochtinent y capità general en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
per medi dels senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Barthomeu Gavàs, canonge de la Seu de Leyda, y Joan
Garcia, canonge de la Seu de Barcelona, per estament y bras ecclesiàstich; Joseph de Bellafilla,
Miquel Joan Granollachs y don Christòphol de
Icart, per lo estament y bras militar; Julià de Navel, Bertran Dezvalls y Francesch Sala, ciutadans honrats de la present ciutat de Barcelona,
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per lo estament // 44v // y bras real, la qual és del
tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Los dies passats tingueren notícia los deputats del general del present Principat, per relació de diversas personas,
que la companyia de soldats que aporte a son
càrrech lo comte de Fontclara, aprés de ésser
entrada en lo present Principat, havia fets y comesos molts excessos y desordes acerca dels alojaments, no acontentant-se del que, per generals constitucions, usos, pràtiques y costums del
present Principat, estan obligats los provincials
donar als soldats y, particularment, que havian
fetas algunas composicions y altres violèncias en
las vilas de Horta, Flix y altres, que són constituïdes cerca de la ralla del regne de Aragó, dins
del present Principat y que, axí mateix, essent
arribats en Castelldefels, Sant Boy y loch del
Hospitalet, cerca la present ciutat, havien continuades las mateixas violèncias, vexacions y contrafaccions y que no acontentant-se del que los
pobles los donaven, passant encara los límits de
lur obligació, segons las leys de la terra, se feyen
donar moltons, capons y gallinas, nos sols en los
dies en que·s menja carn, però en los dies que
per constitucions y precepte de Santa Mare
Iglésia és prohibit y que, ofenent-se de açò
molts los poblats en dits lochs y dient-los no feyen bé de menjar carn en dies prohibits, los dits
soldats los tractaven mal de paraulas y de obras,
donant-los molts colps y que lo mateix havien
fet després en lo loch de Sant Andreu, en la vila
de Granollers y altres parts; per reparo dels
quals excessos y desordes los deputats, per medi
de embaxada, essent vostra excel·lència en la
vila de Perpinyà, acudiren al portant- // 45r //
veus de general governador, lo qual los digué
que tindria la mà y manaria no·s fessen dits desordes. Però, ha amostrat la experiència que los
dits soldats de dita companyia, no sols no són
reportats y corregits, ans bé han continuats y
multiplicats dits excessos, ab majors danys dels
poblats en dit Principat, particulament que en
Granollers, en Sant(a) Colom(a) y en altres lochs,
a més de haver-se fet donar a manjar splèndidament, han composat los comuns y los singulars
de dits lochs en grans sumas y quantitats de diners y, de las casas en las quals han restat aposentats, obrint aposentos y caxes ab violència,
se’n han aportades y robades moltas robas y,
pujant a las parts de Vich, han fet los matexos
excessos y encara molts majors en la vila de
Moyà y en los lochs de Sant Julià, Manlleu, Sant
Hipòlit de Voltegrà, Taradell y altres de la terra
de Ozona y, particularment, han procehit a capturar y detenir presos alguns dels particulars
dels dits lochs y a altres han desermats y maltractats y, en la parròchia de Torelló, han mort
ab un tir de arcabús lo hereu Ferigle, havent
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mort altre en Horta y altre en Palautordera; donant lo commissari, que (va) ab dits soldats, avís
a vostra excel·lència de la mort de dit Ferigle, lo
comte de Fontclara lo ha detingut y li ha pres lo
plech. E com dits excessos, desordes, contrafaccions y violències sien dignes de prompte remey, tant per ser en deservey de Déu, Nostre
Senyor, y de sa magestat, com per encontrar-se
ab diversas generals constitucions, usos, pràtiques y consuetuts de present Principat, la observança de las quals té manada ab diversas constitucions sa magestat, dits deputats affecten molt
que cessen estos inconvenients y danys, per los
grans prejudicis que·n ha rebut, reb y podria rèbrer lo Principat. Per ço, dits deputats, per
descàrrech de la obligació de lurs officis, representant // 45v // tot lo sobredit a vostra excellència, supliquen sie servit, ab la promptitut que
lo cas requereix, manar revocar y reparar los dits
procehiments que tant contraris són a las leys y
bonas consuetuts del present Principat y tant
prejudicials a la quietut y tranquilitat pública,
com de vostra excel·lència esperen, que ú tindran y reputaran a singular mercè.»
Los quals senyors embaxadors, acompanyats
per molts officials del General y, ab los porters y
masses grans del mateix General y present casa
de la Deputació anant devant, ab la forma acostumada, partiren de la dita present casa de la
Deputació y arribaren en lo palàcio y casa de la
sòlita habitació del dit excel·lentíssim senyor
duc de Feria, lochtinent y capità general demuntdit, cituada en lo carrer Ample de la present ciutat y, arribats en la presència de sa excel·lència, trobat en una sala de dit son palàcio,
de paraula, parlant lo dit senyor Joseph Claresvalls, representaren ab lo acato y reverència deguts a dita sa excel·lència y explicaren de part de
dits senyors deputats la dita y preinsertada embaxada y suplicació de aquella, suplicant-lo fos
servit fer mercè al present Principat y poblats de
aquell del contengut en dita suplicació, la qual
donaren y liuraren en scrits a sa excel·lència y en
mans sues. E sa excel·lència respongué, de paraula, a dits senyors embaxadors, comforme dits
senyors embaxadors, tornats, referiren a ses senyories, com baix se dirà, que ell, havent ja
entès alguns excessos y delictes comesos per los
dits soldats en algunas parts del present Principat, ha manat se rebe informació y averiguació
per castigar aquells, comforme lo de justícia y
que ara, havent entès ab la present embaxada la
continuació y multiplicació dels dits y altres excessos y delictes dels dits soldats, ab contrafacció // 46r // y violació de las generals constitucions, leys y privilegis de aquest Principat y
comtats, procurar en tot lo possible y ab lo major modo y prestesa que porà, castigar los delinqüents y que manarà restituir totas la quantitats

de diners y demés coses que los dits soldats hauran extorquidas, axí de las universitats com dels
particulars y, per quant, de present és la necessitat del remey major en la plana de Vich y parts
circumvehines de allí, procurarà de prompte en
remediar y castigar lo s’és fet y deli(n)quit per
dits soldats en las parts de Vich, en las quals, de
present, són dits soldats, perquè no·s passen
avant ni·s continuen los dits excessos y delictes y
los fets sien de prompte corregits y castigats y,
després, entendrà en lo antich dels delictes y excessos comesos en las demés parts del present
Principat, procurant en tot, lo reparo y observança de las ditas constitucions y leys de
aquest(a) província. E feta per sa excel·lència la
dita resposta, dits senyors embaxadors se despediren de sa excel·lència ab lo degut acato y reverència y, ab lo dit acompanyament de dits officials del General, porters y masses devant, se’n
tornaren en la present casa de la Deputació y,
entrats en lo consistori de ses senyories, assentats ab lurs cadires, referiren a ses senyories la
reportació y explicació de la dita embaxada y la
dita resposta de sa excel·lència, y ses senyories
estimaren en lo que és rahó als dits senyors embaxadors la mercè que·ls havien feta.
Disapte, a XII. En aquest die vingueren, ab embaxada per part del bras // 46v // militar, en consistori de ses senyories los senyors don Joan de
Villalba, Miquel Joan Granollachs, donzells, y
Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona,
los quals, en nom de dit bras militar, representaren a ses senyories los delictes y excessos comesos per lo comte de Fontclara y sos soldats contra de las universitats, ciutats, viles, lochs y
poblats del present Principat per hont passen y
van aposentats, suplicant a ses senyories per part
de dit bras, sien servits manar fer prova y averiguació de aquelles per lo que té respecte a la
contrafacció y violació de las generals constitucions, drets, privilegis y libertats de aquesta terra, perquè ab dita prova y averiguació se puga
procehir ab justícia contra los dits delinqüents y
contrafahents a las ditas generals constitucions y
que, per dit effecte, sien ses senyories servits
manar enviar persones de intel·ligència, legalitat
y fidelitat per fer la dita averiguació y prova, que
lo dit bras militar ho rebrà a singular mercè de
ses senyories. E ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, digueren que ells estaven
actualment tractant de dit negoci y que, per ço,
havien tingut junta de elets en la present casa,
als deu del corrent, y que ells farien tot lo que
per rahó de sos officis los incumbia fer en beneffici del present Principat y poblats en ell, y en
observança de las generals constitucions y libertats de la terra.
47r

Dilluns a XIIIIo. En aquest die se’n anà lo senyor
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deputat ecclesiàstich de la present ciutat en son
bisbat.
Dimars, XV. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories com lo magnífich micer Joseph Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor
del General en la part de levant, ha comptat y
pagat la terça de Perpinyà y sa col·lecta, de janer, febrer y mars 1629, exceptat lo libre de la
taula de Vilafranca de Conflent, que diu que lo
delegat dels senyors visitadors se’l ne ha aportat.
E del restant de dita sobrecol·lecta de levant, la
terça de abril, maig y juny pròxim passat, exceptat los libres y diners de la taula de Gerona y sa
col·lecta.
En aquest mateix die, dit mossèn Agustí de
Lana féu relació a ses senyories en consistori
com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General en la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de abril, maig y juny pròxim passat de
1629, tant del dret ordinari com de galeras, exceptat los libres de las taulas de Tamarit y Vilaseca, de la col·lecta de Tarragona, dels quals,
per commissió dels senyors // 47v // deputats
predecessors de ses senyories, féu aprehensió de
dits libres Raphael Rubí, burgès de Puigcerdà,
ajudant del racional de la present casa y estan
vuy, dits libres, cusits en lo procés de la causa
que lo procurador fiscal del General aporte contra dits taulers y, axí mateix, acceptat lo libre de
la taula de Vimbodí y la Espluga, los quals diu
se’n aportà lo delegat dels senyors visitadors.
Dimecres, a XVI. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada de part
dels magnífichs consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat, los magnífich Joseph
de Bellafilla, donzell, y Francesch Bru, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals representaren a
ses senyories la desliberació feta per dit Consell
de Cent als quatorse del corrent, còpia de la
qual donaren a ses senyories, la qual és del tenor
següent:
«Desliberació del savi Consell de Cent Jurats
celebrat a XIIIIo de janer MDCXXX. Que per part
de aquest Consell, per los senyors consellers sia
feta una embaxada al senyor virrey de aquest
Principat, suplicant a sa excel·lència sia servit
manar remediar las vexacion[s] y excessos que
per los soldats de la companyia del comt[e] //
48r // de Fontclara se són fets hi·s van continuant contra los provincials de aquest Principat.
Y juntament, per medi de dos cavallers del present Consell, sia feta altra embaxada als molt
il·lustres senyors deputats del General del present Principat, suplicant a ses senyories que sian
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servits promptament enviar a rèbrer informació,
per los lochs de aquest Principat, dels excessos y
vexacions (que) se són fets hi·s van continuant
per los soldats de dita companyia contra dits
provincials, contrafaent notablament a las generals constitucions de Cathalunya, y que sien servits manar juntar los assessors y advocat fiscal de
la Deputació, ordenant-los que fassan un paper,
continuant en aquell las obligacions que tenen
los provincials de donar als soldats quant arriban en los lochs de Cathalunya y, fet aquell, lo
manen estampar y enviar-lo per tots los lochs de
Cathalunya, perquè sàpian las obligacions que
en esta matèria tenen de fer y, juntament, sien
servits fer totas las demés diligèncias que aparexeran convenients per observança y defensa de
ditas generals constitucions y per reparar y evitar dits excessos y vexacions y que, dits senyors
consellers, ab vot y parer de dotse persones de
tots estaments del present Consell, nomenadores per dits senyors consellers, fassan totas la diligèncias que aparexeran convenients per beneffici de dit negoci y que la present desliberació
sia feta a saber al bras militar en resposta de la
embaxada que, per part de dit bras, se és feta al
present Consell.»
E ses senyories, legida la dita desliberació, respongueren que desitjaven tenir en tot conformitat, com era rahó, y que ells veurien lo que
devien fer, lo que deurien fer, acerca del demuntdit en beneffici de la terra, com era rahó.
48v

Dijous, a XVII. Festa de sanct Antoni.

cal y altres, en virtut de la commissió y nominació que tenen de dit balle general, tracten y decideixen, no sols causes de capbrevació, però
encara de carnisseria, reparos de camins y carrers públichs y altres tocants a les regalies y patrimoni de sa magestat, fent en aquelles manaments, visures, penyoraments, publicant crides
y fent sentències y, d’elles, los decrets de exequcions contra qualsevols persones. E com dites nominacions de officials sien contra las generals constitucions del present Principat, en
las quals està disposat que novells officials no
sien creats, y que dit balle general no puga usar
de altre jurisdicció que aquella de que usaven
los balles generals en temps del excel·lentíssim
rey en Pere, en lo qual, semblants commissions
no·s feyan ni encara de leshores ençà se són
praticades ni usades y sien també dites commissions en molt gran dany dels poblats en lo present Principat, per las moltas vexacions que dits
officials, com aquells que no estan subjectes a
visita, los fan de cada die. Per ço, los dits deputats y oÿdors, a càrrech dels quals està procurar
la observança de ditas constitucions, a vostra
excel·lència, extrajudicialment, supliquen sie de
son real servey manar a dit balle general y a son
consistori que, dites commissions y nominacions y actes de jurisdicció de aquelles seguits,
com a fetes y fets contra de ditas constitucions
cassen, revoquen y anul·len y de dita // 49v //
revocació fassen fe a vostra excel·lència y que, a
cètero, se abstinga de semblants commissions y
nominacions, que dits deputats ho rebran de
mà de vostra excel·lència a singular gràcia y
mercè.»

Disapte, a XVIIIIo. En aquest die enviaren ses
senyories ab embaxada al excel·lentíssim lochtinent y capità general del present Principat y
comptats los senyors don Joachim Carbonell,
canonge de la Seu de Barcelona, Joseph de Bellafilla, donzell, y Francesch Sala, ciutadà honrat
de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses grans devant, y de molts officials de la present casa, se conferiren en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lochtinent general
y, arribats a sa presència, explicaren y donaren
en scrits la embaxada del tenor següent:

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada al dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità genral en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència los havia respost que
desitjave donar gust al present Principat y que,
fins ara, no havia sabut lo que se li representava
y, que ell, procurarie en que no·s fessen novedats y que las constitucions y leys de la terra
fossen observades. E ses senyories feren las degudas gràcias a dits senyors embaxadors.

«Excel·lentíssim senyor. Han entès los deputats
y oÿdors del General de aquest // 49r // principat de Cathalunya que lo balle general de dit
Principat, ab motiu de capbrevar las rendas que
lo patrimoni real reb y déu rèbrer en los castells
y térmens de la ballia de Verges, la Tallada de
Bellcayre y altres, haurie anomenat y assignat
en jutge o assessor a Nicholau Sabet, notari real
de la vila de Torroella de Mongrí; per procurador fiscal a Joseph Pont y Marco; per advocat
fiscala a Domingo Carles, tots de dita vila, y altres officials y, que los dits assessor, advocat fis-

Diumenge, a XX. En aquest die se féu la festa de
la justa partida en la plaça del Born de la present
ciutat per lo naxament sel sereníssim príncep de
Espanya, la qual festa se féu de dos quadrilles,
ço és, sinch de cada quadrilla, y foren caps de
quadrilles don Francesch d’Ardena y Josep de
Corbera y Castellet. Anaren ses senyories en
dita festa consistorialment, a cavall, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General. Assistiren en dita
plaça los senyor virrey, consellers, doctors del
Real Consell, ab molt gran concurs de gent, y
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Disapte, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes manaren
a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, continuàs una scriptura en lo present
dietari, la qual és signada de letra B y cusida.

acabaren la dita festa ab lums y atxes, per ser
molt tart, ab molt gran aplauso de tots.
50r

Dijous, a XXIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Bernat Romeu, porter
real, lo qual en dies passats fonch enviat per ses
senyories a presentar las munitòries als prelats,
capítols y abats que no se’ls eren presentades
per los porters reals que foren despedits y enviats per ses senyories, ab commissions del consistori, en virtut de deliberació feta per ses senyories als VII de novembre pròxim passat, les
quals, per malaltia de Macià Milà, porter real, a
càrrech del qual estaven las presentacions devall
scritas y las relacions dels porters qui són anats a
fer dites presentacions, // 50v // y de dit Milà estan continuades en lo present dietari sots jornada de denou de dezembre pròxim passat, y lo
dit Romeu féu relació a ses senyories com ell se
ere conferit en los lochs devall scrits, continuats
en lo memorial baix insertat, y havia presentat la
dita munitòria a las persones sotascrites, las
quals munitòries sien assí cusides, signades de
letra A, la qual relació féu y donà en scrits en la
forma següent:

51v

«A 25 de dezembre 1629 Bernat Romeu, porter real, ciutadà de Barcelona, per orde dels senyors deputats de Cathalunya és anat a presentar en diversas parts unas letras y liuradas còpias
de aquelles a les persones per dits senyors deputats anomenades y són las qui aquí segueixen:
Primo, dit Bernat Romeu à presentades unes letres a la senyora priora de Vallbona y (de) aquellas li ha liurada còpia, anomenada dona Victòria Soldevila, als 25 de dit mes de dezembre
1629. Als 27 de dit, dit Romeu ha presentades
unes letres y de aquellas ha liurada còpia a la
senyora dona Hierònyma Voltor, priora del
monastir del Guayre. A 5 de janer 1630, dit Romeu ha presentades unes letres y de aquelles ha
liurada còpia al senyor abat de Labaix, don Bernat Macip. A 10 de dit mes de janer, dit Romeu
ha presentades unas letras y de aquellas ha liurada còpia al senyor prior y official del monastir
de Nostra Senyora del Gerri, fra Jaume Texidor.
A 12 de janer ha presentades unas letras y de
aquellas ha liurada còpia al senyor prior fra Soler, prior del monastir de Santa Maria d’Àneu,
d’Esterria. // 51r // A 18 de janer de dit any
1630, dit Bernat Romeu ha presentades unes letres y de aquellas ha liurada còpia al senyor dagà
de Oriola, com ha cap del Capítol de Urgell.

a. a continuació: SERRA, SENTIS i QUINTANA. [Lletra
patent als eclesiàstics del Principat recordant-els-hi la prohibició de proveir beneficis o altres dignitats eclesiàstiques a
persones alienes al Principat], Barcelona, [s.i.]. 1629. 1 full
(ACA, Generalitat, Dietari, N-37, entre els folis 50v i 51r). i
un manament, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1554.
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Dimars, a XXVIIIIo. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes manaren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, que continuàs
en lo present dietari que, dilluns pròxim passat
als 28 del corrent, Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, de part y per orde de sa excel·lència,
digué als senyors diputat<s> real y oÿdors ecclesiàstich y real, que sa excel·lència havia rebut un
correu de Çaragoça ab que lo avisaven que la sereníssima senyor reyna de Ungria arribave molt
prest en la present ciutat de Barcelona y que
partiria, ja dilluns, de la predita ciutat de Çaragoça y que, per no estar junt lo consistori, dit
secretari Pérez havie donat lo recaudo de sa excel·lència als dits senyors deputat real y oÿdors
ecclesiàstich y real per a que ho fessen a saber al
dit consistori, per a que ses senyories se previnguessen per al recibiment de dita sereníssima
senyora reyna de Ungria y demés coses se havien de fer per la vinguda de aquella en lo donar
del qual recaudo jo, Antoni Thió, scrivà major y
secretari demuntdit, fuy present.
Dimecres, a XXX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Matheu Mascaró,
receptor dels fraus del dit General, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son
// 52r // offici, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la present renunciació y provehir lo dit offici en persona de Pere Pau Rol,
batifuller, ciutadà de Barcelona. E ses senyories
admeteren la dita renunciació, comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis: Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.

Febrer MDCXXX
Disapte, a II. En aquest die los noble don Lu ýs
Dezcallar // 52v // y mossèn Bertran Dezvalls,
ciutadà honrat de Barcelona, per orde del consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General, partiren de la present ciutat de Barcelona per anar, de part de ses
senyories, a besar las mans a la sereníssima senyora reyna de Ungria, germana de la magestat
del rey, nostre senyor, la qual ve de Madrit en la
present ciutat de Barcelona per embarcar-se en
ella per anar a consumar son matrimoni ab lo
sereníssim senyor rey de Ungria, fill de la sacra
cathòlica y cesàrea magestat, lo invictíssim y po-
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tentíssim senyor emparador de Alamanya, y donar-li la benvinguda, ab orde de arribar fins en
la ciutat de Leyda, per hont se entén ha de passar dita sereníssima senyora reyna, o en altra
qualsevol part a hont sia sa magestat, no exintse del present principat de Cathalunya.
Dilluns, a IIIIo. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs obrers de
la present ciutat, los quals, per part dels magnífichs consellers de la present ciutat, representaren y digueren a ses senyories com dits magnífichs consellers y savi Consell de Cent havien
desliberat fer las alimàries per la vinguda de la
sereníssima reyna de Ungria per a dimenge, dilluns y dimars pròxim // 53r // vinent, que
comptarem als X, XI y XII del corrent y, axí, suplicaven a ses senyories fossen servits fer-les per
los mateixos dies en conformitat de la present
ciutat. E ses senyories digueren que farien lo
mateix, guardant l’orde de la conformitat de las
dos cases, com sempre han acostumat.
Dimecres, a VI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los senyors don Lu ýs
Dezcallar y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de
Barcelona, embaxadors enviats per part del consistori de ses senyories (a) donar la benvinguda
y besar la mà a la sereníssima senyora reyna de
Ungria, los quals referiren a ses senyories com
se eren conferits fins en la vila de Igualada a
hont trobaren la dita sereníssima senyora reyna
que venia en la present ciutat y que, arribats a sa
presència, per part del consistori y Principat, li
donaren la dita benvinguda y li besaren la mà,
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, y que dita sereníssima senyora reyna
los rebé ab molt gran aplauso y ab demostració
de molta alegria y, axí, se despediren y se’n tornaren en la present ciutat, y dita sereníssima
senyora reyna se partí de Igualada y prengué lo
camí de Nostra Senyora de Montserrat, a hont
se deie que havia de passar, com en effecte hi
passà. E ses senyories feren las degudas gràcias a
dits senyors embaxadors.
53v

Divendres, a VIII. En aquest die, a les dos hores
aprés dinar, los senyors deputats y oÿdors de
comptes entengueren per son correu que, la sereníssima senyora reyna de Ungria era ja per lo
camí de Sans més ensà, venint en la present ciutat, y que lo excel·lentíssim senyor duc de Feria,
lochtinent y capità general en lo present Principat, lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona
ab son Capítol y tots los demés senyors de la
present ciutat, exceptat los senyors consellers,
eren ja exits a rèbrer a sa magestat y saberen
també que los senyors consellers estaven a punt
per a partir. E axí, encontinent, dits senyors deputats y oÿdors de comptes, ab gran multitut de
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officials y ministres del dit General, axí de la
casa de la Deputació, com de la casa del General
y Bolla y altres, anant tots a cavall, vestits de diners del General, que per aquest effecte a ses
senyories y a dits officials són donats, per desliberació de ses senyories de onze de janer proppassat, ab molta seda y altres robes costoses y
molts ab cadenas, jaserans, bandilles, cintons,
bronses de or, molts ab cavalls y, altres, ab mules ab molt bons adressos, ab los tres porters de
la casa de la Deputació devant, també a cavall,
vestits també de diners del General ab robes
grans de setí morat, forrades de vellut morat, ab
ses gorres altes de vellut de risso, hisqueren de
la casa de la Deputació, anant per son orde, per
lo carrer qui va // 54r // envers la plaça Nova y,
de aquí, per lo carrer dels Boters y per lo carrer
de las casas de Montserrat, exint a la Rambla, y
per lo carrer del Carme fins al portal de Sanct
Antoni a hont, per dit son correu, entengueren
que la dita sereníssima reyna era ja a la Creu Cuberta a hont estava aturada, aguardant a ses senyories, y axí, continuaren lo camí anant més
apresurat, perquè sa magestat no·s detingués
massa y, axí, arribaren en dita Creu Cuberta a
hont encontraren a sa magestat, que estava allí
detinguda aguardant lo recibiment de ses senyories y de dits senyors consellers, ab lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor arcabisbe de Sivilla, lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duc
de Feria, lochtinent de sa magestat demuntdit,
lo il·lustríssim y excel·lentíssim duc de Alba, lo
senyor comte de Barajes, lo senyor marquez de
Arissa y molts altres senyors que venien acompanyant a dita senyora reyna, la qual venie en
una litera, sola, uberta de totas parts, que tothom la podia molt ben vèurer, ab molts coxos
de dames, de cavallers d’esta terra y, en arribant
los dits senyors deputats y oÿdors en vista de sa
magestat, se apearen dits senyors deputats y oÿdors, magnífichs assessors, advocat fiscal y jo,
scrivà major, y lo magnífich regent los comptes
y los demés officials restaren a cavall y, en esta
occasió, quant arribaren los dits senyors deputats y son acompanyament, los dits senyors bisbe de Barcelona y son Capítol se’n tornaren per
lo mateix camí, fent loch als dits senyors deputats. E los senyors deputats y oÿdors de comptes, magnífichs assessors, advocat fiscal y jo,
scrivà major, y (lo) regent los comptes, ab los
sombreros a las mans y altra deguda humilitat,
se acostaren a sa magestat per la part dreta de la
litera y, comensant lo senyor deputat militar,
per quant lo senyor deputat ecclesiàstich no·s
trobà en aquest recibiment, com fos fora la present ciutat y vegueria de Barcelona per quant,
// 54v // dies abans, ab licència del consistori de
ses senyories, se’n era anat en la ciutat de Leyda
per a rèbrer allí, com a bisbe que és de aquella
ciutat y diòcesis, la dita senyora reyna y, axí, dit

senyor deputat militar comensà ab gran reverència y acato y besà la mà a sa majestat, la
qual fonch servida donar ab gran benignitat y,
senyal de amor, y aprés, ab altra semblant reverència y umilitat, dit senyor deputat militar
digué a sa magestat lo gran contento que té
aquest Principat de la felice vinguda de sa magestat, e sa magestat, ab sa acostumada benignitat, li respongué ab paraules de molt agrahiment y demonstració de molt gran amor, que
estava certa del present Principat y que ho tenia
en la deguda estima y, ab altra semblant humilitat y reverència, lo senyor deputat real saludà a
sa magestat y li besà la mà y féu loch al senyor
oÿdor ecclesiàstich y lo mateix, per son orde,
passà ab los senyors oÿdors militar y real, besant-li axí mateix la mà y lo mateix feren los
magnífichs assessors, advocat fiscal, regent los
comptes y jo, dit escrivà major. E fet lo recibiment demuntdit, lo senyor lochtinent general,
que allà era, se posà a la part dreta de la dita litera, ab molts compliments y favor que féu a dits
senyors deputats, y donà orde que los senyors
arcabisbe de Civilla, duc de Alba y demés senyors, que allí junt estaven, passassen més
avant, per fer millor loch a dits senyors deputats
y, axí, lo dit senyor deputat militar, ab molt
contento y servey de sa magestat, se posà a la
mà esquerra de la litera y de sa magestat, restant
dit senyor lochtinent general a la mà dreta y, los
dits senyors deputat real y oÿdors de comptes
anaven devant, junt a la litera y, devant tots, los
dits tres porters de la Deputació ab las ditas
masses grans. D’esta manera anaren un poquet
de camí, entretenint-se lo més que podien, fins
que arribassen los senyors consellers, los quals
arribaren // 55r // molt prest y, essent allí, los
senyors deputats y oÿdors de comptes saludaren
a sa magestat y ab deguda cortesia se despediren, fent loch a dits senyors consellers. Tornaren-se’n per lo mateix camí fins al portal de
Sanct Antoni y aprés continuaren aquell per lo
carrer del Hospital, per lo carrer de la Boqueria,
pujant per lo Call y plaça de Sanct Jaume fins en
la present casa de la Deputació, ab la mateixa
companyia y cavalcada, la qual cavalcada fonch
molt alabada per totes les persones, axí forasteras com naturals y per tot lo poble, per totas las
parts a hont passaren. Era tant gran lo número
de dames y senyores per les finestres y portes
com de hòmens y tot altre spècie de persones
que apenas se podie passar y, axí, passant los
senyors deputats ab dit acompanyament y
aprés, parlant de son recibiment, tothom lo lloave y alabave y han tingut per molt bé lo que
per dits vestits se ha gastat del General. Arribà
sa magestat en lo palàcio y cases del il·lustríssim
y excel·lentíssim senyor duc de Cardona molt
de bona hora, que devien ser les sinch hores de
la tarde, y encontinent tiraren les pesses de arti-

lleria que estaven posades per la muralla y los
baluarts y, quasi encontinent, sa magestat se’n
muntà en lo pont de dites cases, que passe de
ellas per davant lo monastir de Sant Francesch
fins a la mar, a vèurer la mar, y, en açò, les vuit
galeres que·s trobaven en lo moll de la present
ciutat, que ja estaven a punt devant lo pont, comensaren a travar una escaramuça de mosqueteria y després tiraren las artillerias, ço és, sinch
pesses cada una de dites galeres, ab los canons
de cusia y algunes companyies de la present ciutat que·s trobaren en la muralla, prop la Dressana, tiraren molta arcabuseria, que fonch cosa
grandiosa. E aprés sa magestat se retirà de dit
pont, entrant-se’n en la casa.
55v
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Disapte, a VIIIIo. En aquest die, entre las quatre
y sinch hores aprés dinar, los senyors deputats y
oÿdors de comptes, haguda licència de la sereníssima reyna de Ungria, anaren a visitar y besar
las mans a sa magestat, partint a peu de la casa
de la Deputació, ab tots los officials qui foren al
recibiment del die de haïr y ab los porters devant y masses grans. Tots anaven vestits de la
mateixa manera que anaven vestits en lo recibiment que·s féu a sa magestat en lo die de aÿr y,
en arribar davant sa magestat, que estava de
peus en una stància o cambra que mire en lo pla
del monastir de Sant Francesch de la present
ciutat, de les cases del excel·lentíssim senyor
duc de Cardona, dits senyors deputats y oÿdors,
ab gran humilitat y reverència, saludaren a sa
magestat, entrant en dita stància y apartant-se
los porters, qui abaxaren las ditas massas, se
acostaren cerca de sa magestat y, de la mateixa
manera, la tornaren saludar y, estant sempre ab
lo barret en la mà y parlant lo senyor deputat
militar, essent com era absent de la present ciutat y vegueria lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, li
tornaren donar lo parabien de sa felice vinguda
y se offeriren servir a sa magestat, de part de
aquest Principat y General de aquell, en tot lo
que donarie loch la obligació de sos càrrechs, e
sa magestat los rebé amb molta benignitat y demostració de contento y respongué, en effecte,
que estava molt certa de la voluntat del Principat y, encontinent, quiscú de dits senyors deputats y oÿdors y los magnífichs assessors, advocat
fiscal, scrivà major, racional, regent los comptes
y exactor // 56r // del General, qui eren entrats
en lo dit aposiento acompanyant a ses senyories,
per son orde y preheminència de sos officis, besaren la mà a sa magestat y se despediren, saludant a sa magestat ab semblant reverència y
humilitat, tornant-se’n ab lo mateix acompanyament en la casa de la Deputació.
En aquest mateix die, en la nit, des de les vuit
hores fins a la una hora passada mitjanit, se féu

[ 1630 ]

[ 1630 ]

una grandíssima festa a la magestat de la dita sereníssima senyora reyna de Ungria en lo pla y
plaça del monastir de Sanct Francesch, la qual
estava sumptuossíssimament parada de catafals,
molt ben empaliats, axí per a dames com per les
persones principals, per a poder mirar y vèurera
la dita festa, ab gran còpia de atxes blanques, que
parexia fos en mig del die. Estava sa magestat en
un balcó de una stància de les cases del excel·lentíssim senyor duc de Cardona, ab son docer y estrado real y en les altres finestres estaven los senyors duc de Feria, lochtinent de sa magestat,
duc de Alba, arcabisbe de Civilla, comte de Bara<n>jes, marquès de Arissa y altres senyors que
acompanyaven dita senyora reyna y de sa casa y
moltas damas de son real servey. Los senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich y real, ab alguns
officials del General, estaven en una de les finestres de la casa del molt il·lustre senyor comte de
Santa Coloma, y no y havie consistori per faltar
lo bras militar, per ço que los senyors deputat y
oÿdor militar eran de la dita festa, y los senyors
consellers estaven en altra finestra de la mateixa
casa y lo Real Consell axí mateix en l’altra finestra de la mateixa casa. // 56v // Foren mestres de
camp de la plaça, los senyors don Bernardino de
Marimon y Miquel Joan de Granollachs, donzell, y de la encamisada, los senyors don Joan
Ferran, don Pedro Vila, Joseph de Bellafilla, donzell, y don Joan d’Ardena. Quiscú dels quals
mestres de camp tenie y aportava quatre lacayos,
vestits de diverses lureyes y, quiscú de dits lacayos, aportava una atxa blanca en la mà. Foren
mestres de camp de les quadrilles dels quatre
carros, que baix se diran, los senyors don Ramon
Gilabert, don Ramon Çalbà, don Lu ýs Dezcallar y don Francesch de Peguera. Aquesta encamisada fonch ab estaferm, tenint en la plaça dos
telas posades y a la una part d’ellas estava un faquí y en l’altra tela estava altre faquí. En la dita
encamisada hi hagué setse parelles de cavallers,
molt ben posats, ab molt bons y molt briosos cavalls, quiscuna de las quals parelles aportava vuit
lacayos, quiscú d’ells ab ses lurejes y trages diferents y, quiscú de dits lacayos, aportava una atxa
blanca de cera encesa en la mà. // 57r // Aportaven la de vanguàrdia los senyors deputat militar
y comte de Montagut y la retraguàrdia los senyors oÿdor militar y bescomte de Joch, molt
ben posats y ab sos cavalls briosos aportant, ço
és, dita devantguàrdia quaranta lacayos y la retraguàrdia altres tants, tots ab ses lureyes y trages diferents y, quiscú de dits lacayos, una atxa
de cera blanca ensesa en la mà. Entrà la dita vanguàrdia, ab la meytat de les dites parelles, en la
plaça, ab gran demostració y contento y, inmediadament, entraren los quatre carros, dels quals
foren quadrillers los senyors don Joan Çarriera,

don Berenguer d’Oms, don Jayme Descallar y
don Joan de Josa, ab quatre cavallers, quiscú
d’ells en quiscú de dits carros, armats y a punt de
tornejar, ab moltes atxes blanques ensesas, y se
posaren en una part de la plaça y, després, continuaren de entrar per son orde les demés parelles
de cavallers y, finalment, entrà la retraguàrdia y,
essent en la dita plaça, comensaren a córrer ab
los cavalls y lances en las mans, ab moltas y diversas corregudas, uns consequutivament dels altres, ab molta prestesa y destresa, rompent moltas lances en dits faquins o estaferms. E aprés se
juntaren los quatre carros, fent entre ells una
plaça devant sa magestat, y tornejaren rompent
moltes lances ab molta gallardia y gentil ayre y,
d’esta manera, se acabà la dita festa ab molt gran
gust y contento de tots.
57v

a. a continuació repetit y vèurer.
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Diumenge, a X. En aquest die, a la nit, se comensaren de fer las alimàries per la vinguda de
la sereníssima senyora reyna de Ungria, ab molta luminària y música per tota la present ciutat,
de tal manera que la nit parexia die, ab grans
concurs de balls, màsqueras y alegrias, com may
se havia vist.
Dilluns, a XI. En aquest die, a la nit, se continuaren les dites alimàries, balls, festes, màsqueres y regosijos.
Dimars, a XII. Festa de santa Eulària y die de
Carnestoltes. En aquest die se continuaren a la
nit las mateixas alimàries, màsqueres y regosijos.
Dimecres, a XIII. Primer die de Quaresma.
Dijous, a XIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment, ab los porters y masses grans devant,
acompanyats de molts officials y ministres // 58r
// del General, partint de la present casa ab cotxos, anaren a donar la benvinguda al il·lustríssim y reverendíssim senyor cardenal Albornós,
lo qual, pochs dies havie, era arribat en la present ciutat, acompanyant la sereníssima senyora
reyna de Ungria, y posava en una casa de la marina, prop del pla de Sanct Francesch de la present ciutat y, en ser arribats en dita casa, tenint
notícia dit senyor cardenal que ses senyories
arribaven en dita casa, féu exir molts criats, axí
laychs com ecclesiàstichs, en lo portal de la dita
casa y lo dit senyor cardenal hisqué a rèbrer a ses
senyories en lo cap de la escala y, junts, se’n entraren en una sala y després en una cambra de
dita casa, fent dit senyor cardenal moltes cortesies a ses senyories, ab demostració de molt
contento y agrahiment y donà assiento y cadires, axí a ses senyories com a molts dels officials
qui·ls acompanyaven, y junts estigueren un
poch en conversació hi·s despediren ses senyo-

offici de provehedor de las galeras en persona
de mossèn Jaume Ros, donsell, en Barcelona
domiciliat, present lo senyor Jaume Lamarca,
oÿdor real del dit General, fonch per Luch Duran, hu dels porters ordinaris de la present casa,
donada pocessió al dit mossèn Jaume Ros del
dit offici de provehedor de dites galeras, drets y
pertinències de aquell y, en particular, del magatsem que lo General té en la dressana de la
present ciutat, en lo qual, lo provehedor de dites galeres y en particular las devall scritas. Presents per testimonis Hierònym Galí, scrivent, y
Joan Soler, criat de dit senyor oÿdor. E lo dit
mossèn Jaume Ros firmà àpocha a mossèn Miquel Rodó, algutsir extraordinari de sa magestat, hu dels quitadors y curadors dels pubills,
fills del quòndam mossèn Francesch Pedrolo y
Deztorrent, òlim provehedor de dites galeres,
de les claus de dit magatsem, las quals, dit
mossèn Jaume Ros rebé del dit mossèn Miquel
Rodó en dit nom, e·n presència de dit senyor
oÿdor real y testimonis demuntdits, y obrí y
tancà las portas de dit magatsem e, axí mateix,
féu fer discripció de les coses se trobaven en dit
magatsem, que foren les següents: Primo, un
bateu de galera vell. Ítem quatre timons de galera vells. Ítem sis roxons de galera, ítem dos
munts de gúmenes que són caps de corda de
spart grossos, que eren de las galeras de Cathalunya; las quals coses foren encomandades per
lo dit senyor oÿdor real al dit Jaume Ros y dit
Ros prengué aquelles en comanda, promentent
restituir-les al General y donar-ne rahó y comte
sempre que, per part del consistori de ses senyories li sia demanat, obligant sa persona y béns al
dit General com a deutes fiscal(s) y reals y ab jurament largament. Presents per testimonis los
demuntdits.

ries de dit senyor cardenal ab moltes cortesies
que·s feren, y lo dit senyor cardenal los acompanyà altra vegada fins en lo dit cap de la escala
y los criats fins a la porta de dita casa, y ses senyories se’n tornaren ab lo mateix acompanyament que eren anats, fins a la present casa de la
Deputacio a hont se disgregà lo consistori.
Disapte, a XVI. En aquest die se tingué junta de
elets en la present casa, en la qual foren convidats per ses senyories // 58v // los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors excel·lentíssim bisbe de Barcelona, don Ramon
Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de
Barcelona, Francesch Morillo, ardiaca major y
canonge de la Seu de Urgell, Mathia Amell, canonge de Barcelona, lo canonge Jordà, de Tortosa, lo canonge Buera, de Leyda, lo cabiscol
Castelló, de Vich, micer Joseph Ramon, canonge de la Seu de Barcelona, lo paborde Cànoves,
lo canonge Baranera, de Vich; per lo estament
militar, los senyors don Lu ýs Dezcallar, don
Joan de Paguera, don Christòphol Icart, Francesch de Tamarit, don Joan de Erill, Miquel
Joan Granollachs, don Berenguer d’Oms, Lu ýs
de Corbera, Joseph Spuny, don Joan d’Ardena,
Joseph de Bellafilla, Lu ýs de Boxadós; per lo estament real los senyors conseller en cap, Julià de
Navel // 59r // Raphael Cervera, Bertran Dezvalls, Agustí Pexau, Jaume Magarola, Francesch
Masdeu y Canet, Nicholau Bonet, micer Diego
Monfar, Pere Joan Grimosachs, T. a... Fàbregues y Francesch Dalmau. Als quals, per ses senyories foren proposats los excessos, que les companyies dels soldats qui van allotjats per los
poblats del present Principat, han fet y van continuant en notable dany dels provincials y violació de las generals constitucions y leys de la terra
y, per manament de ses senyories, se legí a dits
senyors elets un memorial, tret del procés de la
informació rebuda per ses senyories dels dits excessos, y havent tingut col·loqui dits elets entre
sí, resolgueren que ses senyories fossen servits
manar comunicar lo dit memorial als magnífichs
consellers de la present ciutat, los quals, per
commissió del savi Consell de Cent, estaven attesos sobre aquest fet, y que los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa fessen y
donassen son vot en scrits sobre la contrafacció
de las generals constitucions de aquest Principat
y, després, en lo die aparexerà a ses senyories,
convocassen braços y donar rahó en aquells perquè puguen pèndrer la resolució convenient.

60r

En aquest mateix die, per orde de ses senyories
y en exequució de la desliberació feta per los
predecessors de ses senyories, // 59v // die y any
en aquella contenguts, ab la qual provehien lo
a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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En aquest mateix die lo noble don Bernardino
de Marimon, sobreintendent de la fàbrica de las
galeras de sa magestat en la dressana de la present ciutat, present en consistori de ses senyories, ha representat, de part del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, que lo rey, nostre senyor, y
sos ministres de la dita dressana tenen, de present, necessitat que ses senyories se servesquen
de dexar ob lo magatsem que lo General té en
dita dressana, a fi y effecta de posar en ell, en
guarda y custòdia, una quantitat de bescuyt, vi,
bastiments y altres provisions de les galeras de sa
magestat, que de present se troben en lo moll
de la present ciutat, que serà per temps de algun
mitx any lo més larch, suplicant a ses senyories
sien servits manar dexar-los lo dit magatsem per
lo dit effecte, ab promesa que, encontinent passat dit temps, restituiran a ses senyories dit magatsem en ninguna cosa deteriorat. E ses senyories respongueren que, per lo dit effecte y ab
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dita promesa de restituir lo dit magatsem en dit
termini, en res no deteriorat, se acontentaren de
dexar-lo y axí ordenaren a Jaume Ros, provehedor de dites galeres, quite las claus de dit magatsem, dexa(nt) aquell per lo effecte demuntdit, ab condició emperò, que dit noble don
Bernardino de Marimon se obligue al demuntdit y a la guarda y custòdia de les coses que té lo
General en dit magatsem, descrites en lo present dietari y en la present jornada, e lo dit don
Bernardino de Marimon se obligà en persona y
béns com a deutes fiscals y reals a tot lo demuntdit. Presents per testimonis Francesch
Colberó y Jaume Roca, notari, ciutadans de
Barcelona.
60v

com no, acude ell, dit exactor, a ses senyories,
que lo consistori provehirà en açò de degut remey, de las quals cosas maneren ses senyories
ésser-ne levat acte per mi, scrivà major y secretari de dit General. Presents per testimonis Francesch Besturs y Pere Dalmau, porters ordinaris
de la present casa de la Deputació.
61v

Dimecres, a XXX. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, estant junts en consistori, manaren y han manat, de paraula, al magnífich mossèn Joan Batista Cassador, donzell,
en la present ciutat de Barcelona domiciliat,
exactor del General, present en consistori, que
ab tot effecte, postposades totas dilacions y escusas, exequute tots los debitors del General
que·s troban continuats en los libres de Vàluas y
Ferrando Paga, tant per rahó dels arrendaments
de las bollas, com de receptorias, com també de
visitas o per altra qual- // 61r // sevol causa y
rahó, per las summas y quantitats en que·s troba
ser aquells debitors en los dits libres de Vàluas y
Ferrando Paga, sens discimular ni escusar algú
de aquells, per quant convé axí al General, altrament, comminaven dits senyos deputats y oÿdors de comptes, contra dit mossèn Joan Batista Cassador las penas dels capítols y actes de
Cort, y que procehiran a exequució de aquellas
y altrament, comforme aparexerà haver-se de
procehir, justícia mitjensant. E lo dit mossèn
Joan Batista Cassador, responent de paraula al
dit manament, digué que ell estava prompte y
aparellat de fer tot lo que pertany a son offici y
obligació, comforme ha fet sempre ab molta
puntualitat y diligència y que, perquè millor
aparega la sua diligència, suplica a ses senyories
advertescan en no fer sobrecehiments en las
exequucions que ell ferà e instarà contra dits debitors, sinó sols aquells que se hauran de fer per
justícia y conveniència serta del dit General, y
que ses senyories manen al magnífich racional
de la present casa que despedesca los memorials
dels dits debitors, perquè ell puga procehir contra d’ells a la cobrança dels dits dèbits ab degudas exequucions. E ses senyories, no apartant-se
del dit manament, ans bé perseverant en aquell,
digueren a dit Cassador que ell ja trobaria en lo
libre de Ferrando Paga la summas dels dèbits
que·s deuen al dit General y que solicite axí mateix lo dit racional perquè trague los dits memorials, que dit racional acudirà a sa obligació y,
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Divendres, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor bisbe de Leyda,
deputat ecclesiàstich, que lo de aÿr vingué de la
ciutat de Leyda ha ont era anat, havie un mes y
dies, per negocis de son bisbat.
Dilluns, a XXV. En aquest die, los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General
vingueren en consistori de ses senyories, // 62r
// los quals aportaren y donaren a ses senyories
un vot en scrits, firmat per dits magnífichs assessors, advocat fiscal y magnífichs advocats de la
present ciutat, acerca dels excessos fets per lo
comte de Fontclara y sos soldats y, dit vot, ses
senyories donaren a mi Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, per a que·l continuàs en lo present dietari, lo qual és del tenor
següent:
«De la informació que és estada rebuda, de orde
dels molt il·lustres senyors deputats, ha constat
de molts y diversos excessos que lo comte de
Fontclara y la companyia de soldats, de peu que
ve a son càrrech han fets y comesos aprés de ésser entrats en lo present principat de Cathalunya y, principalment, de tres. Lo primer, que lo
comte de Fontclara y los soldats de sa companyia, de pròpria auctoritat, se són aposentats en
las casas dels singulars de las vilas y lochs del
present Principat, sens guardar orde algú dels
cònsols, jurats o regidors de ditas vilas y lochs y
que, en las casas en las quals són estats o se an
pres aposento, se han fet donar a menjar y bèurer esplèndidament sens pagar cosa alguna, fent
als singulars grans amanases, forças y violèncias
a fins apoderar-se de las casas en las quals eren
aposentats. Aquestos excessos són contra claras
constitucions del present Principat, ço és, primo contra lo capítol 23 de las Corts celebrades
en Monçó per lo senyor rey don Joan en lo any
1470, en lo qual és conformat lo capítol del
Parlament tingué en Tarragona en lo any 1467
y, provehint que, en semblants, pallas, vitualles,
lenyas, ne altra manera, de monició no puga ser
pres ni levat a persona // 62v // ninguna de dit
Principat per ningun alcayt, capità, algutzir,
porter o altres, sinó pagant primerament e satisfent-ho segons lo valor de la cosa; secundo contra lo capítol 38 de las Corts celebrades per lo
senyor rey don Phelip, lochtinent general del
senyor emparador, son pare, en la vila de Monçó en lo any 1547, ab lo qual, jatsia la decreta-

ció no sia lissa, segons en la suplicació de la Cort
estava demanat, però conté estas paraulas:
«Mana sa alteza sien tractats comforme a justícia y que també en los soldats y gent de guerra
los sia guardada la constitució de la reyna Maria
que parla de aposentos y lo dret comú», y és cert
que la constitució de la reyna Maria, que·s 15
de las Corts per dita reyna celebrades en Barcelona en lo any 1422, està disposat que los aposentos sien donats a arbitre dels regidors de las
ciutats, vilas o lochs y que, per a donar aquella,
no puga exigir ni rèbrer ningun diner y que las
posades sien pagades a conexensa del posader y
del regidor; tèrcio, contra la constitució quinze
de las Corts celebrades en Monçó per lo senyor
rey don Phelip, leshores príncep, lochtinent del
emperador, son pare, en lo any 1553, ab la qual
està ordenat que los capitans y soldats e o altra
gent de guerra no puguen pèndrer per via alguna, directa e indirecta, en los portals de las ciutats, vilas y lochs del principat de Cathalunya y
sos comtats a hont seran aposentats, dels particulars provincials de aquells ni en altra part alguna leyna, carbó, ortalissas, fruytas e altres
qualsevol(s) cosas de qualsevol sort o spècia que
sien, encara que aquells tals qui aquellas portaran, guiaran o conduiran e aportar e guiar feran,
la volguessen donar voluntàriament; quarto
contra la constitució 21 de las Corts celebrades
per lo senyor rey don Phelip en Barcelona en lo
any 1564, ab la qual està statuït y ordenat que
los soldats que van per la terra en ninguna manera puguen ésser allotjats en casa de particulars, sinó en deffecte de // 63r // hostals y de castells del senyor rey, havent loch suficient per
aquells y, allí, hajan de pagar lo que despendran; finalment és contra la usança y consuetut
antigua de Cathalunya per la qual he rebut que
los provincials no han de donar als soldats, que
són aposentats en lurs cases per los regidors dels
lochs, en falta de hostals ni castells del senyor
rey, a menjar ni bèurer, ni provehir-los en altres
vitualles, ans tot lo han de pagar de sos propis
diners, la qual usança y consuetut deu ser guardada com ha constitució general, segons està
expressament disposat en moltas constitucions,
scituades en lo títol 16 «De observança de constitucions» en lo libre primer. Segon excés, que
resta provat per dita informació, haver comès
los dits comte de Fontclara y sos soldats de sa
companyia és que, en moltas parts del present
Principat, han desermats los provincials, levantlos las armas lícitas que aportavan, las quals se
han retingudas o las han composades ab diners
y que han composat molts singulars, detenint
aquells presos y ligats per molt temps en lo
cuerpo de guàrdia, relexant-los aprés, o per
prechs o per diners, que han composades moltas universitats y singulars personas en molts y
grans summas y quantitats de diners y que han
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fets altres semblants actes, los quals, per ésser
actes de jurisdicció, són contra moltas y diversas
constitucions generals, primo per ésser, dit
comte de Fontclara y sos soldats, estrangers y
alienigenats del present Principat no han pogut
exercir jurisdicció alguna en Cathalunya y, exercint-la, han contrafet a totas las constitucions
scituades en lo títol 58 «Que tots officials en
Cathalunya y en Mallorca sien cathalans» en lo
libre primer; secundo han contrafet, dits comte
de Font- // 63v // clara y sos soldats, a las constitucions prohibents que en Cathalunya no sien
creats officials nous, més de aquells que hi eren
en temps del rey en Pere Ters, las quals són continuades en lo títol 60 «Que novells officials no
sien posats» en lo mateix libre primer; de las
quals constitucions és molt notable y digna de
ponderació la constitució 29 de las Corts celebrades en Barcelona per la reyna Maria en lo any
1422, la qual és 2 del sobredit títol, ab la qual
està estatuït que no pugue ésser enviat algú ab
qualsevol títol o nom e per qualsevol cas, necessitat, urgència o manera, no sie ni puga ésser
creat, ordenat ne tremès en alguna part del
principat de Cathalunya, jurisdicció e totas provisions fetas e fahedores en contrari sien casses e
nul·les, e los dits commissaris sien haguts totalment per privades personas, en res no sien
obeïts e que·ls puga ésser resistit sens reprehensió alguna; tèrcio, han contrafet a la constitució
2 de las Corts tingudas en Monçó per lo senyor
emperador Carlos Quint en lo any 1534, ab la
qual està statuït que los capitans de guerra, axí
generals com particulars, no usen ni usar puguen de jurisdicció alguna, sinó en quant de
dret e per constitucions del present principat de
Cathalunya los és permès. Lo tercer excés que
resta provat ab dita informació és que, lo dit
comte de Fontclara y los soldats de sa companyia, han composades moltas universitats del
present Principat y a molts singulars de aquell
en diversas sumas y quantitats de diners, las
quals, realment han extorquides y cobrades per
a què no allotjassen en sos poblats o se’n anassen d’ells més prest y no·ls fessen vexacions,
fent-los contribuir d’esta manera, com en effecte han contibuït. Ab estosa // 64r // actes han
contrafet, dits comte de Fontclara y soldats de
sa companyia, a moltas y diversas constitucions,
primo a las constitucions ab que és prohibida en
Cathalunya la confiscació de béns; secundo han
contrafet a las constitucions ab las quals està statuït que no sien imposats ni exigits en Cathalunya nous vectigals, hi·s deu advertir molt, que
estos y semblants actes que fan los soldats y
gent de guerra en los provincials, la constitució
13 de las Corts de Monçó del any 1553 las anomena nous vectigals, prohibits en Cathalunya, y
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1555.
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estas y semblants contribucions, que fan fer los
capitans als provincials, los anomena y reputa
per nous vectigals la constitució 29 de las Corts
celebrades en Monçó per lo senyor rey don
Phelip, lochtinent del emperador, son pare, en
lo any 1553, la qual és 20 del títol «De vectigals», statuint que, per revocació y reparació de
tals actes se puga procehir ab la forma en dita
constitució contenguda. Vidit Bernardus Sala,
assessor, Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Gilabert, advocatus civitatis. Xammar, advocatus civitatis.»
En aquest mateix die hi hagué junta de braços en
la present casa, cridats ab veu de pública crida del
die de haïr, com és acostumat, en la qual entrevingueren las personas dels tres estaments següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors
don Dimas de Lupià, monjo y canonge de Camprodon, Joan Guasch, canonge de Barcelona, //
64v // Miquel Amell, canonge de Barcelona, T. a...
Vila, canonge de Barcelona; per lo estament militar los senyors don Luýs Dezcallar, don Francesch de Argensola, don Aleix de Semmanat, don
Jaume Camps, don Joan de Josa, don Christòphol Icart, don Joseph Terré, don Galceran de
Foixà, Luýs Corbera, Francesch de Vallgornera y
Senjust, Francesch de Tamarit, Joseph de Bellafilla, Francesch Brossa, Phelip de Sorribes y Rovira,
don Joan de Çarriera, don Berenguer d’Oms,
don Joan Semmanat, don Francesch Amat, don
Joan Argensola, Miquel Fivaller, Joseph de Maduxer, Francesch Ferrer, Francesch Valls, // 65r
// Antoni Frígola, Bonaventura Brossa, don
Joan de Eril, don Phelip Ferreres, Luýs Miralles,
don Hierònym de Cabrera, don Francesch Grimau, Joachim Valls, don Ramon Çalbà, don
Hierònym Marlès, Miquel Joan Granollachs,
Alexandre de Boxadós y Busquets, Hierònym de
Vergós, Antoni Callar, Phelip de Boxadós, don
Joachim Reguer y Margarit, Agustí de Lana, Jacinto Vilosa, Joan Batista Cassador, don Pedro
Aymerich, Joseph Spuny; per lo estament real los
senyors conseller en cap, Julià de Navel, Joan
Francesch Codina, Bertran Dezvalls, // 65v //
Francesch Sala, Batista Codina, micer Aleix Tristany, micer Francesch Aguiló. Als qual per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Havent-se representat
per part del procurador del General y algunes
universitats, en nostre consistori, los innumerabres excessos y contrafaccions de constitucions
que feyan las companyias de soldats, anant-se
allotjant per diverses viles y lochs del present
Principat, desijant acudir al reparo de semblants
danys y contrafaccions de constitucions, juntàa. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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rem algunes persones dels tres estaments a 10
de janer proppassat y, proposant-los dit fet, nos
aconsellaren que ab la diligència y brevedat possible, per medi de algú dels magnífichs assessors
del General, se rebés informació judicial de ditas contrafaccions y excessos, lo que encontinent posàrem en exequució y, rebuda dita informació, donàrem rahó de aquella a dits elets a
setse del corrent, los quals nos aconsellaren que,
pus aquest fet, des de son principi, se era guiat
donant-ne rahó a la ciutat, de la mateixa manera, continuant dita correspondència se fes lo
mateix, hi·s suplicàs als magnífichs consellers
tinguessen a bé que sos advocats ordinaris se
conferissen ab dits assessors y advocat fiscal del
General y, en un paper firmat de sa mà, diguessen las contrafaccions de constitucions que
d’esta informació resultavan, e s’a feta dita conferència y de aquella ha resultat que, dits soldats, han contrafet a diversas constitucions de
Cathalunya que, en un paper firmat de dits assessors, advocat fiscal y advocats de la ciuta[t] //
66r // està largament deduhit. Més avant se ha
trobat en los dietaris de la present casa una
commissió que lo excel·lentíssim duc de Alburquerque, al temps fonch firrey y capità general
de aquesta província, donà al capità don Joan
Vilanova, en jornada de 29 de novembre 1616,
per a que anàs guiant y allotjant unas companyias de infanteria que anaven a càrrech de don
Gaspar de Valvoa, en la qual commissió, entre
altres coses, se diu que allotjarà las ditas companyias en cada loch, compel·lint a las justícias a
que senyalen y donen lo servici ordinari de lit,
foch y taula de franch, sens singun interès y, ab
sos dinés, lo bastiment necessari per a son sustento, sens consentir que·u encarescan més del
que anirian als preus corrents, anant y mudant
las ditas companyias, com en dita commissió
més largament apparrà. Representam a vosta
magnificència y mercès tot aquest fet per a
que·ns aconsellen lo que havem de fer, en reparo y reintegració de ditas constitucions violades,
que és cert que lo que vostra magnificència y
mercès nos aconsellaran serà lo més acertat,
y aquell exequutarem ab la puntualitat possible.»
E legida la dita proposició, vot y commissió en
dita proposició mencionats, ço és, lo vot continuat en lo present dietari sots la present jornada
y las commissions en jornada de 26 de janer
pròxim passat, encontinent, lo dit senyor conseller en cap, prengué còpia de dita proposició y
demés scripturas legidas en dits braços y se’n
anà en casa de la ciutat per consultar aquelles ab
los demés senyors consellers, com és acostumat,
y a cap de poch tornà dit senyor conseller en cap
y donà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits braços, y encontinent tots los
senyors de dita congregació y braços votaren, //

Dezvalls, Agustí Pexau, Jaume Magarola, Francesch Masdéu y Canyet, Nicholau Bonet, micer
Diego Monfar, Joan Francesch Codina, Francesch Fàbregues, Francesch Dalmau, Joseph
Mòra; las quals personas, encara que en dita
junta hi faltaren algú de les sobrenomenades,
resolgueren que aquest fet sia comès als magnífichs assessors y advocat fiscal del General y advocats de la ciutat, los quals, ab deguda conferència entre ells, vejen y miren lo que, axí per
exemplars de la present casa, com per dret de
justícia, se pot y deu fer y que, després, lo que
per ells serà resolt sia reportat en altra junta de
elets, perquè pugan degudament resòlrer lo fahedor sobre lo negoci corrent.

66v // quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories:

Resolució de braçosa. «Que attès que de la informació presa consta que los excessos fets per
lo comte de Fontclara y sa companyia són contra las generals constitucions de Cathalunya,
comforme lo parer dels magnífichs assessors,
advocat fiscal y advocats ordinaris de la ciutat,
que ses senyories procehescan contra dit compte de Fontclara y sa companyia, com a personas
contrafents a dites generals constitucions, ab lo
modo y forma que ses senyories, juntament ab
las personas eletes y anomenades per a dit fet y
assessors y fiscal aconsellaren, posant-ho ab tota
brevedat en exequució. E axí mateix se servescan ses senyories, ab la mateixa diligència, manar fer estampar la obligació que los provincials
tenen acerca dels allotjaments y, feta dita stampa, enviar-la a las ciutats, vilas y lochs del present Principat y comtats, per a què tingan notícia certa de la obligació tenen y que, per quant
los consellers de la vila de Granollers, ab pública
crida manaren que tots los de dita vila donassen
menjar, bèurer y demés manteniments als soldats, contrafent en açò a las generals constitucions y drets de aquesta província, que ses senyories, ab la prestesa que lo cars demana,
manen procehir contra dits consellers per la dita
contrafacció.»

68r

Dimars, a XXVI. En aquest die, en exequució de
la resolució presa en los braços tinguts en lo die
de aÿr, ses senyories manaren convidar las personas eletes dels tres estaments // 67r // devall
scritas per lo negoci dels excessos del comte de
Fontclara y sa companyia de soldats de infanteria, las quals persones foren las següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors bisbe
de Barcelona, don Ramon Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Morillo, ardiaca major y canonge de la
Seu de Urgell, Mathià Amell, canonge de la Seu
de Barcelona, lo canonge Jordà, de Tortosa,
micer Joseph Ramon, canonge de Barcelona, lo
cabiscol Castelló, don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona, lo paborde Cànoves, lo canonge Besora, de Leyda, lo canonge Baranera,
de Vich, lo canonge Magarola, de Elna; per lo
estament militar los senyors don Lu ýs Dezcallar, don Joan de Peguera, don Christòphol
Icart, Francesch de Tamarit, don Joan de Eril,
Miquel Joan de Granollachs, don Berenguer
d’Oms, // 67v // Lu ýs de Corbera, Joseph
Spuny, don Joan d’Ardena, Joseph de Bellafilla,
Lu ýs de Boxadós; per lo estament real los senyors conseller en cap, Julià de Navel, Bertran
a. Resolució de braços interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general del present Principat y comtats
los senyors canonge Besora, de Leyda, Joseph
de Bellafilla, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans devant y
de molts officials de la present casa, se conferiren en lo palàcio del dit excel·lentíssim senyor
lochtinent general y, arribats a sa presència, explicaren per part del consistori de ses senyories
la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab embaxada de 19 de janer pròxim passat, los deputats
y oÿdors de comptes del general de aquest principat de Catahalunya representaren a vostra excel·lència lo que aleshores havien entès, que lo
balle general del mateix Principat, ab motiu de
capbrevar las rendas que lo patrimoni real reb y
deu rèbrer en los castells y tèrmens de la ballia
de Verges, la Tallada, Bellcayre y altres, havia
anomenat y assignat en jutge e o assessor<s> a
Nicholau Sabat, notari real de la vila de Torruella de Mongrí, per procurador fiscal a Joseph
Pont y Marco, per advocat fiscal a Domingo
Carles, tots de la mateixa vila, y altres officials y
que, los dits assessors, advocat fiscal y altres, en
virtut de la commissió y nominació que tenen
de dit balle general, tractaven y decidien, no
sols causes de capbrevació, però encara de carnicerias, reparos de camins, de carrers públichs y
de altres tocants a las regalias y patrimoni de sa
magestat, fent en elles manaments, visures, penyoraments, publicant crides y fent sentències y
los decrets de exequucions de aquelles contra
qualsevol persones. E com dites nominacions
de officials sien contra las generals constitu- //
68v // cions del dit aquest Principat, en les quals
està disposant que novells officials no sien creats, y que dit balle general no puga usar de altra
jurisdicció que aquella de que usaven los balles
generals en temps del sereníssim rey en Pere, en
lo qual, semblants commissions no·s feien, ni
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encara de leshores ensà se són practicades, ni
usades, y sien també, dites commissions, en
molt gran dany dels poblats en lo present Principat, per las moltas vexacions que dits officials,
com aquells que no estan subjectes a visita,
las fan quiscun die. Per ço, los dits deputats y
oÿdors, a càrrech dels quals està procurar la
observança de ditas constitucions, a vostra excel·lència, per medi de sos embaxadors, extrajudicialment suplicaren fos el servey de vostra excel·lència manar a dit balle general y a son
consistori que les dites commissions y nominacions y actes de jurisdicció de aquelles seguits,
com a fetes y fets contra ditas constitucions, cassassen, revocassen y anul·lassen y de la dita revocació fessen fe a vostra excel·lència y que, a cètero, se abstinguessen de semblants commissions,
nominacions y actes de jurisdicció, com més largament en la dita embaxada y scriptura que·s
done de aquella a vostra excel·lència, a la qual se
ha relació, se conté y com, il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, fins lo die present, los dits
deputats y oÿdors, no solament no hajan alcansat lo reparo de la contrafacció de las ditas constitucions, que·s prometien y prometen de vostra
excel·lència, però encara hajan entès que·s continuen los actes de jurisdicció mencionats en la
dita scriptura de embaxada, en notòria contrafacció de las ditas constitucions, drets y privilegis de aquesta província, y en gran prejudici dels
provincials de aquella, tornen, ab esta scriptura,
a representar a vostra excel·lència dits prejudicis
y contrafaccions de constitucions, suplicant sia
vostra excel·lència servit // 69r // manar revocar,
cassar y anul·lar tots aquells y satisfer los danys y
prejudicis que per ells se ha seguit hi·s seguexen
a dit aquest Principat, naturals y poblats de
aquell que, a més és axí de justícia, ne rebran de
mà de vostra excel·lència singular gràcia y
mercè.»

Dijous, a XXIII. En aquest die, ses senyories, en
exequució de la scriptura presentada a mossèn
Joan Batista Cassador, donzell, exactor // 69v //
del General, continuada en lo present dietari
sots jornada de vint del corrent, acerca de la cobrança dels dèbits del General y resposta per dit
Cassador feta al peu de la dita scriptura, manaren a mossèn Agustí de Lana, donzell, racional
de la present casa, present en consistori, que
trague tots los memorials de debitors del General, que estan continuats en lo libre de Vàlues,
que lo dit exactor li demanerà per poder exequutar aquells, per la dita cobrança y exacció
dels dèbits del dit General y done los dits memorials a ses senyories, per a donar aquells als
porters qui han de fer dites exequucions y despedir las commissions necessàries. E lo dit
mossèn Agustí de Lana, encontinent respongué
que estava prompte y aparellat en obehir a ses
senyories y fer lo que tenie obligació en rahó de
son offici.

Mars MDCXXX
70v

E poch aprés tornaren los dits senyors embaxadors en consistori de ses senyories, los quals referiren a ses senyories com ells havien explicada
la dita embaxada y donada còpia de aquella a dit
excel·lentíssim senyor lochtinent general, en la
forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència
havia respost que lo haver tardat tant en respondre a la embaxada que se li ha feta, y donada la
satisfacció que·s deu a ella, és estat haver practicat y tractat aquest fet y no haver-se acabat de
pendre resolució en ell fins ara, y que estiguen
ses senyories certs de la voluntat, que és donar
gust al present Principat en tot lo que sie possible, que ningú és més zelós de la observança y
custòdia de las generals constitucions, drets y
privilegis d’esta província que ell, y que se pot
tenir esperança de bon succés en lo presentat yb
demanat per ses senyories.

Divendres a VIII. En aquest die los magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal del General
vingueren en consistori, los quals, donaren en
mà y poder de ses senyories un vot en scrits
acerca dels excessos fets per lo comte de Fontclara y sos soldats, firmat dit vot per dits magnífichs assessors, advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors aplicats, com en ell se
conté, lo qual ses senyories manaren fos continuat en lo present dietari en la forma següent:
Vot. «Jhesús. Maria. En lo fet consultat per los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya y consellers de la present ciutat als
assessors y advocat fiscal del General y advocats
ordinaris de dita ciutat y doctors aplicats devall
scrits, acerca si los excessos fets per lo comte de
Fontclara y las companyies de soldats de peu
que venen a son càrrech aprés de ésser entrats
en lo present principat de Cathalunya, dels
quals consta en la informació rebuda per orde
de dits senyors deputats, són contra las generals
constitucions de Cathalunya y quins procehiments poden fer per reparo de ditas contrafaccions. Vista la informació y lo contengut en ella,
vists molts dietaris de diversos triennis de la present casa de la Deputació y, senyaladament, un
vot fet y firmat per dits assessors, advocat fiscal
del General y advocats ordinaris de ditaa // 71r
// ciutat, en jornada vint-y-sinch de febrer del
any mis siscents y trenta; attès que, de ditas informació y vot consta que, dit comte de Fontclara y sos soldats, no sols de sa pròpria auctoritat se són aposentats en las casas de las vilas y
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1556.
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lochs hont són arribats y allí se han fet donar
menjar y bèurer opulentment, ab forces y amenaces sens pagar cosa alguna, però encara han
desermat molts provincials y se han retingut las
armes o las han composades ab diners y ne han
capturat de altres, detinint-los presos y ligats en
lo cuerpo de guàrdia per molt temps, relaxantlos aprés per diners y, lo que és de major concideració, que han composades moltes universitats del present Principat y singulars de aquell
en diverses summes y quantitats de diners, extorquint aquelles, perquè no·s allotjassen en los
pobles dits soldats, ans se’n anassen d’ells, fentlos contribuir d’esta manera, com en effecte han
contribuït, en grans summas y diners, las quals
cosas són contra generals constitucions de Cathalunya que prohibeixen nous vectigals. Per ço
y altrament són de vot y parer que tots los procehiments alt mencionats fets per lo dit compte
de Fontclara y soldats de sa companyia són contra las generals constitucions de Cathalunya y
leys del present Principat y, en particular, ab ells
se ha contrafet a la constitució 20 del títol «De
vectigals» y que, axí, dits senyors deputats tenen
obligació de procehir comforme la disposició de
dita constitució. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci
Generalis advocatus. Don Franciscus Roig de
Mendoça, consulens. Cancer, consulens. Fontanella, consulens. Ximenis, consulens. Gilabert, assessor et advocatus civitatis. Xammar, assessor et
advocatus civitatis.»
71v

cholau Bonet, Diego Monfar, Joan Francesch
Codina, Francesch Fàbregues, Francesch Dalmau y Joseph Móra. Als quals, en loch de proposició, los fonch legit lo vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General,
advocats de la ciutat y doctors aplicats, acerca de
dits excessos, lo qual vot està continuat en lo
present dietari sots la present jornada, y encontinent los dits elets, encara que· y faltaren alguns
dels sobreanomenats, aconsellaren a ses senyories que fossen servits fer a ssaber als magnífichs
consellers de la present ciutat aquest fet, per a
què ses magnificències lo reportassen al savi
Consell de Cent per a què, després ses senyories,
segons la resolució de aquell, puguen fer la desliberació que convinga, en beneffici de la terra y
observança de las generals constitucions.
72v

En aquest mateix die se tingué junta de elets en
la present casa, per lo mateix negoci dels excessos fets per lo comte de Fontclara y sos soldats,
en la qual foren enviades las personas devall
scrites, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors don Ramon Semmanat, ardiaca major y
canonge de la Seu de Barcelona, Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de dita Seu, Mathià
Amell, canonge de dita Seu, lo canonge Jordà,
de Tortosa, micer Joseph Ramon, canonge de
dita Seu, lo cabiscol Castelló, lo paborde Cànoves, lo canonge T. a... Besora, de Leyda, fra T. b...
Calders, del hàbit de Sant Joan, fra don Phelip
Sabater, del hàbit de Sant Joan, y fra Francesch
Miquel de dit hà-bit de Sant Joan; per lo estament militar los senyors don Lu ýs Dezcallar,
don Joan de Peguera, don Christòphol Icart,
Francesch de Tamarit, don Joan de Eril, Miquel
Joan Granollachs, don Berenguer d’Oms, Lu ýs
de Corbera, Joseph Spuny, // 72r // don Joan
d’Ardena, Joseph de Bellafilla, Luýs de Boxadós; per lo estament real los senyors conseller en
cap, Bertran Dezvalls, Julià de Navel, Agustí Pexau, Jaume Magarola, Francesch Masdeu, Ni-

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich micer Narcís Fontanet,
procurador fiscal de la visita del General, lo
qual, per medi de mossèn Francesch Pla, scrivà
de dita visita, presentà a ses senyories las letras
devall scritas, en presència de Luch Duran y
Pere Dalmau, porters ordinaris de la present
casa, testimonis a estas cosa cridats, a la qual
presentació ses senyories respongueren que
veurien lo que se havie de fer acerca de dit negoci y que respondrien, y manaren a mi, scrivà
major y secretari del dit General, continuàs las
ditas letras en lo present dietari hi·n levàs lo present acte, las quals letras, signades de letras N,
són assí cusidas.
Dilluns, a XI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyoriesa // 73r // fra T. b.. de Calders
y fra Francesch Miquel, cavallers del orde de
Sant Joan de Hierusalem, ab embaxada del
molt il·lustre prior y venerable exemblea de la
dita religió, los quals representaren de paraula a
ses senyories que, per rahó de la qüestió vertent
entre lo dit molt il·lustre senyor prior y exemblea, de una, y lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Leyda, de present deputat ecclesiàstich del present principat de Cathalunya,
de parts altra, se eren fets uns procehiments, per
part del dit prior y exemblea, per la captura feta
per dit senyor bisbe de Leyda y sos ministres, de
la persona de un religiós de dita religió, als quals
se són opposats ses senyories en nom del General, per ser dit senyor bisbe de Leyda, deputat
del dit General y, com los procehiments fets per
dit senyor prior y religió contra dit senyor bisbe
de Leyda, per rahó de la captura y detenció que
dit senyor bisbe ha fet y fa de la persona de dit
religiós, no sien per rahó de ser dit senyor bisbe
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1557.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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deputat, ni per cosa del dit General, sinó sols
com a bisbe de Leyda, per la rahó y causa demuntdita han suplicat sien servits ses senyories
apartar-se de aquest negoci y, com aparegués a
ses senyories, al present, no haver-hi loch de
apartar-se ses senyories de dit negoci, sien servits permètrer conferència dels advocats de la
dita religió ab los magnífichs assessors del General, per a que ab ella se averigüe lo que sie de
justícia. E ses senyories, parlant los senyor deputat militar, per no entrevenir-hi, per justes
causes, en aquest fet lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, de paraula respongueren, aconsellats dels
magnífichs assessors, que allí estaven y havien
oÿt dita embaxada, que no· y havia loch ni·s devia permètrer conferència alguna dels magnífichs advocats del dit senyor prior y religió ab //
73v // los magnífichs assessors del General, per
quant en lo article present y del qual se tracte, lo
consistori de ses senyories y los magnífichs assessors del dit General són superiors y jutges
competents. Emperò que dit senyor prior y
exemblea, com a part, volran informar sobre lur
pretensió, seran hoïts venint en la hora acostumada de consistori y se’ls ferà justícia y, hoïda
per dits embaxadors la dita resposta, se despediren de ses senyories ab deguda cortesia.
Dimecres, a XIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs micer
Pau Xammar, advocat fiscal, y Narcís Fontanet,
procurador fiscal de la visita del General, los
quals, per part dels molt il·lustres senyors visitadors, donaren y presentaren a ses senyories la
scriptura devall scrita, la qual per mi, scrivà major y secretari del dit General, respongueren a la
dita scriptura que estaven attents en fer lo que
convindria en observança dels capítols de Cort y
manaren a mi, dit scrivà major, // 74r // continuàs en lo present dietari la dita scriptura, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Aprés que per vostres
senyories fou feta la extracció de las nou personas per a visitar als molt il·lustres deputats y oÿdors del trienni proppassat y altres officials del
General de Cathalunya, segons foma del capítol
1 del redrés de las Corts del any 1599, ha succehit la mort del molt reverent Joan Pau Riffós,
ardiaca y canonge de la santa Iglésia de Barcelona, altra de ditas nou personas, com és notori, y
per quant lo die quinze del corrent acaben los
sis mesos en dit Capítol prefigits per la offensa y
defensa y comensaran lo endemà los tres mesos
en los quals, ditas nou personas, han judicar las
querelas o enquestas que tenen fabricades. Per
ço, desitjant los restants visitadors que·s fassa lo
que·s just en semblant cas, se ha delliberat en lo
consistori de dita visita que, per medi del mag320

nífich micer Joan Pau Xammar, doctor en drets
y advocat fiscal de aquest consistori, se suplique
a vostres senyories que sien servits en lo cas occorrent manar fer y provehir allò que, en força
del dit capítol y altres capítols, consuetuts, styls
y altres drets del General se dega fer y que, per
major seguretat, se dexe la dita embaxada en
scrits al consistori de vostres senyories y sie levat
acte per lo scrivà major de dita visita.»
E aprés, a XX dels predits mes y any, lo magnífich micer Miquel Joan Magarola, advocat fiscal, y mossèn Francesch Fitor, procurador fiscal
del dit General, en presència, audiència y assistència de mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, en exequució del orde y
manament donat de paraula per ses // 74v // senyories als dits advocat fiscal y procurador del
dit General, presents en lo consistori del
excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona, y dels
demés senyors visitadors qui·s trobaren presents
en lo dit consistori, responent a la dita scriptura,
presentaren a sa excel·lència y mercès de dits
senyors visitadors una scriptura continuada en
full de paper, la qual és del tenor següent:
«Per medi del magnífich micer Joan Pau Xammar, advocat fiscal de la visita, se ha representat
una embaxada de part de vostra excel·lència y
mercès al consistori dels molt il·lustres senyors
deputats, contenint en effecte que, attès aprés
de feta la extracció de nou personas per a visitar
los deputats, oÿdors de comptes y demés officials del General del trienni pròxim passat, segons forma del capítol primer del nou redrés del
General de las Corts 1599, era mort lo molt reverent Joan Pau Riffós, ardiaca y canonge de la
santa Iglésia de Barcelona, una de ditas nou personas y que faltaven per compliment dels nou
mesos donats per dit capítol los últims tres, de la
declaració y judicatura de las querelas, en lo cas
occorrent, dit consistori manàs provehir allò
que, en força de dit capítol de Cort y altres capítols, consuetuts, styls y altres drets de General se
dega fer, a la qual nos han ordenat, dits senyors
deputats, de sa part responguéssem a vostra excel·lència y mercès que, ab la diligència y vigilància possible, han mirat dit capítol y altres conferents per a la matèria y, juntament, los exemplars
que, en cas semblant han succehit des del any
1599 ençà y, tant conforme lo que disposa dit
capítol primer del nou redrés de dit any 1599 y
altres, com també comforme los exemplars citats, troben que no tenen obligació de tràurer
visitador per mort de dit // 75r // ardiaca Riffós
que, tenint-la, és cert la hagueran posada en exquució, sinó que los vuit visitadors que vuy resten poden continuar y acabar dita visita com en
altres occasions se és vist y practicat, han-me
també ordenat que, del que havem dit de parau-

la ho deixàssem en scrits ab aquest paper que liuram a vostra excel·lència y mercès, hont està
continuat de la manera ho havem referit.»
E dits senyors visitadors, parlant lo dit excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona, digueren que
estave molt bé y que ells estimaven en molt a ses
senyories lo cuydado que han tingut en satisfer
y desliberar lo que convenie en beneffici de dit
negoci, e jo, dit scrivà major y secretari, levé
acte d’estes coses a instància de dit Fitor, procurador fiscal demuntdit. Presents per testimonis
los magnífichs micer Benet Anglasell y micer
Francesch Aguiló, doctors en drets, ciutadans
de Barcelona.
75v

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada // 76r // als magnífichs consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat
los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Puigjaner,
donzell y micer Miquel Joan Magarola, doctor
en drets, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats de molts officials del General
se conferiren en casa de la present ciutat, a hont
estaven junts los magnífichs consellers y savi
Consell de Cent y, arribats a lur presència, explicaren de part de ses senyories la embaxada del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors y savi Consell. Tenint
notícia los deputats del General de Cathalunya
dels excessos que las companyias dels soldats
que venien a càrrech del comte de Fontclara feyan contra los poblats del present Principat, en
notable dany lur y violació manifesta de las generals constitucions de Cathalunya, convocaren
las personas dels estaments a 25 del mes de febrer pròxim passat, los quals resolgueren que,
attès de la informació presa per orde del consistori constave plenament que los excessos fets
per dit compte de Fontclara y sos soldats eren
contra las generals constitucions de Cathalunya,
que·s procehís contra aquells ab lo modo y forma que dits deputats y persones eletes y anomenades per dit effecte, juntament ab los assessors
y advocat fiscal del General aconsellarien, posant-ho tot en exequució ab la brevedat possible. Continuant dita diligència los deputats lo
endemà, a 26, juntaren ditas personas eletes, las
quals resolgueren que aquest fet fos comès a
dits assessors y advocat fiscal del General per a
què, juntament ab los advocats de la ciutat, vesen y mirassen tot, axí per exemplars de la casa
de la Deputació, com de justícia, lo que·s podia
y devia fer y que, lo per ells // 76v // en dita conferència se resoldria, se reportàs en altra junta
de elets perquè se pogués resòlrrer, lo que·s devia fer en beneffici de dit negoci, fen-se dita junta y conferència, si bé a dits deputats, considera321

da la gravedat importància del negoci, aparegué
juntar quatre advocats dels més graves de la
plaça, per a què axí ab més madur consell fos la
resolució més acertada. A vuit del corrent, dits
magnífichs advocats de la ciutat, assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats, prengueren resolució ab un paper firmat de lurs pròpies mans, del qual se’n dóna còpia als
magnífichs consellers, en lo qual se diu que, tots
los procehiments fets per dit comte de Fontclara y sos soldats, acerca de haver-se fet donar a
menjar y bèurer opulentment ab forces y amanasses, sens pagar cosa alguna y haver desermat
molts provincials, retenint-se las armes o havent-las composades ab dinés, detenint-los presos y ligats en lo cuerpo de guàrdia per molt
temps, relaxant-los aprés per dinés y haver composades moltas universitats del present Principat y molts singulars de aquell en diversas summas y quantitats de diners, extorquint aquelles
perquè no se allotjassen en los pobles dits soldats, ans se’n anassen d’ells, fent-los contribuir
d’esta manera en grans summas, eren contra las
generals constitucions de Cathalunya y, en particular, contra las que prohibeixen imposar
nous vectigals y que dits deputats tenian obligació de procehir comforme la disposició de dita
constitució 20. Lo mateix die que·s prengué
dita resolució se legí aquélla a dits elets, los
quals, assistint-hi lo magnífich conseller en cap
de la present ciutat, aconsellaren a dits deputats
fessen a saber a dits magnífichs consellers de la
present ciutat tot lo fet per a que sas magnificèncias se servissen reportar-lo al savi Consell
de Cent. En exequució d’estas deliberacions
nos han orde- // 77r // nat acudíssem al present
savi Consell per a fer saber a vostras magnificèncias y mercès lo que ha passat, com també perquè vostres magnificèncias y savi Consell se servescan manar pèndrer la resolució que aparexerà més convenir per lo benefici de aquest fet,
que és cert aquella serà la més acertada y dits deputats, encontinent, la portaran a deguda exequució, continuant la deguda correspondència,
que d’ella restarà la violació de ditas constitucions reparada, en servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici del present
Principat.»
E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren a ses senyories com havien
explicada la dita embaxada y donat còpia de
aquella a dits senyors consellers y savi Consell
de Cent, en la forma los era estat ordenat, y que
sas magnificèncias, en presència de dit savi Consell de Cent, havien respost que estimaven en lo
que era rahó la bona correspondència tenian ses
senyories ab la ciutat y que ells mirarien aquest
fet y ajudarien en lo que convindria.
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la pressent, per son síndich, a vostra excel·lència
de dits procehiments, ab la forma que dita constitució disposa, suplican a vostra excel·lència
mane revocar y revoque dits procehiments de
tal manera que, de aquí al devant no·s pugan fer
y tot lo fet sia tornat en lo préstino estat y, axí
bé, mane restituir y manar refer los danys que
ditas universitats y singulars persones de aquelles han patit, segons lo tenor de dita constitució y altrament és de justícia.»

Disapte, a XXX. Vigília de Pascua y darrer die de
Quaresma.
Diumenge, a XXXI. Festa de Pascua de Resurecció.

Abril MDCXXX
79r

Dimecres, a X. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
duc de Feria, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats, los senyors Hierònym Besora, canonge de la santa Iglésia de Leyda, Joseph Bellafilla, donzell, en Barcelona domiciliat y Joseph Móra, ciutadà honrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyat ab los
porters y masses grans devant y de molts officials del General, se conferiren en la palàcio de
dit excel·lentíssim senyor lochtinent general y,
arribats a sa presència, explicaren y donaren en
scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Ab la constitució 20
del títol «De vectigals» està expressament disposat no ésser lícit ni permès al capità general de
aquest Principat, per sí ni per ministres alguns,
directament ni indi- // 79v // recte, palesament o
amagada, ab qualsevol motiu o potestat, imposar, exhigir ni fer exigir algun vectigal, imposició o contribució y, axí mateix, se imposa necessitat als deputats del General de Cathaluna, en
cas que dit capità general fes lo contrari del contengut en dita constitució, de fer querela devant
lo excel·lentíssim lochtinent general, de requerir o fer requerir per son síndich, que dits procehiments sien revocats dins tres dies y, en cas
que dit lochtinent general aprés que serà request no·ls haurà revocats, los haja de revocar la
Real Audiència en nom de dit lochtinent general, sots las penas en dita constitució contenguda, a la qual se ha relació. Y com a dits deputats
haja constat que lo comte de Fontclara, sos officials, soldats y ministres, anant ab unas companyias de soldats per lo present Principat à fets y
comesos molts excessos, particularment exercint jurisdicció en cas no permès, capturant diversas personas, levant-los las armas y composant-los ditas capturas y armas en moltes y
diversas summas de dinés e extorquint de ditas
universitats y singulars, per rahó del hospedatge
o allotjament, axí mateix altres diverses quantitats, contrafent a las generals constitucions del
present Principat, particularment a la dita constitució vintena del dit títol «De vectigals». Per
ço, desitjant dits deputats acudir a la obligació
de son offici y procurar que los vassalls de sa
magestat no sien molestats per dits ministres,
com ho té axí manat, majorment ab noves contribucions, directament contràrias a dita y altres
constitucions de aquest Principat, se quexan ab

E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren // 80r // a ses senyories com
havien explicada y donada la dita embaxada a sa
excel·lència, en la forma que per ses senyories
los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia
respost que, consultat lo negoci ab sos consellers, procurarie en donar gust a ses senyories y
que era molt just que se observassen las generals
constitucions, pus sa magestat las havia juradas.
E ses senyories feren les degudes gràcies a dits
embaxadors.
80v
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Dilluns, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses
senyories com lo magnífich micer Joseph Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del General en la part de levant, ha comptat y pagat,
axí del dret ordinari com de galeras, la terça de
juliol, agost y setembre del any pròxim passat de
1629, exceptat la taula de Gerona y sa col·lecta
y la taula de Mataró, las quals taules deuen los
libres y diners de dita terça y, axí mateix, féu relació com Onoffre Massanés, sobrec[ul]lidor
del General en la part de ponent ha comptat y
pagat la dita terça de juliol, agost y setembre
pròxim passat, axí del dret ordinari com de galeras, exceptat las taulas de Móra, Vilaller y Espluga de Francolí, los quals deuen los libres y dinés
de dita terça.
En aquest mateix die lo magnífich Agustí Bruno, doctor en medicina, mitjensant jurament
per ell prestat en poder del senyor deputat real,
essent ja disgregat lo consistori, ha fet relació
com Salvador Majó, guarda ordinària de la bolla
de la present ciutat, està en lo lit ab indisposició,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
Dimars, a XVI. En aquest die Miquel Salitges,
seller, ciutadà de Barcelona, com a procurador
de Onoffre Esquer, morraler, // 81r // guarda
ordinària de la bolla de la present ciutat, com de
procura conste ab acte rebut en poder del discret mossèn Hierònym Thalavera, notari de
Barcelona, als X de setembre MDCXX., en dit
nom constituït en consistori de ses senyories, en
presència de mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, y dels testimonis baix

scrits, ha presentat a ses senyories y fet representar y legir públicament per mi, dit scrivà major,
a ses senyories, una suplicació contenint en effecte renunciació que lo dit Miquel Salitges, en
nom de dit principal, feia en mà y poder de ses
senyories del dit offici de guarda ordinària de
dita bolla en favor de Jacinto Esquer, fill de dit
Onoffre Esquer, suplicant a ses senyories fos de
son servey admètrer dita renunciació en favor
de dit Jacinto Esquer, provehint lo dit offici en
aquell, com més largament en dita suplicació se
conté, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Onoffre Esquer, guarda ordinària de la bolla de Barcelona, per algunes indisposicions que té, desija desexir-se de
dit offici. Per ço y altrament, renunciant aquell
en mans y poder de vostres senyories en favor
de Jacinto Esquer, fill seu, persona idònea y benemèrita per obtenir aquell, suplica humilment
a vostres senyories sien servits admètrer dita renunciació en favor de dit Jacinto Esquer, posant-lo en pocessió de dit offici, drets y pertinèncias de aquell, offerint jurar que no·u fa
per dol ni frau, ni és debitor al General y per çò
ésser fetas provisions oportunes, segons capítols
de Cort y styl de la present casa y consistori, de
justícia sia ministrat. Lo offici etcètera. Quae licet, etcetera. Altissimus, etcetera. Raymundus de
Magarola.»
Y encontinent, ses senyories, parlant lo senyor
bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, respongueren que admetien dita renunciació, si y en
quant per capítols de Cort poden y deuen, de
las quals cosas jo, dit scrivà major, fu ý request
ne levàs acte. Presents per testimonis Pere Dalmau y Luch Duran, porters ordinaris de la present casa.
81v

Dimecres, a XVII. En aquest die mossèn Miquel
Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, vingué en consistori de ses senyories, lo qual, de part de dit
excel·lentíssim senyor lochtinent general, donà
y liurà en mà y poder de ses senyories un acte de
revocació, feta per dit excel·lentíssim senyor
lochtinent general, dels excessos y desórdens
fets per lo comte de Fontclara y sos soldats, lo
qual acte de revocació manaren ses senyories ser
continuat y originalment cusit en lo present dietari, en la forma següent:
«Acte de revocació feta per lo excel·lentíssim
senyor duch de Feria, virrey de Cathalunya, dels
excessos y desórdens fets per lo comte de Fontclara y los officials y soldats de sa companyia estant allotjats per lo present Principat. Noverint
universi quod anno a Nativitate Domini millesi323

mo sexcentesimo trigesimo, die vero sabbati, decima tercia mensis aprilis ejusdem anni intitulata, presente et in his voccato atque requisiti me,
Michaele Perez, domini nostri regis mandati
scriba eiusque auctoritate notario publico, Barcinonae populato, praesentibus eciam magnifico
Philippo de Sorribes et Rovira, domicello, Barcinonae populato, et don Alonsio de Villegas, de
domo suae excellenciae, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis. Excellentissimus
dominus don Gomesius Suarez de Figueroa et
Corduba, dux Feriae, marchio de Villalva, a
Concilio Status sacrae, catholicae et regiae magestatis eiusque locumtenens et capitaneus generalis in principatu Cathaloniae et comitatibus
Rossilionis et Ceritaniae, existens et personaliter
constitutus in quadam aula sui palacii, quod fovet in presenti civitate Barcinonae, in vico lato,
ejusdem tradidit et liberavit mihi, quandam papiria // 82r // scripturam, castellano sermone conceptam, quam praemanibus suis habebat tenori
sequentis: «Haviendo entendido que el conde de
Fuenclara y los officiales y soldados de su compañía, estando alojados en esta provincia han hecho
algunas desórdenes y excessos, mandé recivir información y, resultando haver contravenido a
constituciones de Cathaluña, haziéndome instancia los diputados del dicho Principado, he
acordado revocar, según que por la presente revoco y doy por nulos, los dichos excessos y mandaré
proceder contra los culpados en ellos y en no haver
cumplido mis órdenes, castigándoles según merecieren sus culpas.» Quae siquidem papiri scriptura mihi, dicto regio scribae et notario, ut praehabetur tradita et liberata sua excellencia, verbo
dixit et declaravit, quod ipse revocabat, prout
cum presenti revocat excessus supradictos, prout et
quemadmodum in praeinserta scriptura continetur. Et nihilominus mandavit mihi, dicto Michaeli Perez, quatenus de praedictis, presens conficerem instrumentum et dictis dominis deputatis et aliis, cuia intersit, darem et traderem publicum et auctenticum in memoriam futurorum.
Quod fuit actum die, mense et loco praedictis,
presente me, dicto regio scriba et notario publico
et praesentibus eciam, testibus antedictis ad praemissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur. Signum Michaelis Perez, sacrae,
catholicae et regiae magestatis mandati scribae
ipsiusque auctoritate notarii publici, Barcinonae
populati, qui praemissis interfuit eaque scribi fecit et requisitus clausit.»
En aquest mateix die, los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General vingueren
en consistori de ses senyories, los quals, donaren a ses senyories un vot en scrits fet per ells,
a. a continuació un acte de revocació, transcrit a l’Apèndix 3,
pàg. 1559.
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dits magnífichs assessors // 82v // y advocat fiscal
del General, advocats de la present ciutat y doctors aplicats en lo dit vot sotascrits y firmats de
sas pròprias mans, acerca de la obligació que los
provincials tenen ab los soldats que se acostumen de alotjar per los poblats del present Principat, lo qual vot és del tenor següent:
Vot «En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya y
magnífichs consellers de la present ciutat de
Barcelona, acerca del modo ab que han de ser
tractats los capitans, soldats y gent de guerra
que, per orde de sa magestat, discorren per lo
present Principat y comtats y lo que, ab ells,
deuen y estan obligats fer los provincials, seguns
las generals constitucions de dit Principat y
comtats, prà(c)tica, ús y observança d’elles; los
doctors infrascrits, vistas las constitucions generals del dit Principat, particularment lo capítol
20 de las Corts del any 1470, lo capítol 38 de
las Corts del any 1537, la constitució 15 de las
Corts del any 1553 y la constitució 21 de las
Corts del any 1564, que són 3, 12, 13 y fin en
lo títol «De offici de alcayts» en la Nova Compilació y la constitució 15 de las Corts celebrades
per la sereníssima reyna dona Maria, lochtinent
general del senyor rey don Alfons Quart, son
marit, en lo any 1422 y lo capítol de Cort 45 de
las Corts del any 1599 y, conciderat lo que acerca d’esta matèria disposa lo dret comú, lo qual
per la dita constitució 12, faltant lo dret municipal se deu tenir per constitució y lo que, segons
la sèrie y mente de ditas constitucions y dret
comú, de molts anys a esta part s’és observat y
praticat, tinguts entre si diversos col·loquis y
tractats, són de vot y parer que los provincials
són obligats a aposentar y alotjar en lurs casas
los capitans, soldats y gent de guerra, axí de peu
com de cavall, que van per Cathalunya de orde
y manament de sa magestat, donant-los las posadas los regidors de las ciutats, vilas o lochs
hont los dits capitans, soldats y gent de guerra
se voldran allotjar a ordinació y arbitre de dits
regidorsa, // 83r // instats per los aposentadors,
los quals, per dita rahó, no gosen pèndrer ni rèbrer dinés alguns, y que ditas posadas, sal, vinagre, foch, lit, taula y servey, tantsolament hajan
de donar los provincials, a dits capitans y soldats
y gent de guerra, graciosament y sens interès
algú, comforme la possibilitat de cada hu. Deguen emperò y sien obligats dits capitans, soldats y gent de guerra pagar tot lo que despendran per lur sustento y de lurs cavalls y per las
azemblas que demaneran, segons los preus comuns, sense que en ells hi pugue haver alteració
ni excés y que no puguen dits capitans, soldats y
gent de guerra pèndrer per via alguna, directa ni
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1560.
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indirecta, de dits provincials en los portals de las
ciutats, vilas y lochs del dit Principat y comptats
a hont seran aposentats, ni en altra part alguna,
lenyas, carbons, pallas, hortalissas, fruytas, vitualles, azemblas e altres qualsevol cosas, de
qualsevol sort o spècie que sien, encara que
aquells tals qui aquellas aportaran, guieran e
conduiran, e aportar e guiar feran, las volguessen donar voluntàriament. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Don Franciscus
Roig de Mendoça, consulens. Cancer, consulens.
Fontanella, consulens. Ximenis, consulens, Xammar, advocatus civitatis. Congost, advocatus civitatis subrogatus. Lenes, consulens. Franciscus
Soler, consulens.»
Dijous, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich // 83v // Jacinto Ballaster, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com
ell, ha dies que visita lo magnífich Hierònym de
Gàver, donzell, regint lo libre del Manifest de la
Bolla de la present ciutat, lo qual dix estar en lo
lit malalt ab febra, per la qual malaltia no pot
servir lo dit offici.
En aquest mateix die se tingué junta de elets en
la present casa, acerca del negoci dels excessos
fets per lo comte de Fontclara y sos soldats, y
obligació que tenen los provincials en rahó del
alotjar los soldats que se alotjen en los poblats
del present Principat, en la qual junta entrevingueren los següents, ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors don Ramon Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph
Claresvalls, ardiaca y canonge de dita Seu, Mathià Amell, canonge de dita Seu, lo pabordre
Salac<u>ruz, lo pabordre de Cànoves, T. a...
Jordà, canonge de la Seu de Tortosa, T. b... Besora, canonge de la Seu de Leyda, lo pabordre
Salavardenya, fra T. c... de Calders, del hàbit de
Sant Joan, fra don Philip Çabater, del hàbit de
Sant Joan, fra Francesch Miquel, del hàbit de
Sant Joan; per lo bras militar los senyors don
Lu ýs Dezcallar, don Joan de Peguera, // 84r //
don Christòphol Icart, Francesch de Tamarit,
don Joan de Eril, don Berenguer d’Oms, Lu ýs
de Corbera, Joseph Spuny, don Joan d’Ardena,
Joseph de Bellafilla, Lu ýs de Boxadós, don Joan
de Josa; per lo estament real los senyors conseller en cap, Bertran Dezvalls, Julià de Navel,
Agustí Pexau, Jaume Magarola, Francesch Masdeu, Nicholau Bonet, Diego Monfar, Joan
Francesch Fàbregues, Francesch Dalmau, Joseph Móra. Als quals, en loch de proposició
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

fonch per ses senyories manat legir lo vot fet per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors aplicats,
acerca dels dits excessos del dit comte de Fontclara y obligació dels // 84v // provincials en
rahó dels allotjaments dels soldats y acte de revocació feta per lo excel·lentíssim lochtinent y
capità general del present Principat y comtats,
continuats dit vot y acte revocació en lo present
dietari sots jornada de 17 del corrent y, axí mateix, los fonch legida la embaxada últimament
feta a sa excel·lència en rahó del damuntdit,
continuada en lo present dietari sots jornada de
10 del corrent y, encontinent legides les altres
scriptures, los dits senyors elets votaren quiscú
d’ells per son orde ab molta maduresa y concideració, si bé que faltaren algun dels sobredits
que, no obstant foren convidats, no poderen assistir a la dita junta, y aconsellaren a ses senyories que, ses senyories sien servits manar donar
còpies a la present ciutat y magnífichs consellers
y savi Consell de Cent, axí de la embaxada feta
per ses senyories a X del corrent a sa excel·lència,
acerca de la instància que fan ses senyories en
nom d’esta província, perquè sa excel·lència revoque los excessos y contrafaccionsa de constitucions fets per lo comte de Fontclara, soldats y
gent de guerra en aquest Principat y provincials
de aquell, dels quals se tracte, com del acte de la
revocació feta per sa excel·lència a instància de
ses senyories dels dits excessos y contrafaccions,
com també del vot y parer dels magnífichs assessors, advocat fiscal de la present casa, advocats de la ciutat y doctors aplicats, continuats en
lo present dietari sots jornada del die de aÿr, los
quals són estats legits en la present junta per lo
scrivà major y secretari del dit General, y que ses
senyories manen impremir moltes còpies del dit
vot y de aquell ne donen còpia a totas las universitats provincials qui la demanaran, y que ses
senyories sien servits, ab embaxada o de la manera que millor parexerà a ses senyories, fer gràcies a sa excel·lència de la mercè ha feta en
aquest Principat y poblats de aquell de la dita
revocació, donant-li // 85r // notícia del que se
ha resolt en la present casa per los dits magnífichs assessors y advocats, suplicant-lo sie servit
voler y ajudar a ses senyories y al present Principat en la observança del contengut en lo dit vot,
donant-li còpia de aquell en scrits de mà y no de
estampa.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich Dimas
Hiacinto Vileta, doctor en medicina, lo qual,
mediant jurament, féu relació a ses senyories
com ell visite lo magnífich micer Miquel Joan
Magarola, advocat fiscal del dit General, lo qual

dix estar en lo llit ab indisposició, per la qual no
pot servir lo dit son offici.
Dilluns, a XXII. Vigília de la festa del gloriós sant
Jordi. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes // 85v // manaren parar la present casa de la Deputació y, en particular la capella major, ab molta tapiceria y altres adorns de
la present casa, molt richs, a hont se celebraren
les vespres que en semblant jornada se acostumen de celebrar, ab molta música de menestrils,
cornetes, orgue y altres invencions de música,
que fonch cosa celebradíssima, y vingueren en
ella los dits senyors deputats y oÿdors en esta
forma, ço és, que a les dues hores y mitja partí
de sa casa lo senyor oÿdor real, acompanyat de
molts cavallers y officials de la present casa al
qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General, qui ja eren en dita capella, y lo acompanyaren fins a la dita capellaa y, feta oració y saludat als cavallers y dames qui eren en dita capella, se assentà en lo banch vanovat de vellut
carmesí que, per dit effecte, era posat en dita capella y, poc aprés, tenint avís lo senyor oÿdor
militar que lo dit senyor oÿdor real ere en dita
capella, vingué ab lo mateix acompanyament de
molts cavallers y officials y, arribats en la present
casa, lo hisqueren a rèbrer los dit senyor oÿdor
real y assessors y advocat fiscal fins al dit cap de
la escala y, junts, se’n entraren en la dita capella
y, feta oració, saludaren y se asentaren en dit
banch y, axí mateix, lo senyor oÿdor ecclesiàstich vingué ab lo mateix acompanyament y ab la
mateixa seremònia lo hisqueren a rèbrer los dits
senyors oÿdor real y militar fins al dit cap de la
escala y, junts, se’n entraren en dita capella y, ab
lo mateix orde y seremònia, vingueren los senyors deputat real, després lo senyor deputat
militar y després lo senyor deputat ecclesiàstich,
anant-los acompanyar, cada hu d’ells, lo porter
ab la massa gran de son estament y, al dit senyor
deputat ecclesiàstich, li aportava la falda son falder, per ser prelat y, arribats en la sobredita forma y acom- // 86r // panyament tots en dita capella, se assentaren en dit banch y a cap de
poch, tenint notícia que los magnífichs consellers de la present ciutat venien en la present
casa, los quals per part de sen senyories estaven
convidats per la dita festa, arribats al cap de la
dita escala, los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, ab los porters devant y masses grans,
los hisqueren a rèbrer acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y altres officials de
la present casa, fins al dit cap de la escala y, tots
junts se’n entraren y, arribats en dita capella y
feta oració, los magnífichs consellers se assentaa. a continuació repetit y lo acompanyaren fins a la dita capella.

a. a continuació ratllat com també del vot.
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ren en altre banch vanovat de vellut carmesí,
més cerca del altar, a la part de la epístola i immediadament, ab l’altre banch vanovat del mateix vellut carmesí, se assentaren ses senyories,
després, ab altres banchs de cuyro, se assentaren
los magnífichs assessors, advocat fiscal y altres
officials del General, y encontinent se comensaren las vespres ab molta música y solempnitat y,
acabades les dites vespres, los dits senyors consellers se alsaren y ses senyories los tornaren
acompanyar fins al dit cap de la escala, ab la mateixa seremònia y acompanyament que·ls havien
rebuts, y allí se despediren ab molta cortesia y
ses senyories se’n tornaren en dita capella, y a
cap de poch, se alsaren y, ab lo mateix acompanyament que eren vinguts, se’n tornaren
quiscú d’ells en sa casa.
Dimars, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós sant Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnitat
e grandesa // 86v // que·s pot conciderar, estant
parada de molts y diversos draps de ras, domassos, tafetans, quadros y altres adressos de molta
estima y valor y, en la capella nova, se celebraren
los officis divinals ab tota la pompa, solempnitat
y serimònies ecclesiàstiques acostumades, ab
molta música de menestrils, trompetes, orgue y
altres, que ere una melodia extraordinària, ab
gran aplàuso y contento de tots los qui vingueren en dita festa. Vingueren en lo dit offici los
senyors deputats y oÿdors de comptes ab la mateixa serimònia y acompanyament de die de aÿr
y, axí mateix lo senyor deputat ecclesiàstich ab
son falder detràs, qui li aportava la falda, vingueren en dit offici los senyors consellers de la
present ciutat, als quals hisqueren a rèbrer ses
senyories fins al cap de la escala, axí mateix com
lo die de aÿr, y se assentaren tots en sos banchs
vanovats, en la forma que en semblants festas se
solen assentar, y encontinent se comensà lo offici ab la solempnitat acostumada y digué missa
de pontifical lo senyor bisbe de Leyda, deputat
ecclesiàstich, predicà lo reverent pare Pellicer,
del orde de Sant Domingo, conventual del monastir de Santa Catharina de la present ciutat y,
acabat lo dit offici, se alsaren los dits senyors
consellers y ses senyories juntament ab ells, als
quals, consistorialment acompanyaren fins al dit
cap de la escala, de la manera que en lo die de
aÿr, y allí se departiren ab molta cortesia. La sereníssima senyora reyna de Ungria que·s trobave en la present ciutat fonch convidada per la
dita festa per part de ses senyories y per medi del
senyor deputat militar, lo qual, acompanyat de
molts officials de la present casa, diumenge pròxim passat se conferí en son palàcio, lo qual tenie en las casas del excel·lentíssim duc de Cardona y, tinguda audi- // 87r // ència y arribat a
sa presència, la suplicà de part del consistori fos
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servida venir en dita festa y honrar lo present
Principat ab sa real presència, al qual respongué
la dita sereníssima senyora reyna que ella procurarie en acudir y, no obstant lo sobredit, la dita
senyora reyna no vingué en dita festa y, axí mateix, deixà de venir lo excel·lentíssim senyor duc
de Feria, lochtinent general del present Principat y comtats, per ésser absent, dit die, de la
present ciutat, per ésser anat acompanyar la senyora duquesa, sa muller, qui venie de Madrit a
la present ciutat. També dexà de venir lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona. En
aquest mateix die se celebraren solempnes vespres en la present casa y en dita capella, ab molta música, comforme las del die de aÿr, y vingueren en dita capella los senyors deputats y
oÿdors ab lo mateix acompanyament y orde
daltdits, a hont hi hagué molt gran concurs de
gent, cavallers y dames y, dits senyors deputats y
oÿdors, ohiren dites vespres y, acabades, se’n
anaren quiscú d’ells en sa casa ab lo mateix
acompanyament que eren vinguts.
Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die se celebra lo
aniversari acostumat en la present casa per las
ànimes dels deputats y oÿdors y demés officials
de la present casa difunts, ab molt gran solempnitat y cantòria, ab túmol y atxes de cera groga,
en lo qual anaren los senyors deputats y oÿdors
de comptes consistorialment, partint de la sala
dels reys ab los tres porters devant, ab las masses
xiques, acompanyats de molts officials de la present casa fins en la dita capella, los // 87v // assentats en lo mateix banch del die de aÿr, y en
dit offici no·y vingué lo protector del bras militar, com és acostumat venir en semblants jornades, lo qual era ja convidat per medi del síndich
de la present casa, y antes de comensar-se lo offici, aguardant ses senyories que vingués ab lo
acompanyament de cavallers que és acostumat,
envià a dir a ses senyories que no podia venir, y
encontinent se comensà lo dit offici. Digué la
missa lo mol reverent Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, predicà lo
reverent pare fra T. a... del orde dels agustins
descals y, acabat lo dit offici, ses senyories se’n
tornaren consistorialment en dita sala dels reys a
hont se disgregaren y se’n anaren en ses cases.
Dijous, a XXV. Festa del gloriós sant March.
Diumenge, a XXVIII. En aquest die entrà en la
present ciutat la excel·lentíssima senyora // 88r
// duquesa de Feria, muller del excel·lentíssim
senyor duc de Feria, lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, la qual és vinguda de Madrit y entrà a les nou hores de la tarda ab companyia del dit senyor duch de Feria,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 33 mms.

qui la anà a rèbrer fins prop la vila de Cervera y
molta altra gent, cavallers y criats.
Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die, a instància de
Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, foren presentades per mi,
Antoni Thió, notari, scrivà major y secretari del
dit General, al excel·lentíssim senyor don Joan
Sentís, bisbe de Barcelona, personalment trobat
en un aposiento de son palàcio episcopal, lo
qual té en la present ciutat de Barcelona, junt a
la plaça Nova, les letres de monició despedides y
emanades del consistori de ses senyories, en virtut de desliberació feta en lo dit consistori a set
de novembre pròxim passat, designades y continuades en lo present dietari en jornada de 19 de
dezembre proppassat, acerca de que, provisions
de dignitats, canonicats, officis y benefficis ecclesiàstichs no sien presentats ni conferits a persones estrangeres del present Principat, per la
observança de las generals constitucions de Cathalunya, las qualsa letres, per evitar superfluïtat
se dexe de continuar en lo present dietari, referint-se a continuació de aquelles, com dalt se
diu, feta en la dita jornada de 10 de dezembre
pròxim passat y, de aquelles, per lo dit Francesch Fitor, procurador fiscal demuntdit, ne
fonch donada còpia al dit senyor bisbe, qui
prengué aquella en ses mans pròpries y respongué de paraula, que ell // 88v // las tenia per presentades y legides, puis ja sabia lo que era y que
estava prompte y aparellat de obehir-les. De las
quals cosas, a instància de dit Fitor, notari, ne
fonch levat lo present acte per mi, dit scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis Balthazar Mox y Pere Torner, criats de
dit excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona.

Maig MDCXXX
Dijous, a II. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab cotxos, ab los porters y
masses grans devant, y de molts officials de la
present casa acompanyats, a donar la benvinguda a la excel·lentíssima senyora // 89r // duquesa
de Feria, la qual, diumenge pròxim passat, era
vinguda en la present ciutat y, arribats a sa
presència, li donaren la dita benvinguda e sa excel·lència lo rebé ab molt gran aplàuso y, a cap
de poch, se despediren ab molta cortesia.
Disapte, a IIIIo. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph de
Bellafilla, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals, ben acompaa. a continuació repetit las quals.
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nyats ab los porters y masses grans devant y de
molts officials del General, se conferiren en son
palàcio y, arribats a sa presència, explicaren la
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya besan a vostra
excel·lència las mans ab lo referiment de gràcias
que és rahó per la mercè és estat servit vostra excel·lència fer-los en la revocació dels excessos y
contrafaccions de las generals constitucions del
present Principat fets per lo comte de Fontclara
y soldats de sa companyia, // 89v // anant per la
present província, y també fan a saber a vostra
excel·lència com, sobre aquest fet, se ha pres resolució en la casa de la Deputació comforme lo
vot fet sobre lo mateix per los assessors, advocat
fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors aplicats, còpia de la qual se dóna a vostra
excel·lència, suplicant sie del servey de vostra
excel·lència afavorir y valer esta província y poblats de aquella en la observança y exequució
del dit vot, essent com és aquell, lo que disposan las ditas generals constitucions, drets y privilegis de aquesta terra, que dits deputats ne rebran de vostra excel·lència singular gràcia y
mercè.»
Poch aprés, tornats los dits embaxadors en consistori, referiren a ses senyories com ells havien
explicada la dita embaxada en la forma los era
estat ordenat y donat còpia de aquella y del vot,
en dita embaxada referit, a sa excel·lència, y que
sa excel·lència ha respost que gustava moltíssim
que haja succehit occasió, en la qual, los senyors
deputats y esta província hajan pogut experimentar la afecció y voluntat que aporte al beneffici de aquesta terra y poblats de aquella, y que
las generals constitucions sien, sens violació alguna, observades y que, en tot lo que hi haja
loch y sie possible, procurarà la observança de
aquellas. E ses senyories feren las degudas gràcie[s] a dits senyors embaxadors.
En aquest mateix die, los magnífichs micer Bernat Sala y micer Phelip Vinyes, assessors del General, anaren ab altra embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent general del present
Principat y, de part de ses senyories, li representaren lo que Francisco Reart, deputat local de
Perpinyà, ab carta de 29 del passat los scri<vi>via acerca de què en França haurien alsades
las // 90r // monedes, ço és, los trentins a trentasis reals y las dobles a trenta-dos reals y per tota
la ralla de la frontera havien, dits francesos, posats molts magatxems plens de tota sort de robas y mercaderias, y tenien molts bestiars, los
quals venien ab molta commoditat, lo que redundarà en notable dany d’esta província, que
sa excel·lència se servís conciderar lo reparo de
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dany tant eminent, que dits deputats se oferian
per sa part acudir ab tot lo que convingués en
reparo de tants grans danys en beneffici d’esta
província. E sa excel·lència respongué que ja
veya lo negoci era de gran concideració y que
requirie prompte remey y que ell ho mirarie y
tornarie resposta a dits senyors deputats. En
aquest mateix die, dits magnífichs assessors, en
companyia del magnífich micer Miquel Joan
Magarola, advocat fiscal del General, feren semblant embaxada als magnífichs consellers de la
present ciutat, a la qual respongueren que, axí
per lo interès que tocava a la ciutat, com lo que
per part de ses senyories se’ls representava, mirarien lo fahedor y que, de tot, ab la prestesa
possible, tornarien resposta.
Dilluns, a VI. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor lochtinent general, per medi de Miquel
Pérez, son secretari, referí a ses senyories, en
consistori, com sa excel·lència havia madurament conciderat lo prejudici universal que redundava a esta província del alsament de monedes havien fet en França y del demés que a sa
excel·lència li havien // 90v // representat ses
senyories per medi dels magnífichs assessors del
General a quatre del corrent, y que a sa excel·lència li aparexia que lo medi més convenient era que, per part de sa excel·lència se anomenassen persones y per part del consistori se’n
anomenassen també y, juntament los magnífichs consellers de la present ciutat, fessen lo
mateix y que, junts, se conferissen y tractassen
del remey y, encontinent dits senyors deputats
feren a saber, per medi de dits magnífichs assessors y advocat fiscal als magnífichs consellers de
la present ciutat, la resolució havie presa sa excel·lència, y dits magnífichs consellers digueren
a dits magnífichs assessors que se aguardassen y,
a cap de poch, cridant los dits en sa stància, los
digueren que la ciutat faria lo mateix y, dit die,
després dinar, dits magnífichs assessors, per
orde del consistori de ses senyories, anaren a sa
excel·lència y digueren com a ses senyories y
dits magnífichs consellers los aparexia bé la resolució havia presa sa excel·lència y que, axí, dits
magnífichs consellers y deputats anomenarien
persones, a effecte de fer la conferència que sa
excel·lència, havie dit era convenient fer-se. E sa
excel·lència encontinent digué que, per sa part,
nomenarà lo molt reverent canceller, lo magnífich regent la Real Cancellaria, los magnífichs
micer Hierònym Astor, micer Joan Magarola,
micer Jaume Mir, micer Francesch Ferruz, advocat fiscal, y micer Christòphol Fumàs, advocat patrimonial. Tornada la resposta al consistori, dits senyors deputats digueren que los
magnífichs assessors y advocat fiscal anassen a
casa la ciutat a referir la dita nominació als magnífichs consellers, los quals, encontinent nome-

naren per part de la ciutat mossèn Joseph de Bellafilla, donzell, micer Francesch Xammar y micer Pere Joan Rossell, advocats de la ciuta(t) y
mossèn Jaume Damians, mercader. Tornats en
consistori, los senyors deputants nomenaren
per sa part dits magnífichs assessors y advocat
fiscal.
91r

Dimars, a X. En aquest die, a instància de Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, foren presentades per mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General,
als il·lustres y molt reverents senyors canonges y
insigne Capítol de la Seu de la present ciutat de
Barcelona, juntat y congregat // 91v // en las
claustres de dita Seu, en la capella dita lo Capítol, a hont per semblants y altres negocis se solen ajuntar y congregar, las letras de monició
despedides y emenades del consistori de ses senyories en virtut de desliberacio feta en lo dit
consistori a set de novembre proppassat, continuades en lo present dietari sots jornada de 19
de dezembre proppassat, acerca de que provisions de dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, officis y benefficis ecclesiàstichs no sien presentats ni conferits a persones estrangeras del
present Principat y comtats, per la observança
de las generals constitucions, las quals letras,
per evitar prolexitat y superfluïtat se dexen de
continuar, referint-se a la continuació de aquelles, com dalt se diu, feta en dita jornada de 19
de dezembre proppassat y, de aquelles, ne
fonch donada còpia al dit molt reverent y insigne Capítol y, dits senyors canonges, en nom de
aquell, respongueren que ells estaven promptes
y aparellats de obehir-les, de las quals coses ne
fonch levat lo present acte a instància de dit
procurador fiscal del dit General. Presents per
testimonis mossèn Sebastià Garau, prevere y benefficiat de la Seu, y Damià Fonolleda, receptor
dels salaris de la Real Audiència, ciutadà de Barcelona.

92r

Dimars, a XIIIIo. En aquest die ses senyories anaren a besar la mà y donar la benvinguda al il·lustríssim senyor cardenal Pamfilio, lo qual estava
hospedat en lo palàcio del excel·lentíssim bisbe
de Barcelona y, arribats ses senyories consistorialment, ab los porters y mases grans devant, a
sa presència, los rebé ab molta cortesia y, havent-li donada la venvinguda, se despediren ab
molt gran aplàuso de tots.
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Dimecres, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa, per fer la extracció de
nou habilitadors per fer la inseculació fahedora
dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, comforme disposició del capítol 8 del nou redrés, y
serviren de braços los testimonis devallscrits, los
quals testimonis foren tres de cada estament se-

güents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors Miquel Amell, canonge de la Seu, de
Barcelona, Pau Folquer, canonge de dita Seu y
Joseph Juallar, sacristà y canonge de Elna; // 92v
// per lo estament militar los senyors don Joan
de Eril, Francesch Puigjaner, donzell, y Francesch Joan de Vergós; per lo estament real los
senyors Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de
Barcelona, Joan Agustí Bruno, doctor en medicina, ciutadà de Barcelona, y Pere Màrtir Comalada, ciutadà honrat de Vich. Entre los quals
se suscità algun debat o qüestió sobre la forma
de sèurer en lo acte de la dita extracció, pretenent los ecclesiàstichs haver de sèurer en primer
loch, los militars en segon y després los reals y,
axí, dits testimonis, per ara y per no haver de diferir lo acte de la extracció, sens prejudici algú
de sos drets y pretensions, se acontentaren sèurer en la forma que fins assí s’és acostumat, ab
expressa protestació que lo present acte no sia
tret en conseqüència. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent. Y axí encontinent, en presència de dits
braços y testimonis que serviren de braços, foren extrets nou habilitadors, ço és, tres de cada
estament següents: Per lo estament ecclesiàstich
los senyors fra Hierònym de Calders, comanador del hàbit de Sant Joan, fra Miquel Salavardenya, pabordre de Sant Cugat de Vallers, Mathià Cella y de Sorribes, canonge de la Seu de
Gerona; // 93r // per lo estament militar los senyors Francesch Cartellà y de Massanet, donzell, en Barcelona domiciliat, Jordi de Fluvià,
donzell, en Barcelona domiciliat, Hiacynto
Domènech y Desbarri, donzell, en Vich domiciliat; per lo estament real los senyors Pere Vicents Saÿts, mercader, ciutadà de Gerona, mestre Francesch Huguet, doctor en medicina,
ciutadà de Barcelona, y Martí de Avaria, ciutadà
honrat de Tortosa. Com més largament està
continuat en libre de Deliberacions, sots la present jornada.
En aquest mateix die, estant juntes las ditas personas extretes per fer la habilitació, havent jurat
y oÿda sentència d’excomunicació en la sòlita y
acostumada forma, se mogué alguna competència y debat entre ells acerca dels assientos y, axí,
se assentaren, ço és, los tres ecclesiàstichs al cap
de taula, després los militars y després los reals
per son orde e fonch presentada entre ells la
scriptura del tenor següent:
«Havent-se suscitat algun debat o diferència entre los senyors habilitadors vuy, die present, extrets per la inseculació fahedora dels lochs vaccants de deputats y oÿdors sobre la forma y orde
de sèurer en lo acte de la dita habilitació, pretenent los ecclesiàstichs haver de sèurer en primer
loch, secundàriament los militars y aprés los re329

als, pretenent los militars y reals lo contrari, ço
és, haver de sèurer interpol·ladament y, axí, los
dits senyors militars y reals, per ara y per no haver de differir lo acte // 93v // de dita inseculació, de que poria resultar dany al General, y sens
prejudici algú de sos drets y pretencions, se
acontenten sèurer en la forma sobredita, comforme han segut en lo últim acte de la habilitació, ab expressa protestació que lo present acte
no sie tret en conseqüència, ni per aquell se
augmente ni disminuesca lo dret de las parts.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.»
E fet açò, encontinent comesaren lo acte de dita
inseculació y acabaren aquell lo endemà, entre
las deu y onse hores abans de mitgdie, com més
largament és de vèurer en lo acte de dita inseculació, continuat en libre de Deliberacions sota la
dita jornada.
Dijous, a XVI de maig MDCXXX. En aquest die los
senyors de la Novena han ordenat al molt reverent senyor ardiaca Joseph Claresvalls, promovedor de la present inseculació, que·s servesca
reportar als molt il·lustres senyors deputats y
consistori de aquells que, attesa la repulsa se és
feta de la persona de fra Francesch Miquel, del
orde de Sant Joan de Hierusalem, comanador
de la commanda de Sisterns y Siscar anomenada, per lo loch de oÿdor religiós vaccant per
mort de fra Miquel Ribes, sien servits anomenar
altra persona per lo mateix loch, cominant, ab
lo acato y reverència que·s deu, en virtut del capítol 8 del nou redrés, que conté la forma de las
inseculacions que, passat lo termini que disposa
lo dit capítol de Cort, se procehirà en la exequució de aquell a inseculació del dit loch en favor de la persona que aparexerà a dits senyors de
la Novena, de les quals coses, dits senyors // 94r
// de la Novena han manat a mi, scrivà major y
secretari del General, ne levàs acte sots las penas
contengudas en los capítols de Cort. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari y Hierònym Galí, scrivent. E lo mateix die y quasi encontinent, dit senyor promovedor hisqué del
aposiento de dits senyors de la Novena e, poch
aprés, tornà y referí a dits senyors de la Novena
com ell havie reportat als dits senyors deputats y
a son consistori lo que se li era ordenat, feta en
substància la comminació dalt contenguda y
que, dits senyors deputats han respost que,
molt prest procurarien en tornar resposta a dits
senyors de la Novena, de las quals cosas, per
manament dels dits senyors de la Novena, és levat acte per mi, dit scrivà major. Presents per
testimonis los demuntdits. E poc aprés de la
dita resposta, los dits senyors de la Novena, en
presència de mi, scrivà major y testimonis demuntdits, giraren lo rellotge per saber ab certi-
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tut lo discurs de la hora que diu y disposa lo dit
capítol de Cort, per poder procehir a la exequució de aquell en fer los dits senyors de la Novena
la inseculació per al dit loch, y ordenaren al dit
senyor promovedor que encontinent ho fes a
ssaber als senyors deputats y consistori de
aquells, de las quals cosas jo, dit scrivà major,
n·é levat lo present acte, per orde y manament
de dits senyors de la Novena. Presents los testimonis demuntdits. E poch aprésa, los senyors
deputats, per medi dels magnífichs assessors y
advocat fiscal, feren rèplica a dits senyors de la
Novena, suplicant-los fossent servits tornar mirar y votar lo negoci de dit fra Francesch Miquel, usant de la facultat concedida per lo dit
capítol de Cort.
94v

ment, féu relació a ses senyories com ell visita lo
magnífich Miquel Móra, defenedor del General, lo qual dix tenir una indisposició larga, ço
és, una imbecilitat de nirvis, per remey de la
qual té necessitat de anar en la vila de Caldes a
pèndrer los banys.
96r

En aquest mateix die, acabat de legir lo acte de
la inseculació, comparegué en consistori de ses
senyories lo noble don Jacinto Vilanova.
En aquest mateix die, mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, vingué en
consistori de ses senyories, lo qual en nom y
com a procurador del reverent Pere Joan Pallarès, canonge de Besalú y benefficiat de la iglésia parrochial de Santa Maria de la Mar, de la
present ciutat de Barcelona, guarda ordinària
del General del portal de Mar de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Miquel Axada, notari públich de Barcelona als 27 del corrent, en dit nom renuncià
en mà y poder de ses senyories lo dit son offici,
en favor de Pere Masmitjà, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de dit Pere
Masmitjà. E ses senyories acceptaren la dita renunciació comforme per capítols de Cort los és
lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Gismundo Boffill, notari, ciutadà de Barcelona, y Joseph Ferrer, donzell, en Barcelona
domiciliat.
Disapte, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Bonaventura Bailet, // 95r
// chirurgià, ciutadà de Barcelona, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com
ell ha curat Antoni Esbert, guarda del General,
detingut en los càrcers de la present casa, lo
qual dix tenir una nafra en lo cap, la qual judique ser-se feta ab instrument tallant y aquella
arriba al cràneo y semblants nafres se diu ser
mortals, y axí té necessitat, lo dit Esbert, de exir
de dits càrcers per fer dita cura.

95v

Dimecres, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joan Castelló, doctor en medicina, lo qual, mediant juraa. a continuació ratllat per orde de.
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Diumenge, a XXVI. En aquest die la sereníssima
senyora reyna de Ungria entrà en mar y passejà
ab las galeras fins prop la torra del cap del riu y,
al embarcar-se, las galeras li feren una gran salva
real, tirant totas ab bala, que fonch cosa molt de
mirar y, a la tarde, quant desembarcà, tornaren
tirar y los baluart(s) de la ciutat feren una gran
salva, tirant tota la artilleria de dits baluarts.
Dilluns, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Argila,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com ell visite a
mossèn Antoni Thió, scrivà major y secretari del
dit General, lo qual dix estar en lit ab febra, per
la qual no pot servir lo dit son offici.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories per part dels magnífichs consellers
de la present ciutat mossèn Lu ýs de Boxadós y
Lull, donzell, y mossèn Jaume Bru, ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors per part de
dits magnífichs consellers y ciutat, los quals digueren a ses senyories com los dits magnífichs
consellers, per medi de las personas havien nomenat per lo negoci del alsament de les monedes en França, los havien referit alguns medis
convenients per al reparo de tant gran dany,
que a dits magnífichs consellers y ciutat aparexia
que, ses senyories ho devien proposar en braços
y que, axí, // 96v // aconsellaven a ses senyories
los juntassen tant prest com fos possible y que,
en ells, representassen tot lo que havie succehit
en dit fet perquè, comforme lo que dits braços
aconsellarien, se pogués pèndrer la resolució
convenient per beneffici de aquest fet. E ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que estava molt a son loch
lo que ses magnificències los enviaven a dir y
que ells manarien fer la crida per a juntar los dits
braços.
Dimars, a XXVIII. En aquest die ses senyories
anaren a donar la benvinguda al il·lustríssim cardenal Moscoso, lo qual, pochs dies havia, era
vingut de Castella y estava hospedat en lo monastir de Jesús, del pla de Barcelona, y ses senyories anaren ab cotxos, consistorialment, ab
los porters y masses grans devant y, arribats a sa
presència y donada dita benvinguda, los rebé ab
molt gran aplàuso y, a cap de poch, se despediren ab molta cortesia.

Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich Francesch Joan de Vergós, donzell, pagador de las
galeras del dit General, lo qual renuncià en mà y
poder de ses senyories lo dit son offici de pagador, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
97r

En aquest mateix die lo dit magnífich Joan
Francesch de Vergós, donsell, present en lo dit
consistori de ses senyories, lo qual presentà a ses
senyories un privilegi de veguer de la present
ciutat en son favor despedit per la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, en forma de cancellaria, lo qual fonch per ses senyories acceptat y manaren ser continuat en lo libre
de Juraments de officials reals y registrat en la
forma acostumada y, dit magnífich Francesch
Joan de Vergós, prestà lo jurament, sagrament y
homenatge acostumats.
En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa, cridats del die aÿr ab veu de
pública crida, en la qual junta entrevingueren
las persones dels tres estaments, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Francisco
de Eril, abat de Sant Cugat de Vallers, Joseph
Claresvalls, ardiaca major y canonge de Barcelona, Joan Garcia, canonge de Barcelona; per lo
estament militar los senyors don Lu ýs Dezcallar, Francesch Tamarit, Joseph de Bellafilla,
Joan Batista Cassador, Agustí de Lana, Francesch Puigjaner, don Joan de Erill, don Ramon
Gilabert, // 97v // don Diego de Alentorn, don
Joan Semmanat, don Francesch Amat, don Miquel Agulló, don Francisco de Ayguaviva, Cebrià de Loscos, Joseph Spuny, Francesch Genovès, don Joan de Josa, Phelip de Sorribes y
Rovira, Francesch Ferrer; per lo estament real
los senyors conseller en cap, Francesch Sala,
Bertran Dezvalls, Francesch Dalmau, micer
Aleix Tristany. Als quals, per ses senyories fonch
feta la poposició següent:
«Lo deputat local de Perpinyà ab sa carta scrita
en Perpinyà als 29 del mes de abril pròxim passat, la qual se legirà per lo scrivà major, nos
donà avís que lo mal contagiós de la peste anava
perseverant en França y que los francesos havien
posats alguns magatsems de robas en algunas
parts de las fronteras, en los quals venien a manco preu las robas y prenent los trentins a rahó de
trenta-sis reals y los doblons a rahó de trentados reals, per las quals commoditats molts mercaders acuden a ditas parts a comprar robas, las
quals, contra las prohibicions fetes, entren en lo
331

present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya. // 98r // Conciderant nosaltres la importància de aquest negoci y los danys ne porien resultar, axí per rahó de la salut, com també
perquè se donava occasió grandíssima a que
se’n anassen en França los trentins y altre moneda de or dels presents Princiapat y comtats, encontinent donaren rahó del fet, ab còpia de dita
carta, al excel·lentíssim senyor lochtinent general de sa magestat y als senyors consellers, suplicant-los respectivament volguessen estar attents
a cosa de tanta importància. Prengué’s apuntament que·s conferissen persones del Real Consell, de la ciutat y d’esta casa y sa excel·lència
anomenà per la conferència als molt reverent
canseller, noble regent la Real Cancellaria, magnífichs micer Astor, Magarola, Mir, Ferruz, advocat fiscal, y Fumaz, advocat patrimonial; los
senyors consellers als senyors Joseph de Bellafilla, Jaume Damians y los dos magnífichs advocats ordinaris; y nosaltres a nostres assessors y
advocat fiscal. Han totas <en totas> estas personas tingudes moltes conferències y juntes en los
quals se ha discorregut largament sobre los remeys podian tenir estos danys imminents y, per
ara, han apuntat y advertit que, entretant se
procuren majors remeys, se fessen dos crides, la
una per part de sa excel·lència, prohibint a occasió del morbo, sots graves penas a fins a mort
natural, la entrada de totas robas del regne de
França, los quals se publiquen de nou per tots
los lochs sie menester y, l’altre, fàssem nosaltres
prohibint la entrada de ditas robas de França,
per observança de la constitució 64 de las Corts
del any 1547 y del capítol del redrés del General
fet en ditas Corts 1547 y de las ordinacions fetas
en los passats y en lo present trienni, las quals se
publiquen axí mateix per los lochs sie menester.
Més avant, que attès importa poch fer cridas
sinó són exequutades, que per a què puntualment ho sien, nosaltres enviem, ab las commissions necessàries, un official del General a las
parts de la frontera de França, a effecte de que
fasse<n> las aprehensions sien menester y que
vaje ab est official un alguazil o commissari real,
per a que li assistesque contínuament en totas
las aprehensions se hauran de fer, en la forma
que·s fan per los officials reals, // 98v // en la present ciutat y tots los lochs del present Principat,
assistència als officials del General y que, per ço,
gasten de pecúnies del General lo que sie menester per a obtenir la exequució de nostres crides y que, estos officials, axí del General com
real, se’n aporten las letras, commissions y instruccions necessàries per a que se alcanse lo fi se
pretén ab esta prohibició, finalment, que la ciutat fasse la major fàbrica de sous del molinet
que·s pugue per a que·s recullen per ella los
trentins que vuy van corrent per la terra. Estos
medis, per via de pensament apuntats per las
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personas de la junta, ha aparegut a propòsit y
los senyors consellers, ab lo savi Consell de
Cent, acerca del que·ls toca han presa convenient deliberació, sa excel·lència també la ha
presa de posar en exequució lo que li toca en
dits apuntaments y sols falta que nosaltres la
prengam. Per a pendre-la ab la segurentat que
lo negoci requereix, havem suplicat a vostra
magnificència y mercès prenguessen treball de
juntar-se en est loch y, axí, proposa a vostra
magnificència y mercès tot lo dit fet per a que·s
servescan aconsellar-nos si posarem en exequució los dits apuntaments en quant nos tocan y lo
demés aparegue convenir per la bona direcció
d’est negoci a honra de Déu, servey de sa magestat y beneffici universal de aquest Principat y
comtats.»
Y encontinent, lo dit magnífich conseller en
cap, prengué la dita proposició y se’n anà en
casa de la present ciutat per consultar aquella ab
los magnífichs consellers, com és acostumat, y a
cap de poch tornà en dita junta de braços y
portà son vot es scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits braços y, encontinent tots los
dits senyors de dita junta votaren, quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y consideració, y aconsellaren a ses senyories que ses senyories, ab tota la diligència que negoci de tanta
importància requereix, se servescan posar en
exequució los apuntaments continguts en la
proposició sobredita, la qual és comforme los
advertiments que las personas de la junta han
adverat, que d’ells se ha de tenir per cert han de
redundar en molt gran servey de Nostre Senyor,
de sa magestat y beneffici universal de aquest
Principat y comtats.
99r

Juny MDCXXX

99v

Dilluns, a IIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Joan Castelló, doctor
en medicina, lo qual, mediant juraments, féu relació a ses senyories com ell visite lo magnífich
Miquel Móra, defenedor del General, lo qual
dix que, pochs dies fa, era anat en los banys de
Caldes de Monbuy per medicinar-se de una enfemedat y que, dos o tres dies fa, és tornat de
dits banys en la present ciutat y, per avuy, està
en lo lit ab febra contínua, per la qual no pot
servir lo dit son offici.
En aquest mateix die, ses senyories donaren a
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, dos vots continuats quiscú d’ells en un
full de paper, fets de orde y commissió de ses
senyories sobre las cosas en aquells mencionades, ço és, lo hu per los reverent y magnífichs
senyors los doctors Joseph Ramon, Francesch
Lenes, Joseph Juallar y Raphael Lob<r>et y, lo
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altre, per los doctors micer Joan Ximenis y micer Raphael Puig, manant-me que continuàs
aquells en lo present dietari y axí són continuats, com baix se conté:
«Després proposats per los molt il·lustres senyors deputats y per los magnífichs assessors del
General de Cathalunya, de comú acordi, als
doctors infrascrits, juntament ab los magnífichs
micer Joan Ximenis y micer Raphael Puig per a
què, sobre d’ells, digan son vot y parer. Primo si
poden los senyors deputats, després de haver
comesas las causas criminals als magnífichs assessors ut justiciam faciant et ministrent entrementre’s durant la causa o altrament dels // 100r
// presos y estatuir, ordenar y deliberar acerca
d’ells y ses causes y en què casos y en què forma.
2o si, presuposat que lo consistori pugue en alguna manera entremetre’s de dits presos o de
lurs causas, puguen en la decretació y commissió de ditas causas criminals, expressament reservar-se la dita facultat y potestat. Los dits doctors infrascrits acerca del primer dupte són de
vot y parer que, attès per las constitucions primera y segona del títol «De offici de deputats» y
per molts y diversos capítols de Cort e del libre
de Quatre Senyals, tota la jurisdicció en causas
civils y criminals y en altres negocis del General
és estada donada y tribuïda per lo rey y per la
Cort als dits senyors deputats, sens que (es) trobe moderada ni disminuïda per ninguna altra
constitució y capítol de Cort y, per lo capítol 34
de las Corts del any 1599, que és lo dret novíssim y al qual se ha de estar, dits magnífichs assessors no·s poden entremètrer sinó de las cosas
de mera justícia y causas que·ls seran comesas
per dits senyors deputats y, per consegüent, las
cosas que són de gràcia, o que no són de mera
justícia, pertanyen a dits senyors deputats y, lo
offici y potestat de judicar y entremetre’s en cosas de justícia, que tenen dits magnífichs assessors, és dependent y subordinat a la dita jurisdicció de dits senyors deputats, en los quals, no
obstat la causa comesa, resta major imperi, perrogativa y preminència. Per quant donar a manlleuta y relexar los presos y carcel·lats ab fermanças in honorem festorum o altrament ex
aliqua alia simili causa, no sols no és de mera
justícia, però encara principalment se reputa per
gràcia, vènia e indulgència que, per ço, poden
los senyors deputats a ssoles, ab deliberació extra processum, eciam que la causa sie comesa,
tràurer y relexar qualsevol presos a manlleuta y
ab fianças in honorem festorum o ab reincidència
ex alia similis causa justa en los delictes no exceptuats per la ley y en // 100v // los casos que
no· y haja particular prohibició per capítols de
Cort y, en açò, no ha aparegut styl en cotrari, ço
és, de no haver-se fet quant ý fos, essent matèria
mera facultatis, no serie de concideració ni tin-

cehiment de aquella, que presuposa haver de
entrevenir lo vot y parer dels assessors en las
causas criminals y attès que, de temps immemorial, en la casa de la Deputació s’és observat y
observe que, comesas las causas en lo que toca a
justícia, los senyors deputats han estat y estan al
vot y parer dels assessors y no consta ser-se fet lo
contrari, ni que hajan votat, ni declarat alguna
causa, axí interloqüendo com difinitivament, ni
feta provisió alguna sens lo vot y parer de dits
assessors y que, en dita casa, lo ús y styl inconcusament observat té força de ley hi·s deu observar com a capítol de Cort. Per ço y altrament
són de vot y parer que dits // 101v // senyors deputats, després de haver comesas las causas criminals a dits assessors et justiciam faciant et ministrent, no poden relexar o dexar a manlleuta
eciam in honorem festorum per ésser sobre cosa
concernent a justícia, deduïda en ju<n>y, sens
vot y parer de dits assessors y que, per consegüent, en la decretació y commissió de ditas
causas no se han de reservar tal facultat, a més
que seria apartar-se del inveterat styl y orde judiciari de dita casa per no constar que may en
ningun temps se sian axí comesas ditas causas,
salvo etcètera. Ximenis, utriusque juris doctor.
Raphael Puig, utriusque juris doctor.»

dria força de ley y que, generalment, a dits senyors deputats privative a dits magnífichs assessors los specta tots los negocis de gràcia o que
no són de mera justícia en los casos per capítols
de Cort no prohibits. Acerca del segon dupte,
són de vot y parer que, attès lo<s> styl de la present casa de la Deputació, inconcussament observat, és de fer-se las decretacions y commissions de causas als magnífichs assessors, lo qual,
acerca de ditas commissions és notori y de concideració, simpliciter et absque ulla reservacione
y que, dita reservació no és necessària, puix no
tribuex més dret del que sens ella tenien dits
senyors deputats que, per ço, se observe lo que
se ha acostumat fins assí salva capitula. Josephus
Ramon, juris utriusque doctor. Franciscus Lenes,
decretorum doctor. Josephus Juallar, juris utriusque doctor. Raphael Lobet, decretorum doctor.»
«Jhesús, Maria, Raphael. En lo fet consultat per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya als doctors
infracrits, juntament ab los magnífichs doctors
micer Joseph Ramon, Francesch Lenas, Joseph
Juallar y Raphael Lobet, acerca dels duptes següent[s]: Primo, si poden los senyors deputats,
després de haver comesas las causas criminals als
magnífichs assessors ut justiciam faciant et ministrent, entremetre’s en la causa o altrament
dels presos y statuir, ordenar y deliberar acerca
d’ellsa // 101r // y sas causas y en què cosas y en
què forma. 2o si, presuposat que lo consistori
pugue, en alguna manera, entremetre’s de dits
presos y sas causas, puguen en la decretació y
commissió de ditas causas criminals expressament reservar-se la dita facultat y potestat. Los
doctors infrascrits, attès que lo offici de la assessoria de la casa de la Deputació és ordinari, creat en Corts Generals y que los assessors, per capítols de Cort, se diuen ésser y són ordinaris y
axí licet habeant nominacionem ab homine, habeant tamen jurisdiccionem a lege y que dits assessors és concedit lo fer las causas y relació de
aquellas als senyors deputats y aconsellar-los en
tot lo que·s matèria de justícia y lo vot de dits
assessors és decissiu y a ell han de estar dits senyors deputats sens poder votar cosa alguna y,
attès que, després de ser comesa la causa y entremesos en ella los assessors dicitur caeptum
judicium y tot lo que ve, hi·s segueix després,
per concernir lo interès del fisch o de la part deduït o deduïble en juý, és matèria de justícia,
acerca de la qual se ha de estar, com dit és, al vot
y parer de dits assessors y, attès que, per constitucions de Cathalunya és prohibit condempnar,
absòlver y dexar a manleuta sens coneguda de
causa, sots la qual és comprès qualsevol pro-

Dimecres, a V. En aquest die ses senyories anaren, ab los porters y masses grans devant, consistorialment, ben acompanyats de molts officials de la present casa, a donar la benvinguda al
il·lustríssim cardenal Spinola, qui lo die de aÿr
era arribat de Castella y estava hospedat en Sant
Francisco de Paula de la present ciutat y, arribats a sa presència y donada dita benvinguada,
dit senyor cardenal los rebé ab // 102r // molt
gran demostració de contento y, a cap de poch
se despediren, fent-se entre ells moltes cortesies.
102v

a. a continuació dos vots, transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1560.
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Dilluns, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del general de Cathalunya manarem a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General que, a instància de mossèn
Francesch Sala, síndich del dit General, presentàs, com en effecte fonch presentada, la requesta devall scrita al il·lustre senyor don Lu ýs
Monsuar, balle general del present Principat, la
qual scriptura fonch presentada y levat acte de
aquella, com baix està contengut, en la forma
que·s segueix:
«Il·lustre senyor. Ab embaxada de 19 de janer y
de 26 de febrer del corrent any 1630, los deputats y oÿdors de comptes del General de aquest
principat de Cathalunya, representaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat en aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, lo que
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aleshores havien entès, que vostra mercè, com a
balle general del mateix Principat, ab motiu de
capbrevar las rendas que lo patrimoni real reb y
deu rèbrer en los castells y tèrmens de la ballia
de Verges, la Tallada, Bellcayre y altres, havia
anomenat y assignat en jutge e assessor a Nicholau Sabat, notari real de la vila de Torruella
de Mongrí, per procurador fiscal a Joseph Pont
y Marçó, per advocat fiscal a Domingo Carles,
tots de la mateixa vila, y altres officials y que, los
dits assessor, advocat fiscal y altres, en virtut de
la commissió y nominació que tenen de vostra
mercè, tractaven y decidien, no sols causas de
capbrevació, però encara de carnicerias, reparos
de camins, de carrers públichs y altres tocants a
las regalias y patrimoni de sa magestat, fent en
elles manaments, visures, penyoraments, publicant crides y fent sentències y los decrets de exequucions de aquelles contra // 103r // qualsevol
persones. E com ditas nominacions de officials
sien contra las generals constitucions, primera
«De offici de jutges y assessors ordinaris» que
prohibeix algun jutge ordinari o assessor no sie
més a hont no són acostumats de ésser y altres
de dit aquest Principat, col·locades en lo títol
«Que novells officials no sien posats» de la
Nova Compilació, en las quals està disposat que
novells officials no sien creats y, particularment,
contra la constitució primera «De offici de balle
general», disposant que vostra mercè no puga
usar de altra jurisdicció que aquella de que usaven los balles generals en temps del sereníssim
rey en Pere, en lo qual, semblants commissions
no·s feien, ni encara de leshores ensà se són
practicades ni usades en lo present Principat,
per las moltas vexacions que dits officials, com
aquells que no estan subjectes a visita, los fan
quiscun die. Per ço los dits deputats y oÿdors, a
càrrech dels quals està procurar la observança de
dites constitucions, a sa excel·lència, per medi
de sos embaxadors, extrajudicialment suplicaren fos de son servey manar a vostra mercè, com
a balle general demuntdit, y a son consistori
que, dites commissions y nominacions y actes
de jurisdicció de aquelles seguits, com a fetes y
fets contra las ditas constitucions cassassen, revocassen y annul·lassen y, de la dita revocació
fessen fe a sa excel·lència y que, a caetero se abstinguessen de semblants commissions, nominacions y actes de jurisdicció, com més largament
en la dita embaxada y scriptura, que·s donà de
aquella a sa excel·lència, a la qual se ha relació,
se conté. Y com, fins lo die present los dits deputats y oÿdors, no solament no hajan alcansat
lo reparo de la contrafacció de las ditas constitucions que·s prometien y prometen de sa excel·lència, però encara hajen entès que·s continuen los actes de jurisdicció mencionats en la
dita scriptura de embaxada, en notòria contrafacció de las ditas constitucions, drets y privile334

gis de aquesta província, y en gran prejudici dels
provincials de aquella, tornen ab esta scriptura a
representar a vostra mercè dits prejudicis y contra- // 103v // faccions de constitucions, instant
y, ab lo degut respecte, requerint a vostra mercè
que, encontinent revoque, casse y annul·le tots
aquells y los prejudicis que per ells se han seguit
hi·s seguexen a dit aquest Principat, naturals y
poblats de aquell, altrament protestan de ditas
contrafaccions y que, per lo reparo d’ellas, se
valdran dels remeys per generals constitucions
statuïts y, en particular, per la constitució «Poch
valria» 11 y altres “De observar constitucions”.
Requirens, etcetera.» Die X junii, anno a Nativitate Domini M DC XXX, de mandato admodum
illustrissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae
consistoriali facto, presente me Antonio Thio, publico apostolica atque regia autoritatibus notario, cive Barcinonae et scribae majori Generalis
Cathaloniae, et presentibus eciam Petro Oliver,
negociatore, cive Barcinonae, et Hieronymo Gali,
scriptore ordinario scribae majori Generalis Cathaloniae, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis per magnificum Franciscum Sala, civem honoratum Barcinonae et sindicum dicti
Generalis, prescripta requisicionis scedula fuit
presentata, intimata et notificata, ac eciam de
verbo ad verbum lecta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem, illustri
et nobili domno Ludovico de Monsuar, Barcinonae populato, baiulo Generalis Cathaloniae pro
sacra, catholica et regia magestate domini nostri
regis, personaliter ad invento in quadam aula
domus Baiuliae Generalis, et illi fuit tradita copia cum esset parata. Et haberet in promptu
quam illi suis propriis manibus recepti et respondens dicti requisitionis scedulae, verbo dixit quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum,
de quibus etcetera. Postmodum autem, die XIII
junii MDCXXX. Constituït personalment lo discret mossèn Francesch Aquiles, notari de Barcelona, procurador fiscal de la Ballia General, en
presència de mi, dit Antoni Thió, scrivà major y
secretari del dit General, // 104r // trobat personalment en casa de ma pròpria habitació, la qual
tinch en lo carrer dels Escudallers blanchs, y en
presència axí mateix de Joan Batista Baró y
Montserrat Guissó, coraler, ciutadans de Barcelona, testimonis a estes coses cridats; lo dit
mossèn Francesch Aquiles, en dit nom, donà y
presentà a mi, dit scrivà major y secretari del
General, la resposta a la sobredita requesta presentada, a instància del síndich del General, al
noble don Lu ýs de Monsuar, balle general de
Cathalunya als deu del corrent, requerint-me
que continuàs dita resposta al peu de la dita requesta y que no liure acte de aquella sens inserta
de la dita resposta, la qual és del tenor següent:

«Responent lo balle general de Cathalunya a
una requesta presentada a instància del síndich
del General de Cathalunya, contenint en effecte
que casse y revoque unes commissions fetes a
Nicholau Sabat, notari, per a fer la capbrevació
de les rendes reals de Torruella de Montgrí, baronia de Verges y la Tallada, pretenent que·s
contrafà a generals constitucions de Cathalunya, que comensa «Ab embaxada de denou de
janer, etcètera» y acaba «Requirens, etcetera»,
diu y respon que no entén en manera alguna haver contrafet a constitucions generals de Cathalunya, però havent entès que, per part de alguns interessants, se havie pretès la contrafacció
al·legada, per a fugir tot dupte, ha molts dies
que dit balle general interposà consulta a sa excel·lència y Real Consell, en respecte de ditas
commissions y, axí, aguarda dita resolució de sa
excel·lència y Consell Real, offerint-se, rebuda
aquella y altrament, ministrar cumpliment de
justícia, restant sempre promte en guardar y observar las constitucions de Cathalunya en quant
procehescan y en los casos tinguen loch y, axí,
donant las presents per resposta, requereix sien
continuades // 104v // al peu de dita requesta y
no sia donada còpia d’ella sens inserta de las
presents respostes. Requirens vos notarialiter.
De quibus, et cetera.»
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories, ab embaxada dels excel·lentíssim
y molt il·lustres senyors visitadors de la visita
que, de present, se fa dels que són estats en lo
trienni pròxim passat deputats, oÿdors de
comptes, officials y demés ministres del General, los magnífichs micer Benet Anglasell, assessor, y micer Francesch Xammar, advocat fiscal
de la dita visita, los quals, segons digueren, en
nom y de part de dits senyors visitadors, de paraula, en substància representaren a ses senyories en lo dit son consistori que, dimecres pròxim passat, que comptàvem a sinch del present
y corrent mes, los dits senyors visitadors, per
medi del magnífich Narcís Fontanet, procurador fiscal de la dita visita, la deliberació que per
dits senyors visitadors fonch feta en lo mateix
die, deliberant ab ella que, per los affers y negocis de dita visita y prosequució de aquells, fossen demanades als dits senyors (deputats) y oÿdors de comptes y al dit son consistori dos mília
liuras, que eren necessàrias per obs y effecte de
la dita visita y negocis de aquella y que, ses senyories, en virtut del capítol de Cort del nou redrés del dit General, ab lo qual està instituïda la
dita visita, fossen servits girar aquellas de pecúnies del General al magnífich Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes de aquell,
segons la disposició de dit capítol de Cort y en
la forma acostumada, y que per ses senyories
fonch respost que lo consistori procuraria en
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pèndrer la resolució que més convindria en lo
dit fet, procurant en tot acudir a la obligació de
sos càrrechs, tenint la conformitat que es rahó
ab los senyors visitadors y que, axí mateix, divendres pròxim passat, per dit micer Narcís
Fontanet, com a procurador fiscal y en nom de
la dita visita y senyors visitadors de aquella,
fonch suplicat a ses senyories lo mateix que·s suplicà en dit die de dimecres pròxim passat y que,
per ses senyories fonch respost que lo consistori
procuraria pèndrer resolució en lo dit fet // 105r
// qual aparexeria convenir y que, no havent ses
senyories presa resolució sobre lo dit fet en los
dits dos dies, los dits senyors visitadors, disapte
pròxim passat, enviaren a ses senyories y a son
consistori lo doctor micer T. a... Tristany, ajudant de advocat fiscal de la dita visita, lo qual,
axí mateix de part de dits senyors visitadors, representà la necessitat que· y havia de que ses senyories girassen las ditas dos mília liuras al dit
magnífich regent los comptes del General, perquè ab ellas la dita visita y negocis de aquella se
puguen continuar y passar avant, comforme disposa lo dit capítol de Cort, suplicant a ses senyories fossen servits girar aquellas y, com los
negocis de la dita visita sien urgents, axí per ser
lo temps de aquella molt breu, que se acaba lo
temps de las declaracions assignat per lo dit capítol de Cort dins molt pochs dies, y la dita
quantitat demanada sia necessària per la expedició de dits negocis y, dits senyors visitadors, fins
lo die present no hajen alcansat que ses senyories girassen la dita quantitat, ells, dits assessor y
advocat fiscal, enviats per los dits senyors visitadors, en nom de aquells y per exequució de dita
sa deliberació, representan a ses senyories tot lo
que, per dits magnífichs mossèn Narcís Fontanet, procurador fiscal, en los dits dies de dimecres y divendres pròxim passats y per lo dit doctor, micer Tristany, ajudant de advocat fiscal de
dita visita, disapte pròxim passat, fonch representat, suplicant a ses senyories sien servits pèndrer prompta resolució sobre lo que és estat suplicat a ses senyories de que sien servits ses
senyories, en virtut del dit capítol de Cort y de
la deliberació dels dits senyors visitadors, ja liurada a ses senyories en scrits, girar al dit magnífich regent los comptes las ditas dos mília liuras
per los fins y effectes de la dita visita o que, altrament // 105v // se servescan ses senyories donar licència en què, per dits senyors visitadors,
se fassan los procehiments que, per dit capítol
de Cort són promesos fer-se, y requereixen al
scrivà major del General que continue la present
embaxada, en substància del què aquella conté,
en lo dietari de la present casa. E ses senyories,
de paraula respongueren que la multitut y gravedat dels negocis que en aquestos dies han suca. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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cehit a son consistori no·ls ha donat loch a poder pèndrer la resolució, qual convé, sobre lo
que, per part de dits senyors visitadors, los és estat demanat, emperò que lo consistori pendrà la
dita resolució y farian a saber aquella als senyors
visitadors per medi dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del General per tot lo die present.
E los dits micer Benet Anglasell, micer Francesch Xammar, assessor y advocat fiscal de la
dita visita, replicant, digueren de paraula a ses
senyories, que ses senyories fossen servits pèndrer la dita resolució abans de migdie del die
present y que, per saber aquella, faran estar fora,
a las portas del consistori, lo procurador fiscal
de la dita visita. E los dits senyors deputats, responent de paraula a la dita rèplica, digueren que
la tenian dit y respost que lo consistori pendria
la dita resolució y faria saber aquella als senyors
visitadors per medi dels assessors y advocat fiscal
del General per tot lo dia present y que feyan la
mateixa resposta y, axí, dits assessor y advocat
fiscal de la dita visita se despediren de ses senyories.
106r

Dimecres, a XII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada dels
senyors visitadors de la visita corrent del General, los magnífichs micer Benet Anglasell, assessor, y micer Francesch Xammar, advocat fiscal
de la dita visita, los quals, de part de dits senyors
visitadors, representaren a ses senyories que, a
bé que pochs dies fa, per part de la dita visita se
fos suplicat a ses senyories fossen servits girar al
magnífich regent los comptes del General, de
pecúnies de dit General, per affers y obs de dita
visita, dos mília liuras y que, per ses senyories se
ha representat, per medi dels magnífichs assessor y advocat fiscal del dit General, en consistori de dits senyors visitadors, que ses senyories
havien deliberat ser girades al dit regent los
comptes mil liuras per la dita visita y obs de
aquella, pregant a dits senyors visitadors fossen
servits de acontentar-se de las ditas mil liuras en
concideració de que, per al present, lo General
no està sobrat, tant per los molts gastos se són
offerts en lo present y corrent trieni, per lo naxament del sereníssim príncep de Espanya y vinguda de la sereníssima senyora reyna de Ungria
y per las alimàrias y festas se són fetas per ditas
dos rahons y causes, com per ser molt dificultosa la cobrança dels dèbits del General y ser las
entrades y exides de aquell molt tènues per haver cessat y cessar lo comers del regne de
França, y altrament per los molt fraus se cometen al General. Dits senyors visitadors han fet
particular diligència en vèurer y saber las quantitats són precissament necessàrias per los pagaments y gastos dels afers de dita visita y han trobat ésser necessàries // 106v // per lo manco mil
y sinch-centas liuras y, axí, sinch-centas liuras
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més de las que, per ses senyories últimament
són estades deliberades y, per ço, suplicaven a
ses senyories fossen servits girar al dit regent los
comptes, per lo dit effecte de dita visita, las ditas
mil y sinch-centas liuras, compreses ab ellas las
ditas mil liuras que, com se diu, són ja últimament deliberades per lo mateix effecte. E ses
senyories respongueren, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que lo consistori tractarie de
aquest negoci y procurarie pèndrer la deguda
resolució.
En aquest mateix die, entre las sis y set hores de
la tarde, partí de la present ciutat de Barcelona
la sereníssima senyora reyna de Ungria y se embarcà en las galeras de Nàpols, Spanya y Gènova, que en número eren vint-y-sinch galeras, per
anar en Alemanya, fent dita embarcació per un
pont que, per dit effecte, estava fet sota del pont
que passa y travesse lo pla de Sant Francesch,
des de la casa del excel·lentíssim senyor duc de
Cardona fins a la muralla de mar y, al embarcar,
ditas galeras feren una gran salva real tirant totes
les pesses ab bales, que fonch gran contento, y
la dita sereníssima senyora reyna se embarcà en
la capitana de Nàpols y hagué tant gran concurs
de gent com may se sia vist.
Dijous, a XIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyor Joan Boldó, canonge de la
Seu de la present ciutat, don Francisco Çagarriga y Bertran Desvalls, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans devant y de
molts officials del General, se conferiren en son
palàcio y, arribats a sa presència, donaren y explicaren la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Don Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma, ab suplicació presentada // 107r // en consistori dels deputats als
8 del corrent mes de juny, ha representat que lo
magnífic micer Christòphol Fumàs y Desplà,
advocat fiscal patrimonial de sa magestat, ha firmada y sotascrita una suplicació, ab la qual, lo
procurador fiscal del real patrimoni ha comparegut en la Real Audiència, opposant-(s)e en la
causa de suplicació que està vertent a relació del
magnífich micer Hierònym Guerau, doctor de
la Real Audiència, en la qual, se tracta de la reducció de la vila y baronia de Pons a la corona
real, entre lo síndich de la vila de Pons, pretenent dita reducció y lo dit comte de Santa Coloma de Queralt, pretenent no tenir loch, a effecte de conservar una pretesa prerrogativa del dit
magnífich advocat fiscal de poder votar y entrevenir en lo article que·s tracte en dita causa, si
en virtut de la restitució in integrum implorada
per lo dit síndich de Pons, pot lo procurador fis-

cal de sa magestat ésser citat en la dita causa o
no y, ha deduït que, dita opposició és contra diversas reals pragmàticas, confirmades ab los capítols 37, 51 y 52 de las Corts del any 1599, ab
los quals està statuït y ordenat que los advocats
y procuradors fiscals patrimonials no fassen part
ni intervinguen en las causas de luÿcions y reduccions a la real corona mogudes y movedores, ans desistescan y se aparten d’ellas, los quals
capítols procehexen axí en las causas principals
com en los incidents o intermedis que en aquelles occorren y que, axí, dit micer Christòphol
Fumàs y Desplà, ab dita opposició hauria contrafet, dit Fumàs, a dits capítols de Cort, però y
també a la constitució de la reyna Maria, ab la
qual està estatuït que lo advocat fiscal no puga
aconsellar al procurador fiscal se oppose en alguna causa, sens tenir primer vot y parer de dos
magnífichs doctors de la Real Audiència, com
sia axí que ha feta dita opposició, sens guardar
dita solempnitat. També ha deduït que, havent
requerit a dit magnífich micer Christòphol
Fumàs y Desplà, advocat fiscal, per observança
de dits capítols de Cort y constitució general
que revocàs dita opposició, fent-li fe de aquells,
segons forma de la constitució «De la observança», de dit magnífich micer Christòphol
Fumàs y Dezplà // 107v // no sols no·u ha fet,
però encara ha respost dita opposició ésser estada bé y degudament feta y, per ço, à instat als
dits deputats del General de Cathalunya, per la
obligació tenen de estar attents y vigilants a la
observança de las generals constitucions, procurant lo reparo de dita contrafacció, particularment que, ja en lo trienni pròxim passat, a la
mateixa instància de dit egregi comte de Santa
Coloma, era estada representada al reverendíssim bisbe de Solsona, lochtinent general de sa
magestat, predecessor de vostra excel·lència,
semblant a la mateixa contrafacció per dit magnífich Fumàs y Desplà, advocat fiscal patrimonial, feta en la mateixa causa de Pons, ab embaxada feta als 29 del mes de juliol del any 1628,
la qual havia tingut bon èxhit, pus dit lochtinent general manà al dit magnífich advocat fiscal se abstingués de tractar de dita causa de
Pons y de entremetre’s, perquè no podia dexar
de ser novedat molt prejudicial voler ara, dit micer Fumàs y Desplà, tornar a la interessència de
dita causa, de la qual, per observança de dits capítols de Cort y altres drets de la pàtria, se era
abstingut hi·s devie abstenir. Per tant, dits deputats del General de Cathalunya nos han ordenat vinguéssem a representar a vostra excel·lència tot lo sobredit y, particularment, las ditas
clares y manifestes contrafaccions per dit magnífich micer Fumàs y Desplà, per occasió de dita
opposició que ha fet en la causa de Pons, comeses, y la molta occasió que tenen de fer querela
del dit magnífich Fumàs y Desplà, advocat fiscal
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patrimonial, y a suplicar a vostra excel·lència sia
servit, ab la puntualitat se acostuma, manar revocar dita contrafacció, de manera que, haguda
dita opposició per dit procurador fiscal en dita
causa de Pons feta, com si no fos estada feta,
resten il·leses y salves las disposicions de dits capítols de Cort y constitució general y, altrament, sie procehit contra dit magnífich micer
Fumàs y Desplà, segons la forma de las generals
constitucions «De la observança», que·u esperan ab gran confiança de la christiandat de vostra excel·lència hi·u rebran a mercè singular.»
E poch aprés, tornats en consistori, referiren a
ses senyories com ells havien explicada la dita
embaxada en la forma // 108r // los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia respost que la
demanda dels senyors deputats parexia molt justa y que ell consultarie lo paper de aquella, que
per dits senyors embaxadors li era estat donat y
que procurarie, en tot quant fos possible, se
guarden las constitucions y drets d’esta província.
Divendres, a XIV. En aquest die, per part de Barthomeu Ponsí, altre dels taulers del General de
la vila de Perpinyà, és estada presentada en consistori de ses senyories una relació, en scrits,
continuada en un full de paper, feta per mestre
Lu ýs Salell, doctor en medicina de la vila de
Perpinyà, la qual és del tenor següent:
«Jo, Lu ýs Salell, doctor en medicina de la vila
de Perpinyà, certifico com mossèn Barthomeu
Ponsí, tauler del General de la taula de la present vila, està malalt, molts mesos fa, de una febra errant, la qual de present està continuant ab
perill que li durarà molts mesos y, axí, se li fa la
present fe y certifficació de mà mia pròpria, vuy
a 11 de maig de 1630. Lo doctor Lu ýs Salell.»
Disapte, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Barthomeu Letjet, negociant
de la vila de Sabadell, lo qual, en nom y com a
procurador de Lu ýs Olivelles, tauler del General de la // 108v // vila de Caldes de Monbuy,
com de sa procura conste ab acte rebut y testificat en poder de mi, Antoni Thió, scrivà major y
secretari del General, als 30 de juliol 1626, en
lo dit nom renuncià, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici y en favor de Miquel Palaudàries, negociant de dita vila de Caldes de
Monbuy, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de dit Palaudàries. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, comforme
per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben
acompanyats, ab los porters y masses grans devant, y acompanyats de molts officials de la present casa, se conferiren en son palàcio y, arribats
a sa presència, explicaren y donaren a sa excel·lència la embaxada del tenor següent:

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Joan Luch, deputat local del General
de la col·lecta de Castellbò, lo qual representà a
ses senyories que ell, per ses justes occupacions,
no podie estar en dita col·lecta y, axí, renunciava lo dit offici en mà y poder de ses senyories,
suplicant fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hirònym Galí, scrivent.

«Excel·lentíssim senyor. Ab altra embaxada feta
a vostra excel·lència de part dels deputats del
General de Cathalunya, als tretse del corrent
mes de juny, se han representades a vostra excel·lència las contrafaccions que dona // 110r //
Dalmau de Queralt, compte de Santa Coloma,
ha proposades resultan contra las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, de la opposició que lo procurador fiscal
patrimonial, ab suplicació firmada y sotascrita
de mà del magnífich micer Christòphol Fumàs y
Desplà, advocat fiscal patrimonial, ha feta en la
causa de suplicació que·s tracta en la Real Audiència, a relació del magnífich micer Hierònym Guerau, doctor de aquella, sobre la luÿció
o reducció de la vila de Pons a la corona real y la
justa quexa que, dits comte de Santa Coloma y
deputats, tenen de dit magnífich advocat fiscal
en orde a ditas contrafaccions. E com no se haja
obtingut lo reparo de aquellas fins ara, nos han
ordenat, dits deputats, tornàssem a representar,
ab esta segona embaxada a vostra excel·lència,
las ditas contrafaccions y los prejudicis que d’elles poden resultar al Principat y la gran confiança tenen que vostra excel·lència manarà reparar-los ab la forma tenen suplicat y que,
juntament, suplican a vostra excel·lència, com
ho fem, que sie servit manar revocar los dits actes dels quals resultat ditas contrafaccions, de
manera que resten íntegra y il·lezas que, a més
que és cosa molt justa, o rebran ha special
mercè de mà de vostra excel·lència.»

Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories manaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, que continuàs en lo present
dietaria // 109r // una carta enviada a ses senyories per lo reverent Salvador Vidal, prevere y assessor del General de la vila y col·lecta de Montblanch, y rebuda lo die de vuy, juntament ab un
acte de revocació de procehiments fets per lo
balle de dita vila, comforme en dit acte largament està contengut, la qual carta y acte, signats
de letras A y B, són açí cusits.
Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mestre Pere Llunes,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com visite Francesch
Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del
General, y dix que està en lo lit ab febra, per la
qual no pot servir lo dit son offici.
Divendres, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories // 109v // lo reverent
mossèn Jaume Calmella, prevere y tauler del
General de la vila de Vinçà, bisbat de Elna, lo
qual reuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit son offici, attès ha mudat son domicili en la
vila de Finestret y, axí, no pot servir aquell, suplicant, per ço, a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.

E poch aprés, tornats en consistori, referiren a
ses senyories com ells havien explicada la dita
embaxada, en la forma los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havia respost que ell, zelós
de la observança de las constitucions d’esta província, havie tractat lo fet y pretesa contrafacció,
del qual se tracte en la dita embaxada y ab altra
que és estada donada a sa excel·lència en dies
passats per lo mateix effecte, ab los magnífichs
senyors doctors del Real Consell y que, per ser
negoci de tanta gravedat, fins ara no se havia
presa resolució y que manarie prestament juntar
las sales per aquest fet, perquè prengue(n) la resolució de aquell.

En aquest die mateix, ses senyories donaren a
mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit
General, la scriptura devall incertada, per a que
continuàs aquella en lo present dietari, signada
de letra A, la qual és ací cusida.
En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general los senyors don Joachim Carbonell, canonge de la Seu de la present ciutat de
Barcelona, don Raphael Biure y Francesch Bru,
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a. a continuació una carta i un acte de revocació, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1562.
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Disapte, a XXII. En aquest die los magnífichs micer Bernat Anglasell, micer Joan Martí Rull y
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1562.

micer Raphael Puig, doctors en drets, ciutadans
de Barcelona, als quals, per ses senyories fonch
comesa la causa de suplicació interposada per
los cònjuges Palmerolas de la sentència proferida per ses senyories, de consell dels magnífichs
assessors ordinaris del General, en favor del
procurador fiscal de aquell, als XV de febrer
MDCXXVIIIIo, entraren en lo consistori de ses
senyories a fi y effecte de fer relació al consistori
de la dita causa y, essent estat dit a dits magnífichs jutges que ses senyories gustarien saber los
mèrits del procés de la dita causa, en axí desitjaven vèurer aquell abans de fer-se la causa, per
interar-se molt bé de la justícia de las parts; lo
dit magnífich micer Benet Anglasell, hu dels
dits magnífichs jutges, suplicà a ses senyories
fossen servits donar-li licència de renunciar,
com dix que, en effecte renunciava a la commissió que per ses senyories li era estada feta de dita
causa, que ell entenie no entrevenir en ella, per
remòurer tota suspita y lo mateix després digué
dit magnífich micer Joan Martí Rull, en orde a
sa persona y per son interès. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom
y veu dels demés dix que lo consistori ohia lo
que deyen y, axí, la dita licència no fonch admesa ni repel·lida, estant y perseverant, axí dits Anglasell y Rull, com ses senyories en lo dalt dit
respectives y tots los dits tres magnífichs jutges
se despediren de ses senyories.
111r

populat, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de dit Narcís Fontanet. E ses
senyories admeteren aquella, si y comforme per
capítols los era lícit y permès y no altrament.
Presents per testimonis Hierònym Galí, scrivent, y Pere Dalmau, porter ordinari de la present casa.
112r

Dijous, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Francesch Tamarit, donzell, síndich del bras militar, lo qual,
en nom y per part de dit bras, representà a ses
senyories que, lo dit bras militar ha entès que
ses senyories havien fetes dos embaxades al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general,
acerca de la contrafacció de constitucions y capítols de Cort del present Principat que lo advocat fiscal // 111v // patrimonial ha comès en la
causa de Pons contra lo noble don Dalmau de
Queralt, comte de Sancta Coloma, las quals
contrafaccions de constitucions, fins vuy, no estan reparades y, axí, suplicave a ses senyories
fossen servits fer altres diligències que més convinguen per lo reparo de ditas contrafaccions de
constitucions, que lo dit bras militar ho rebrà a
particular mercè. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que
ells ho tractarien y farien lo que·ls incumbirie
fer en rahó de sos càrrechs, acudint en tot a sa
obligació.
Divendres, a XXVIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories Damià Fonolleda, receptor dels salaris dels magnífichs doctors de la
Real Audiència, lo qual renuncià lo dit offici en
mà y poder de ses senyories y en favor del magnífich Narcís Fontanet, cavaller, en Barcelona
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Dimecres, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Onoffre Massanès,
// 112v // sobrecullidor del General de la part de
Pponent, ha comptat y pagat la terça de octubre, novembre y dezembre 1629, tant del dret
ordinari com de galeres, exceptats los libres y
diners de la taula de Vimbodí, los libres y diners
de la taula de Leyda y sa col·lecta, los libres y diners de la taula de Valls y los libres y diners de la
taula de Vilaller.
Dijous, a IIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Sayol, sots-veguer de
la present ciutat de Barcelona, novament provehit del dit càrrech per sa magestat, lo qual
prestà en mà y poder de ses senyories lo sòlit jurament, sagrament y homenatge en mà y poder
de Pere Dalmau, porter ordinari de la present
casa, com més largament està contengut en libre de Juraments de officials reals, recòndit en
la scrivania del dit General.
Divendres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich micer Miquel
Joan Magarola, doctor en drets, ciutadà honrat
de Barcelona, lo qual, en nom y com a procurador del magnífich Francesch Sala, ciutadà honrat de Barcelonaa, síndich del dit General, com
de la procura conste ab acte rebut y testifficat en
poder de Antoni Seguí, notari de Barcelona, als
quatre del corrent, en lo dit nom renuncià en
mà y poder de ses senyories lo dit offici // 113r
// en favor de mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, suplicant en dit nom
a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de
dit mossèn Francesch Dalmau. E ses senyories
admeteren aquella, comforme per capítols de
Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari,
y Hierònym Galí, scrivent, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a VIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories // 113v // Bernat Salitges,
a. a continuació ratllat lo qual en nom y com a procurador.
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[ 1630 ]

fill de Miquel Salitges, guarda ordinària, stimador y scrivà del deffenedor del General, lo qual,
en nom y com a procurador del dit Miquel Salitges, son pare, com de sa procura conste ab
acte rebut en poder de mossèn Joan Hierònym
Thalavera, notari de Barcelona, als XVIIIIo de
maig M DC XXVIII, en dit nom, renuncià lo dit
offici en mà y poder de ses senyories, en favor
de ell mateix, dit Bernat Salitges, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en son favor. E ses
senyories admeteren la dita renunciació, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès
y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

114v // tenen de dit magnífich advocat fiscal patrimonial, acerca de la violació de las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort que sobre de açò disposan. E com a sos
officis particularment toque lo reparo de semblants contrafaccions y, a ffins vuy, no·s sie obtingut lo remey que·s desitge y ditas contitucions disposen, nos han ordenat tornem a
representar a vostra excel·lència, ab esta tercera
y solempne embaxada, las ditas contrafaccions y
prejudici que d’ellas resultan al present Principat y part instant, confiant que vostra excel·lència, ab sa prudència y mà superior, manarà que
ditas constitucions no sien violades, ans en tot
observades, manant revocar dita opposició feta
per dit advocat fiscal patrimonial, de manera
que ditas constitucions resten il·lezes, que a
més, és de justícia, ó reputaran a special gràcia y
mercè.»

Dimecres, a X. Festa de sanct Christòphol.
Dijous, a XI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Agustí Bruno,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com ell visita Salvador
Majó, guarda de la bolla de la present ciutat, lo
qual dix estar indispost per a poder fer las accions que requereix en son offici, per rahó de un
dolor dit siàtica que dona loch a la dita servitut.
114r

E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com havien explicada la dita embaxada en la forma los era estat
ordenat y que sa excel·lència havia respost, que
ell havia donat se prengués resolució en aquest
negoci y que encara no se havia presa y que ell
procurarie se prengués dita resolució lo més
prest fos possible.

Divendres, a XII. En aquest die ses senyories enviaren, ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Pau Escarrer y Joan Roger, canonges de dita Seu, don
Francisco Argensola, don Raphael Biure, Joachim Valls, donzell, Julià de Navel, Francesch
Bru y Diego Monfar, ciutadans honrats de Barcelona, los quals, acompanyats de molts officials
ab los porters y masses grans devant, se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general y, arribats a sa
presència, explicaren y li donaren, de part de ses
senyories, en scrits, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. A 13 y a 21 del mes de
juny del corrent any se representà a vostra excel·lència, per part dels deputats del general de
Cathalunya, las contrafaccions de constitucions
que per lo egregi don Dalmau de Queralt, comte de Sancta Coloma, eren estades proposades
en consistori, acerca de la opposició que lo procurador fiscal patrimonial, ab suplicació sotascrita y firmada de mà del magnífich micer
Christòphol Fumàs y Desplà, advocat fiscal patrimonial, havie feta en la causa de suplicació
que vuy porta en la Real Audiència, a relació del
magnífich micer Hierònym Guerau, sobre la reducció y luÿció de la vila de Pons a la corona
real, y la justa quexa que dit comte y deputats //

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Guillem Convés, Phelip Ros, Joan
Gavarró y Mathià Janer, argenters, ciutadans de
Barcelona, los quals, per orde y manament de
ses senyories, mediant jurament per ells prestat
en mà y poder del mol il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, feren relació a ses senyories com ells, inseguint lo
dit orde y manament de ses senyories, havien
mirada, vista y regoneguda una massa gran dea
// 115r // plata sobredaurada, de la hechura y
comforme una de las tres masses grans de la present casa, feta y fabricada per Francesch Tamarit, argenter, ciutadà de Barcelona, lo qual vist,
ben mirada y regoneguda, han estimat las mans
y fàbrica de aquella en quantitat de cent setantasinch liuras barceloneses, just a ses consièncias y
comforme la pràtiga y art de argenters que tenen, la qual quantitat, tots unànimes y conformes, han judicat valer las mans y fàbrica de dita
massa.
115v
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Dimecres, a XVVII. En aquest die, mossèn Hierònym Çabater, prevere resident en la present
ciutat de Barcelona, com a procurador del magnífich Pere Joan Calbús, doctor en medicina de
la ciutat de Leyda, receptor del General de la
dita ciutat y col·lecta de Leyda, ha renunciat en
a. a continuació una renuciació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1563.

la demonstració de aquesta alegria, com a persones que molt interessen en ella, servint-se de
acudir en la dia professó y en tot lo demés que
convingue, del que los dits Capítol y canonges
ne rebran mercè molt singular. E ses senyories
han respost a dita embaxada que és molt gran lo
contento y alegria que tenen d’esta dichosa
nova y tenen a estima singular, als dits senyors
Capítol y canonges, la mercè que se’ls ha feta de
fer-los part de aquest negoci y que ells procuraran en tractar-lo y procuraran en acudir a tot lo
de lur obligació y en tot lo que· y haurà loch, segons la obligació de sos càrrechs, y donar gust a
dit Capítol y canonges.

mà y poder de ses senyories, en favor de mossèn
Pau Malianta, mercader de dita ciutat de Leyda,
lo dit offici de receptor del dit General de dita
ciutat y col·lecta de Leyda, conforme consta en
lo acte de dita renunciació, rebut per mi, scrivà
major y secretari del dit General, lo qual, juntament ab la procura que té de dit son principal,
seran cusits en lo present dietari al peu de la present nota, signats de letras A y B.
116v

En aquest die vingué en consistori de ses senyories Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació a ses senyories, com
lo magnífich micer Joseph Fontanella, doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, sobrecullidor
del General en la part de levant ha comptat y
pagat la terça de octubre, novembre y dezembre del any 1629, axí del dret ordinari, com de
galeras, exceptat la taula de Gerona y sa col·lecta, lo tauler de la qual deu los libres y diners de
dita terça.
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Dijous, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo reverent Pal·ladi Serdanyola, prevere y rector de la parrochial iglésia de
Sanct Miquel, de la present ciutat de Barcelona,
lo qual, en nom y com a procurador de Antoni
Joan Melies, guarda ordinària del General del
portal de Sanct Antoni de la present ciutat, com
de sa procura conste ab acte rebut en poder de
Raphael Riera, notari de Barcelona, lo primer
de setembre 1628, suplicant a ses senyories
fossen servits provehir lo dit offici en persona
de ell, dit Pal·ladi Sardanyola. E ses senyories
acceptaren la dita renunciació, comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per tesimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.
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Dimecres, a XIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, per part del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de la // 119r //
present ciutat de Barcelona, los molt reverents
Lu ýs Cassador y Francesch Paga, canonges de
dita Seu, los quals representaren a ses senyories
que sa Santedat és estat servit enviar al dit Capítol y canonges lo ròtulo de les proves que se han
de fer per la desitjada canonitsació del gloriós
sanct Aulaguer, de la dita Iglésia de Barcelona,
del que lo dit Capítol y canonges han rebut lo
contento y alegria que és rahó per nova tant dichosa y que, en demostració de aquella, lo dit
Capítol y canonges han determinat fer una solempne professó lo die present, a la tarde, y que
ha aparegut a dit Capítol y canonges corre·ls
obligació fer-ne part, com ne fan, de aquest fet
a ses senyories, suplicant-los sien servits ajudar a
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Dimecres, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Hierònym Roig,
en arts y medicina doctor, ciutadà de Barcelona,
lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com ell visite Steve Loses, credenser de
les sedes de la bolla de la present ciutat, lo qual
dix estar ab indisposició, per la qual no pot servir lo dit son offici.
En aquest matix die, los molt il·lustres senyors
oÿdors de comptes, juntament ab lo magnífich
Agustí de Lana, donzell, racional de la present
casa, lur scrivà en la cambra del racional, presentaren als molt il·lustres senyors deputats del dit
General, presents en consistori, absent emperò
de la present ciutat y vegueria lo molt il·lustre
senyor deputat militar, un libre ab cubertas de
pergamí, dit lo libre Ferrando Paga del General,
en lo qual digueren ésser continuades las restes
dels dèbits del General, a fi y effecte que ses senyories tinguen notícia de dites restes y manen
fer-se cobrança de aquellas. E ses senyories respongueren, de paraula, que ells acudirien en tot
lo que serie de la obligació de sos càrrechs y,
aprés de poch, ses senyories presentaren, liuraren y entregaren lo mateix libre de Ferrando
Paga al magnífich Joan Batista Cassador, donzell, exactor del dit General, enviat a sercar per
ses senyories per lo present efecte, manant-li,
com en effecte li manaren, que instàs la cobrança de las quantitats degudes al dit General,
axí per exequucions com altrament, comforme
disposició de capítols de Cort y la obligació del
dit son offici de exactor del dit General. E lo dit
mossèn Joan Batista Cassador acceptà y prengué // 120v // lo dit libre y, responent, digué que
ell estava prompte y aparellat en fer tot lo que és
de sa obligació, comforme dits capítols de Cort.
Presents per testimonis Joan Roca, sastre, y
Luch Duran, porter ordinari de la present casa.
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Dilluns, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo molt reverent Jaume
Ferran, canonge de la Seu de Urgell, lo qual, en
nom y com a procurador substituït del molt re-
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verent Pau Clarís, canonge de dita Seu, procurador constituït, ab poder de Pere Gil, notari y
scrivà de la deputació local del General de la
ciutat y col·lecta de dita Seu de Urgell, de la
constitució del qual consta ab acte rebut en poder de Pau Mir, notari de dita ciutat de Urgell,
als XXII de maig pròxim passat y de la dita substitució, feta per dit Clarís, en dit nom, al dit
Ferran, conste ab acte rebut en poder de Antoni
Joan Fita, notari públich de Barcelona, als dos
del corrent, en dit nom, renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de scrivà de dita deputació local del General de la dita ciutat y
col·lecta de la Seu de Urgell, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no
altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

Consell Civil, en son favor despedit, en la sòlita
y acostumada forma, lo qual ses senyories manaren continuar y registrar en libre de Juraments de officials reals y continuar la dita presentació en lo dors de dit privilegi, com és
acostumat.
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En aquest mateix die, per part del magnífich
micer Jaume Mir, doctor en drets, fonch presentat un privilegi de doctor del Real Consell de
la tercera sala a ses senyories en deguda forma
despedit en son favor de ell, dit micer Jaume
Mir, lo qual, ses senyories manaren ser registrat
y continuat en libre de Juraments de officials reals y assentat al dors de dit privilegi la presentació sobredita, com és acostumat.
122r

Setembre MDCXXX
Dimars, a III. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Joseph Spuny,
donzell, en Barcelona domiciliat, lo qual, en
nom y com a procurador substituït de Pere Farell, argenter, ciutadà // 122v // de Barcelona,
procurador constituït de Joan Francesch Codina, receptor del General de la present ciutat de
Barcelona, de la constitució del qual conste ab
acte rebut en poder de Francesch Pons, notari
de Barcelona, als 21 del mes de agost pròxim
passat, dita substitució emperò, feta per dit Farell al dit magnífich Joseph Spuny, conste ab
acte rebut en poder del dit Pons, notari, als 30
del mateix mes de agost pròxim passat, en dit
nom renuncià lo dit offici de receptor del General en mà y poder de ses senyories, en favor del
dit Pere Farell, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la dita renunciació y provehir lo
dit offici en persona de dit Pere Farell. E ses
senyories admeteren la dita renunciació segons
que, per capítols de Cort, los és lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent de
Barcelona.
En aquest mateix die, per part del magnífich
Phelip Vinyes, doctor en drets, fonch presentat
a ses senyories un privilegi de doctor del Real
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En aquest die vingué en consistori de ses senyories Barthomeu Mates, sabater, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com a procurador de
Antoni Roger, pagès de la vila de Sant Cugat de
Vallers, tauler del General de la dita vila, com de
sa procura conste ab acte rebut en poder de
mossèn Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, lo die present, en dit nom, renuncià
lo dit offici en mà // 123v // y poder de ses senyories, suplicant-los fossen servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí scrivent de Barcelona.
Dijous, a XII. En aquest die entraren en lo consistori de ses senyories los magnífich y honorable mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat
de Barcelona, síndich, y Francesch Fitor, notari
de Barcelona, procurador fiscal del General, los
quals, de paraula representaren a ses senyories,
que lo noble don Jacinto de Vilanova, en Perpinyà populat, los havia presentada a quiscú
d’ells una requesta en scrits, còpia de la qual los
havia liurada, contenint en effecte que, per
rahó de sos càrrechs de síndich y procurador
fiscal respective del General, tenien y tenen
obligació de procurar e instar la observançaa //
124r // de les generals constitucions, capítols y
actes de Cort del present Principat y, com
aquelles y aquells y, en particular la constitució
y capítol de Cort quint de las Corts del any
1599, ab que·s proveheix la visita dels officials
reals del present Principat y comtats resten
manco de son cumpliment, per ço, notificantlos aquells, los ha request procurassen la observança y compliment d’ells y, axí, instant la vinguda de la dita visita, com més largament en las
còpias de la dita requesta, de les quals feren
particular hostensió a ses senyories, està contengut y, per dit effecte y per acudir a la obligació de lurs officis respective, si alguna ne tenen
en rahó del demuntdit, supliquen a ses senyories sien servits posar en exequució las ditas
constitucions y capítols que disposen sobre la
dita visita, comforme la sèrie y tenor de aquells,
del que ne rebran singular gràcia y mercè. E ses
senyories, responent per orgue del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, dea. a continuació dues requestes, transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1565.

Rubí y de Marimon, succehint en ella al magnífich micer Francesch Gamis, dient de nul·litat
de la sentència real proferida en favor del dit
comte de Sancta Coloma y dels demés actes y
procehiments fets en la dita causa, per ser proferida dita sentència y fets // 125r // los dits actes y
procehiments sens intervenció y subscripció del
dit magnífich advocat fiscal patrimonial, volent
la dita causa sia tornada en son prístino estat y
pretenent haver-se de provehir en ella ab sa intervenció, vot y parer. Tenim de aquí obligació,
per rahó de dits nostres càrrechs, en procurar e
instar lo reparo y esmena de ditas contrafaccions
y que ditas constitucions resten íntegras y sen(s)
lezió alguna, lo que·ns prometem de la christiandat de vostra excel·lència, suplicam, per ço,
extrajudicialment sie vostra excel·lència servit
manar sien las ditas constitucions en tot observades y en ninguna cosa violades y, axí manar
revocar la dita opposició y instància del dit advocat fiscal patrimonial e la intervensió que
aquell pretén tenir en dita causa y prosequució
de aquella, de manera que ditas constitucions
resten il·lezes y ab deguda observança, que a
més és de justícia, nosaltres, en nom de aquesta
província, ne rebrem singular gràcia y mercè de
mà de vostra excel·lència.»

putat ecclesiàstich, digueren que ohien y farien
lo que serie de justícia, las quals còpias de la
dita requesta sien cusides en lo present dietari,
signades de letres C y D.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del comptes del General, exceptat lo senyor deputat militar, que és absent
de la present ciutat, se conferiren consistorialment, acompanyats ab los porters y masses devant y de tots los demés officials y demés cases
del General y Bolla de la present ciutat, en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general del present Principat y comtats y,
arribats a sa presència, explicaren y donaren en
scrits a sa excel·lència la embaxa(da) del tenor
següent:
“Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Als 13,
21 del mes de juny y 12 del mes de juliol pròxim passats, se representaren a vostra excel·lència per part nostra, // 124v // en nom del General de Cathalunya, per medi de nostres embaxadors, las contrafaccions de constitucions del
present Principat a nosaltres proposadas per lo
egregi don Dalmau de Queralt, comte de Sancta Coloma, acerca de la opposició que lo procurador fiscal patrimonial, ab consell y tota scripció del magnífich micer Christòphol Fumàs y
Desplà, advocat fiscal patrimonial, ha fet en la
causa de suplicació que de present se aporta en
la Real Audiència a relació del magnífich micer
Hierònym Grau, entre lo síndich de la vila de
Pons, de una, y lo dit egregi comte de Sancta
Coloma, de parts altra, sobre la reducció y luÿció de dita vila y terme de aquella a la corona
real, y la justa quex[a] que dit comte y nosaltres,
com a deputats y oÿdors de comptes del present
Principat, tenim del dit magnífich advocat fiscal
patrimonial per la violació de las generals constitucions de dit aquest Principat, capítols y actes
de Cort que sobre de açò disposan, referits en
ditas embaxadas y, com a nosaltres en rahó de
nostres càrrechs principalment toque y specte
procurar e instar lo reparo de ditas contrafaccions y, fins vuy, no hajan obtingut lo remey desitjat y que disposan las ditas contitucions, ans
bé lo dit magnífich advocat fiscal, no sols no·s
sie abstingut de aquellas, però encara haja continuat y continue las ditas contrafaccions y molt
majors, ab procehiments que directament encontren ab ditas constitucions, capítols y actes
de Cort, en prejudici de dit egregi comte y del
dit General, comforme per part de dit comte
nos és estat representat, no sóls en la dita opposició, però encara en la instància y intervenció
per ell, dit magnífich advocat fiscal patrimonial,
preteses tenir, no sols en la dita causa, però
encara comparexent en la causa de primera
instància, devant del magnífich micer Ramon

Y encontinent explicada la dita embaxada y donada còpia de aquella, sa excel·lència respongué
que ell consultarie aquest negoci ab los doctors
de las salas y procurarie en donar lo gust que·s
desitja.
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Dilluns, a XVI. En aquest die vingueren ab embaxada en consistori de ses senyories, per part
dels magnífichs consellers de la present ciutat,
los senyors don Joan de Erill y Raphael Cervera,
ciutadà honrat de la present ciutat de Barcelona, los quals representaren a ses senyories lo negoci de la nova pragmàtica, que ara novament
és exida en rahó de las causas feudals y patrimonials, la qual pragmàtica encontra ab las generals constitucions y leys de la terra y, axí, suplicaven a ses senyories fossen servits exir a la
defensa de ditas constitucions, de la manera que
ses senyories tenen acostumat, offerint-los per
part de ses magnificències lo auxili y favor que
serà menester, ab la corespondència que sempre
esta casa y la de la present ciutat han sempre tingut. E ses senyories, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, respongueren que acudirien en tot
al que tindrien obligació, comforme la obligació de sos càrrechs.
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Dijous, a XVIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Francesch
Bru, ciutadà honrat de Barcelona, lo qual, en
nom y com a procurador de Lu ýs Amill, credenser dels salaris dels magnífichs oÿdors de la
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Real Audiència, com de sa procura conste ab
acte rebut en poder de Antich Servat, notari de
Barcelona, als XIIIIo de janer pròxim passat, en
dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories
lo dit son offici en favor de ell, dit Francesch
Bru, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici
en sa persona de ell, dit Bru. E ses senyories
admeteren la dita renunciació, comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.
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Divendres, a XX. En aquest die mossèn Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, vingué en consistori de ses senyories, lo qual, de paraula representà a ses
senyories la molta falta se fa al servey del General lo retardar-se en fer la provisió del altre dels
assessors ordinaris del General, en loch del
magnífich micer Phelip Vinyes, per ser aquell
estat provehit en doctor del Real Consell, per
haver-hi moltes causes per decidir y ser sol lo
magnífich micer Bernat Sala, axí per no poder
acudir a tot, com per no poder entrevenir en
moltes de elles, suplicant per ço a ses senyories
fossen servits fer la dita provisió. E ses senyories
respongueren que havien oÿt y que farian lo de
justícia.
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Octubre MDCXXX
Dimecres, a II. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor deputat militar, lo
qual era estat absent de la present ciutat molts
dies.
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Disapte, a V. En aquest die, essent los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya presents y celebrants
son consistori en la sala de las casas de la Deputació en la qual se acostuma tenir y celebrar, per
ses senyories, lo dit consistori per los affers del
dit General, lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor don Pedro Antonio Serra, bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, de paraula representà
al dit consistori y persones de aquell que, attès
ha un mes y dies vacca lo offici del altre dels assessors del General, per la provisió del magnífich micer Phelip Vinyes, assessor del dit General, en hu dels magnífichs doctors del Real
Consell y que, per lo procurador fiscal del General, se ha representat a ses senyories en consistori, que lo General pateix moltíssim per retardar-se la provisió de assessor del dit General
fahedora, en loch del dit micer Phelip Vinyes,
per ser de present sols assessor del dit General lo
magnífich micer Bernat Sala, havent-hi de haver, segons disposició dels capítols de Cort,
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consuetut y obserança del General, dos assessors y requerir la multitut y gravedat dels negocis que, de present, se occorren en la cort y tribunal del dit General, los dos assessors,
majorment havent-hi moltas causa en las quals,
dit micer Bernat Sala, no pot entrevenir y, axí,
estan parades la causas en prejudici del dit General y litigants, suplicant al consistori se servesca fer la dita provisió de assessor en persona hàbil y tenint // 128v // las qualitats y requisits que
disposan dits capítols de Cort, per ço, dit senyor
deputat ecclesiàstich, per a satisfer a la obligació
que té, per rahó de son càrrech de deputat, desijant desviar tots inconvenients y que·s fassa lo
servey del General ab tota rectitut, suplicava al
dit consitori y persones de aquell que fossen servits fer la dita nominació y provisió del dit assessor del General que, de present, vacca per la dita
provisió del dit doctor Vinyes, provehit per sa
magestat en hu dels magnífichs doctors del Real
Consell, nomenant y provehint persona de las
qualitats y requisits que disposan los capítols de
Cort per lo restant del corrent sexenni, que comensà a córrer lo primer del mes de agost 1629,
sens emperò prejudici, del dret que pretenen tenir en lo dit offici de assessor los doctors micer
Gaspar de Sagarra, micer Francesch Soler y micer Pau Boquet y ab reservació que, en cas los
dits obtinguen en la causa que aportan contra lo
procurador fiscal del General, per rahó de dita
sa pretensió, la present nominació y provisió de
assessor del General sia extincta, feta y exequutada la declaració en la dita causa en favor de
dits Sagarra, Soler y Boquet o de algú d’ells. E
los demés senyors deputats y oÿdors de comptes
respongueren que ells estaven promptes y aparellats en fer la dita nominació y provisió, y encontinent fonch procehit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en fer ditas nominació
y provisió de assessor, votant quiscú d’ells per
son orde acostumat y, axí, dit senyor deputat
ecclesiàstich donà son vot dient que ell anomenava en assessor del dit General, en loch del dit
doctor Vinyes, lo doctor micer Joseph Ramon,
canonge de la Iglésia de Barcelona. E lo senyor
deputat militar donà son vot y nomenà ab ell
per dit assessor lo mateix doctor micer Joseph
Ramon. E lo senyor deputat real donà son vot y
nomenà ab ell per assessor demuntdit lo doctor
micer Gili Rull. E lo senyor oÿdor ecclesiàstich
donà son vot y nomenà ab ell per assessor demuntdit lo dit doctor micer Joseph Ramon. E
lo senyor oÿdor militar donà son vot y anomenà
ab ell per assessor demuntdit lo mateix doctor
micer Joseph Ramon. // 129r // E lo senyor oÿdor real donà son vot y anomenà ab ell per assessor demuntdit lo dit doctor micer Gili Rull,
axí que los dits senyors deputats y oÿdors ecclesiàstichs y militars concordament anomenaren
en assessor del dit General lo dit doctor micer

Joseph Ramon, canonge de la Iglésia de Barcelona y los dits senyors deputat y oÿdor real anomenaren concordament en assessor del dit General lo dit doctor micer Gili Rull. E donats los
dits vots y feta per ses senyories las ditas nominacions respective manaren a mi, scrivà major y
secretari del General devall scrit, que·n levàs
acte públich y continuàs aquell en lo present
dietari y, axí jo, dit scrivà major, per manament
de ses senyories, ne he levat lo present acte. Presents per testimonis Pere Dalmau, hu dels porters ordinaris de la present casa de la Deputació
y General de Cathalunya, y Joan Roca, sastre,
ciutadà de Barcelona, servint de present lo offici
de hu dels dits porters ordinaris.
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Dimars, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació com lo magnífich micer Joseph
Fontanella, sobrecullidor del dit General en la
part de levant ha comptat y pagat la terça de janer, febrer y mars pròxim passat, axí del dret ordinari com de galeres, exceptades les taules de
Calella, de Gerona y sa col·lecta y de Ripoll, las
quals deuen los libres y diners de la dita terça. E
axí mateix féu relació com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General en la part de ponent
ha comptat y pagat la terça sobredita de janer,
febrer y mars pròxim passat, axí per lo dret ordinari com de galeres, exceptades les taules de Vilaller, Spluga de Francolí y Igualada, las quals
deuen los libres y diners de la dita terça.
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Disapte, a XII. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats los senyors Barthomeu Gavàs, canonge de la Seu de Leyda, don Francesch Argensola y Bertran Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y
masses grans devant y de molts officials de la
present casa, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren y donaren en
scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. En la Real Audiència y
a relació del magnífich micer Gaspar Julià Pexó
se ventila una causa entre lo procurador fiscal
del real patrimoni y los síndichs de la present
ciutat y vila de Perpinyà, acerca los procehiments de las represàlias y mà armada fetes per
ditas universitats, en la qual, la ciutat de Barcelona, en satisfacció de la pretensió de dit procurador fiscal, de que tots los procehiments per ell
són attentatius en lo article 17 y 18 dels donats
a sis de setembre 1629, per provar com no havia
attentat, deduhí y al·legà rahons per evitar dita
pretensió de attentats y, per major justificació,
ab sèdula de sis de octubre de dit any, // 130v //
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produí tots los procehiments fets en dita vila de
Perpinyà per occasió de dita mà armada, a la
qual sèdula fonch feta facto verbo la sòlita provisió que fossen insertades y cusides en procés dites productes y, juntament despedides les letres
que també en dita sèdula se demanaven, a effecte de que, dites productes se poguessen haver
de mà del notari en poder de qui eren, satisfet
en son salari, a la qual producta y despidició de
letres consentí don Jacinto de Vilanova a 8 de
dit mes de octubre, lo qual, per son interès, se
és opposat en dita causa y, no obstant ditas letras reals sien estades presentades ab la sòlita
forma en Perpinyà als cònsols y notari, de dita
mà armada, a qui se li manava, ab pena de sinquanta liuras, donàs aquells y, per a obtenir se
sia conferit un porter y síndich de la present ciutat no han pogut alcansar son optat, ans han
corregut perill de ses vides, axí, per dita ciutat
no·s està, que dits procehiments produïts no
sian en procés, endemés insistint, com vuy en
die assisteixen en que la Real Audiència y vostra
excel·lència, com a superior, mane obehescan
dits de Perpinyà a dits mandatos reals, que serà
donant dits procehiments y aquells se inserten y
cusan en procés per ser, com està dit aquells exibits y manats insertar lo cusit en dit procés, per
part de dita ciutat se ha representat al consistori,
que dit magnífich relador à fet avisar a son síndich que informàs en dita causa sobre los mèrits
de dits attentats sens ésser dites productes en
procés, lo que és precissament necessari per ser
part de aquell y, per consegüent, no·s pot dir regulat lo procés. E com, en cas de fer tal provisió,
és cert encontraria aquella ab las generals constitucions de Cathalunya y ab lo ús y pràtica en la
Real Audiència, inconcussament observat, per
tant nos han ordenat vinguéssem a representar a
vostra excel·lència semblants inminents contrafaccions, suplicant-lo que, com a tant zelós de la
observança de aquellas, se servesca manar no·s
fassa tal provisió, que ditas productas no sien en
procés coma // 131r // ha part, com està dit,
substancial de aquell, que fent-los vostra excel·lència la mercè que esperan, ditas constitucions restaran il·lezes y dit consistori restarà ab
perpètua obligació.»
E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com havien explicada la dita
embaxada en la forma los era estat ordenat y donat còpia de aquella a sa excel·lència, y que dit
excel·lentíssim senyor lochtinent havia respost
que ell tractarie aquest negoci ab los magnífichs
doctors del Real Consell y procurarie ab totes
veres la observança de les generals constitucions, com era just.
a. a continuació un vot i una pragmàtica, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1565.
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Dillus a XIIIIo. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs micer Bernat Sala, assessor, y micer Miquel Joan Magarola, advocat fiscal del General, los quals aportaren
y donaren en mà y poder de ses senyories un vot
continuat en un full de paper firmat per ells, dits
assessors y advocat fiscal y doctors aplicats devall
scrits, lo qual és del tenor següent:
«Jhesús, Maria. Vot. En lo fet consultat per los
senyors deputats del General de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal del General y doctors
aplicats // 131v // infrascrits acerca de la real
pragmàtica despedida per sa magestat en Madrit, a 11 de juliol 1630, per a si aquella encontra ab las generals constitucions de Cathalunya,
usos, pràtigues y costums dels present Principat
y comtats, vista dita real pragmàtica y madurament conciderada, són del vot y parer següent:
Primerament que dita real pragmàtica, en quant
disposa que lo balle general de Cathalunya haja
de conèxer privativament de las causas feudals,
encontra ab la constitució del rey don Pere 2 en
la Cort de Barcelona, any 1283, capítol 56,
que·s 3 del títol «De feus y pactats», la qual disposa que las causas feudals entre lo senyor rey y
particulars se hajen de declarar per pares curiae,
la qual constitució no·s troba que sia per ningun
altre derogada, y axí se ha de estar a ella. Segon. En quant dita real pragmàtica prohibeix
expressament que las causas patrimonials no·s
puguen tractar en la Real Audiència, ni evocarse per ningun pretextu, encontra ab la constitució de Alfons 4 a la Cort de Barcelona, any
1432, capítol 1, que·s 2 sots títol «De evocació
de causes», la qual disposa que las causas patrimonials se puguen tractar en la Real Audiència
y també encontra ab la constitució de la reyna
Germana en las Corts de Monçó 1513, capítol
2, que·s constitució 12, títol «De vectigals»,
que dóna per constant que las causas patrimonials se poden tractar en la Real Audiència. Tercer. En quant dita real pragmàtica disposa no·s
puguen evocar a la Real Audiència causas de
contenció de jurisdicció sobre cosas feudals o
del real patrimoni, encara que negue la qualitat
feudal o patrimonial hi·s ferme de dret devant lo
ordinari y encara que es tracte de forces y observança de reals privilegis, sinó que las haja de decidir lo balle general y son consistori, encontra
la constitució del rey Alfons 2 en la Cort de
Monçó // 132r // del any 1289, capítol 16, que·s
4 del títol «Si contra dret y utilitat pública», ab
la qual està disposat que alguna letra real per
algú impetrada y impetradora, que contenga alguna cosa contra privilegi general o special, ne
contra costumas generals o specials de algun
loch no sie rebuda. E com, a fins vuy, de temps
immemorial a esta part se sien sempre acostumades evocar a la Real Audiència semblants

causas per la suprema regalia del rey, nostre senyor, o son lochtinent general, que presideix en
ella, de aquí se segueix és contra dita constitució levar ditas evocacions y, axí mateix, també
encontra ab la constitució del rey don Fernando
2, en la primera Cort de Barcelona del any
1481, capítol 8, que·s constitució 18, títol «De
jurisdicció de tots jutges», a hont la constitució
en lo principi y en lo número 14, salva las regalias al rey, nostre senyor, si y segons en lo principat de Cathalunya són en ús y en observança.
Finalment, en quant dita pragmàtica no sols
prohibeix que no·s puguen tractar y evocar en la
Real Audiència las causas feudals ni patrimonials in futurum, però encara vol y ordena que
las que estaven ja evocades y admesas a la Real
Audiència se hajen de restituir a la Ballia General e a son consistori, encontra ab las constitucions del rey don Phelip, príncep y lochtinent
de Carles en la primera Cort de Monçó, any
1547, capítol(s) 4 y 70, que són tercer y quint,
títol «De excepcions», en las quals està estatuït
que sempre y quant seran evocadas algunas causas a la Real Audiència no puguen ser tretas de
aquella, sinó és en la forma en ditas constitucions contenguda, que és oposant excepció per
la part, al·legant en ella los impediments per los
quals semblants causas no són evocables. Axí
que, volent dita real pragmàtica, que ditas causas ja evocades, sens precehir la solempnitat de
ditas constitucions, se traguen de la Real Audiència y se tracten en lo consistori de la Ballia
General, se contrafà a ditas constitucions, majorment que, en Cathalunya, comforme moltas
constitucions y en particular // 132v // per lo
usatge «Alium namque», títol «De dret del
fisch», lo senyor rey ha de procehir, salva sa real
clemència per directum. Y per quant los senyors
deputats, per moltas constitucions del present
Principat, estiguen obligats, per rahó de sos officis a oposar-se a las contrafaccions de las ditas
constitucions, per ço aconsellen a dits senyors
deputats que se oposen a las ditas contrafaccions per los medis que solen en semblants occasions. Bernardus Sala, assessor. Cancer, consulens. Doctor Gavas, consulens. Raphael Puig,
consulens. Osona, consulens, Michael Joannes
Magarola, fisci Generalis advocatus, Fontanella,
consulens. Lenes, consulens, Rull, consulens. Narcisus Mir, consulens.»
133r
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Disapte, a XVIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Joachim Móra,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com visite Melchior
Pagès, ajudant del regent los comptes del dit
General, lo qual dix tenir indisposició ab gran
dolor de cap, per la qual no por servir lo dit son
offici.

per directum y, axí mateix, encontra ab moltes
constitucions que disposen que las regalias de sa
magestat, e o de son lochtinent general, sien
observades, entre les quals, de les supremes és
poder-se evocar a sa Real Audiència las causes
ab pretextu de viduïtat, pobresa, miserabilitat y
pupil·laritat o de que·s tracta de contenció de
jurisdicció o observança de reals privilegis, que
són regalia de sa magestat, e o de son lochtinent
general, que no·s poden abdicar, sens contrafacció de constitucions, de sa real persona y sa
Audiència. E com dits deputats, per rahó de sos
officis, tingan obligació de instar lo reparo de
dites constitucions, que per camí algú no sien
violades; per ço nos han manat representàssem a
vostra excel·lència dites contrafaccions hi·l suplicàssem de sa part, com ho fem, se servesca
manar reparar aquellas y no permètrer que dita
pragmàtica sia posada en exequució que, de
persona tant zelosa de les regalias de sa magestat, del beneffici públich y de la observança de
dites constitucions, tenim per cert manarà que
dites constitucions resten observades y, dits deputats, ne rebran molt singular mercè.»

Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada // 133v // al excel·lentíssim
senyor duch de Feria, lochtinent y capità general del present Principat y comtats, los senyors
Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, don
Francisco de Argensola y Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans devant y
de molts officials de la present casa, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. La magestat del rey,
nostre senyor, és estat servit concedir una real
pragmàtica, donada en la vila de Madrit, a 11
del mes de juliol del corrent any 1630, en la
qual ha ordenat que lo balle general de Cathalunya y son consistori hajan de conèxer privativament de les causes feudals y prohibeix expressament que las causas patrimonials no·s pugan
tractar en la Real Audiència, ni evocar-se del
consistori de la Ballia General per ningun pretextu, ni menos se puguen evocar a dita Real
Audiència causes de contenció de jurisdicció sobre coses feudals o del real patrimoni, encara
que·s negue la qualitat feudal y patrimonial hi·s
fime de dret devant lo ordinari e se tracte de
forces y observança de reals privilegis, sinó que
dites causes las haja de dicidir lo balle general y
son consistori, prohibint axí mateix que las causas feudals y patrimonials no·s puguen tractar ni
evocar a la Real Audiència en lo sdevenidor,
manant y disposant que, las causas estaran ja
evocades y admeses en dita Real Audiència, se
hajen de restituir a la Ballia General e son consistori, la qual pragmàtica y disposició de aquella, havent tingut instàncies los deputats del General de Cathalunyaa de que seria contra las
generals constitucions de Cathalunya, han consultat ab lo assessor, advocat fiscal del General y
molts doctors graves de la present ciutat, los
quals, comforme han donat son vot y parer en
scrits, dient que, lo dalt referit, disposat en dita
pragmàtica, encontra ab moltas constitucions
de Cathalunya, // 134r // usos y styls del present
Principat, inconcussament observats, en las
quals està disposat que les causes feudals entre
sa magestat e son procurador fiscal y particulars
se hajan de declarar per jutges, vulgarment dits
pares curiae, y que las causas patrimonials se poden tractar en la Real Audiència y que, sempre y
quant alguna causa serà evocada a la Real Audiència, no pot ser treta de aquella, sinó és ab la
forma en dites generals constitucions contenguda, que és opposant excepció la part, al·legant los impediments per los quals semblants
causes no són evocables, pux en Cathalunya,
comforme dites constitucions, se ha de procehir

E poch aprés, tornats en consistori de ses senyories, los dits embaxadors referiren a ses senyories com ells havien explicada a sa excel·lència la
dita embaxada, en la forma los era estat ordenat,
y que sa excel·lència havia respost que ell scriurie a sa magestat aquest negoci y procurarie ab
moltes veres la observança de las generals constitucions.
135r

a. a continuació ratllat han consultat ab lo assessor.
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Novembre MDCXXX
Divendres, lo primer. En aquest die ses senyories reberen una carta de sa magestat, ab la qual
los avise com és estat servit // 135v // provehir lo
càrrech de lochtinent y capità general del present Principat y comtats en persona del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y Cardona,
la qual manaren ses senyories ser continuada en
lo present dietari y és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los diputados del General de Cathaluña. El
rey. Diputados. De Italia han venido tales nuevas
que me han obligado que passe luego allá el duque
de Feria, que me está sirviendo los cargos de virrey
y capitán general en essa provincia, en los quales
he resuelto que le suceda para estas occasiones de
los socorros de Lombardía y govierno de lo de ahí,
el duque de Sogorbe y Cardona, de mi Consejo de
Estado, por la justa confiança y gran satisfación
que tengo de la calidad, partes y servicios que en
su persona concurren y, pues ha de representar la
mía, os encargo y mando que, demás de admitirle
y acudir al juramento, de la manera que se ha
acostumbrado hazer con los otros lugartenientes
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generales que han sido hasta aquí, le respectéis y
obedescáis en todo y por todo, comforme los poderes
que leva y a lo que soys obligados, procurando por
vuestra parte todo lo que convenga para la defensa, benefficio, quietud y seguridad desse Principado y condados y extirpación de tantos malhechores
como en ellos suele haver, que alende que esto importará mucho para que, en essa tierra, la justicia sea administrada y se viva con la paz y reposo
que es menester, será hazer de vuestra parte lo que
es tan proprio de vuestros officios y en ello recibiré
muy accepto y señelado servicio. Dada en Madrid
a dos de octubre MDCXXX. Yo, el rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit don Salvator Fontanet,
regens. Vidit don Balthasar Navarro de Anoyta,
regens. Vidit Villanueva, vidit Bayetola Cavanillas, regensa.»
136r

En aquest mateix die fonch, per part del dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb,
presentat a ses senyories lo privilegi de lochtinent y capità general del present Principat y
comtats en son favor despedit, en la sòlita y
acostumada forma, lo qual ses senyories acceptaren y manaren continuar aquell y registrar en
lo libre de Juraments de officials reals, com és
acostumat, recòndit en la scrivania major de la
present casa.
Dimars, a V. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, lo qual
donà y presentà a ses senyories la suplicació devall scrita y aquella fonch legida de orde de ses
senyories per mi, Antoni Thió, scrivà major y
secretari del dit General y, encontinent, dit Fitor requerí ser tocada // 136v // la oblata al peu
de aquella, la qual fonch per ses senyories manada tocar al peu de aquella y, axí mateix manaren
que dita suplicació y oblata fos continuada en lo
dietari present, la qual és del tenor següent:

ral han de haver-hi dos assessors y no hu sol. Per
ço y altrament, dit procurador fiscal, de consell
del magnífich advocat fiscal del General, baix
firmat, supplica y insta, ab lo respecte que·s deu,
se servescan provehir dita assessoria, segons forma de dits capítols de Cort en persona hàbil y
que tinga las qualitats per dits capítols requerida
y que, per son descàrrech, manen tocar-li la
oblata a la present suplicació, perquè in cunctum aparega que ha fet las diligèncias degudes y
no se li puga fer càrrega de dits danys que, de no
provehir-se assessor pateix lo General. Officio,
etcetera. Altissimus, etcetera. Michael Joannes
Magarola, fisci Generalis advocatus. Ab V novembris M DC XXX in consistorio admodum illustrissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae, domino auditori militari absente a dicto consistorio et
domo Deputacionis, et dicti domini deputati ecclesiasticis et militaris et auditor ecclesiasticus
respondentes dixerunt: Que ells, a sinch de octubre pròxim passat, segons Déu y lursa // 137r //
consièncias, han feta nominació de persona hàbil y sufficient y que té las qualitats que disposan los capítols y actes de Cort, mirant en tot y
per tot la utilitat y conveniència del General y
que estan y perseveren en la dita nominació, reservant-se, com se reservan, lo temps de dret
per fer ulterior resposta. Et dictus deputatus regalis respondens dixit: Que se aturava lo temps
de dret per a respòndrer. Et dictus auditor regalis dixit: Que ell, en lo mateix die de sinch de
octubre pròxim passat, ha fet també nominació
per assessor del General de persona hàbil y sufficient y tenint las qualitats que disposan els capítols y actes de Cort y que està y persevera en la
dita nominació, reservant-se axí matex lo temps
de dret per a fer altre resposta en cars convinga.
Et omnes de consistorio praedicti mandarunt ad
instanciam dicti fisci Generalis procuratoris praedicta continuari in dietario presentis domus Deputacionis per me scribam majorem Generalis
praedicti. Thio, scriva major Generalis Cathaloniae.»

«Molt il·lustres senyors. Differents vegades han
suplicat a vostres senyories de paraula lo advocat y procurador fiscal del General, que fossen
vostres senyories servits provehir la assessoria
del General, que vacca per provisió de la Real
Audiència del magnífich micer Phelip Vinyes,
qui ho ere del General y, fins vuy, no han pogut
obtenir-ho, de que segueix que patexen molts
negocis del General, en gran prejudici de
aquell, com sie cert que moltes causes estan parades y, de altra part, que sempre despedirien
més negoci dos que hu y, en effecte, segons forma y disposició de capítols de Cort, en lo Gene-

Dijous, a VII. En aquest die entrà en la present
ciutat lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y Cardona, lochtinent y capità general del present Principat y comtats, ab lo acompanyament
acostumat dels magnífichs consellers y Real
Consell y anà a jurar // 137v // en la Seu de la
present ciutat, com és acostumat y, de allí se’n
anà en son palàcio ab lo dit acompanyament, ab
moltes lums de atxes de cera blanca, per ser ja
de nits y hora tarda. E abans de entrar en la present ciutat, ses senyories, consistorialment, ab
molt gran acompanyament de officials, tots a

a. a continuació una carta i una concòrdia, transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1569.

a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1571.
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cavall, ab los porters ordinaris y masses grans
devant, hisqueren fins prop de Sans a donar-li la
benvinguda y, venint tots envers la ciutat lo
anaven acompanyant, fins que arribaren los
magnífichs consellers de la present ciutat y, antes de arribar, ses senyories se despediren y se’n
tornaren ab lo mateix acompanyament en la
present casa.
Divendres, a VII. En aquest die ses senyories, a
les quatre hores de la tarde, anaren consistorialment, a peu, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials de la present casa y cases del General y Bolla de la
present ciutat, a visitar lo exel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general. Los rebé ab molta
cortesia y, a cap de poch, se despediren y se’n
tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Disapte, a VIIIIo. En aquest die vingueren ab
embaxada de part del bras militar los senyors
don Alexandre de Cartellà y Bertran Desvalls,
ciutadà honrat de Barcelona, los quals representaren a ses senyories, de part de dit bras que,
attès que ab altra embaxada se representà a ses
senyories fossen servits // 138r // manar fer mirar per persones expertes que aparegués a ses
senyories un libre o libres fets per Steve de Corbera, notari, ciutadà honrrat de Barcelona, contenint «Crònica y història dels fets memorables,
drets, privilegis y exempcions e prerrogatives
del present Principat y naturals de aquell y majorment la observança y defensa de las constitucions generals del present Principat» y que,
com a tals, ses senyories se servissen ajudar a la
impressió fahedora de aquells, attès la conveniència, honor y reputació y utilitat de dits
Principat y naturals y poblats de aquell y, com
haja entès lo dit bras haver-se ja tractat en consistori de aquest fet y haver comès aquell als
magnífichs assessors ordinaris del General perquè aconsellassen a ses senyories lo que, segons
capítols de Cort porien y deurien fer ses senyories en aquest negoci, y que dits magnífichs assessors, havent tingut conferiment entre sí y altres persones expertes, havien aconsellat a ses
senyories en beneffici de aquest fet, facilitant-lo
ab la concordància y conformitat de dits capítols de Cort, y que, per ço, lo dit bras, zelós
dels augme(n)ts de aquesta província y conservació de aquella, majorment en lo que té respecte a la memòria, conservació y observança
de sos privilegis y prerrogatives, suplica a ses
senyories altra vegada lo mateix que, ja ab dita
altra embaxada és estat suplicat, y que sien servits comètrer la inspecció y regonexensa de
aquesta obra a persones expertes perquè, ab relació de aquellas, ses senyories puguen attèndrer a la ajuda de dita impressió. E ses senyories
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digueren que ells desijaven acertar en tot y que
mirarien aquest negoci, fent en ell lo que més
convindria en beneffici del present Principat y
poblats de aquell.
En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general del present Principat // 138v // y
comtats los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, Joseph de Bellafilla, donzell, y Bertran Desvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans devant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren a sa excel·lència la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. La magestat del rey, nostre senyor, és estat servit concedir una real pragmàtica, dada en la vila de Madrit a 11 del mes de juliol pròxim passat y del
present y corrent any 1630, ordenant en ella
que lo balle general de Cathalunya y son consistori hajen de conèxer privative quo ad alios de
las causas feudals, y expressament prohibeix que
las causas patrimonials no·s puguen tractar en la
Real Audiència, ni evocar-se del consistori de la
Ballia General per ningun pretextu, ni menos se
puguen evocar a la dita Real Audiència causas
de contenció de jurisdicció de cosas feudals o
del real patrimoni, encara que·s negue la qualitat feudal y patrimonial hi·s firme de dret devant
lo ordinari e se tracte de forces y observança de
reals privilegis, ans bé, ditas causas las haja de
decidir lo balle general y son consistori, prohibint axí mateix, que las causas feudals y patrimonial no·s puguen tractar ni evocar a la Real
Audiència en lo sdevenidor, manant y disposant
que, las causas feudals que ja estaran evocades y
admesas en dita Real Audiència, se hajen de restituir a la dita Ballia General y al consistori de
aquella; la qual pragmàtica y la disposició de
aquella, havent tingut instàncias los deputats
del General de aquest principat de Cathalunya,
ab representació que serien contra las generals
constitucions de dit Principat, han consultat lo
assessor, advocat fiscal del dit General y molts
doctors graves de la present ciutat, los // 139r //
quals, conforme han donat son vot y parer en
scrits, dient que lo dalt referit, disposat en dita
pragmàtica, encontra ab moltas constitucions
de Cathalunya, usos y styls del present Principat, inconcussament observats, en las quals està
disposat que las causas feudals entre sa magestat
e o son procurador fiscal y particulars se hajen
de declarar per ju(t)ges vulgarment dits pares
curiae y que las causas patrimonials se poden
tractar en la Real Audiència y que, sempre y
quant alguna causa serà evocada a la Real Au-
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diència, no pot ser treta de aquella, sinó és ab la
forma en ditas generals constitucions continguda, que és opposant excepció la part, al·legant
los impediments per los quals semblants causas
no són evocables, puix en Cathalunya, comforme ditas constitucions, se ha de procehir per directum y, axí mateix encontra ab moltas constitucionsa disposants que las regalias de sa
magestat e o de son lochtinent general sien observades, entre las quals, de las supremes, és poder-se evocar a sa Real Audiència las causas ab
pretextu de viduïtat, pobresa, miserabilitat y pupil·laritat o de que·s tracta de contenció de jurisdicció o observança de reals privilegis, que
són regalias de sa magestat e o de son lochtinent
General, que no·s poden abdicar, sens contrafacció de constitucions, de sa real persona y sa
Audiència. E com dits deputats, per rahó de sos
officis, tinguen obligació de instar y procurar la
conservació y reparo de ditas constitucions y
que, per camí algú, no sien violades, nos han
manat que, extrajudicialment, representàssem a
vostra excel·lència las ditas contrafaccions, suplicant de sa part, com ho fem, a vostra excel·lència se servesca manar reparar ditas contrafaccions y observar las ditas constitucions y, axí,
no permètrer que la dita pragmàtica sia posada
en exequució, que de persona tant zelosa de las
regalias de sa magestat, del beneffici públich y
de la observança de las ditas constitucions, dits
deputats tenen per molt cert // 139v // manarà
vostra excel·lència que ditas constitucions resten observades, del que rebran singular gràcia y
mercè.»

loch, lo qual ses senyories manaren ser cusit en
lo present dietari, signat de letra A.
Divendres, a XV. En aquest die, mossèn Antoni
Thió, notari, ciutadà honrat // 140v // de Barcelona, scrivà major y secretari del General de
Cathalunya, presentà a ses senyories, en son
consistori, un privilegi de ciutadà honrat de
Barcelona en son favor despedit per la sacra
cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
en deguda forma, lo qual requerí a mi, Francesch Colberó, notari, cridat per dit effecte y
present en dit consistori, levàs acte de dita presentació, attès que, per tractar-se de son interès,
dit Thió no podia levar lo dit acte a qui, com
scrivà major tocave. E ses senyories, encontinent manaren que, de dita presentació ne fos levat acte y continuat aquell en lo present dietari,
juntament ab la còpia auctèntica de dit privilegi,
la qual sia assí cusida, signada de letra A. Presents per testimonis a la dita presentació de dit
privilegi, Luch Duran y Pere Dalmau, porters
ordinaris de la present casa de la Deputacióa.
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Divendres, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joachim
Móra, doctor en medicina, lo qual mediant jurament, féu relació a ses senyories com ell visite
a Jacinto Vernet, ajudant comú del racional y
regent los comptes del General, y dix estar
aquell ab indisposició y febra, per la qual no pot
servir lo dit son offici.

141v

Disapte, a XXIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats los senyors don Francisco de Eril,
abat de Sant Cugat de Vallers, Hierònym Joseph Besora, canonge de la Seu de Leyda, y Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, Joseph
de Bellafilla, Miquel Pol y Hierònym de Calders, donzells, Bertran Dezvalls, Diego Monfar
y Sors y Francesch Masdeu y Canyet, ciutadans
honrats de Barcelona, los quals, ben acompanyats, ab los porters y masses grans devant, y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada del tenor següent:

E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien
explicada la dita embaxada en la forma los era
esta ordenat y donada còpia de aquella en ses
mans, com és acostumat, y que sa excel·lència
havia respost que desije molt la observança de
las generals constitucions y consultarie aquest
fet y procurarie en donar gust a ses senyories en
tot lo que·y haurie loch y ocasió.
Dimars, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyoriesb // 140r // Francesch Poll, notari, ciutadà de Barcelona, lo qual digué que, en
dies passats, havie rebut un acte de manlleuta a
instància de Miquel Rodó, algutsir extraordinari de sa magestat, firmat per Miquel Escarrer, lo
qual acte, havie entès tocave a rèbrer al scrivà
major y secretari del dit General, per ser interès
del dit General y, axí, donà la aprísia de dit acte
a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del
dit General, per a que·l assentàs en son degut
a. a continuació ratllat se ha de procehir.
b. a continuació un acte de manlleuta, transcrit a l’Apèndix
3, pàg. 1572.
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. De part
dels deputats del General de aquest principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
ab la embaxada que féu disapte, a nou del corrent mes de novembre, se representà extrajudicialment a vostra excel·lència, que la magestat
del rey, nostre senyor, ab sa real pragmàtica,
dada en la vila de Madrit, a 11 del mes de juliol
a. a continuació un privilegi, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1572.

pròxim passat y del present y corrent any 1630,
ha ordenat que lo balle general de Cathalunya y
son consistori hajen de conèxer privative quo ad
alios de las causas feudals, prohibint expressament, com prohibeix, que las causas patrimonials puguen tractar-se ni evocar del consistori
de la Ballia General en la Real Audiència per
qualsevol pretextu y causa de contenció, de jurisdicció de cosas feudals o de son real patrimoni, encara que·s negue la qualitat feudal y patrimonial, hi·s firme de dret devant lo ordinari //
142r // e se tracte de forces y observança de reals
privilegis, volent y manant que, ditas causas, las
haja de dicidir lo balle general y son consistori,
prohibint axí mateix que las causas feudals y patrimonials puguen tractar ni evocar-se a la dita
Real Audiència en lo esdevenidor, manant y disposant axí mateix que las causas que ja estaran
evocades y admeses en dita Real Audiència, hajen de ser restituidas a la dita Ballia General y al
consistori de aquella y que, havent tingut
instàncias los dits deputats, que la dita pragmàtica y lo disposat de aquella, serian contra las generals constitucions, drets y privilegis dels dits
Principat y comptats, havien y han consultat sobre aquest fet los assessor y advocat fiscal del dit
General y molts doctors graves de la present
ciutat y Principat y que aquells, comformes ab
son vot y parer en scrits, han dit y affirmat que,
lo dalt refferit disposat y ordenat en la dita real
pragmàtica, encontra ab moltas constitucions,
usos y styls del dit principat de Cathalunya,
sempre inconcussament observats, en las quals
està disposat que las causas feudals entre sa magestat, e o son procurador fiscal y particulars, se
hajen de declarar per jutges, vulgarment dits pares curiae y que las causas patrimonials, se poden tractar en la Real Audiència y que, sempre y
quant alguna causa serà evocada a la dita Real
Audiència, no pot ser treta de aquella sinó és ab
la forma en ditas generals constitucions contenguda, que és opposant excepció la part, ab al·legació dels impediments per los quals semblants
causas no són evocables, puis en Cathalunya,
comforme ditas constitucions, drets y privilegis,
se ha, hi·s deu, procehir per directum y que, axí
mateix encontra // 142v // ab moltas constitucions, disposants que las regalias de sa magestat,
e o de son lochtinent general, sien servades, entre las de las supremas, és poder-se evocar a sa
Real Audiència las causas ab pretextu de viduïtat, pupil·laritat, pobresa, miserabilitat y las que
en ellas se tracta de contenció de jurisdicció o
de observança de reals privilegis, que són regalias de sa magestat y de son lochtinent general,
que no·s poden remòurer ni abdicar sens contrafacció de constitucions, de sa real persona y
de sa Real Audiència y que, los dit deputats, per
rahó de sos càrrechs y officis, tingueren y tenen
obligació de instar y procurar la conservació de

ditas constitucions y lo reparo de las contrafaccions de aquelles y, per ço, per medi de sos embaxadors, se representaren extrajudicialment a
vostra excel·lència las ditas contrafaccions, suplicant fos vostra excel·lència servit manar reparar aquellas ab la observança de ditas constitucions, no permetent que la dita pragmàtica y
disposició de aquella fossen, en manera alguna,
posades en exequució, com més largament en la
scriptura que·s dóna a vostra excel·lència de la
representació y suplicació de ditas cosas, a la
qual se ha relació, està contengut. Y com los
dits deputats per satisfer a sa obligació desijen
summament alcansar la observança de ditas
constitucions, drets y privilegis, consuetuts, observanças y styls del present Principat y comtats
y lo reparo y esmena de ditas contrafaccions y,
fins lo die present no hajen obtingut lo que·s
suplicà a vostra excel·lència en orde al demuntdit, ans bé hajen entès que los officials y ministres de la dita ballia volen intentar alguns procehiments sobre la exequució de dita real
pragmàtica, que serien en notable prejudici del
present Principat y comtats y en violació expressa de las ditas constitucions y privilegis, han tingut y tenen justa causa de tornar a representar y
suplicar, // 143r // com representan y suplican
extrajudicialment, a vostra excel·lència tot lo
que, dit die de nou del corrent, fonch representat y suplicat y, majorment que sie del servey de
vostra excel·lència no permètrer se don loch a la
exequució de la dita real pragmàtica y del que
en ella està disposat, confiant que, de persona
tant zelosa de las regalias de sa magestat, del beneffici públich y de la observança de ditas constitucions, dits deputats alcansaran esta mercè y
gràcia.»
E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren a ses senyories com ells havien explicada la dita embaxada en la forma los
era estat ordenat y donada còpia de aquella en
ses mans y que, dit excel·lentíssim senyor lochtinent general, havie respost que ell procurarie ab
totes veres la observança de las generals constitucions y donar gust a ses senyories, com era
just.
143v
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Dimecres, a XXVII. En aquest die se tingué junta
de braços en la present casa, cridats del die de
ahir, en la qual entrevingueren las personas dels
tres estaments següents, ço és, per lo estament
eclesiàstich los senyors ardiaca Falqués, canonge de la Seu de Barcelona, fra T. a... camarer de
Ripoll, Joseph Amell, canonge de Barcelona;
per lo estament militar los senyors don Lu ýs
Descallar, don Berenguer d’Oms, don Diego
de Pau, don Pedro Desbosch y Santvicents,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

Joan Batista Cassador, Phelip de Sorribes y Rovira, don Phederic Meca, Alexandre de Boxadós, // 144r // don Pedro Aymerich, don Hierònym Alamany, don Joachim Reguer, don Joan
Çarriera, Phelip de Boxadós, don Alexandre de
Cartellà, don Francesch Cartellà, Joan Francesch Tarragó, don Joan de Eril, Francesch de
Vallgornera y Senjust, Domingo Moradell, Miquel Pol, don Ramon Torres, Francesch de Tamarit, Francesch Ferrer, Hierònym de Calders;
per lo estament real los senyors, Bertran Dezvalls, Antoni Thió, Francesch Dalmau y Francesch Masdeu. Als quals, per ses senyories fonch
feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres y magnífichs senyors. Mossèn
Steve de Corbera, ciutadà honrat de aquesta
ciutat // 144v // de Barcelona, per medi de alguns cavallers, ciutadans y altres personas zelosas del honor, reputació y estimació de aquesta
província, naturals y populats en aquella, nos ha
fet representar que ell, conciderant la noblesa y
qualitat grandíssimas y hazanyes memorables
en favor de la sancta fe cathòlica, exaltació y
augment de la christiandat y servey dels sereníssims comtes de Barcelona y reys de Aragó, senyors nostres de gloriosa memòria, fetas per
aquestos Principat y comtats e de las personas
naturals y habitants de aquells y que, fins lo die
present, no·y havia historiadors qui, expressa y
particularment y ab la veritat y fidelitat que convenie y era just, haja scrit los dits fets y hasanyas
tant aventajadas, ha scrit y compost un libre, reduït en ell a perpètua memòria y digna de recordació, las ditas famosas hasanyas, fets memorables, noblesa y qualitat de dits aquestos
Principat y comtats, magnats, titulars, nobles,
cavallers, ciutadans, persones generoses y altres
dignes que son nom y fama sia perpetuat, ab deguts documents, perquè de cosa tant singular,
tant famosa y digna de tota lahor y alabança, per
defecte de scriptura, no vingués, ab la antiquitat
del temps a patir algun detriment y los privilegis
y drets municipals y la general cobrança y exacció de sos drets, prerrogativas y preheminèncias
no reba alguna lezió o disminució, majorment
havent-hi hagut, com hi ha, moltes persones de
altras nacions que, en favor de sas pàtrias, són
estats molts cuydadosos en lo scríurer, callant lo
degut a nostra nació cathalana y, perquè aquesta obra pugue ser posada a impressió se offereix
fer-se alguns gastos, insuportables per dit de
Corbera, com aquella sie de principal interès de
aquestos Principat y comtats y General y en deffensa de las generals constitucions, drets, privilegis, prerrogatives, preheminències, libertats //
145r // y exempcions, per las quals, segons capítols y actes de Cort, poden y deuen los deputats
gastar pecúnias del General, ha offert fer impressió del dit libre, tenint algun socorro y aju352

da, de costa de les pecúnies del dit General y,
sobre aquest fet, hajam consultat los assessors,
advocat fiscal del dit General y altres persones,
axí pèrites en drets com altres pràtigues en
scriptura dels fets dels antipassats de aquesta
terra, y nos hajen aconsellat que, per ben acertar
en cosa tant convenient, deviem ajuntar las personas dels tres estaments, de les quals és lo principal interès, y consultar-los lo dalt refferit, perquè, ab son consell, se prengue acertada
resolució. Per ço, nosaltres, desijant en tot acertar representam a vostres mercès lo dalt refferit,
perquè sien servits aconsellar-nos lo que·s deu
fer en açò, confiant que, ab lo consell de persones tant zeloses del bé y utilitat de aquesta província y poblats en ella, axí naturals com altres,
acertarem al servey de Déu y de sa magestat y en
lo beneffici de la cosa pública.»
E legida la dita proposició, las personas de dita
junta de dits braços votaren, quiscuna d’ellas
per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories fossen servits
manar mirar la obra de que·s parla en la dita
proposició per las personas que aparexerà a ses
senyories y, censurada aquella, la manen imprimir a costes del General.
Dijous, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per lo negoci devall scrit y
altres del dit General, juntats y tenint // 145v // y
celebrant son consistori en la sala y part acostumada de la casa de la Deputació, ajustant als
manaments y comminacions de penas, per ses
senyories als magnífich mossèn Joan Batista
Cassador, exactor del General, fets y fetas per la
cobrança y exacció dels dèbits del General y altres obligacions que incu(m)beixen al dit mossèn Joan Batista Cassador, per rahó del dit son
offici de exactor, comforme largament consta
en lo dietari de la present casa de la Deputació
en jornades de 20 y 29 del mes de febrer pròxim
passat, al qual se ha relació, y altrament y sens
prejudici novacioni derogacio de dits manaments, comminacions de penas y de la exequució que ses senyories entenen fer contra dit
exactor, comforme per capítols y actes de Cort,
ordinacions y deliberacions del dit General,
usos, pràtigues y costums de aquell, ses senyories poden y deuen fer, per no haver, dit exactor
satisfet als dits manaments ni a la obligació del
dit son offici, com sien pocas o ningunas las
quantitats cobradas per medi del dit exactor,
ni·s vejen ser fetas per ell las degudas diligèncias
per la dita cobrança, com las quantitats cobradas fins lo die present, o las hajen pagades los
debitors voluntàriament, o sien estades aquelles
cobrades per diligència del consistori y de las
personas de aquell y, perquè conste que (ses)

senyories attenen a la dita cobrança y exacció
del millor modo y manera que poden y deuen y
que, si dèbits alguns del dit General se dexen de
cobrar o la cobrança y exacció de aquell se fa
difficultosa o imposibilitada, axí per lo tracte de
temps com altrament per falta de degudas diligèncias, no és per ommissió ni consentiment
de ses senyories, ans bé és per culpa o negligència de dit Cassador, ses senyories, de nou y a
major cauthela, tornaren manar al dit mossèn
Joan Batista Cassador, present en lo consistori
de ses senyories // 146r // y per ses senyories manat cridar y venir en aquell per lo effecte ja dit,
que ab tota puntualitat y diligència y comforme
per dits capítols y actes de Cort, deliberacions y
ordinacions del dit General y altrament, és tingut y obligat attengue a la dita exacció y cobrança de las quantitats degudes al dit General,
axí per dèbits de bollas, tant antigas com modernas y corrents, com de condempnacions de
visitas y altres, procehint a fer y fer fer las exequucions contra las persona debitoras, axí en
persona com en béns, y axí, dels debitors naturals y habitants en la present ciutat de Barcelona, com fora en tot lo principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, comforme trobarà ésser vist debitors obligats al General y per
las quantitats de sos dèbits, continuades axí en
lo libre de Vàluas, com summatim per restas en
lo libre dit Ferrando Paga, lo qual, per manament de ses senyories, li és estat liurat y entregat, ab acte rebut en la scrivania dit die de 20 de
febrer pròxim passat, comminant, com comminaven ses senyories al dit mossèn Joan Batista
Cassador, las penas que li són imposades per los
dits capítols y actes de Cort y ab los manaments,
axí en scrits com de paraula, li són estats fets per
ses senyories y per los senyors deputats, antesessors de ses senyories, en moltas y diversas jornadas, los quals manan y volen ses senyories ésser
ab lo present, haguts per repetits, lohant y aprobant, ratifficant y conformant aquells, y que
procehiran a la exequució de las ditas penas y altrament, comforme aparexerà convenir per la
bona cobrança dels dèbits del dit General, y li
notifficaren que advertís que las quantitats que,
per culpa y ommissió del dit exactor seran dexades de cobrar y la cobrança de aquelles, per dit
respecte, serà impossibilitada, se posarà en //
146v // càrrech y obligació de pagar-la per lo dit
exactor, qui no hau[rà] acudit a sa obligació en
son degut temps per a fer la cobrança de aquelles. E lo dit magnífich mossèn Joan Batista
Cassador, responent al dit manament, dix de
paraula a ses senyories, que ell sempre ha acudit
y acut ab tota puntualitat y rectitut a la obligació del offici que té de exactor del General, fent
totas la diligèncias que són estades possibles per
la cobrança y exacció del(s) dèbits de aquell,
mencionats en lo dit manament, axí que no ha

estat ni està per ell, ni per deffecte de diligèncias
ni treballs seus, de que no sien cobrades y no·s
cobren las quantitats degudes al dit General,
sinó per la infinatat de sobrecehimenet(s), axí
per justícia com altres, fets y posats en las exequucions, comforme se pot vèurer en los processos de les causes y libre de Sobrecehiments y
altrament, perquè hi ha moltas quantitats inexhigibles per deffecte de béns dels obligats y, de
molts, se prenen las quantitats que millor se poden pèndrer y cobrar, per quant en molts, usant
de riguroses exequucions se faria impossible la
cobrança y que, comforme, fins lo die present,
ha acudit a dita sa obligació y ha fet las diligèncias de aquella, promet a ses senyories que acudirà de assí al devant, fent totas las diligèncias
que sien possibles y, per ço, suplica a ses senyories sien servits manar al racional de la present
casa li done totes las restas de totes les bolles
dels triennis 1623, 1626 y 1629 y trague los
memorials dels dèbits de dites bolles y dels dèbits dels officials pecuniaris y que li sia donada
còpia del dit manamenta.
147r
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Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General donaren a mi, Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del
dit General, un vot en scrits, fet y firmat per los
magnífichs doctors del Real Consell, acerca de
la causa que lo molt il·lustre senyor Francesch
Cànoves, donzell, oÿdor militar, aporte contra
lo procurador fiscal del General, manant que
aquell fos continuat en lo present dietari, lo
qual vot és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de Cathalunya, si la causa pendent en
son consistori entre lo senyor Francesch Cànoves, oÿdor militar, de una part, y lo procurador
fiscal del General, de part altra, se pot prosseguir, continuar y diffinir, essent dit Cànoves oÿdor. Los doctors devall scrits, vist lo procés de
dita causa y oÿdes las causas y rahons que, per
part del advocat fiscal del General, los són estades proposades, oÿdes també les que, per part
de dit oÿdor militar són estades al·legades per
son advocat. Attès que dit oÿdor militar no pot
ni deu entrevenir ni votar en dita causa y, sens
ell, resta consistori y la decissió y diffinició de la
causa dependeix del vot y parer dels magnífichs
assessors del General; són de vot y parer que
dita causa se pot prosseguir, continuar y diffinir,
no obstant dit Cànoves sia oÿdor militar, com
no ý entrevingue ni vote, com és dit; però, attesa la qualitat de la causa, lo interès d’ella tan
gran, que dit Cànoves demana sian liquidades
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1574.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

en son crèdit y dèbit del General vint-y-sis mília
liuras o més, y ser lo article de dita liquidació
molt entrincat y difficultós y per altres causes y
rahons que·s poden conciderar; són de vot y parer que, dits senyors deputats y oÿdors, per a la
decissió de dita liqui- // 147v // dació fahedora,
apliquen als dits magnífichs assessors, los doctors del Real Consell que a ses senyories aparexerà nomenar, los quals, tinguen tant solament
vot consultiu. Lo reverent don Miquel Sala. Lo
doctor Montserrat Ramon. Lo doctor Miquel
Carreras. Lo doctor Hierònym Astor. Lo doctor Lu ýs Besturs.»

Any nou
150v

Janer MDCXXXI
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Dimecres, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joseph Berart, doctor en drets, lo qual, mediant jurament
per ell prestat en poder del // 151v // senyor deputat ecclesiàstich, dix com ell visite lo magnífich Joan Batista Cassador, donzell, exactor del
General, lo qual està en lo lit ab febra contínua,
per la qual no pot acudir a la servitut de dit son
offici.

Disapte, a XXX. En aquest die se féu extracció de
consellers en la casa de la present ciutat, en la
qual foren extrets los següents: Conseller en
cap, lo senyor Jordi de Fluvià, donzell; conseller
segon, Mathias Vilar; conseller ters, micer Francesc Estavanell; conseller quart, Antoni Sagrera,
mercader; y conseller quint, Joseph Sayés, fuster.

Disapte, a XI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Joachim Móra,
doctor en medi(ci)na, lo qual, mediant jurament per ell prestat en mà y poder del senyor
deputat ecclesiàstich, féu relació a ses senyories
com ell visite Jacinto Vernet, lo qual dix està ab
indisposició per la qual no pot servir lo dit son
offici.

Dezembre MDCXXXa

En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories ab embaxada dels molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat los senyors Miquel Fivaller, donzell, y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, de
part de ses magnificències, // 152r // de paraula
representaren a ses senyories que dits senyors
consellers, han entè(s) que la magestat del rey,
nostre senyor, ha fet y manat despedir una real
pragmàtica acerca de algunes coses que·s pretenen spectar a son real patrimoni y Ballia General
del present principat de Cathalunya, statuint,
manant y ordenant ab ella algunes coses en rahó
de son real patrimoni y altrament que encontren a las generals constitucions, drets, privilegis, consuetuts, observances y styls del present
Principat y comtats concedits y atorgats per las
magestats dels sereníssims reys de Aragó a dits
Principat y comtats y als naturals, poblats y habitants en aquells, las quals cosas, segons ditas
generals constitucions, drets, privilegis, consuetuts, observanças y styls no poden ni deuen ser
posades en exequució sens notòria contrafacció
de ditas constitucions, drets, privilegis, y sens
notable prejudici de dits Principat y comtats y
de dits naturals y poblats de aquells y que, en la
casa de la ciutat, se troben alguns privilegis y
scriptures que disposen y fan encontra de dita
pragmàtica y del disposat en ella, per los quals
és cert no poder tenir loch la dita real pragmàtica, ans bé, la real magestat del rey, nostre senyor, plenament informat de la justícia que
specta al present Principat y comtats, en virtut
de dits privilegis y scriptures y dels privilegis y
scriptures del General, ha de ser servit no
permètrer ni donar loch a que dita pragmàtica y
lo disposat en ella sia posat en exequució. Que,

148r

Dijous, a V. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories mossèn Gismundo Boffill, notari, lo qual presentà a ses senyories un privilegi
de ciutadà honrat de Barcelona, en son favor
despedit per la sacra cathòlica y real magestat,
en deguda forma, suplicant a ses senyories fossen servits manar-lo tractar com a tal y continuar lo dit privilegi en lo present dietari, lo qual
ses senyories manaren ésser aquell continuat, o
còpia de aquell, cusit en lo present dietari, signat de letra A.

148v

Dimars, a X. En aquest die mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, vingué en consistori de ses senyories y donà y liurà en mà y
poder de ses senyories los actes del jurament
prestat per lo excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y Sogorb per rahó de son càrrech de
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, en deguda forma despedit, lo qual
ses senyories manaren ésser cusit originalment
en lo libre de Juraments de officials reals, recòndit en la scrivania major del General.

150r

Dimecres, a XXV. Festa de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrist.

a. a continuació un privilegi, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1575.
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per ço, representan a ses senyories sia de son
servey exir a la defensa de ditas generals constitucions, drets y privilegis, axí del dit Principat y
comtats, com de la dita present ciutat, contra la
dita pragmàtica y del que ab ella està disposat,
offerint a ses senyories que, dits senyors consellers, en defensa de cosa tant justa, faran totas
las diligèncias que convindran, tenint la deguda
conformitat, que sempre se ha acostumat tenir
per la present ciutat ab lo General y present casa
de la Deputació, per deffensa de ditas generals
constitucions y privilegis de la terra. E ses senyories, oÿda // 152v // la dita embaxada, responent de paraula a ella per medi del senyor deputat ecclesiàstich, digueren que tenien en deguda
estima als senyors consellers de la present ciutat
lo advertiment y offerta que se’ls feya en rahó
del demunt, y que ja per lo mateix negoci ells
havien tingut diverses juntes dels magnífichs assessors y advocat fiscal de General y de molts
doctors, dels més graves de la present ciutat y
Principat, las quals anaven continuant per acertar en negoci de tanta ponderació y, axí mateix,
ab vot y parer de dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, havien fetes ja sinch embaxadas, unas al excel·lentíssim senyor duch de Feria
y altres al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lochtinents respective que són estats y són
del present Principat, comforme consta en lo
dietari de la present casa, suplicant-los sien servits no donar loch a exequució alguna de la dita
real pragmàtica ni del disposat en ella, y que estan promptes y aparellats de continuar y fer totes les demés diligències que convindran per la
conservació de ditas generals constitucions, en
beneffici del present Principat y comtats y dels
particulars de aquells, acceptant ab lo degut
agrahiment la conformitat offerta per dits senyors consellers.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General
anaren consistorialment, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials de
la present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general del present
Principat y comtats y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas feta, la una a VIIIIo y, l’altra a XXIII del
mes de novembre pròxim passat, representaren
a vostra excel·lència que la magestat // 153r // del
rey, nostre senyor, ab sa real pragmàtica, dada
en la vila de Madrit a 11 del mes de juliol, també
pròxim passat, ha ordenat que lo balle general
de Cathalunya, ab son consistori, hage de conèxer privative quo ad alios de las causas feudals,
prohibint expressament, com prohibeix, que las
causas patrimonials puguen tractar-se ni evocar
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del consistori de la Ballia General en la Real Audiència per qualsevol pretextu y, axí mateix, las
causas de contenció de jurisdicció, de cosas feudals o de son real patrimoni, a bé se negue la
qualitat feudal y patimonial hi·s firme de dret
devant lo ordinari e se tracte de forces y observança de reals privilegis, volent y manant que,
ditas causas, las haja de desidir dit batlle general
ab son consistori, prohibint també que las causas feudals y patrimonials se tracten ni evoquen
en dita Real Audiència en lo sdevenidor<s> y
disposant que, las causas ja evocades y admesas
en dita Real Audiència, hajen de ser restituïdas a
dita Ballia General y al consistori de aquella y
que, havent tingut notícia que la dita pragmàtica
y la disposició de aquella serien contra las generals constitucions, leys, drets y privilegis de
aquest principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, havíem y havem consultat
sobre aquest fet los assessors, advocat fiscal del
General, ab aplicació de doctors graves de la
present ciutat y Principat y que aquells, comforme en vot y parer han dit y affirmat en scrits, que
lo dalt referit, disposat y ordenat en la dita real
pragmàtica encontra ab moltas constitucions,
usos y styls del Principat, sempre inconcussament observats, en las quals està disposat que las
causas feudals entre sa magestat e o son procurador fiscal y particulars se hajen de declarar per
jutges, vulgarment dits pares curiae, y que las
causas patrimonials se poden tractar en la Real
Audiència y que, sempre y quant alguna causa
serà evocada en la dita Real Audiència, no pot
ser treta de aquella sinó és ab la forma en ditas
generals constitucions contenguda, que és opposant excepció la part, ab al·legació dels impediments // 153v // per los quals semblants causas
no són evocables, puis en Cathalunya se ha, hi·s
deu, procehir per directum y que, axí mateix, encontra ab moltas de las constitucions disposants
que las regalias de sa magestat e o de son lochtinent General sien servades, entre las quals, de las
supremas és poder-se evocar a sa Real Audiència
pretextu de viduïtat, pupil·laritat, pobresa, miserabilitat y las que en ella se tracta de contenció
de jurisdicció o de observança de reals privilegis,
que són regalias de sa magestat y de son lochtinent general, que no·s poden remòurer ni abdicar, sens contrafacció de constitucions, de sa real
persona y de sa Real Audiència y que, nosaltres,
per rahó de nostres càrrechs y officis, teníem, y
tenim, obligació de procurar y instar lo reparo,
esmena y conservació de ditas constitucions y
que, en ninguna manera, no·s fassa lezió ni prejudici algú a elles y, per ço, suplicàrem per medi
de dits nostres embaxadors, extrajudicalment, a
vostra excel·lència fos de son servey manar reparar las ditas contrafaccions de ditas constitucions, que·s fan per la exequució de la dita real
pragmàtica, sent servit de la observança de ditas

[ 1631 ]

[ 1631 ]

constitucions, no permetent que la dita pragmàtica y disposició de aquella fossen, en manera alguna, posades en exequució, com més largament en las scripturas que·s donaren a vostra
excel·lència de la representació y suplicació de
ditas cosas, a las quals se ha relació, està contengut. Y com, per satisfer a dita nostra obligació,
desijem summament alcansar la observança de
ditas generals constitucions, drets, privilegis,
consuetuts, observanças y styls del present Principat y comtats y lo reparo y esmena de las ditas
contrafaccions, lezions y prejudicis y, fins lo die
present, no hajam alcansat lo que·s suplica a vostra excel·lència ab ditas embaxadas y altres, fetas
per lo mateix negoci al excel·lentíssim senyor
duch de Feria, lochtinent de sa magestat, antecessor de vostra excel·lència, ans bé hajam entès
que los officials y ministres de la dita ballia han
intentat y volen intentar alguns procehiments
sobre la exequució de la dita real pragmàtica, en
cert prejudici de aquestos Principat y comtats y
en expressa violació de ditas generals consti- //
154r // tucions, drets y privilegis, tenim justa
causa de tornar a representar y suplicar, com representam y suplicam personalment y extrajudicialment a vostra excel·lència, tot lo mateix que
en dits dies de nou y vint-y-tres del dit mes de
novembre pròxim passat, ab ditas dos embaxadas y altres, fetes a dit excel·lentíssim senyor
duch de Feria, fonch representat y suplicat, ço
és, que sie del servey de vostra excel·lència no
permètrer se don loch a la exequució de la dita
real pragmàtica y del que en ella està disposat,
confiant que, de persona tant zelosa de las regalias de sa magestat, de la observança de ditas
constitucions y del beneffici públich y universal
de dits aquestos Principat y comtats, alcansarem
esta gràcia y mercè.»
Y encontinent, explicada dita embaxada y donada còpia de aquella en mans de dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, respongué que ell, ab la emfermedat que havia tinguda,
no havia pogut acabar de pèndrer resolució en lo
que se li era estat representat ab ésta y en las demés embaxades, en rahó de la exequució de dita
real pragmàtica y, que ell procurarie consultar
aquest negoci y pèndrer la deguda resolució, zelant en tot lo de justícia la observança de las generals constitucions, pus que la sua convalasència comensava en donar loch a negocis.
154v

Dimars, a XIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Antoni Joan Melies, lo qual
en nom y com a procurador de mossèn Pal·ladí
Sardanyola, guarda ordinària del General del
portal de Sant Antoni de la present ciutat de
Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut y testificat en poder de mossèn Raphael
Riera, notari de Barcelona, als dotze del mes de
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setembre 1630, en dit nom renuncià, en mà y
poder de ses senyories, lo dit offici en favor de
ell mateix, dit Antoni Joan Melies, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de
ell, dit Antoni Joan Malies. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
En aquest die mateix, Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona y scrivà major del General
de Cathalunya, personalment constituït davant
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, en son consistori, precehints algunas interrogacions de paraula per
dits senyors deputats y oÿdors de comptes a ell
fetes, digué y referí a ses senyories, de paraula,
lo que, després, de manament de ses senyories,
se continuà en scrits en lo present dietari, lo següent, ço és, que ell te plena memòria que, ab
acte rebut en son poder y en poder del discret
mossèn Henrich Coll, notari de Barcelona, a VII
del mes de setembre del any 1620, lo reverent y
insigne Capítol // 155r // dels senyors canonges
de la Seu de Barcelona, per los respectes, attendèncias y concideracions que·s posaren en lo
daltdit y prechalendat acte, veneren y per causa
de venda concediren als molt il·lustres fra Benet
Fontanella, abat del monestir de Nostra Senyora de Besalú, del orde de Sanct Benet; Onoffre
Jordà y Cessala, donzell, senyor del loch y terme de la Fondarella, en la vegueria de Tàrraga;
Bernat Berengarí, en arts y medicina doctor, en
Barcelona populat, deputats. Michael Macip,
canonge de la Seu de Tortosa; Ramon de Calders, donzell, senyor del loch y terme de Sancta
Fe, en la vegueria de Cervera, y Blay Gil de Phederich, ciutadà de Tortosa, oÿdors de comptes
del dit General, comprant en nom, obs y de pecúnies de aquell, per preu de tres mil y quatrecentas liures barceloneses, totes aquelles cases
ab un portal fora en lo carrer públich obrint, ab
entrades y exides, drets y pertinències de aquelles, las quals dit molt reverent y insigne Capítol
per sos justs y legítims títols tenia y possehia en
la present ciutat de Barcelona, en lo carrer dit
de la Casa de la Deputació, per lo qual, ab dret
camí se va de la plaça de Sanct Jaume a la plaça
Nova de la present ciutat de Barcelona, junt és
la dita casa de la Deputació, en las quals, per
dret de son torn habitual, lo molt reverent senyor Macià Amell, canonge de dita Seu, com
més largament en lo dit acte de venda, al qual se
ha relació, se conté, la qual compra de ditas casas feren lo(s) dits senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General per poder acomodar de
habitació lo dit Blay Gil de Phederich, aleshores
oÿdor de comptes del dit General, al qual falta-

va casa per a poder habitar, com los demés senyors deputats y oÿdors del dit General estiguessen ja acomodats en lo palau real y en las
demés cases del dit General, precehints entre
dits senyors deputats y oÿdors de comptes a la
dita compra diversos tractes y col·loquis, en
molts dels quals se trobà present ell, // 155v //
dit scrivà major, y oint lo que entre ells se tractava, pilotejant lo negoci y donant moltes y diverses causes de conveniència per al dit General
y, majorment, que era forçós que en un temps o
en altre se comprassen las ditas casas per al dit
General y casa de la Deputació y, en particular,
conciderant lo que la obra de la Deputació nova
demana, ço és, que la dita obra de la part de
Sanct Jaume denote haver de ser continuada
fins a encontrar ab la obra nova de la devallada
de Sancta Eulària y, axí, de necessitat ha de
compèndrer y enclòurer dins los límits de la Deputació las damuntditas casas, perquè no patesca diformitat aquella y perquè era molta inconveniència que, essent tot lo demés de la isla de la
casa de la Deputació hi hagués en lo mig honor
y tinença de altra persona, com serien les dites
cases si no·s fossen comprades y ab pensament
que la paret de les dites cases y de les altres cases
de la Deputació que estan al costat d’elles, fentse la dita obra, havien de ser enderrocades per
no tenir las parets comformes a las parets de la
dita obra nova y, axí, ab dits tractes y concideracions de conveniència, se procehí a la compra
de dites cases. Y açò és lo que dit scrivà major
sab y pot dir per lo que és estat interrogat.
156r

na, als 16 del mes de dezembre 1626, en dit
nom renuncià, en mà y poder de ses senyories,
lo dit offici de ajudant comú del // 157r // dit racional y regent los comptes, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de ell, dit
Francesch Vernet. E ses senyories admeteren la
dita renunciació, si y comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Luch Duran, porter ordinari de la present casa, y Joan Roca, sastre, ciutadans de Barcelona.
157v

Dimars, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories // 156v // mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Joseph Fontanella, doctor en drets, sobrecullidor del dit
General en la part de levant, ha comptat y pagat
la terça de abril, maig y juny pròxim passat, axí
per lo dret ordinari com de galeres, exceptat las
taulas de Sanct Feliu de Guíxols, Mataró,
Arenys y Canet del Maresme, las quals deuen
los libres y diners de la dita terça. E axí mateix
féu relació com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General en la part de ponent ha comptat
y pagat la dita terça de abril, maig y juny pròxim
passat, axí per lo dret ordinari com de galeres,
exceptat las taulas de Vilaller y Spluga de Francolí o Vimbodí, las quals deuen los libres y diners de la dita terça.
Dijous, a XXIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Vernet, mercader, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y
com a procurador de Jacinto Vernet, ajudant
comú del racional y regent los comptes del dit
General, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Pere Pau Vives, notari de Barcelo357

Dimars, a XXVIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats los senyors Barthomeu Gavàs, canonge de la Seu de Leyda, Miquel Pol y Bertran
Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats, ab los porters y masses
grans devant y de molts officials de la present
casa, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa
presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General del principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ab deliberació
de son consistori, feta a 28 del mes de dezembre del any 1630, en conformitat de diversas
embaxadas a ells fetas de part del excel·lentíssim
senyor duch de Feria, aleshores lochtinent y capità general de sa magestat en dits Principat y
comtats, antecessor de vostra excel·lència, y dels
magnífichs consellers de la present ciutat, ordenaren y manaren als deputats locals del dit General y de totas las col·lectes de dits Principat y
comtats y als demés ministres y officials del dit
General que, attès que // 158r // per dit excel·lentíssim senyor duch de Feria, lochtinent
de sa magestat era estat manat levar lo comers a
tots los francesos, axí per mar com per terra, per
rahó del mal contagiós, que aleshores era en lo
regne de França y se estania en altres parts, y en
algunas del present Principat y, en particular, en
las vilas y lochs de Regencós, Sancta Reparada,
Begur y Serinyachs, que són en lo Empurdà,
comforme relacions de doctors y chirurgians
consultats, per la intel·ligència certa del dit contagi, que per via directa ni indirecta no dexassen
entrar roba o mercaderia alguna del dit regne de
França, de qualsevol spècie, gènero o condició
que fos, axí per mar com per terra, ni donassen
albarà de despaig, ni de guia de aquella sots las
penas, axí de confiscació com altres en dita desliberació contengudas, com més largament en
la dita deliberació, còpia de la qual imprimida se
presenta a vostra excel·lència, està contengut. Y
com, excel·lentíssim senyor, la dita deliberació
de prohibició de la dita entrada de dita roba y
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mercaderia del dit regne de França en lo present
Principat y comtats y lo despaig de aquellas, en
quant als dits officials y ministres del dit General, sie estada observada y se observe lo die present y hajan entès que, de algun temps a esta
part, per los officials y ministres, axí reals com
de barons, se dóna loch y permissió a la entrada
de dits Principat de robas y mercaderias de
França, sens pagar los drets al dit General y a sos
officials y ministres, destinats de rèbrer y cullir
aquells per tot lo present Principat y comtats,
per no poder aquells donar lo despaig convenient, comforme disposan los capítols de Cort
obstant la dita deliberació, patint lo dit General
detriment de molta concideració, y no sia just se
continue aquell, per causa de la dita deliberació
ni altrament, ans bé sien dits deputats, per rahó
de son càrrech, obligats en procurar la indempnitat y utilitat del dit General y desviar tots los
inconvenients y prejudicis que poden succehir a
la bona y verdadera exacció y cobrança dels dits
drets, per ço, representan a vostra excel·lència
// 158v // per medi de sos embaxadors aquest
fet, que ja abans, ab altra embaxada particular és
estat representat, suplicant a vostra excel·lència
sie de son servey manar servar la dita prohibició
de la entrada de ditas robas y mercaderias del dit
regne de França en los dits presents Principat y
comtats y lo comers de aquelles, en cas dure al
present la causa de la dita prohibició, axí que, en
ninguna manera, entren las ditas robas y mercaderias ni sie comers algú de aquelles y, en cas
cesse la dita causa de dita prohibició de comers
y de la entrada de ditas mercaderias, sie vostra
excel·lència servit libertar la dita entrada y concedir lo dit comers, de manera que, cessant tot
impediment, puguen los dits deputats ordenar y
manar als dits deputats locals, officials y ministres del General que dexen entrar ditas robas y
mercaderias de França y fer los despaigs, axí de
paga com de guia, y exigir los drets deguts al dit
General per rahó de la entrada y despedició de
aquella, representant a vostra excel·lència los
danys notables que vénen al dit General del estat present que entren ditas robas, ab permissió
dels officials y ministres reals y de baró, sens poder los dits officials y ministres del dit General
cobrar los drets de aquell, confiant que vostra
excel·lència, com a tant christià y zelós del bé de
aqusta província, manarà lo que més convinga
al beneffici de aquella, ab la prestesa que lo cas
demana, que dits deputats ne rebran singular
gràcia y mercè.»

mencionats, y sa excel·lència havia respost que
ell mirarie los papers li eren estats presentats, axí
de la dita embaxada, com de la desliberació en
aquella mencionada, y que, en tot lo que·y haurie loch, procurarie la indempnitat y beneffici
del General, acomodant-se a la voluntat dels senyors deputats, restant la present província
exempta y segura del mal contagiós que·s diu en
dita embaxada.
159r

Febrer MDCXXXI
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Dijous, a VI. En aquest die ses senyories enviaren, ab embaxada al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general del present Principat y
comtats, los senyors T. a... Navarro, sacristà y
canonge de la Seu de Tortosa, Hierònym de
Calders, donzell, y Antoni Thió, ciutadà honrat
de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses grans devant y de molts officials del General, se conferiren en // 160r // lo
palàcio de sa excel·lència y, arribats a sa presència, explicaren la embaxada del tenor següent:

E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren a ses senyories com ells havien explicada la dita embaxada a dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, en la
forma los era estat ordenat, y que li havien donada còpia de aquella y papers en dita embaxada
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas fetas per los deputats del General de
aquest principat de Cathalunya al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general en aquesta província, antecessor de vostra excel·lència,
se representaren las contrafaccions de las generals constitucions, drets y privilegis de dit
aquest Principat que feye lo balle general, ab
motiu de capbrevar las rendas que lo real patrimoni reb en los castells y tèrmens de la ballia de
Verges, la Tallada de Bellcayre y altres, anomenant y assignant en jutge e assessor a Nicholau
Sabat, notari de la vila de Torroella de Mongrí,
per procurador fiscal, a Joseph Pont y Marco
per advocat fiscal, a Domingo Carles, de la mateixa vila y altres officials, en virtut de la commissió que tenian de dit balle general, tractaven
y decidien, no sols causas de capbrevació, però
encara de carnicerias, reparos de camins, de carrers públichs y de altres tocants a las regalias y
patrimoni de sa magestat, fent en elles manaments, visures, penyoraments, publicant crides
y fent sentèncias y los decrets de exequucions
de aquelles contra qualsevol personas; los quals
procehiments són contra las generals constitucions de dit aquest Principat y comtats, en las
quals està disposat que novells officials no sien
creats y que, dit balle general, no pugue usar de
alta jurisdicció, sinó sols de aquella de que usaven los balles generals en temps del sereníssim
rey en Pere, en lo qual, semblants commissions
no·s feyen, ni encara de leshores ençà se són
praticades ni usades, y són també ditas commissions en molt gran dany dels poblats en aquest
a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.

Principat per las moltas vexacions que dits officials, com aquells que no estan subjectas a visita,
fan quiscun die, suplicant extrajudicialment a
dit excel·lentíssim senyor duch // 160v // de Feria, lochtinent y capità general, ja dit, fos de son
servey, en observança de ditas constitucions,
drets y privilegis, manar a dit balle general que,
las ditas commissions y nominacions y actes de
jurisdicció de aquelles seguits, com a fetes contra ditas generals constitucions, cassassen, revocassen y annul·lassen, fent-ne fe a sa excel·lència
y que, a caetero se abstinguessen de semblants
commissions, nominacions y actes de jurisdicció, com més largament en ditas dos embaxadas, continuades en lo dietari de la casa de la
Deputació, en jornadas de 19 de janer y 26 de
febrer del any pròxim passat, a las quals se ha relació, està contengut y, dit excel·lentíssim senyor, a 12 del mes de juny pròxim passat, ab declaració de las salas, deliberà que las ditas
commissions y instruccions com a no fetas, segons lo orde de la reformació a 25 de abril de
any 1589, fossen revocades y com, excel·lentíssim senyor, dit balle general, no sols no haja revocat las ditas commissions y instruccions, ans
bé dits officials, fets y anomenats per dit balle
general, continuen los dits procehiments y, en
particular, dit balle general, de consell del doctor micer Gabriel Berart, assessor de la Ballia
General, a 20 de setembre pròxim passat, ha
concedidas novas commissions en favor de dit
Nicholau Sabat, ab las quals atorga la mateixa
jurisdicció que ab las primeras y, en particular,
de citar a tots y sengles actes judicials, fins a
sentència diffinitiva y exequució de aquella, a
qualsevol personas que sàpian o entengan tenir
y possehir propietats o altres qualsevol cosas en
feu o alodial senyoria del senyor rey, donant
instruccions per a dit effecte, en virtut de las
quals, dit Sabat, continua las causas comensadas
en virtut de las primeras commissions, ja revocadas y, de nou, ne comensa de altres contra los
discrictuals de la ballia de Verges. Per ço, los
dits deputats, com las ditas cosas sien contra las
generals constitucions y contra la dita declaració feta per dit senyor duch de Feria, revocant
las ditas commissions y instruccions, suplican
extrajudicialment a vostra excel·lència sia de son
servey manar revocar, ab effecte, totas las ditas
// 161r // commissions, instruccions, procehiments y demés cosas que tenen respecte a ellas,
manant a dit balle general y a son consistori, officials y ministres de aquells que, de assí al devant, se abstinguen de semblants contrafaccions
de las ditas generals constitucions ab los dits o
altres semblants procehiments, que ademés que
és axí de justícia, ne rebran de mà de vostra excel·lència singular gràcia y mercè.»
E poc aprés, tornats dits senyors embaxadors en
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consistori, referiren a ses senyories com havien
explicada la dita embaxada y donat còpia de
aquella a sa excel·lència, en la forma los era estat
ordenat y, que dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, havie respost que no havie
tingut notícia de aquest negoci y que ell ho manarie vèurer y procurarie, ab moltas veras, la observança de las generals constitucions.
Disapte, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, lo qual digué a ses senyories com sa
excel·lència los feya a saber que // 161v // havie
rebut una carta de sa magestat, ab la qual los
avisave de las paus se eren fetes entre sa magestat y lo sereníssim rey de la Gran Bratanya y, axí,
com a nota de tanta importància per a tots los
vassalls de sa magestat, de la qual se’n havien de
alegrar tots, la feya a saber a ses senyories, enviant-los còpia de la carta que sa magestat havie
scrita a dit excel·lentíssim senyor lochtinent general, la qual ses senyories prengueren y feren
legir y continuar aquella en lo present dietari, y
digueren a dit Pérez que estimaven la mercè
que sa excel·lència los havia feta en fer-los sabidors d’esta tant bona y alegre nova y, per aquella, besaven les mans a sa excel·lència, la qual
carta és del tenor següent:
«El rey. Muy illustre duque, nuestro charo primo,
de mi Consejo de Estado, lugarteniente y capitán
general. Los officios y instancias de algunos príncipes christianos, el estado presente de las cosas de
Europa y de mis reynos, la atención que devo al
bien y conservación de cada uno y el desseo que
tengo del maior descanso de mis buenos vassallos,
me han movido a tratar de renovar con el sereníssimo rey Carlos de la Gran Bretaña los capítulos
de paz y comersio que el año 1604 se acordaron
entre el rey, mi señor padre, Phelippe Tercero, de
gloriosa memoria, y el rey Jacobo de Inglaterra,
Escorsia y Ibernia y duraron, como sabéis, largo
tiempo, hasta que, por accidentes que sobrevinieron, llegaron a turbarse. Hase firmado esta revocación y establecimiento de aquel tratado por mis
commissarios en mi nombre y por el embaxador de
la Gran Bretaña en el de su rey y, esperando que
esta paz ha de ser para maior gloria de Dios y benefficio de la christiandat, se publicó ya en quinse
del mes passado, de que ha parecido advertir para
que, en la conformidad que se acostumbra en semejantes occasiones, // 162r // déis las órdenes necessarias para que corra el comersio libre entre
mis vassallos y de los de aquel rey, como antes que
se turbare la paz. E sea, muy illustre duque, primo, Nuestro Señor en vuestra continua guarda.
Dada en Madrid, a XI de enero MDCXXXI. Yo el
rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Fran-
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ciscus de Castellvi, regens. Vidit don Franciscus
Leo, regens. Vidit don Franciscus de Vico, regens.
Vidit Magarola, regens. Vidit don Balthazar
Navarro de Anoyta, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»
162v

Dimecres, a XII. Festa de la gloriosa santa Eulària.
Dijous, a XIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Pau Ferrer Caperó,
prevere, capellà major del palau de la comptesa
de la present ciutat, guarda ordinària del General del portal del Àngel de la present ciutat de
Barcelona, lo qual, renuncià en mà y poder de
ses senyories lo dit son offici de guarda ordinària del General de dit portal del Àngel, en favor
de Francesch Ferrer Caperó, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació y, per dit effecte,
donà y presentà a ses senyories la suplicació del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Pau Ferrer Caperó,
prevere, capellà major de la iglésia del palau de
la comtessa de la present ciutat de Barcelona,
obtenint y possehint lo offici de guarda ordinària del General en lo portal del Àngel de la present ciutat, per títol de sa pròpia compra, la qual
féu del magnífich micer Joseph Roca, en quiscun dret doctor y del Real Consell Civil del present principat de Cathalunya, com a procurador
de Damià Gràcia, de Sarrià, obtenint y possehint aleshores dit offici per títol de sa pròpia
compra, que·n havia // 163r // feta de Agustí Polit, cavaller, comforme consta per los actes que
se exibeixen, desitja desexir-se del dit offici,
comforme li és lícit y permès, per ser offici comprat, com disposa lo capítol 97 de les últimes
Corts celebrades en la present ciutat de Barcelona, y és axí la pràtiga y observança en lo General
y present casa de la Deputació, que los officials
del General qui obtenen lurs officis per títol de
compra, comforme obté dit offici de guarda ordinària del dit General lo dit Pau Ferrer Caperó,
poden desexir-se de dits sos officis y renunciar
aquells tantas vegades quantas succeheix lo cas
de vendas, renuciacions y deseximents de dits
officis y fins que aquells vagan per mort dels obtenints los tals officis, com més largament en lo
dit capítol de cort 97 de las ditas Corts del any
1599 se conté y, per ço, ha fet venda de dit offici a Francesch Ferrer Caperó, ciutadà de Barcelona, per preu de mil dos-centas sinquanta liuras, moneda de Barcelona, ab acte en poder de
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona y notari col·legiat de dita ciutat, a 11 del corrent
mes de febrer. Per ço y per effecte y cumpliment
del dit acte de venda, usant de la facultat y po360

testat a ell atribuïdes per dit capítol de Cort, renuncia ab la present lo dit son offici de guarda
ordinària del dit General del dit portal del Àngel de la present ciutat, en favor del dit Francesch Ferrer Caperó, persona idònea, hàbil y
sufficient per a obtenir, regir y exercir lo dit offici, suplicant, com ab esta suplica a vostres senyories, sien servits admètrer la dita renunciació
y provehir lo dit offici, ab los salaris y emoluments, drets, prerrogatives y preheminències al
dit offici pertanyents, en persona del dit Francesch Ferrer Caperó, comforme per dit capítol
de Cort està disposat, y que sia donada licència
al scrivà major del General que leve acte de la
presentació de la dita scriptura y de la renunciació en aquella contenguda, satisfet en son salari
condecent, que ademés és axí de justícia, lo suplicant ne rebrà singular gràcia y mercè. Officio,
et cetera. Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Mas.»
E ses senyories, attesa la dita suplicació ésser
comforme // 163v // a rahó, acceptaren dita renunciació, comforme per capítols de Cort los és
lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.
Disapte, a XV. En aquest die lo magnífich Joseph Spuny, donzell en Barcelona domiciliat,
com a procurador de Maria Puig y Figueres,
muller de Joseph Puig, de la present ciutat de
Barcelona, com de sa procura consta en poder
de Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona y,
per auctoritats apostòlica y real, notari públich
en dita ciutat populat, als set del corrent mes de
febrer, en dit nom constituït personalment en la
presència dels molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del dit General y en lo consistori de aquells, lo senyor oÿdor real absent
del consistori, volent se exequute la provisió
feta per ses senyories, ab consell y parer dels
magnífchs assessors ordinaris del General, als
XIIIIo del mes de juny pròxim passat y del any
1630, en la causa que s’és aportada en la cort y
consistori de ses senyories entre dit Joseph Puig
y Maria Figueres y Puig, cònjuges, de una, y
Miquel Figueres, guarda ordinària del General
de Cathalunya, de parts altra, ab la qual és estat
provehit que sia manat al dit // 164r // Miquel
Figueres que, dins sis dies, per ell o per son legítim procurador, renunciàs devant dits senyors
deputats, en son consistori, lo dit offici de guarda ordinària del General en favor de la persona
nomenadora per la dita Maria Figueres y Puig,
muller del dit Joseph Puig, ab comminació que,
passat dit termini, se procehirà a la provisió del
dit offici, en renitència sua, en la persona per
dita Maria Figueres y Puig nomenadora y, per
ço, fossen despedits manaments encontinent, la

qual provisió en causa de suplicació, contrari
imperi y informa, interposada per part de dit
Miquel Figueres y Magdalena Figueres, sa muller respective, ab sentència proferida en la causa
predita lo primer del corrent mes de febrer, és
estada en tot confirmada, ab condempnació de
despeses contra dits cònjuges Figueres, com
més largament en lo procés de dita causa, al
qual se ha relació, està contengut. Anomena de
paraula a ses senyories, en nom de la dita Maria
Figueres y Puig, principal sua, la persona de dit
Joseph Puig, marit de la dita Maria Puig y Figueres, perquè ses senyories sien servits provehir lo dit offici de guarda ordinària del General en persona de dit Joseph Puig, comforme en
dita provisió feta per ses senyories, dit die de 14
de juny pròxim passat està contengut. Attès que
dit Miquel Figueres, dins lo termini de sis dies a
ell, ab dita provisió prefigits, no ha obtemperat
a la dita provisió y disposició de aquella y al manament que, per dit effecte, li és estat presentat
y notifficat, requerint a mi, scrivà major y secretari del dit General, que levàs acte públich de la
present nominació, perquè ab ellas se puga procehir al que sia de justícia. E ses senyories, hagut
primer consell dels dits magnífichs assessors ordinaris de dit General, de paraula donat y feta
entre sí consulta del fahedor en dit negoci y, seguida conclusió verbal de aquella, han respost
que ells estan promptes y aparellats en fer la
provisió de dit offici en persona del dit Joseph
Puig, per exequució de les dites provisió y
sentència, attesa la renitència del dit Miquel //
164v // Figueres, en no haver volgut renunciar
dit offici, comforme la disposició de la dita provisió y, axí, fonch per ses senyories feta la dita
provisió, comforme consta en lo libre de Deliberacions sots la present jornada, a la qual se ha
relació. Presents per testimonis Francesch Colberó, Jaume Roca, notaris, y Hierònym Galí,
scrivent de Barcelona.
Diumenge, a XVI. En aquest die se féu lo torneig ordinari en la plaça del Born, com consta
en lo libre de la Confraria de Sant Jordi.
Dilluns, a XVII. En aquest die se tingué junta de
braços en la present casa, cridats del mateix die
de avuy, en la qual entrevingueren las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la dita
Seu, Pere Folqués, canonge de dita Seu, Joan
Garcia, canonge de dita Seu, Pere Coder, canonge de la Seu de Gerona, fra Armengol de
Palau, camarer de Ripoll; per lo estament militar los senyors don Lu ýs Dezcallar, don Jaume
Camps, Agustí de Lana, // 165r // micer Pau Boquet, don Francesch Junyent, Federich Dez361

valls, Joan Pau Foleras, Ramon de Boxadós,
Francesch de Tamarit, don Anton Frígola, don
Francisco Dezbosch y Descallar, Cebrià de Loscos, Alexandre de Cartellà, Bernat Miquel,
Francesch de Vallgornera y Senjust, Alexandre
de Boxadors y Busquets, Lu ýs de Boxadós,
Phelip de Boxadós, Joseph de Bellafilla, Narcís
Ramon Prat de Bigues; per lo estament real los
senyors conseller segon, Francesch Codina, Antoni Thió, Francesch Dalmau, Hierònym de
Navel, Agustí Pexau y Bertran Dezvalls. Als
quals fonch per ses senyories, parlant // 165v //
lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Vehent los deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, qui ara són y los del trienni
passat, los prejudicis molt grans que rebia dit
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya y los
naturals de aquells en que, contra las generals
constitucions, drets y privilegis de aquesta província, molts forasters obtenien y obtenen lo die
de vuy moltas dignitats, canonicats, prebendas,
officis y benefficis ecclesiàstichs en dit aquest
Principat y comtats, axí per provisions y col·lacions en lurs favors fetes per los ordinaris senyors arcabisbe, bisbes, abats, capítols, com altrament per altres disposicions, restant<s>
molts naturals sens poder alcansar alguns o algunes de aquells o aquelles, han procurat lo remey més convenient y més comforme a la disposició de las generals constitucions, fetas en las
Corts que·s celebraren en la present ciutat de
Barcelona en lo any 1599, que dits forasters,
per ningun títol ni causa, puguen obtenir ni
possehir en lo present Principat y comtats ditas
dignitats, canonicats, preberats, officis y benefficis ecclesiàstichs, ordenant als agents del General en la cort romana que posassen en tracte
ab sa Sanctedat, officials y ministres de la Sancta
Sede Apostòlica la concessió, de motu propri de
sa Sanctedat y Sancta Sede Apostòlica, per lo
qual se prohibesca ab tot effecte lo poder tenir,
dits forasters y estrangers, dites dignitats, canonicats, prebendas, officis y benefficis ecclesiàstichs y ara últimament, los agents del dit General en dita cort romana han enviat als dits
deputats y oÿdors del comptes una minuta del
motu propri // 166r // que sa Sanctedat se inclina a concedir a esta província, contenint la dita
prohibició, la qual minuta se és legida en lo
consistori, ab la censura y especulació que convenien, y ab consulta tinguda ab los magnífichs
assessors, advocat fiscal del dit General y, ab resolució y consell de aquells, ha aparegut la minuta de dit motu propri estar ab la conveniència
que·s desija per aquesta província y naturals de
aquella, sols se ha advertit ser de utilitat, equitat
y justícia y, axí, haver-se de ajustar al dit motu
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propri, que los naturals de les parts de les diòcesis de Leyda, Tortosa y Urgell que són dins dels
regnes de Aragó y València, puguen obtenir ditas dignitats, officis y benefficis ecclesiàstichs en
las parts de ditas diòcesis que són dins lo present
principat de Cathalunya, axí com los cathalans
estan en pocessió de obtenir aquells y aquelles
en las parts de las ditas diòcesis que són en dits
regnes de Aragó y València y que se ajustàs clàusula de deputació de jutges, exequucions de dit
motu propri en persones dels deputat y oÿdors
ecclesiàstichs y ardiaca major de la Seu de Barcelona y, en cas no fos canonge dit ardiaca, sia
en persona del canonge qui en temps de la exequució de dit motu propri se trobarà més antich
dels canonges de dita Seu y de qualsevol d’ells a
ssoles y, axí conjuntament, com divisament, de
manera que, aquest tracte està, de present, en
punt de exequutar-se ab tot effecte, que sols falta ordenar dita exequució als dits agents y la
provisió del diner que se offeria ser necessari per
lo alcans y despedició de dit motu propri. Y
com aquest negoci sia de la conveniència que
tots poden conciderar y grave y de cost, a bé
que dits deputats puguen, en virtut de capítols
de Cort, gastar de pecúnies del General lo que
sia necessari per conservació de las generals
constitucions y privilegis d’esta província, ab
tot, ha aparegut donar-ne rahó primer a vostres
mercès, perquè dit negoci, ab consell de persones tant zelosas del bé de dita aquesta província
y conservació // 166v // de dites constitucions, se
puga dirigir y encaminar al servey de Déu, utilitat y profit de aquest Principat y comtats y naturals de aquells y, axí, se suplica sian servits aconsellar-los lo que aparega ser convenient sobre la
exequució de dit tracte y alcans de dit motu
propri, estant certs, com estan que, ab lo consell
y parer de persones de las parts y ser de vostres
mercès, se acertarà en tot al que convé al servey
de Déu y de aquesta província.»
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
magnífich conseller segon se alsà, prenent còpia
de la dita proposició, y se’n anà en la casa de la
dita ciutat per consultar aquella ab los demés
magnífichs consellers y, poch aprés, tornà lo dit
magnífich conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch legit en presència de dits braços y,
encontinent, tots los dits senyors de dits braços
votaren, quiscú d’ells per son orde, ab molta
maduresa y concideració, estimant a ses senyories lo que és rahó, lo cuydado y diligència que
han tingut y tenen en que tinga bon succés lo
negoci proposat, lo qual, per beneffici de tots és
de gran importància y, axí, aconsellaren a ses
senyories que fossen servits, ab tota la brevedat
possible, tinga lo present negoci lo bon fi que’s
desitja y que, per dit effecte, gasten de pecúnies
del dit General lo que convinga per alcansar

aquell y procuren que, en lo motu propri y concessió apostòlica que sa Sanctedat se espere fer a
esta província y naturals d’ella, demés que convinga per la bona exequució y effecte de aquell,
cessen totas las difficultats que·s porien per
avant suscitar.
167v

Dimars, a XXV. En aquest die, per part del noble
don Berenguer d’Oms, fonch donada y presentada en consistori de ses senyories una suplicació, que per ses senyories fonch manada continuar en lo present dietari, la qual és del tenor
següent:
«Molt il·lustres. En lo loch de Sanct Lorens de
la Salanca, en Rosselló, serveix lo offici de guarda del General de Cathalunya Jacinto Oveller,
pagès de dit loch, sens licència de don Berenguer d’Oms, senyor ab tota jurisdicció alta y
baxa, mer y místich imperi de dit loch y terme, e
com per lo capítol 29 de las Corts celebrades en
Barcelona en lo any 1599, estigue disposat y
prohibesca que ningú pugue exercir dit càrrech
de guarda del General sens expressa licència del
senyor dels dits lochs a hont resideix tal guarda.
Per ço suplica a vostres senyories, lo dit don Berenguer d’Oms, sien servits revocar a dit Jacinto
Oveller de dit offici de dita guarda y provehir en
son loch a Agustí Riu, pagès de dit loch de
Sanct Lorens, vassall seu, ab totes ses perrogatives y salaris, comforme està disposat per dit General y constitucions del Principat, que·u rebra
a singular mercè. Officio, et cetera. Et licet, et cetera. Altisimus, et cetera. Balet.»
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Divendres, a XXVIII. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories Joan Montalt, altre
dels taulers y receptors del General de la ciutat
de Tarragona, lo qual renuncià en mà y poder
de ses senyories lo dit offici, per justes causes
son ànimo movents, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

Mars MDCXXXI
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Dijous, a VI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Francesch Bru,
ciutadà honrat de Barcelona, credenser dels //
169r // salaris dels magnífichs doctors de la Real
Audiència, lo qual renuncià, en mà y poder de
ses senyories, lo dit offici de credenser dels salaris dels dits magnífichs doctors de la Real Audiència en favor de Luís Amill, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renuciació y provehir lo dit offici en persona de dit
Amill. E ses senyories admeteren la dita renun-

ciació, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.
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171r

Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs Narcís
Fontanet, cavaller, procurador fiscal, y Francesch Pla, scrivà major de la última visita del General, los quals, per part dels molt il·lustres senyors visitadors de dita última visita del dit
General, aportaren y liuraren en mà y poder de
ses senyories un quadern y còpia de diverses
sentències y condempnacions, fet[es] per dits
senyors visitadors en dita última visita, perquè
ses senyories manen posar en exequució aquelles, segons la sèrie y tenor de dites sentències,
las quals prengueren ses senyories y manaren
aquelles ser continuades o cusides en lo present
dietari, com és acostumat, signat dit cuern de
letra A, per aprés manar posar en deguda exequució les dites sentències, comforme disposició dels capítols de Cort, usos y styls del dit General. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galía.

nis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent, en Barcelona habitant.
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Dimecres, a VIIIIo. En aquest die se féu una solempne professó en la Seu de la present ciutat,
en la qual aportaven, ab gran luminària y veneració, lo cos del gloriós sanct Sever en Sancta
Clara, perquè Nostre Senyor fos servit, per
medi de tant gran sanct, donar-nos aygua, de la
qual hi havia grandíssima esterelitata.
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Divendres, a XI. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del dit General,
los quals aportaren y donaren a ses senyories un
memorial en drets, estampat, y firmat per ells y
los magnífichs doctors aplicats, de ses pròpies
mans, al peu de dit memorial continuats, acerca
de la pragmàtica de Madrit, publicada a 11 de
juliol 1630, sobre la evocació de causas feudals
y patrimonials, lo qual memorial, signat de letra
A, és assí cusit.
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Disapte, a XVIIIIo. En aquest die fonch presentat
a ses senyories, per part del doctor micer Gabriel Berart, un privilegi de doctor del Real
Consell Criminal en son favor despedit en la sòlita y acostumada forma, lo qual, fonch per ses
senyories manat continuar en lo libre de Juraments de officials reals, recòndit en la scrivania
major del dit General, com és acostumat y, dit
privilegi fonch per ses senyories acceptat ab la
protestació acostumada, com en lo acte de dita
presentació, continuat en dit libre, està contengut.

En aquest mateix die fonch presentat a ses senyories en son consistori, per part del magnífich
micer Àngel Lorens, un privilegi de doctor del
Real Consell Civil en son favor despedit per la
sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre
senyor, en deguda forma, lo qual, ses senyories
manaren continuar y registrar en lo libre de officials reals, recòndit en la scrivania major del dit
General, y continuar la dita presentació en lo
dors de dit privilegi, com és acostumat.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Gaspar Pau, corredor públich y jurat
de la present ciutat de Barcelona y ministre del
dit General, lo qual féu relació a ses senyories
com ell, per orde de ses senyories ha encantat y
subhastat, per los lochs sòlits y acostumats de la
present ciutat de Barcelona, per temps de molts
dies, qui per manco empendrie lo enderrocar y
tràurer la terra de les dos cases, unides a la present casa de la Deputació, que trauen portes al
carrer que va de Sanct Jaume a la Seu, comforme los pactes y condicions en la tabba per dit effecte feta, continuada en lo libre de Deliberacions, sots jornada de 27 del corrent mes de
mars, y que no ha trobat persona qui per manco
emprengués fer lo dit enderroch qui és estat
mestre Steve Basset, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, lo qual ha offert fer aquell per preu
de noranta-nou liuras barcelonesas, al qual li és
estat liurat per lo dit preu. Presents per testimoa. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1577.
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Diumenge, a XX. Festa de Pascua de Resurecció
de Nostre Senyor Déu Jesuchrist.
Dimars, a XXII, Vigília de la festa del gloriós
sanct Jordi. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes manaren
parar la present casa de la Deputació, y en particular la capella major, ab molta tapiceria y altres
adornos molt<s> richs y costosos, a hont se celebraren vespres // 174v // solempnes, en semblants jornades acostumades celebarar, ab molta música, menestrils, cornetes, orgue y altres
invencions de música, que fonch cosa celebraa. a continuació un full transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1582.i: SALA, CÀNCER, GUAS, MIR, MAGAROLA, FONTANELLA, RULL, RAMON, LLENES, PUIG i OSONA. Juris responsum pro admodum illustribus deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae, circa pragmaticam
Matriti editam die II julii 1630 super evocacionibus causarum
feudalium et patrimonialium. [s.l.-s.i.]. [v. 1631]. 12 fulls.
(ACA, Generalitat, Dietari, N-37, entre els folis 172v i
173r). Vegeu també: BC, F. Bon. 2540.
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díssima y vingueren en ella los dits senyors deputats y oÿdors de comptes en esta forma, ço és,
a las dues hores y mitja, passat mig die, partí de
sa casa lo senyor oÿdor real acompanyat de
molts cavallers y officials de la present casa, al
qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, qui ja eren en dita capella y lo acompanyaren fins en dita capella y, feta oració y saludat als cavallers y dames qui eren en dita capella,
se assentà en un banch vanovat de vellut carmesí, que per dit effecte era posat en dita capella, y
poch aprés, tenint avís lo senyor oÿdor militar
que dit senyor oÿdor real era en dita capella,
vingué ab lo mateix acompanyament y, arribats
en la casa, lo hisqueren a rèbrer dits senyors oÿdor real, assessors y advocat fiscal fins al dit cap
de la escala y, junts, se’n entraren en dita capella
y, feta oració, saludaren y se assentaren y, aprés
de poch, vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab
lo mateix acompanyament y al cap de escala lo
hisqueren a rèbrer com als demés y, junts, se’n
entraren y, ab la mateixa serimònia y acompanyament vingueren los senyors deputats, primerament lo real, després lo militar y després lo ecclesiàstich, cada hu d’ells ab son porter y massa
devant per ser prelat y, arribats tots en dita capella ab la sobredita forma y acompanyament,
després de feta oració, se assentaren en dit banch
per son orde y, a cap de poch, tenint notícia que
los magnífichs consellers de la present ciutat venien en la present casa, los quals, per part de ses
senyories estaven convidats per la dita festa,
arribant al cap de la escala, ses senyories ab los
porters y masses grans devant, hisqueren a rèbrer, ab acompanyament dels assessors, advocat
fiscal y demés officials qui·s trobaven en dita capella fins al dit cap de dita escala y, tots junts,
se’n entraren y, arribats en dita capella y feta
oració, los dits magnífichs consellers // 175r // se
assentaren en altre banch vanovat de vellut carmesí, comforme lo de dits senyors deputats y
oÿdors, més cerca del altar, a la part de la epístola, a mà dreta de ses senyories, de manera que
més cerca del altar estaven assentats dits senyors
consellers, després ab lo dit altre banch dits senyors deputats y oÿdors de comptes y, després,
ab altres banchs de cuyro negre, dits magnífichs
assessors, advocat fiscal y alguns officials del General y, encontinent, se comensaren las vespres
ab molta solempnitat y música y, acabades les
dites vespres, prengueren los dits senyors consellers hi·ls acompanyaren per moltas stàncies de
la present casa, hi·ls tornaren, acompanyant-los
fins al cap de la dita escala, ab la mateixa seremònia y acompanyament ab que·ls havien rebuts y allí se despediren ab molta cortesia, és veritat que lo senyor conseller quart no s’í trobà
per sa indisposició, y ses senyories se’n tornaren
en dita capella y, a cap de poch, se alsaren y se’n
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tornaren quiscú d’ells en sa casa, ab lo mateix
acompanyament que eren vinguts.
Dimecres, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi.
En aquest die se celebrà la festa del dit gloriós
sanct Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnitat y grandesa que·s pot conciderar y, en
la capella gran, se celebraren los officis divinals,
ab tota la pompa e solemnitat y seremònies ecclesiàstiques acostumades, ab molta música,
que era una melodia extraordinària. Vingueren
en lo dit offici los senyors deputats y oydors de
comptes, ab la mateixa seremònia y acompanyament del die de ahir, vingueren en dit offici lo
excel·lentíssim // 175v // senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general del present Principat y comtats, lo qual era estat convidat per
part de ses senyories per medi del senyor oÿdor
ecclesiàstich, per indisposic[ió] del senyor oÿdor militar, al que ses senyories hisqueren a rèbrer fins al dit cap de la escala y, aximateix, vingueren los senyors consellers, als quals reberen
ses senyories en la mateixa forma del die de ahir
y se assentà sa excel·lència ab sa cadira y almoada, com és acostumat, y los demés senyors consellers y senyors deputats de la manera que se
assentaren lo die de ahir y en la forma que, en
semblants festes se sol fer y, encontinent, se comensà lo offici ab la solempnitat y música acostumada, y digu[é] missa de pontifical lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor don Per[e] Antoni Serra, bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, y predic[à] lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Urgell, fray Antonio Pé[rez],
del orde de Sanct Benet, assentat en una cadira
sens braços, ab [res]pallera cuberta ab un vellut
carmesí, dins una troneta que ses senyories havien manat fer per dit effecte, tenint devant un
coxí de v[ellut] carmesí ab un missal, comforme
los bisbes acostumen tenir quant pr[edi]can, lo
qual, ses senyories anaren a rèbrer, quant vingué, fins al [dit] cap de dita escala, posant-lo per
lo camí fins als assientos daltdits en la dita capella, a mà dreta del senyor deputat militar, per
quant al temps arribà dit senyor bisbe de Urgell
encara no era arribat dit senyor bisbe de Leyda,
deputat ecclesiàstich, y a dit senyor bisbe de
Urgell, donaren assiento a mà dreta de dit senyor deputat militar fins que vingué la hora que
hagué de predicar y, quant vingué l[o] dit senyor bisbe de Leyda, en havent feta oració, se
assentà en sa cadira episcopal per celebrar lo offici y, acabat lo dit offici se alsaren y sa excel·lència, fent la deguda cortesia se’n anà, y ses senyories lo acompanyaren fins al dit cap de la escala,
a hont se despediren y, poch aprés, tornats en
dita capella, acompanyaren a dits senyors consellers fins al dit cap de la escala a hont, axí mateix,
se despediren.

176r

En aquest mateix die, a la vesprada, se celebraren solempnes vespres en dita capella, ab la mateixa solempnitat y música del die de ahir, y vingueren en dita capella los senyors deputats y
oÿdors de comptes ab lo mateix acompanyament y en la mateixa forma y orde que vingueren lo die de ahir, en les dites vespres, a hont hi
hagué molt gran concurs de gent, cavallers y dames y, dits senyors deputats y oÿdors, oÿren dites vespres y, acabades, se’n anaren quiscú d’ells
en sa casa ab lo mateix acompanyament.
Dijous, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo aniversari acostumat en la present casa per les ànimes dels deputats y oÿdors y officials diffuncts,
ab molt gran solempnitat y cantòria, ab túmol y
atxes de cera groga, en lo qual assistiren los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, ab los porters y masses xiques y ab
acompanyament de molts officials de la present
casa y, en dit offici, vingué lo senyor de Linars,
protector del bras militar, acompanyat de molts
cavallers, al qual, lo senyor oÿdor real hisqué a
rèbrer fins al cap de la escala, acompanyat de
molts officials y, tots junts, se’n anaren en dita
capella y, encontinent, se comensà lo offici, y
digué la missa lo molt reverent Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
y predicà lo reverent pare, fra T. a... del orde de
Sanct Domingo, y acabat lo dit offici, lo dit senyor oÿdor real, acompanyà fins al dit cap de la
escala al dit protector y, axí, se despediren ab
molta cortesia y, dit senyor oÿdor real féu dit
ministeri per absència del senyor oÿdor militar
qui, per sa indisposició, no pogué assistir en dit
offici.
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Dilluns, a XXVIII. En aquest die, ses senyories,
acompanyats dels oficials del [General] y present casa de la Deputació, anant los porters ordinaris del [General] ab les masses grans davant,
anaren en la casa y palàcio del senyor duch de
Cardona y de Segorb, lochtinent y capità genera[l] de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya y comta[ts] de Rosselló y Cerdanya,
lo qual, per medi de mossèn Miquel Pér[ez],
son secretari, los havie enviats a demanar per
negocis del servey de sa magestat y, arribats en
una sala del palàcio de sa excel·lència y en
presència sua, sa excel·lència los rebé ab molt
cumpli- // 177r // ment hi·ls donà assiento de
cadires y, dits officials, se retiraren en la una
sala, primera de la damuntdita, restant sa excel·lència y dits senyors deputats y consistori
sols y, al cap de poch, se alsaren, axí sa excel·lència com dits senyors deputats y demés persones
del consistori, y se despediren de sa excel·lència
y se’n tornaren amb los dits porters y acompaa. a continuació un espai en blanc d’uns 57 mms.
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nyament en la present casa, en la qual digueren
y referiren a mi, scrivà major y secretari del General, que sa excel·lència los havie donada una
carta de sa magestat, contenit crehensa de les
coses que sa excel·lència los havia representat de
part de sa magestat, en matèria de refecció de
galeres, juntament ab laa explicació de dita crehensa y altres papers, que estan cusits en lo present dietari, fahents per dita matèria de galeres,
manant a mi, dit scrivà major, que de dites coses
ne fes nota en lo present dietari, la qual letra és
del tenor següent:
«El rey. Diputados. En 6 de junio 1629 os mandé
scrivir la carta del tenor siguiente: «El rey. Diputados. Haviendo visto el memorial que me dió
don Francisco Monsuar, vuestro embaxador, sobre lo que os scriví en 11 de julio 1625 en materia
de las galeras que se han de armar por esse Principado, he resuelto cometer esto al duque de Feria,
mi lugarteniente y capitán general del, para que
lo assiente con vosotros y dándole entera fe y crédito cerca dello os encargo que lo concluyáis para
que, con brevedad, se consiga el fin que se pretende, que es la maior seguridad de essas costas.
Dada en Madrit, a VI de junio MDCXXIX. Yo el
rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.» Y haviendo passado a Italia el duque de
Feria sin haver dexado asentado esto, he ordenado
al duque de Sogorve y Cardona que concluya la
materia con vosotros, en la conformidad que del
entenderéis y, assí, dándole // 177v // entero crédito, sólamente os encargo la brevedad de la resolución, en que quedaré servido de vosotros. Dada en
Madrid a XIIIIo de abril M DC XXXI. Yo el rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don
Franciscus de Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit don Balthazar Navarro de Anoyta,
regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens.»
Dimecres, a XXX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors ecclesiàstich, absents
los senyors oÿdors militar y real, anaren consistorialment, ab los porters y masses grans devant,
y acompanyats de molts officials de la present
casa, en les cases y palàcio del excel·lentíssim
senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y
capità general dels present Principat y comtats y,
arribats a sa presència, los rebéb // 178r // ab molta cortesia, al qual, ses senyories explicaren y donaren la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab altres
embaxades fetas, una a VIIIIo, altra a XXIII del
mes de novembre pròxim passat y, l’altra, a XI
a. a continuació ratllat crehensa.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1582.
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de janer del present y corrent any 1631, representàrem a vostra excel·lència que la magestat
del rey, nostre senyor, ab sa real pragmàtica,
dada en la vila de Madrit a XI del mes de juliol,
també pròxim passat, ha ordenat que lo balle
general de Cathalunya ab son consistori haja de
conèxer privative quo ad alios de las causas feudals, ab expressa prohibició que las causas patrimonials puguen tractar-se ni ser evocades del
consistori de dita Ballia General en la Real Audiència de aquestos Principat y comtats per
qualsevol pretextu y, axí mateix, las causas de
contenció de jurisdicció de cosas feudals o del
real patrimoni, encara que en elles se negue la
qualitat feudal y patrimonial hi·s firme de dret
devant lo ordinari e se tracte de forces y observança de reals privilegis, volent, disposant y manant que las ditas causas hajen de ser decididas
per dit balle general ab dit son consistori y ab
prohibició també que las causas feudals y patrimonials se tracten y evoquen en dita Real Audiència en lo sdevenidor, disposant que las ja
evocades y admesas en dita Real Audiència, sien
restituïdas a dita Ballia General y a son consistori y que, havent tingut notícia que dita pragmàtica y la disposició de aquella serian contra las
generals constitucions, leys, drets y privilegis de
dits aquestos Principat y comtats, havien, com
han, sobre aquest fet consultat los assessors ordinaris y advocat fiscal del General, ab aplicació
de doctors graves de aquesta ciutat de Barcelona // 178v // y principat de Cathalunya, los
quals, ab conformitat de lur vot y parer, han
afirmat en scrits que lo dalt referit, que és disposat y ordenat en dita real pragmàtica, encontra
ab moltas de las generals constitucions, drets,
privilegis, usos y styls del dit General, sempre
inconcussament observats, en y ab los quals, és
disposat que las causas feudals entre sa magestat
e o son procurador fiscal y parts particulars hajen de declarar-se per jutges, vulgarment dits
pares curiae, y que las causas patrimonials se puguen tractar en dita Real Audiència y que, sempre y quant alguna causa sea evocada en dita
Real Audiència, no pugue ser treta de aquella si
no és ab la forma que disposan las ditas generals
constitucions, que és opposant excepció la part,
ab al·legació dels impediments per los quals ditas causas no sien evocables en dita Real Audiència, puys en Cathalunya se ha, hi·s deu, procehir ab salvetat de ditas generals constitucions
per directum y que, axí mateix, encontra ab
moltas de las constitucions disposants que las
regalias de sa magestat, e o de son lochtinent
general, sien servades, entre las quals, de les supremes, és poder-se evocar a sa Real Audiència
las causas ab pretextu de viduïtat, pupil·laritat,
pobresa, miserabilitat y las que en ellas se tracte
de contenció de jurisdicció o de observança de
reals privilegis, que són regalias de sa magestat y
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de son lochtinent general, que no poden ser remogudes ni abdicades sens contrafacció de
constitucions, de sa real persona y de sa Real
Audiència y que, nosaltres, per rahó de nostres
càrrechs y officis, tenint com tenim, obligació
de instar y provehir lo reparo, smena, integritat
y conservació de ditas generals constitucions,
drets, privilegis, usos y styls de aquesta província y que, en ninguna manera se fasse lezió, violació ni prejudici a ellas y, per ço, suplicàrem,
axí per medi de nostres embaxadors, com últimament per nosaltres // 179r // mateixos, extrajudicialment, fos del servey de vostra excel·lència manar reparar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis de ditas constitucions, drets,
privilegis, usos, pràtiques, styls y observanças de
dits, aquestos Principat y comtats, que·s fan per
la exequució de dita real pragmàtica, servint-se
de la observança de ditas constitucions y no permetent que dita pragmàtica y disposició de
aquella sien, en manera alguna, posades en exequució, com més largament en las scripturas
que·s donaren a vostra excel·lència de la representació y suplicació de ditas cosas, a las quals se
ha relació, està contengut. Y com haja vingut a
nostra notícia que, per part de la dita ballia, per
algú o alguns dels officials y ministres de aquella
serien fets alguns memorials y papers en favor
de dita real pragmàtica y exequució de aquella,
donant algunas rahons aparents, desijant nosaltres que la justícia de aquestos Principat y comtats contra la dita real pragmàtica y disposició
de aquella sie entesa y que sie satisfet a les rahons del qui ha scrit y fet lo dit memorial, sens
dificultats algunas, restant axí entesa y certa la
dita violació de ditas generals constitucions per
dita real pragmàtica y en exequució de aquella
y, per ço, ser per vostra excel·lència provehit lo
degut reparo y smena en no permètrer la dita
real pragmàtica ni la exequució del contengut
en ella. Havem diverses vegades ajuntats en la
casa de la Deputació los dits assessors, advocat
fiscal y molts altres doctors graves de dits aquestos Principat y comtats, los quals, ab la enteresa
y circunspecció, que de personas de tanta christiandat, doctrina y parts se esperava, han respost
al dit memorial donat per part de dita ballia y
sos ministres, satisfent a las rahons de aquell y a
totas difficultats que·s poden dir y al·legar per
part de dita ballia, resultant de aquí la justícia
evidentíssima que tenim de representar a vostra
excel·lència las ditas contrafaccions, violacions y
prejudicis de ditas constitucions que·s fan a ellas
per la dita real // 179v // pragmàtica y exequució
de aquella y de suplicar a vostra excel·lència lo
degut reparo y smena, majorment havent entès
que, lo dit balle general y los officials y ministres
de dita ballia, han intentat y volen intentar alguns procehiments sobre la exequució de dita
real pragmàtica. Per ço suplicam a vostra excel-

lència, extrajudicialment, tot lo mateix que en
los dits dies de 9 y 23 del mes de novembre y 11
del mes de janer pròxim passats, ab ditas y altres
embaxades fetas a vostra excel·lència y al excellentíssim senyor duch de Feria, és estat representat y suplicat, ço és, que sie del servey de vostra excel·lència no permètrer se don loch a la
exequució de dita real pragmàtica y del que en
ella està dispossat, donant a vostra excel·lència,
com ho fem ab ésta, còpia del dit memorial fet
en resposta del memorial tret per part de dita
ballia, perquè vostra excel·lència, ab ell, reste
plenament informat de la justícia de aquestos
Principat y comtats contra dita real pragmàtica
y disposició y exequució de aquella y, axí, se servesca fer-nos la mercè que de vostra excel·lència, com a persona tant zelosa de las regalias de
sa magestat, observança de ditas constitucions y
del beneffici públich y universal de aquesta província, nos prometem.»

tembre pròxim passat, axí del dret ordinari com
de galeres, exceptada la taula de la Espluga de
Francolí o Vimbodí, la qual deu los libres y diners de dita terça.
En aquest die mateix vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina Jacinto Ballaster, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses
senyories com Gispert Moracuch, guarda ordinària de la bolla, està en lo llit, malalt ab febra,
per la qual no pot servir lo dit son offici.
181v

Y encontinent, explicada la dita embaxada, dit
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general prengué còpia de aquella, juntament ab còpia del memorial estampat, en dita embaxada
mencionat, de mà del senyor deputat ecclesiàstich y respongué que ell ho manarie mirar y procurarie la observança de las generals constitucions y donar gust a ses senyories.
180r

Maig MDCXXXI
Dijous, lo primer. Festa dels gloriosos apòstols.
Divendres, a II. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Sadurní Balló, mercader de
la vila de Perpinyà, procurador de Barthomeu
Ponsí, mercader de la vila de Canet, altre dels
taulers, credenser y receptor del General de la
dita vila de Perpinyà, com de sa procura consta
en poder de Joseph Ortega, notari de dita vila,
als vint-y-quatre de abril pròxim passat, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de l’altre dels taulers, credenser y receptor del General de dita vila de Perpinyà, en
favor de Bernat Balló, mercader de dita vila de
Perpinyà, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renuciació y provehir lo dit offici en persona de dit Bernat Balló. E ses senyories admeteren la dita renunciació, comforme
per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

180v

Dimars, a VI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General en la part de ponent
ha comptat y pagat la terça de juliol, agost y se367

Dimecres, a XIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com micer Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de levant, ha comptat y pagat la terça de juliol, agost
y setembre pròxim passat, axí del dret ordinari
com de galeres, exceptat les taules de Arenys y
Canet del Maresma, les quals deuen los libres y
diners de dita terça.
Dijous, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços, en la present casa, per fer extracció de
nou habilitadors per fer la inseculació fahedora
dels lochs vaccants de deputats y oÿdors de
comptes, comforme disposició del capítol 8 del
nou redrés del General y serviren de braços los
testimonis devall scrits dels tres estaments, los
quals foren los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors don Galceran Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona, // 182r // lo
doctor Pere Folquer, ardiaca y canonge de dita
Seu, lo doctor Francesch Tavarner y Montornès, canonge de dita Seu; per lo estament militar los senyors Joseph Spuny, donzell, Francesch de Sorribes y Rovira, donzell, y don
Joseph Clariana y Descallar; per lo estament real
los senyors Bertran Dezvalls, micer Gili Rull y
micer Narcís Mir. Entre los quals sea suscità algun debat o qüestió sobre la forma de sèurer en
lo acte de la dita extracció, pretenent los ecclesiàstichs haver de sèurer en primer loch, lo militars en segon loch y després los reals y, axí, dits
testimonis, per ara y per no haver de differir lo
acte de la extracció, sens prejudici de sos drets y
accions, se acontentaren sèurer en la forma que
fins assí se és acostumat, ab expressa protestació
que lo present acte no sia tret en conseqüència.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent. Y encontinent,
en presència de dits braços y testimonis qui serviren de braços, foren extrets nou habilitadors,
ço és, hu de cada estament següents: Per lo estament ecclesiàstich los senyors don García Gil de
Manrique, bisbe de Gerona, fra Pere Joan Dezgüell, abat de Sanct Pere de Roda, y fra Joseph
a. a continuació ratllat sat.

[ 1631 ]

[ 1631 ]

Calders, prior de Sanct Culgat de Vallers; // 182v
per lo estament militar los senyors micer
Hierònym de Montserrat, donzell, micer Joan
Pere Xammar, donzell, y Bernat Miquel, donzell; per lo estament real los senyors mestre
Francesch Huguet, doctor en medicina, mestre
Francesch Gimbert, doctor en medicina, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
com més largament se conté en libre de Deliberacions sots la present jornada. E fet açò, al cap
de alguns debats y qüestions, suscitades entre la
Novena y persones de consistori, comensaren lo
acte de dita inseculació, y acabaren aquell al cap
de tres dies, com més largament en dit libre (de)
Deliberacions està contengut sots la dita jornada.

//
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Dijous, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Abella, notari de Leyda, altre dels taulers y receptors del General de
dita ciutat de Leyda, lo qual renuncià en mà y
poder de ses senyories lo dit son officia y en favor de Alonso Monfages, droguer de dita ciutat, suplicant a ses senyories fossen servits provehir lo dit offici en persona de dit Monfages y
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort
los era lícit y permès y no altrament. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym Galí, scrivent,
en Barcelona habitant.

Sanct Jordi, Phelip de Sorribes, Joseph de Bellafilla, don Berenguer d’Oms, don Hierònym de
Cabrera, Domingo de Moradell, Balthezar Claramunt, don Joachim Raguer, don Pedro Aymerich, don Diego de Pau, don Andreu Blan,
Francesch de Vallgornera y Senjust, Jacinto Viloça, don Joan Semmanat, don Francesch
Amat, don Aleix Semmanat, don Pedro Bosch,
don Lu ýs Soler, Agustí de Lana, don Bernat
d’Oms, Francesch de Sorribes y Rovira, Francesch Pardina, don Francisco Junyent, Joan
Carreras; per lo estament real los senyors conseller segon, Francesch Dalmau, Antoni Thió, //
185r // Aleix Tristany, Hierònym de Navel,
Agustí Pexau, Bertran Dezvalls, Francesch Codina, Pheliciano Vilar, Gismundo Boffill. Als
quals, pera ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:

Dilluns, a XXVI. En aquest die se tingué junta de
braços en la present casa, cridats del die de disapte pròxim passat, en la qual entrevingueren
les persones dels tres estaments següents, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors bisbe
de Gerona, bisbe de Urgell, don Francesch de
Eril, abat de Sanct Cugat de Vallès, Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, // 184r // Pere Folquer, canonge de dita Seu,
Joan Garcia, canonge de dita Seu, Barthomeu
Gavàs, canonge de la Seu de Leyda, fra Armengol de Palau, camarer de Ripoll, T. b... Coder,
canonge de la Seu de Gerona, don Miquel Torrelles, del hàbit de Sanct Joan; per lo estament
militar los senyors Lu ýs Dezcallar, don Francesch Çagarriga, Phelip de Sorribes y Rovira,
Francesch de Tamarit, Joseph Spuny, micer Pau
Boquet, Joachim Valls, don Ramon Çagarriga,
don Jacinto Vilanova, Narcís Ramon March,
Anton Frígola, don Miquel de Rocabertí, don
Hierònym Torres, don Francisco Grimau,
Francesch Ferrer, don Alexandre de Cartellà,
don Hierònym de Mongay, don Bonaventura
de Lanuça, don Francesch de Cartellà y de Malla, // 184v // don Ramon Torres, lo senyor de

«Molt il·lustres senyors. Dilluns, a vint-y-vuit
del mes de abril pròxim passat, lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lochtinent y capità general de la magestat del rey,
nostre senyor, en aquestos Principat y comtats,
nos envià a sercar en sa casa y palàcio hi·ns donà
una carta de dita sa magestat, dada en Madrit ab
14 del mateix, ab inserta de la real carta de 6 del
mes de juny del any 1629, enviada a nostres antecessors, scrivint-los ab ella que, havent vist lo
memorial que don Francisco Monsuar, embaxador de aquest Principat donà a sa magestat,
sobre lo que dita sa magestat havia scrit a 11 de
juliol 1625 en la matèria de galeres, que diu se
han de armar per aquest Principat, ha resolt
comètrer aquest fet al duc de Feria, aleshores
son lochtinent y capità general en aquesta província, per a que assentàs aquell ab dit(s) nostres
antecessors, donant-li entera fe y crèdit cerca dit
negoci, dits nostres antecessors concluÿssen
aquell, perquè ab brevedat se alcanse lo fi que·s
pretèn, que és la major seguretat de aquestas
costes, ab la qual sa magestat nos scriu que, havent passat a Itàlia lo dit duch de Feria sens haver dexat assentada la dita cosa, ha ordenat al dit
duch de Cardona que conclogue aquesta matèria ab nosaltres, en la conformitat que de ell entendriem y, axí, donant-li entera crehensa, nos
encarrega la brevedat de la resolució, com més
lar- // 185v // gament en las ditas dos reals cartas, las quals se legiran a vostres mercès, a las
quals nos refferim, se conté y, dit excel·lentíssim
duch de Cardona, de paraula, nos explicà la dita
crehensa y la real voluntat del rey, nostre senyor, acerca del fer y armar las ditas galeras per
dits aquestos Principat y comtats y per la deffensa de les costes y parts marítimas de aquells y,

a. a continuació ratllat en mà y poder de ses senyories.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

a. a continuació ratllat hont.
b. a continuació ratllat del.
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axí mateix, nos liurà y entregà uns memorials y
papers en orde a la explicació de la dita crehensa
y real voluntat demuntdites cerca lo mateix negoci, los quals, axí mateix, se legiran a vostres
mercès y, com hajam tingut notícia que lo mateix fet de fer y armar galeres se ere tractat en la
present casa per occasió de una carta de sa magestat, que nostres antecessors del trienni 1623
reberen a 22 del mes de juliol del any 1625, havem fet sercar los papers que, en orde ala dit negoci se feien aleshores ab diversas juntas dels
magnífichs assessors del dit General, responentse als capítols que envià sa magestat, contenints
lo modo del fer-y armasó, navegació y govern e
administració de ditas galeras, que és lo memorial que, per dits nostres antecessors fonch enviat al dit don Francisco Monsuar, embaxador
del present Principat, perquè presentàs aquell a
sa magestat en dita real carta, los quals papers,
axí mateix, se llegiran a vostres mercès y, com
aquest negoci, per part de sa magestat se solicite
ab alguna instància, procurant-se la deguda resolució de aquell, y sie de la ponderació que·s
veu, en lo qual convé se asserte al servey de Déu
Nostre Senyor y de sa magestat y en beneffici
universal de tota aquesta província, ha aparegut
proposar y comunicar aquell a vostres magnificència y mercès, perquè sien servits aconsellarnos lo que devem fer acerca aquest negoci, estant molt certs que, ab lo parer y consell de
vostres mercès, com a personas tant zelosas del
bé y augments de aquesta província y com a
tant interessades en aquell, acertarem al servey
de Déu y de sa magestat, y en utilitat y beneffici
de dits aquestos Principat y comtats.»
186r

Y legida la dita proposició y scriptures en ella
mencionades, votà lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona y, en haver votat,
encontinent, lo dit senyor consaller segon se
alsà y prengué còpia de la dita proposició y demés scriptures y se’n anà en casa de la ciutat per
a consultar aquelles ab ses magnificències y, a
cap de poch, tornà en dita junta y donà son vot
en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
braços, y los demés senyors de aquells votaren
per son orde quiscú d’ells, ab molta maduresa y
concideració, y aconsellaren a ses senyories que,
conciderant las moltas juntes que en diverses
occasions se són tingudes acerca del negoci
que·s tracte, axí en braços com elets, y d’elles se
ha presa resolució que haver de armar galeras lo
General a sos gastos, differentment del que la
Cort General té ordenat, és contra constitucions y capítols de Cort, no poden apartar-se
del que han aconsellat y jurat en elles y, axí, per
ara cessen estos tractes y són de parer y aconsellen a ses senyories sien servits no apartar-se del

que està disposat en ditas constitucions y capítols de Cort y posar en exequució lo que per ells
està ordenat, cada hu en sos casos respective.
Dimars, a XXVII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General elegiren, nomenaren y feren convidar
les persones devall scrites per juntar-se en la present casa de la Deputació, acerca del negoci de
fer galeres, govern y administració de aquelles,
per rahó de la carta que sa magestat ha enviada a
ses senyories de 14 del mes de abril pròxim passat, continuada juntament ab altres scriptures
fahents per // 186v // dit negoci en lo present dietari sots jornada de 28 del mateix, las quals persones eletes són les següents, ço és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors excel·lentíssim
bisbe de Barcelona, don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu
de Barcelona, Barthomeu Gavàs, canonge de la
Seu de Leyda, don Miquel Torrelles, del hàbit de
Sanct Joan, lo comanador (d’)Àger; per lo estament militar los senyors Lu ýs de Boxadós, don
Pedro Aymerich, don Berenguer d’Oms, Francesch de Tamarit, Francesch Puigjaner y Francesch Tarragó; per lo estament real los senyors
conseller segon, Hierònym de Navel, Francesch
Dalmau, Antoni Thió, Rafel Cervera y Francesch Masdéu, ciutadansa honrats de Barcelona.
187r

Disapte, a XXXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Pere Pau Miquel,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació com ell visite Lu ýs Amill, credenser
dels salaris dels magnífichs doctors de la Real
Audiència, y dix que està en lo lit, malalt ab febra, per la qual no pot servir lo dit offici.

Juny MDCXXXI
187v

a. a continuació ratllat cap.

En aquest die vingué en consistori de ses senyories mestre Joan Amat, doctor en medicina, lo
qual, mediant jurament prestat en poder de ses
senyories, féu relació com visite Hierònym Oliver, guarda ordinària del General, lo qual dix estar ab indisposició de una malaltia nomenada
melancolia morbus, la qual necessita de remeys y
fugir de inquietuts, per la qual no pot servir lo
dit son offici.
En aquest mateix die, en la present casa, per
orde y deliberació dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General, hi
hagué junta de les persones dels tres estaments
que foren elegides y nomenades per ses senyories a 27 del mes de maig pròxim passat, per a
tractar lo negoci que sa magestat, ab sa real cara. ciutadans honrats de Barcelona interlineat al marge dret.
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ta de 14 de abril pròxim passat, insertada y cusida en lo present dietari sotsa jornada de 28 del
mateix, en la qual junta entrevingueren y foren
presents dits molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes y los magnífichs assessors
del dit General y, per lo estament ecclesiàstich
los senyors excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona, don Ramon Semmanat, ardiaca y canonge de la present ciutat, Joseph Claresvalls,
ardiaca y canonge de dita Seu, Barthomeu
Gavàs, canonge // 188r // de la Seu de Leyda,
don Miquel Torrelles y lo comanador de Àger;
per lo estament militar los senyors Lu ýs de Boxadós, donzell, don Pedro Aymerich, don Berenguer d’Oms, Francesch Tamarit, donzell, y
Francesch Puigjaner, donzell; per lo estament
real los senyors conseller segon, Hierònym de
Navel, Francesch Dalmau, Antoni Thió y Francesch Masdéu, ciutadans honrats de Barcelona.
A les quals persones eletes, per dits senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment,
parlant lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, fonch
proposat que han rebut la dita real carta de sa
magestat, juntament ab un memorial y altres
scriptures que·ls ha donat y liurat lo excel·lentíssim senyor duc de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità general de sa magestat en estos
Principat y comtats y, dit excel·lentíssim senyor
duch, los ha explicada la crehensa, en dita real
carta mencionda, acerca de sa real voluntat en
orde a fer galeres per lo present Principat y
comtats per la deffensa de las costas y parts marítimes de aquells y a la armasó, jurisdicció, navegació y administració de aquelles, comforme
també de dita explicació de crehensa y del dit
memorial y demés papers conste en lo present
dietari, en la dita jornada de 28 de abril pròxim
passat y que, ser aquest negoci de la ponderació,
gravedat y importància que de ell mateix se
col·legeix, per millor acertar, ses senyories han
juntat als 26 del dit mes de maig pròxim passat
les persones dels tres estaments, que·s diuen
braços, en la forma acostumada, als quals se
proposà lo mateix fet, y concorregueren en
aquells dos vots, lo hu, que se juntassen persones eletes dels tres estaments, las quals vessen
aquest negoci y apuntassen las cosas que·ls aparexeria convenir per la bona direcció de aquell y
tot lo vist y apuntat se reportàs en braços y, l’altre vot, lo qual prevalgué fonch que, sobre de
aquest fet y matèria corrent, ja en al- // 188v //
tre temps se havia presa resolució y, axí, ara cessen estos tractes, essent de parer y aconsellant a
ses senyories, fossen servits no apartar-se del
que està disposat en las constitucions y capítols
de Cort y posar en exequució lo que per ells està
ordenat, cada hu en sos casos respective y, com
a. a continuació ratllat la present.

lo pròxim vot, com de ell se veu, estiga fundat
ab resolució que·s diu ser presa en aquest negoci y, de aquella no apar cosa resolta en lo mateix
fet, ha donat occasió y causa a ses senyories de
tornar-lo a proposar a dits senyors de la present
junta, perquè sien servits, ab la ponderació que,
de persones tant principals se espera, mirar y
vèurer lo negoci corrent per a que puga(n)
respòndrer a sa magestat y a dita sa real carta y la
crehensa explicada per dit senyor duch de Cardona, ab la conveniència que és just per al servey de Déu, de sa magestat, utilitat y beneffici
d’esta província. E feta dita proposició fonch
procehit per dits senyors de la present junta en
votar sobre lo proposat hi·s resolgué que,
aquest negoci se ves, miràs y ponderàs ab molta
maduresa y ab continuació de diverses juntes,
inspecció de constitucions, capítols y actes de
Cort y demés coses convenients, perquè axí se
acerte en lo que tant convé y, encontinent, se
disgregaren.
Dijous, a V. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del general
de Cathalunya, consistorialment, ab los porters
y masses grans devant, acompanyats de molts
officials del General y casa de la Deputació, anaren a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Alcalá, don Pedro Afán
de Ribera, lo qual, dos dies havie, era arribat en
la present // 189r // ciutat, qui venie de Nàpols
ab la esquadra de les galeres de dit regne, en lo
qual havie estat algun temps virrey y lochtinent
general de sa magestat y se’n tornave de dit regne en cort de sa magestat, enviat a sercar, segons se deia per sa magestat y, arribats en sa
presència, en una de les sales de les cases y palàcio del excel·lentíssim senyor duch de Cardona
y Sogorb, lochtinent de sa magestat en lo present Principat y comtats, dit excel·lentíssim senyor duch de Alcalá los hisqué a rèbrer fins al
portal de dita sala hi·ls acompanyà dins de aquella, en la qual se assentaren ditsa excel·lentíssim
duch, deputats y oÿdors de comptes, assessors y
advocat fiscal y, al cap de poch, se despediren ab
molta cortesia, acompanyant-los fins la dita exida de dita sala.
En aquest mateix die se tornaren juntar, en la
present casa, les persones eletes per los negocis
de galeres, per los quals se juntaren lo die de
aÿr, que·s comptave a quatre del corrent, y no·s
prengué ninguna resolució.
Disapte, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Cabanyes, pagès
de la vila de Tarrassa, procurador de Antoni Rovira, // 189v // altre dels taulers del General de
a. a continuació ratllat de aquella.
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dita vila de Tarrassa, com de sa procura consta
ab acte rebut y testifficat en poder de Joan Mas,
notari de Tarrassa, a 6 del corrent, en dit nom
renucià en mà y poder de ses senyories lo dit offici en favor de Pau Colomer, menor, suplicant
en dit nom a ses senyories, fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en
persona de dit Colomer. E ses senyories admeteren la dita renunciació, comforme per capítols
de Cort los era lícit y permès y no altrament.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

190v

Dijous, a XII. En aquest die se tornaren juntar
en la present casa les persones eletes per los negocis de galeres, les quals miraren molts libres y
scriptures fahents per dit negoci y no prengueren resolució alguna.

191r

Dilluns, a XVI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories ab embaxada del bras militar los senyors don Francesch Grimau, Francesch Tamarit, donzell, y Bertran Dezvalls,
ciutadà honrat de Barcelona, de part de dit bras,
suplicaren a ses senyories fossen servits continuar las diligèncias que, fins açí, han fetas en lo
reparo de las constitucions acerca de la pragmàtica publicada en Madrit, en rahó de las causas
feudals y patrimonials de la Ballia General, fins a
tant que ditas constitucions tinguen lo degut
reparo. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, digueren que ells farian tot lo
que convindria fer-se per la observança de dites
constitucions.

En aquest mateix die, lo magnífich micer Bernat Sala, en quiscun dret doctor, altre dels
magnífichs assessors ordinaris del General,
constituït personalment devant la presència de
mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General y del noble don Bernardino de Marimon, magnífich
micer Jaume Martí, en drets doctor, ciutadà
honrat de Barcelona, del molt reverent T.a...
Lúcia, canonge de la iglésia col·legiada de
Sancta Anna, de la present ciutat de Barcelona,
en lo carrer vulgarment dit delb Pi, de dita present ciutat de Barcelona, de paraula digué a mi,
dit scrivà major, que reportàs a ses senyories
que ses senyories poden, de gràcia, concedir al
arrendador dels drets de las cartas del general
de Cathalunya, vint dies per a poder ell, dins
los dits vint dies, fer provisió de consemblant
quantitat de cartes, que lo dit arrendador trobà
bollades del arrendador passat quant entrà en
lo arrendament y, per a rebollar aquelles en lo
mateix termini, ab que lo dit arrendador se
acontente del ditc termini y renuncïi ab effecte
a qualsevol altre temps que li pogués competir
per a fer la dita provisió de dites cartes y rebollament de aquelles, no obstant que dins dit
termini // 190r // no haja pogut, dit arrendador,
fer la dita provisió y rebollament de dites cartes,
en tot o en part, fins a la dita quantitat y número de cartes que ell, com dalt està dit, haurà
trobat bollades de dit arrendador passat, a ell
antecessor en lo dit arrendament de cartes
quant entrà en aquell, axí que, passat dit termini de dits vint dies, obstant-li lo dit acontament
y renunciació, no puga fer la dita provisió ni rebollament de dites cartes que haurà dexades de
provehir y rebollar ab effecte, dins lo dit termini, lo qual termini correga del die que finirà lo
dit arrendament en avant.
Diumenge, a VIII. Festa de la Pascua del Esperit
Sanct.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
b. a continuació ratllat d.
c. a continuació ratllat arrendament.

Dimars, a XVII. En aquest die se tornaren juntar
en la present casa los senyors elets, anomenats
per los negocis de galeres, y no prengueren resolució alguna.
Dimecres, a XVIII. En aquest die vingueren, ab
embaxada dels magnífichs consellers y savi
Consell de Cent de la present ciutat de Barcelona, los magnífichs Phelip de Boxadós, donzell,
y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, de part de dits senyors consellers
y savi Consell de Cent, representaren a ses senyories que // 191v // tenian nova molt averiguada que, en diverses parts del regne de França
hi ha pesta y mal contagiós, que axí convé moltíssim a la present ciutat y Principat que·s fassen
totes les diligències possibles per la guarda que
convé tenir-se de la entrada de persones, robes y
mercaderias del dit regne de França al present
Principat y que, entre elles, és de les més principals que ses senyories manen suspèndrer y prohibir la expedició de la entrada de les dites robes
y mercaderias de dit regne de França y, axí, dits
magnífichs embaxadors, de part de dits senyors
consellers y savi Consell de Cent, suplicaren a
ses senyories manen fer la dita suspensió y
prohibició de despaigs de dites robes y mercaderies que venen de dit regne de França al present Principat, durant lo dit mal contagiós que,
segons està dit, és de present en lo dit regne de
França, que·ú rebran a singular mercè, comforme en altres occasions és acostumat. E ses senyories respongueren que·ls pesave molt estes
noves y quea consultarien aquest fet y pendrien
la resolució sobre aquell que més convindrà.

a. a continuació ratllat a.
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Divendres, a XX. En aquest die Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la // 192r // present ciutat de Barcelona y ministre del dit General, féu
relació en consistori de ses senyories com ell,
per orde y manament de ses senyories, ha encantat per los llochs acostumants de la present
ciutat de Barcelona, per molts dies, los drets de
les monedes spectants al General per temps de
tres anys pròxim vinents, comforme la tabba
que, per dit effecte, li és estada liurada y no ha
trobat persona que offerís donar tant en preu de
dit arrendament com és estat Francesch Bosser,
argenter, ciutadà de Barcelona, lo qual ha offert
donar en preu de dit arrendament tres mília
tres-centes y quaranta-vuit liuras barceloneses,
ço és, mil cent y setse liuras per quiscun any, axí
refferint.
192v

Dimars, a
Baptista.

XXIIIIo.

Festa del gloriós sanct Joan

Divendres, a XXVII. En aquest die se tornaren
juntar en la present casa les persones eletes per
los negocis de galeres.
193r

Juliol MDCXXXI
Dimars, lo primer. En aquest die ses senyories
enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats los senyors Jaume Ferran, canonge de
la Seu de Urgell, Joseph de Bellafilla, donzell, y
Francesch Bonet, ciutadà honrat de Barcelona,
los quals, ben acompanyats ab los porters y masses grans devant y de molts officials del dit General, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa
presència, explicaren la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per occasió de molts excessos que moltas universitats y
singulars // 193v // personas representaren al
consistori dels deputats del general del present
Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, se cometian aleshores per los capitans, soldats y gent de guerra que, per orde de
sa magestat, discorrien per la present província,
dits deputats, desitjans acertar en lo servey de sa
magestat y procurar la conservació y observança
de las generals constitucions, drets, privilegis,
immunitats e exempcions de dita aquesta província y provincials de aquella, y que tots excessos fossen remoguts y que los dits capitans, soldats y gent de guerra de sa magestat y son real
servey fossen tractats comforme per las ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits
Principat y comtats està disposat, y los provincials, en virtut de aquellas y de aquells, són tinguts y obligats. Tingueren en la casa de la Deputació diversas juntas dels assessors y advocat
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fiscal del general y dels advocats ordinaris de la
casa de la ciutat y de molts graves y cèlebres
doctors de la present ciutat, los quals, vistas y
attesas, ab la ponderació y maduresa que, de
personas tant graves y doctes se deu promètrer,
las ditas generals constitucions, drets y privilegis
per los sereníssims reys de Aragó, de gloriosa
memòria, concedits y atorgats, lloats, aprobats,
ratificats y confermats successivament fins lo die
present, donaren son vot y parer en scrits, que
los provincials són obligats ha aposentar y allotjar en lurs casas los dits capitans, soldats y gent
de guerra, axí de peu com de cavall, que van per
Cathalunya de orde y manament de sa magestat, donant-los posades los regidors de las ciutats, vilas y lochs a hont los dits capitans, soldats
y gent de guerra se voldran allotjar, a ordinació
y arbitre de dits regidors, instats per los aposentadors, los quals, per dita rahó, no gosen pèndrer ni rèbrer diners // 194r // alguns y que, ditas posades, sal, vinagre, foch, lit, taula y servey,
tantsolament hajen de donar los provincials a
dits capitans, soldats y gent de guerra graciosament y sens interès algú, comforme la possibilitat de cada hu, degan emperó y sien obligats
dits capitans, soldats y gent de guerra, pagar tot
lo que despendran per lur sustento y de lurs cavalls y per las azemblas, segons los preus comuns, sens que en ells hi puga haver alteració ni
excés y que no puguen, dits capitans, soldats y
gent de guerra, pèndrer per via alguna, directa
ni indirecta, de dits provincials en los portals de
las ciutats, vilas y lochs del dit Principat y comtats a hont seran aposentats, ni en altra part alguna, lenyes, carbons, pallas, hortalissas, fruytes, vitualles, azemblas e altres qualsevol cosas
de qualsevol sort o spècie que sien, encara que
aquells tals qui aquellas aportaran, guiaran e
conduiran e aportar e guiar feran las volguessen
donar voluntàriament, com més largament en
lo dit vot, còpia del qual, imprimit, se presenta a
vostra excel·lència, estas cosas son contengudas.
Y com lo síndich de la universitat y singulars
personas de la vila, parròquia y terme de Banyoles, del present principat de Cathalunya, haja
comparegut en lo consistori de dits deputats y
haja representat que, no obstant que los poblats
en dita vila, parròquia y terme, comformant-se
al contengut en lo dit vot, donant y offerint-se
donar a uns capitans, soldats y gent de guerra
que, per orde de sa magestat e de vostra
excel·lència, dies ha estan allotjats en la dita vila,
parròquia (y) terme de Banyoles, tot lo que disposa lo dit vot, dits capitans, soldats y gent de
guerra cometen y han comès grans y notables
excessos, lezions, rompiments y prejudicis de
ditas generals constitucions, drets y privilegis y
lo que està disposat en lo dit vot, // 194v // molestant y vexant los dits poblats en dita vila,
parròquia y terme, fent-se donar menjar y bèu-

rer per ells y palla e sivada y ordi per los cavalls y
cavalcaduras, ab molta violència, sens pagar ni
haver volgut pagar cosa alguna del que són tinguts y obligats y, lo que pijor és, maltractant y
vexant los dits poblats y los béns y havers de
aquells y prenent de lurs cases los béns mobles y
joyes y altres havers que poden trobar y haver
de lurs cases y habitacions, y aquells y aquelles
las empenyan en las flecas, tavernas y carnicerias
y demés parts que·ls apar y, per ço, ha suplicat
als dits deputats procuren en que semblants excessos, vexacions y molèstias y rompiments, lezions y prejudicis de ditas generals constitucions, drets y privilegis sien corregits, esmenats
y reparats y no ser passat avant en aquells y, com
sie de la obligació de dits deputats, per rahó de
lur offici, procurar lo degut remey, reparo y esmena de ditas cosas, per ço, a vostra excel·lència
representan los dits excessos, vexacions y molèstias, rompiments, lezions y prejudicis de ditas
constitucions, suplicant molt humilment y extrajudicialment, sie de son servey manar corregir y reparar los dits excessos y prejudicis, ab la
deguda esmena de aquells y càstich dels delinqüents, de manera que resten las ditas constitucions, drets y privilegis ab deguda salvetat y observança y los poblats en dita vila, parròquia y
terme de Banyoles ab deguda satisfacció dels
danys que han patit y que, en avant, no sien més
vaxats, que los dits deputats ne rebran de vostra
excel·lència singular gràcia y mercè.»
E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien
explicada la dita embaxada, en la forma los era
estat ordenat y donada còpia de aquella y vot estampat, en dita embaxada mencionat y que, dit
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, havia respost que ell ho manarie vèurer y
que en tot manaria servar las generals constitucions de Cathalunya, com a tant interessat en
ellesa.
195r

Divendres, a IIIIo. Die quarta mensis julii 1631,
inter octavam et nonam horas post meridiem, Jacobus Monfages, manyanus villae Cervariae, Selsonensis diocesis, procurator constitutus et ordinatus ab Alfonso Monfages, droguerio civitatis
Ilerdae, tabulario sive receptori Generalis Cathaloniae civitatis et collectae Illerdae, prout de dicta procuracione plena constat instrumentum
publico recepto et testifficato penes discretum Gabriellem Roig, notarium publicum dictae civitatis Illerdae, die secunda praedictorum mensis et
a. a continuació: SALA, VINYES, MAGAROLA, ROIG
DE MENDOÇA, CÀNCER, FONTANELLA, XIMENIS,
XAMMAR, CONGOST, LENES i SOLER. [Vot de doctors
sobre el tracte que han de rebre els soldats en trànsit pel
Principat]. [s.l.-s.i.-s.d.]. 2 fulls (ACA, Generalitat, Dietari,
N-38, entre els folis 194v i 195r).
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anni, dicto nomine existens personaliter constitutus coram et ante presenciam admodum illustris
domini Francisci Hieronymi Sentis, domicelli, in
vicaria Dertusae domiciliati, deputati militari
presentis principatus Cathaloniae personaliter
reperti in capite edicione gradus palacii episcopali Barchinonae // 195v // in mei notarium testiumquea inferiorum presencia exposuit dicto domino deputato militari, quod ipse pro dicto
principali suo et illius nomine, utens et fruens ac
gaudens facultate et potestate dicto principali
suo, ut officiali Generalis praedicti et caeteris officialibus Generalis praedicti attributa et concessa capitulis et actibus Curiarum, renunciabat,
prout cum effectu renuciavit, dictum officium
tabularii praedicti in favorem ipsius me Jacobi
Monfages, suplicans dictam renunciacionem admitti et se, de dicto officio, salariis, iuribus et
emolumentis illius in solita et asueta forma provideri jusque et justiciam in his sibi ministrari.
Et dictus dominus deputatus militaris verbo respondens dixit, quod ipse admitebat prout admissit dictam renunciacionem, si et in quantum illa
de, jure et cum observacione capitulorum et actuum Curiarum procedat et non alias et, quod
provisionem postulatum dicto officio fieri vel
illius negacionem casu quo non procedat remittebat, prout remissit in consistorio admodum illustrium dominorum deputatorum de super faciendas. De quibus etcetera. Presente me dicto et
infrascripto notario et scriba majori Generalis,
Petro Torra, famulo mei dicti et infrascripti notarii et scribae majori et Gabriele Timonet, famulo dicti domini deputati militari, ac Josepho
Monfages, passamanerio Barcinonae, degentibus
pro testibus.
Dicto die et quasi incontinenti, fuit facta similis
renunciacio et peticio coram admodum illustris
domino Josepho Michaeli Quintana, deputato regali, personaliter reperto in quadam aula domorum suae solitae habitacionis, quam fovet in presenti civitate Barcinonae, in quibusdam domibus
Deputacionis Generalis praedicti, scitis juxta
fontem nuncupatam de Sanct Honorat, qui
eandem fecit responsionem. De quibus, et cetera.
Presentibus me dicto et infrascripto notario, et cetera, et dictis Petro Torres et Josepho Monfages,
pro testibus, et cetera. De quibus, et cetera.
Dicto die, inter octavam et nonam horas post
meridiem, fuit facta similis renunciacio et peticio coram et ante presenciam // 196r // admodum illustris admodumque reverendi domini
Jacinti Dezcallar, canonici ecclesiae Barcinonae, auditoris eccleiastici Generalis Cathaloniae, personaliter reperto in platea Sanctae Annae presentis civitatis Barchinonae, qui eandem
a. a continuació ratllat et.
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cetera. Presentibus pro testibus dictis Petro Torres
et Josepho Monfages.

fecit responsionem. De quibus, et cetera. Presentibus nobili Geraldo de Guardiola, Barcinonae
populato, et magnifico Ludovico Ramon, cive
honorato Barcinonae, et utriusque juris doctor,
eciam Barcinonae populato, pro testibus, et cetera.
Dicto die, inter nonam et decimam horas post
meridiem, fuit facta similis renunciacio et peticio coram et ante presenciam et admodum illustris et reverendissimi domino domino Petri Antonii Serra, Dei et Sanctae Sedis apostolicae
gracia episcopi Illerdae, deputati ecclesiastici
dicti Generalis, personaliter reperti et ad inventi
in quadam aula palacii regii presentis civitatis
Barcinonae, ubi dictus admodum illustris et reverendissimus dominus episcopus et deputatus
praedictus suum fovet domicilium, qui eandem
fecit responsionem. De quibus, et cetera. Presente
me, dicto et infrascripto notario et scriba majori
dicti Generalis et presentibus eciam domino Ludovico Castrana, canonico ecclesiae collegiatae
villae Montissoni, in servicio dicte admodum
illustris en reverendissimae dominationis, Barcinonae commorante, et dicto Petro Torres, et cetera. Pro testibus, et cetera.
Proxime dictis die et hora, idem Jacobus Monfages, dicto nomine constitutus personaliter in mei,
notarii et scribae majoris, ac testium inferiorum
presencia in ingressu domorum solitae habitacionis admodum illustris domini Jacobi Lamarca,
utriusque juris doctor et auditoris computorum
pro estamento regali, scitarum in presenti civitate Barcinonae in platea Sancti Jacobi, verbo requisivit me dictum infrascriptum notarium et
scribam majorem: Que levàs acte que ell era estat
diverses vegades, en lo present die, en la present
casa de la habi(ta)ció del senyor doctor Jaume
Lamarca, oÿdor real del present Principat, per a
fer, en presència de dit senyor oÿdor, la renunciació del dit offici de tauler del General de la
dita ciutat de Leyda en son favor, ell dit Jaume
// 196v // Monfages, y per a suplicar-lo fos servit,
juntament ab les demés persones del consistori
del dit General, fer la provisió del dit offici en
dit son favor, comforme per capítols y actes de
Cort és lícit y permès hi·s deu fer, y que no ha
tingut sort de trobar la presència de dit senyor
oÿdor en la dita present casa de sa habitació ni
en altra part y, axí, perquè consta de sas diligèncias y que no està per ell de no haver acudit ab
temps al que, per capítols y actes de Cort, li és
lícit y permès, attès ha demanat diverses vegades
si lo senyor oÿdor era en casa y sempre li han
respost que no ý era, que encara no era vingut, y
ser hora tarda, entre nou y deu de la nit, y poder
entretant succehir algun inconvenient a son negoci, que per ço, protestave de sas diligèncias y
requeria que·s levàs acte de aquell. De quibus, et

Disapte, a V. En aquest die, ajustant a la renunciació feta lo die de ahir, acerca del devall scrit
offici, vingué en consistori de ses senyories Jaume Monfages, manyà de la vila de Cervera, bisbat de Solsona, lo qual, en nom y com a procurador de Alfonso Monfages, droguer de la ciutat
de Leyda, tauler del dit General de la ciutat de
Leyda, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Gabriel Roig, notari de dita ciutat,
als dos del corrent, en dit nom renuncià lo dit
offici en mà y poder de ses senyories y en son favor de ell, dit Jaume Monfages, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de ell dit
Jaume Monfages. E ses senyories admeteren la
dita renunciació, si y comforme per capítols de
Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó y Hierònym Galí, scrivent.
197r

Dilluns, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat de Barcelona y
ministre del dit General, lo qual féu relació a
ses senyories com ell, per orde y manament de
ses senyories, ha encantat per los lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona, per
molts dies, los drets de la bolla de dita ciutat
de Barcelona y sa col·lecta per lo resíduum del
corrent trienni y per lo trienni pròxim vinent,
comforme las tabbes que, per dit effecte, li són
estades liurades y no ha trobat persona, qui tant
haja offert donar en preu de aquells, com Joan
Barilles, negociant, ciutadà de Barcelona, lo
qual ha offert donar en preu de dit arrendament a rahó de trenta mília liuras per quiscun
any, axí refferint.
En aquest mateix die, lo dit Gaspar Pau, corredor demuntdit, féu relació axí mateix com havia
encantat y subhastat, per molts dies, per los
lochs acostumats de la present ciutat, los drets
de la bolla de les cartes del present Principat per
temps de tres anys pròxim vinents y per lo resíduum del trienni pròxim vinent, comforme les
tabbes que per dit effecte li són estades liurades
y que no ha trobat persona que haja offert donar tant en preu de aquell, com és estat Antoni
Fuster, negociant, ciutadà de Barcelona, lo qual
ha offert donar en preu de dit arrendament dos
mília y vint liuras per quiscun any, axí referint.
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Dimecres, a VIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Jacinto Ballester, lo qual, mediant jurament, féu relació a
ses senyories com ell visite lo molt reverent micer Joseph Ramon, altre dels magnífichs asses-

Bolla, a effecte de donar pocessió de la dita bolla de la present ciutat y sa col·lecta, com en effecte donaren aquella, a Joan Barrilles, negociant, ciutadà de Barcelona, arrendadora de la
bolla demuntdita per lo resíduum del corrent
trienni y per lo trienni pròxim vinent, comforme de dita pocessió apar ab acte continuat al
peu dels actes de dit arrendament de dita bolla.

sors ordinaris del dit General, y dix estar en lo
lit, malalt ab febra contínua, per la qual malaltia
no pot servir lo dit son offici.
Divendres, a XI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich micer Miquel
Joan Magarola, advocat fiscal de dit General, lo
qual donà y presentà a ses senyories una suplicació, la qual fonch decretada, comforme al peu
de aquella se conté, y ses senyories manaren que
dita suplicació fos continuada, juntament ab
dita decretació, en lo present dietari en la forma
següent:

199v

«Molt il·lustres senyors. Ha entès lo procurador
fiscal del General que vostres senyories hauriena
// 198r // arrendada la bolla de Barcelona e, com
abans de entrar en pocessió lo arrendador o
arrendadors, sie just que vostres senyories fassan
donar a tots los botiguers y altres persones
compte del manifest del General y fer-los pagar
lo dret de bolla del que·s trobarà falcar-los, perquè, altrament, després de ser entrat lo arrendador, com se ignorarie de quin temps serie la falca de les coses manifestades, aquell pretendria
haver-se-li a ell de pagar lo dret de bolla, lo que
seria en gran dany del General, al qual, ja lo die
de dit arrendament se devia y deu lo dit dret.
Per ço, dit fiscal a vostres senyories suplica los
sie de mercè, per descàrrech de sos officis, antes
de entrar dit arrendament fer soltar dit manifest
y cobrar lo dret que·s deu al General y, axí, bé
sien servits de provehir que lo die que acabarà
dit arrendament no·y puga haver roba bollada
que no sie tallada y comprada per persones particulars, perquè no bollassen dits arrendadors a
barato robes per molts anys, en los quals lo dret
de bolla després no valdria res, com tot sie de
justícia y de beneffici del General y que, per son
descàrrech, sie manada tocar-li la oblata a la present suplicació. Offici, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Oblata XI julii
MDCXXXI. In consistorio, et cetera. Et domini deputati instantibus dominis auditoribus computorum mandarunt presentem suplicacionis scedulam continuari in dietario domus Deputationis
et eciam in instrumento vendicionis sive arrendamenti jurium dictae bullae de super faciendo,
et cetera. Thio, scriba major Generalis Cathaloniae.»
198v

Dimars, a XXII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, los quals
aportaren y donaren a ses senyories un vot en
scrits, per ells y los magnífichs advocats aplicats,
firmat al peu de dit vot, acerca de les coses en
aquell contengudes, lo qual vot és del tenor següent:

Dimars, a XV. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses grans
devant, y acompanyats de molts officals de la
present casa y cases del General y Bolla de la
present ciutat, en la dita casa del dit General y

«En lo fet consultat per los senyors deputats,
acerca si lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Pere Antoni Serra, bisbe de Leyda, deputat
ecclesiàstich, lo present trienni, del General de
Cathalunya, durant dit son offici y exercisci ha
de guanyar y se li han de pagar totas las distribucions, axí dihurnas com nocturnas, y demés
emoluments que guanyaria y se li pagarien si residís y fos present en tots los officis divinals
que·s celebran en la sancta iglésia de Leyda,
vists los indults y gràcies apostòlicas concedidas
per diversos Summos Pontífices y, senyaladament, per la Sanctedat de Gregori XIII y Clement VIII, recòndits en los archius de la present
casa de la Deputació, vists diversos exemplars en
los dietaris continuats y lo que, en semblants casos se és practicat y observat, los doctors devall
scrits són de vot y parer que, comforme la disposició de ditas letras apostòlicas y lo que en
semblants casos és estat inconcussament guardat y practicat, dit senyor bisbe, durant dit exercisci de deputat ecclesiàstich, ha de gozar y rèbrer no sols los fruyts, rèditus y proventus de sa
iglésia, però encara qualsevols drets, obvencions
y emoluments y las distribucions ordinàrias y
cotidianas, tam dihurnas com nocturnas y totas
aquellas que·s solenb // 200r // donar y guanyen
los que són presents y assisteixen a la celebració
de tots dits officis divinals, ab tota integritat y
sens disminució alguna, y de la mateixa manera
las guanyaria si, actualment et de tots dits officis
divinos, tant dihurnos com nocturnos, fos present y residís, sens que se li puga posar obstacle
ni impediment algú y, en cas se li posàs, podrien
los senyors deputats procehir contra los tals ab
la forma que, per capítols de Cort, usos y styls
de la present casa, en semblants casos se ha
acostumat. Salvo semper. Bernardus Sala, assessor. Claresvalls, consulens. Puig, consulens. Mar-

a. a continuació una suplicació i quatre cartes, transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1582.

a. arrendatun al manuscrit.
b. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1585.
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ti, fisci advocatus. Gavas, consulens. Ozona, consulens. Rull, asssessor. Narcissus Mir, consulens.»
200v
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Dimars, a XXVIIIIo. En aquest die se juntaren en
la present casa los senyors elets, anomenats per
ses senyories per los negocis de galeres, y no
prengueren resolució alguna.

Agost MDCXXXI
Disapte, a II. En aque(st) die se tornaren juntar
en la present casa los senyors elets, nomenats
per ses senyories per los negocis de galeres, y no
prengueren resolució alguna.

201v

Dijous, a VII. En aquest die se tornaren juntar
en la present casa los senyors elets per ses senyories, anomenats per los negocis de galeres.

202v

Dilluns, a XVIII. En aquest die vingueren ab embaxada, de part del molt reverent i insigne Capítol de la Seu de Barcelona, los senyors Joan Boldó y don Galceran Semmanat, canonge de la
dita Seu, los quals, de part del dit molt reverent
i insigne Capítol y canonges, de paraula representaren a ses senyories com, en exequució del
indult y commissions apostòliques concedides
per sa Sanctedat, per les proves se fan per la canonitsació del gloriós sanct Olaguer, se haa //
203r // determinat per los commissaris y exequutors apostòlichs, fer-se visura del cos del dit
gloriós sanct Olaguer, recòndit en la capella
sots invocació del mateix sanct instituïda y fundada en la dita Seu de Barcelona, per lo die de
demà, que comptarem a 19 del corrent mes de
agost, a les quatre hores passat migdie y que,
per la assistència fahedora en los actes de la dita
visura, dit molt reverent y insigne Capítol havia
y ha convidat lo il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y Cardona, lochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat y comtats, y los molt il·lustres senyors consellers de la ciutat y, axí mateix, convidaven y
conviden, de present, a ses senyories, suplicantlos sien servits honrar en aquesta assistència ab
ses molt il·lustres persones, que lo dit Capítol y
canonges ne rebrien singular mercè y serà acudir en cosa molt del servey de Déu, Nostre Senyor, y en honrra y glòria del gloriós sanct y
d’esta província. E ses senyories, responent lo
senyor deputat ecclesiàstich, digueren que tenien en deguda estima als dits senyors Capítol y
canonges la mercè que·ls feyan, com a cosa molt
digna de sas persones y comforme la obligació
que·ls corre en favor del dit gloriós sanct y que
acudirien y assistirien en los actes de dita visura
consistorialment y, encontinent, manaren fosa. a continuació un vot i un memorial, transcrits a l’Apèndix
3, pàg. 1586.
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sen convidats los officials del General per son
acompanyament, fahedor per lo effecte demuntdit.
En aquest mateix die, los senyors elets anomenats per ses senyories acerca del negoci de fer y
armar galeras baix scrits // 203v // vingueren en
la present casa de la Deputació y en lo consistori de ses senyories, los quals, per paraula del excel·lentíssim senyor don Juan Sentís, bisbe de
Barcelona, hu dels dits elets, representaren a ses
senyories las diligèncias que ells, en diverses
juntes tingudes en la present casa, per orde de
ses senyories y ab inspecció de molts y diversos
papers y scriptures de la dita present casa y altre
de advertències tingudes de persones molt pràtiques y expertes en lo dit negoci y molt zeloses
del servey de sa magestat y beneffici de aquesta
província y nació cathalana, havien fetes acerca
de alcansar la verdadera intel·ligència del que
convé al present Principat y comtats lo armar y
tenir galeres y la possibilitat o impossibilitat de
dit Principat per la dita armasó, sustento y manteniment de dites galeres, segons lo que munten y valen quiscun any los drets imposats per lo
sustento y manteniment de quatre galeras, que
es lo número que disposa lo capítol de Cort,
fent un paper per dit negoci y declaració y intel·ligència de aquell y del que ha paregut, en
orde a dit negoci, aconsellar a ses senyories,
comforme lo que per ses senyories los (és) estat
proposat, y donaren a ses senyories lo dit paper
firmat de mà de quiscú de dits senyors elets, lo
qual és del tenor següent:
«Los elets infrascrits responen a la proposició
de vostres senyories sobre de armar una esquadra de sis galeras y per lo menys quatre, en conformitat de la real carta de sa magestat y de la
crehensa explicada per lo senyor duch de Cardona y de Sogorb, son lochtinent y capità general. Que han tingut diverses juntes y fet discurs sobre aquest fet // 204r // y, primerament
diuen, tots comformes, que és convenient y necessari per al servey de sa magestat y seguretat
dels mars y costes de aquest Principat y comtats
de Rosselló y Cerdanya armar una esquadra de
galeras, per lo menys quatre. Que havent conciderat la disposició dels capítols 63 y 64 de les
Corts Generals celebrades en lo any de 1599,
han trobat que fonch error pensar que los drets
que aleshores se imposaren per a sustento de les
galeres arribarien cada un any al valor de més
de vuitanta mília liuras, perquè, dels comptes
que ha mostrat en la junta lo racional d’esta
casa, des del die que se armaren las galeras fins
al die que·s perderen las dos últimes, apenes
han arribat cada un any, dits drets, al valor de
vint mília liuras y, havent vist en dita junta dues
relacions que, de orde de dit senyor lochtinent

general han fet, la una don Fernando de Arce,
que al present se troba en esta ciutat ab offici
de tinent de las galeras de Nàpols y, l’altra, de
Miquel Estavan de Argahín, contador de sa
magestat, y, per esta última apar, que cada galera ha menester per a son sustento y gasto, cada
un any, vint-y-tres mília sis-centas y vuitanta-yquatre liuras y divuit sous, de manera que lo
que dits drets de galeres dónen en cada un any
no basta per al sustento de una sola galera y,
comforme las constitucions, actes de Cort y
usos de Cathalunya, no·s pot reparar dit error,
sinó en altres Corts Generals, ni fora d’elles se
pot imposar gavella ni altre dret ab que se pogués fer lo gasto y sustento de dita esquadra de
galeras. Apar als elets que vostres senyories
hauria(n) de respòndrer a sa magestat tot lo sobredit, significant-li lo desig que tot lo Principat y comtats tenen // 204v // de que se trobàs
possibilitat de armar dita esquadra, per a que,
ab ella, puguessen los naturals d’est regne, imitant sos passats, servir com a bon(s) vassalls a sa
magestat y acudir a la seguretat de estos mars y
costes, cosa de que Nostre Senyor y sa magestat
serien servits y lo Principat y comtats liures de
tants mals com cada die pateixen. Y també apar
que vostres senyories hauria(n) de significar a
sa magestat que, del mate(ix) error que prengué la Cort General ha resultat que las vuytanta
mília liuras que se havien de luyr y quitar de les
sobres dels dits drets de galeres no se han pogut extinguir, ans bé, per avuy estan carregats y
lo General paga en cada un any, per los rèddits,
quatre mília liuras de ànnua pensió, no obstant
que en la última visita se donà querela contra
los senyors deputats y oÿdors del trienni passat
per no haver luÿt dits censals de vuytanta mília
liuras dels diners que estan en la taula a compte
de dret de galeras y de la seguretat de las dos
últimes perdudes y, en braços, se ha insinuat a
vostres senyories que devien fer dit quitament,
per hont vostres senyories no pot dexar de ferlo. Don Joan Sentís, bisbe de Barcelona. Lo
doctor don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de Barcelona. Lo doctor Joseph
Claresvalls, ardiaca y canonge de Barcelona. Lo
doctor Barthomeu Gavàs, canonge de Leyda.
Lu ýs Llull y de Boxadós. Francesch Puigjaner.
Francesch de Tamarit. Don Pedro Aymerich y
Canyelles. Mathias Vilar, conseller segon. Francesch Dalmau. Joan Francesch Codina, Antoni
Thió.»
E ses senyories acceptaren y prengueren lo dit
paper y donaren y liuraren aquell a mi, Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelonaa, // 205r //
scrivà major y secretari del dit General, a effecte
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1588.
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lo legís. E jo, dit scrivà major, legí aquell de paraula a paraula a ses senyories, en presència de
dits senyors elets y ses senyories manaren lo
continuàs en lo present dietari y respongueren
a dits senyors elets, que ell(s) tenien en deguda
estimació a sa excel·lència y mercès, la que·ls
havien feta en las ditas juntes y en lo fer de dit
paper y demés diligèncias fetas en orde al demuntdit y, axí, se disgregaren dits senyors elets
ab moltas cortesias y acatos que·s feren entre
ells.
Dimars, a XVIIIIo. En aquest die, entre quatre y
sinch hores de la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, exceptat lo senyor oÿdor militar, qui és absent de la present ciutat y vegueria
de Barcelona, convidats per part del molt reverent y insigne Capítol de la Seu de Barcelona en
lo die de aÿr, consistorialment, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats dels officials
de la present casa de la Deputació y General y
Bolla, anaren en la Seu de la present ciutat de
Barcelona, partint de la present casa de la Deputació, a assistir en la visura se féu en la dita Seu
del cos del gloriós sirvent de Déu sanct Olaguer, y arribats en la dita Seu y en la capella del
dit gloriós sanct, feren oració devant la dita capella y trobaren que, ja dins en ella, eren lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona, don
Joan Sentís, los magnífichs consellers de la present // 205v // ciutat de Barcelona, que estaven
allí sperant, y dits senyors deputats y oÿdors de
comptes entraren en dita capella y, en açò,
arribà lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità general de sa
magestat en los present principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, lo qual reberen dits senyors consellers y senyors deputats y
oÿdors de comptes ab molta cortesia y cumpliment, estant en peus dits excel·lentíssims senyors duch de Cardona, bisbe de Barcelona,
consellers y dits senyors deputats y oÿdors de
comptes y, encontinent, se comensà hi·s féu lo
acte de dita visura del dit cos del gloriós sirvent
de Déu sanct Olaguer, lo qual tragueren de la
sepultura en la qual estava y posaren aquell en lo
mig de la dita capella en un loch en part un poquet superior y los doctors en medicina y chirurgians aplicats miraren, veheren y regonegueren lo dit cos, descubrint a poch a poch les parts
de aquell, presents y assistints sempre lo dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb
y los dits senyors consellers, deputats y oÿdors
de comptes, fins que lo acte de dita visura fonch
acabat de fer per los dits doctors en medicina y
chirurgians aplicats, y feta la dita visura, fonch
lo dit cos restituït en la dita sua sepultura y loch
a hont estava, ab la deguda veneració, y ses excel·lències, consellers y senyors deputats se dis-
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gregaren tornant-se’n ab lo mateix acompanyament que·y heren anatsa.
206r

Dijous, a XXI. En aquest die, Narcís Hierònym
Ladó, notari de Barcelona, posà en mà y poder
de mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, un acte de requesta que un scrivent
seu havia presentat a instància y per part de uns
officials del General als arrendadors de la bolla
de Barcelona, dient que ell havia fet presentar
per dit son scrivent jurat lo dit acte de requesta
pensant que·u podia fer, emperò que després,
plenament informat, ha sabut spectava lo rèbrer
y fer dit acte a mi, dit scrivà major, y axí mateix,
me donà la aprísia y nota de aquell, las quals son
cusides en lo present dietari en memòria del demunt dit.
Divendres, a XXII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Joachim Móra, lo qual, mediant jurament, féu
relació a ses senyories com ell visite Francesch
Vernet, y dix estar en lo llit, malalt ab febra contínua, per la qual malaltia no pot acudir a la servitut de son offici.

206v

Dilluns, a XXV. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General manaren convidar los magnífichs doctors del Real Consell devall scrits, per juntar-se
en la present casa de la Deputació acerca del negoci del prior y azambleab de la commanda de
Sanct Joan de Hierusalem contra del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, ço és, los senyors don Miguel Sala, regent la Real Cancelleria, micer
Francesch Bonet, mestre Jaume Mir, micer
Lu ýs Besturs, micer Phelip Vinyes y micer Pere
Antoni Vinyola.

207v

Setembre MDCXXXI
Dilluns, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar, lo qual havie molts dies era anat fora la present ciutat.
Dimars, a II. En aquest die vingué en consistori
la senyora Maria Àngela Vernet, muller de
mossèn Francesch Vernet, mercader, ciutadà de
Barcelona, ajudant comú del regent los comptes y racional del dit General, la qual, en nom y
com a procuradora del dit son marit, com de
dita procura consta ab acte rebut en poder del
discret Antoni Seguí, notari de Barcelona, als
a. a continuació una requisició i una requesta, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1590.
b. a continuació ratllat de la comanda de Sanct Joan.
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19 de agost pròxim passat, en dit nom, renuncià
en mà y poder de ses senyories lo dit offici, suplicant a ses senyories fossen servits provehir
aquell en persona de Rafel Vives, librater, ciutadà de Barcelona. E ses senyories acceptaren la
dita renuciació, si y comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari,
y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.
En aquest mateix die fonch presentat a ses senyories en consistori, per part del magnífich micer Miquel Joan Magarola, doctor del Real
Consell Civil de la tercera sala, lo privilegi de
doctor del dit Real Consell en son favor despedit, en la sòlita y acostumada // 208r // forma, lo
qual ses senyories manaren fos continuat y registrat en lo libre de Juraments de officials reals
y continuada la presentació de dit privilegi en lo
dors de aquell.
Divendres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Barthomeu Puig, tirador de
or, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com
a procurador de Joseph Puig, son fill, hu de les
guardes ordinàries del dit General en la present
ciutat de Barcelona, com de sa procura consta
ab acte rebut en poder de mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, notari, scrivà major y
secretari del dit General, als 28 de juliol pròxim
passat, en dit nom, renucià en mà y poder de ses
senyories lo dit offici, en favor de Barthomeu
Arimon, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació // 208v // y provehir
lo dit offici en persona de dit Arimon. E ses senyories admeteren la dita renunciació, comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y no
altrament y que, en quant a fer la provisió en
persona de dit Arimon, se volen informar de
aquell, si és capàs o no, per a poder obtenir lo
dit offici. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent, ciutadans de Barcelona.
Disapte, a VI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo honorable Francesch Fitor,
notari de Barcelona, procurador fiscal de dit
General, lo qual donà y presentà a ses senyories
una suplicació continuada en un full de paper, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo offici de advocat fiscal del General vacca des de dos del present mes
de setembre, per haver sa magestat provehit al
doctor Miquel Joan Magarola, de Real Consell
Civil y no·y ha qui dit offici exercesca y les causes, axí civils com criminals, patexen, lo que és
molt gran dany del General. Per ço, Francesch
Fitor, procurador fiscal del dit General, representa a vostres senyories dites coses, per a què

cions, pus de nou se ha representat // 210r // per
part del síndich de la ballia de Verges que, dit
Sabat, continuava dits nul·los procehiments. E
com aquells sien en notòria violació de ditas
constitucions, en les quals està disposat que novells officials no sien creats en Cathalunya y que
lo balle general no pot usar de més jurisdicció
que usava en lo temps del sereníssim rey en
Pere, en lo qual semblants commissions no·s
feien, ni després ensà se troba ser practicadas. E
com, excel·lentíssim senyor, lo reparo de semblants contrafaccions toca a vostra excel·lència
y, no obstant ditas embaxadas, no sien estades
revocades dites commissions y demés nul·los
procehiments, fets per dits ministres de dita Ballia General, a vostra excel·lència de nou, extrajudicialment, ab lo acato y reverència que·s deu,
en quant los és lícit y permès y en semblants casos á acostumat usar, lo interpel·len se servesca
per obligació del jurament que té prestat y de la
sentència de excomunicació que, en lo ingrés de
son offici te oÿda, mane observar dites constitucions, que aquelles no sien violades, manant a
dit balle general revoque ditas nominacions, en
quant toca a ser aquellas contra generals constitucions de Cathalunya, privilegis y prerrogatives
de aquella, altrament los serà forçós acudir a sa
magestat y representar-li semblant contrafacció,
per a que, ab sa mà poderosa, oÿda la pretenció
del Principat, repare semblant contrafacció y
fasse observar las ditas constitucions ab lo modo
y forma que de sa benignitat y clemència se espera.»

sien vostres senyories servits manar provehir lo
dit offici de advocat fiscal del General, comforme disposició del capítol 10 de las Corts del any
1599, y a vostres senyories suplica sien servits
també donar licència a Antoni Thió, scrivà major del General, toque la oblata a la present suplicació, per observança del capítol 59 de dites
Corts. Lo offici, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Francesch Fitor, procurador
fiscal del General.»
E ses senyories respongueren que ells procurarien en fer la dita provisióa // 209r // de advocat
fiscal lo més prest los seria possible.
Dimecres, a X. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, los senyors Joseph Hierònym Besora, canonge de la
Seu de Leyda, Francesch de Tamarit, donzell, y
Ramonb // 209v // Romeu, ciutadà honrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses grans devant y de molts officials del dit General, se conferiren en lo palàcio
y casa del dit excel·lentíssim senyor lochtinent
y, arribats a sa presència, explicaren y donaren
en scritsc la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Al excel·lentíssim duch de Feria, lochtinent y capità
general de sa magestat, predecessor de vostra
excel·lència, se representà moltes vegades y, últimament, a VI de febrer proppassat, a vostra excel·lència, las contrafaccions de les generals
constitucions de Cathalunya, drets y privilegis
de aquest Principat que feia lo balle general en
los castells y tèrmens de la ballia de Verges, la
Tallada de Bellcayre y altres parts ab motiu de
capbrevar las rendas de sa magestat, nomenant
jutge o assessor de dita capbrevació a Nicholau
Sabat, notari real de la vila de Torroella de
Mongrí, y per advocat fiscal, a Domingo Carles,
de la mateixa vila, los quals, en virtut de dita
commissió, no sols han tractat y decidit causas,
fent manaments, citacions, visures y sentències
diffinitives en matèria de ditad capbrevació, però
y encara de carnicerias, reparos de camins reals,
carrers públichs y de altres tocants a la regalia y
patrimoni de sa magestat, provehint decrets de
exequucions, fent per son porter exequutar
qualsevol persones y, si bé, al que se entén en
açò, las tres salas prengueren alguna resolució,
emperò la experiència ha amostrat no han tingut reparo dites contrafaccions de constitu-

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien explicada la
dita embaxada y donada còpia de aquella al dit
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, en la forma los era estat ordenat per ses senyories, y que sa excel·lència havia respost que
ell procuraria en tractar aquest negoci, quant
més prest li seria possible, tornats que sien alguns doctors del Real Consell que són fora, axí
matex procuraria la observança de les generals
constitucions y donar gust a ses senyories.
210v

a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1593.
b. a continuació repetit Ramon.
c. a continuació ratllat a sa excel·lència.
d. a continuació ratllat capbrera.

379

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del general de
Cathalunya, junts en son consistori, desijant
acudir a la obligació de sos càrrechs y officis, en
conformitat dels capítols y actes de cort, usos,
pràtiques, styls y observanças del dit General,
tractaren acerca de provehir lo offici de advocat
fiscal del dit General y casa de la Deputació en
persona de la capacitat, legalitat, perícia, doctrina y parts que és just y convenient al dit General, comforme disposen los capítols y actes de
Cort, lo qual offici, de present, vacca per provisió feta per la magestat del rey, nostre senyor,
de la persona del doctor Miquel Joan Magarola,
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últim pocessor de aquell, en un dels magnífichs
doctors de la tercera sala del Real Consell del
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, majorment essent estat a
ses senyories per lo honorable mossèn Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del dit General, ab suplicació en scrits donada a VI del corrent mes de setembre, continuada
en lo present dietari sots la dita jornada, insinuada la necessitat molt gran que té lo General
de la dita provisió del dit offici de advocat fiscal
del dit General, axí per lo ministeri de la justícia,
com altrament per la bona direcció de les demés
coses y affers del dit General y observança de las
generals constitucions y, no conformant ses
senyories en la nominació de una mateixa persona, requiriren y manaren a mi, scrivà major y
secretari del dit General, que continuàs en lo dit
present dietari com ells, dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, feyan la dita nominació de
advocat fiscal del dit General, ço és, lo senyors
deputat ecclesiàstich y militar y lo senyor oÿdor
ecclesiàstich unànimes y conformes en la persona del reverent Hierònym Roig, doctor en
drets, sacristà y canonge de la Seu de la present
ciutat de Barcelona, y los senyors deputat real y
oÿdors militar y real // 211r // unànimes y comformes en la persona del magnífich micer Joseph Vinyals, en quiscun dret doctor, ciutadà de
Barcelona, com a persones en las quals respective militen los requisits de parts, doctrina y altres
necessaris per a obtenir lo dit offici, comforme
disposen los capítols y actes de Cort, y axí jo, dit
scrivà major, he continuat de manament de ses
senyories, en lo present dietari, las ditas nominacions, comforme dalt se diu, per ses senyories
respectivament fetes, la una en persona del dit
reverent canonge y sacristà Roig y l’altra en persona del dit magnífich micer Joseph Vinyals.
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Dilluns, a XV. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, enviats a cercar
per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y
Sogorb, lochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat y comtats, per
medi de Montserrat Puigvert, scrivà de manament, acompanyats dels officials del General,
anant los porters devant ab les masses grans,
anaren consistorialment en lo palàcio y casa de
dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general y, entrant en una sala de aquell, en la qual
estava sa excel·lència, foren per dita sa excel·lència molt ben rebuts hi·ls donà assiento ab cadires de repòs y los officials del General del dit
acompanyament, axí militars com altres, vehent
que sa excel·lència donava cadira de repòs a ses
senyories y entenent que era negoci lo que se
havia de tractar de secret, se retiraren en un altre
aposiento de dita casa, aguardant a ses senyories
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per a tornar-los acompanyar y, a cap de poch, se
alsaren sa excel·lència y dits senyors deputats y
oÿdors de comptes hi·s despediren ab degut
acatament y ses senyories se’n tornaren en la
present casa, axí mateix consistorialment y ab lo
mateix acompanyament // 212r // que eren
anats, y, tornats en la present casa y posats en
son consistori, manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General, que continuàs en lo present dietari com lo dit excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general, havent-los enviats a
sercar en son palàcio, com dalt està dit, los havia
donat una carta de la magestat del rey, nostre
senyor, y de part de dita sa magestat los havia
explicada la crehensa que dix estava continuada
en la dita real carta, dient que la dita magestat
del rey, nostre senyor, havent tingut notícia, axí
per la carta enviada a sa magestat per ses senyories de XXIII de agost pròxim passat com altrament, de les difficultats que se offeriren en la armasó de la esquadra de galeras, que per las
Corts del any 1599, celebrades en la present
ciutat de Barcelona, estava determinat haver-hi
y tractar-se de tornar armar dues galeres, dits
senyors deputats, sens tenir resposta de sa magestat, se eren posats a luyr lo censal manllevat
per la armasó de ditas galeres, luynt fins en
quinse mília liures, en part de las quaranta mília
que ses senyories, per ara, haurien resolt luyr, sa
magestat los estranyava molt aquest fet de la
dita luÿció y que, axí los encarregava que escusassen de pasar avant en la quitació y luÿció de
dits censals, fins a tant que se’ls avise del que se
haurà de fer en lo assiento de aquest fet, y que
ses senyories havien respost que ells veurien la
carta de sa magestat y tractarien lo que aparexeria convenir y haver-se de fer en lo negoci corrent, procurant acertar al servey de sa magestat,
ab salvetat de capítols y actes de Cort y beneffici
de aquesta província. E ses senyories, axí mateix, manaren que jo, dit scrivà major, desclogués la dita real carta y la legís a ses senyories,
desclosa y legida la qual per mi, dit scrivà major,
manaren, axí mateix, la continuàs en lo present
dietari, la qual és del tenor següent:
«El rey. Diputados. Por vuestra carta de veinte y
tres de agosto passado // 212v // he visto la difficuldad que se os offrece en la armasón de la esquadra de galeras, que en las Cortes del año noventa y nueve está determinado que haya en esse
Principado y lo que os mueve a tratar de quitar el
censal que se cargó entonces, sin cuidar de la armasón dellas, y he estimado que, estando esta plática tan adelante y sin tener respuesta mía a lo
que me havéis scrito, passássedes a la lluyción de
las quinze mil libras, en parte de las quarenta
mil que resolvisteys y, porque de estar recogida la
maior cantidad de dinero que se pudiere, ha depender la armazón en el más o menos número de

galeras que diere lugar la disposición de la haziendaa que estuviere en ser, os encargo que escuséis de passar adelante en el dicho quitamiento y
lluición, hasta que se os avise lo que se huviere de
hazer en el assiento desto, como lo entenderéis del
duque de Sogorbe y Cardona, mi lugarteniente y
capitán general, y quán servido quedaré que esto
se execute sin réplica alguna. Dada en Madrid, a
VI de setiembre MDCXXXI. Yo el rey. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula Cavanillas, regens.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»

tat. Per ço y altrament, dit Francesch Fitor, en
dit nom, a vostres senyories suplica sien servits
provehir lo dit offici, de manera que, la persona
que per vostres senyories serà nomenada, puga
exercir aquell y no-res-menys, perquè conste de
ses diligèncias, ésser donada licència a Antoni
Thió, scrivà major del General, toque la oblata a
la present suplicació, per observança del capítol
59 de las Corts del any 1599. Lo offici, etcètera.
Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Francesch
Fitor, procurador fiscal del dit General.»
E los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General respongueren a la dita suplicació
y a la presentació de aquelles dient, ço és, lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Lleyda,
deputat ecclesiàstic, lo senyor Francesch Hierònym Sentís, deputat militar, y don Jacinto Descallar, oÿdor ecclesiàstich, que ells, a sis del present y corrent mes de setembre, confiant de la
fidelitat, legalitat, perícia y parts, comformants
ab los capítols y actes de Cort, que militan en la
persona del molt reverent Hierònym Roig, canonge y sacristà de la Seu de Barcelona, han fet
nominació del dita sacristà y canonge, Hierònym Roig, per advocat fiscal del dit General, y
que, com a nominació molt acertada y convenient per al dit General, estan y perseveran en
aquella. E los senyors deputat real, oÿdors militar y real, attès la bondat, fidelitat y legalitat, perícia y parts del doctor micer Joseph Vinyalsb,
conformant ab los capítols y actes de Cort, han
feta nominació de la persona del dit doctorc //
214r // micer Joseph Vinyals, y axí estan y perseveran en aquella, com a molt acertada y convenient y molt comforme als dits capítols y actes
de Cort. De las quals cosas jo, dit scrivà major y
secretari del dit General, a instància del dit
mossèn Francesch Fitor, procurador fiscal demuntdit, ne he levat lo present acte. Presents
per testimonis Joan Roca y Luch Duran, porters
de la present casa de la Deputació.

Dimars, a XVI. En aquest die lo honorable
mossèn Francesch Fitor, notari públich de Barcelona y procurador fiscal del General, constituït personalment devant los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors deb // 213r // comptes
del dit General, personalment y consistorialment existents y junts en la sala, vulgarment
dita del consistori, de la present casa de la Deputació, requerí a mi, scrivà major y secretari del
dit General, que presentàs y llegís, com en effecte he presentat y legit a ses senyories, en
presència dels testimonis devall scrits, una suplicació en scrits contenint, en effecte, que ses senyories fessen nominació y provisió de advocat
fiscal de General en persona hàbil y sufficient y
tenint las parts y requisits que disposen los capítols y actes de Cort, perquè ell, dit procurador
fiscal, ab vot y parer e patrocini del dit advocat
fiscal anomenador per ses senyories, pugués
attèndrer y acudir a la obligació de son offici de
procurador<s> fiscal y lo General no patesca los
danys que pot patir per la falta de dit advocat
fiscal, la qual suplicació és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 6 del corrent mes de
setembre, Francesch Fitor, procurador fiscal del
General, ab suplicació que presentà a vostres
senyories, suplicà fossen servits manar provehir
lo offici de advocat fiscal del dit General que,
des de dos de dit mes vacca, per haver la magestat del rey, nostre senyor, provehit al doctor
Miquel Joan Magarola del Real Consell Civil,
que dit offici obtenie, y representà a vostres senyories los danys y prejudicis irreparables que a
dit General se causaven per falta de dit advocat
fiscal. E com, fins vuy, vostres senyories no hajen provehit dit offici, ni feta nominació de persona alguna, a lo menos, comforme y segons
disposició de capítols de Cort tenien obligació
y, dits danys y prejudicis, se // 213v // vajen continuant en molt gran prejudici de dita Generali-

215v

a. a continuació repetit de la hazienda.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1594.
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Octubre MDCXXXI
Divendres, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Llana, donzell, racional de la present casa, lo qual
féu relació a ses senyories com Onoffre Massanés, sobrecullidor del dit General en la part de
ponent, ha comptat y pagat la terça de octubre,
novembre y dezembre del any passat de 1630,
axí del dret ordinari com de galeres, exceptat los
libres y diners de la taula de Tortosa y sa col·lecta y de la vila de la Espluga de Francolí o Vima. a continuació ratllat offici.
b. a continuació ratllat y axí estan y perseveren.
c. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1594.

[ 1631 ]
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bodí, los quals deuen los diners y llibres de dita
terça.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Joachim Móra, doctor
en medicina, lo qual, mediant jurament, // 216r
// féu relació a ses senyories com visita Pere
Masmijà, guarda ordinària del General del portal de Mar de la present ciutat, lo qual dix estar
malalt en lo llit, ab indisposició dels ulls y de la
orina, per la qual no pot servir lo dit son offici.
216v

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, los senyors fra Francesch de Copons, abat de Sanct
Salvador de Breda, Joseph de Bellafilla, donzell,
y Bertran Dezvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y
masses grans y de molts officials del dit General,
se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general y, arribats a sa
presència, donaren y explicaren de part de ses
senyories la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Encara que per generals constitucions de Cathalunya està disposat
que los provincials del present Principat y comtats són obligats a aposentar y allotjar en llurs casas los capitans, soldats y gent de guerra, axí de
peu com de cavall, (que van) per Cathalunya de
orde y manament de sa magestat, donant-los las
posadas los regidors de las ciutats, vilas o lochs a
hont los dits capitans, soldats y gent de guerra se
voldran allotjar, a ordinació y arbitre de dits regidors y que, axí, dites posades, com sal, vinagre, foch, llit, taula y servey, tantsolament hajan
de donar dits provincials a dits capitans, soldats y
gent de guerra, (que) són obligats pagar tot lo
que despendran per son sustento y de llurs cavalls y per las azambleas que demanaran, segons
los preus comuns, sens que de aquells hi puga
haver alteració ni excés, // 217r // y que no puguen dits capitans, soldats y gent de guerra pèndrer per via alguna, directa ni indirecta, de dits
provincials lenyes, carbons, pallas, ortalissas,
fruytas, vitualles, azambleas o altres qualsevols
cosas de qualsevol sort o spècie que sien, encara
que e·ls volguessen donar de franch. No obstant
dites disposicions, inconcussament observades,
essent arribat en los lochs y tèrmens de Vacarisses, Rellinàs, Castellbell y Lo Vilar dos companyias de soldats de cavall, de las quals són capitans don Gregorio Mercado y don Joan Frixo, se
han fet donar, no sols la posada, ab lo modo dalt
referit, però tot gènero de aliments per a ses persones y cavalls, sens voler-ne pagar cosa, no obstant ab una requesta los síndichs de dits llochs y
tèrmens los han requerit ho pagassen, lo que ha
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constat ab una informació se ha allí rebuda, de la
qual resulta, no sols lo sobredit, però moltes insolències fan dits soldats, fent-se donar gallines y
extorquint ab violència diners de dits provincials, habitants en dit loch, y com per dits procehiments, com se veu, se fa directament contrafacció de dites constitucions y, de aquellas, han
fet quexa en lo consistori dels deputats los síndichs de ditas universitats, venim extrajudicialment, de part de dit consistori, a representar a
vostra excel·lència dita contrafacció, per a què
vostra excel·lència, ab sa mà poderosa, com a
tant zelador de la custòdia y guarda de ditas
constitucions, com en lo introhit de son offici té
jurat y, per dit effecte, oÿda sentència de excomunicació, se servesca manar se reparen totas
contrafaccions de constitucions y guarden aquelles, que és cert fent vostra excel·lència la mercè
al consistori que espera, dites constitucions restaran il·lesas y dits deputats ne rebran singular
gràcia y mercè.»
E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, // 217v // refferiren a ses senyories
com ells havien explicada y feta la dita embaxada y donada còpia d’ella al dit excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general, en la forma
los era estat ordenat, y que sa excel·lència havia
respost que ell manaria vèurer aquest negoci y
procuraria la observança de las generals constitucions y leys de la terra, y procuraria ab totas
veres donar gust a ses senyories. E ses senyories
feren las degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
Disapte, a XI. En aquest die los senyors deputat
y oÿdors reals, constituïts personalment en la
casa de la Deputació, en lo loch dit lo hort dit
dels tarongers, en presència de mi, Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major
y secretari del dit General // 218r // y dels magnífichs micer Joan Pere Fontanella y micer Domingo Ozona, en quiscun dret doctors, en la
present ciutat de Barcelona populats, testimonis
a les coses devall scrites cridats y aplicats, de paraula manaren y requeriren a mi, dit scrivà major, levàs acte y continuàs aquell en lo present
dietari de les coses següents, ço és, que ells, acudint a la obligació de sos officis de deputats y
oÿdors, ha molt(a) estona que són vinguts y estan en la present casa de la Deputació per a tenir
consistori y fer lo que convé al dit General y que
han aguardat fins ara los sòcios e o companys
com deputats y oÿdors y com, fins ara, que són
entre deu y onze hores abans migdie, no hajan
vist y entenen no són en la present casa dits sos
companys o almenys alguns de aquells per a poder tenir y fer consistori, que per ço y perquè
conste que ells han acudit y acuden a llur obligació, jo, dit scrivà major, levàs acte de llurs di-

ligències y del que passa en orde de haver ells
acudit per a tenir y celebrar dit consistori y fer lo
que convinga per al dit General y que, attès la
hora per a tenir consistori ja passa, que ells entenen anar-se’n de la present casa, pux ells, los dos
sols del estament real, segons capítols de Cort,
no poden fer cosa alguna, de les quals cosas, per
requeriment de dits senyors deputat y oÿdor reals és estat levat lo present acte, presents los testimonis demuntdits. E lo mateix die, aprés de
poch del demuntdit, lo senyor deputat militar,
tenint notícia de que dits senyors // 218v // deputat y oÿdor reals havien fet levar lo present
acte, hisqué del aposiento dit la sala del consistori, en la qual estava firmant algunas deliberacions, y, constituït en lo mateix hort dels tarongers, en presència de mi, dit scrivà major y del
honorable Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent en Barcelona, testimonis
aplicats en las ditas cosas, requerí a mi, dit scrivà
major, que levàs acte y continuàs en lo present
dietari com ell, acudint també a la obligació de
son offici, ha bona estona que és arribat en la
present casa y ha aguardat en ella fins ara, que
són tocades onze hores, a sos companys per a
tenir consistori y fer lo que convé per al dit General y que no se està per ell de no fer negoci,
pux està present, prompte y aparellat per a fer
aquell, de les quals coses jo, dit scrivà major, he
levat lo present acte per manament y requeriment de dit senyor deputat militar, en presència
dels testimonis demuntdits. E poch aprés, dit
die y any, lo senyor oÿdor ecclesiàstich vingué
devers la obra nova de la present casa en lo dit
hort dels tarongers y, tenint notícia dels actes
que, com dalt se diu, són estats levats per dits
senyors deputats real y militar respective, y lo
dit senyor oÿdor ecclesiàstich, constituït personalment en presència de mi, dit scrivà major y
dels testimonis pròxim dits, de paraula manà y
requerí a mi, dit scrivà major, que levàs acte
com ell ha molt bon espay de temps que és arribat en la present casa, acudint a la obligació de
son offici, y que ha estat fins ara, que són las
onze hores tocades, en la dita obra nova mirant
los officials fusters y mestres de cases qui obren
en la present casa, en la dita part de la // 219r //
obra nova, perquè aquells treballassen y fessen
lur obligació, y que estava y està prompte y aparellat per a tenir consistori, y que no s’és perdut
ni·s pert per ell que dit consistori, no se sie tingut o no·s tinga, que ell, si sos companys lo haguessen fet avisar, fora encontinent anat a la sala
del consistori, de les quals coses és levat lo present acte per mi, dit scrivà major, per manament
y requeriment de dit senyor oÿdor ecclesiàstich
en presència dels testimonis demuntdits.

Barcelona, procurador fiscal del dit General, lo
qual donà y presentà a ses senyories la suplicació
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo deffenedor del General de la ciutat y col·lecta de Barcelona en son
tribunal passa avant en las causas que en aquell
se aporten // 219v // y las provisions que en ellas
fa intima a Francesch Fitor, procurador fiscal del
dit General, lo qual, per no tenir advocat fiscal
ab qui aconsellar-se, no sap lo que deu fer acerca
de aquelles, per haver un mes y dies que vacca
dit offici de advocat fiscal, desijant prevenir los
dany(s) que a dit General se seguirian, si dit offici no·s provehia e ab la tardança de la provisió de
aquell, lo dit procurador fiscal, de paraula y en
scrits, ha suplicat a vostres senyories fossen servits provehir aquell, lo que fins vuy no ha sortit
son degut effecte, la dilació y tardança de dita
provisió redunda en notabilíssim dany del dit
General, axí per rahó de ditas causas, que devant
dit deffenedor se aporten, com per las demés,
que en lo consistori de vostres senyories se ventilan. E com sie més que just que dits danys se
atallen, suplica per tant a vostres senyories, dit
procurador fiscal, sie del servey de vostres senyories provehir dit offici de advocat fiscal y manar a dit deffenedor de que, fins a tant sie aquell
provehit, no passe avant en ditas causas, altrament, quant lo contrari sie per vostres senyories
fet, vol y expressament diu que, en cars vinguen
danys alguns a la Generalitat, no sie a càrrech seu
y no-res-menys de que sia donada licència a Antoni Thió, scrivà major del dit General, que toque la oblata a la present suplicació. Lo offici,
etcètera. Altissimus, et cetera. Francesch Fitor,
procurador fiscal del dit General.»
220r

Dilluns, a XIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Fitor, notari de
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Dilluns, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació // 220v // a ses senyories com lo magnífich Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de octubre, novembre y dezembre del any
1630, axí del dret ordinari com de galeres.
Divendres, a XXIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich // 221r //
Joachim Móra, doctor en medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses senyories com
ell visite Francesch Martí, guarda ordinària del
General en la present ciutat de Barcelona, y dix
que està en lo llit, malalt ab febra contínua, per
la qual malaltia no pot servir lo dit son offici.
Disapte, a XXV. En aquest die vingueren ab embaxada en consistori de ses senyories, per part
del il·lustre bras militar, los senyors Alexandre
de Cartellà, Francesch de Tamarit, donzell, y
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Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals, per part de dit bras, representaren a ses
senyories las cosas devall scritas, continuades en
un full de paper, lo qual és del tenor següent:

a ses // 222v // senyories com ell visite Francesch
Astor, altre dels taulers del General de la vila de
Granollers, y dix estar en lo llit, malalt ab febra,
per la qual no por servir lo dit son offici.

«Lo bras militar ha deliberat que, per part de
aquell estament, se representàs a vostres senyories que, pe(r) occasió de la pragmàtica manada
publicar per sa magestat, ab la qual se mana que
tots sos officials, en lo ingrés de son offici, paguen la meytat del salari de un any del offici en
que són provehits, se contrafà a las constitucions de Cathalunya que·u prohibeixen en los
officials als quals se paga lo salari, ho·l trauen de
la Generalitat de Cathalunya y que, axí, vostres
senyories, per la obligació de llur offici, sien servits exir y posar-se a la defensa de las ditas constitucions, ab lo millor modo y manera que per
constitucions generals de Cathalunya, capítols y
actes de Cort los és permès. També és estat deliberat en dit bras se representàs a vostres senyories // 221v // com, en la Rota Romana, ha
molts anys se aporta una causa per part de
aquest Principat contra los cavallers del hàbit de
Sanct Joan del districte de la Castellania de Amposta, per rahó de las encomandas del dit àbit
de Sanct Joan que són dins lo Principat de Cathalunya y obtenen vuy los comanadors del dit
districte de la Castellania de Amposta, en virtut
de una sentència obtingueren en dita Rota Romana sobre lo pocessori y penja indecissa en
dita Rota la causa de proprietat y, axí, per part
de dit estament militar se suplicàs, com se suplica a vostres senyories, sien servits manar donar
orde en que, dita causa se inste per part de
aquest Principat hi·s passe avant fins alcansar lo
obtat fi y bon èxit que de aquella se espera en
favor de aquest Principat.»

Novembre MDCXXXI

E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que farien tot allò que·ls
incumbeix en rahó de llurs officis y procurarien,
per totes le vies possibles, en exir a la deffensa
de les generals constitucions y lleys de la terra,
com bé tenen acostumat.
Dilluns, a XXVII. En aquest die fonch, per part
del molt il·lustre y molt reverent senyor fra don
Francesch de Eril, abat de Sant Culgat de Vallers, // 222r // presenta(t) a ses senyories en
consistori lo privilegi de canceller del present
Principat y comtats en son favor despedit, en
deguda forma, lo qual manaren ses senyories fos
registrat y continuat en libre de Juraments de
officials reals y continuada la presentació en lo
dors de dit privilegi, com és acostumat.
Divendres, a XXXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joseph Berart, doctor en
medicina, lo qual, mediant jurament, féu relació
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Dimars, a IIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, enviats a sercar per lo excel·lentíssim
senyor duch de Cardona // 223r // y Sogorb,
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, per medi de son secretari, anaren
consistorialment, ab los porters y masses grans
devant y acompanyats de molts officials, en son
palàcio y, arribats a sa presència, fetes les degudes cortesies entre ells, los donà una real carta
de sa magestat, la qual ses senyories prengueren
y, a cap de poch, se despediren ab les mateixes
cortesies y, tornats ses senyories en la present
casa y en son consistori, manaren obrir y legir la
dita real carta, la qual és del tenor següent:
«A los reverendo y amados nuestros los diputados
del General de Cataluña. El rey. Diputados. Por
estar vosotros tan interesados en la conservación
desse Principado, siempre en tiempo de invasión
de enemigos se acude a la defensa de las fronteras,
por vuestra parte, la que confina con Francia,
donde tan encendida está la peste, más difficultosa de guardar es Puigcerdán, puesto por donde
podría inficionarse essa provincia, ya que es justo
prevenir con tiempo y assí, he querido encargaros
que, pues ninguno es más poderoso enemigo que la
peste, les ayudéis a los de Puigcerdán de la massa
de las generalidades, para que se repare el daño
que por allí os podría venir, que demás de ser una
conveniencia y defensa natural, yo quedaré servido dello, como lo entenderéys del duque de Sogorve, mi lugarteniente general // 223v // en esse
Principado. Dada en Madrid, a XVIII de octubre
MDCXXXI. Yo el rey. Vidit episcopus, presidens.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
don Franciscus Leo, regens. Vidit don Franciscus
de Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula
Cavanilles, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»
Divendres, a VII. En aquest die los senyors oÿdors de comptes militar y real, presents en lo
consistori de ses senyories, en presència dels
molt il·lustres senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs, de paraula requeriren a mi, scrivà major,
que levàs acte que, havent vingut en lo consistori de sesa // 224r // senyories en lo die de sinch
del present y corrent mes de novembre, lo maga. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1594.

nífich Miquel Joan Granollachs, donzell, en la
present ciutat de Barcelona domiciliat, per a
vèurer fer elecció y extracció de jutges, per la
qual és estat assignat per a dit die, per una causa
de suplicació que·s porta en la cort y consistori
del General entre los pubills Conanglas, de una,
y dit Miquel Joan Granollachs, de parts altra, y
per no haver consentit los senyors deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich en la
dita extracció y nominació de jutges y los demés
negocis que se offeriren en dit dia, se offeriren
en lo dit consistori, prenent causa y motiu dits
senyors deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor
ecclesiàstich, que primer se havia de fer provisió
de advocat fiscal del General que no los negocis
daltdits, per lo interès que lo fiscal del General
té y pot tenir en los dits negocis y que, axí, havia
de precehir la nominació y creació del dit advocat fiscal que no lo fer ni expedir los dits negocis, no obstant que los dits oÿdor militar y real y
lo senyor deputat real estiguessen promptes y
aparellats de fer la dita provisió de advocat fiscal, comforme disposició de capítols y actes de
Cort, y que, com lo die present, lo dit mossèn
Miquel Joan Granollachs, sia present en lo consistori de ses senyories, instant y demanant la
dita extracció y elecció de jutges, y sia just se
fassen aquellas sens retardar la justícia a les
parts. Per ço, dits senyors oÿdor militar y real
requerexen que·s continue en acte públich, com
ells estan promptes y apparellats en fer las ditas
extracció y elecció de jutges, offerint-se anomenar doctors que ja són estats anomenats y habilitats per lo procurador fiscal en altres causes del
dit General y demés coses y affers que se offerexen al General y que no està per ells que no·s
fassen // 224v // ni expedescan dits negocis y supliquen, y en quant menester sie, ab lo degut
acato, requerexen als dits senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich, sien servits donar son consentiment y voluntat per la extracció y nominació
de jutges de dita causa y per la expedició dels
demés negocis del dit General, majorment attès
que la dita causa és de part a part, sens concòrrer-hi interès algú del dit fiscal. E los dits senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich respongueren que se aturaven lo termini de dret per a
respòndrer al present requeriment y que, sens
prejudici de la resposta en aquell fahedora,
diuen que, attès lo fiscal és precissament necessari per las cosas y affers del General y majorment per la extracció y elecció de jutges, per la
dita causa, per la habilitació o repulsió de les
persones que seran nomenades en la concorrència de jutges, y no pot ni deu estar lo present
consistori sens advocat fiscal, que per ço és sa
voluntat se fassa primer la dita provisió de advocat fiscal y, feta aquella, se fassen los demés negocis que se offeriran, attès majorment que lo
dit mossèn Miquel Joan Granollachs, present

en consistori ha dit, que ell no entén instar se
leve acte ni requeriment algú per sa part y, axí,
lo present requeriment és sens instància de part
y sols proceheix de moviment propri dels dits
senyors oÿdors militar y real. De quibus, et cetera. Presentibus pro testibus Luca Duran et Joannes Roca, virgariis domus Deputacionis.
225r
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Dilluns, a X. En aquest die vingué en consistori
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, absent lo
senyor oÿdor ecclesiàstich del dit consistori y
casa de la Deputació, lo noble don Francisco
Junyent y Çapila, lo qual, en nom y com a síndich del il·lustre bras militar, com de son sindicat y procura consta ab acte rebut y testifficat en
poder del discret Antoni Joan Fita, notari de
Barcelona, als tres de maig pròxim passat, donà
y presentà a ses senyories en dit consistori la suplicació o embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar, ab embaxada particular feta a set de octubre proppassat, representà a vostres senyories los grans
danys resultave, no sols a la Generalitat, però
encara a molts particulars del present Principat
de no haver vostres senyories, tant temps fa,
anomenat advocat fiscal qui miràs, segons son
offici, per lo bé del General y ab intenvenció del
qual se poguessen passar avant // 225v // les causes, axí del fisch com de particulars y, assenyaladament, de molts militars que litigan contra
d’ell, a la qual embaxada respongueren vostres
senyories que procurarien fer sa obligació y respondrien al bras, la qual resposta à aguardat fins
vuy lo bras y no la ha tinguda encara y, per
quant à vist y veu lo bras que los danys no·s remedia(n), ans se va de cada dia augmentant, ha
determinat de tornar a representar a vostres senyories lo mateix, suplicant-los, com los suplica
per medi de son síndich, sien servits acudir a remediar un tant gran dany, provehint lo dit offici
de advocat fiscal ab la promptitut possible, que
a més que serà correspondre a ses obligacions,
dit bras militar ó rebrà a particular mercè, y que
vostres senyories sien servits manar que esta diligència y esta scriptura se continue en lo dietari
de la present casa y, de la presentació d’ella, lleve acte, perquè en tot temps aparega haver fet lo
bras militar lo que li tocava a sa obligació.»
E los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, qui·s trobava fora del consistori y casa de la Deputació,
com dalt se diu, respongueren que la tenien per
llegida y farien lo que convinga a la justícia y
respondrien. Presents per testimonis Lluch Duran y Pere Dalmau, porters ordinaris de la present casa.
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sellar-nos lo que podem y devem fer sobre estes
coses, promentent-nos de vostra magnificència
y mercès, com a persones tan interessades en la
conservació y bona direcció de les coses de
aquest Principat y tant pràtigues y expertes en
las cosas de aquesta casa, ab son madur y savi
consell, acertar en lo que podem y devem fer al
servey de Déu, de sa magestat y beneffici del
present Principat.»

En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa, cridats del die de 8 del corrent, en la qual entrevingueren las personas dels
tres estaments següents: Per lo estament ecclesiàstich los senyors Joan Garcia, canonge de la
Seu de Barcelona, // 226r // Pere Folquer, ardiaca y canonge de dita Seu, Francesch Taverner,
canonge de dita Seu; per lo estament militar los
senyors Llu ýs de Boxadós, don Pedro Aymerich, don Joan de Eril, Francesch Puigjaner,
Bernat Miquel, don Joan de Josa, Joseph de
Aguilar, Francesch de Vallgornera y Senjust,
don Hierònym de Cabrera, Miquel Amat del
Orde, Francesch de Tamarit, Agustí de Llana,
don Joan d’Ardena, don Joachim Raguer, don
Francesch Junyent, Phelip de Sorribes, Phelip
de Boxadós, Phelip de Sorribes y Rovira; per lo
estament real los senyors Mathias Vilar, conseller segon, // 226v // Francesch Dalmau, Antoni
Thió, Nicholau Bonet. Als quals, per ses senyories fonch feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A IIIIo del present y
corrent mes de novembre, lo excel·lentíssim
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general de la real magestat del rey y senyor nostre en aquest principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, nos envià a sercar consistorialment en la casa y palàcio, a hont nos
donà una carta de sa magestat, dada en Madrit,
a XVIII de octubre pròxim passat y, de paraula,
nos explicà la crehensa al dit senyor duch y
lochtinent encomanada en dita real carta, acerca
de la pesta y mal contagiós que, de present, és
en moltas parts dels comtats de Rosselló y Cerdanya y, majorment, com se diu en la dita real
carta, en Puigcerdà, puesto de hont se poria inficionar aquesta província, y a que és just prevenir en temps, encarregant-nos que, pus ningú és
major enemich que la pesta, y en invasions de
enemichs se acut a la deffensa de les fronteras,
que ajudem als de Puigcerdà de la massa de las
generalitats, per a que se repare lo dany que per
allí poria venir, que a més de ser cosa convenient y deffensa natural dels poblats en aquest
Principat, sa magestat ne restarà servit, com més
largament en la dita real carta, la qual se llegirà a
vostra magnificència y mercès y en la explicació
de la crehensa feta per dit excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general largament se conté.
Y com estes coses sien de la ponderació que d’elles mateixes se col·ligeix, y necessiten per la
bona direcció de aquelles de madur y savi consell y resolució // 227r // acertada per acudir al
que convinga, ha paregut convocar a vostra
magnificència y mercès en aquesta junta de persones dels tres estaments, y representar, com ho
fem, la dita real carta y explicació de la dita crehensa, que és comforme lo que està dit, perquè
vostra magnificència y mercès sien servits acon-

E legida la dita proposició y real carta de sa magestat, continuada en lo present dietari sots jornada de quatre del corrent, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y
real carta de sa magestat y se’n anà en casa de la
present ciutat per consultar aquelles ab ses magnificències y, a cap de poch, tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits braços y, encontinent, los dits senyors de dita junta de dits
braços votaren, quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y concideració, y aconsellaren a
ses senyories que se servescan nomenar personas eletes dels tres estaments per a què aquelles
miren y vejen los capítols de Cort y exemplars
que·y ha y parlen en lo fet proposat, y que, hagut lo parer de aquells, se servescan ses senyories a tornar juntar braços per a pèndrer la resolució que més convinga al servey de Déu, de sa
magestat y beneffici públich.
227v
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Dimecres, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo discret Francesch Joseph
Fontana, notari públic de Barcelona, lo qual
donà y presentà a ses senyories la suplicació del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Magí Amat, scrivent de
Francesch Joseph Fontana, notari de Barcelona,
lo die de aÿr presentà, com a son substitut y per
son orde, a certs officials de la bolla de la present ciutat una scriptura a instància dels arrendadors de la bolla, no sabent que tocava presentar al scrivà major del General, y per est effecte,
fou capturat dit Amat per orde del magnífich
deffenedor del General. Per tant, suplica dit
Fontana, manen relexar dit Amat, que dit Fontana offereix donar al scrivà major de la present
casa las aprísias de dits actes y que se entenga ésser rebuts en nom del scrivà major, que ho rebrà
a singular mercè de mà de vostras senyories.
Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Fontana, en causa pròpria.»
E ses senyories, attesa la dita suplicació y submissió feta per lo dit Fontana y, attès que ha
lliurat en mà y poder del scrivà major del General la aprisia de la requesta, que dita suplicació
narre, per la qual presentació havien manat posar en los càrcers de la present casa lo dit Magí

Amat, // 228r // scrivent, qui presentà aquella
com a scrivent jurat de dit Fontana, manaren ser
la dita suplicació continuada en lo present dietari ad futuram rei memoriam y que lo dit Magí
Amat, scrivent demuntdit, fos relexat y tret de
dits càrcers.
Divendres, a XIIIIo. En aquest die los molt il·lustres y noble mossèn Bertran Desvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, y don Joan de Eril, en
Barcelona populat, presents en consistori de ses
senyories, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich
de la present casa y consistori, representaren y
explicaren a ses senyories una embaxada, de part
dels molt il·lustres y magnífichs senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, en exequució de la desliberació feta per lo savi Consell
de Cent de la dita present ciutat, als XIII del corrent mes de novembre, representant ab ella que,
com la present ciutat, per reparo y esmena de
molts y diversos agravis y prejudicis fets a dita
esta ciutat y als officials y ministres de aquella
per los lochtinents de la magestat del rey, nostre
senyor, y sos officials y ministres reals, en contrafacció, no sols dels privilegis, consuetuts y
observanças de dita ciutat, emperò també de las
constitucions generals de aquesta província, en
la observança de las quals té particular interès la
dita // 228v // ciutat, haja enviat a la magestat de
rey, nostre senyor, mossèn Joseph de Bellafilla,
donzell, en la present ciutat de Barcelona domiciliat, perquè represente a sa magestat los dits
agravis y prejudicis y supplique lo reparo y esmena de aquells y, majorment, sia del servey de
sa magestat enviar visitador, perquè aquell, procehesca contra los officials y ministres reals qui
han entrevingut y són causa dels dits agravis y
prejudicis en contrafacció de dits privilegis y
constitucions, comforme lo que sia de justícia y,
com en estes coses, sia de gran concideració lo
favor dels senyors deputats, com a persones a
càrrech dels quals, màximament specta lo procurar la observança dels drets, privilegis y consuetuts de aquesta província y que no·s don
lloch, ni·s prejudiquen en alguna manera
aquells que, per ço, ses senyories sien servits
ajudar y fomentar la pretensió de la present ciutat, enviant a sa magestat un embaxador, lo
qual, en conformitat del embaxador de la ciutat,
procure lo reparo y esmena de dits agravis y prejudicis y sia servit enviar lo dit embaxador per lo
effecte demuntdit, que la ciutat ne rebrà de açò
singular mercè. E los dits senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic, respongueren que ells acudirien en fer tot lo que convindria fer hi·ls tocaria en rahó de sos officis. E la
dita resolució de dit Consell de Cent és assí cusida, signada de letra A.
Disapte, a

XV.

En aquest die, ses senyories, en
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exequució de la resolució presa en los braços
tinguts en la present casa als deu del corrent,
acerca del que sa magestat demana ab sa real
carta, en la proposició de dits braços mencionada, manaren convidar las personas eletes devall
scritesa // 229r // per a dilluns pròxim vinent a
les nou hores abans de migdie, per juntar-se en
la present casa, que foren los següents: Per lo
estament ecclesiàstich los senyors fra Francesch
Caperó, abat de Sanct Miquel de Coxà, Francesch Taverner, canonge de la Seu de Barcelona, T. b... Besora, canonge de la Seu de Lleyda,
lo comanador de Àger; per lo estament militar
los senyors Lu ýs de Boxadós, Francesch Tamarit, Miquel Joan Granollachs, don Joan de Eril;
per lo estament real los senyors Hierònym de
Navel, Nicholau Bonet, Bertran Desvalls y Diego Monfar.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Joseph Monfages, passamaner, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com a procurador de Jaume Monfages, altre dels taulers
del General de la ciutat de Lleyda, com de sa
procura consta ab acte rebut y testifficat en poder de Raffel Joanc Montaner, notari de la vila
de Cervera, a sinch de octubre pròxim passat,
en dit nom renuncia en mà y poder de ses senyories lo dit offici del altre // 229v // dels taulers de dita ciutat de Lleyda, suplicant a ses senyories fossen servits provehir aquell en persona
de Alfonso Monfages, droguer de dita ciutat de
Lleyda. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, si y comforme per capítols de Cort los és
lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Franncesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent de Barcelona.
Dilluns, a XVII. En aquest die se ajuntaren en la
present casa les persones eletes, anomenades
per ses senyories als 15 del corrent, en exequució de la resolució presa en los últims braços tinguts en la present casa.
Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich Àlvaro
Bosser, doctor en medicina, lo qual, mediant
jurament, // 230r // féu relació a ses senyories
com ell visite lo magnífich Francesch Dalmau,
síndich del General de Cathalunya, lo qual dix
estar en los càrcers reals de la present ciutat ab
indisposició y febra, que entén és per rahó del
moviment de la entrada de la presó y, axí, no
pot servir lo dit offici.

a. a continuació una resolució, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1595.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
c. a continuació ratllat Taverner.
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Disapte, a XXII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses xiques devant y acompanyats de molts officials, al
dol del molt reverent Joseph Ramon, canonge
de la Seu de Barcelona y assessor del dit General, qui lo die abans era mort, en lo qual estigueren molt bona estona, fins que, los qui acompanyaren lo cos en Sanct Joseph, a hont fonch
enterrat, tornaren y feren relació de dit enterro,
com és acostumat.
230v

Dimecres, a XXVI. En aquest die, los molt il·lustre y magnífich senyors Hierònym Calders,
donzell, en Barcelona domiciliat, senyor del
castell y terme de Santa Fe, en la vegueria de
Cervera, y lo doctor micer Francesch Rossell,
vingueren en lo consistori de ses senyories ab
embaxada de part dels molt il·lustres y molt
magnífichs senyors consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat de Barcelona, ab la
qual, representaren de paraula a ses senyories
que la present ciutat de Barcelona y, en nom de
aquella, los dits senyors consellers y savi Consell
de Cent, en continuació del que, jaa // 231r // a
quatorze del present y corrent mes de novembre, per part de dita ciutat y en exequució de la
desliberació del dit savi Consell de Cent feta a
XIII del dit present y corrent mes de novembre,
se representà hi·s suplicà a ses senyories, suplicaven de present, per exequució de la desliberació
del dit savi Consell de Cent, feta a XXIIIIo del
mateix mes y any, sien ses senyories servits posar
en exequució lo que, com dalt se diu, ab dita
embaxada per part de dita ciutat los fonch suplicat y que, per la conformitat tinguda sempre entre la casa de la Deputació y casa de la ciutat,
sien servits valer y afavorir la pretensió de la dita
ciutat en orde al reparo dels prejudicis, que pretén dita ciutat ser-li fets per los officials y ministres reals, y supliquen a sa magestat sia de son
real servey enviar visitador per a visitar los dits
officials y ministres reals del present Principat y
comtats, hi·s servescan també manar juntar las
personas dels tres estaments, vulgarment dits
braços, representant en aquells lo fet corrent,
perquè axí se ajude en tot a la present ciutat,
tant ab cartas com ab lo demés que aparexerà
més convenir, en beneffici del dit negoci contra
dits officials y ministres y altrament per lo reparo y esmena de dits prejudicis, y donaren y lliuraren a ses senyories la dita deliberació feta per
lo dit savi Consell de Cent, la qual serà cusida
en lo present dietari. E ses senyories, oÿda la
dita embaxada y legida per mi, scrivà major, la
pròxim dita desliberació de dit savi Consell de
Cent, respongueren de paraula, per veu del senyor bisbe de Lleyda, deputat ecclesiàstich,
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1595.
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que, quant al primer cap del contengut en la
embaxada los és estada explicada, que ells, dies
ha, han comès al magnífich micer Bernat Sala,
altre dels magnífichs assessors del General y a
micer Gili Rull, servint aleshores lo offici del altre de dits magnífichs assessors, per malaltia del
molt reverent canonge micer Joseph Ramon,
altre // 231v // de dits magnífichs assessors, perquè aquells vehessen y advertissen, axí la dita
embaxada que, com dalt se diu, fonch feta a ses
senyories dit die de quatorze del corrent mes de
novembre, com tot lo demés que convindrà
vèurer y advertir per la bona direcció y effecte
del que està contengut en la dita embaxada y los
aconsellassen lo que porien fer y devien fer en
servey y beneffici de la ciutat y que, fins ara, dits
magnífichs assessors no han fet relació al consistori de la dita llur commissió, y que procurarien
en obtenir aquella quant prest sie possible y, en
lo demés del que·s representa ab esta segona
embaxada, ses senyories procuraran tot lo possible en afavorir y valer a la present ciutat en tot lo
que puguen hi·ls sie lícit y permès en rahó de
sos officis y donaran lloch los capítols y actes de
Cort.
Dijous, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual per alguns dies era anat fora la present ciutat per negocis y affers seus propris.
Divendres, a XXVIII. En aquest die hi hagué junta de braços en la present casa, en la qual entrevingueren les personas dels tres esta- // 232r //
ments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Joan Garcia, canonge de dita Seu, Pere Folquer, canonge de
dita Seu; per lo estament militar los senyors
Lu ýs de Boxadós, Francesch de Tamarit, Bernat
Miquel, Phelip de Sorribes y Rovira, Joseph
Spuny, don Joan d’Ardena, don Pedro Aymarich, Miquel Joan Granollachs, don Antoni de
Aragall, don Joachim Raguer y Margarit, don
Joan de Erill, don Hierònym de Cabrera, Francesch de Vallgornera y Senjust, Hierònym de
Gàver, don Miquel de Rocabertí, Joseph de
Aguilar, Joseph Biosca, // 232v // don Andreu
Blan, don Francisco Junyent, Francesch Valls,
don Joseph Calvo; per lo estament real los senyors Mathias Vilar, conseller segon, Antoni
Thió, micer Jaume Martí, Bertran Dezvalls,
Joan Francesch Codina. Als quals, fonch per ses
senyories feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Per part dels magnífichs consellers de la present ciutat, ab embaxada a nosaltres, a 14a del corrent, nos fonch refea. 13 al manuscrit.

rit com en lo savi Consell de Cent celebrat a 13a
del dit, se havia deliberat que, attès dita ciutat y
los ministres y officials de aquella havian rebut y
patit molts agravis y prejudicis per los ministres
de sa magestat en contrafacció de sos privilegis,
tinguéssem a bé, de part nostra, enviar un embaxador a sa magestat, perquè ajudàs la apretenció de dita ciutat acerca la jurisdicció pretén tenir en matèria del morbo, suplicant-li axí mateix
fos servit sa magestat manar enviar un visitador
per als ministres reals. Ab altra embaxada, a 26
del corrent, nos han també referit com, ab altra
desliberació en dit savi Consell, a 24 de dit feta,
havien deliberat tinguéssem també a bé de juntar a vostres magnificència y mercès y, en los
presents braços, representar per part de dita ciutat se servissen ajudar-li en esta sa pretensió,
moguts que, vehent sa magestat // 233r // no
sols nostra intercessió en favor del que dita ciutat preté, però ajuda també, ab consell de les
persones dels tres estaments, fos molt més efficaz per a que sa magestat fos servit, per sa
clemència, a fer la mercè a la ciutat, en orde al
que dalt se ha referit, acerca lo que dita ciutat
preté en la jurisdicció del morbo y, si bé en una
y altra de ditas cosas apar just que lo present
consistori servesca a la present ciutat, emperò
perquè aquest negoci tinga millor direcció lo
representa a vostra magnificència y mercès perquè sien servits aconsellar lo que poden y deuen
fer sobre de aquell, que·s té per cert ab tant y
tant bona intercessió com és la nostra ajuda<da>, ab lo bon parer de vostra magnificència
y mercès, lo negoci tindrà lo èxit que·s desija, en
servey de Déu y beneffici universal.»
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
magnífich conseller, se alsà y prengué còpia de
aquella y se’n anà en casa de la ciutat per consultar ab sas magnificèncias lo proposat en dits
braços y, a cap de poch, tornà en dita junta y
donà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits braços y, encontinent, tots los
de dita junta votaren, quiscú d’ells per son orde,
ab molta maduresa y concideració y aconsellaren a ses senyories, que ses senyories, ab tota
prestesa, fossen servits fer embaxada al rey, nostre senyor, suplicant-lo, en conformitat del que
la present ciutat de Barcelona li suplica, y scríurer en la mateixa conformitat a sa magestat y
ministres, comforme la dita ciutat té scrit y, si
fos possible, anassen las cartas per la estafeta de
demà, y que ses senyories se servescan nomenar
persones eletes dels tres estaments, per a ordenar las instruccions de la dita embaxada y tenir
las conferèncias que, per beneffici del negoci se
offeriran.

Disapte, a XXVIIIIo. En aquest die, lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, // 233v
// lochtinent y capità general del present Principat y comtats, envià a sercar a ses senyories per
medi de son secretari, dihent los tenia de dar
una carta de sa magestat y explicar la crehensa
de aquella. E ses senyories, absent lo senyor deputat ecclesiàstich del consistori y casa de la Deputació per sa indisposició, anaren consistorialment, ab los porters y masses grans devant,
acompanyats de molts officials de la present
casa, se conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general y, arribats a sa presència, los rebé ab molta cortesia
hi·ls donà una carta de sa magestat, closa, y de
altra part, una scriptura que dix explicave la crehensa de dita carta, y ses senyories prengueren
la dita carta y scriptura y se despediren ab les
mateixes cortesies y compliments y, arribats en
la present casa, manaren legir la dita carta y crehensa y, legides, manaren axí mateix fossen continuades en lo present dietari, las quals són del
tenor següent:
«A los reverendo Pare en Christo y amados nuestros los diputados del General de nuestro principado de Cathaluña. El rey. Diputados. Porque
después de lo que os scriví sobre el socorro de la villa de Puigcerdán se han tenido avisos de movimientos de franceses en la frontera de Rossellón,
que justamente se deve reparar en ello y que, con
el zelo que vuestros predecessores y vosotros avéys
acostumbrado, hagáys lo mismo para que se prevengan los daños que podrían resultar a essa provincia si no se impidiessen los designios de sus confinantesa // 234r // en los principios. Escrivo al
duque de Sogorbe y Cardona, mi lugarteniente y
capitán general, que trate con vosotros lo que del
entenderéis, ruego y encargoos que dispongáis la
materia como la occasión obliga, pues todo va endreçado a mayor defensa vuestra y benefficio dessa provincia, que es a lo que principalmente devéys attender y al servicio que me haréis en acudir
a esto, como espero, en que le recibiré muy particular. Dada en Madrid, a XXIII de noviembre
MDCXXXI. Yo el rey. Vidit episcopus, presidens. Vidit Magarola, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»
«Su magestad, con carta de 13 deste, me ordena,
a occasión de los rumores que corren de guerra en
las fronteras, haga algunas prevenciones necessarias para la defensa deste principado de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña, y que las
procure con vuestras señorías, esplicando la crehencia de la carta que, de su magestad, doy a
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1595.

a. 14 al manuscrit.
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vuestras señorías y, porque tiene por cosa importante y necessaria, que las galeras que este Principado ha de tener ermadas para deffensa del, estén
a punto, me manda lo diga a vuestras señorías en
esta comformidad y que, en caso que no aya el dinero necessario para ello, se conserve el que está recogido y se recoja con toda puntualidad y cuydado
el que faltare, para que, con maior brevedad, se
acuda a esto. Ansí lo digo y advierto a vuestras
senyorias y, en su real nombre, notifico y declaro
que es la volundad de su magestad que, por ningún caso se convierta y consuma el dinero // 234v
// que oy áy y habrá de galeras en redención de
censos, sinó que esté guardado para su apresto y,
en lo demás que me ordena su magestad, lo iré esplicando a vuestras señorías como la occasión lo
pidiere.» Concordat cum suo originali, de quo fidem facit Franciscus Trobat, scriba mandati et
publicus notarius Barcinonae populatus. Franciscus Trobat.

il·lustres senyors consellers de la present ciutat
de Barcelona y savi Consell de aquella, los senyors Bertran Dezvalls y don Joan de Eril, los
quals, de part de dits senyors consellers y savi
Consell de Cent, suplicaren a ses senyories fossen servits ajudar a la pretenció de dita ciutat,
scrivint a sa magestat sobre lo negoci corrent,
mencionat en la deliberació feta en lo dit savi
Consell de Cent als 8 del corrent, còpia de la
qual, per instrucció donaren a ses senyories, la
qual serà cusida al peu de la present, signada de
letra D. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que ells, en tot,
desijaven servir a la present ciutat y, axí, acudirien al que tenien obligació y scriurien ena //
237r // conformitat del que la ciutat demane y
suplica a sa magestat, com era just.

Diumenge, a XXX. En aquest die fonch feta extracció de consellers de la present ciutat de Barcelona en que foren extrets, ço és, en conseller
en cap lo doctor micer Bernat Sala, conseller segon micer Boquet, donzell, conseller ters Nicholau Bonet, ciutadà honrat, conseller quart
Francesch Ros, mercader, y conseller quint
Amador Vilar, droguer.

Disapte, a XX. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada dels molt

Dijous, a XXV. Festa de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrist. En aquest die, essent jo,
scrivà major, personalment constituït // 237v //
devant lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Pere Antoni Serra, bisbe de Leyda, lo present trienni deputat ecclesiàstich del General de
Cathalunya, en la sala del palau real de la present ciutat de Barcelona en lo qual sa senyoria fa
sa habitació, arribà a sa senyoria Francesch Fontana, notari de Barcelona, subsíndich de dita
ciutat, lo qual de paraula digué y representà a sa
senyoria, que ell tenia a càrrech dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de fer
a saber al consistori dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General, la
deliberació presa per lo savi Consell de Cent de
la present ciutat a 23 del dit mes de dezembre
1631, en orde a les coses corrents entre lo excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
del present Principat y comtats y la present ciutat, per rahó de la captura que sa excel·lència ha
manat fer de les persones de mossèn Jordi de
Fluvià y micer Joseph Estevanell, consellers qui
són estats en lo any passat de la present ciutat, y
també per la causa que lo síndich de dita ciutat
criminalment tracta en lo tribunal, cort y consistori de dita ciutat contra dits Fluvià y Estavanell, per alguns excessos o delictes que, per dit
síndich, se pretenen haver aquells comès en la
administració y govern de dita ciutat, en lo
temps de dita llur consellaria, y que, com de
present lo dit consistori de dits senyors deputats
y oÿdors de comptes no estiga junt, per ser en
dia de la Nativitat de Nostre Senyor, per descàrrech de sa obligació, fa, de present, a saber a sa
senyoria la dita desliberació, donant-li, com li

a. a continuació una declaració de creença, transcrita a
l’Apèndix 3, pàg. 1596.

a. a continuació un manament i una deliberació, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1596.

Dezembre MDCXXXIa
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Dilluns, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pau Colomer, menor, de la
vila de Tarrassa, altre dels taulers del General de
dita vila, lo qual, renuncià en mà y poder de ses
senyories lo dit son offici, suplicant fossen servits provehir aquell en persona de Francesch
Gorchs, pagès de dita vila. E ses senyoriess acceptaren la dita renunciació, si y comforme per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

236v

Divendres, a XVIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo magnífich Agustí
de Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació a ses senyories com Onoffre
Massanés, sobrecullidor del dit General en la
part de ponent, ha comptat y pagat la terça de
janer, febrer y mars pròxim passat, axí del dret
ordinari com de galeras, exceptat la taula de la
Espluga de Francolí o Vimbodí, lo qual deu los
llibres y diners de dita terça.
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donà, còpia de aquella al dit consistori, quant a
sa senyoria apparexerà manar juntar aquell. E sa
senyoria rebé de mà de dit Fontana la dita còpia
de la dita desliberació de dit savi Consell de
Cent, juntament ab còpia del vot dels magnífichs advocats de laa // 238r // ciutat y altres doctors aplicats en aquest negoci, y de paraula respongué que ell besava las mans als senyors
consellers per la mercè li feyen de fer-li a saber la
dita desliberació, y que ell la manaria reportar
en lo consistori, perquè en ell se puga fer desliberació del que convingue en favor y beneffici
de la dita ciutat. E aprés, als sinch de janer del
any 1632, sa senyoria representà en lo dit consistori la dita desliberació de dit savi Consell de
Cent, juntament ab lo dit vot de doctors en
aquella mencionat. E ses senyories manaren ésser tot continuat y posat en lo present dietari
per dit scrivà major y secretari del dit General,
la qual deliberació y vot, o còpies de aquells,
són cusides en lo present dietari, signats de letra
A, B.
238v

Diumenge, a XXVIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories lo magnífich regent
la Real Cancellaria y doctors del Real Consell
infrascrits, anomenats per ses senyories per a
que aconsellassen als magnífichs assessors del
General, lo que devien aconsellar acerca de las
nominacions per ses senyories respectivament y
divisament fetes en advocat fiscal del General,
ço és, los senyors deputats ecclesiàstich y militar
y oÿdor celesiàstich en persona del sacristà y canonge Hierònym Roig, y los senyors deputat
real y oÿdors militar y real en persona del doctor
micer Joseph Vinyals. Los dits magnífichs doctors del dit Real Consell, havent-se juntat en la
present casa diverses vegades, en diversos dies,
per dit negoci, mirant diverses scriptures, donaren a ses senyories lo vot infrascrit, firmat de sas
mans, y aquell manat legir per ses senyories per
mi, scrivà major y secretari del dit General, manaren axí mateix fos continuat en lo present dietari, lo qual és del tenor següent:
«Jhesúsb, Maria. Ramon. En lo fet consultat per
los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya als infrascrits regent la
Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència,
a saber és, si a los assessors ordinaris del dit General // 239r // de Cathalunya poden y deuen
aconsellar als senyors deputat real y oÿdors militar y real acerca de las nominacions per los senyors consistorials en discòrdia fetas per al offici
de advocat fiscal vagant y, també, si ditas nominacions per dits consistorials discordament fetas
a. a continuació una deliberació i un vot, transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1601.
b. Jhesús ... Ramon interlineat al marge esquerre.
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anomenant, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich lo doctor
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, y los deputat real y oÿdors militar y
real lo doctor micer Joseph Vinyals, ciutadà de
Barcelona, són vàlides y subsisteixen y qual de
ellas ha de preferir al altre. Vistos los capítols de
Cort, fets en Corts Generals per la bona administració del General de Cathalunya y diversas
deliberacions en los temps passats fetas y altres
diverses scriptures fahents per lo fet consultat,
tingudes diverses juntes y conferèncias entre si.
Venint al primer cap, attès y conciderat que als
assessors del General per la institució de sos officis toca vèurer, regonèxer y apuntar tots processos e altres scriptures tocants al dit General e
advocar, treballar, raonar e satisfer, de paraula o
en scrits, en tots fets, actes y negocis tocant lo
regiment o administració dels deputats e General, com apar en lo capítol 8 de las Corts celebrades en Barcelona en lo any 1413 y que són
officials ordinaris, com sien creats en Corts Generals y tinguen salari cert, taxat en elles, com
axí fou declarat a 17 de mars 1489, als quals
specte determinar per justícia las controvèrsias
se offerexen deduïbles en juy de part a part e o a
instància del procurador fiscal del General, //
239v // de las quals, per ésser com són jutges necessaris, no·s poden voluntàriament abstenir;
attès que lo consell se demana donen los assessors del General no·l demanen los deputats y
oÿdors e la major part de aquells consistorialment, sinó sols tres de dit consistori, ço és, deputat real y oÿdors militar y real, los quals no
fan consistori per no ésser la major part y de tots
estaments y, lo fet sobre lo qual se demana lo
dit consell és deduïble en juy de part a part, del
qual han de conèxer per justícia dits assessors en
son temps y, si aconsellant declaraven o propalaven lur vot, non porian conèxer. Per tant y altrament, los infrascrits regent la Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència consultats són
de vot y parer que los dits assessors, per observància, dels capítols del General y altrament
de justícia, no estan obligats aconsellar en dit negoci als dits deputat real y oÿdors militar y real,
entretant que, ab ells, en demanar dit consell no
concorren los altres deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich o la mayor part de
aquells. En quant al segon cap, attès que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en nom y com a procuradors de la
Cort General representen, aquella disgregada,
los tres braços ecclesiàstich, militar y real, dels
quals se constitueix y per las quals, en Corts Generals legítimament congregades, és representada tota la universitat del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y que,
dits tres braços en ditas Corts Generals, no·s
junten o congregan per unió, sinó aequi princi-
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paliter, de manera que, quiscú d’ells, reté sa
prerrogativa y, axí en las deliberacions, necessàriament per a que tingan força, // 240r // han de
entrevenir tots concordament o la major part de
aquells, comptant no per número de personas
de tota la congregació, sinó a respecte de cada
estament o braç de per si, lo que per la mateixa
rahó proceheix en los deputats y oÿdors de
comptes del dit General, los qual(s), de la mateixa manera congregats en consistori, no per
unió, sinó aeque principaliter representan los
dits tres braços: ecclesiàstich, militar y real, de
per si; attès que per diversos capítols, axí dels
continuats en lo libre de Quatre Senyals com altrament, és estat statuït y ordenat que los deputats y oÿdors de comptes comformement o la
major part de aquells, ab què n’i haja de cada estament o bras, hagen y deguen expedir las cosas
y fets del General y que, ab esta forma són estades fetes, axí en los temps antichs com presents,
totas deliberacions, tant per provisions de officis
quant per altres fets; attès que en diverses occasions són estades declarades nul·les les nominacions o eleccions de persones per a obtenir officis vagants, fetes per los deputats e oÿdors en
discòrdia, y sens concurs de la mayor part, en la
qual hi hagués de tots tres estaments o braços,
com ha aparegut de diversas declaracions ab parer de graves doctors fetas y que, per quant de
poch temps abans de las Corts del any 1585 s’ere abusat admètrer provisions sens dita forma,
fou expressament statuït y ordenat en lo capítol
65 de ditas Corts (de) 1585 se observàs axí en totas deliberacions fahedores, ço és, que entrevinguessen quatre, dels quals n’í hage de cada bras,
sens que si pugue posar interpretació alguna, lo
que aprés és estat altra vegada, ab las mateixas
paraulas, statuït en lo capítol 57 de las Corts del
any 1599 y fou en esta conformitat declarat en
lo dubte suscitat aserca de la // 240v // interpretació del capítol 1 de ditas Corts 1599, ab
sentència promulgada als 31 de agost del any
1614. Conciderat que las ditas nominacions
dels doctors Hierònym Roig y Joseph Vinyals
en advocat fiscal del General són estades fetes
quiscuna per tres consistorials tantsolament, ço
és, la del doctor Roig per los deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich, y la del doctor Vinyals per lo deputat real y oÿdors de
comptes militar y real, y que, en ninguna de
elles, se troben persones de cada un de dits tres
estaments, perquè en la del doctor Roig falta lo
estament o bras real y en la del doctor Vinyals lo
estament o bras ecclesiàstich, majorment attès
que los dits deputats y oÿdors de comptes, si bé
congregats en consistori procehiren a fer ditas
nominacions per a provehir lo offici de advocat
fiscal vagant, no emperò ans de fer aquellas juraren los laychs y ecclesiàstichs, ni prestaren homenatge los laychs, ni oÿren tots sentència de

excomunicació, segons que està statuït y ordenat, axí ho fassen en lo capítol 2 de las Corts del
any 1533, lo qual y los demés capítols del General, juraren obsevar en lo ingrés de lur(s) officis
y, axí, resten nul·los los actes en contrari fets y,
en esta conformitat y ab los dits motius, ab parer de graves doctors, fou declarada nul·la altra
semblant nominació feta per obtenir lo offici de
scrivà major, als deu de setembre del any 1538.
Las ditas y altres coses atteses, los infrascrits regent la Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència, són de vot y parer que lo magnífich assessor ha y deu aconsellar als dits senyors
deputats y oÿdors de comptes que las ditas nominacions fetas, no per defecte de las personas
anomenades, sinó per haver-las fetas sens servar
la forma del capítol 2 de las Corts de 1533 y del
capítol 57 de las Corts del any 1599a, // 241r //
de dits Hierònym Roig y Joseph Vinyals són
nul·les y de ninguna força, efficàcia y valor, y
que, axí, deuen los dits senyors deputats y oÿdors de comptes procehir a fer nominació de
persona hàbil, segons capítols de Cort, per a dit
offici de advocat fiscal vagant, concordant tots o
la mayor part d’ells, ço és quatre, ab que entre
ells hi hage de cada bras una persona. Lo regent, don Miquel Sala. Lo doctor micer Hierònym Guerau. Rubí de Marimon. Lorens utriusque juris et Regiae Audienciae doctor. Pexo,
utriusque juris et Regiae Audienciae doctor.
Vinyes, utriusque juris et Regiae Audienciae
doctor.»
241v
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Dilluns, a V. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories Francesch Fontana, notari de
Barcelona, subsíndich de la present ciutat, lo
qual, per part dels molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de dita present ciutat de Barcelona, donà y presentà a ses senyories
una suplicació acerca del negoci corrent de la
declaració de contrafacció de constitucions, en
rahó de la captura dels magnífichs Jordi de Fluvià y micer Joseph Estavanell, consellers que
són estats en lo any pròxim passat de dita present ciutat, en conformitat de altra scriptura per
lo dit Fontana, en lo dit nom y per part de dits
senyors consellers y savi Consell de Cent de dita
ciutat, a ses senyories e o al senyor deputat ecclesiàstich presentada, als 20 del mes de dezembre pròxim passat, continuada en lo present dietari sots la dita jornada, juntament ab còpies de
dos altres scriptures presentades al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general del present Principat y comtats y micer Jaume Mir,
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a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1602.
b. a continuació una suplicació i una requisició, transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1604.

doctor del Real Consell, acerca de dit negoci. E
ses senyories, oÿdes les dites scriptures, respongueren que ells desijaven en tot servir als dits
senyor consellers y savi Consell de Cent y acudirien a tot lo de lur obligació, com tenien acostumat, y les dites scriptures manaren ses senyories
a mi, scrivà major y secretari del dit General,
fossen continuades en lo present dietari y aquelles, signades de letres A, B y C, sien açí cusides.
242v

Dijous, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General anaren consistorialment, ab los porters
y masses grans devant y acompanyats de molt(s)
officials del General, en la Lotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles que se
han de arrendar per lo trienni pròxim vinent de
1632, com és acostumat.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, enviats a cercar per lo excel·lentíssima // 243r // lochtinent y capità general del
present Principat y comtats per medi de mossèn
Montserrat Puigvert, scrivà de manament, anaren, consistorialment, ab les masses y porters
devant y acompanyats de molts officials del dit
General y present casa de la Deputació, en lo
palàcio y casa de dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, y arribats a sa presència,
dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona,
lochtinent general, los rebé ab molta cortesia y
los explicà lo contengut en una scriptura continuada en un full de paper, la qual donà en ses
mans. E ses senyories, presa la dita scriptura,
respongueren que consultarien aquest negoci y
veurien lo que·s poria fer en beneffici de aquell,
la qual scriptura és del tenor següent:
«He llamado a vuestra señoría para darle noticia del calamitoso estado en que se halla la villa
de Perpiñán, cuya conservación tanto importa a
la salud y quietud universal de este reyno, pues
con tener relación de que, en ella, se han muerto
más de sinco mil personas, llegan los trabajos de
aquella villa a punto que han perdido la boz para
dizilles, y juzgo que perdieran el sentido dellas si
estuviera tan en su mano no sentirse del mal
como callarle, pues en estos quatro meses passados,
conb haver scrito jo algunas cartas a los cónsules
que la goviernan y últimamente con proprio que
despatché a 18 del mes passado, pidiéndoles que
con particular distincción me avisassen de su estado, qué les faltava y qué les parecía era menester para su commodidad y remedio, ofreciéndome
a no perdonar cosa alguna para su benefficio,
a. a continuació una requisició, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1605.
b. con interlineat, damunt de por ratllat.
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hasta agora no he recibido respuesta dellos y con la
que he recibido del obispo de Elna, gobernador de
Rossellón y otros ministros // 243v // de su magestat, quedo enterado de que todavía, aunque no
con el mismo rigor, persevera la peste en Perpiñán
y en Cornellá. En el valle de Querol hay grande
contagión, son muchos los muertos y los que han
sido apestados, por lo qual, comforme la relación
que he recibido de los morberos que han visitado
por mi orden aquellos lugares, importa a la salud
universal de este reyno que se quite el comersio a
dicho valle y que, dentro dél, se hagan algunas diligencias, en particular quemándoles las ropas,
provijéndoles primero de ropasa, bastimentos necessarios. Las mismas diligencias se han de hazer
en las villas de Perpiñán, Cornellá, Tuhir, La
Roca y Pollestres, enbiando a todas partes sugetos
de confiança que lo dispongan y exequuten y,
aunque para esto tengo hechas muchas diligencias
y, en diferentes puestos, por mi orden, assisten los
governadores de Cathaluña y Rossellón, los doctores Antonio Viñola y Gabriel Berart, juezes de
corte, y el doctor Joan Ximenis, assessor del governador de Cathaluña, juzgo que no han de bastar
y que es forçoso augmentar el número de las guardas, maiormente porque tengo aviso de que, en algunos lugares, persevera el comersio con Francia
por mar y por tierra, a tanto lega la codicia de los
que negocian, y pues esta causa es común a toda
esta provincia y le toca esta custodia, me ha parecido dezir a vuestra señoría juntamente que, pues
la peste es guerra celeste que, en muchos casos, se
equipara a la terrestre y, para defensa de ésta
acostumbra gastar vuestra señoría del erario de
la Generalidad, por la misma rasón deve vuestra
señoría tratar de acudir a la guarda de esta contagión, pues ella sola, si crece, lo que Diós no permitab, // 244r // causará maior daño a los derechos de la Generalidad que muchas guerras
juntas, y la razón natural dicta en este caso que se
distingua lo interessable de la salud comuna y se
ponga ésta en primer lugar, como más preciosa,
porque aquél se guarda como medio para conservar ésta y no al contrario; quanto y más que en
este caso ambas cosas militan, pues el gastar en
esto ha de conservar y crecer las mesmas rentas de
la Generalidad. Mucha razón fuera que los de
aquella villa avisaran a vuestra señoría de sus
trabajos, pero a lo que juzgo, su mal es tan crecido
que les impide todo discurso, con el qual les fuere
fácil advertir los socorros y aiudas ciertas que hallarían si acudiessen a vuestra señoría y a esta
ciudad. Pero esto no ha de retardar a vuestras señorías, que ha de mirar aquella villa como a
miembroc de la cabeça que representa, y más,
a. a continuació ratllat necessarias.
b. a continuació una escriptura, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1606.
c. a continuació ratllat tan principal.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

siendo miembro tan principal de esta frontera,
para lastimarse della y acudirle con la substancia
de los d(e)rechos que se reciben de aquella tierra y,
quando en esto huviesse algo de supererogación,
doblaría la estima, aunque para mí tengo por sin
duda que en esto no la habrá, sinó muy grande
justicia, porque no hay mal que tanto aflija como
el de la peste, a cuyo riesgo está tan sujeto el rey
como el vassallo, ni que tanto daño pueda hazer a
los d(e)rechos de la Generalidad y, por consiguiente, pide remedios superiores, quales espero de
vuestras señorías que, con tanto cuydado attiende
al servicio de Diós y de su magestat y al benefficio
universal deste reyno y, si a vuestras señorías pareciere conferir con la junta que tengo señalada
para estas cosas, lo tendré pora muy acertado, porque con esto sabrán más por menudo las cosas que
se irán offreciendo y en esta conformidad lo hablo
a la ciudad.»
244v

Puigjaner, don Joan de Eril, don Miquel de Rocabertí, don Ramon Torres, Alex de Boxadós,
Hierònym de Gàver, don Francisco Çagarriga,
don Llu ýs Dezcallar, Phelip de Sorribes y Dezcoll; per lo estament real los senyors conseller
en cap, Joan Francesch Codina, // 246r // Bertran Dezvalls, Mathias Vilar, Antoni Thió, Gismundo Boffill, Francesch Dalmau, Hierònym
de Navel. Als quals, per ses senyories fonch feta
la proposició del tenor següent:

En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa, cridats lo mateix die de vuy,
en la qual entrevingueren les persones dels tres
estaments, ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors Joan Garcia, canonge de la Seu de
Barcelona, Barthomeu Gavàs, canonge de la
Seu de Leyda; per lo estament militar los senyors Lu ýs de Boxadós, // 245v // don Joan de
Josa, Francesch de Sorribes y Rovira, don Joachim Margarit, Joseph Maduxer, menor, Bernat Miquel, Joseph Spuny, Agustí de Lana,
Francesch de Vallgornera y Senjust, don Jayme
Camps, don Anton de Aragall, don Joan d’Ardena, Francesch de Tamarit, don Hierònym de
Cabrera, don Christòphol Icart, Francesch

«Molt il·lustres senyors. A 10 del mes de novembre pròxim passat se tingueren braços e o
junta de las personas dels tres estaments, en la
qual se proposà la real carta que·ns donà lo excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat en aquests principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, dada en
Madrit a 18 del mes de octubre, també pròxim
passat y la crehensa per sa magestat a sa excel·lència encoman(a)da, acerca de la pesta y mal
contagiós que aleshores era en moltas parts dels
comtats de Rosselló y Cerdanya y, majorment,
com se diu en la dita real carta, en Puigcerdà,
puesto de hont se poria inficionar tota aquesta
província y a que és just prevenir en temps, encarregant<s>-nos que, puis ningú és major enemich que la pesta y en invasions de enemichs se
acut a la defensa de las fronteras, ajudàssem als
de Puigcerdà de la massa de las generalitats, per
a que se repare lo dany que per allí poria venir,
que a més de ser cosa convenient y defensa natural dels poblats en aquest Principat, sa magestat
ne restaria servit, a la qual proposició se féu y
prengué resolució // 246v // per dits braços, que
se anomenassen personas eletes dels tres estaments, perquè aquelles mirassen y vessen los capítols de Cort y exemplars que·y ha parlan en lo
fet proposat y, hagut lo parer de aquelles, se tornassen juntar braços per a pèndrer la resolució
que més convinga al servey de Déu, de sa magestat y beneffici públich, com més largament en la
dita proposició y resolució de dits braços, als
quals se ha relació, està contengut. En exequució de la qual resolució de braços, a quinze del
mateix mes de novembre pròxim passat, se féu
elecció de persones eletes dels dits tres estaments, als quals se féu la mateixa proposició, ab
comunicació de la dita real carta y resolució dels
dits braços y de altres scriptures que·s pogueren
trobar, fahents per lo dit negoci, las quals personas eletes dels dits tres estaments, si bé se ajuntarena algunes vegadas en la present casa y feren
algunas diligèncias per la intel·ligència y discusió
del dit negoci, emperò, fins ara, no han presa
resolució alguna en aquell. Y per quant, a nou
del present corrent mes de janer, lo dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general

a. a continuació ratllat muy acerta.

a. a continuació un espai ratllat il·legible d’uns 7 mms.

Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories anaren
en la Llotja de la present ciutat per continuar los
arrendaments de les bolles del trienni pròxim
vinent.
Dimecres, a XIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joan Quintana, tauler del
General de la vila de Torruella de Mongrí, lo //
245r // qual renuncià lo dit son offici en mà y
poder de ses senyories, attès que no pot acudir a
la servit(ut) de aquell per ses moltes occupacions, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort
los era lícit y permès y no altrament. Presents
per testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent.
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de sa magestat nos envià a sercar consistorialment, en sa casa y palàcio, y de paraula nos explicà lo que deprés nos donà en scrits, en lo paper del tenor següent: «He llamado a vuestra
señoría para darle noticia», etcétera. Legatur
scriptura continuata in dietario sub die januarii
currentis. Y com estas cosas sien de la ponderació que de ellas mateixas se veu y per la bona direcció de aquellas necessiten de madur y savi
consell y acertada resolució, per acudir al que
convé, ha aparegut, per ço, // 247r // convocar a
vostra magnificència y mercès en aquesta junta
de las personas dels tres estaments y representar,
com ho fem, en ella lo mateix que es proposà en
la dita junta de braços de novembre pròxim passat, juntament ab la resolució que·s prengué en
aquella y, axí mateix, lo dit paper donat per sa
excel·lència dit die de nou del present mes de janer, perquè vostra magnificència y mercès sien
servits aconsellar-nos sobre estas cosas lo que
podem y devem fer, prometent-nos de vostra
magnificència y mercès, com a personas tant interessades en lo bé públich y universal y en la
bona conservació y direcció de las cosas de
aquesta província y tant pràtiques y expertas en
las de aquesta casa, ab son madur y savi consell,
acertar al servey de Déu, de sa magestat y en beneffici de aquest Principat. Y axí mateix, per
quant per part de la confraria de Sant Jordi, se’ns
ha donada una suplicació en consistori del tenor
següent: «Molt il·lustres senyors. En la present
ciutat per las personas del estament militar.» Legatur et consuatur in dietario signata litera B. E
com algunas personas del estament militar no
vinguen, bé que se assigne salari al picador del
que·s rellevarà dels prisos en dita suplicació
mencionats y la facultat que los deputats tenen
de gastar les pecúnies del General estigue limitada als casos expressats en lo capítol 2 del nou redrés de les Corts del any 1599, per ço proposam
a vostra magnificència y mercès la mateixa suplicació, per a què, ab son parer, de vostra magnificència y mercès se veje si·s trobarie tal medi en
rahó de donar salari // 247v // al dit picador que,
sens violació dels capítols de Cort, lo que·s demana en dita suplicació pugue tenir lo cumpliment que·s desije. E legida la ditaa proposició y
scriptura de dit excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, continuada en lo present
dietari sots jornada de 9 del corrent, y suplicació
mencionada en lo últim cap, la qual, signada de
letra B, serà assí cusida, lo dit senyor conseller en
cap prengué còpia de la dita proposició y demés
scriptures alt mencionades y se’n anà en la casa
de la present ciutat per consultar aquelles y, a
cap de poch, tornà en dita junta de dits braços y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en

presència de aquells y, encontinent, tots los senyors de dita junta de dits braços votaren quiscun d’ells per son orde, ab molta maduresa y
concideració, y aconsellaren a ses senyories que
fossen servits tenir a bé de anomenar persones
dels tres estaments, en lo número que a ses senyories aparexeria, a effecte de que aquelles regoneguen y miren, axí los capítols de Cort y demés papers recòndits en lo archiu de la present
casa y, juntament, los exemplars que seran aplicables en las dos proposicions per ses senyories
fetes y, del que trubaran dits elets, se servescan
ses senyories tornar a juntar braços per a que,
oÿts en aquells lo que dits elets havian trobat, se
puga pèndrer la resolució que més convindrà al
servey de la magestata divina y humana y al beneffici públich de la Generalitat.
En aquest mateix die, ses senyories, en exequució de lab // 248r // resolució sobredita, presa en
los sobredits braços, manaren convidar les persones eletes devall scrites per a juntar-se demà a
les deu hores abans de migdie en la present casa,
per a vèurer y mirar lo que·s pot y deu fer acerca
del proposat en los sobredits braços. Las quals
persones foren les presents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors fra Francesch Ferrer, abat de Sant Miquel de Coxà, Francesch
Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona, lo
comanador de Àger, Pau Claris, canonge de la
Seu de Urgell, don Bernat de Cardona, ardiaca
major de Gerona; per lo estament militar los
senyors Lu ýs de Boxadós, Francesch de Tamarit, don Joan de Eril, Francesch Puigjaner, Phelip de Sorribes y Dezcoll, don Jacinto de Vilanova; per lo estament real los senyors conseller
en cap, Hierònym de Navel, Bertran Dezvalls,
Diego Monfar, Joan Francesch Codina y Francesch Masdeu.
248v

a. a continuació ratllat suplicació.
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Disapte, a XVII. En aquest die se juntaren en la
present casa les persones eletes, anomenades y
manades convidar lo die de aÿr per ses senyories, per los negocis proposats en los braços tinguts lo dit die de aÿr en la present casa, las quals
miraren y regonegueren diversos libres y scriptures, axí recòndides en lo archiu com en la scrivania major de la present casa, per los negocis
fahents acerca de la proposició de dits braços,
exceptats los senyors Lu ýs de Boxadós y Phelip
de Sorribes, los quals no pogueren venir en dita
junta per ses occupacions.
En aquest mateix die vingué en consistori lo
senyor deputat militar, lo qual havia dies que
se’n era anat en Tortosa.
a. a continuació repetit de la magestat.
b. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1607.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

Diumenge, a XVIII. En aquest die se tornaren a
juntar en la present casa las persones eletes, anomenades per ses senyories als 16 del corrent, per
exequució de la resolució presa en los braços
tinguts lo dit die de 16 del corrent, en dita present casa, per los negocis proposats en aquells,
en la qual entrevingueren les persones següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors
don Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de la Seu de Gerona, Francesch Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona, T. a... Besora, canonge de la Seu de Leyda, // 249r // Pau Claris,
canonge de la Seu de Urgell, lo comanador de
Àger; per lo estament militar los senyors Francesch de Tamarit, Francesch Puigjaner, don
Joan de Eril; per lo estament real los senyors
conseller en cap, Bertran Dezvalls, Joan Francesch Codina y Hierònym de Navel. Los demés
convidats per dita junta no pogueren venir, los
quals donaren a ses senyories son vot y parer e
relació, lo qual, posat en scrits és del tenor següent:
«Los senyors elets són de vot y parer que, en
exequució del que per ses senyories, en virtut de
la resolució presa en la junta dels braços e o de
las personas dels tres estaments, en lo die de aÿr,
los és estat proposat, vists los capítols de Cort y
en particular lo capítol 2 del nou redrés de las
Corts del any 1599, disposant sobre los gastos
que poden fer los deputats, vists diversos papers
de la present casa de la Deputació, axí del archiu
com de la scrivania major de aquella y altres que
podian fer per lo negoci corrent, attès que lo dit
capítol 2 del dit nou redrés de ditas Corts de
1599, obviant als molts abusos que fins aleshores havian fet los deputats y oÿdors del General,
gastant excessivament las pecúnias de aquell,
statueix y ordena que los dits deputats // 249v //
y oÿdors no puguen gastar ditas pecúnias del
General, sinó tantsolament per defensió de las
generalitats, drets y libertats de la terra y per casos de alegria, de vinguda de rey, coronació o
noces, demostracions de dol, per compres y
obres necessàries y no per altres casos, de manera que, ab dit capítol, se fa universal prohibició
als deputats y oÿdors de comptes del dit General de gastar las pecúnias de aquell, ab excepció
dels casos demuntdits, la qual excepció firma la
regla en contrari, del que la mateixa excepció en
los casos que aquella comprèn és modificada y
restreta en certas quantitats, modos y formas en
lo mateix capítol exprimides, usant de la paraula
taxativa, “tantsolament en los casos exprimits”
y, attès que, per lo capítol 39 del dit nou redrés
de ditas corts 1599, los capítols de Cort se han
de servar a la letra y de la manera que jauen y, en
cars de interpretació de algun dubte que·s suscia. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
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te de algunas paraulas de aquells, dita interpretació se deu fer per las personas y ab la forma
que·s diuen en dit capítol y aquella ha y deu ésser estreta en tot lo que pugue y comforme las
paraulas del capítol, sense poder dar nova forma
en cosa alguna, quant més que las paraulas de
dit capítol, tant en la prohibició com en la concessió dels casos, forma y modo de gastar las
pecú<ci>nias del General són claras y no necessitan de interpretació alguna per lo cars present
per no haver-hi dupte y, attès que no·s troben
exemplars alguns en la present casa de la Deputació per los quals conste que, en algun temps,
se hage socorregut de la massa e o erari del General per pesta o mal contagiós a parts algunas
dels presents Principat y comtats, axí de las
fronteras com altres y, si bé consta que en lo any
1596, en la occasió de la invasió que féu lo
francès en los comtats de Rosselló, ab guerra
declarada, foren socorreguts dits comtats ab
dos mil hòmens de guerra, ab pecúnias de la
massa y erari del General, emperò aquest socorro fonch ab pretextu de la defensa de las generalitats // 250r // per via de torp, per quant dit
francès occupava aquellas y impedia als officials
y ministres del General la exacció y cobrança de
aquellas, lo que cessa en lo cars present, en lo
qual no·s concideran occupació de generalitats
ni impediment de la exacció y cobrança de
aquellas. Estas y altres coses atteses, dits senyors
elets, unànimes y conformes, representan a ses
senyories que ells no han trobat ni troben que,
ab salvetat dels capítol y actes de Cort, usos,
styls, pràtiques y observanças del dit General y
present casa de la Deputació, puguen los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General ajustar-se al que, per sa magestat ab sa real
carta, en respecte de Puigcerdà y per lo senyor
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general, ab lo paper donat a ses senyories y representat en los braços y present junta de elets,
en respecte de la vila de Perpinyà y altres lochs
del comtat de Rosselló se demana y que, axí, no
poden, de diners y pecúnias del dit General, donar socorro als de Puigcerdà, Perpinyà ni altres
parts, ni gastar ditas pecúnias per lo present cas
de pesta y mal contagiós. Y quant al 2 cap de la
proposició, en respecte del picador de cavalls,
per las mateixas causas y rahons daltditas y també perquè, comforme lo capítol 97 del nou redrés de ditas Corts de 1599, no·s poden fer ni
crear officis nous ni augmentar salaris alguns,
que per ço, ab salvetat de dit capítol, no troben
camí que·s pugue eregir dit picador de cavalls,
per via de creació de offici, ni assignació de salari per aquell, però que, en cars los senyors deputats trobaran forma per a satisfer al dit picador,
com no·s contrafasse als capítols de Cort, en tal
cas poran indroduir aquell per al effecte que han
proposat.»
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Dilluns, a XVIIIIo. En aquest, ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles del
trienni pròxim vinent.
En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa, cridats del die de vuy, en la
qual entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors fra Francesch Ferrer, abat de
Sanct Miquel de Coxà, T. a... Folquer, canonge
de la Seu de Barcelona, Barthomeu Gavàs, canonge de la Seu de Leyda; per lo estament militar los senyors Lu ýs de Boxadós, don Joan de
Josa, Bernat Miquel, Francesch de Tamarit,
Francesch Carreres, Joan Hierònym Alamany,
don Grau de Peguera, Miquel Joan Tavarner,
don Joan d’Ardena, don Francesch Dezbosch y
Dezcallar, don Francesch de Vallgornera y Senjust, don Jacinto Alemany de Bellpuig, Agustí
de Lana, // 251r // Phelip de Sorribes y Dezcoll,
Anton Callar, don Francisco Callar, don Joachin Margarit, Francesch Puigjaner; per lo estament real los senyors conseller en cap, Bertran
Dezvalls, Antoni Thió, Joan Francesch Codina,
Francesch Dalmau, Diego Bisbe Vidal, Gismundo Boffill, Raffel Jaquer. Als quals, per ses
senyories fonch feta la proposició següent:

senyors consellers de la dita ciutat, com és acostumat y, a cap de poch, tornà en dita junta y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits braços y, los demés senyors de
aquells, votaren quiscú d’ells ab molta maduresa y concideració y aconsellaren a ses senyories
que, attès per la relació feta per les persones eletes referida en los presents braços apar, que lo
que es conté en las proposicions per ses senyories, tant en respecte del de Puigcerdà, Perpinyà
y altres lochs fetes, encotra ab diversos capítols
de Cort y no se ha trobat exemplar aplicable en
dits casos, que en tot y per tot se estiga a la relació de dit(s) elets y que aquella valega per vot y
consell. Y que los senyors deputats, en respecte
del de Puigcerdà y demés lochs leziats del mal
contagiós, a sa excel·lència, encarint-los lo pesar
tenen de no // 252r // poder acudir al que·s demana, ab seguretat que, quant no encontràs ab
capítols de Cort, ho posarien en exequució ab
tanta voluntat com puntualitat.
Dimars, a XX. En aquest die anaren ses senyories
consistorialment en la Llotja de la present ciutat
per los arrendaments de les bolles del trienni
pròxim vinent.
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«Molt il·lustres senyors. Per exequució del que
vostra senyoria resolgué a la junta tinguda en la
present casa, a 16 del corrent mes de janer, se ha
fet per aquest consistori elecció de persones dels
tres estaments de las parts y intel·ligència que lo
cas proposat y bona direcció de aquell demana,
las quals personas eletas sent-los comunicada la
proposició feta en la dita junta de braços y la resolució presa per vostra senyoria, sobre lo contengut en ella, juntament ab los // 251v // papers, axí de exemplars que són poguts trobar,
com de altres que han aparegut fer per lo negoci corrent, tinguda junta y tracte sobre de
aquell, han donat son vot y parer en scrits, lo
qual se legirà a vostra senyoria y, axí, se suplica
sie vostra senyoria servit aconsellar-nos lo que
nosaltres podem y devem fer sobre lo dit negoci, promentent-nos, ab lo madur y savi parer de
vostra senyoria, acertar en lo que convé al servey
de Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat y beneffici universal de aquesta província.»
E llegida la dita proposició y vot y consell donat
per los dits senyors elets en la dita proposició
mencionat, lo qual està continuat en lo present
dietari sots jornada de 18 del corrent, encontinent, lo dit senyor conseller en cap se alsà y
prengué còpia de la dita proposició y vot y consell de elets, per consultar aquells ab los demés

Disapte, a XXIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Bernat Berengarí, doctor en medicina, lo qual, féu relació
a ses senyories, mediant jurament, com ell visite
lo magnífich micer Vicents Hortolà, advocat
fiscal del dit General, y aquell dix està en lo llit,
ab indisposició y febra, per la qual no pot servir
lo dit son offici.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Joan Matheu, mestre de cases, ciutadà
de Barcelona, anomenat en expert per part de
ses senyories, y de mestre Francesch Socies,
mestre de cases, per visurar lo preufet de la obra
de la necessària clavagueria y bollo dels càrcers
reals de la present ciutat de Barcelona, per dit
Francesch Socies feta, comforme lo concert y
preufet de dita obra continuat en lo libre de Deliberacions del present y corrent trienni, sots
jornada de dos de octubre 1630, donà a ses senyories la relació de dita obra y millores de
aquella en scrits, continuada en un full de paper
y firmada de sa mà, signada de letra A, la qual és
assí cusidab.
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Dimecres, a XXVIII. En aquest die, ses senyories
anaren en la Lotja de la present ciutat per los
arrendaments de las bollas del trienni pròxim vinent.

b. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1607.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 22 mms.
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Divendres, a XXX. En aquest die, ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de las bollas del
trienni pròxim vinent.

Febrer MDCXXXII
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Dijous, a V. En aquest die, los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats devall scrits aportaren y donaren a ses senyories, en consistori, un vot en scrits acerca de
la contrafacció de constitucions feta en la captura de Jordi de Fluvià y micer Joseph Estavanell,
consellers que són estats // 254r // lo any passat
de la present ciutat de Barcelona, lo qual vot és
del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, acerca lo contengut en la suplicació a sas senyorias
presentada per lo síndich de la present ciutat, a
5 de janer proppassat, en la qual diu y dedueix
que la resposta feta per lo senyor duch de Cardona, lochtinent de sa magestat a la embaxada
que, de part de dita ciutat se li féu, a 13 de dezembre pròxim passat, que fos servit donar loch
a dita ciutat per a que, per sos ministres, se poguessen exigir las deposicions de Jordi de Fluvià
y de micer Joseph Estavanell, altres dels consellers de l’any passat, presos en los càrcers reals a
relació del magnífich micer Jaume Mir, doctor
de la Real Audiència, en quant sa excel·lència, a
17 del mateix mes de dezembre, per medi de
Francesch Trobat, scrivà de manament, fonch
servit respòndrer que tenia difficultat en lo que
la ciutat li demanava, per la evocata causa que lo
Consell Real, a instància del procurador fiscal
de la règia cort, havia feta contra dits Jordi de
Fluvià y micer Joseph Estevanell, y que·u consultaria ab sa magestat y respondria en conformitat del que se li ordenaria, encontra ab las generals constitucions de Cathalunya, las quals
prohibeixen que las cosas de justícia, tocants a
interès de part a part, deduhible en juy, no·s puguen tràurer de la província y diu, axí mateix,
dit síndich que, habent representat a dit senyor
virrey, per medi de dit síndich, ab una scriptura
la sobredita contrafacció de constitucions y, ab
altra scriptura a modo de requesta, // 254v // al
dit magnífich micer Mir per a que no impedís a
la ciutat lo exercisci de la jurisdicció en respecte
de dits presos, pus la tenia en virtut de generals
constitucions, privilegis a dita ciutat concedits,
usos y costums de aquella, fonch sa excel·lència
servit respòndrer a la dita scriptura que, lo que
la ciutat demanva no·s podia concedir en quant
a pèndrer las deposicions de dits reos, per estar
dita ciutat inibida y obstar-li dita evocació de
causa, en la qual resposta, se concidera també
contrafacció de las constitucions especificades
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en dita suplicació, concloent dit síndich, que
sian servits dits senyors deputats manar declarar
ditas contrafaccions de constitucions, privilegis,
usos y consuetuts en la forma que, per las mateixa(s) constitucions, capítols de Cort y styls de la
casa de la Diputació se acostuman declarar, y
fer, per al reparo de ditas contrafaccions, las diligèncias que, per rahó de lurs officis los incumbeixen, com més largament en dita suplicació, a
la qual se ha relació, està contengut. Vistas dita
embaxada a dit senyor virrey, feta a 13 de dit
mes de dezembre y la scriptura a sa excel·lència
presentada, a 24 del mateix, vistas las respostas
per sa excel·lència donades a ditas embaxada y
scriptura, vist lo vot fet per los magnífichs advocats de casa la ciutat y altres doctors aplicats,
acerca la contrafacció de constitucions, privilegis y usos de la casa de dita ciutat, en respecte de
la primera resposta per sa excel·lència donada,
vist altre vot donat per los mateixos magnífichs
advocats y doctors aplicats, a tres de janer proppassat, sobre la resposta que sa excel·lència donà
a la última scriptura y contrafacció de aquella
resultant, vistas las constitucions, privilegis y altres papers, // 255r // per dit síndich donats y en
dit negoci conferents, y tot lo que se havia de
vèurer, tingudes diverses juntes y conferèncias
entre si y lo negoci madurament examinat, los
doctors infrascrits, per dits senyors deputats
consultats, són del vot y parer següent: que per
quant, comforme constitucions generals, privilegis sempre observats, usos y costums de la casaa
de la ciutat, té dita ciutat sa intensió fundada, en
quant a la jurisdicció que li competeix en primera instància per a conèxer de tots los fets y delictes de sos officials, per rahó de la administració
dels officis comesos, de tal manera que no pot
sa excel·lència, ni lo Consell Real, sens notòria
violació de ditas constitucions, privilegis, usos y
costums, evocar-se ditas causas y impedir a la
ciutat que procehesca en ellas intra limites suae
iurisdiccionis y, per la resposta feta per sa excel·lència a la scriptura li fonch presentada, com
està dit, consta que és estada sa intenció evocar
al Real Consell la causa, que la dita ciutat, usant
de sa jurisdicció contra dits Fluvià y Estavanell,
tenia previnguda y anava instruïnt y que, per
consegüent, per dita evocació de causa, restava
la ciutat impedida en lo exercisci de sa jurisdicció, sens poder passar avant contra dits presos,
ni apendre’ls la deposició, ni procehir en tot lo
demés instructori de la causa y, axí, no poder
arribar a la decisió d’ella, pus se haja evocada
tota la causa vertent en dita ciutat. Estas y altres
coses atteses, són de vot y parer que, per la dita
evocació al Consell Real de la causa de dits Fluvià y Estavanell, vertent, com està dit, en la casa
de la ciutat, se ha contrafet a las generals constia. a continuació repetit de la casa.

tucions de Cathalunya et signanter a la constitució 16, títol «De evocació de causas, privilegis,
// 255v // usos y constums de casa la ciutat» y
que deuen dits senyors deputats ser servits, per
obseravança de ditas constitucions, interposarse a dita contrafacció y, per lo reparo d’ella, fer
las diligèncias que, segons per ditas constitucions, capítols de Cort, usos y costums de la
casa de la Deputació està<t> disposat. Salvo et
cetera. Marti, assessor. Don Franciscus Roig. De
Mendoça. Vila, consulens. Ozona, consulens.
Puig, fisci Generalis advocatus. Doctor Gavas,
consulens. Margarit, consulens.»
En aquest mateix die, ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses grans devant y de molts officals de la present casa, en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats y, arribats a sa presència y fetes les degudes cortesies, donaren a sa
excel·lència una scriptura en resposta de la que,
per sa excel·lència, als nou de janer pròxim passat a ses senyories, acerca del socorro demanà ab
ella per ajuda del mal contagiós de la vila de
Perpinyà y altres parts de Rosselló y, axí mateix,
li donaren còpia de un vot de elets acerca del
mateix, continuat en lo present dietari sots jornada de 18 de janer pròxim passat. E sa excel·lència prengué la dita còpia de dit vot y, encontinent, ses senyories se despediren ab las
mateixas cortesies, la qual resposta és del tenor
següent:
«Excel·lentíssim senyor. Vostra excel·lència
fonch servit, a nou del present mes de janer, donara // 256r // notícia als deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del desditxat y miserable estat en que·s troba la vila de
Perpinyà y altres parts del comtat de Rosselló y
vall de Querol, per rahó de la urgència de pesta
y mal contagiós que, de present, és en las dita(s)
vilas y lochs de Rosselló y vall de Querol, ab significació de urgència que, axí com lo dit General acostuma gastar del erari de la Generalitat
per occassions de guerra e invassió de enemichs,
en las fronteras de Rosselló y Cerdanya, essent
la pesta equiparada a la dita guerra com a guerra
celeste, acude dit General, ab gasto del dit erari,
a la guarda de dita contagió, ab las ponderacions que en lo paper que vostra excel·lència
donà en escrits en orde al dit negoci estan conegudas. Los dits deputats, desijant acudir al servey de Déu, Nostre Senyor, y de sa real magestat y al beneffici universal de aquesta província,
ab conformitat y observança de capítols y actes
de Cort, pràtigues y styls del dit General y casa
de la Deputació de aquell, aquest fet, juntament
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1608.
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ab la carta de sa magestat, dada en Madrit a 18
de octubre pròxim passat, rebuda per dits deputats a quatre de novembre, també pròxim passat, en orde a la pesta, que sa magestat scriu ser
ensesa en las fronteras, encarregant se ajude als
de Puigcerdà de la massa de las Generalitats, per
a que·s repare lo dany que, per allí, poria venir
en aquest Principat, comunicaren a les persones
dels braços dels tres estaments, tingudas en la
present casa de la Deputació, és a saber, quant
al que toca a la dita real carta, a 10 del mes de
novembre pròxim passat y, al que té respecte,
axí a la dita real carta com al avís donat per vostra excel·lència, a 16 del corrent mes de janer y,
per ella // 256v // se resolgué se cometés a personas eletes dels tres estaments, perquè aquelles
vessen y mirassen, axí los capítols de Cort com
los demés papers, recòndits en lo archiu de la
casa de la Deputació, y exemplars que fossen
aplicables en lo fet proposat y, lo que·s trobaria
per dits elets, se repressentàs en altra junta de
braços, perquè, en ells, se pogués pèndrer la resolució convenient, y per dits deputats se féu
elecció de persones eletes, les quals, precehint
juntas y tractes entresí, ab inspecció de las scripturas, axí de eximplars com altres, a 18 del corrent feren relació en scrits, que aparegué haverse de fer en lo dit fet, còpia de la qual se dóna a
vostra excel·lència, la qual relació fonch proposada en la junta de braços que·s tingué en la casa
de la Deputació, per lo dit effecte, als 19 del
corrent y aquella y altres concideracions y ponderacions atteses, fonch per dits braços presa resolució que, attès per la dita relació feta per las
personas eletes apar que lo negoci proposat,
tant en respecte del de Puigcerdà, com el de
Perpinyà y altres lochs, encontra ab diversos capítols de Cort y no se ha trobat exemplar aplicable en dits casos que, en tot y per tot, se estiga a
la relació de dits elets y aquella valga per vot y
consell, com en los dits vots de elets y braços,
als quals se ha relació, està més largament contengut. E si bé, excel·lentíssim senyor, dits deputats desijen summament ajustar-se al que, per
sa magestat y per vostra excel·lència, los és estat
dit y, per ço, valer y ajudar, axí als de Puigcerdà
com als de Perpinyà y demés parts de Rosselló,
de present apretats de la contàgio y mal de pesta, emperò restan ab gran desconsolació que no
se haja trobat camí ni forma alguna per a poderlos socórrer ab salvetat y sens lezió dels capítols
y actes de Cort, a la observança dels quals, dits
deputats són // 257r // precissament tinguts y
obligats, sens poder dispensar en cosa alguna
del que aquells disposen, assegurant a vostra excel·lència que, havent-hi hagut forma o camí
per a poder-ho fer sens encontrar ab dits capítols y actes de Cort, dits deputats acudirien al
dit socorro ab molta voluntat y puntualitat».
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Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor //
257v // duch de Cardona, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, los senyors Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Tamarit, donzell, y Francesch
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats ab los porters y masses grans
devant y de molts officials de la present casa, se
conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren y donaren la embaxada del tenor
següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per lo síndich de aquesta ciutat de Barcelona, a sinch de janer proppassat, fonch en scrits representat als deputats del
General de Cathalunya ser estada feta violació y
contrafacció a las generals constitucions de
aquestos Principat y comtats, ab la evocata causa que vostra excel·lència y son Real Consell, a
instància del procurador fiscal de la règia cort,
ha fet contra Jordi de Fluvià y micer Joseph Estavanell, evocant y assumint-se ab ellas, la causa
que la dita ciutat, per lo dit son síndich, instava
y de present insta en son consistori contra dit
Jordi de Fluvià y Joseph Estavanell, altres dels
consellers que són estats de la dita ciutat en lo
any proppassat, per excessos y delictes que dit
síndich pretén haver aquells comès en la administració y exercisci de son càrrech y offici de
consellers, en dany de la dita ciutat y de la cosa
pública, per la qual evocata causa, per vostra excel·lència és estat manat dit Jordi de Fluvià y Joseph Estavanell ser, com en effecte són estats,
presos y mancipats en los càrcers reals, a relació
del magnífich micer Jaume Mir, doctor del Real
Consell, axí que, per la dita captura y manc[i]pació en dits càrcers de las personas de dits
Fluvià y Estavanell, // 258r // la dita ciutat és impedida de procehir contra aquells en la conexensa que, en primera instància, segons las ditas
constitucions generals, specta a la dita ciutat y a
sos officials y ministres dels dits excessos y delictes per dit síndich pretesos, no podent dita ciutat per medi de dits sos officials y ministres, com
no ha pogut fins lo die present, rèbrer las deposicions dels reos en la dita causa, ni fer los demés
procehiments necessaris per la instrucció del<s>
procés de aquella; atteses majorment en açò las
respostas per vostra excel·lència fetas a la embaxada que·s féu y scripturas se presentaren a vostra excel·lència, per part de la ciutat, suplicant
fos servit donar loch a la dita ciutat y a sos officials y ministres per a rèbrer las ditas deposicions, responent vostra excel·lència a ellas que
tenia difficultat en lo que la ciutat li demanava,
per la dita evocata causa y que·u consultaria ab
sa magestat y respondria en conformitat del que
se ordenaria y, en altra resposta, vostra excel·lència digué que lo que la ciutat demanava
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no·s podia concedir, en quant a pèndrer las deposicions de dits reos, per estar dita ciutat inibida y obstar-li dita evocació de causa, instant dit
síndich a dits deputats que se oppossasen a la
dita contrafacció de ditas generals constitucions
y procurassen lo reparo y esmena de aquellas,
comforme són tinguts y obligats per rahó de sos
càrrechs y officis. Y axí, los dits deputats affectant, com és just, la conservació y observança de
ditas generals constitucions y la repulsa de la
contrafacció y violació de aquellas, han consultat aquest fet ab los magnífchs assessor y advocat fiscal del General y casa de la Deputació y ab
altres magnífichs doctors, // 258v // graves, de
aquesta ciutat aplicats, comforme la gravedat y
importància de aquella demana, los quals, atteses las ditas generals constitucions y la disposició de aquellas y, attès que, per la evocació de
dita causa restava la dita ciutat impedida en lo
exercisci de sa jurisdicció, sens poder passar
avant contra dits reos, ni pendre´ls las deposicions, ni procehir en tot lo demés instructori de
la causa y, axí, no poder arribar a la decissió d’ella, tingudes entre si diversas juntas y ponderacions, són estats de vot y parer que, per la dita
evocació de dita causa de dits Fluvià y Estavanell, vertent en primera instància en la casa de la
ciutat, evocada en lo dit Real Consell, se ha
contrafet a las ditas generals constitucions, als
privilegis, usos y costums de la casa de la ciutat y
que deuen, dits deputats, per observança de ditas constitucions, interposar-se a dita contrafacció y, per lo reparo d’ella, fer las diligèncias que,
per ditas constitucions, capítols de cort, usos y
costums de la casa de la Deputació està disposat, com més largament en lo dit vot, continuat
en scrits en la scrivania major de dit General,
està contengut. E com, excel·lentíssim senyor,
sie just que vostra excel·lència se servesca manar
observar ditas generals constitucions, no permetent fer-se a ellas violació, contrafacció ni
prejudici, representant, per ço, a vostra excel·lència los dits deputats, extrajudicialment, la
dita contrafacció feta a las ditas constitucions
per la dita evocata causa, suplicant sie vostra excel·lència servit revocar dita evocació de causa y
la inhibició que, en virtut de aquella, és estada
feta a la dita ciutat y a sos officials y ministres de
la dita causa, que lo dit síndich insta en // 259r
// primera instància contra dits Fluvià y Estavanell, en dita ciutat per rahó dels dits excessos y
delictes y, axí, restituir aquella a la dita ciutat y a
sos officials y ministres, perquè ells puguen passar y passen avant en ella, ministrant justícia, ab
que serà reparat lo prejudici y lezió fets a ditas
generals constitucions per la evocació de la dita
causa, que los dits deputats ne rebran de vostra
excel·lència singular gràcia y mercè.»
E a cap de poch, tornats los dits embaxadors,

referiren a ses senyories com ells havien explicada la dita embaxada, en la forma los era estat ordenat, y que sa excel·lència ha rebuda aquella ab
demonstració de molta voluntat y ha respost
que, tenint-lo a ell en aquestos Principat y comtats per son lochtinent y capità general, la magestat del rey, nostre senyor, no se havia de
permètrer contrafacció ni lezió alguna de las generals constitucions y que ell consultaria y faria
vèurer aquest negoci y que, en tot lo que·y hauria loch, procuraria en ajustar-se al que se li demanava per ses senyories ab dita embaxada.
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rellats en fer lo que sie de justícia. Presente me
Antonio Thio, cive Barcinone honorato scribaque
majore ac secretario dicti Generalis, et presentibus eciam honorabilibus et discretis Francisco
Pastor, notario publico Barcinonae, et Francisco
Colbero, eciam notario, cive Barcinonae, pro testibus, et ceteraa.
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Dimecres, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Barthomeu Puig, tirador
de or, ciutadà de Barcelona, procurador que dix
ser de Joseph, son fill, guarda ordinària del General, lo qual, en dit nom donà y presentà a ses
senyories una suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 9 y a 11 de setembre
del any 1631, Barthomeu Puig, tirador de or,
ciutadà de la present ciutat, com a procurador
de Joseph Puig, son fill, renuncià en mà y poder
de vostres senyories lo offici de guarda que lo
dit Joseph Puig obtenia en lo General de la present ciutat, y anomenà per a obtenir dit offici lo
honorable Lorens Parelleda, prevere, residint
en dita present ciutat, com de sos suplicacions,
las quals citra bonam, et cetera, se reproduexen,
és de vèurer. E com, molt il·lustres senyors, may
vostres senyories hajen posat dit offici en cap del
dit Parelleda, antes bé avuy dit offici vacca per
no estar en cap de persona alguna, attesa la renunciació de aquell feta, y haja tingut notícia //
260v // dit Barthomeu Puig que dit Paralleda no
vol en son cap dit offici y que lo dit Joseph Puig,
lo die de vuy està molt mal y casi als últims de sa
vida, per ço, dit Barthomeu Puig, en dit nom de
procurador, renunciant altra vegada, a cauthela,
lo dit offici en mà y poder de vostres senyories,
suplica sien servits admètrer la dita renunciació
y posar dit offici en cap de Barthomeu Puig,
menor, fill de esta part de dit Barthomeu Puig,
qui avuy serveix aquell, comforme per la disposició del capítol 89 de las Corts de 1599 y altres
capítols de Cort estan vostres senyories tinguts
y obligats, que ademés és comforme a justícia,
dit suplicant ho tindrà a singular gràcia y mercè,
requerint al magnífich Antoni Thió, notari y
scrivà major de la present casa de la Deputació,
leve acte de la renunciació de dit offici. Lo offici, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Metge. Oblata XVIII februarii MDCXXXII in
consistorio admodum illustrissimum dominorum
deputatorum per Bartholomeum Puig, tiratorem
auri, civem Barcinonae, procuratorem Josephi
Puig, filii sui. Et dicti domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt: Que estan promptes y apa401

Diumenge, a XXII. En aquest die Maria Puig y
Figueres, muller de Joseph Puig y Figueres, negociant, ciutadà de Barcelona, guarda ordinària
del General de Cathalunya, y procuradora del
dit son marit, comforme de sa procura consta
per acte rebut en poder de Onoffre Personada,
notari públich de Barcelona, lo die present,
constituïda personalment en consistori de ses
senyories, de paraula, renuncià // 261v // y ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de guarda del General de Cathalunya, ab
tots los drets y pertinències de aquell, en favor
de Miquel Figueres, negociant, ciutadà de Barcelona, oncle seu, suplicant a ses senyories, en
dit nom, sien servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona de dit Miquel Figueres, ab los drets y pertinències de
aquell, comforme per capítols de Cort, usos,
pràtiques, styls y observanças del dit General
està acostumat. E feta la dita renunciació, encontinent, Barthomeu Puig, batifuller, ciutadà
de Barcelona, tant en nom seu propri y per son
particular interès, com també com a procurador
del dit Joseph Puig y Figueres, son fill, com de
sa procura consta en poder del mateix Onoffre
Personada als 20 del present y corrent mes de
febrer y també en poder de mi, Antoni Thió,
scrivà major del General de Cathalunya, com a
notari real col·legiat de la present ciutat de Barcelona, en lo acte rebut en poder de mi, dit notari, entre dit Barthomeu Puig, y Catharina
Puig, cònjuges, y en cap del dit Joseph Puig, lo
dit offici de guarda, die y any en aquell contenguts, constituït personalment devant ses senyories, en los dits noms, de paraula dix que ell
lloava, aprovava, ratifficava y confirmava, comforme lloe, aprova, ratiffique y confirme la dita
renunciació y nominació de la persona del dit
Miquel Figueres, com dalt se diu fetes, apartant-se, comforme dix se apartava, de qualsevol
// 262r // altres renunciacions y nominacions per
ell en dits noms o en altre d’ells en favor de
qualsevol altra persona o persones fetes, renunciant a elles y a qualsevol d’elles, suplicant a ses
senyories sien servits fer la dita provisió del dit
offici en favor del dit Miquel Figueres. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació en quant podian y per capítols de
Cort los era lícit y permès, offerint-se promptes
a. a continuació segueix el foli 265, interfoliat entre els folis
260 i 261.
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y aparellats en fer la dita provisió en favor del dit
Miquel Figueres, differint lo acte de dita provisió per altre die, per quant ses senyories tenen
precissa occupació. De quibus, et cetera. Presents per testimonis Pere Dalmau, porter ordinari de la present casa, y Joan Roca, sastre, ciutadà de Barcelona.
En aquest mateix die, entre les tres y quatre hores de la matinada, fonch servit Nostre Senyor
que morís, comformea morí, lo il·lustre y reverendíssim senyor don Pere Antoni Serra, per la
gràcia de Déu y de la Sancta Sede Apostòlica
bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, havent rebuts tots los sagraments de la sancta Iglésia, cuius anima
requiescat in paçe.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los nobles don Lu ýs Descallar y
don Jacinto de Vilanova, los quals, enviats per
lo senyor canonge Barthomeu Gavàs y altres
persones de la casa y família del dit senyor bisbe
de Leyda, deputat ecclesiàstich, quòndam, feren a saber a ses senyories com lo dit senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, ere mort entre les tres // 262v // y quatre hores de la
matinada, suplicant a ses senyories fossen servits
fer lo que, en semblants occasions, tenen acostumat fer. E ses senyories respongueren que, ab
molta voluntat, acudirien en fer lo que·ls és representat, comforme en altres occasions, han
sos antecessors acostumat. Y encontinent feren
desempaliar la casa y tencar las portas foranas y
feren convidar tots los officials per al dol, per lo
endemà dematí, manant vinguessen ab las gramalles de dol.
Dilluns, a XXIII. En aquest die los senyors deputat y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, lo senyor oÿdor real absent per sa indisposició del consistori y casa de la Deputació,
donaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, una scriptura, la qual digueren ser la resposta donada per part del excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb,
lochtinent y capità general de sa magestat en lo
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, a la embaxada a ell feta per part de
ses senyories a 9 del corrent, la qual manaren ser
per mi, dit scrivà major, continuada en lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«Haviendo entendido la embajada, que se me
hiço por parte de los diputados, sobre la contrafacción que pretende la ciudad de Barcelona, en razón de la evocata causa hecha en la regia corte
a. a continuació ratllat fonch servit Nostre Senyor que.
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contra Jorge de Fluviá y doctor Jusepe Estavanell,
y en razón de tormarles los dichos, en quanto a la
jurisdicción // 263r // que pretende le perteneze, y
mandádolo mirar y estudiar y héchome relación
sobre ello, de todo hallo que no se enquentra con
constituciones de Cathaluña, ni privilegios de la
ciudad, pues le queda camino para pedirlo por
justicia, la qual haré que se le guarde, siempre
que por parte de dicha ciudad se solicite.»
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General anaren consistorialment ab les masses xiques y, ells, ab gramalles de dol, acompanyats dels officials de la
casa de la Deputació y altres del General y Bolla, també tots endolats, en la casa e o palau dit
del rey, a hont lo dit senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich feya sa habitació, per a tenir
allí lo dol y, entrant en la primera sala del dit
palau, trobaren lo cos del dit senyor bisbe que
estava dalt en un túmol que li havien fet, ab sa
mitra y hàbits episcopals y passaren avant, en la
segona sala del dit palau, en la qual se assentaren en unes cadires, juntament ab lo magnífich
advocat fiscal, scrivà major, regent los comptes,
racional y altres officials del dit General, militars, los quals se assentaren també ab cadires,
per son orde, y los demés officials no militars se
assentaren en un banch, y allí estigueren molt
bona estona, tenint lo cap del dol y, després
se’n tornaren dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, axí mateix consistorialment, ab lo mateix acompanyament, en la present casa de la
Deputació y, allí, feren convidar als mateixos
officials per lo endemà, per a continuar lo dit
dol.
Dimars, a XXIIIIo. En aquest die dematí, los senyors deputats y oÿdors de comptes // 263v //
del dit General anaren consistorialment, ab les
masses xiques y, allí, ab gramalles de dol, acompanyats dels officials de la casa de la Deputació y
altres del General y Bolla, també tots endolats,
en la casa e o palau dit del rey, a hont lo senyor
bisbe de Leyda, deputat eccleiàstich, feya sa habitació per a continuar allí lo dol y, entrant en la
primera sala del dit palau trobaren lo cos de dit
senyor bisbe, que estava dalt en un túmol que li
havien fet, ab sa mitra y hàbits episcopals, y passaren avant, en la segona sala del dit palau, en la
qual se assentaren en unes cadires, juntament ab
lo magnífich advocat fiscal, scrivà major, racional y regent los comptes y altres officials del dit
General, militars, los quals també se assentaren
ab cadires, per son orde, y los demés officials no
militars se assentaren en un banch y, allí, estigueren molt bona estona tenint lo cap del dol y
després se’n tornaren dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, axí mateix consistorialment, ab lo mateix acompanyament, en la pre-

teix acompanyament en la present casa de la
Deputació.

sent casa de la Deputació y, allí, feren convidar
als mateixos officials per lo endemà, per continuar lo dit dol.

Dijous, a XXVI. En aquest die se continuà, en la
capella vella del gloriós sanct Jordi, la celebració
de les misses per la ànima del dit molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat
ecclesiàstich deffunct, comforme per mort de
deputats y oÿdors se acostuma.

Dimecres, a XXV. En aquest die dematí, se comensaren a celebrar en la present casa de la Deputació, en la capella vella de Sanct Jordi, les
misses per la ànima del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, diffunct, comforme se acostuma per la
mort dels deputats y oÿdors.
En aquest mateix die, a les tres hores després dinar, los // 264r // molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya y oÿdors de comptes
de dit General, ab los porters y masses xiques
cubertes de dol devant, acompanyats de molts
officials, axí de la present casa com altres del
General y Bolla de la present ciutat de Barcelona, ab gramalles endolats, anaren a continuar lo
dol de la mort de dit molt il·lustre senyor don
Pere Antoni Serra, bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich, en lo dit palau real de la present ciutat, en lo qual, dit senyor bisbe y deputat feye sa
habitació y ha finit sos dies, y se assentaren juntament ab los dits officials, ço és, los dits senyors deputats, oÿdors de comptes, assessors,
advocat fiscal, scrivà major, racional, regent los
comptes y officials militars, en cadires, y los demés officials en banchs y, axí assentats, tingueren lo dol per molt bona estona, fins a tant que
vingueren los molt il·lustres senyors Capítol y
reverent clero de la Seu de la present ciutat de
Barcelona a aportar-se’n, com se’n aportaren,
en forma y ab lo acompanyament de sepultures,
ab moltas atxes enseses, lo cos del dit senyor
bisbe, deputat ecclesiàstich diffunct, lo qual
se’n aportaren alt ab un túmol y los senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment,
en la forma daltdita y ab lo acompanyament
dels dits officials, graduats per son orde, acompanyaren lo dit cos y funeràries, lo qual aportaren ab molta solempnitat per detràs de la Seu
exint al carrer de la Deputació y carrer del Regomí, carrer Ample, per devant Sancta Maria,
carrer de Moncada, per la Bòria, devall la presó,
plassa del Rey, devant la Inquisició y entraren
en la Seu per lo portal major, y los senyors deputats y oÿdors, ab los dits officials, se assen- //
264v // taren dalt, en lo presbiteri de la Seu, a
hont hoïren les matines y laudes se celebraren
en aquella per la dita funerària y, després se’n
tornaren, ab lo mateix acompanyament en lo dit
palau real y muntaren dalt, fins a la primera sala
de aquell, a hont se despediren del senyor canonge Barthomeu Gavàs, canongea de la Seu de
Leyda, y de altres persones de la casa de dit senyor bisbe y, de aquí, se’n tornaren, ab lo ma-

Divendres, a XXVII. En aquest die se acabaren
de dir les misses en la capella del gloriós sanct
Jordi per la ànima del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Leyda, deputat ecclesiàstich diffunct, y axí mateix, se celebrà lo aniversari acostumat celebrar-se per los que moren
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
ab molta solempnitat, pregant al Senyor sie servit tenir-lo en la Glòria et eius anima requiescat
in pace.
265r

a. canonge interlineat.
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Disapte, a XXVIII. En aquest die hi hagué junta
de braços, en la present casa, per fer la extracció
de nou habilitadors per la inseculació fahedora
dels lochs vaccants de deputat ecclesiàstich, per
la extracció fahedora de deputat del dit estament, per lo restant del present trienni, per
mort del il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Pere Antoni Serra, bisbe de Lleyda, deputat ecclesiàstich, comforme disposició del capítol 8 del nou redrés del General, y servieren de
braços los testimonis devall scrits dels tres estaments, los quals foren los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors fra Steve Salacruz, abat de Sanct Pere de Galligants, lo doctor Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de
Barcelona, lo doctor Pere Folquer, ardiaca y canonge de dita Seu; per lo estament militar los
senyors don Joseph Clariana y Dezcallar,
mossèn Francesch Puigjaner, Joan Tarragó,
donzell; per lo estament real los senyors Antich
Saleta y Morgades, ciutadà honrat de Barcelona, mestre Agustí Bruno, doctor en medicina,
// 265v // mestre Agustí Calvet, doctor en medicina. Entre los quals se suscità algun debat y
qüestió sobre la forma de sèurer en lo acte de
dita extracció, pretenent los ecclesiàstichs haver
de sèurer en primer loch, després los militars y
després los reals y axí, dits testimonis, per ara y
per no haver-se de differir lo acte de la extracció, sens prejudici algú de sos drets y accions, se
acontentaren de sèurer en la forma que fins assí
s’és acostumat, ab expressa protestació que lo
present acte no sie tret en conseqüència. Presens per testimonis Jaume Roca y Hierònym
Galí, escrivent. Y encontinent, en presència de
dits braços y testimonis que serviren de braços,
foren extrets nou habilitadors, ço és, tres de
cada estament següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors fra don Jaume Meca y
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Terça, lo doctor Joseph Claresvalls, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Barthomeu Gavàs, canonge de la Seu de Leyda; per
lo estament militar los senyors Francesch Ferrer, donzell, Domingo Moradell, donzell, Melchior Granollachs, donzell; per lo estament real
los senyors micer Joseph Massó, // 266r // micer
Joseph Montaner, micer Francesch Aguiló. E
fet açò y estant juntes les dites persones extretes per fer las habilitacions, havent jurat y oÿt
sentència de excomunicació en la sòlita y acostumada forma, se mogué competència y debat
entre ells acerca del modo de assentar-se y, axí
se assentaren, ço és, los tres ecclesiàstichs al cap
de la taula, lo ardiaca Claresvalls y després los
dos ecclesiàstichs hu a cada costat, després los
militars y després los reals per son orde. E fonch
presentada entre ells la scriptura y protesta del
tenor següent:
«Havent-se suscitat algun debat o diferència
entre los senyors habilitadors, vuy, die present,
extrets per la inseculació fahedora dels lochs
vaccants de deputat ecclesiàstich, sobre la forma y orde de sèurer en lo acte de la present inseculació, pretenent los dits senyors habilitadors ecclesiàstichs haver de sèurer en primer
loch y aprés los militars y aprés los reals, pretenent los militars y reals haver de sèurer interpol·ladament y, axí, los dits senyors habilitadors
militars y reals, per ara y per no haver de differir
lo acte de la present inseculació, del que poria
resultar dany al General, y sens prejudici algú
dels drets y pretencions, se acontenten sèurer
en la forma sobredita, comforme han segut en
lo últim acte de habilitació, ab expressa protestació que lo present acte no sia tret en conseqüència, ni per aquell se augmente ni disminuesca // 266v // lo dret de las parts. Presents
per testimonis Jaume Roca, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.»
E fet açò, encontinent comensaren lo acte de
dita inseculació y acabaren aquell lo endemà,
com més largament és de vèurer en lo acte de
dita inseculació, continuat en libre de Deliberacions sots la dita jornada.

Mars MDCXXXII
Dilluns lo primer. En aquest die se féu extracció
de novena per la habilitació dels ecclesiàstichs
deputats qui poden concòrrer, o no, ab convocació de braços, cridats del die de aÿr, en
presència de nou testimonis, los quals serviren
de braços, com és acostumat y dits testimonis
foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, //
267r // lo doctor Joseph Claresvalls, ardiaca y ca404

nonge de dita Seu, lo doctor Pere Folquer, canonge de dita Seu; per lo estament militar los
senyors Francesch de Sorribes y Rovira, donzell, don Joseph Clariana, Francesch Puigjaner,
donzell; per lo estament real los senyors micer
Gili Rull, micer Narcís Mir, mestre Agustí Calvet, doctor en arts y medicina. Y encontinent
fonch feta extracció de habilitadors en la forma
acostumada, en que foren extrets, ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors fra Vicents
Ferrer, abat de Sanct Miquel de Coxà, fra don
Pedro de Lordat, lo doctor Pau Claris, canonge
de la Seu de Urgell; per lo estament militar los
senyors Miquel Fivaller, donzell, don Alexandre
de Cordelles, don Dalmau de Ivorra; // 267v //
per lo estament real los senyors micer Gili Rull,
mestre Joachim Móra, doctor en medicina,
mossèn Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona. Los quals, axí extrets, oÿren sentència de
excomunicació y comensaren lo acte de dita habilitació als dos del dit mes y any y acabaren
aquell lo endemà, comforme més largament
està continuat en libre de Habilitacions, recòndit en la scrivania major del dit General.
Dimars, a II. En aquest die, en lo fet de la pretensió del molt il·lustre y reverent senyor bisbe
de Solsona, si los senyors deputats y oÿdors de
comptes poden ser donats per suspectes en la
habilitació o inhabilitació, que se ha de fer del
dit senyor bisbe de Solsona per a la extracció
de deputat ecclesiàstich, de pròxim fahedora,
ses senyories, a petició del magnífich micer
Jaume Martí qui, de present, fa lo offici del altre dels magnífichs assessors, lo altre dels dits
magnífichs assessors, de present no provehit,
han associat en consultors al dit magnífich micer Jaume Martí, altre dels dits magnífichs assessors, lo noble y molt reverent Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Seu de
Barcelona, y don Francisco Roig y de Mendoça, en quiscun dret doctors, en la present
ciutat de Barcelona, populats, // 268r // los
quals, juntament ab dit magnífich assessor, lo
fet demuntdit decidescan, manant a dit scrivà
major continue la present scriptura en lo dietari de la present casa.
Dimecres, a III. En aquest die, lo molt il·lustre
senyor Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat
de Barcelona y deputat real del General lo present y corrent trienni, ajudant tercer de la scrivania major del dit General, renuncià dit son offici de ajudant tercer de dita scrivania major en
mà y poder de ses senyories. E ses senyories acceptaren dita renunciació, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Jaume Roca, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.

En aquest mateix die se féu extracció de deputat
ecclesiàstich per lo resíduum del present y corrent trienni, vaccant per mort del il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Pere Antoni Serra,
bisbe de Leyda, en la forma que disposen los capítols de Cort y fonch legit lo capítol de la extracció, scrit de letra de mà, continuat al principi de la còpia del libre de la Ànima, per mi
Antoni (Thió), scrivà major y secretari del dit
General, en presència de nou testimonis, los
quals foren los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, // 268v
// Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell,
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona; per lo estament militar los senyors
don Joseph Clariana, Llu ýs Lull, donzell, Francesch Puigjaner, donzell; per lo estament real
los senyors micer Narcís Mir, micer Rafel Puig y
micer Gili Rull. E axí, en presència de dits testimonis, fonch extret, en la forma que disposen
los capítols de Cort, per un minyó, en deputat
ecclesiàstich per lo dit resíduum del corrent
trienni, lo senyor fra Steve Salacruz, elet abat de
Sanct Pere de Galligants.
269r

Divendres, a V. En aquest die jurà lo molt il·lustre senyor fra Steve Salacruz, elet abat de Sanct
Pere de Galligants, deputat ecclesiàstich novament extret per lo resíduum del trienni corrent,
per mort del il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Leyda, lo qual jurament féu en la sala
vella del foch, de la present casa, y en lo loch y
forma acostumats, lo qual vingué en la present
casa molt acompanyat y sensa massa, y en venir,
entrà en la capella, exint-lo primer a rèbrer los
demés senyors deputats y oÿdors al cap de la escala, ab les masses grans y, de allí, se’n entraren
tots a la capella a hont oÿren missa, posat quiscú
d’ells en son loch y, acabada la missa, se’n anaren a la dita sala vella, assentant-se dits senyors
deputats y oÿdors en filera ab sos banchs vanovats, estant lo dit senyor fra Steve Salacruz al
cap de la filera y lo vicari general del il·lustríssim
y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona al
cap de la taula y, al temps se li publicà la sentència de excomunicació per lo dit vicari general,
dit senyor abat Salacruz estigué dret y descubert
y, acabat lo dit acte, lo qual serà continuat en libre de Juraments, se’n anaren tots los dits senyors de consistori en la sala del dit consistori y
allí feren negoci.
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Dilluns, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
general de Cathalunya, enviats a cercar per lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, per medi de son secretari y
scrivà de manament, Miquel Pérez, anaren con405

sistorialment, ab los porters y masses grans devant y acompanyats de molts officials del dit
General, en son palàcio y casa y, arribats a sa
presència, los rebé ab molta cortesia y los explicà, de paraula, la voluntat de sa magestat que
era lo contengut ab la real carta de sa magestat,
que·ls donà de part de sa magestat. E ses senyories prengueren la dita real carta y, de paraula,
respongueren a sa excel·lència que ells veurien
lo contengut ab dita real carta y, en tot, acudirien a la obligació de sos càrrechs y officis y, axí,
se despediren ab les mateixes cortesies y tornaren en la present casa, a hont manaren llegir la
dita carta per mi, Antoni Thió, scrivà major y
secretari del dit general dea // 270r // Cathalunya, y, llegida, manaren que aquella fos continuada en lo present dietari, la qual és del tenor
següent:
«El rey. Diputados. Los enemigos de nuestra santa fe cathólica, assí como reconocen que soy el único rey que con nerbiob y valor me opongo a la defensa della, assí se han colligado contra los reynos
de mi corona, inquietándolos y a los amigos della
por quantos caminos han podido y, siendo causa
común la de su deffensa y la de la prevención,
para que no prevalescan, bien se vee quánta hazienda es menester para acudir a todo y que, consiguientemente, no puede bastar mi patrimonio
real que, con tanta largueça, le he consumido y
consumo en estos efectos, si no es aiudado de los ecclesiásticos, que tan interessados están en assistirme, por su estado, profesión y comodidad propria y
tan prontamente, que sea de efecto su socorro. Esto
es preciso que, después de fiarlo assí de los ecclesiásticos, lo perficione la auctoridad y decreto appostólico y, aunque confío también que su Sanctidad
verná en ello, todavía para que, con mayor brevedad, se incline a concederlo y sepa en lo que podrá
hazerlo y la parte de consuelo que recibirán mis
vassallos en esta gracia, le supplicaréis con carta
particular tenga en bien que, para mientras duran estas occasiones, aplique la mitad de lo que
montaren las rentas de todo quanto ecclesiástico
vaccare en esse reyno en los seis meses primeros
para los gastos de la guerra y, juntamente, heche
una contribución general en todo el clero, con que
// 270v // promptamente se acuda a las prevenciones que, precisamente son necessarias, insinuando
a su Sanctidad en la carta, que no permita que
con la dilación, se haya de llegar a las extremidades, ni sec vea en peligro de pegarsed la roña de la
heregía en esse Principado tan cathólico y que, con
tanta pureça, se ha conservado en él siempre la fe.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1609.
b. nierbo al manuscrit.
c. a continuació ratllat a.
d. pagarse al manuscrit.
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Todo se lo significaréis con tanta viva instancia
como la materia obliga y como de vosotros espero,
en que, demás de lo dicho, recibiré particular servicio. Dada en Madrid a XIIIIo de febrero
MDCXXXII. Yo el rey. Vidit episcopus, pressidens.
Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit don
Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes
Laurencius de Villanueva, secretarius.»
Dimecres, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los magnífichs Bertran
Dezvalls y Antich Saleta y Morgades, ciutadans
honrats de Barcelona, ab embaxada de parta //
271r // dels molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent, en exequució de la deliberació de dit savi Consell de Cent a sis del present y corrent mes de mars, la qual explicaren de
paraula, representant a ses senyories lo mateix
que està continuat en la dita deliberació, la qual
donaren dits embaxadors a ses senyories en
scrits, que està cusida en lo present dietari, signada de letra B. E ses senyories, responent a la
dita embaxada per paraula del molt il·lustre senyor deputat militar, que ells estaven promptes
y aparellats de acudir, com acuden en tot, a la
obligació de son càrrech y offici, procurant donar gust als senyors consellers y savi Consell de
Cent en tot lo que donaran loch los capítols y
actes de Cort.
Dijous, a XI. En aquest die se tingué junta de
braços en la present casa, cridats lo mateix die
ab veu de pública crida, en la qual entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço
és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don
Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de
la Seu de Gerona, don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
Francesch Peroy, cabiscol y canonge de la Seu
de Tortosa, Pacià Càrcer, ardiaca de Conflent,
Miquel Agullol, cabiscol y canonge de la Seu de
Solsona, // 271v // Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de dita Seu, Pere Folquer, ardiaca y canonge de dita Seu, Jaume
Ferran, canonge de la Seu de Urgell, Jacinto
Colí, canonge de la Seu de Elna, Francesch
Puig, canonge de Tortosa, Lu ýs Cassador, canonge de la Seu de Barcelona, don Joachim
Carbonell, canonge de dita Seu, Joseph Hierònym Besora, canonge de la Seu de Leyda, don
Galceran de Semmenat, canonge de la Seu de
Barcelona, Jaume Corts, ardiaca y canonge de
dita Seu, Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell, Miquel Saleta y Serra, canonge de la Seu de
Barcelona, Francesch Paga, canonge de dita
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1609.
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Seu, Matia Amell, canonge de dita Seu, Francesch Tavarner, canonge de dita Seu, Hierònym
Pobla, canonge de dita Seu, fra Francesch Monfar, prior de Sanct Cugat de Vallers, fra Diego
de Boxadós, del hàbit de Sanct Joan, Gervasi
Granell, canonge de la Seu de Barcelona, Antoni Joan Garcia, canonge de dita Seu, Llu ýs Esquerrer, canonge de dita Seu, fra Diego de
Gorchs, paborde de Ripoll; per lo estament militar los senyors don Francesch de Gilabert, don
Joan de Erill, // 272r // don Joseph de Fluvià,
don Aleix de Semmanat, Bernat Miquel, don
Joseph Terré, don Joseph Gamis, don Francisco
Junyent, don Phelip Vilana, Francesch de Tamarit, don Pedro de Vilanova, Francesch Genovès, don Joan de Peguera, don Ramon de
Guimerà, don Francesch de Villalba, Joachim
Valls y de Santcliment, Hierònym de Gàver,
don Joseph Calvo, Joseph Spuny, Phelip de
Sorribes y Rovira, Anton Descallar y Raset, don
Ramon Çalbà, Francesch Valls y de Santcliment, Narcís Ramon March, Joan Frígola y de
Lordat, Jaume Ros, Francesch Pardina, Onoffre
Cortit, // 272v // Miquel Cortit, Onoffre Çarriera, Francesch Ferrer, Phelip de Boxadós, don
Joachim Margarit y Reguer; per lo estament
real los senyors conseller en cap, Antoni Thió,
Francesch Masdéu, Francesch Palau, Bertran
Dezvalls, Hierònym Saurí. Als quals, fonch per
ses senyories feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A vuyt del corrent mes
de mars, lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità general de la
magestat del rey, nostre senyor, en aquestos
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, nos envià a demanar, y en sa casa y
palàcio, nos explicà de paraula, que sa magestat
seria servit que nosaltres suplicàssem ab nostra
carta a sa Sanctedat que, per ajuda dels gastos se
offerexen per a sustentar las guerras contra los
enemichs de la sancta fe cathólica, tingue a bé
aplicar, per a mentres duren las occasions de las
ditas guerras, la meytat del que montaran // 273r
// las rendas de tot lo ecclesiàstich que vagarà en
los sis mesos primers y, juntament, pose una
contribució general en tot lo clero, ab que
promptament, se acude a las prevencions que
precisament són necessàrias, com més largament sa magestat scriu en la carta que·ns donà
dit senyor duch, la qual se legirà a vostra senyoria en loch de proposició, perquè de tot lo contengut en ella sien vostres senyories plenament
informats y com, molt il·lustres senyors, aquest
negoci sie de la importància, ponderació y concideració que de ell mateix se poden col·legir y,
per la bona direcció de aquell, sie molt important lo parer y consell que, de vostres senyories,
com de personas tant effectes al servey de sa ma-

gestat y zelosas de la utilitat y beneffici de
aquesta província y tant interessadas en lo bé de
aquella nos podem promètrer, desijant summament acertar, havem resolt comunicar-lo a vostra senyoria perquè sien servits aconsellar-nos lo
que aparexerà convenir y ser de la obligació de
nostre càrrech y lo que devem fer en lo que, per
sa excel·lència nos és estat representat y per sa
magestat encomanat ab dita sa real carta, que
nosaltres, ab lo savi y madur consell que esperam de vostra senyoria, nos prometem acertar
en servey de Déu y de sa magestat y en utilitat
de la província, ab conservació de las generals
constitucions, prerrogatives, privilegis y altres
drets de aquella.»

274r

E legida la dita proposició y real carta, continuada en lo present dietari sots jornada de vuit
del corrent, lo dit senyor conseller en cap prengué còpia de dita proposició y carta real de sa
magestat y se’n anà en la casa de la present ciutat, per consultar aquelles ab ses magnificències
// 273v // y, a cap de poch, tornà en dita junta de
dits braços y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits braços, tots los
senyors de aquells votaren, quiscú d’ells per son
orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories que, attès que sa magestat, ab sa real carta, legida en los presents braços
scriu, és cosa de la qualitat y grandesa que en ella
se veu y que, fins al present, no·s té notícia may
se sia fet y, per consegüent, lo determinar-se en
cosa dea tanta importància, de prompte, no seria prudència sens primer, ab temps y madur
consell, investigar si lo que sa magestat mana té
alguna inconveniència, ara sia que contravingue
a las generals constitucions de Cathalunya o,
per altres respectes que·s concideraran, que los
senyors deputats nomenen persones dels tres
estaments en número copiós, ab la forma acostumada, los quals vejan y regonegan ditas constitucions, privilegis y altres disposicions y també
los dietaris y papers de la present casa, axí los
recòndits en lo archiu de aquella, com tot lo demés apparrà convenir per la bona direcció del
que se ha proposat y, en cas sien menester, consulten los assessors y advocat fiscal de la present
casa y, vist y sensurat tot lo que hauran trobat,
ho posen en un paper, apuntant juntament lo
que aparexerà degan respòndrer a sa magestat y,
feta aquesta diligència, encontinent se servescan
los senyors deputats juntar braços y, en aquells,
legir tot lo que per ditas personas eletas se haurà
trobat y apuntat, per a que se pugue pèndrer la
resolució del que referirà, tan acertada y convenient que redunde de aquella lo servey de Déu,
Nostre Senyor, de sa magestat y del beneffici
públich.
a. de interlineat.

Disapte, a XIII. En aquest die, ses senyories, en
exequució de la resolució presa en los braços
tinguts lo die de després aÿr en la present casa,
acerca del que sa magestat demana ab sa real
carta, en la proposició de dits braços mencionada, manaren convidar las personas eletes dels
tres estaments devall scrites per al die present,
per a les tres hores passat migdie per a juntar-se
en la present casa, que són los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors don
Bernat de Cardona, ardiaca y canonge de la Seu
de Gerona, Hierònym Roig, sacristà y canonge
de la Seu (de) Barcelona, don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de dita Seu, Pacià Càrcer, ardiaca de Conflent, Francesch Puig,
canonge de la Seu de Tortosa, Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell, Joseph Hierònym
Besora, canonge de la Seu de Leyda, fra Diego
Gorchs, paborde de Berga, de l’orde de Sanct
Benet, Antoni Moragues, canonge de la Seu de
Tarragona; // 274v // per lo estament militar los
senyors Phelip de Sorribes y Dezcoll, don Joan
de Peguera, Francesch de Tamarit, Lu ýs de Boxadós, don Joan de Eril, don Miquel de Rocabertí, don Pedro Aymerich, Francesch Puigjaner, don Francisco Desbosch y Dezcallar; per lo
estament real los senyors conseller en cap, micer
Bernat Sala, Bertran Dezvalls, Hierònym de
Navel, Francesch Codina, Diego Monfar, Antich Saleta y Morgades, Agustí Pexau, micer Joseph Massó y Francesch Pa<u>lau, ciutadans
honrats de Barcelona.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors de comptes del General, junts en son consistori, donaren y liuraren a mi, Antoni Thió,
ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, una suplicació a ses senyories // 275r // donada, a tres del
present y corrent mes de mars, per Francesch
Banyuls, donzell, senyor de Anyer, y Vicents
Valls, també donzell, en Barcelona populat, sobre lo fet de contrafacció de constitucions per
los dits Banyuls y Valls pretesa y, en particular,
de la constitució de la sereníssima reyna dona
Maria, primera en orde en lo títol «De fautoria»
col·loda en lo volum de las constitucions, juntament ab un vot sobre la dita pretensió de contrafacció de constitució fet per los magnífichs
assessors y advocat fiscal del dit General y altres
doctors aplicats en lo dit negoci, la qual suplicació y vot són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A relació del magnífich
micer Pau Guiamet, altre dels jutges de la règia
cort, se han fulminat dos processos y enquestes
de fautoria a ssoles, sens instància de part privada, contra les persones dea Francesch Banyuls,
a. de ... Anyer interlineat.
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forme la constitució primera, no·s pot en Cathalunya fer procés de fautoria de la pau y de la
treva, si no és servada la forma de dita constitució, és a saber, precehint monició, quant se proceheix sens instància de part privada, ab letra
patent que, dins spay del temps limitada a arbitre del official a qui toca fer tal procés, desistescan de afavorir, aconsellar, ajudar ho sostenir
los gitats de pau y treva y, axí, havent-se fets en
la règia cort los processos de fautoria que narra
dita suplicació sens precehir dita monició, dits
procehiments encontran dita constitució primera y, que los senyors deputats tenen obligació
de opposar-se per descàrrech de sos officis a la
dita contrafacció // 276v // y procurar lo reparo
de aquella per los camins acostumats. Marti, assessor. Fontanella, consulens. Rull, consulens.
Aguilo, consulens. Hortola, fisci advocatus Generalis Cathaloniae. Carmona, consulens. Ozona,
consulens.

donzell, senyor de Anyer, y Vicents Valls, donzell, en Barcelona populat, contra la forma de la
constitució de la sereníssima reyna dona Maria,
primera en orde en lo títol «De fautoria» en lo
volum de las constitucions, per no haver-los
presentades primeras letras de fautoria, en la
forma de dita constitució y com, per ser los dits
procehiments y enquestes contra dita constitució y altres, tingan obligació vostres senyories
de instar lo reparo de dita contrafacció. Per ço,
lo síndich del bras militar, qui ha tingut plena
notícia de las ditas enquestas y contrafacció, suplica a vostres senyories sian servits en manar
instar y fer totas las diligèncias que // 275v //
deuen fer y se ha acostumat de fer en semblants
casos, fins a tant sia reparada la dita contrafacció
y sien revocats, cassats y anul·lats tots los actes
fets contra ditas y altres constitucions sobre açò
disposades, que a més que ab açò cumpliran
vostres senyories la obligació que tenen y serà
fer lo de justícia, lo dit suplicant, en dit nom, ho
rebrà de mà de vostres senyories a particular
gràcia y mercè, etcètera. Altissimus, et cetera,
Boix. Oblata III marcii M DC XXXII in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, instantibus dominis auditoribus commiserunt praedicta magnificis assessocibus Generalis, qui illa videant et
referant. Thio, scriba major Generalis Cathaloniae.»

Dilluns, a XV. Festa de la gloriosa santa Eulària.
Dimars, a XVI. En aquest die se juntaren en la
present casa los senyors elets, anomenats per ses
senyories disapte pròxim passat, en exequució
de la resolució presa en los últims braços tinguts
en la present casa.
277r

«Jhesusa, Maria. En lo fet consultat per los senyors deputats del principat de Cathalunya,
acerca si una suplicació presentada a sas senyorias per lo síndich del bras militar, de tres del
corrent, la qual se quexa lo dit síndich que, ha
relacío del magnífich micer Pau Guiamet, jutge
de la règia cort, se han fulminat dos processos y
enquestas de fautoria, a soles, sens instància de
part privada, contra las personas de Francesch
Banyuls, donzell, senyor d’Enyer, y Vicents
Valls, donzell, en Barcelona populat, contra la
forma de la constituciób // 276r // de la sereníssima reyna dona Maria, primera en orde en lo títol «De fautoria» en lo volum de las constitucions, per no haver-los presentades primer
letras de fautoria, en la forma de dita constitució, suplicant a ses senyories sien servits manar
instar y fer totas las diligèncias que·s deuen fer y
se ha acostumat de fer en semblants casos, fins a
tant sia reparada la dita contrafacció y se hajen
revocats, cassats y anul·lats tots los actes fets
contra dita y altres constitucions sobre açò disposants, com en dita suplicació és de vèurer.
Vista la dita constitució y altres del títol «De
fautoria» y lo demés que·s devie vèurer, los assessors y advocat fiscal del General y doctors
aplicats infrascrits són de vot y parer que, coma. Jhesus, Maria interlineat al marge esquerre.
b. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1610.
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Dimecres, a XVII. En aquest die, ses senyories
enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, los senyors Hierònym Roig, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, don Pedro Bosch y Bertran
Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats ab los porters y masses grans
devant y de molts officials del dit General, se
conferiren en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general y, arribats a sa
presència, explicaren y donaren en scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per part del bras militar, per medi de son síndich, ab suplicació presentada en lo consistori dels deputats a tres del
corrent, se ha representat que, ha relació del
magnífich micer Pau Guiamet, jutge de la règia
cort, se han fulminats dos processos de fautoria
contra las personas de Francesch Banyuls, senyor de Anyer, y Vicents Valls, donzell en Barcelona populat, sens instància de part privada,
contra la forma de la constitució primera, títol
«De fautoria», per no haver-los presentades primer letres de fautoria, comforme dita constitució disposa, suplicant-los procurassen lo reparo
de dita contrafacció y altres aplicables, fent las
diligèncias acostumades en casos semblants e
com, // 277v // consultada la dita suplicació per
dits deputats als magnífichs assessors y advocat

fiscal del General y altres doctors aplicats, se
haja resolt que, comforme la dita constitució
primera, no·s pot en Cathalunya fer procés de
fautoria de la pau y de la treva si no és servada la
forma de la dita constitució, precehint monició,
quant se proceheix sens instància de part privada, ab letra patent que, dins lo espay de temps
prefi(gi)dor a arbitre del official a qui toca, desistescan los fautors de afavorir los gitats de pau
y treva y que, per consegüent, havent-se fets en
la règia cort los processos de fautoria a soles,
que narra dita suplicació, sens precehir dita monició, dits procehiments, encontran ab dita
constitució primera y, que tenen los deputats
obligació de opposar-se, per descàrrech de sos
officis, a la dita contrafacció y procurar lo reparo
de aquella. Per ço, desitjant dits deputats cumplir ab lo que deuen y que las constitucions generals sien observades, com és rahó, nos han ordenat vinguéssem, ab embaxada, a representar a
vostra excel·lència la dita contrafacció, hi·l suplicàssem, com ho fem, extrajudicialment, ab
les veres possibles, sie servit manar reparar aquella y que sien revocats tots los procehiments fets
contra dits de Banyuls y Valls, en quant se sia
feta sens servar la forma de dita constitució y altres aplicables, que a més està axí ajustat a rahó,
hi·s déu esperar de la rectitut y grandesa de vostra excel·lència, los dits deputats ho tindran a
mercè.»
E poch aprés, tornats en consistori de ses senyories, los dits embaxadors referiren a ses senyories com havien explicada y donada // 278r // la
dita embaxada, en la forma los era estat ordenat,
y que sa excel·lència havia respost que consultaria aquest negoci ab los doctors del Real Consell y que respondria a ses senyories. E aprés, a
XXII del dit mes y any, lo dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y
capità general demuntdit, per medi de mossèn
Miquel Pérez, scrivà de manament, son secretari, envià a ses senyories la scriptura devall scrita
en resposta de la sobredita embaxada, la qual ses
senyories manaren continuar en lo present dietari y és del tenor següent:
«Respuesta que se ha de dar a los diputados sobre
la embajada que, de su parte, se ha hecho a su excelencia. A la embaxada que, por parte de los señores diputados deste Principado, se ha dado a su
excelencia en 17 de março 1632, suplicando
mande reparar el perjuyzio se haze, por ser contra
constituciones de Cathaluña, procediendo contra
Francisco Banyuls, cuyo dizen ser el lugar de
Anyer, y Vicente Valls, sin instancia de parte y
con processo de fautoria, sin preceder letras, según
la constitución primera, título «De fautoria»,
dize que lo que se ha hecho ha sido por el Consejo y
que, a instancia de las mismas partes han sido re409

questados los magníficos micer Pablo Guiament y
Jayme Mir, juezes de sus causas, a los quales han
respondido, a 6 del presente mes, diziendo, entre
otras cosas, que los procedimentos y processos hechos
contra ellos no son // 278v // en los términos ni por
los effectos que hablan dichas constituciones y, assí,
no tiene lugar la revocación que se pide, pues no se
ha hecho processo de fautoria de paz y tregua, sinó
de regalía y, por consiguiente, que no áy contrafación de constituciones y está siempre muy promto y
aparejado en guardar y hazer guardar los usages,
constituciones y demás derechos de la tierra.»
En aquest mateix die, los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General vingueren
en consistori de ses senyories y donaren a ses
senyories un vot en scrits, firmat de ses mans,
acerca dels pagaments de les terces dels arrendaments de les bolles, lo qual, ses senyories manaren continuar en lo present dietari en la forma
següent:
«En lo fet consultat als magnífichs assessors y
advocat fiscal del general de Cathalunya, si los
senyors deputats, no obstant lo disposat en lo
capítol 61 del nou redrés del General de las
Corts del any 1599, poden obligar, en los actes
dels arrendaments que·s fan de drets de bolla y
General, als arrendataris que paguen las terças
dels arrendaments a sos plasos, sens retenir-se
las tres que presuposa dit capítol 61 se poden
retenir lo primer any o si se ha de estar a la disposició de dit capítol. Vist y conciderat dit capítol 61, attès, per relació dels officials de la casa
de la Deputació a qui tocan las matèrias de
arrendaments de drets de General y Bolla, consta que, de molts anys a esta part, se ha observat
que los arrendataris de dits drets sempre se han
retingudes las tres terças del primer any y que,
dita consuetuta // 279r // se troba aprovada per
lo disposat en dit capítol 61 y, attès que las consuetuts en la present casa tenen força de capítol
de Cort y que los capítols deuen ser observats
de la manera que·s troben stablerts, són de vot y
parer, que dits senyors deputats tenen obligació
de estar a la dita consuetut provada per dit capítol sexanta-hu. Salvo, et cetera. Marti, assessor.
Hortola, fisci advocatus Generalis Cathaloniae.
Vinyals, assessor.»
En aquest mateix die se tornaren juntar les persones eletes, anomenades per ses senyories a
tretse de mars pròxim passat, en exequució de la
resolució presa en los últims braços tinguts en la
present casa.
Dijous, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Argila,
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1610.
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doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
féu relació a ses senyories com ell visite lo magnífich Antoni Thió, scrivà major y secretari del
General, lo qual dix estar en lo lit ab indisposició, per la qual no pot servir lo dit son offici.
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En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa, lo qual féu relació com lo
magnífich Joseph Fontanella, doctor en drets,
sobrecullidor del dit General en la part de levant, ha comptat y pagat la terçaa // 280r // de
janer, febrer y mars del any pròxim passat de
1631, tant per lo dret ordinari com de galeres,
exceptatb los libres y diners de les taules de Perpinyà y sa col·lecta, de la vila de Arenys y de la
vila de Granollers, les quals deuen los libres y
diners de la dita terça.
Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, junts en son consistori, lo senyor oÿdor real absent per sa indisposició, donaren y liuraren a mi, Antoni Thió, scrivà major
y secretari del dit General, un vot fet per los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del dit General y doctors aplicats en lo negoci
de la captura y procehiments fets per sa
excel·lència contra lo noble don Francisco Junyent, juntament ab una suplicació, donada a
ses senyories per dit don Francisco Junyent, y
un manament ab aquella exibit, los quals vot sia
continuat en lo present dietari y las ditas suplicació y manament cusits, signat y signada de letra B y C.
«En lo fet consultat per los senyors deputats als
doctors infrascrits sobre la suplicació, presentada en lo consistori de ses senyories per lo noble
don Francisco Junyent y de Çapila, en la qual
dedueix que, no obstant que per privilegis,
pragmàticas reals y altres drets municipals, confirmats ab constitucions de Cathalunya et signanter per lo privilegi concedit per lo senyor rey
don Fernando Segon al estament militar, en
Barcelona, a 9 de octubre 1482, estiga disposat
// 280v // que no·s puga procehir contra algun
militar sens instància de part formada, confirmat ab altre privilegi per lo mateix rey don Fernando, a 2 de setembre 1510, que hu y altre
són en lo volum de las pragmàticas, en los capítols 4 y 5, títol «De acusacions» y se troben
confirmats ab lo capítol 94 de las Corts del any
1599, approvats y jurats per la magestat del rey,
nostre senyor, per lo excel·lentíssim lochtinent
general y magnífichs doctors del Real Consell,
a. a continuació un vot i una suplicació, transcrits a l’Apèndix 3, a la pàg. 1611.
b. acceptat al manuscrit.
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dit Junyent és estat capturat y posat en los càrcers reals d’esta ciutat, se li ha presa la deposició
per lo magnífich micer Gabriel Berart, jutge de
la règia cort, com a reo y últimament fet un manament, precehint conclusió del Real Consell,
sobre les matèries de les quals ere estat interrogat, ab pena pecuniària, tot a sola instància del
procurador fiscal de la règia cort, sens haver-ley de part privada y suplica, attès dits procehiments són contra los dits reals privilegis y constitucions, sien servits dits senyots deputats, per
la obligació de son offici, instar la revocació dels
dits procehiments y, en quant menester sie, la
declaració y exequució de les penes posades en
les constitucions «De la observança», com més
largament en dita suplicació està contengut, a la
qual se ha relació.Vista dita suplicació y tot lo
deduït en aquella, vist dit manament al dit don
Francisco Junyent fet, vists dits dos privilegis en
dita suplicació mencionats ab dit capítol 94 de
les Corts del any 1599 y, finalment, vist tot lo
que·s devie vèurer, després de moltes conferències tingudes entre sí sobre la matèria, precehint
madur consell, attès que en dits privilegis se troba concedit per dit senyor rey don Fernando a
les persones militars de aquest Principat y sos
comptatsa, // 281r // que no·s puga procehir
contra ells sens instància de part formada, ni ferse procehiments contra dites persones militars
ex mero officio, ni pot lo fisch repèndrer ni continuar la instància de la part privada, cessant
aquella, la qual concessió, axí generalment disposada en dits privilegis, apar que constitueix
una regla general en favor de dites persones militars en tots casos, execptats los de regalia, quae
in qualibet concessione sensetur excepta y que,
per consegüent, als dits privilegis se’ls deu tota
observança, axí per sa magestat com per son excel·lentíssim lochtinent y magnífichs doctors
del Real Consell, qui·ls han jurat cum teneantur
observare ea quae jurarunt ex quo consensu ligatis existunt, attès consta que dita captura, lo exigir-li la deposició y fer-li dit manament al dit Junyent són procehiments fets a instància del
procurador fiscal de la règia cort, com ho diu lo
mateix manament que se li féu a 21 de juny
1631, sens haver-le-y de part privada y que, en
conformitat del que disposan dits reals privilegis, no·s podian fer sens notòria violació de
aquells y de les constitucions que·ls confirman y
altres drets aplicables, màxime attesa la qualitat
del delicte, per occasió del qual dita captura, dit
manament y tots los dits procehiments són estats fets, en lo qual poterat cadere instancia partis privativae, attès tot lo demés que se havia de
attèndrer, los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats infrascrits són
a. a continuació un manament, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1612.

facció y procurassen la observança de dits privilegis de la manera que deuen. E com dits deputats, per donar la satisfacció que·s rahó, hajan
consultat la suplicació, per dit Junyent donada,
als magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y a altres aplicats, y després de
algunes juntes tingudes sobre dita contrafacció,
hajan resolt que la captura, manament ab pena
pecuniària y altres procehiments fets contra dit
Junyent, a instància del procurador fiscal sens
tenir la privada, encontra ab dits reals privilegis
y altres drets aplicables y que deuen dits deputats exir a la dita contrafacció. Per ço, nos han
ordenat vinguéssem ab embaxada a suplicar a
vostra excel·lència, com ho fem, extrajudicialment, sia servit manar revocar tots los procehiments fets contra dit Junyent, a instància sola
del procurador fiscal de la règia cort, y que sien
sempre observats dits reals privilegis y los demés
aplicables a ells, concedits al estament militar,
axí per haver-los jurats sa magestat, com vostra
excel·lència, com a son lochtinent general, com
també per ser vostra excel·lència lo cap y president del bras militar per los estats de Cardona y
altres, que vastament posseheix en esta província, y, com a tal, lo més interessat // 283r // en la
observança de dits reals privilegis y de tots los
demés favors concedits al stament militar, com
ho speran sempre de vostra excel·lència, que·u
tindran a mercè. Y també nos han ordenat representàssem a vostra excel·lència los excessos y
desordes que han fet y fan los soldats de cavall,
que·s troban al present hospedats en las parròchias de Vilasar y de Tayà, fent-se donar per forsa tot lo necessari per al sustento de sas personas
y tota la sivada y palla que han menester los cavalls, sens voler-ne pagar un diner, contrafent
no sols a les generals constitucions de Cathalunya, però encara als òrdens que vostra
excel·lència ha donats, en comformitat del que
elles disposan y passan tant avant dits excessos
y las opresions que fan als amos de las casas a
hont se ospedan, que·ls han obligats a anar-se’n
d’elles, y ha representar als dits deputats, per a
que, constant de dites contrafaccions, los consta
de la informació rebuda en son consistori, poguessen ser-los subllevats de aquelles y, axí, suplicam a vostra excel·lència extrajudicialment
sie servit reparar ditas contrafaccions y prejudicis, comuns y privats, que a més de estar ajustat
a rahó, ho reputaran a mercè.»

de vot y parer que, ab los dits procehiments de
la captura dea // 281v // dit Junyent y haver-li
exigida la deposició com a reo y fet dit manament ab la pena pecuniària de tres-centas liuras,
a instància del procurador fiscal de la règia cort,
sens haver-le- y de part privada, se ha contrafet a
dits reals privilegis concedits a les persones militars y a las constitucions que·ls confirman y altres drets aplicables y, que axí, tenen obligació
los senyors deputats de procurar lo reparo de
dita contrafacció y la observança de aquells, de
la manera que, per las generals constitucions,
capítols de Cort, usos, consuetuts de la casa de
la Deputació se acostuma fer en semblants casos, per a que dits privilegis resten observats y
il·lezos, com és rahó, y las personas del estament militar no sien privades del favor y mercè
que los sereníssims reys de Aragó, en concideració dels serveys fets a la corona real foren servits
concedir-los. Marti, assessor. Don Franciscus
Roig de Mendoça, consulens. Claresvalls, consulens. Don Josephus de Farrera, consulens. Hortola, fisci advocatus Generalis Cathaloniae. Gavas,
consulens Narcisus Mir, utriusque juris doctor.
Vinyals, assessor. Rull, consulens. Ozona, consulens.»
282r

Divendres, a XXVI. En aquest die, ses senyories
enviaren ab embaxada al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, los senyors Hierònym Joseph Besora, canonge de la
Seu de Leyda, don Francisco Grimau y Diego
Monfar, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats, ab los porters y masses grans
devant y de molts officials del dit General, se
conferiren en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general y, arribats a sa
presència, explicaren y donaren en scrits la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per ocasió de la captura que vostra excel·lència fonch servit<s> manar
fer de la persona de don Francisco Junyent y
Çapila y del manament que se li féu estant pres y
altres procehiments contra sa persona fets, a
instància del procurador fiscal de la règia cort,
sens haver-la- y de part privada, acudí dit Junyent al consistori dels deputats del General de
Cathalunya y, ab suplicació representà que, ab
dits procehiments, se havia contrafet al privilegi
del senyor rey don Fernando Segon, concedit a
9 de octubre 1481, confirmat a dos de setembre
1510, en favor // 282v // del estament militar,
disposant que no·s puga procehir contra personas militars sens instància de part privada, concloent que, dits deputats, per la obligació de
son offici, hisquessen al reparo de dita contra-

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien explicada y
donada la dita embaxada a sa excel·lència, y que
ell havia respost, que ell ho miraria.
283v

a. a continuació repetit de.
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Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die, los noble y
molt reverents senyors don Bernat de Cardona,
ardiaca major y canonge de la Seu de Gerona,
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síndich del molt reverent y insigne Capítol y
senyors canonges de dita Seu, Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, síndich del molt reverent y insigne Capítol de la
Seu de Barcelona y senyors canonges de dita
Seu, Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa, síndich del molt reverent y insigne Capítol
y senyors canonges de dita Seu, Joseph Ozona,
canonge de la Seu de Vich, síndich del molt reverent y insigne Capítol y senyors canonges de
dita Seu, y Joseph Besora, canonge de la Seu de
Leyda, síndich del molt reverent y insigne Capítol y senyors canonges de dita Seu, comforme
de sos sindicats consta, ço és, del sindicat de dit
senyor ardiaca Pacià Càrcer, ab acte rebut en
poder de Gaspar Pi, burgès y per auctoritats
apostòlica y real notari públich de Perpinyà, secretari del dit molt reverent Capítol de Elna, a
20 del present y corrent mes de mars, y del sindicat del dit senyor Francesch Puig, ab acte rebut en poder de Pere Martí, per auctoritats
apostòlicaa // 284r // y real notari de Tortosa y
scrivà del dit molt reverent capítol de Tortosa,
als 16 del corrent mes de mars y, del dit senyor
Joseph Ozona, ab acte en poder de Joan Lúcia,
notari públich de Vich, a 16 de dezembre 1631,
del dit senyor Pau Claris, ab acte rebut en poder
de Pere Marquez, per auctoritats apostòlica y
real notari públich y scrivà del dit molt reverent
y insigne Capítol de Urgell, als 20 del dit present y corrent mes de mars y, de T. b..., constituïts personalment, en dits noms respective, devant ses senyories y en son consistori, han donat
y presentat a ses senyories una suplicació, suplicant a ses senyories lo mateix que en la dita
scriptura se suplica, requerint a mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General,
levàs acte de la presentació de aquella y tocàs la
oblata en la forma acostumada. E ses senyories,
oÿda la dita suplicació, manaren ser aquella continuada en lo dietari de la present casa y cusida,
signada de letra B.
284v

han aparegut ser a propòsit y convenir, posats y
continuats en scrits, los quals seran assí cusits,
signats de letra B, perquè ses senyories sien servits, en exequució de la dita resolució de dits
braços, proposar aquells en altra junta de braços, que aparexerà a ses senyories juntar en la
present casa, perquè en ella, ab dits apuntaments y advertèncias, se prenga la resolució que
convé sobre lo dit fet, al servey de Déu, de sa
magestat y en beneffici universal de aquesta
provínciaa.
285r

Dimecres, a XXXI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, consistorialment, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials del dit General, enviats a sercar per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb,
lochinent y capità general del present Principat
y comtats, se conferiren y anaren en lo palàcio y
casa de sa excel·lència y, arribats a sa presència,
los rebé ab molta cortesia y, de peus, tots junts,
los digué de paraula, que la magestat del rey,
nostre senyor, li havia scrit, fent-li a saber com
entenia arribar en la present ciutat de Barcelona
per a quinse del mes de abril pròxim vinent y
que, axí, sa excel·lència avisàs del intent de sa
magestat a les comunitats y persones que poden
entrar en Corts, per a que se aparellassen per a la
continuació y conclusió de les dites Corts, que
sa magestat entenia acabar y conclóurer y, axí,
ne avisava a ses senyories per a que previnguessen lo necessari per la vinguda de sa magestat. E
ses senyories, havent entès lo que per sa
excel·lència los és estat dit, se despediren ab la
deguda cortesia.

Abril MDCXXXII
285r

En aquest mateix die, las personas dels tres estaments, anomenades elets per ses senyories, a
tretse del corrent, en exequucio de la resolució
presa en los braços tinguts a 11 del mateix, acerca de la carta de sa magestad enviada a ses senyories, en la proposició de dits braços mencionada, juntats en la present casa de la Deputació,
havent precehit diverses juntes y tinguts diversos col·loquis y tractes entre si, ab inspecció y
meditació de las generals constitucions y altres,
que ha aparegut convenir per la bona direcció y
effecte del dit negoci, han donat y liurat a ses
senyories los apuntaments y advertències que
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1613.
b. a continuació un espai en blanc d’unes 9 línies.
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Dijous, lo primer. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual, com a procurador de Pere Masija, guarda
ordinària del General en lo portal de Mar de la
present ciutat de Barcelona, com de sa procura
consta en poder de Miquel Axada, notari de
Barcelona, a XXI del mes de octubre del any mil
sis-cents y trenta, en dit nom, ajustant a la renunciació per ell, en lo dit nom, devant y
presència de les persones de consistori fetes ceparadament, ab actes rebuts en poder de mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, a trenta del mes de mars pròxim passat, del
dit offici de guarda ordinària del portal de Mar,
que de present obté son principal, a major cauthela, torna a renunciar lo dit offici devant ses
senyories y en son consistori, en favor del molt
a. a continuació uns apuntaments, transcrits a l’Apèndix 3,
pàg. 1614.

reverent mossèn Pere Joan Pallarès, prevere y
canonge de Besalú, de present residint en Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació, ab comformitat
dels capítols y actes de Cort y fer la provisió del
dit offici enpresona del dit Pere Joan Pallarès. E
ses senyories admeteren la dita renuciació, si y
comforme per capítols de Cort los era lícit y
permès y no altrament. Presents per testimonis
Francesch Colberó notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Pacià Roca, notari, ciutadà de Barcelona, lo qual, en nom y com a procurador del
molt reverent i insigne Capítol de la sancta iglésia de Tarragona, com de son sindicat apar ab
actea // 286r // rebut y testificat en poder de
March Rull, notari de dita ciutat de Tarragona,
als 19 del mes de mars de 1629, en dit nom presentà a ses senyories una suplicació. E ses senyories, oÿda la dita suplicació, manaren aquella ser
cusida en lo present dietari, la qual és signada de
letra G.
En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa, cridats del die de vuy, en la
qual entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo(s) senyor(s) don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
don Joachim Carbonell, canonge de dita Seu,
Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell, Pacià
Càrcer, canonge de la Seu de Barcelona, Lu ýs
Cassador, canonge de dita Seu, Jaume Corts,
ardiaca y canonge de dita Seu, Francesch Paga,
canonge de dita Seu, Joseph Rovira, canonge
de dita Seu, Joseph Hierònym Besora, canonge
de la Seu de Leyda, Joan Mas, canonge de la
Seu de Elna, Francesch Tavarner, canonge de la
Seu de Barcelona, Hierònym Roig, sacristà y canonge de dita Seu, // 286v // Antoni Joan Garcia, canonge de dita Seu, Pere Folquer, ardiaca
y canonge de dita Seu, Francesch Puig, canonge
de Tortosa; per lo estament militar los senyors
Lu ýs de Boxadós, don Francesch Gilabert, don
Francesch Junyent, Bernat Miquel, Joan de
Claret y Oluja, don Phelip Farrera, Gispert de
Planella y Talamanca, don Jaume Falcó, Joachim Valls, don Joseph de Fluvià, Agustí de
Llana, don Onoffre Vila, Francesch de Tamarit,
Francesch Nicholau, Francesch Ferrer, Alexandre de Boxadós, don Joan de Peguera, Phelip
de Boxadós, Domingo de Moradell, // 287r //
Hierònym de Gàver, Anton Dezcallar, don
Joan de Eril, Joan Carreras, Joan Francesch
Dezpujol, don Joachim Margarit y Reguer,
a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1618.
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Hierònym de Real, Miquel Joan Granollachs,
Francesch Puigjaner, don Miquel Çalbà, Ferrando Fivaller, don Joan de Josa, don Miquel
de Rocabertí; per lo estament real los senyors
micer Bernat Sala, conseller en cap, Francesch
Dalmau, Antoni Thió, Francesch Palau, Hierònym de Navel. Als quals, per ses senyories fonch
feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. En la junta y convocació de braços de las personas dels // 287v // tres
estaments de aquest principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, tinguda y celebrada en la present casa de la Deputació a XI del
mes de mars pròxim passat, per lo que la magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab
sa real carta, mencionada en la proposició feta
en la junta, nos scriu que, ab nostra carta, supliquem a sa Sanctedat sie de son servey concedir a
sa magestat, per la defensa dels enemichs de la
sancta fe cathòlica y per al sustento de las guerras que se offerexen per la dita deffensa que, de
present són en notable y molt gran urgència, la
meytat de tot lo que montaran los drets y rèddits dels primers sis mesos de tot lo ecclesiàstich
que vagarà y una contribució general sobre tot
lo clero, ab lo qual se pugue promptament acudir al necessari y urgent per la dita defensa, se
resolgue fos elegit un número gran de persones
eletes dels tres estaments per a què aquelles, ab
la diligència y cuydado que la occasió y cas presents y la gravedat del fet proposat demanan,
vehessen, mirassen y regoneguessen y examinassen lo dit fet, axí ab las generals constitucions de aquestos Principat y comtats, privilegis
y altres drets de aquells, com ab los dietaris de la
present casa, tant los recòndits en lo archiu y
scrivania major de aquella, com altres, y de tot
lo que·s trobaria conferir per la bona direcció
del negoci corrent, fessen los apuntaments, notes y advertèncias que aparexerian necessaris y
convenients. En exequució de la qual resolució,
// 288r // per nosaltres encontinent, fonch feta
nominació y elecció de elets de les persones dels
tres estaments en número de vint-y-set persones, ço és, nou de quiscun de dits estaments, las
quals, del die de la dita junta de braços fins lo
die present, han tingut diverses juntes en la present casa y precehint inspecció, advertència y
meditació de les dites generals constitucions,
privilegis y altres drets de aquesta província,
dietaris y altres scriptures de la present casa, axí
del archiu com de la scrivania major de aquella y
altres, ab la ponderació y studi que lo fet corrent demana, han fet y posat en scrits las notas,
apuntaments y advertèncias, que·s legiran vostres senyories en loch y per proposició, del que
aparexerà haver-se de fer en servey de Déu,
Nostre Senyor, y de la real magestat y en beneffici de aquestos Principat y comtats. Y axí ma-
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teix, se proposa y adverteix a vostres senyories
que, en lo temps que·s feyen las ditas diligèncias, havem rebut una carta del molt reverent y
insigne Capítol y molt reverents canonges de la
sancta iglésia de Tarragona y, per los síndichs
dels molt reverents y insigne Capítol y molt
reverents canonges de las sanctas iglésias cathredals de aquesta província, nos és estada presentada en scrits una suplicació ab la qual se representan y adverteixen algunes coses per lo fet de
que·s tracta y així mateix se legiran a vostres
senyories, perquè de tot se haja la rahó que convé, per la bona direcció del present negoci ab la
deguda satisfacció. Vostres senyories se servira(n) advertir tots los dits aputaments, notas,
ponderacions y advertèncias // 288v // de dits
senyors elets y, axí mateix, las ditas carta del dit
molt il·lustre y insigne Capítol de la dita iglésia
de Tarragona y suplicació dels dits síndichs de
les demés iglésies cathredals dels presents Principat y comtats y, ab la ponderació y advertència
de tot lo demuntdit y del demés que a vostres
senyories aparexerà convenir, aconsellar-nos lo
que havem de fer en lo fet proposat, perquè nosaltres pugam, ab tant madur y savi consell,
acertar al servey de Déu, de sa magestat y en utilitat y beneffici de aquesta província, com de
vostres senyories nos prometem.»
E legida la dita proposició, apuntaments y suplicació dels síndichs dels capítols, continuats y
continuada en lo present dietari de la present
casa, sots jornada de 29 de mars pròxim passat
y, axí mateix, la carta del insigne Capítol de
Tarragona, recòndida en plica, en la scrivania
major del dit General, encontinent, lo dit senyor conseller en cap se alsà y prengué còpia de
dita proposició y demés scriptures, en dita proposició mencionades, y se’n anà en la casa de la
present ciutat per consultar aquellas ab ses
magnificències, com és acostumat y, a cap de
poch, tornà en dita junta de dits braços y
aportà y donà son vot en scrits, lo qual fonch
legit en presència de dits braços y tots los demés senyors de aquells votaren quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories que, attès ab
lo paper legit en los // 289r // presents braços,
los elets referexen com la carta, que lo rey, nostre senyor demane scrigue vostra senyoria a sa
Sanctedat, encontra, lo scríurer aquella, ab diverses constitucions y drets del present Principat y és cosa que no·s troba may tal lo consistori haja fet, essenta vingut lo cas semblant en
Cathalunya y, ultra de dites contrafaccions, té
les inconveniències que en dit paper se menciona, que són moltas y de concideració y, sens
elles, se’n poden considerar altres de no menor
a. a continuació ratllat dita co.
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ponderació y, attès també lo que, per part dels
capítols del present Principat se ha deduït y
al·legat a vostra senyoria, ab la suplicació y carta, per part dels síndichs de aquells a vostra senyoria presentada, que també és estada legida
en los presents braços, ab la qual, no sols dits
síndichs en nom de sos capítols, però en quant
toque al interès de tot lo stament y patrimoni
ecclesiàstich, al·leguen que vostra senyoria no
pot scríurer semblant carta sen(s) violació de
nostres pàtries, constitucions y, por consegüent, si tal feye, insidirie en les sensures y jurament que, per la observança de aquelles té prestat en lo ingrés de son offici y, attès finalment,
que dits elets, ab dita scriptura, apuntan lo
modo y forma com deu vostra senyoria respòndrer a sa magestat, scusant-se com no·l poden
servir ab lo que, ab dita real carta, scriu y mana.
Y per ço, aconsella a vostra senyoria que, en tot
y per tot, se seguesquen los apuntaments que,
per dits elets són estats fets y, com està dit, legits en los presents braços, axí en lo que té respecte // 289v // a respòndrer a sa magestat, com
ab la forma ab que se li ha de scríurer, ajustant
a dita carta y memorial farà vostra senyoria,
apart dels inconvenients, lo que, per part dels
dits capítols se ha deduït y al·legat, ab la forma
y trassa y mètodo que de vostra senyoria se espera.
En aquest mateix die, mossèn Ambrosio Polia,
prevere, habitant en Barcelona, com a procurador de Hierònym Morelló, fill de Francisco,
mercader de Gènova, com de sa procura consta
ab acte scrit en paper clos y auctenticat per Barthomeu Vessota, notari públich de Gènova, y
legalitsat per Alexandre Abbas Espetello, protonotari apostòlich, arcabisbe de la Iglésia major
de Gènova, y sagellat ab lo sagell de sa cort, a 2
de agost 1631, en dit nom, constituït en lo consistori de ses senyories, ha donat y presentat a
ses senyories en scrits la suplicació devall scrita,
y requerí a mi, notari y scrivà major del General,
levar acte com ell se acontentava que mossèn
Francesch Coll, mercader, de present detingut
en los càrcers de la present casa de la Deputació,
a instància sua, en dit nom, fos extret y liberat
de aquelles, per quant ell se apartava de la dita
instància. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent en
Barcelona, la qual suplicació és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A instància de Ambrosio Polia, prevere, preocurador de Hierònym
Morelló, fill de Francisco, mercader de Gènova,
// 290r // està detingut en los càrcers de vostres
senyories Francesch Coll, mercader, y axí, se
acontenta dit Polia, que dit Coll sie relexat de
dits càrcers encontinent y que, per ell, no sie de-

«A los venerables y amados nuestros los diputados
del General de Cathaluña. El rey. Diputados.
Aunque los embaraços que causa el stado de las
cosas de mi monarchía pudiera justamente ocasionar a diferir el concluyr las Cortes que están
comensadas en esse Principado, el amor que tengo
a sus naturales y desseo de su consuelo, me obliga a
cuydar desto. Y así, siendo Dios servidoa, // 293r
// pienso estar en essa ciudad para los quinse de
abril próximo, con presupuesto de que no pongo
duda en la havilitación de uno de nis hermanos
para continuar y concluyr las dichas Cortes, haviéndose hecho siempre con personas reales, y el que
quedare, terná el mismo cuydado que yo de hacer
merced y mirar por todo lo que fuere benefficio
desa provincia, como lo experimentaréis, de que
he querido avisaros para que, teniéndolo entendido, dispongáis lo que osb toca, con el cuydado y çelo
de mi servicio que siempre havéis acostumbrado y
de vosotros spero. Dada en Madrid, a XXIIIIo de
março MDCXXXII. Yo el rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»

tingut més. Lo offici, etcètera. Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Rull.»
Disapte, a III. En aquest die lo magnífich Agustí
de Lana, donzell, racional de la present casa,
vingué en consistori de ses senyories, lo qual,
féu relació com Onoffre Massanés, sobrecullidor de dit General en la part de ponent, ha
comptat y pagat la terça de abril, maig y juny de
1631, tant per lo dret ordinari com de galeras,
exceptat les taules de Vilaller y Spluga de Francolí o Vimbodí, los taulers y receptors de les
quals deuen los libres y diners de dita terça.
290v
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En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Gaspar Pau, corredor públich y jurat
de la present ciutat de Barcelona y ministre del
dit General, lo qual, féu relació a ses senyories
com havia encantat y subhastat per molt temps,
per los lochs sòlits y acostumats de la present
ciutat de Barcelona, de orde y manament de ses
senyories, la obra de la part fahedora en la present casa en lo loch de les cases espallades, comforme la tabba que, per ses senyories y per dit
effecte, li és estada liurada y no ha trobat persona qui per manco haja emprés de fer dita paret,
com és estat mestre Pere Pau Ferrer, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, lo qual s’és offert
fer aquella per preu de mil quatre-centas noranta-nou liuras, ab los pactes y condicions en dita
tabba contenguts. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

Dimars, a XX. En aquest die succehí tant gran
naufraig en lo moll de la present ciutat de Barcelona, que·s perderen en ell dues naus grosses
y moltes barques, de tal manera succehí, que
no· y ha memòria de hòmens que hajan vist tant
gran fortuna.
293v

Disapte, a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor real qui,
per sa indisposició, havia estat molts dies que
no· y era vingut.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor deputat militar,
qui era anat en sa terra.
En aquest mateix die, lo molt il·lustre senyor //
don Jacinto Descallar, oÿdor ecclesiàstich del present Principat, de paraula representà
a ses senyories com ell, en aquest mateix die, havia rebut un plech de cartes del secretari de la
magestat del rey, nostre senyor, don Lorenço
de Villanueva, ab lo qual, dit secretari lo avisa y
ordena que ell done a ses senyories una carta de
sa magestat, qui anava ab lo mateix plech, dirigida a ses (senyories) y, axí, en exequució del
orde de dit secretari, donà a ses senyories la dita
carta de sa magestat, la qual reberen ses senyories de mà de dit senyor oÿdor y manaren ser
aquella desclosa y legida per mi, scrivà major y
secretari del dit General, la direcció de la qual és
del tenor següent:

292v //
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Dijous, a XXII. Vigília de la festa del gloriós
sanct Jordi. En aquest die los senyors deputats y
oÿdors de comptes manaren parar la present
casa de la Deputació, y en particular la capella
major, ab molta tapiceria y altres adorns molt
richs, a hont se celebraren les vespres que en
semblants jornades se acostumen de celebrar,
ab molta música de menestrils y orgue y altres
invensions de música, que fonch cosa de mirar,
y vingueren en ella los dits senyors deputats y
oÿdors en esta forma, ço és, a les dues hores y
mitja partí de sa casa lo senyor oÿdor real,
acompanyat de molts cavallers y officials del General, y vingué en dita present casa, al qual hisqueren a rèbrer, fins al cap de la escala, los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
qui ja eren en dita capella, // 294r // se assentà en
un banch vanovat de vellut carmesí que, per dit
effecte, era posat en dita capella y, poch aprés,
vingué lo senyor oÿdor militar, ab lo mateix
acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer los
dits senyors oÿdors real y magnífichs assessors y
advocat fiscal fins al dit cap de la escala y, junts,
se’n anaren en dita capella y, a cap de poch, vina. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1618.
b. es al manuscrit.
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gué lo senyor oÿdor ecclesiàstich, ab lo mateix
acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer fins
al dit cap de la escala los dits senyors oÿdors militar y real, assessors y advocat fiscal y ab lo mateix acompanyament vingueren los senyors deputats, ço és, primer lo senyor deputat real, a
cap de poch, lo militar y últimament lo ecclesiàstich, quiscú d’ells ab sa massa y porter devant y, ab la meteixa seremònia y acompanyament los reberen y se assentaren en dit banch,
quiscú d’ells per son orde y, a cap de poch, tenint notícia que los senyors consellers de la present ciutat venien, los dits senyors deputats y
oÿdors, assessors y advocat fiscal los hisqueren a
rèbrer fins al dit cap de la escala, ab los porters y
masses devant y, tots junts, entraren en dita capella y dits senyors consellers se assentaren en
altre banch, al cap del de dits senyors deputats
y, a cap de poch, tenint ses senyories notícia que
lo portantveus de general governador venia, lo
qual tenia loch per no trobar-se en la present
ciutat de Barcelona lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, lochtinent y capità general
del present Principat y comtats, qui era anat en
Tortosa per aguardar la vinguda de sa magestat,
qui era en València y estava per a venir en la present ciutat, // 294v // lo hisqueren a rèbrer ses
senyories fins al dit cap de la escala y, junts, se’n
entraren en dita capella y, lo dit portantveus de
general governador, se assentà al cap del banch
de ses senyories, entre lo senyor conseller en cap
y lo senyor deputat ecclesiàstich, y aportà almoadilla de tres palms de larch, poch més o menos,
y, encontinent, se comensaren les vespres ab
molta solempnitat y música y, acabades dites
vespres, lo senyor portantveus de general governador se alsà y, feta cortesia se’n anà, al qual
acompanyaren ses senyories fins al dit cap de la
escala y, tornats en dita capella, los dits senyors
consellers se alsaren y ses senyories acompanyaren aquells fins al dit cap de la escala y allí se despediren ab molta cortesia.

T.a... Mas, canonge de la iglésia de Elna y, acabat lo dit offici, se’n anaren tots, precehint los
mateixos acompanyaments del die de aÿr.
En aquest mateix die, a la tarde, se celebraren
solempnes vespres, a les quals ses senyories vingueren ab lo mateix acompanyament y, acabades les vespres, se’n anaren, quiscú d’ells en sa
casa, ab lo mateix acompanyament.
Disapte, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa per les
ànimes de deputats y oÿdors de comptes diffuncts, ab gran solempnitat y cantòria, ab túmol
y atxes de cera groga, en lo qual assistiren ses
senyories consistorialment, acompanyats ab las
masses xiques y, en lo offici, vingué lo protector
del bras militar acompanyat de molts cavallers,
lo qual era convidat per medi del síndich de dit
General, y digué la missa lo reverent Joseph
Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, y predicà lo reverent pare T. b... y, acabat
lo dit offici, se alsaren quiscú d’ells y se’n anaren
en sa casa.
295v

Divendres, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi.
En aquest die se celebrà la festa del gloriós
sanct Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnitat que·s pot conciderar, estant parada la
present casa de moltas tapiceries, de sedes y domascos y, en la capella nova, se celebraren los
officis divinals, ab tota la pompa y solempnitat
y seremònies ecclesiàstiques acostumades, ab la
mateixa música del die de aÿr. Vingueren en dit
offici los senyors deputats y oÿdors de comptes,
ab la mateixa seremònia y acompanyament del
die de aÿr. Vingueren en dit offici los dits senyors consellers y portantveus de general governador, als quals hisqueren ses senyories a rèbrer com lo die de aÿr a les // 295r // vespres y
digué de pontifical la missa lo excel·lentíssim
senyor bisbe de Barcelona y predicà lo reverent
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Dilluns, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories, Salvador Cuyner, corredor
públich y jurat de la present ciutat, lo qual
prestà, en mà y poder de ses senyories, lo sòlit
jurament de haver-se bé y lealment en lo exercisci de dit offici, de hu dels corredors de la present casa y ministre del General, del qual offici
ses senyories li han fet mercè, lo qual vaccava
per mort de Antoni Çabater.
En aquest mateix die, los magnífichs Francesch
Genovès, cavaller, y Joseph Rubió, mercader,
obrers de la present ciutat de Barcelona, vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, los quals,
de part de dits senyors consellers, representaren
a ses senyories, en dit consistori, que dits senyors consellers, ab vot y parer de dotse persones eletes, per lo effecte devall scrit y tenint plen
poder del savi Consell de Cent de dita ciutat,
havent tingut certa sciència que la magestat del
rey, nostre senyor, era arribat en la ciutat de
València ab resolució de venir en la present ciutat per a continuar y conclòurer las Corts, que
en ella té comensades, comforme sa magestat,
de la sua real vinguda havia scrit, axí a la present
ciutat com a ses senyories, havien determinat
que, per la dita real vinguda de sa magestat, fossen fetes en esta ciutat alimàries, regosijos y festas, acostumades fer-se per dita ciutat per semblants vingudes de sos reys y senyors y, que axí,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 35 mms.

ne donaven avís y feyen a saber a ses senyories la
dita deliberació, perquè ses senyories, ab la conformitat // 296r // acostumada entre aquesta
casa y la de la ciutat, fossen servits deliberar lo
mateix y, per quant de present no·s té notícia
certa del die y dies en que convindran fer-se las
ditas alimàries, festes y regosijos, que dits senyors consellers, quant aparexerà haver-se de
fer ne donaran altre avís e intel·ligència a ses
senyories, ab temps perquè, axí ses senyories
com dits senyors consellers, puguen disposar y
prevenir lo necessari perquè dites alimàries y
festes se fassen, ab lo aplauso y conformitat que
és just fer-se per demonstració del contento y
alegria té aquesta ciutat y Principat de la vinguda de sa magestat. E ses (senyories) respongueren que besaven les mans als senyors conseller
de la mercè que·ls feyen y que ses senyories procurarien, en tot lo possible, comformar-se ab la
ciutat.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo spectable
don Aleix de Marimon ya Jaffre, portantveus de
general governador en lo present principat de
Cathalunya, y per medi de mossèn Montserrat
Puigvert, scrivà de manament y scrivà major de
la Governació // 296v // de Cathalunya, féu a saber a ses senyories, en son consistori, com lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb,
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, li havia scrit una carta, donant-li avís
ab ella com la magestat del rey, nostre senyor,
qui de present se trobe en la ciutat de València,
havia de exir dilluns pròxim passat de dita ciutat
de València per a venir en la present ciutat de
Barcelona y que, axí, ne donava avís a ses senyories, perquè fossen servits prevenir les coses que
convindrien per la dita vinguda de sa magestat.
E ses senyories respongueren, que tenian en deguda estima la mercè que sa senyoria los feya en
avisar-los, y que ells acudirien en tot al que convindrie per la dita real vinguda.
Divendres, a XXX. En aquest die, essent convocat lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats, ab totas las personas, axí dels senyors deputats, com dels senyors oÿdors de comptes,
estant tractant de fer festes per la vinguda de la
real magestat de nostre rey y senyor, que de present se espera en lo present principat de Cathalunya y present ciutat de Barcelona, per la demonstració del contento y alegria que és just
tinguen los poblats en aquest Princi- // 297r //
pat, lo noble y molt reverent senyor don Jacinto
Descallar, oÿdor de comptes ecclesiàstich del
General, de paraula requerí a mi, Anotni Thió,
ciutadà honrat de Barcelona, notari, scrivà y secretari del General, en presència del dit consis-

tori y de las personas de aquell y, axí mateix, del
noble don Joan d’Ardena, en la present ciutat
de Barcelona populat, de Pere Dalmau y Luch
Duran, porters ordinaris de la present casa de la
Deputació, testimonis, en açò cridats, que levàs
acte que ell, com oÿdor ecclesiàstich que és, dissentia a totas y qualsevols festes militars que·s
tractava per los senyors de consistori fer-se, aparexent-li que no·s deuen fer ditas festas militars
en ninguna manera, per vèurer que en lo General, de present, hi ha falta de diner, y lo que· y ha
és necessari per a acudir a altres obligacions. E
los senyors de consistori, oÿt lo dit dissentiment, de paraula respongueren que lo consistori y personas de aquell ha acudit y acut ab molta
vigilança y cuydado a las obligacions que·ls incumbeixen per rahó de sos càrrechs y a la conformitat que·s deu a las personas del dit consistori, axí ab lo dit senyor oÿdor eccleisàstich com
ab las demés, donant-li rahó de tot lo que·s
tracte en dit consistori, y que las festas que de
present se tracten fer-se són per la vinguda que
se espera de sa magestat al principat de Cathalunya y en la present ciutat de Barcelona, per la
demonstració de la universal alegria y contento
que aquesta província y poblats en ella té y ha
de tenir de la mercè que sa magestat, per sa real
clemència y benignitat, fa en haver-los volgut
honrrar ab sa real vinguda y visitar aquestos sos
fidelíssims vassalls, // 297v // lo que sembre ha
acostumat la Diputació fer en semblants vingudes dels sereníssims reys de Aragó, senyors nostres naturals de aquesta província, y axí, representen al dit senyor oÿdor ecclesiàstich, que lo
dit dissentiment per ell posat no té ni deu tenir
loch en lo fet present y que, per ço, se servesca
de alsar-lo, ab significació que las demés persones del consistori, no obstant lo dit dissentiment, faran lo que·ls aparexerà convenir al servey de Déu y de sa magestat y en beneffici y
honrra de aquest Principat, advertint a dit senyor oÿdor ecclesiàstich que, per cosas de tant
precissa obligació y honrra, com és solempnitsar
la vinguda de sa magestat ab las demonstracions
possibles de contento y alegria, no ha de faltar
lo diner que sie necessari y que no ý ha obligacions més privilegiades que són aquestas que de
present se offerexen, majorment que, en açò,
han convingut y convenen moltas personas
principalíssimas y molt affectes al servey de sa
magestat y zelosas del beneffici y honrra de
aquesta terra y nació cathalana, a las quals se és
consultat lo fet de la alegria y contento que ha
de tenir aquesta província y de las demonstracions que·s deuen fer per aquells.

Maig MDCXXXII
Disapte, lo primer. En aquest die partiren de la
present casa y present ciutat de // 298r // Barce-

a. a continuació ratllat M.
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portal de Sanct Antoni com en los baluarts, torres y muralles de la present ciutat.

lona los molt reverent Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don Pedro
Aymerich y micer Gili Rull, doctor en drets, los
quals, ab cavalls a la posta, ab sos postillos y correu ordinari de la present casa devant, anaren a
donar la benvinguda y besar la mà a sa magestat
de part de ses senyories, a hont se vulle que troben a sa magestat, com sie dins lo present Principat, comforme enten(en) ses senyories que ja
és per lo camí de València.

Dimars, a IIIIo. En aquest die, ses senyories, obtinguda hora de sa magestat per medi del síndich del General, anaren a les dotse hores de
mig- // 299r // die, consistorialment, ab los porters y masses grans devant y acompanyats dels
magnífichs assessors y advocat fiscal y de tots los
officials, axí de la present casa com del General y
Bolla de la present ciutat, exceptats los magnífich racional y regent los comptes, los quals, per
estar occupats per negocis y affers del General
no·s trobaren en dit acompanyament, en lo
palàcio de les cases del excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb en lo pla de Sanct
Francesch, a hont sa magestat estava, y entrats
en una sala, abans de la que sa magestat estava,
aguardaren un poch per occasió que sa magestat acabava de dinar, y a cap de poch, entraren
ses senyories, assessors, advocat fiscal y scrivà
major, exactor y síndich en altra sala més dins, a
hont trobaren sa magestat, que·ls rebé ab molta
demonstració de alegria y contento, y ses senyories, assessors, advocat fiscal, scrivà major, exactor y síndich del General, qui entraren juntament ab ses senyories, per ser militars y en loch
del dits racional y regent los comptes, de hu en
hu, per orde, anomenant-los per sos officis lo
senyor deputat ecclesiàstich, besaren la mà a sa
magestat y, després de besada la mà a sa magestat, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, li
donaren la benvinguda, y sa magestat digué
parlant en lengua castellana que estava agradecido y contento de los diputados y, encontinent, ab
gran acato y reverència, ses senyories y los dits
assessors, scrivà major y demés qui eren entrats
en la stància que sa magestat estava, perquè los
demés officials eren restats fora, en altres aposientos, se despediren y se’n tornaren ab lo mateix acompanyament.

Diumenge, a II. En aquest die, a la tarde, entrà
en la present ciutat de Barcelona lo il·lustríssim
y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona.
E ses senyories, havent enviat fora, fins a Sans,
antes de entrar a donar-li la benbinguda, los
magnífichs Bernat Miquel, donzell, y Francesch
Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, tenint
notícia que dit senyor arcabisbe era ja cerca de
la Creu Cuberta, que venia y que lo molt reverent y insigne Capítol de la Seu de Barcelona era
ja anat a rèbrer, anaren a cavall, consistorialment, ab los porters y masses grans devant y
acompanyats de molts officials del General, partint de la present casa y anant per la plaça Nova,
carrer de les Cases de Montserrat y carrer del
Carme, hisqueren per lo portal de Sanct Antoni
y, anant camí real, passada la Creu Cuberta, trobaren lo dit senyor arcabisbe qui venia envers la
ciutat y, arribats, li donaren la benvinguda y, venint tots per lo camí envers la ciutat, arribaren
los senyors consellers y, encontinent, ses senyories se despediren y se’n tornaren ab lo mateix
acompanyament.
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Dilluns, a III. En aquest die, la sacra, cathòlica y
real magestat del rey, nostre senyor, don Phelip,
Tercer en los regnes de la Corona de Aragó y
Quart en la de Castella, que Nostre Senyor
guarde, entrà en la present ciutat de Barcelona,
entre les quatre y sinch hores de la tarda, posat
en un cotxo y, venien en ell, acompanyant a sa
magestat, los sereníssims infants don Carlos y
don Fernando, cardenal de Toledo, sos germans, y axí mateix, venia en dit cotxo lo senyor
comte de Olivares y duch de Sanctlúcar y lo almirant de Castella, venian ab altres cotxos molts
senyors titulars y cavallers y, perquè sa magestat
no volgué entrada, no hisqueren ses senyories a
rèbrer-lo, ni los senyors consellers de aquesta
ciutat, los quals, incerts si sa magestat volrrie
entrada en la forma acostumada o no, estaven a
punt, axí dits senyors deputats com dits senyors
consellers, ab los officials, axí del General com
de la ciutat en lo portal de Sanct Antoni y, axí
com dalt se diu, entrà sa magestat y anà per lo
carrer avall del Hospital, rambla avall, Dormidor de Sanct Francesch y entrà en lo palàcio y
cases del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, al qual feren gran salva de artilleria, axí en lo
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Dimecres, a V. En aquest die, ses senyories anaren, consistorialment, ab lo mateix acompanyament del die de aÿr, a visitar y donar la benvinguda als sereníssims senyors infants don Carlos
y don Fernando, cardenal de Toledo, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, y, arribats en lo palàcio de sa magestat, a
hont posaven dits sereníssim infants, entrats en
una stància de palàcio, los reberen de peus, ab
demonstració de molt contento y alegria, estant
lo senyor don Carlos, com a germà major, a mà
dreta del senyor cardenal, y ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, los donaren
la dita benvinguda y besaren les mans y, a cap de
poch, se despediren ab los deguts acataments y
reverèncias, que a semblants prínceps y persones reals és degut, y se’n tornaren ab lo mateix
acompanyament.

Dijous, a VI. En aquest die, ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses grans
devant y acompanyat(s) de molts officials, en lo
palàcio de sa magestat, a hont posava lo excel·lentíssim senyor comte de Olivares, duch de
Sanctlúcar y, arribats a sa presència, lo trobaren
sobre de un lit, que digué estava desganat, y allí,
ses senyories, fetes les degudes cortesies, li donaren la benvinguda y ell los rebé ab molt gran
aplauso y demonstració de molt contento y, a
cap de poch, se despediren ab molta cortesia.
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En aquest mateix die jo, Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, en companyia de Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del dit General, per obtemperar a una deliberació feta per los mol il·lustres senyors visitadors
del General de Cathalunya a 21 de Dezembre
1628, me conferí personalment en la Cort General que, de present, se té en lo monastira de
Sanct Francesch de la present ciutat de Barcelona y, dins lo aposiento dit del nou redrés de dit
General, en lo qual jo, dit scrivà major, y lo dit
Fitor, procurador fiscal havien fet portar per un
porter real lo procés de la visita del dit General
del(s) officials del trienni 1623 feta en lo trienni
1626, en lo qual és cusit lo procés, axí de defenses y de la sentència feta per dits senyors visitadors sobre la querela de número 33 sobre pagaments de galeres y lo decret de exequució de
aquella y una còpia auctèntica de la dita deliberació feta per dits senyors visitadors per a donar
y presentar a les persones del dit nou redrés lo
dit procés, sentència, decret de exequució y còpia de dita desliberació, comforme manen dits
senyors visitadors ab la prechalendada llur desliberació y, entrats en dit aposiento, no trobaren
persona alguna en aquells per a poder liurar y
entregar las cosas demuntditas, sinó sols lo discret mossèn Hierònym Bosch, notari y scrivà
del dit redrés, lo qual, de paraula digué que encara no·s feya negoci algú en lo dit redrés, ni los
officials y persones de aquell, qui falten per
mort dels ja nomenats, no eren elegits ni fets y
que, axí, lo dit redrés // 300v // no estava encara
ubert ni habilitat per a poder fer negoci y que ell
no entenia poder rèbrer dits procés y papers sobredits, per no tenir orde dels dits senyors del
redrés, ni tenir part ni loch a hont poder tancar
les dites coses, ni tenir-les en custòdia y que,
axí, nos ne tornàssem dites coses, que ell tindria
particular cuydado en donar avís, quant seria
occasió, per a poder liurar les dites coses, de les
quals coses fonch levat acte per mi, dit scrivà
major, a instància del dit procurador fiscal del
dit General. Presents per testimonis Pere Torra
y Melchior Milà, criats de mi, dit scrivà major.

Divendres, a VII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs Francesch Genovès, cavaller, y Joseph Rubió, mercader, obrers de la present ciutat, los quals, per
part dels senyors consellers, feren a saber a ses
senyories com los dits senyors consellers tenian
determinat de fer las alimàries per la vinguda de
sa magestat per a diumenge, dilluns y dimars
pròxim vinents, per a que ses senyories fossen
servits fer-les los mateixos dies, en conformitat
de la dita ciutat. E ses senyories respongueren
dient que besaven les mans als dits senyors consellers y que ells farien lo mateix, comformantse en tot ab la dita ciutat, com era just y tenien
acostumat fer.
En aquest mateix die, lo senyor Francesch Cànoves, donzell, oÿdor militar, acompanyat de
alguns officials y cavallers de la present casa anà
a convidar a sa magestat, de part del consistori
// 301r // de ses senyories, per a festa de la encamisada, que ses senyories, han determinat fer-se
per a demà a la nit, en lo pla de Sant Francesch,
devant palàcio, per servey de sa magestat, y tornat en consistori, dit senyor oÿdor militar referí
a ses senyories com ell havia convidat a sa magestat de part del dit consistori per la dita festa,
de la manera que li havian ordenat, y que sa magestat lo havia rebut ab demonstració de molt
gran contento y li havia respost que veuria la
dita festa ab molt gran gust.
Disapte, a VIII. En aquest die, en la nit, se féu
una molt gran festa a la sacra cathòlica y real majestat del rey, nostre senyor, en lo pla de Sanct
Francesch de la present ciutat de Barcelona, a
gastos del General de Cathalunya, per rahó de la
qual los senyors deputats del dit General feren
posar la plaça del dit pla de Sanct Francesch molt
a punt, ab molts catafals per les dames, cavallers
y officials del General y altres persones dea qualitat y concideració, y també feren entapisar los
catafals de les dames de tapiceria y altres adorns
molt richs, ab moltas candeles de cera blanca per
a inl·luminar los dits catafals y, fora, per tota la
plaça al entorn, feren posar moltas brandonerasb,
posant en elles una multitut de atxes de cera
blanca, moltas graelles per diverses parts de la
plaça. Comensà’s la festa entre les nou y deu hores de la tarde ensenent-se la luminària y fochs
en las graelles, comensà’s la música de trompetas
y manestrils, fent-se la entrada de molts cavallers
a cavall, molt ben ataviats ab molts // 301v // alacayos ab atxes de cera blanca en las mans, venint
ab son orde los cavallers de dos en dos, ab vestits
y significació de diverses nacions, feren moltes
corregudes y cavallerias, encontrant ab las lanças
a. a continuació ratllat l.
b. a continuació ratllat y.

a. manastir al manuscrit.
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junts, se’n vingueren per l’ort y sala dels reys y,
arribats a la sala de la scrivania major, antes de
entrar en la sala del consistori, a hont los senyors deputats y oÿdor ecclesiàstich // 302v //
eren, hisqueren ses senyories en dita sala de dita
scrivania major y allí reberen lo dit senyor duch,
marquez de Litxe, qui venia acompanyat de dits
senyors oÿdors militar y real y demés que venien
ab dit senyor duch y, junts, se’n entraren en dita
sala del consistori y, de allí, hisqueren per lo dit
hort y anaren per totes les stàncies de la present
casa y, vistes aquelles, se despediren en lo dit
cap de le escala ab molta cortesia y, dit senyor
duch, se’n anà ab lo que·ls havien acompanyat.

dos faquins o estaferms y entrà en la plaça un
carro triumfal ab una nimfa en ell, molt ben vestida y adreçada ab un pendó a la mà, ab las armes
del General de Cathalunya, que saludà a sa magestat, que estava en un balcó mirant la dita festa, y féu un rahonament a sa magestat molt alegant, lo qual digué ab molt clara y distincta veu,
lo qual rahonament serà baix continuat o cusit.
Fonch grandiosa festa, de gran gasto y honrra
del present Principat, que donà grandíssim gust
y contento a sa magestat, sereníssims infants,
grandes, titulars, cavallers y altres persones forasteres que venien acompanyant a sa magestat y a
moltes altres persones, axí del present Principat
com altres que, per vèurer a sa magestat, eren
vingudes en la present ciutat. Lo rahonament
que la dita nimfa féu a sa magestata és cusidb en
lo present dietari, signat de letra B.

Dimecres, a XII. En aquest die se continuaren
los balls y festes ab la mateixa música y màsqueres dels dies abans, per haver demanat sa magestat se continuassen dos dies més dels tres dies
determinats per la present ciutat y per ses senyories.

Diumenge, a VIIIIo. En aquest die se comensaren
les alimàries, balls, música y regosijo per tota la
present ciutat de Barcelona, per la vinguda de sa
magestat, de tal manera que la nit parexia de die,
tant gran concurs de balls, màsqueres y alegries
com may se sia vist, y la artilleria de tots los baluarts y muralles féu dos salves reals ab bales, una
a migdie y altra al toch de la Avemariac.
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En aquest mateix die, a la tarde, la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, y sereníssims infants don Carlos y don Fernando,
cardenal, germans de sa magestat, se embarcaren en las galeras de Espanya que·s trobaren en
lo moll de la present ciutat, que en número eren
deu y, embarcats, anaren passejant-se per la
platja fins prop la torra del cap del riu y, al embarcar, feren gran salva de arcabusaria y mosquetaria y tiraren totes les pesses ab bales y tots
los baluarts de la present ciutat feren gran salva
real, tirant totes les pesses y artilleries ab bales y,
axí mateix, al desembarcar, tornaren fer la mateixa salva las ditas galeras y baluarts, ab tant
gran struendo, que parexia una batalla campal,
que donà molt contento a sa magestat, sereníssims infants y a tot lo poble.

Dilluns, a X. En aquest die se continuaren los
balls, música y regosijos ab gran concurs de
màsqueres y, a la nitd, les alimàries, ab moltes
lums y fochs y, axí mateix, la artilleria de tota la
ciutat féu dos salves reals, tirant ab bales, una a
migdia y altra a la tarde.
Dimars, a XI. En aquest die se continuaren los
dits balls, música y gran concurs de màsqueres
y, ale vespre, les mateixes alimàries, que parexia
die, y la artilleria de tota la ciutat tirà a migdie y
al toch de la Avemaria, fent dos salves real, tirant ab bala, perquè los senyors consellers tingueren notícia que sa magestat ne gustava moltíssim.

303r

En aquest mateix die vingué en la present casa,
acompanyat de molts, lo excel·lentíssim senyor
duch de Medina de les Torres, marquès de Litxe, y, sabent ses senyories que arribava y pujava
per la escala de dita present casa, hisqueren los
senyors oÿdors militar y real fins al dit cap de la
escala a hon lo reberen ab molta cortesia y,
a. magestat interlineat.
b. a continuació ratllat o.
c. a continuació: Copia del cartel en que una ninfa del Mediterraneo combida a la magestat de Filipo para la justa partida que la catalana nobleza a su asistencia real tiene prevenida. [s.l.-s.i.], [1632], 1 full. (ACA, Generalitat, Dietari
N-38, entre els folis 301v i 302r).
d. a continuació repetit y a la nit.
e. a continuació ratllat pr.
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Dijous, a XIII. En aquest die se continuaren los
balls, màsqueres y música per tota la present
ciutat, comforme los dies passats y acabaren a
les dotse hores de la nit.
Disapte, a XV. En aquest die lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa,
aportà a las Corts Generals lo balans del General
y libre dit Ferrando Paga, juntament ab la carta
de consistori acostumada y féu relació com havia entregat aquells en mà y poder del senyor
president del bras ecclesiàstich.
Dilluns, a XVII. En aquest die jo, Antoni Thió,
ciutadà honrrat de Barcelona, // 303v // scrivà
major y secretari del General de Cathalunya, en
exequució del orde a mi de paraula donat per
los molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich,
militar y real y oÿdors de comptes militar y real,
junts en son consistori, que celebran en la sala

de la present casa de la Deputació, per los negocis y affers del dit General, me só conferit
personalment, ab los testimonis devall scrits, en
casa de la sòlita habitació del molt il·lustre y noble senyor don Jacinto Dezcallar, canonge de la
Seu de Barcelona, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstich del dit General, la qual fa en
la present ciutat de Barcelona en lo carrer de Paradís, al qual, personalment trobat en una sala o
aposiento de dita casa de sa habitació, en
presència dels testimonis, he referit y dit de part
de ses senyories, de paraula, que los senyors deputats y oÿdors de comptes havien estat tot
aquest matí y, de present, estaven junts en lo
consistori en la casa de la Deputació, per molts
y diversos negocis y affers que necessitan de
prompta disposició y exequució y, si bé diverses
vegades li hajan dit y fer dir que fos servit venir
en lo dit consistori, com a una de les persones
consistorials de aquell y, axí, necessitària per la
intervenció que té com a oÿdor de comptes en
las ditas cosas, disposició, desliberació y exequució de aquelles y no se haja pogut alcansar
que vingués en dit consistori, ha donat occasió
al dit consistori de interpel·lar y amonestar a sa
mercè per medi de mi, dit scrivà major, que encontinent, dexades totes coses apart, vingués y
acudís personalment en lo dit consistori, en lo
qual lo aguardaven les demés persones consistorials, notificant-li que tenia orde de levar acte,
com en effecte lo levava, de aquesta // 304r // diligència, perquè en tot cas, loch y temps que fos
menester, se’n hagués la deguda rahó. E lo dit
senyor oÿdor ecclesiàstich respongué de paraula, que ell, en aquest matí, era estat per bona estona en la casa de la Deputació y que ha vist
no· y havia negocis tant apretants que obligassen haver-hi ell de ser personalment, majorment havent-hi ja consistori ab condecent número de persones, comforme capítols y actes de
Cort, per a poder fer tot lo que convinga y que,
de present, són dotse hores tocades, que és hora
determinada per a poder dinar, comforme ell de
present estava dinant y que, en havent dinat, ell
acudiria en la Deputació y consistori per tot lo
que convinga. De quibus, et cetera. Presents per
testimonis Francesch Colberó, notari, y
Hierònym Galí, scrivent.
En aquest mateix die, entre dues y tres hores de
la tarde, lo dit noble don Jacinto Descallar, oÿdor ecclesiàstich, constituït personalment en lo
aposiento de la scrivania major del dit General y
casa de la Deputació, de paraula requerí a mi,
dit scrivà major, que levàs acte com ell era en la
casa de la Deputació a fi y effecte de fer los negocis y affers de General que se offerexen, comforme era estat interpel·lat lo die present per
part de les demés persones del consistori de dits
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
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General, ab acte rebut per lo dit scrivà major lo
die present, essent com és la present hora ordinària y apta per a tenir consistori y que, en la
present casa, de present no s’í troben sinó los
senyors deputats militar y real y que no està per
ell de fer // 304v // tot lo que convinga. De quibus, etcetera. Presents per testimonis los dits
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent.
En aquest mateix die vingueren en la casa de la
Deputació, ab embaxada de part del molt il·lustres y egregi senyor comte de Perelada, president en lo bras militar en las Corts que de present se celebran per la magestat del rey, nostre
senyor, en aquesta ciutat de Barcelona, los noble don Francesch de Cartellà de Massanet, en
la ciutat de Gerona populat, don Pere de Reguer, don Christòphol de Icart, en la present
ciutat de Barcelona populats, y don Gregori
Jordà, en la ciutat de Tortosa populat, los quals
de paraula y de part de dit senyor president, representaren als molt il·lustres senyors deputat
real y oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real, personalment trobats en la sala dita la capella nova de la
present casa, que lo dit senyor president y bras
militar han entès que la magestat del rey, nostre
senyor, per sa real clemència y benignitat se serveix honrar aquesta província y nació cathalana
en amostrar lo singular amor que, com a rey y
senyor natural, aporta envers aquestos sos fidelíssims vassalls y, axí, vol y entén exir per sa real
persona en lo estaferm que los senyors deputats
fan y han deliberat fer per regosijo y alegria de
aquesta terra, que ab justa causa ha y deu celebrar per la real vinguda de sa magestat, honrra y
mercè que·ns fa singularíssimes, lo qual estaferm se ha de fer en lo die de demà, que comptarem als 18 del corrent mes de maig, en que se
és commutada per gust y // 305r // voluntat de
sa magestat la justa que ses senyories disposaven
fer a sa magestat per lo die de dijous pròxim vinent, la qual no s’és poguda fer per haver determinat sa magestat anar-se’n, partint en lo dit die
de dijous y, que lo dit president y bras militar
tindrie en deguda estimació a ses senyories que,
per esta occasió de tanta ponderació y honrra de
aquest Principat, usen de la liberalitat que convé, en concideració axí de que sa magestat se
serveix exir a la festa, com en concideració del
ser y auctoritat de dit aquest Principat, no perdonant a gastos alguns, axí en gales com en prisos y tot lo demés que convinga, axí en la real
persona de sa magestat, com en les demés que
exiran a córrer en esta festa que parexerà convenir, puix la grandesa de totes les parts ho demana axí y és just y convenient se fassa. E dits senyors deputats y oÿdors respongueren de
paraula a dita embaxada, que tenien en deguda
estima y singular mercè lo que dit senyor presi-
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Dimars, a XVIII. En aquest die, a gastos del Generala, se féu una festa molt gran, de gran concideració y honrra de tot aquest Principat y nació cathalana, per la magestat del rey, nostre
senyor, don Phelip, Terçer en los regnes de la
Corona de Aragó y Quart en los de Castella,
que Nostre Senyor nos guarde, com convé a la
christiandat y al manteniment y conservació de
la sancta fe cathòlica y, si bé aquesta festa tant
solempne y regosijada, la queb // 306r // puga
ser estada en alguns temps en aquesta ciutat de
Barcelona, per vinguda de sos sereníssims reys y
senyors, pochs dies abans fos estada determinada, per los molt il·lustres senyors deputats, en
justa partida y per aquella fossen estats fets los
aparells ab notabilíssim gasto del General y erogació de las pecúnias de aquell, en y per demonstració del gran y natural amor que estos
fidelíssims vassalls tenen en son rey y senyor,
que se havia de fer en lo dijous aleshores pròxim vinent, emperò per quant sa magestat resolgué, per negocis convenients a sa real Corona y monarquia, tornar-se’n en lo regne de
Castella y partir de aquesta ciutat lo dimecres y,

axí, un dia abans del statuït per la dita justa,
aquella fonch, per lo gust de sa magestat, convertida en un estaferm, fahedor, com se féu, en
aquest die y los senyors deputats, per poder-se
fer la festa ab cumpliment que era just, feren en
lo matí posar la plaça molt a punt, commetent
lo càrrech de açò als nobles don Joan de Peguera, don Joan de Erill y Marlès y don Joan de
Josa, los quals, ab lo orde dels senyors deputats
per los officials y ministres del General feren
posar la plaça del Born molt a punt, que era
contento de vèurer aquella, per al effecte que
havia de servir, ab les teles dels estaferms y
molts catafals, y los senyors consellers manaren
adornar las parets y finestres de colgadures de
domasos, tafetans y altres sedes, posaren-se en
los lochs condecents en lo Born y plaça demuntdits, quatre cobles de manestrils de les millors que pogueren haver. Anaren en la dita festa // 306v // los senyors presidents dels braços
ecclesiàstich, militar y real y los senyors deputats, los quals partiren de la present casa, ço és,
los senyors tres presidents, si bé en loch del
senyor president del bras militar, qui era lo
molt il·lustre y egregi comte de Perelada, qui
estava occupat, per haver de exir, com hisqué,
cap de quadrilla en la dita festa, fonch lo molt
il·lustre y egregi senyor comte dea Santa Coloma y los senyors deputats y oÿdors de comptes,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal, scrivà major y altres officials del General,
ab notable pompa y hostensió, anant devant los
senyors presidents, ço és, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, lo dit
molt il·lustre y egregi senyor comte de Queralt
y lo molt il·lustre senyor conseller en capb de la
present ciutat de Barcelona, tots tres per filera,
anant lo senyor arcabisbe al mig, lo senyor
comte de Queralt a mà dreta y lo senyor conseller en cap a mà esquerra, anant devant de sa
il·lustríssima y reverendíssima y molt il·lustres
senyors, los porters dels tres braços ab les masses grans de la Deputació, las quals aleshores
servien als tres braços de les Corts y, entre los
dits porters y masses de la Deputació y dits senyors presidents, anava un porter o verguer de
la casa de la ciutat ab sa massa o porra; després
de dits senyors presidents anaven los senyors
tres deputats, anant lo ecclesiàstich al mig, lo
militar a mà dreta y lo real a mà esquerra, anant
devant dec ses senyories los tres porters de la
present casa de la Deputació y General de Cathalunya ab les masses xiques, // 307r // per
quant les grans estaven occupades, com dalt
està dit, servint als dits tres senyors presidents
y, després de dits senyors deputats, anaven los

a. General interlineat.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1618.

a. a continuació ratllat Perelada.
b. a continuació ratllat de la.
c. de interlineat.

dent los ha fet representar per ses mercès y
que·u comunicaran ab les demés persones de
consistori, procurant en tot lo possible ajustarse a la voluntat de dits senyor president y bras.
En aquest mateix die, lo senyor deputat ecclesiàstich manà a mi scrivà major, legís en lo consistori de ses senyories, que estant junts en la
sala dita del consistori, una scriptura continuada
en un full de paper, la qual dix haver rebut dels
senyors presidents dels tres braços de les dites
Corts, // 305v // que de present se celebran en la
present ciutat de Barcelona, la qual jo, dit scrivà
major, legí a ses senyories en consistori, y per
ses senyories fonch manat continuàs aquella en
lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«Havent entès que sa magestat gustava de exir al
estaferm, nos apar que deu vostra senyoria, per
part de aquest consistori, suplicar-li nos fesse
mercè de córrer ab cavalls y gala enviada per vostra senyoria y procurar que, si ab lo cumpliment
y grandeza, que per totas parts se requereix y,
encara que, per don Francisco Çagarriga, havem
entès corre bé vostra senyoria en açò, nos ha
aparegut estimar y aprovar la deliberació feta,
encarregant quant podem se fasse ab tot cumpliment, com de vostra senyoria se espere. En Sant
Francesch, vuy dilluns 17 de maig 1632. El
arçobispo de Tarragona, lo comte de Perelada, lo
doctor Bernat Sala, conseller en cap.»
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senyors oÿdors de comptes, anant lo ecclesiàstich al mig, lo militar a mà dreta y lo real a mà
esquerra, ab filera, y després anaven los dos
magnífichs assessors y advocat fiscal ab altra filera y després lo scrivà major y secretari del dit
General sol, per ço que lo racional y regent los
comptes no foren en aquest acompanyament, y
després vingueren a la desfilada una multitut de
officials del General molt ben vestits y ataviats,
anant tots a cavall, ab sos cavalls molt bons y
molt ben posats y, alguns del(s) dits officials, ab
matxos y mules molt ben posades. Partí aquesta
cavalcada y acompanyament ab molt gentil
orde de la present casa de la Deputació, passà
per la plassa de Sanct Jaume, devant casa de la
ciutat, Regomí, fent cap en lo carrer Ample y
de aquí se encaminaren envers lo Born, anant
per dit carrer Ample y després per lo carrer dels
Cambis, per devant la iglésia de Santa Maria de
la Mar y arribaren en lo Born y voltaren lo dit
Born, anant per la mà dreta y després tornaren
per la mà esquerra de aquell y, per no poder entrar, per la multitut de la gent era en las cases a
hont los senyors deputats tenen finestra per a
semblants festas, passaren ab tota la cavalcada y
acompanyament per un carrer y voltaren detràs
de las ditas casas, a hont descavalcaren, y los
senyors presidents y deputats, oÿdors de comptes y alguns dels dits officials muntaren dalt en
lo aposiento de les dites finestres y los tres presidents se posaren en la finestra de mà dreta y
los senyors deputats y oÿdors de comptes //
307v // en la finestra de la mà esquerra y molts
officials se acomodaren per lo catafal que ses
senyories manaren fer per los dits officials sota
las ditas finestras y, més baix del dit catafal, hi
hagué un catafal per los senyor jutges, molt
adornat y, abans de comensar-se la festa, arribaren los senyors jutges de aquella, que foren los
excel·lentíssims senyors duch de Tunis, duch
de Cardona, lo senyor comte de Oñate, lo senyor don Diego Mexía, marquez de Leganés,
lo senyor marquez d’Este y lo senyor comte de
Santa Coloma, los quals se assentaren en lo dit
catafal per jutges de la dita festa y, al cap de un
estona, arribaren los mestres de camp ab sos cavalls molt ben post[s] y adresats, ab molts criats
y alacayos devant, regonegueren la plaça ab
molta gallardia y, a cap de poch, arribaren las
dos quadrillas ab molts padrins, los quals venien acompanyant la real magestat del rey, nostre senyor, de son palàcio, y al sereníssim senyor don Carlos, son germà, los quals, ab la
gala y vestits del General y casa de la Deputació, entraren per la plaça, ab màsqueres en la
cara y ab gran multitut de alacayos devant y la
magestat de rey, nostre senyor, y saa altesa, ab
la gala y vestits de la Deputació, molt richs, y
a. sa interlineat.
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ab dotse alacayos, vestits també per la deputació de domàs blanch ab passamans de or molt
richs y molt ben adreçats, ab pennatxos de plomes blanques y tot lo necessari y, encontinent,
sens rodar la plaça ni saludar a ningú, comensà
lo senyor comte de Perelada a córrer una lança
contra lo faquí de mà esquerra y després sa magestat y després sa alteza, ab grandíssima gallardia y destresa, rompent aquelles en los faquins
y, després, tots los demés de dites quadrilles corregueren algunes lanças y, en // 308r // particular sa magestat y sa alteza, en lo principi ne corregueren moltes ab molt gentil ayre, destresa y
gallardia, aventatjan-se sa magestat en lo ayre,
destresa y fortalesa a tots los demés, que fonch
cosa molt singular, de molt contento y alegria,
de tal manera que tots los qui·s trobaven en la
festa estavan tant posats en mirar a sa magestat
que no se adonaven dels demés cavallers, si bé
ho feren tots molt bé y acertadament, y, al cap
de poch, sa magestat y sa alteza y després los
demés cavallers, se levaren les caretes y, ab la
cara descuberta corregueren, axí sa magestat y
sa alteza com los demés cavallers, moltes lanças,
rompent aquellas molt destrament y, després,
aparexent a sa magestat que la hora era tarda, se
posà fi a la festa y sa magestat y alteza, acompanyats de tots los dits cavallers de dita festa, se
hisqueren de la dita plaça y se’n tornaren a
palàcio y, arribats en palàcio, se despediren de
dits cavallers, ab demonstració de molt amor,
contento y alegria y, encontinent, per major favor, sa magestat se posà en una finestra de dit
palàcio per a vèurer altra vegada los dits cavallers y, aleshores, los dits cavallers se despediren
de sa magestat y alteza ab molta cortesia y urbanitat y, en açò, abans de disgregar-se la gent
de la plaça, arribà en aquella una galera molt
ufana y entoldada ab banderes, flàmulas y gallardets y comensà a disparar molta artilleria de
cuets, bombes y altres artificis de foch, que
fonch cosa de admiració, que donà molt galant
fi a la festa, los senyors jutges tots unànimes y
comformes, // 308v // manaren donar lo primer
pris a sa magestat, lo segon a sa alteza y lo tercer també a sa magestat y los dos restants dexaren per judicar-los en lo sarau que en la nit se
havia de fer, hi·s féu, en la present casa de la
Deputació y en la sala gran de Sanct Jordi de
aquella. De aquesta festa foren caps de quadrilles lo molt il·lustre y egregi senyor don Francesch Joffre de Rocabertí, comte de Perelada, y
lo molt il·lustre senyor don Anton de Perapertusa, bescomte de Joch; foren mestres de camp
don Francesch Gilabert, don Joan Ferran, don
Lu ýs Descallar y don Joan d’Ardena; foren padrins don Pedro Puigdorfila, del orde de Sanct
Joan, prior de Cathalunya, don Bernardino de
Marimon, don Joan de Marimon, don Ramon
Torres, Francesch Puigjaner, don Francesch

[ 1632 ]

[ 1632 ]

Desbach, don Jaume Dezcallar, menor, don
Pedro Santascília, don Joseph Terrer, don Galceran Cartellà, don Francesch Tort, Joseph de
Bellafilla, don Thomàs Fontanet, don Joan de
Tamarit, don Anton Meca, Phelip de Sorribes y
Rovira, don Aleix de Semmanat, don Grau Alamany, don Miquel Clariana y de Serra, Francesch Pardina, don Francesch de Vallgornera y
Senjust, don Emanuel de Marimon y Joffre,
don Joan de Erill y don Francesch Sala; foren
quadrillers de la quadrilla del dit senyor comte
de Perelada los senyors don Llu ýs Monsuar,
balle general de Cathalunya, don Lu ýs de Rejadell, don Diego de Rocabertí, Feliciano Sayol,
don Bonaventura de Lanuça; foren quadrillers
de la quadrilla de dit senyor bescomte de Joch
los senyors don Henrich Semmanat, don Francisco Junyent, don Joseph Calvo, Vicents Magarola y Joseph Corbera, senyor de Linars; //
309r // foren padrins de sa magestat y de sa alteza los excel·lentíssims y il·lustres senyors comte
de Olivares, duch de Sanctlúcar, lo almirant de
Castilla, lo duch de Medina de las Torres, marquez de Litxe, y lo comte de Sástago. Assistí y
anà en dita festa ab un cotxo lo sereníssim infant don Fernando, cardenal de Toledo, y mirà
aquella de una finestra en la casa de don Fedrich Meca, posat tras de una gelosia per no ser
vist en públich, sa magestat envià per un cavaller lo pris primer, que fonch una ploma de diamants, a la senyora comtesa de Montagut, y lo
segon, que era una cadena, a la senyora dona
T a... de Pinós, muller del molt il·lustre don
Aleix de Marimon y Jaffre, portantveus de general governador en lo present principat de
Cathalunya; sa alteza del sereníssim infant don
Carlos, també per un cavaller, envià lo seu pris,
que era una firmesa ab un Sanct Carlos Borromeo de or ab diamants, a la senyora dona T. b...
de Pinós, comtesa de Vallfogona.

nint lo siri ensès en la mà per lo camí fins alt en
mitja escala, lo magnífich Bernat Miquel, donzell, qui aleshores servie lo offici de exactor del
General y, en aquesta occasió, tenia càrrech dels
senyors deputats de vèurer lo necessari, axí per
sa magestat com per les demés coses tocants al
dit sarau, sa magestat y altezas entraren en la dita
capella per uns aposientos que trauen porta en
aquella, hi·s posaren detràs de una cortina que·ls
havien feta, adornada de tafetà carmesí y ab sa
magestat y altezas, estigueren los senyors comtes de Olivares, duch de Sanctlúcar y marquès de
Leganés, don Diego Mexía, y encontinent que
sa magestat y altezes foren arribats, se comensà
la música y sarau, que fonch cosa de gran contentoa, regosijo y alegria. Hagué· y gran número
de dames, molt ben posades y ataviades, gran
concurs de cavallers, molt ben posats y ataviats.
Dansaren ab molta gallardia y destresa, ab gran
gust y contento de sa magestat y altezes y, al cap
de una hora, poch més o manco, de ser comensat lo sarau, sa magestat manà donar dos prisos,
que estavan ja a punt per aquesta festa a gastos
de la Deputació, ço és, lo hu a la senyora dona
Catharina Salvà, donzella, filla del senyor don
Bernat Salbà y, l’altre, a la senyora T. b... Càrcer,
donzella, filla de T. c... Càrcer, ciutadà honrrat
de Barcelona y, a cap de bona estona després, sa
magestat y alteses se’n anaren per lo mateix camí
que eren entrats en la Deputació, guiant-los lo
dit senyor Bernat Miquel, sens lum, perquè no·n
volgueren y lo sarau se continuà fins a les dues
hores de la matinada, tot sia estat per al servey de
Déu, Nostre Senyor.
310r

En aquest mateix die, en la nit, los senyors deputats, axí mateix a gastos del General, feren fer a
sa magestat y a ses alteses un sarau en la capella
major de la casa de la Deputació, la qual, dits
senyors deputats, per lo dit effecte, feren posar
molt a punt, molt adornada y entapisada per les
parets y per lo sòl de tapicerias finíssimes y catifes molt riques, ab banchs de vellut, cadieres, taburets y cuxins per assentar-se les dames. Arribaren en aquest sarau sa magestat y altezas venint
ab un cotxo tapats y entraren en la Deputació
sens lum, si bé estaven // 309v // aparellades atxes per fer lum y sa magestat no volgué lum
algú, sinó un ciri petit, y entraren sa magestat y
altezas per lo portal major de la present casa, que
hix a la plaça de Sanct Jaume, los quals, guia tea. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
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Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die se’n anà de la
present ciutat de Barcelona, entre sinch y sis hores abans migdie, la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, ab los sereníssims
infant don Carlos y don Fernando, cardenal de
Toledo, publicant-se que anaven a Nostra Senyora de Montserrat y, de allí estant, sa magestat yd sereníssim infant done Carlos partiren para
Madrit y lo dit sereníssim infant don Ferrando,
cardenal, se’n tornaria en la present ciutat de
Barcelona, per continuar las Corts y acabar
aquelles.
Dijous, a XX. En aquest die, a les nou hores de la
tarde, entrà en la present ciuat lo sereníssim infant don Ferrando, cardenal y arcabisbe de Toledo, lo qual, lo die de aÿr era partit de la present ciutat y anà fins a Nostra Senyora de
Montserrat, acompanyant a la sacra cathòlica y
real magestat del rey, nostre senyor, y serenísa.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat y.
a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
a continuació ratllat de.
a continuació ratllat Carlos.

sim infant don Carlos, sos germans, qui partiren
en aquest mateix die per anar y tornar-se’n en
Madrit.
310v

Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die, lo magnífich
micer Jaume Arenys, doctor en drets de Vilamitjana, bisbat de Urgell, com a procurador de
Salvador Arenys, doctor en drets de dita Vilamitjana, son pare, receptor de les entrades y exides del General de la vila y col·lecta de Tremp y
Pallàs, com de sa procura consta ab acte rebut y
testificat en poder del discret Joan Ricou y
Manyanet, notari públich de la vila de Tremp,
als deu dies del present y corrent mes de maig,
en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, en presència de mi,
scrivà major y secretari del dit General, y testimonis devall scrits, de paraula dix que renuciava, comforme renuncià líberament, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de receptor de
les entrades y exides del General de la dita vila y
col·lecta de Tremp y Pallàs, que lo dit son pare,
principal, obté, per las rahons y causes son ànimo movents, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
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En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich micer Vicents Hortolà,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona, advocat
fiscal del dit General, lo qual renuncià líberament, en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici, suplicant-los fossen servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories, admeteren
aquella, comforme per capítols de Cort los era
lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General, en
son consistori, de pagar diversos comptes presentats a ses senyories per diverses persones de
gastos fets en las festas fetes estos dies atràs a la
magestat del rey, nostre senyor, axí per rahó
dels vestits fets a sa magestat y al sereníssim senyor infant don Carlos y als alacayos de sa magestat y altesa, ab los quals hisqueren en la festa del
estaferm, música, adobament y apercibiment de
la plaça, prisos que·s donaren en lo dit estaferm,
com altres fets per occasió de les dites festes y
sarau fet per sa magestat en la present casa de la
Deputació, lo noble y molt reverent senyor don
Jacinto Dezcallar, canonge de la Seu de Barcelona, oÿdor ecclesiàstich del dit General, en
presència de totes les demés persones del consistori de ses senyories y de Pere Dalmau y Luch
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Duran, porters ordinaris de la present casa, testimonis cridats a estes coses, requerí a mi, Anthoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, notari
y scrivà major // 311v // del dit General, que
levàs acte y continuàs aquell en lo present dietari com ell no consentia, ans expressament dissentia, al pagament dels comptes dels dits gastos per aparèxer-li se podien escusar y no haver
ell consentit a les dites coses ni al fer de aquelles
y per aparèxer-li haver-hi hagut excés, en dany
del General y, per ço, se escusa del pagament de
dits gastos, protestant que no entén ni vol ser
tingut de aquells, com a fets ab son dissentiment, sinó és en aquells que no constara haver
dissentit. E las demés personas del dit consistori
respongueren de paraula que, tot lo que s’és fet
en rahó de dites festes és estat ab sciència, paciència y voluntat o consentiment tàcit o exprès
del senyor oÿdor ecclesiàstich, donant-li rahó y
haver entrevingut en tot y no haver dissentit
tempestivament ni haver donat rahons y causes
justes perquè las ditas festas y gastos de aquelles
se haguessen de escusar y dexar de fer y, per ço y
altrament, és obligació, axí del senyor oÿdor ecclesiàstich com de les demés persones del dit
consistori de fer pagar los dits gastos y deliberar
y consentir los pagaments de aquells, majorment, essent com són, dits gastos fets a inpulsió
y voluntat declarada en scrits continuats en lo
dietari de la present casa dels molt il·lustres senyors presidents de las Corts, que de present se
celebren en la present ciutat de Barcelona y, estant justa y honrosa causa per a tot aquest Principat y nació cathalana y en servey de la magestat del rey, nostre senyor, qui per sa real
clemència y benignitat és estat servit honrar
aquesta província ab tant grans demonstracions
de amor y voluntat, dignant-se a rèbrer la gala
de la Deputació // 312r // y exir ab ella en la dita
festa ab publicitat, corrent lances y fent lo demés que los demés cavallers particulars, naturals
de aquesta terra feren en la dita festa y ab moltes
altres demonstracions, ab universal aplauso,
contento y alegria, axí dels naturals de aquesta
província, com de moltas personas principalíssimas qui són vingudes acompanyant a sa magestat y, axí, lo dissentiment del dit senyor oÿdor
ecclesiàstich, ademés que no és en son temps,
no té ni pot tenir loch a impedir lo pagament
dels dits gastos fets sens contradicció sua, en
tant justa y honrosa occasió y, axí, protestan
que, per dit dissentiment no dexaran de fer pagar dits gastos. Volent que se entenga y en tot
cas se haja rahó, a hont convinga, axí del dit dissentiment com de la voluntat de les demés persones del consistori en haver volgut se pague lo
que és degut, de las quals cosas és estat levat
acte per mi, scrivà major demuntdit.
Dimecres, a

XXVI.

En aquest die, lo sereníssim
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morta lo die abans y en aquest die la enterraren,
en la qual casa estigueren tenint dit dol, fins a
tant foren tornats los del enterro, com és acostumat.

infant cardenal, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats, féu y prestà, en la
Seu de la present ciutat de Barcelona, lo sòlit y
acostumat jurament de lochtinent y capità general en la sòlita y acostumada forma.
312v

En aquest mateix die, Francesch Hortoneda,
doctor en medicina, balle de la vila de Montblanch, en nom seu propri, constituït personalment en la scrivania major del General, en
presència de mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General y de Francesch Colberó, notari y Jaume
Roca, també notari, ciutadans de Barcelona,
testimonis cridats a les coses devall scrites, de
paraula requerí a mi, dit scrivà major, que levàs
acte com ell renunciava, com renuncià, a totas y
qualsevol instàncias y procehiments, per ell fets
e instats contra los officials y ministres del General de la vila y col·lecta de Montblanch, axí al
que té respecte a la firma de dret, per ell y per la
sua cort y officials seus, posada devant lo magnífich veguer e o regent la vegueria de dita vila de
Montblanch y en la sua cort, com altrament,
per rahó y occasió de la contenció moguda,
pochs dies fa, entre ell, dit balle y la dita sua
cort, officials y ministres seus de una, y lo magnífich deputat local, assessor de dita vila y
col·lecta de Montblanch de parts altra, per ocasió de una aprehensió de robes apreses de Aloy
Martí, marxant francès, qui passava per la dita
vila de Montblanch, cassant, revocant y
annul·lant, comforme ha cassat, revocat y
anul·lat com a balle demuntdit y en nom de balle de la sua cort, tots los actes fets per ell y a
instància sua, en y per rahó de la dita contenció,
volent que aquells sien haguts per no fets y que,
en ningun temps puguen aprofitar a ell ni a successors balles de dita vila ni a sa cort y jurisdiccióa // 313r // real, volent que aquells sien haguts per no fets, ni puguen danyar al General ni
a sos officials y ministres, ni a la cort de aquell,
confessant, com confessa, los dits procehiments
no ser estats fets en son cas y loch y, volent que
la suplicació per ell presentada en consistori de
ses senyories per aquest negoci, sia cusida al peu
del present acte, en quant toca a son interès, suplicant a ses senyories sien servits admètrer la
dita renunciació, revocació y anul·lació. De quibus, et cetera. A.

En aquest mateix die, a la tarde, ses senyories
anaren, ab los porters y masses xiques devant,
acompanyats de molts officials del dit General,
tots ab cotxos, a visitar lo sereníssim infant cardenal, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, lo qual, lo die de aÿr, prestà
lo sòlit jurament en la Seu de la present ciutat,
y, arribats en sa presència, los rebé ab demostració de molta // 313v // alegria y ses senyories li
donaren lo parabién del càrrech de dita lochtinència y capità general y, a cap de poch, se
despediren ab lo degut acato y reverència.

Juny MDCXXXIIa
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Dimecres, a II. En aquest die vingué en consistori lo senyor deputat real, lo qual era estat absent del dit consistori alguns dies, per rahó del
dol de la mort de sa mare.
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Dijous, a XXVII. En aquest die, ses senyories anaren, consistorialment, ab los porters y masses xiques devant, cubertes de dol y dits porters ab
gramalles, acompanyats ses senyories de molts
officials del General, en la casa del senyor deputat real, per occasió del dol de sa mare, que era

Dimars, a VIII. En aquest die, Phelip Ferrandis,
correu de la Deputació y General de Cathalunya, lo qual, de present, fa lo offici de porter en
lo bras ecclesiàstich de las Corts que, de present, se celebran en la present ciutat de Barcelona, vingué en la present casa de la Deputació y,
arribat en la sala de la scrivania major, essent en
les portes de la sala, a hont se té lo consistori,
demanà licència a un porter ordinari de la present casa per entrar en lo consistori de ses senyories de part dels tres estaments de les dites
Corts y, axí, per ses senyories li fonch donada
licència, en virtut de la qual, dit Ferrandis, entrà
en lo dit consistori, que estava junt ab totes les
persones de aquell, y presentà a ses senyories
unes letres emanades dels dits tres estaments y
firmades de mà dels reverendíssim y molt il·lustres senyors presidents dels dits tres estaments o
braços y ab lo sagell del General sagellades en lo
dors de aquelles, ab senyal de registrata y altres
solemptnitats despedides, dades en la present
ciutat de Barcelona, a set del corrent mes de
juny, las quals, originalment presentà al dit consistori y molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de // 315r // comptes, liurant-les en mà y
poder del molt il·lustre y molt reverent senyor
deputat ecclesiàstich qui, aprés de haver rebudes aquelles, las liurà a mi, scrivà major y secretari del dit General, a fi y effecte que lo dit scrivà
major las legís, y manà, de part de dit consistori,
a dit Phelip Ferrandis, que·s detingués un poch
fora lo consistori, aguardant la resposta y, axí,

a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1618.

a. a continuació unes lletres, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1619.
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absent dit Ferrandis, jo, dit scrivà major, legí a
ses senyories las ditas letras, las quals són del tenor següent:
«Los tres estaments del principat de Cathalunya
convocats en las Corts Generals, que lo sereníssim senyor infant cardenal, en nom de la sacra,
cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
germà seu, precehint habilitació feta per la Cort
General, de present, celebra a la ciutat de Barcelona als íncolas y habitants de dit Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya. Als reverents y
magnífichs los deputats y oÿdors de comptes
del General. Salut y honor. Com en virtut de
capítols de Cort, ús y styl, inconcussament observats, celebrant-se la Cort General, no estiga
en facultat vostra procehir a provisions algunes
de officis, axí de la present ciutat, com fora d’ella, ni a inseculacions de deputats ni oÿdors, ans
ipso iure sia devolut a dita Cort General, la qual,
havent entès que, no obstant lo sobredit, haurien procehit a la provisió de alguns officis y intentaríeu de voler fer la inseculació pròxima, al
que és just se provehesca de remey opportú. Per
tant, ab tenor de las presents, vos // 315v // diem
y manam, sots pena de privació de vostres salaris
y altres, a dita Cort ben vistas que, per ara y fins
altra cosa sia provehida per dita Cort General,
per via directa ni indirecta, no procehiau a fer
insiculació ni provisió alguna de officis del General, com és de assessor, advocat fiscal y altres,
tant dels de la present ciutat com fora de aquella
y, en cas que durant la celebració de las presents
Corts, hajau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no crehem, per ser estada feta dita provisió axí intempestivament, com
contra capítols de Cort, ús y styl inconcussament observat, dites provisions casseu y
annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles
coses en orde del demuntdit per vos, durant
dita Cort fetas, torneu en son prístino estat y de
la manera que estaven ans de la celebració de la
present Cort General, ni de béns de la Generalitat en rahó de conferèncias o juntas de advocats
per dita causa gasteu pecúnies algunes, com
aqueixa sia la voluntat de dita Cort abdicant-vos
acerca de dites coses tot poder de fer lo contrari.
En testimoni de las quals cosas havem manades
despedir les presents, sagellades y sotascritas,
com baix se conté. Dadas en lo monastir de
Sanct Francesch de dita ciutat de Barcelona, a
VII del mes de juny MDCXXXII. Lo comte de Perelada. Joannes del Guzman, archiepiscopus Tarraconensis. Lo doctor Bernat Sala, conseller en
cap. Mandato, et cetera, Antonius Joannes Fita,
notarius et stamenti militaris scriba. De mandato, et cetera, Joannes Paulus Oller, notarius et
stamenti ecclesiastici scriba. De eodem mandato,
et cetera, Jacobus Agramunt, scriba brachii regalis.»

316r

E legida per mi, dit scrivà major, las ditas y
preinsertades lletres, manaren ses senyories que
entràs, com en effecte entrà, en lo dit consistori
lo dit Phelip Ferràndiz y ses senyories, de paraula del dit senyor deputat ecclesiàstich, li digueren que ses senyories tenien per feta la presentació de les letres sens approbació de aquelles y
que advertís que, en la realció per ell fahedora
de la presentació de dites letres, donàs la dita
resposta y, axí, dit Phelip Ferràndiz se’n tornà y
ses senyories manaren que continuàs en lo present dietari las ditas letras, juntament ab la dita
resposta. Presents per testimonis Pere Dalmau y
Luch Duran, porters ordinaris de la present
casa.
Divendres, a XI. En aquest die, lo noble don
Francisco Desclergue, en la vila de Montblanch
populat, procurador del magnífich // 316v //
Gaspar Torrella, doctor en drets, veguer de
Montblanch, arcabisbat de Tarragona, consta
de sa procura ab acte rebut en poder del discret
Joan Luna, notari de Montblanch, lo primer
del corrent mes de juny, en dit nom, constituït
personalment en la scrivania major del General,
inseguint lo orde y voluntat del dit son principal y també lo consentiment y voluntat dels
molt il·lustres senyors deputats del dit General
y testimonis devall scrits, ha revocat, cassat y
anul·lat, axí la firma de dret interposada devant
dit magnífich veguer y en sa cort y tribunal per
part del magnífich Francesch Hortoneda, balle
de la vila y ducat de Montblanch, per la magestat del rey, nostre senyor, ab procehiments fets
contra dit balle per lo magnífich deputat local
del dit General y en sa cort y consistori, per
rahó de una aprehensió de robes feta per part
dels officials del dit General, a la qual dit balle
havia intentat fer impediment o torb, juntament ab tots lo procehiments y enantaments
fets per dit magnífich veguer y cort sua a
instància del dit balle de Montblanch, volent
que dita firma de dret y procehiments fets per
dit veguer a instància del dit balle sien haguts
per nul·los y nul·lament fets y, axí, cassats, revocats y annul·lats y que no puguen aprofitar a
ninguna persona, axí en prejudici del General
com altrament per qualsevol causes y rahons.
En testimoni de les qua[ls] coses, a instància
del dit procurador del dit Torroella, és levat
lo present acte. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.

317r
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Disapte, a XII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Bernat
Mas, lo qual, mediant jurament, féu relació a ses
senyories com Miquel Figueres, guarda ordinària del General, pres y detingut en los càrcers de
la present casa, està malalt en los dits càrcers, ab

[ 1632 ]

[ 1632 ]

febra contínua, per cura de la qual necessita de
exir de dits càrcers.
Dimars, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General en la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre de 1631, axí per lo dret ordinari com de
galeres, exceptat los libres y diners de la taula de
// 317v // Viella, de la Vall de Aran que, segons
diu lo cullidor de Tremp y Pallàs, per occasió de
les grans neus no és pogut passar a sercar-los, y
los libres y diners de la taula de Vilafranca de
Panadès y los libres y diners de la taula de la Espluga de Francolí o Vimbodí.
En aquest mateix die, lo dit magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional demuntdit, féu axí mateix relació, en lo dit consistori de ses senyories,
com lo magnífich micer Joseph Fontanella, sobrecullidor del dit General en la part de levant,
ha comptat y pagat la terça de abril, maig y juny
de 1631, tant per lo dret ordinari com de galeres, exceptades les taules de la vila de Perpinyà y
sa col·lecta, la qual, per rahó de la pesta, no s’és
poguda cobrar, y les taules de Arenys, Granollers y Sanct Feliu de Guíxols, les quals deuen
los libres y diners de dita terça.
318r

Disapte, a XVIIIIo. En aquest die, per part del sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del present Principat y comtats,
fonch aportada a ses senyories, en son consistori, còpia auctèntica del privilegi del lochtinent y
del jurament per ell prestat y fet en lo ingrés de
son càrrech, com és acostumat, los quals, per ses
senyories foren manats continuar y cusir en lo
libre de Jurament de officials reals,recòndit en
la scrivania major del dit General.
En aquest mateix die, Lorens Fàbregues, droguer, ciutadà de Barcelona, procurador de Maria Fàbregues y Figueres, muller sua, que abans
és estada muller de Joseph Puig, negociant, ciutadà de Barcelona, de la procura del qual consta
ab acte rebut en poder de mi, Atnoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, lo die present,
en dit nom, personalment constituït en la sala
del consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, scituada en la
present casa de la Deputació, en presència dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, junts, tenints y celebrants consistori per estos y altres affers del dit
General, y en presència de Pau Cerdà, corredor
de orella, ciutadà de Barcelona, sogre y procurador de Miquel Figueres, obtenint de present
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lo offici de una de les guardes ordinàries del dit
General en la taula de la present ciutat de Barcelona, de la procura del qual consta ab acte //
318v // rebut en poder de mi, dit Thió, notari,
als 18 del corrent y de mi, dit scrivà major y testimonis devall scrits, requerí a mi, dit scrivà major, que levàs acte com ell, en nom de dita muller y principal sua, anomenava a ell mateix, dit
Lorens Fàbregues, perquè, en persona sua, se
fassa la renunciació del dit offici de una de les
guardes del dit General, qui de present obté lo
dit Miquel Figueres y és tingut y obligat en fer
la renunciació del dit offici en persona del dit
Lorens Fàbregues, com a anomenat per la dita
Maria Fàbregues, muller sua y principal y, en
persona del qual, dit Lorens Fàbregues, attesa la
nominació que, de present, en dit nom, fa de sa
persona y la renunciació fahedora per dit Miquel Figueres e o per lo dit Pau Cerdà, son procurador, ses senyories se servesquen fer la provisió del dit offici en la forma acostumada y que
disposan los capítols de Cort, ab los salaris y
emoluments, honors y prerrogatives al dit offici
pertanyents, de les quals coses és levat acte per
mi, dit scrivà major, a instància del dit Lorens
Fàbregues, en presència de ses senyories y del
dit Pau Cerdà, procurador del dit Miquel Figueres, demuntdit, y del magnífich micer Joan
Pere Fontanella, ciutadà honrat de Barcelona,
en quiscun dret doctor, y del discret Onoffre
Personada, notari de Barcelona, y Luch Duran,
porter ordinari de la present casa.
En aquest mateix die lo honorable Pau Cerdà,
corredor de orella, ciutadà de Barcelona, com a
procurador del dit Miquel Figueres, son gendre, de la procura del qual consta per acte rebut
en poder de mi, dit Thió, notari, als 18 del corrent mes de juny, en dit nom constituït personalment en la dita sala del // 319r // consistori de
ses senyories y en presència de ses senyories, tenints y celebrants consistori, y del dit Lorens
Fàbregues, marit y procurador de la dita Maria
Fàbregues, de la procura del qual consta per
acte rebut en poder de mi, dit Antoni Thió, notari, lo die present y en presència de mi, dit escrivà major, y dels testimonis baix scrits, de paraula dix que ell, en nom del dit son gendre y
principal, per a redimir al dit son principal la
presó a hont està y sens prejudici de ses pretensions, ans aquelles vol li sien salves y sens renunciar a les causes de suplicació y altres que
penjen devant ses senyories, ni al dret li competeix sobre lo offici de guarda del General que,
de present, obté y posseheix lo dit Miquel Figueres, son gendre y principal, renuncià lo dit
offici de guarda ordinària del dit General en favor del dit Lorens Fàbregues, droguer, ciutadà
de Barcelona, marit y procurador de la dita Maria Fàbregues y Figueres, per a obtenir lo dit of-

fici, de la nominació del qual consta per acte rebut en poder del scrivà major, en presència de
ses senyories y de ell, dit Pau Cerdà, lo die present, ab que dita Maria Fàbregues y Figueres
millore la caució té offerta y prestada, com més
largament consta en la suplicació per dit Pau
Cerdà, en dit nom presentada a ses senyories, en
scrits, en lo present acte, la qual és cusida al peu
del present acte de renunciació, y tractant ab
ses senyories y dit Lorens Fàbregues sobre la
milloració de la dita caució, dit Pau Cerdà se
acontentà, // 319v // en presència de ses senyories y de dit Lorens Fàbregues, de que Joan Barceló, mercader, ciutadà de Barcelona, se institueix fermança en la dita caució y, axí, fonch la
dita caució millorada, instituint-se fermanças lo
dit Joan Barceló, comforme consta ab acte rebut per mi, dit Antoni Thió, notari, dit die y any
y, axí, attesa la dita milloració, ab las protestacions y salvetats daltdites, dit Pau Cerdà, en dit
nom, renuncià lo dit offici en mà y poder de ses
senyories en favor de dit Lorens Fàbregues,
anomenat per dita Mariaa Fàbregues y Figueres,
com dalt està dit, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, segons poden y per
capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament, offerint fer la provisió del dit offici en favor del dit Lorens Fàbregues en altra occasió,
attès que, de present era hora tarde y ja tocades
les dotse hores de mitgdie. De quibus, et cetera.
Presents per testimonis los dits micer Joan Pere
Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrat de
Barcelona, y Onoffre Personada, notari de Barcelona.

Sanct Francesch de la present ciutat, han fet
elecció de tres persones de quiscú de dits dos estaments per a tractar lo article y negoci de la inseculació dels lochs vaccants de deputats y oÿdors que pretenen fer los tres estaments de la dit
Cort General y que, juntament ab molts síndichs del bras real, fan instància per a que lo
molt il·lustre conseller en cap ó propose en
aquell, a effecte se fassa altra semblant nominació de tres persones de dit estament real per a
tractar, ab las demés, lo negoci de dita inseculació, del que dits senyors deputats han fet notable maravella, perquè havent, com ha, lo síndich d’esta ciutat, en virtut de deliberació feta
per vostra senyoria, pose dissentiment a tots actes de gràcia y justícia de dita Cort, fins que sien
reparats los agravis que pretèn esta ciutat. És
molt gran novedat que, estant pendent dit dissentiment, // 320v // se passe avant en dita Cort
a actes alguns, ni se fassen en ella deliberacions,
majorment que, per causa de dit dissentiment y,
per tenir dits senyors deputats la correspondència que·s deu a esta ciutat, han dexat de fer resposta y donar satisfacció al manament que se’ls
féu per part del(s) dits tres estaments sobre la
matèria de dita inseculació, aguardant fer-ho a
que dit dissentiment fos levat y, axí, seguint en
açò lo orde dits senyors deputats, suplicam en
son nom a vostra senyoria sie servit manar ponderar lo prejudici notable que·s fa ab la dita nominació de persones, no sols al consistori de
dits senyors deputats turbar-los lo dret, que per
capítols de Cort tenen tant redicat de dita inseculació, però encara y més principalment a esta
casa en voler-li levar una preheminència tant assentada en matèria de Corts, com és que semblants dissentiments fan parar aquella en tots
actes, y suplican juntament, mane vostra senyoria valer-se dels remeys per assò de justícia convenients y tingan baix lur amparo y protecció
aquell consistori, com sempre se ha acostumat,
referint-nos en lo demés al que lo magnífich micer Hortolà, assessor de dits senyors deputats,
més largament representarà.»

Dilluns, a XXI. En aquest die, ses senyories enviaren, ab embaxada als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, los senyorsb //
320r // Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de
la Seu de Barcelona, Joan Carreras, donzell, y
Francesch Masdeu y Canyet, ciutadà honrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y mases xiques devant y de molts officials del dit General, se conferiren en casa de la
present ciutat y savi Consell de Cent, lo qual estava junt y, arribat(s) a lur presència, explicaren
y donaren la embaxada del tenor següent:

E poch aprés, tornats en consistori, referiren a
ses senyories com havien explicada la dita embaxada en la forma los era estat ordenat y que, dits
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, per paraula del senyor consellers en
cap, havien respost que ells tractarien y mirarien
aquest negoci y pendrien la resolució que convindria al servey de Déu, Nostre Senyor, y beneffici del General.

«Los senyors deputats del general de Cathalunya nos han ordenat representàssem a vostres
senyories, que tenen entès que, en los braços
ecclesiàstich y militar de la Cort General que lo
sereníssim infant cardenal, com a lochtinent del
rey, nostre senyor, celebra en lo monastirc de
321r

a. a continuació ratllat Figueres.
b. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1620.
c. manastir al manuscrit.
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En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, estant en son consistori y tenint y
celebrant aquell, per les coses devall scrites y altres affers y negocis del dit General, manaren a
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mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General, allí present, que levàs acte com ells tenien notícia, axí
per la real carta de sa magestat, com per altres
certs avisos, que la voluntat de sa magestat era
venir en lo present principat de Catahlunya y
ciutat de Barcelona per a tenir y celebrar Corts
als naturals y poblats en aquestos Principat y
comtats e o continuar y passar avant las que sa
magestat tenia comensades en la present ciutat
y monastir de Sanct Francesch de aquella, que
de termini en termini se porrogaven y, per ço,
era necessari que ses senyories fessen las provisions, tant de cera com altres que convenien, axí
per les festes se esperaven fer-se a sa magestat
per sa real vinguda, com per las Corts que sa
magestat havia resolt tenir, com dalt està dit,
per lo qual effecte donaren orde a Barthomeu
Arimon, candaler de cera de la present ciutat de
Barcelona, qui servia de candeler o cerer al dit
General y present casa de la Deputació que, ab
tota diligència y cuydado, fes provisió de cera
bastant y convenient, axí per les dites festes y
Corts, com altrament per los demés affers y occasions del General y casa de la Deputació y,
perquè conste en tota occasió del dit orde donat
per ses senyories a dit Arimon, de la provisió de
la dita cera fahedora per los fins y effectes daltdits, en fe // 321v // y testimoni de les dites coses, manaren a mi, dit escrivà major, ne fes acte
y scriptura pública y auctèntica forma a qualsevol persona per qui request ne sie. Presents per
testimonis Luch Duran y Pere Dalmau, porters
ordinaris de la present casa.
322r
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Dilluns, a XII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories Francesch Cortada y Jaume Lobet, fusters, ciutadans de Barcelona, anomenats en experts per ses senyories, per judicar
les dos tribunes fetes en la capella gran de la
present casa per mestre Sebastià Claret, fuster,
ciutadà de Barcelona, los quals aportaren y donaren en scrits a ses senyories la relació devall
scrita, continuada en un full de paper, firmada
de ses mans, juntament ab la trassa de dites tribunes, la qual relació y traça són açí cusides, signades de letra Aa.

324r

Dijous, a XV. En aquest die, havent ses senyories
manat publicar la crida ordinària per fer la inseculació dels lochs vaccants de deputats y oÿdors
de comptes, comforme disposició del capítol 8
del nou redrés del General de las Corts del any
1599, y estant los senyors deputats y oÿdors de
comptes consistorialment juntats en la sala del
consistori, a les onze hores abans de mitgdie,
tots posats en punt de fer la extracció de la Novena per fer la inseculació, arribaren en la present casa per part dels tres estaments de la Cort
General, que de present se celebra en la present
ciutat de Barcelona, ab les masses altes dels tres
estaments y ab gran acompanyament de divuit
persones eletes de dits estaments, ço és, sis de
cada estament, que foren las següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich los senyors fra Francesch Copons, abat de Sanct Salvador de Breda,
// 324v // fra Melchior de Armendaris, abat de
Sanct Martí de Canigó, fra Pere Finot, abat de
Camprodon, lo doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa, lo doctor Pau Claris,
canonge de la Seu deb Urgell y lo doctor Joan
Pujol, canonge de la Seu de Solsona; per lo militar los senyors Joseph de Bellafilla, donzell,
don Miquel de Rocabertí, don Jacinto Vilanova, don Joan de Josa, don Ramon de Guimerà,
senyor de Ciutadilla, don Francisco Çagarriga;
e per lo estament real los senyors Joan Clapes,
síndich de Gerona, Pere Giscafré, síndich de
Cervera, Pere Agullol, síndich dels Prats de
Rey, Francesch Pujol, síndich de Figueres, Jaume Çaffont, síndich de Mataró, y Antoni Perpinyà, síndich de Argelés. Los quals, arribats en
la dita present casa se posaren en la capella gran
de aquella y, des de allí, enviaren un recaudo a
ses senyories, qui estaven consistorialment en
dita sala del consistori, per medi del magnífich
micer Joan Pere Fontanella, advocat // 325r //
de dits estaments, dient que los dits senyors de
dita Divuytena eren vinguts, per orde dels esta-

Disapte, a XXVI. En aquest die, havent tingut
notícia ses senyories que lo sereníssim infant
cardenal don Fernando, lochtinent y capità general del present Principat y comtats, estava
desganat, enviaren ab embaxada los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Pedro Aymerich y Francesch
Masdéu, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals
se conferiren en lo palàcio de dit sereníssim senyor infant y, arribats en una sala, antes de entrar a hont sa alteza estava en un llit malalt, los
fonch dit per lo excel·lentíssim comte de Onyate, qui rebé a dits embaxadors, que sa alteza estava cansat y ab la cessió, y que los doctors havien donat orde que no entràs ningú en son
aposiento y, axí, los dits embaxadors donaren sa
embaxada al dit senyor comte, de part del consistori, dihent lo quant los pesava de sa desgana
y, axí, veniren a offerir-se, de part del dit consistori, a tot lo que per sa alteza fos servit y, lo dit
senyor comte, respongué que ell, en non de sa
alteza, estimava la visita, de part de ses senyories
feta, en lo que era rahó y axí se despediren.
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a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1620.
b. a continuació ratllat Solsona.

ments de dita Cort, per posar en exequució los
ordens que·ls tenien donats los dits estaments y,
axí, havien de venir en dita sala del consistori. E
ses senyories digueren que ells estaven allí per
rèbrer a dits senyors de dita Divuitena y que
vinguessen quant fossen servits venir y, a cap de
poch, dits senyors de dita Divuytena vingueren
ab lo dit acompanyament y ses senyories los reberen hi·ls donaren cadires a la mà dreta, juntament ab los advocats de dits tres estaments. Per
paraula de dit senyor abat Copons, los notificaren a ses senyories, de part de dits estaments,
uns manaments contenins, ab effecte, lo impedir la dita inseculació que ses senyories volen fer
y, axí mateix notificaren dits manaments als
magnífichs assessors, advocat fiscal, scrivà major
y a molts altres officials del dit General, dient
que, en manera alguna assistissen a ses senyories, sinó a dita Divuytena, a effecte de impedir,
com impediren, la dita inseculació. E ses senyories, per paraula del senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que se aturaven lo temps de
la constitució per a respòndrer, demanant còpia
de dits manaments, la qual los fonch liurada. E a
cap de poch, ses senyories se alsaren y se’n anaren en lo consistori xich de la present casa, dit la
stància dels assessors, y los dits senyors de la Divuytena se restaren en dita sala del consistori y,
axí, no·s féu la dita inseculació per lo dit impediment. // 325v // Y també los dits senyors de la
Divuytena donaren a ses senyories en scrits los
papers següents, los quals manaren ses senyories
ser continuats en lo present dietari, que són del
tenor següent:
«Los tres estaments de la Cort General han ordenat a les divuit persones de dits estaments,
assí presents, que fassan a saber a vostres senyories y als officials de la casa de la Deputació la
deliberació per los dits estaments lo die present
feta, la qual és del tenor següent: Los tres estaments han resolt, lo die present, que se impedesca als deputats no fassen la inseculació ni
provisió de offici, se anomenen sis persones de
cada bras a las quals assistescan los advocats
d’ells respectius, perquè puguen aconsellar lo
que aparexerà convenir en la matèria occorrent,
nomenant les persones que, per dit effecte ja estaven anomenades y, de present ne han anomenades nou, ço és, tres de cada estament, que estan aquí presents, las quals, assistescan en la casa
de la Deputació contínuament estant en lo consistori dels deputats y vagen avisant per momentos de tot lo que succehirà, perquè los
braços puguen provehir de còngruo remey, donant-los facultat, axí mateix, de poder despedir
qualsevols manaments, comminacions y penals
fins a privació de officis y salaris y per a tot lo
que·l aparexerà convenir, avisant als brassos
també les provisions de officis, si algunes ne han
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fetes, corrent la present corrent y que vagen les
persones nomenades ab tota la auctoritat possible, ab les masses altes ab la forma acostumada y
acompanyats ab la auctoritat deguda y, axí mateix, complint ab dita commissió, manem al secretari del bras militar e o a son substitut, assí
present, en nom y com a substitut dels secretaris
// 326r // dels altres estaments, d’esta notificació
y de les demés que·s fan y després se faran als officials de dita casa, ne leve acte.»
E no-res-menys lo(s) dits senyors de la dita Divuytena donaren a mi, scrivà major y secretari
del dit General y a altres officials de aquell, un
manament en scrits lo qual és del tenor següent:
«Las divuit persones nomenades per los tres estaments de la Cort General que, de present selebra als cathalans en la present ciutat de Barcelona lo sereníssim senyor infant cardenal, germà
de sa magestat, presehint habilitació per dita
Cort feta, com se conté en los processos familiars de dit estament, lo die present, de que los
notaris y secretari de dit estament fan fe als
magnífichs y discret Antoni Thió, ciutadà honrat, notari y scrivà major, Agustí de Lana, mestre racional de la casa de la Deputació, y altres
officials y ministres de dita casa de la Deputació
del General de Cathalunya, en lo acte de la presentació nomenadors, ab tenor del present, a
vosaltres y a cada hu de vosaltres, diem y manam que, sots pena de privació de vostres officis
respectius, obehiscau ab tot effecte y sens mora
ni tardança alguna, al que per nos vos serà ordenat y manat, assistint-nos solament a nosaltres y
no apartant-vos de la stància y loch a hont nosaltres, ab los advocats dels estaments, estan per
a effecte de exequutar la commissió, que dits
tres estaments concordament nos han donat, altrament y en cas contrari, vos citam peremptòriament y en forma, per a que vejau encontinent
ser incidits en dita pena. De la presentació //
326v // del present estarem a la relació de qualsevol dels porters dels dits estaments. Dat en la
casa de la Deputació als XV de juliol MDCXXXII.
Joseph de Bellafilla. Lo abat de Sanct Salvador.
Joan Clapés.»
Magnificus Antonius Thio dixit, et cetera. Que
està prompte y aparellat en fer tot lo que sie de
sa obligació y de son offici, suplicant sien servits
manar advertir que, per rahó de son offici és
obligat a les coses de aquell y que, axí, sien servits manar declarar sa voluntat, si és no assistir
als senyors deputats en lo demés de les inseculacions, perquè vol en tot obehir.
E als 19 dels dits mes y any, per los dits senyors
de la Novena fonch fet manament en scrits als
officials del dit General, anomenats en dit ma-
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nament, lo qual presentà Phelip Ferrandis, qui
fa lo offici de porter del bras ecclesiàstich, lo
qual és del tenor següent:
«Les divuit persones nomenades per los tres estaments de la Cort General que, de present celebra als cathalans en esta ciutat de Barcelona lo
sereníssim infant cardenal, germà de sa magestat, precehint habilitació per dita Cort feta, com
se conté en los processos familiars de dits estaments, als magnífichs micer Jaume Martí, regent lo offici de assessor durant lo impediment
del magnífich Bernat Sala, assessor, advocat fiscal, y micer Vicents Hortolà, pretès assessor de
la casa de la Deputació del General de Cathalunya, // 327r // a mossèn Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona y scrivà major de dita casa,
a Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, a don Francesch de
Vallgornera, regent los comptes, y a sos ajudants, a mossèn Agustí de Lana, donzell, mestre
racional, y a Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal de dita casa y General, y a
altres qualsevol officials y ministres de dita casa
de la Deputació de dit General de Cathalunya
en lo acte de la presentació nomenadors, acumulant els manaments ja fets y a vosaltres notificats, ab tenor del present, a vosaltres y quiscú de
vosaltres, diem y manam que, sots pena de privació de vostres officis y de qualsevol de vosaltres respective y sots decret de nul·litat, no
aconselleu, assitiau, altrament entrevingau respective, en cas que, per los deputats del present
Principat, siau cridats, instats o requerits a effecte de fer inseculacions de lochs vagants y provisió de officis de la dita casa de la Deputació y
General en dits actes, ni pugau vos, dit Thió, rèbrer ni testificar per vos ni vostres ajudants ni
substituts, actes alguns concernents a ditas inseculacions y provisions de officis y, axí mateix,
sots las penas daltdites, diem y manam a vosaltres, dits advocats, síndich y procurador fiscal
que, en cas que de fet licet nulliter dits deputats
intentassen fer las ditas cosas, ni entrevingueu,
ans bé vos oposeu y contradigau a les dites coses
y quiscuna d’elles, altrament, si lo contrari fareu, se procehirà contra vosaltres a la exequució
// 327v // de dita pena y de justícia se trobarà fahedor. Dat en la casa de Deputació a XVIIIIo de
juliol MDCXXXII. Joseph de Bellafilla. Lo abat de
Sanct Salvador. Joan Clapés.»
En aquest mateix die, a les nou hores de la tarde, ses senyories manaren a mi, Francesch Colberó, notari, servint lo offici de scrivà major
del dit General per legítim impediment del
magnífich Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici, en virtut de licència a mi donada y concedida per ses senyories,
ab desliberació de 14 del corrent, que conti432

nuàs la scriptura devall scrita en lo present dietari, la qual, en resposta del manament a ses
senyories fet per los senyors de la Divuytena
que, de present assisteix en la present casa, de
orde y per commissió dels tres estaments de la
Cort General, la qual scriptura és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Congregades les persones del consistori dels deputats y oÿdors del
trienni corrent lo die present, que comptam a
quinse del mes de juliol, en la casa de la Deputació, a fi y effecte de fer extracció de las nou persones dels tres estaments per habilitar las que
han de ser nomenades per a insicular los lochs
vagants, per observança de capítols de Cort et
signanter del // 328r // capítol 8 de las del any
1599, usos y costums de dita casa, presehint pública crida en la forma disposada per dit capítol
y prevenint tot lo necessari per a fer dita extracció y tot lo demés que, per rahó de sos officis tenen obligació de fer, són arribats vostres senyories, hi·ls han manat notificar com los tres
estaments de la Cort General los ha ordenat
que·s conferissen en la present casa de la Deputació y assistissen allí contínuament per a impedir als dits deputats no fasen la inseculació, ni
provisió de officis, com de fet s’i són vostres
senyories conferits y han feta assistència contínua en dita casa, y per a impedir los diputats
dita inseculació y tot lo preàmbul a ella, per
orde de vostres senyories, se ha fet manament
als assessors y advocat fiscal y altres officials de la
Deputació que, sots pena de privació de sos officis, respectivament, obehissen ab tot effecte y
sens mora y terdança alguna al que per vostres
senyories los seria ordenat y manat, y assistissen
tantsolament a vostres senyories, sens apartar-se
de la instància y loch a hont vostres senyories,
ab los advocats dels estaments se troban per a
exequutar la commissió, que dits tres estaments
han donat a vostres senyories, comforme més
largament està contengut en ditas notifficacions
y manaments al que se refereixen y, si bé, tant
gran novedat, jamay vista, los podia causar admiració, regonexent la intensió y bon zel que las
personas dels tres estaments tenen en totes les
occasions, han cregut que, la sobredita, venia ab
la // 328v // mateixa qualitat y que, sens dubte la
havia affectuada la concideració de algun gran
beneffici del General y de la cosa pública y, perquè dits deputats, per rahó de sos officis, tenen
obligació de representar a vostres senyories los
conciderables inconvenients que, de no cumplir
ab dits capítols de Cort, fent extracció de las ditas nou persones y tot lo demés que·s deu y
acostuma fer, poden resultar, suplican a vostres
senyories sien servits manar conciderar y mirar
per la auctoritat de dit consistori dels deputats
en lo qual tenen vostres senyories tanta part y

levar lo impediment que·s fa a dits deputats per
effectuar les sobredites coses y tot lo demés
que·s deu y acostuma fer, oa bé, perseverant en
dit impediment, puis per tot dret és permesa la
defensa y protestar del que tenen per a salvar-lo,
dits deputats diuen, per a que en tot temps
conste de sa diligència, que no està per ells si
no·s fa la dita extracció y tot lo demés que dit
capítol 8 disposa y se acostuma fer y que, per sa
part, han fet tot lo que han pogut per a effectuar-ho, si bé no·ls és estat possible per haver
durat y durar encara dit impediment ab la assistència que vostres senyories fa(n) en la casa
de la Deputació, sens permètrer que ningú dels
officials, sens los quals dits actes no·s poden fer,
assistesca als dits deputats y que estavan apparellats y promptes sempre per a cumplir ab tota sa
obligació y observança dels capítols de Cort,
cessant dit impediment, com ho esperen de vostres senyories, en concideració de tot lo demuntdit y, axí, donant les sobredites coses per
resposta, suplican a vostres senyories manen
continuar per lo notari qui ha notificat dites
scriptures y que no done còpia de dites notificacions y manaments sens ellas. Requirens, et cetera.»
329r

En aquest mateix die, a las dotse hores de la nit,
ses senyories manaren a mi, dit Francesch Colberó, notari, servint lo offici de scrivà major del
General per lo sobredit legítim impediment del
dit magnífich Anotni Thió, qui obté lo dit offici, de licència de ses senyories de quatorse del
corrent, com dalt se diu, continuàs en lo present dietari lo acte per mi, en dit nom, rebut a
instància de ses senyories, lo qual acte, signat de
letra C. és del tenor següent:
«Die decimaquinta mensis julii MDCXXXII, inter undecimam et duodecimam horas post meridiem ejusdem diei. Havent-se juntats los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya lo die present en la
present casa de la Deputació, a les sis hores
abans de mitgdie, per fer la extracció de la Novena per a fer la inseculació dels lochs vaccants
de deputats y oÿdors de comptes, en exequució
del capítol i del nou redrés del General de las
Corts del any 1599, y havent fet, per dit effecte,
la crida ordinària de la convocació dels tres estaments que disposa lo dit capítol y estant juntats
en son consistori per a fer dita extracció y demés
actes necessaris per a fer ditab inseculació, són
vingudes divuit persones eletes per los tres estaments de la Cort en virtut de commisió, segons
han dit, dels tres estaments ab les masses altes,
ab gran commitiva de altres persones dels maa. o bé interlineat.
b. a continuació ratllat extracció.

teixos braços y han notificat a dits senyors deputats y oÿdors de comptes, mijansant acte de notari, una desliberació feta per dits tres estaments
de la Cort, ab que se done commissió // 329v //
a ditas divuit persones eletes per a que se conferissen personalment en la present casa y assistissen en lo consistori dels dits senyors deputats y
oÿdors per a impedir, ab effecte, no·s fes dita inseculació, donant-los per est effecte plena potestat, los quals, en virtut de aquella, han fets
manaments als magnífichs assessors, scrivà major y demés officials de la present casa perquè,
en pena de privació de sos officis, los assistissen
a ells tantsolament y, en continuació del mateix,
han estat fins la present hora, que són las dotse
hores de la nit, assistint sempre en la present
casa per lo dit effecte de impedir la dita inseculació per lo que, dits senyors deputats y oÿdors,
se són vists del tot impossibilitats de fer aquella.
Per ço, per a que en lo sdevenidor conste de ses
diligències, han requerit a mi, Francesch Colberó, notari, servint lo offici de scrivà major del
General, de licència de ses senyories, per impediment de mossèn Anoni Thió, notari qui obté
lo dit offici, levàs acte de aquellas y continuàs
aquella en lo dietari de la present casa. Presents
per testimonis Hierònym Galí, scrivent en Barcelona, y Rafel Plansó, clergue y benefficiat de
Sancta Maria de la Mar, de la present ciutat de
Barcelona».
Disapte, a XVII. En aquest die, en exequució del
capítol 85 del nou redrés del General, fonch
feta extracció de nou persones en habilitadors
per habilitar // 330r // los qui concorren, o no,
en deputats y oÿdors de comptes, per la extracció fahedora als 22 del corrent, en la qual extracció foren testimonis los següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich los senyors Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Aguiló, camarer y canonge de
Tortosa, fra Joseph Salacruz, monjo y almoyner
de Sant Miquel de Coxà; per lo estament militar
los senyors don Francesch Ubach, Francesch
Puigjaner, Joseph Jover; per lo estament real los
senyors micer Gili Rull, micer Narcís Mir y
Francesch Palau, ciutadà honrat de Barcelona.
Y encontinent fonch feta extraccció de habilitadors, en la forma acostumada, en que foren extrets los següents, ço és, per lo bras y estament
ecclesiàstich los senyors fra Pere Joan Dezgüell,
abat de Sanct Pere de Roda, lo doctor Joseph
Claresvalls, ardiaca y canonge de Barcelona, y
fra Antoni Mantilla, abat de Banyoles; per lo estament y bras militar los senyors don Pedro Aymerich, // 330v // don Lu ýs Descallar, Jaume
Ros, donzell; per lo estament y bras reala los
senyors micer Francesch Clarís, Vicents Magaa. militar al manuscrit.
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rola, ciutadà honrat de Barcelona, Joachim
Móra, doctor en medicina.
En aquest mateix die los senyors de la Divuytena donaren a mi, Antoni Thió, ciutadà honrat
de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, la scriptura baix scrita, continuada en un full de paper, per lo fi y effecte en
ella contengut, la qual jo, dit scrivà major, inseguint lo orde de dits senyors de dita Divuytena,
referí a ses senyories, ajuntats consistorialment
en lo aposiento dit lo consistoriet, y féu nota del
dit referiment, lo qual, juntament ab la dita
scriptura y resposta feta per ses senyories en
aquell, són del tenor següent:
«Las personas de la Divuytena, ab commissió
expressa dels tres estaments, ordenen a mossèn
Thió, scrivà major de la Deputació, que referesca al consistori dels Deputats que traguen habilitadors per tot lo die de vuy, a effecte de fer la
habilitació per la extracció de deputats y oÿdors,
de pròxim fahedora, comforme tenen obligació.
Et relata prescripta scedula dictis dominis deputatis per me, scribam majorem, respondentes idem
domini deputati dixerunt: Que lo consistori dels
senyors deputats, acudint a la obligació de son
càrrech, comforme a disposició de capítols de
Cort, han manat // 331r // aparellar y prevenir
totas las cosas necessàrias per fer la extracció de
la dita habilitació, estant a punt y aparellats per
fer aquella, que sols aguardavan que lo sol, que
apreta molt, hagués declinat per posar mà en
dita extracció y que encontinent faran aquella.
Diumenge, a XVIII. En aquest die, los senyors de
la Novena devall scrits juraren en consistori, en
mà del devall scrit reverent official del senyor
bisbe de Barcelona, en la forma acostumada y
prestaren sagrament y homenatge en mà y poder de Pere Dalmau, porter ordinari de la present casa, ya oÿren sentència de excomunicació
en la forma següent:
«Nos domnus Raymundus de Semmanat, archidiaconus major et canonicus ecclesiae Barcinonae, officialis et vicarius generalis pro admodum
illustri et reverendissimo domino domino Barcinonensis episcopo, monemus vos admodum illustres dominos fratrem Petrum Joannen Desgüell,
abbatem Sancti Petri de Roda, Josephum Claresvalls, archidiaconum et canonicum ecclesiae Barcinonae et fratrem Antonium Mantilla, abbatem de Banyoles, domnum Petrum Aymerich,
domnum Ludovicum Descallar et Josephum Ros,
domicellum, Barcinonae populatos, Franciscum
Claris, utriusque juris doctor, Vicentium Magarola, civem honoratum Barcinonae, et Joachi-

mum Moraa, medicinae doctorem, civem Barcinonae, habilitatores juxta forma capitulo 85 novae reformacionis extractos, quatenus bene et
legaliter vos habeatis in exercicio vestrae habilitacionis faciendae, de his qui concurrere // 331v //
possunt, vel non, in deputatos et auditores computorum eiusdem Generalis in extraccione facienda
die 22 currentis juxta Deum et consiencias vestras. Et pro his, auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina canonica
monicione in his scriptis ferimus et promulgamus.»
E fet açò, se comensà de fer la habilitació y continuaren aquella fins que fonch acabada, com
apar en libre de Extraccions y Habilitacions.
Dimecres, a XXI. En aquest die, estant los senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y senyors de la Novena de la habilitació de les persones qui han de concórrer en
la extracció de deputats y oÿdors de comptes del
dit General per lo trienni pròxim vinent junts
consistorialment y fent los actes de la dita habilitació en la sala gran, dita la capella nova, vingué devant dits senyors // 332r // deputats y senyors de la Novena, cridat per ses senyories, lo
senyor baró de Batavilla, lo qual, interrogat per
dits senyors deputats, respongué de paraula, que
las guarnicions que·s feren per lo cavall del rey,
nostre senyor, per exir en la festa del Born, als
18 de maig pròxim passat, lo ferfet las quals y
solicitació de aquelles estava a càrrech del senyor don Francisco Çagarriga, vehé ell, dit baró
de Batavilla, se les ne aportaren del guarnimanter y persones qui treballaven en elles, las personas de la casa y servey del rey, nostre senyor, y
que lo dit don Francisco Çagarriga no·n prengué ni tocà cosa alguna y, que ell, de açò ne feya
fe a ses senyories y, axí, los senyors deputats y
oÿdors de comptes y senyors de dita Novena
procehiren a votar sobre la habilitació o inhabilitació de la persona del dit don Francisco Çagarriga, de la qual se disputava per respecte de
las ditas guarnicions y, attesa la dita relació y fe
del dit senyor baró de Batavilla y attès lo que, en
lo die de aÿr sobre del mateix los digué T. b...
Loses, guarnimanter, qui entengué en fer dites
guarnicions, conformant en lo dit del dit senyor
baró, habilitaren lo dit don Francisco Çagarriga, comforme consta en lo acte de dita habilitació, manant a mi, scrivà major y secretari del
General, ho continuàs en lo present dietari.
Dijous, a XXII. En aquest die, festa de sancta
Magdalena, fonch feta extracció de deputats y
a. a continuació ratllat civ.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.

a. a continuació ratllat oÿd.
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oÿdors de comptes per lo trienni pròxim vinent
// 332v // en la present casa de la Deputació y en
la capella gran de dita present casa, en presència
de nou testimonis, en la forma acostumada, los
qual(s) testimonis foren los següents: Per lo
bras ecclesiàstich los senyors Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctor Francesch Aguiló, camarer y canonge de
Tortosa, lo doctor Montserrat Parelada, canonge de Barcelona; per lo bras militar los senyors
don Joseph Clariana y Descallar, Joan Tarragó,
donzell, Francesch Puigjaner, donzell; per lo
estament real los senyors micer Gili Rull, mestre
Agustí Calvet, Francesch Pasqual y Cadell. Y
encontinent, legits los capítols de la extracció,
scrits de letra de mà per mi, scrivà major y secretari del dit General, foren extrets en deputats y
oÿdors de comptes per lo trienni pròxim vinent
los següents, ço és, deputat ecclesiàstich lo senyor fra don Lu ýs de Moncada, del hàbit de
Sant Joan, castellà de la Castellania de Amposta,
deputat militar lo senyor Phelip de Sorribes,
donzell en Barcelona domiciliat, // 333r // deputat real lo senyor Antoni Axada, ciutadà de Gerona, oÿdor ecclesiàstich lo senyor Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de Gerona, oÿdor
militar lo senyor Ramon de Çabater, donzell en
la vegueria de Cervera domiciliat, oÿdor real lo
senyor micer Joseph Massó, doctor en drets,
ciutadà honrat de Barcelona.
En aquest mateix die, ses senyories manaren
aportar la letra que lo consistori ha scrita al molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, novament
extret lo die de vuy, lo qual se entén és fora del
regne, en casa del senyor marqueza de Aytona,
per medi de Francesch Besturs, hu dels porters
ordinaris de la present casab, lo qual se conferí
en dita casa y donà dita letra al noble don Francisco de Moncada, que·s diu ser nebot del dit
senyor deputat ecclesiàstich, per a que la encaminàs, abc la qual letra, ses senyories fan a saber
al dit senyor deputat ecclesiàstich la extracció
que lo die present s’és feta, segons forma dels
capítols y actes de Cort, de sa persona en deputat ecclesiàstich de aquesta província per lo
trienni pròxim vinent, la qual extracció, axí mateix, la fan a saber al dit don Francisco de Moncada, en la dita casa del senyor marquez de Aytona, com a solar y casa del dit senyor deputat
novament extret, y lo dit don Francisco de
Moncada rebé aquella y digué la enviaria encontinent. Presents per testimonis lo magnífich
Balthezar de Claramunt, donzell, en Barcelona
domiciliat, Epifanio Tarès Coll, doctor en drets,
y Hierònym Galí, scrivent en Barcelona.
a. marquez interlineat, damunt de comte ratllat.
b. a continuació ratllat lo qual.
c. ab ... extret interlineat al marge esquerre.

Divendres, a XXIII. En aquest die, los senyors de
la Divuytena, qui eren vinguts en la present casa
als 15 del corrent, se’n anaren de // 333v // dita
present casa ab la mateixa solempnitat que eren
vinguts, als quals acompanyaren molts officials
de la present casa fins en lo monastira de Sanct
Francesch de la present ciutat de Barcelona.
En aquest mateix die, Phelip Ferrandis donà y
presentà a ses senyories, de part de dits senyors
de la Divuytena, lo manament següent:
«De part de les divuit persones nomenades per
los tres estaments de la Cort General, que de
present celebra als cathalans, en la present ciutat
de Barcelona, lo senyor infant cardenal, germà
de sa magestat, precehint habilitació per dita
Cort feta, inseguint les commissions per dits
tres estaments a dites divuit persones, en rahó
de les coses devall scrites y altres fetes, com del
sobredit més largament apar en los processos familiars de dits tres estaments, ab tenor del present, se diu y mana als deputats y oÿdors del dit
General de Cathalunya, accumulant als manaments a ells ja fets, notificats y sens prejudici nib
derogació de aquells, que dins dos dies pròxims
del punt y hora que lo present los serà notificat
en avant comptadors, restituescan sis-centas
vuitanta liuras y tretse sous han deliberat donar
a ells mateixos y als officials y ministres de la
casa de la Deputació per rahó de la inseculació
de deputats y oÿdors de dita casa que no han
feta ni podien fer, attès tenien manament de la
dita Cort no fessen la dita inseculació, reservant
a dits deputats y oÿdors dret y acció, si alguna
los ne competeix, per a poder repartir y cobrar
del(s) dits officials la cantitat que cada hu de ells
// 334r // hauran cobrada per rahó de dita inseculació, altrament, si lo contrari se farà, lo que
no·s creu, se procehirà si y segons de justícia se
trobarà fahedor. Dat en la casa de la Deputació a XXIII de juliol MDCXXXII. Don Francisco
Çagarriga. Lo abat de Sanct Salvador. Joan Clapés.»
E ses senyories feren la resposta següent al dit
manament:
«Responent los deputats y oÿdors als manaments, a quiscú d’ells respectivament presentats
per part de la molt il·lustre Divuytena, diuen
que estan promptes en fer y cumplir tot lo que
sia de justícia, reservant-se lo temps de dret statuït per a fer altra resposta.»
Disapte, a XXIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Phelip Ferrandis, porter
a. manastir al manuscrit.
b. a continuació ratllat notifació.
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de mossèn Antoni Thió, notari, ciutadà honrat
de Barcelona, qui obté lo dit offici, y de licència
de ses senyories, presentàs la dita scriptura, com
en effecte presentí jo, dit Colberó, aquella als
noble don Francesch de Vallgornera y Senjust,
regent los comptes, y a Nicasi Castellar, notari
de Barcelona, ajudant primer de la scrivania major del General, trobats personalment en lo monestir de Sanct Francesch de la present ciutat de
Barcelona y, legida y presentada, los dits de
Vallgornera y Castellar respongueren que se
aturaven lo temps de la constitució per a
respòndrer, demanant còpia de dita scriptura, la
qual encontinent los fonch liurada per dit subsíndich. Presents per testimonis Joseph Ferrer,
donzell, y Gabriel Soler, droguer, ciutadà de
Barcelona. Després, als 22 del dit mes y any,
fonch presentada dita scriptura a mossèn Gismundo Boffill, notari, ajudant ordinari de la
scrivania major, personalment trobat en la present casa, // 335v // a instància de dit subsíndich,
per mi, dit Antoni Thió, scrivà major y secretari
demuntdit, lo qual dix se aturava lo termini de
dret per a respòndrer. Presents per testimonis
micer Joan Comes y Francesch Fitor, notari de
Barcelona.

del estament ecclesiàstich de las Corts, que de
present se celebran en la present ciutat de Barcelona, lo qual donà y presentà a ses senyories,
de part dels tres estaments de dita Cort, unes letres continuades ab tres fulls de paper de forma
mitjana, firmades y espedides en la forma que
en elles se conté, a las quals ses senyories respongueren, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, que ells las tenien per presentades y manaren a mi, Francesch Colberó, notari, servint lo
offici de scrivà major del General per impediment dea mossèn Antoni Thió, notari, ciutadà
honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici, continuàs e o cusís aquelles en lo present dietari,
signades de letra A.
334v

Dilluns, a XXVI. En aquest die, lo honorable y
discret mossèn Francesch Joseph Fontana, notari de Barcelona, subsíndich dels molt il·lustres
senyors consellers y present ciutat de Barcelona,
constituït personalment en la presència dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General, personalment juntats
consistorialment en la present casa de la Deputació, lo senyor oÿdor ecclesiàstich absent, de
paraula requerí y interpel·là a mi, scrivà major y
secretari del dit General devall scrit, que presentàs, com en effecte jo, dit scrivà major, presentí, a instància sua, una suplicació en scrits, la
qual, dit síndich, aportava en les mans y legí
aquella de paraula a dits senyors deputats y oÿdors de comptes, la qual és assí cusida, signada
de letra B. E no-res-menys, a instància y petició
de dit subsíndich, fonch presentada y legida la
dita suplicació a mi, dit scrivà major y alb magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa en lo dit consistori. E ses senyories y
jo, dit scrivà major y dit racional, responent a
dita suplicació y presentació de aquella, que tenian per presentada la dita suplicació y se aturaven lo temps dec // 335r // dret per a respòndrer
y fos donada còpia y, encontinent, fonch liurada
per dit subsíndich al senyor deputat ecclesiàstich còpia de la dita suplicació y los demés respongueren que la tenian per rebuda, manant a
mi, dit scrivà major, la continuàs en lo present
dietari juntament ab la presentació de aquella,
levant-ne acte públich. Presents per testimonis
Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí,
scrivent de Barcelona.

Dimars, a XXVII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories Joan Matheu y Salvador Gual, brodadors, ciutadans de Barcelona,
los quals, mediant jurament, feren relació y
aquella donaren a ses senyories, firmada de ses
mans, acerca de les mans de una casulla, la qual
relació és assí cusida, signada de letra Ba.
336r

E poch aprés, lo mateix die, entre les sinch y sis
hores passat migdie, lo dit subsíndich requerí a
mi Francesch Colberó, notari, servint lo offici
de scrivà major del dit General per impediment
a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat dit.
c. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1620.
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Disapte, a XXXI. En aquest die, entre les sis y set
hores de la tarde, ses senyories donaren a mi,
scrivà major, lo manament devall scrit per a que
el continuàs en lo present dietari, dihent que,
per part dels estaments de la Cort, se’ls era presentat per medi de Phelip Ferrandis, porter del
bras ecclesiàstich de dita Cort, lo qual és del tenor següent:
«De part dels tres estaments del principat de
Cathalunya congregats en las Corts Generals
que lo sereníssim senyor infant cardenal, germà
de la sacra, cathòlica y real magestat del rey,
nostre senyor, precehint habilitació de la Cort
General, de present celebra en la present ciutat
de Barcelona als íncolas del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
en exequució de la deliberació per dits estaments feta, és fet manament als reverents y
magnífichs los deputats y oÿdors de comptes
del General de dit principat de Cathalunya residints en Barcelona que, sots las pena a dits staa. a continuació un manament i una relació, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1621.

ments ben vistas, no donen ni donar fassen remuneracions o satisfaccions de treballs als officials y ministres de la casa de la Deputació sens
donar-ne rahó a dits staments y, si ne hauran
donades, las fassen restituïr encontinent, altrament se procehirà com de justícia serà permès.
Dat en lo monastir de Sant Francesch de Barce-
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lona a 30 de juliol 1632. Antonius Joannes Fita,
brachii militaris secretarius. De mandato, et cetera, Joannnes Paulus Oller, notarius et stamenti
ecclesiastici secretarius. Mandato dicti admodum
illustris domini presidis brachii regalis, Jacobus
Agramunt, dicti stamenti regalis scriba et secretarius.»

[ 1632 ]

[ 1632 ]
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militar, y se’n entraren en consistori y feren allí
negoci. E poch aprés, los senyors deputats y oÿdors nous // 1v // vingueren en la present casa,
comensant lo senyor oÿdor real ab molt acompanyament, aprés lo militar, aprés lo ecclesiàstich y per lo mateix orde vingueren los senyors
deputats, ço és, primer lo real y després lo militar y se’n entraren en laa capella xica y allí feren
oració y los senyors deputats y oÿdors vells hisqueren del consistori acompanyats dels porters
ordinaris de la present casa, ab les masses xiques
devant, per estar les masses grans en las Corts
que, de present, se celebran en la present ciutat
de Barcelona y, arribats devant de dita capella a
hont eren los dits senyors deputats nous, se juntaren ab los dits senyors deputats vells y, posats
los dits senyors deputats vells a la mà dreta dels
nous se’n anaren, tots junts, en la Seu de la present ciutat de Barcelona per oyr la missa del
Sperit Sanct en la capella de la gloriosa sancta
Eulària y, axí anaren ab molt gran acompanyament y oÿren dita missa y, en dita capella, los
vells se assentaren a la part de la epístola y los
nous a la part de evangeli y, oÿda dita missa tots
reberen lo sanctíssim sagrament y després, a la
tornada, los senyors deputats nous se posaren a
la mà dreta dels vells y ab lo mateix acompanyament tornaren en la present casa y, arribats en
ella, prestaren lo dit jurament com dalt se diu. E
fet açò, los dits senyors deputats y oÿdors vells
se despediren dels nous y se’n anaren quiscú
d’ells en sa casa y, los nous, se’n entraren en
consistori y feren negoci, assentant-se quiscú
d’ells ab ses cadires comforme sos predecessors
han acostumat y, a cap de poch, quiscú dels dits
senyors deputats y oÿdors se’n anà en sa casa,
acompanyat del porter y massa de son estament
y tots acompanyats de molts cavallers y officials.

Essent deputats los senyors don Garci Gil Manrique, bisbea de Gerona, Phelip de Surribas y
Descoll, donsell en Barcelona domiciliat, Antoni Axada, ciutadà honrrat de Gerona. Oÿdors
de comptes Onoffre Ciurana, canonge de la
santa iglésia de Gerona, don Ramon de Çabater, en la vegueria de Cervera populat, micer Joseph Massó, doctor en drets, ciutadà honrat de
Barcelona, assumpt per sa magestat en lo Real
Consell y en son loch fonch extret lo doctor micer Joan Francesch Magarola, ciutadà honrat de
Barcelona. Scriba major Generalis Cathaloniae,
Antonius Thio, civis Barcinonae honoratus.
1r

Diumenge lo primer de agost MDCXXXII. En
aquest die, los molt il·lustres senyors deputats,
lo ecclesiàstich absent de la present ciutat, qui
encara no ha jurat, y molt il·lustres senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
novament extrets als vint-y-dos de juliol pròxim
passat per lo trienni que comensa lo die present,
juraren en la capella gran de la present casa en la
forma acostumada, estant los senyors deputats y
oÿdors nous, per son orde, assentats a la part
dreta, ab sos banchs de vellut carmesí vanovats,
ab una taula gran larga ab lo missal devant y los
senyors deputats y oÿdors vells a la mà esquerra
de dita taula, també ab sos banchs vanovats de
vellut carmesí y lo official del reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y lo magnífich veguer
de Barcelona al cap de dita taula y jo, Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major
y secretari del dit General, al altre cap de dita
taula, publicant y legint allí lo jurament y, oÿda
la sentència de excomunicació y los laychs prestat lo sagrament y homenatge acostumat, en mà
y poder del dit magnífich veguer, se alsaren tots
per son orde y se’n anaren y se despediren los
dits senyors deputats vells dels nous. E abans
del dit jurament, los dits senyors deputats y oÿdors vells se’n vingueren en la present casa, exceptats los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor
a. a continuació ratllat de Barcelona òlim.

2r

En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
hora del sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del present Principat y
a. a continuació ratllat consistori vell.
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ipso jure sia devolut a dita Cort General, la qual,
havent entès que, no obstant lo sobredit, hauríeu procehit a la provisió de alguns officis y intentaríeu de voler fer la inseculació pròxima, al
que és just se provehesca de remey opportú. Per
tant, ab tenor de las presents, vos diem y manam, sots pena de privació de vostres salaris y altres a dita Cort ben vistas que, per ara y fins altra
cosa sia provehidaa // 3r // per dita Cort General, per via directa ni indirecta, no procehiau a
fer insiculació ni provisió alguna de officis del
General, com és de assessor, advocat fiscal y altres, tant dels de la present ciutat com fora de
aquella y, en cas que durant la celebració de las
presents Corts hàjau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no crehem, per
ser estada feta dita provisió, axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y styl inconcussament observat, dites provisions casseu
y annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles coses en orde del demuntdit, per vos durant dita Cort fetas, torneu en son prístino estat
y de la manera que estaven ans de la celebració
de la present Cort General, ni de béns de la Generalitat en rahó de conferèncias o juntas de advocats per dita causa gasteu pecúnies algunes,
com aqueixa sia la voluntat de dita Cort abdicant-vos acerca de dites coses tot poder de fer lo
contrari. En testimoni de las quals cosas havem
manades despedir les presents, sagellades y sotascritas, com baix se conté. Dadas en lo monastir de Sanct Francesch de dita ciutat de Barcelona, a VII del mes de juny M DC XXXII. Antonius
Joannes Fita, notarius et stamenti militaris scriba. De mandato, et cetera, Joannes Paulus Oller,
notarius et stamenti ecclesiatici scriba. De eodem
mandato, et cetera, Jacobus Agramunt, scriba
brachii regalis. Locus si+gilli.»

comtats, per medi del síndich del dit General,
anaren ab cotxos, consistorialment, ab gran
acompanyament, ab los porters y masses devant, a fer visita al dit sereníssim senyor lochtinent general y, arribats a sa presència, los rebé
ab molta demonstració de alegria y, allí, feren la
visita ordinària y, a cap de poch, se despediren
y, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren
en la present casa.
En aquest mateix die, ses senyories, obtinguda
axí mateix hora del excel·lentíssim senyor bisbe
de Barcelona, lo anaren a visitar consistorialment, ab lo mateix acompanyament y, arribats a
sa presència, los rebé ab molta cortesia y, axí, se
despediren ab la mateixa cortesia y se’n anaren
quiscú d’ells en ses cases, ab molt gran acompanyament.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Phelip Ferrandis, porter del bras y estament ecclesiàstich de les Corts que, de present
se celebran en la present ciutat de Barcelona, lo
qual, de part de dits estaments donà y presentà a
ses senyories una scriptura o manament, la qual
és del tenor següent:
«Intimau als reverents y magnífichs los deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
residints en Barcelona, extrets novament, que
per deliberació feta per los tres estaments del
principat de Cathalunya, convocats en las Corts
Generals // 2v // que, de present, en la present
ciutat de Barcelona se celebran als íncoles y habitants en dit Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en quant als brassos ecclesiàstich y
militar lo die de aÿr y en quant al bras real lo die
present, que comptam al primer d’agost 1632
se’ls notifica un manament que·s despedí, per
part de dits estaments a set del mes de juny
proppassat, hi·s notificà a vuit del mateix, de
matí, als deputats y oÿdors de comptes de dit
general passats, per a que, sots las penas en ell
contengudes, contra ell no fassen ni vinguen en
manera alguna, lo qual és del tenor següent:
Los tres estaments del principat de Cathalunya
convocats en las Corts Generals, que lo sereníssim senyor infant cardenal, en nom de la sacra,
cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
germà seu, precehint habilitació feta per la Cort
General, de present celebra a la ciutat de Barcelona als íncolas y habitants de dit Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya. Als reverents y
magnífichs los deputats y oÿdors de comptes
del General. Salut y honor. Com en virtut de
capítols de Cort, ús y styl, inconcussament observats, celebrant-se la Cort General, no estiga
en facultat vostra procehir a provisions algunes
de officis, axí de la present ciutat, com fora d’ella, ni a inseculacions de deputats ni oÿdors, ans
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En aquest mateix die, ses senyories, per medi
dels senyors don Bernat de Cardona, ardiaca
major y canonge de la Seu de Gerona, Joseph
Spuny, donzell en Barcelona domiciliat y T. b...
Fàbregues ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als tres estaments de les Corts que, de present se celebran en la present ciutat de Barcelona, la suplicació del tenor següent:
«Il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Per vostra senyoria en aquest
die és estat notificat als deputats y oÿdors de
comptes, novament extrets, del General de
aquest principat de Cathalunya lo manament
que, per vostra senyoria, és estat fet als predecessors deputats y oÿdors de comptes del dit
General no fessen la inseculació dels lochs vaa. a continuació un manament, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1622.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

gants de deputats y oÿdors de comptes, que segons disposició dels capítols y actes de Cort se
havia de fer en la fi de aquest trienni y, axí mateix, no fessen provisió alguna dels officis vagants del dit General, ni donassen pocessió de
alguns dels provehits per sos predecessors, després que la Cort està uberta y, si bé dits deputats
y oÿdors de comptes, advertint la superioritat y
majoria de vostra senyoria en lo de la administració del General, tenien en son ànimo no fer
en una nia altre de las cosas demuntditas, cosa
sens expressa voluntat y orde de vostra senyoria
y, per aquest effecte, fer particular embaxada ab
representació de llur voluntat y pensament, ab
tot, ha aparegut la dita notificació ésser estada y
haver vingut molt // 4r // a son loch, comformant ab lo que tenien premeditat y representar
a vostra senyoria, que lo General y casa de la
Deputació, de present se troba necessitada de
alguns officials que precissament són necessaris
per la administració y govern y encara exercissi
de la jurisdicció, de manera que, per falta de dits
officials no·s pot acudir a las degudas obligacions y dany universal de aquesta província y de
la cobrança dels drets del dit General, és a saber,
lo advocat fiscal, assessors, deputats locals y
guardes extraordinàries, los quals, de present
han acabat sos officis y no poden exercir aquells
en manera alguna, obstant-los los capítols y actes de Cort, ordinacions, styls y pràtigues del dit
General y casa de la Deputació, per occórrer a la
qual necessitat de present imminent y conciderada la necessitat dels dits advocat fiscal y assessors per la extracció que lo die de demà, a dos
del corrent se deu fer, en exequució y conformitat dels capítols de Cort, de visitadors per la visita que se ha de fer dels deputats, oÿdors de
comptes, officials y ministres del General del
trienni passat, per la qual, y per la habilitació de
les persones que poden y deuen concórrer en la
dita extracció y, axí, dits deputats y oÿdors de
comptes, desijant en tot acertar y no apartar-se
en cosa alguna de la voluntat de vostra senyoria,
representant a vostra senyoria la dita necessitat
dels dits officials y ministres y, si aparexerà ser
de la voluntat de vostra senyoria que dits deputats y oÿdors de comptes, fins que vostra senyoria haja ordenat lo que apare- // 4v // xerà en açò
convenir, encomanen los dits officis, no per via
de provisió alguna, de sols pura y voluntària comanda, en algunas personas hàbils y obtenint
las qualitats que, per capítols de Cort són disposades y provehir las guardas extraordinàrias per
la summa necessitat hi ha de aquelles y no ser
officis perpètuos, sinó triennals y no tenir salari
algú, suplicant sien servits significar-los la voluntat de vostra senyoria, perquè en tot puguen
seguir aquella, comforme tenen obligació, del
que rebran singular gràcia y mercè, advertint la
necessitat precissa de degut remey y assiento de
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las cosas demuntditas. Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Il·lustríssim y reverendíssim,
molt il·lustres y il·lustres senyors, besen a vostra
il·lustríssima y reverendíssima, molt il·lustres y
il·lustres senyories les mans sos majors servidors, promptes y aparellats a la voluntat y ordinació de vostras senyorias, los deputats del General del principat de Cathalunya en Barcelona
residints.»
Dilluns, a II. En aquest die se féu extracció de
visitadors en la forma acostumada y comforme
disposició del capítol 1 del nou redrés de les //
5r // Corts de 1599, en presència de nou testimonis qui serviren de braços, los quals testimonis foren los següents, ço és, per lo bras ecclesiàstich los senyors don Bernat de Cardona,
ardiaca major y canonge de Gerona, fra don
Phelip Çabater, del hàbit de Sanct Joan, don
Francisco de Oluja, degà y canonge de la Seu de
Leyda; per lo estament militar los senyors Francesch Pla y de Cardell, donzell, Francesch de
Sorribes y Rovira, donzell, Phelip de Sorribes y
Rovira, donzell; per lo estament real los senyors
Rafel Axada, ciutadà honrat de Gerona, Francesch Vila, ciutadà honrat de Barcelona, y micer
Francesch Casanoves, ciutadà de Barcelona. Y
encontinent fonch feta dita extracció en la forma que·s sol fer la de deputats y oÿdors y foren
extrets en visitadors, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors fra Pere Joan Dezgüell,
abat de Sant Pere de Roda y elet de Arles, // 5v
// lo doctor Pere Joan Damians, canonge de
Vich, lo doctor Thomas Antich Oliveresa, canonge de dita Seu; per lo estament militar los
senyors Joan Tarragó, donzell, en Barcelona
domiciliat, Pere Joan de Vilaseca, donzell, en
Guissona domiciliat, y Onoffre de Pons, donzell, en la vegueria de Balaguer domiciliat; per
lo estament real los senyors Raffel Montaner,
burgès de la vila de Cervera, Lorens Font, mercader de Gerona, y Joseph de Vilaplana, ciutadà
honrat de Leyda.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los senyors Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa, lo senyor de Linars y
Hierònym de Navel, promovedors dels braços
de las Corts, que de present se celebran en la
present ciutat de Barcelona, los quals, per part
de dits braços, donaren la embaxada del tenor
següent:
«Los tres estaments del principat de Cathalunya
convocats en la Cort General, que de present se
celebra en la ciutat de Barcelona, estiman als
dits deputats y oÿdors del General de Cathalunya, novament extrets, la bona correspondència
a. Oliveres interlineat.

han tingut als dits estaments y, per ara, se comet
als dits // 6r // deputats y oÿdors que fassen fer
la crida per la visita pròxima y la extracció de visitadors, comforme lo capítol sobre assò disposant y que, en lo demés, en altra occasió los dits
estaments ý pendran la resolució que aparexerà
més convenir y han deliberat que los promovedors dels dits estaments vajen a notificar a dits
deputats y oÿdors.
Dijous, a V. En aquest die vingué embaxada dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona, la qual reportaren y explicaren a ses senyories los senyors Bertran Dezvalls y Francesch Codina, ciutadans honrrats de
Barcelona, ab la qual, dits senyors consellers demostraven a ses senyories lo gran contento y
alegria que ells, en nom de dita ciutat, han tingut y tenen de la bona sorts que aquesta província // 6v // y nació cathalana ha tingut en que
sien estats extrets en deputats y oÿdors de
comptes de aquestos Principat y comtats ses senyories, de qui·s prometen felices successos y
pròspera administració y govern de la cosa pública, en servey de Déu, Nostre Senyor, y de sa
magestat y benefici universal de tota aquesta
terra, naturals y poblats de aquella, offerint-se
dits consellers a ses senyories servar la deguda
comformitat, qual convé, sia entre la casa de la
Deputació y la de la ciutat y no faltar en cosa alguna que demana la dita conformitat y convinga al servey de la present casa. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat militar, per no haver
jurat encara lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que tenien en deguda estimació la
mercè que·ls feya la ciutat, offerint-se ses senyories sempre estar promptes y aparellats en lo que
convindria al servey de la dita ciutat y senyors
consellers de aquella, ab la conformitat que
convé per las dos cases e, axí, se despediren dits
senyor embaxadors ab les degudes cortesies.

putat y oÿdors de comptes del General enviaren
la embaxada devall scrita als il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y il·lustres senyors los
tres estaments de las Corts, que de present se
celebran en la present ciutat de Barcelona, la
qual embaxada feren per commissió de ses senyories los il·lustres y molt reverent senyors fra
don Phelip de Sabater, del hàbit de Sanct Joan
de Hierusalem, recibidor de la religió en lo present principat de Cathalunya, lo noble don Pedro Aymerich, en Barcelona populat, y T. a...
Camp, ciutadà honrat de Gerona, los quals,
després, disapte a set del mateix mes y any, referiren a ses senyories que ells havian feta y reportada la dita embaxada als dits tres estaments de
la dita Cort y a quiscú d’ells y que havien respost de paraula, per medi dels presidents de dits
estaments, que tenian en deguda estimació lo
advertiment fet per ses senyories, que ells procurarien en donar deguda satisfacció al que·s representava ab dita embaxada, la qual és del tenor següent:

En aquest mateix die Phelip Ferrandis, porter
del bras ecclesiàstich de las Corts, que de present se celebran en la present ciutat de Barcelona, entrà en consistori de ses senyories, per part
del dit estament ecclesiàstich y per orde y manament de aquell, que presentava, com en effecte
presentà a ses senyories, unes letres emanades
dels tres estaments de dites Corts, dades a 16 de
juny proppassat, las quals, lo dit Ferrandis, a 24
de juliol proppassat, presentà als senyors deputats y oÿdors, antecessors de ses senyories per
los fins y effectes en dites letres contenguts, las
quals són cusides en lo dietari de dit trienni pròxim passat en dita // 7r // jornada de vint-y-quatre de juliol proppassat. E ses senyories respongueren que las tenian per presentades.

«Il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Los deputats y oÿdors de
comptes del General de aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya //
7v // del corrent trienni, tenit en deguda observança y respectant los òrdens y manaments de
vostra il·lustríssima, reverendíssima y molt
il·lustre senyoria fets als deputats y oÿdors de
comptes, sos antecessors y, després, en lo ingrés
de sos càrrechs a ells notificats per la obtemperació que han entès fer y fan a ells, han dexat y
dexen de fer las provisions dels officis vagants
del dit General y donar pocessió de alguns dels
provehits per sos antecessors, després que la
Cort està oberta, regonexent la superioritat y
majoria de vostra senyoria en la administració
del dit General y casa de la Deputació y govern
de aquelles, no apartant-se en cosa alguna del
que han entès y entenen ser de gust y voluntat
de vostra senyoria, entenent en açò cumplir a la
obligació que·ls corre per rahó de sos càrrechs y
officis, comforme ab altra embaxada feta a vostra senyoria lo die primer del present mes de
agost se és representat y offert a vostra senyoria
y com, entrant dits deputats y oÿdors de comptes en la administració y govern de las cosas del
dit General y de la casa de la Deputació y en lo
exercici de sos officis, hajan tingut notícia dels
danys notables han insurgit y de present són en
no menor vigència al dit General, exercisci de la
justícia y cobrança dels drets y emoluments de
aquell, per la vaccància de molts officis, axí de la
casa de la Deputació com fora, ço és, deputacions locals, receptorias, credenserias y, majorment, de guardas extraordinàrias del dit Gene-
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ral, las quals, quiscun trienni fineixen y no poden continuar sos officis, que no sien novament
provehits en lo principi de quiscun trienni, de
manera que, lo die de vuy, resta lo dit General
sens la deguda administració, per falta de la provisió dels officis y officials de aquell, cometentse, com en effecte se cometen, moltíssims fraus,
axí en rahó de la(s) entrades y exides, com també de les bolles, sens que haja personas qui puguen corregir y castigar los dits fraus, cosa digna
de prompta remey, // 8r // perquè lo dany quiscun die va en augment y no se espera de aquell
condigne reparo y esmena, de hont los deputats
y oÿdors de comptes, presentint aquestos prejudicis, danys e inconvenients y affectant se pose
en aquells degut remey, qual se espera de vostra
senyoria, acudint a la obligació de sos càrrechs y
a la providència que de mà de vostra senyoria se
espera. Representan y recordan a vostra senyoria lo demuntdit y, majorment lo que té respecte a la provisió de las deputacions locals y guardes extraordinàries, com a cosa més precissa y
que no admet dilació sens dany notable del dit
General, suplicant a vostra senyoria sie de son
servey en estes coses ordenar lo que aparexerà
més convenir, perquè dits deputats y oÿdors de
comptes posen en exequució lo que per vostra
senyoria se ordenarà, offerint-se promptes y
aparellats a fer y exequutar lo que vostra senyoria sera<n> servit<s> ordenar-los. Lo offici,
etcètera. Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y
il·lustres senyors, besen a vostra il·lustríssima y
reverendíssima, molt il·lustres y il·lustres senyories les mans sos majors servidors, promptes y
aparellats a la voluntat y ordinació de vostra
senyoria, los deputats del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residints.»
8v

Disapte, a VII. En aquest die, ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles del dit
General.
Dimecres, a XI. En aquest die, ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present
ciutat per los arrendaments de les bolles del dit
General.

9r

Dijous, a XII. En aquest die, Phelip Ferrandis,
porter del bras ecclsiàtich de les Corts, que de
present se celebran en la present ciutat de Barcelona, havent demanat primer licència, entrà
en lo consistori des ses senyories y, de paraula,
digué a ses senyories que ell presentava a ses
senyories unes letres emanades dels tres estaments de las ditas Corts, dades en lo monastir
de Sanct Francesch de la present ciutat de Barcelona a set dies del mes de juny pròxim passat,
firmades dels tres presidents dels dits estaments
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y ab lo sagell de aquells sagellades, referendades
per los scrivans, lo secretari dels mateixos estaments, ab senyal de registrata y demés solempnitats acostumades, las quals, dit Ferrandis, disapte a 24 dels mes de juliol pròxim passat,
presentà als senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, qui leshores eran, per lo fi y
effecte en dites letres contenguts y, axí mateix,
las presentà a ses senyories en lo dit consistori a
sinch del corrent, de las quals fa particular hostensió, comforme aquelles estan originalmet
cusides en lo dietari de la present casa en la dita
jornada de 24 de juliol proppassat y aquellas, de
present, las tornà a presentar a ses senyories,
conforme en aquelles està contengut y aquelles
disposen, perquè ses senyories sien servits posar-las en exquució y, encontinent, per mi,
scrivà major, fonch ubert lo dit dietari, y feta
hontensió a ses senyories de las ditas letras cusides en lo dit dietari com dalt està dit. E ses senyories respongueren de paraula, que tenien
per presentades les dites letres y procurarien,
quant los fos possible, donar gust en aqueixos
senyors dels dits estaments.
9v

Dilluns, a XVI. En aquest die, a les quatre hores
passat migdie, los molt il·lustres senyors fra Pere
Joan Dezgüell, abat de Sanct Pere de Roda, elet
de Arles, Pere Joan Damians, Thomas Antich
Oliveres, canonges de la Seu de Vich, Joan Tarragó, Pere Joan Vilaseca, Onoffre de Pons, donzells, Rafel Montaner, burgès de Cervera, Lorens Font, mercader // 10r // de Gerona, y
Joseph Vilaplana, ciutadà de Leyda, visitadors
novament extrets per la visita del General, comforme disposició del capítol primer del nou redrés de las Corts del any 1599, juntats en la sala
dels reys de la present casa, en presència de ses
senyories, oÿren lo dit capítol primer del nou
redrés, lo qual fonch legit per mi, Antoni Thió,
ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, y encontinent oÿt lo dit
capítol, dits senyors vilitadors juraren en mà y
poder de ses senyories en la forma acostumada,
y los laychs prestaren sagrament y homenatge
en mà y poder del magnífich Francesch Joan de
Vergós, donzell, regent la vegaria de Barcelona,
y tots los dits senyors visitadors oÿren la sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada
en la forma següent:
«Nos Josephus Claresvalls, archidiaconus Penitensis et canonicus ecclesiae Barcinonae, officialis et
vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo domino domino Barcinonensis episcopo, monemus vos admodum illustres dominos fratem Petrum Joannema Dezguell, abbatem Sancti
Petri de Roda, ordinis Sancti Benedicti, Petrum
a. Joannem interlineat.

Joannem Damians et Thomam Anthicum Oliveres, canonicos ecclesiae Vicensis, Joannem Tarrago, domicellum Barcinonae domiciliatum, Petrum Joannem de Vilaseca, domicellum, in villa
Guissonae domiciliatum, et Onofrium de Pons,
domicellum, in vicaria Balagarii domiciliatum,
Raphaelem Montaner, burgensem villae Cervariae, Laurencium Font, mercatorem, civem Gerundae, et Josephum Vilaplana, civem honoratum // 10v // Illerdae, personas juxta formam
capituli primi novae reformacionis extractos in
visitatores Generalis principatus Cathaloniae pro
triennio proxime elapso, visitando hii presentes pro
primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et
monicionibus, quatenus bene et legaliter vos habebitis in vestro munere seu officio visitatorum quovis amore et rancore postpositis, sed solum Deum et
consiencias vestras intuendo et, pro his, auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes
trina canonica monicione premissa ferimus et
promulgamus in hiis scriptis.»
E poch aprés fonch feta extracció, a sort de rodolins, de jutges dels processos, en que foren
extrets, ço és, per lo bras ecclesiàstich lo dit Pere
Joan Damians, lo qual encontinent digué que
renunciava, com en effecte renuncià, y, axí, per
occasió de dita renunciació fonch extret en sort,
en son loch, lo dit fra Pere Joan Desgüell, abat
de Sanct Pere de Roda; per lo bras militar fonch
extret lo dit senyor Pere Joan de Vilaseca y, encontinent, dix axí mateix que renunciava, com
en effecte renuncià, y en son loch fonch extret
lo dit senyor Onoffre de Pons; e per lo bras real
fonch extret lo dit senyor Rafel Montaner, de
les quals coses fonch levat acte per mi, dit Antoni Thió, a instància dels dits senyors de dita Novena. Presents per testimonis Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, Francesch
Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y molts
altres en multitut copiosa.
11r

En aquest mateix die ses senyories enviaren ab
embaxada als tres estaments de les Corts, que
de present se celebran en la present ciutat de
Barcelona, los senyors don Francisco Oluja,
degà y canonge de la Seu de Leyda, don Jacinto
de Vilanova y Joan Francesch Codina, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals se conferiren en
lo monastir de Sanct Francesch de dita present
ciutat y, de part de ses senyories, explicaren y
donaren en scrits als dits estaments la escriptura
del tenor següent:
«Il·lustríssim y reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. No obstant que per las generals constitucions, privilegis y altres drets de
aquesta província y la observança d’elles y, majorment per lo capítol 23 de las Corts del any
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1370, lo capítol 28 de les Corts del any 1537, la
constitució 15 de las Corts del any 1553 y la
constitució 21 de las Corts del any 1554, que
són 3, 12, 13 y final en lo títol «De offici de alcayts» en la nova copilació y la constitució 15 de
las Corts de la sereníssima senyora reyna, dona
Maria, lochtinent general del sereníssim senyor
rey, don Alfonso 4, son marit, en lo any 1422 y
lo capítol 45 de las Corts del any 1599 y per lo
vot fet en lo consistori dels deputats del General
de aquestos principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya per los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General y los magnífichs advocats de la casa de aquesta ciutat de
Barcelona y molts altres gravíssims doctors, axí
per la Deputació com per la dita ciutat en açò
aplicats y consultats, sie disposat y declarat lo
modo ab que han de ser tractats los capitans,
soldats y gent // 11v // de guerra que, per orde
de sa magestat van discorrent per dits aquestos
Principat y comtats y lo que ab ells deuen y són
obligats fer los provincials, segons y ab observança de ditas generals constitucions, capítols y
actes de Corts dalt referits y lo que acerca de
aquesta matèria disposa lo dret comú, lo qual,
per la dita constitució 12, faltant dret municipal, se deu tenir per constitució, ço és, que los
provincials són obligats a aposentar y allotjar en
lurs casas los capitans y soldats y gent de guerra,
axí de peu com de cavall, donant-los las posadas
los regidors de las ciutats, vilas o lochs a hont
dits capitans, soldats y gent de guerra voldran
allotjar, a ordinació y arbitre de dits regidors,
instats per los aposentadors, los quals, per dita
rahó no poden pèndrer ni rèbrer diners alguns y
que los provincials hajen de donar graciosament
y sens interès algú, comforme la possibilitat de
cada hu d’ells, a dits capitans, soldats y gent de
guerra posades, sal, vinagre, foch, llit, taula y
servey tant solament, y los dits capitans, soldats
y gent de guerra deuen pagar als dits provincials
tot lo que despendran per son sustento y de lurs
cavalls y per las azemblas que demanaran, segons los preus comuns sens alteració ni excés, y
que dits capitans, soldats y gent de guerra no
poden pèndrer per via directa ni indirecta de
dits provincials, en los portals de las ciutats, vilas
y lochs dels dits Principat y comtats a hont seran
aposentats, ni en altra part, lenyas, carbons, pallas, hortalissas, fruytas, vitualles, azemblas e altres qualsevol coses de qualsevol sort o spècie
que sien, encara que aquells tals qui aquelles
aportaran, guiaran e conduiran e aportar e guiar
faran las volguessen donar voluntàriament, com
en las constitucions, capítols y actes de Cort o
declaració que dalt se offereixen, està largament
contengut, disposat y declarat. Ab tot, per part
de la universitat y particulars de la parròchia //
12r // de Tayà se ha repressentat als deputats de
aquestos Principat y comtats que ells són moles-
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tats y vexats per una tropa de soldats de cavall
de la companyia de don Rodrigo T. a..., los quals
soldats, per força y ab violència, se fan donar tot
lo que ells volen y diuen han menester per víurer ells y sos cavalls, hi·ls comminan de allotjar
en dita parròchia y particulars d’ella una altre
companyia, ab que·ls destruhiran, de hon resulta clara y evident contrafacció de las ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y drets, axí comú com municipal y de la
declaració dalt referits. Y si bé los deputats, per
rahó de son càrrech, attesa la instància del síndich de la dita parròchia de Tayà, desijan ab los
tèrmens lícits y permesos exir a la defensa de ditas generals constitucions, privilegis y altres,
perquè dita universitat y particulars sien liberats
de la dita vexació y molèstia y fer, per dit effecte,
las diligèncias convenients, emperò conciderant
que, de present, la Deputació està falta de officials y ministres del General, necessaris per lo
dit effecte y, axí, no poden satisfer a sa obligació
y voluntat y que, de present, són junts en forma
y celebració de Corts los tres estaments de
aquesta província, de qui és lo particular interès
y té lo poder convenient per a remediar estas y
semblants oppressions, axí per lo daltdit, com
també perquè en algun temps, dits deputats no
puguen ser observats de alguna ommissió, majorment en cosa que tant importa per la quietut
y beneffici dels naturals y poblats de aquesta terra y que necessita de prompte remey, representen a vostres il·lustríssimas, rereverendíssimas,
molt il·lustres y il·lustres senyorias los excessos,
// 12v // vexacions, oppressions y molèstias que
pateixen la dita parròchia y particulars de Tayà,
que causan los dits soldats ab las forças y violèncias dels dits soldats y la contrafacció y violació
de las ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y altres drets, suplicant
sien servits manar y ordenar lo que a vostres
senyories aparexerà convenir al servey de Déu,
Nostre Senyor, y de sa magestat, quietut y beneffici de dita aquesta província y provincials de
ella, que dits deputats en tot desijan acertar,
offerint-se promptes al que vostres senyories
ordenaran. Il·lustríssim, reverendíssims, molt
il·lustres y il·lustres senyors, besen a vostres il·lustríssima, reverendíssimas, molt il·lustres y il·lustres senyorias les mans, aquestos sos majors servidors, los deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.»

de aquells, havien respost que ells ho mirarien y
respondrien a ses senyories lo que se hauria de
fer en aquest negoci.
Dimars, a XVII. En aquest die, ses senyories anaren en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de les bolles.
13r

E aprés, als desset de dit mes y any, los dits embaxadors vingueren en consistori de ses senyories, los quals referiren a ses senyories com ells
havien explicada la dita embaxada als dits tres
estaments, en la forma los era estat ordenat y,
que los dits estaments, per medi dels presidents

Dimecres, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Argila, doctor en medicina, lo qual, median(t) jurament, féu relació a ses senyories com ell visitava
mossèn Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General,
està en lo lit ab febra, per la qual no pot servir lo
dit son offici.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la present ciutat, per los arrendaments de les bolles
del dit General.
Divendres, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Fitor, notari
de Barcelona, procurador fiscal del dit General,
lo qual donà y presentà a ses senyories una suplicació, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Francesch Fitor, notari
públich de Barcelona, procurador fiscal del General, representa a vostres senyories que, per no
estar provehit(s) los officis de assessor y advocat
fiscal del General és forçós que no·s pugue procehir lo judiciari de la present casa, del que resulta molt gran prejudici a la cosa pública y a la
Generalitat y, per molts casos occorrents, // 13v
// necessita de assessors y advocat fiscal, al consell del qual deu estar y, si bé ho ha representat
als molt il·lustres estaments de la Cort General,
que al present estan convocats en la present ciutat de Barcelona, ab tot, ho representa a vostres
senyories per a que, ab embaxada o altrament,
sien servits representar als braços de dits estaments los dits prejudicis, per a què dits braços,
prengan resolució convenient per lo reparo d’elles y axí ho suplica a vostres senyories y que, de
la present suplicació ne sie llevat acte y continuat en dietari, a effecte conste en tot temps de
las diligèncias de dit procurador fiscal. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. Francesch Fitor,
procurador fiscal del General.»
E ses senyories, oÿda la dita suplicació, respongueren que ells havien ja fetes las diligèncias que
lo dit procurador fiscal diu se fassen en la dita
suplicació y manaren que aquella fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Joan Frígola y de Llor-
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dat, donzell, en Barcelona domiciliat, procurador de Joan Batista Prats, altre dels taulers del
General de la ciutat de Leyda, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Batista Domingo Valls, notari de dita ciutat de Leyda, als
setse del corrent, en dit nom, renuncià lo dit offici de tauler en mà y poder de ses senyories y en
favor de Gaspar Casany, de dita ciutat de Leyda,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renuciació y provehir lo dit offici en persona de dit Gaspar Cassany. // 14r // E ses senyories admeteren la dita renuciació, si y comforme per capítols de Cort los era lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
14v

Dijous, a XXVI. En aquest die, ses senyories anaren en la Lotja de la present ciutat per los arrendaments de les bolles del trienni corrent.
En aquest mateix die, los molt (il·lustre) y reverent e magnífichs senyors fra Francesch Salavardenya, abat de Camprodon, Lu ýs de Corbera,
senyor de Linars, y Hierònym de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, promovedors dels estaments ecclesiàstich, militar y real de la Cort, que
de present se celebra en la present ciutat de Barcelona, vingueren ab embaxada en lo consistori
de ses senyories de part dels dits estaments, la
qual, primer explicaren de paraula y després donaren a ses senyories en scrits, del tenor següent:
«Los tres estaments del principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, convocats y
congregats en la Cort General, que de present
se celebra en la present ciutat de Barcelona, per
medi de sos tres promovedors, notifican als deputats del General de Cathalunya la deliberació
que, concordament han fet dits estaments, que
notifique als visitadors del General que donen
notícia als dits estaments del estat de la visita y
dels officials y ministres que han elegit, per a
que, dits estaments, vejen ab brevedat lo que
més convinga fer-se y que, en lo entretant se sobresega y que no·s donen diners. En lo monastir de Sanct Francesch, a XXIII de agost M DC XXXII. Scriba stamenti militaris, Fita, notarius.
Scriba stamenti ecclesiastici, Oller, notarius.
Scriba stamenti regalis, Agramunt, notarius.»
E ses senyories reberen de dits senyors promovedors la dita embaxada ab molt grata audiència
y , de paraula, respongueren que ellsa, // 15r //
de sa part, estaven molt promptes en donar gust
als estaments de la present Cort, emperò que en
lo que conté aquesta embaxada, que no·s don
a. a continuació un manament, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1622.
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diners als senyors visitadors, ells ja no poden dexar de haver-los donats, per ço que, inseguint lo
capítol primer del nou redrés del General, en lo
qual, estatuïda y erigida la dita visita, attesa la
obligació que·ls corre en virtut del dit capítol de
Cort, ja han deliberat ser girades al regent los
comptes del General, en la forma que diu dit capítol de Cort, quatre mília liuras per afers de
dita visita, que·ls foren demandades per part
dels dits senyors visitadors, y que ells no han pogut escusar ni donar dilació alguna al pagament
de dita quantitat demanada per part de dits visitadors, ni a la despidició del despaig que s’és hagut de fer per rahó de la dita quantitat, per ser
estat tot fet molt abans de la present embaxada
y monició de aquella.
En aquest mateix die, lo noble don Francisco
Junyent y Çapila, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, presentà a ses senyories una suplicació en scrits, suplicant sobre del
contengut en aquella ésser degudament deliberat, lo qual, juntament ab un acte de dissentiment per ell posat en lo bras y estament militar
de les Corts, que de present se celebran en la
present ciutat de Barcelona, és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En XXIII del corrent
mes de agost, don Francisco de Junyent y Çapila ha posat un dissentiment en lo bras militar
contenint dos caps. En lo últim y final de que
no sien pagats a alguns doctors del Real Consell
y altres ministres de sa magestat salaris, gratificacions, sera, ni remuneracions algunas de pecúnias del General de Cathalunya, // 15v // per
via de ser o ésser estats habilitadors o altres officials nomenats per sa magestat en la present
convocació de Corts, per moltas causas y rahons
y, entre altres, per tocar a sa magestat a pagarlos, per qui treballen y no a la present Cort y
que lo dit dissentiment és estat reportat als altres brassos ecclesiàstich y real y, axí, no puguen
ni deguen vostres senyories pagar cosa alguna a
dits magnífichs doctors y altres ministres per ditas rahons y causas, que no sie alsat lo present
dissentiment. Per tant y altrament suplica a vostres senyories sien servits en no pagar cosa alguna de diners del General als sobredits per las ditas causas y rahons y, axí mateix, manar al
regent los comptes del General no done quantitats algunas per rahó de sera a dits ministres y
doctors de la Real Audiència sobredits, que no
sie constant-los ésser alsat lo dit dissentiment en
la deguda forma y no altrament y que la present
suplicació sie decretada segons la forma del capítol 59 del nou redrés. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cerera. Don Francisco de Junyent y
Çapila en causa pròpia.»

[ 1632 ]
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E ses senyories respongueren que ells estaven
advertits del deduhit per dit senyor don Francisco de Junyent ab la dita suplicació y que procurarien acudir a lur obligacióa.
16r

Disapte, a XXVIII. En aquest die ses senyories enviaren als tres estaments de las Corts, que de
present se celebran en la present ciutat de Barcelona, los senyors don Joachim Carbonell,
canonge de la Seu de Barcelona, Lu ýs de Boxadós, donzell, en Barcelona domiciliat, y Mathias Vilar, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals se conferiren en lo monastir de Sanct
Francesch de la dita present ciutat de Barcelona,
y en dits braços, explicaren y donaren, de part
de ses senyories, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim, reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Lo noble don Francisco de
Junyent y Çapila, en aquesta ciutat de Barcelona populat, ab suplicació per ell donada en
scrits, ha representat als deputats del General de
Cathalunya lo dissentiment que ell ha posat en
la present Cort y estament militar de aquella,
contenint dos inspeccions y caps principals, dissentint en lo altre y darrer de aquells, que sian
pagats alguns doctors del Real Consell y altres
ministres de la magestat del rey, nostre senyor,
en salaris, gratificacions, cera y remuneracions,
algunes de pecúnies del General de Cathalunya,
per ser estats aquells habilitadors o haver tingut
altres officis, nomenats per sa magestat en la
present convocació de Corts, per moltes causes
y rahons y, entre altres, per tocar a sa magestat,
pagar aquells, dihent dit son dissentiment ser
estat aportat del dit estament // 16v // militar als
altres estaments, ecclesiàstich y real, y que, per
ço, no poden dits deputats, ni deuen, pagar
cosa alguna als dits magnífichs doctors y altres
ministres reals per <a> las ditas rahons y causes,
que primer no sie alsat lo dit son dissentiment y
instant ser manat al regent los comptes del General no done quantitats algunes ab títol de cera
als dits doctors de la Real Audiència y ministres
reals, que no conste primer ser alsat lo dit dissentiment en la deguda forma, suplicant la dita
sua suplicació ser decretada segons la forma del
capítol 59 del nou redrés del General. Y com los
dits deputats en açò estiguessen attessos als pagaments que, per los estaments de la present
Cort, ab letres en pública y auctèntica forma
despedides, dades en lo monastir de Sanct Francesch de aquesta ciutat a set del mes de juny
pròxim passat, insinuats en las quantitats tatxades y assignades a diverses persones per sos salaris y remuneracions, per la que han treballat
aquellas en la bona direcció y affers de la present
a. a continuació una suplicació i un dissentiment, transcrits
a l’Apèndix 4, pàg. 1623.
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Cort, sercant y procurant los expedients més
útils y convenients per al General y facilitació
dels dits pagaments, havent com ha sobrevingut
als dits deputats la representació per dit noble
don Francisco de Junyent y Çapila, com dalt
està dit, feta del dit son dissentiment y reportació de aquell feta en los estaments de la present
Cort, han tingut y tenen justa causa de reparar,
com reparan, en desliberar los dits pagaments
en respecte dels dits doctors del Real Consell y
altres officials y ministres reals que·s troben
continuats en las ditas y prechalendadas letres
emanades dels dits estaments, ab les quantitats a
quiscú d’ells tatxades y assignades, entenent ésser de sa obligació consultar aquest fet a vostras
il·lustríssima, reverendíssimas, molt il·lustres y
il·lustres senyorias, com lo representen ab esta
suplicació y scriptura, suplicant a vostres senyories sien servits ordenar-los lo que aparexerà ser
just y conve- // 17r // nient en orde a desliberar
pagar dits deputats a dits doctors, officials y ministres reals las quantitats a ells, com està dit,
tatxades y assignades, perquè dits deputats, inseguint lo orde y voluntat de vostres senyories,
pugan ab seguretat acudir a lur obligació, del
que dits deputats ne rebran singular gràcia y
mercè, promptes a la ordinació y voluntat de
vostres senyories, y donen a vostres senyories
còpia de la dita suplicació donada a dits deputats per lo dit don Francisco Junyent y Çapila, a
fi y effecte que vostres senyories de aquella ne
tingan la attendència y hajan la rahó que aparexerà convenir.»
E poch aprés, los dits senyors embaxadors tornaren en consistori y referiren a ses senyories
com ells havien explicada la dita embaxada als
dits braços e o estaments en la forma los era estat ordenat, y havian donada còpia de aquella y
de la suplicació donada a ses senyories per lo
noble don Francisco Junyent a quiscú dels
braços de dits estaments, la qual suplicació està
continuada en lo present dietari sots jornada de
26 del corrent y que los dits estaments, per
medi de sos presidents, havien respost que ells
tenien en deguda estima lo haver-los consultat
aquest fet y que pendrien en ell la resolució
convenient. E ses senyories feren las degudas
gràcias a dits senyors embaxadors.
Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories, tenint notícia que lo excel·lentíssim senyor duch
// 17v // de Alburquerque era vingut de Cicília
ab set galeres, lo die de aÿr, y desembarcat en lo
moll de la present ciutat, anaren consistorialment, ab los porters y masses grans devant y
acompanyats de molts officials del General en la
casa a hont posava y, arribats a sa presència, li
donaren la benvinguda y sa excel·lència los
rebé, ab moltas cortesias que entre ells se feren,

y, a cap de poch, ses senyories li demanaren
licència per anar a besar las mans a la excel·lentíssima senyora duquesa, sa muller, y donaren-li
la benvinguda y, dit senyor duch de Alburquerque los acompanyà fins al quarto hont dita senyora duquesa estava y ses senyories li donaren
la benvinguda y ella los féu moltes cortesies y, a
cap de poch, se despediren y se’n tornaren en la
present casa ab lo mateix acompanyament.

Setembre MDCXXXII
Dimecres, lo primer. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació // 18r // a ses senyories com lo
magnífich micer Joseph Fontanella, sobrecullidor del dit General en la part de levant, ha
comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre 1631, axí del dret ordinari com de galeres,
exceptat la taula de la vila de Perpinyà y sa
col·lecta y las taules de la vila de Mataró, Arenys
y Granollers, las quals deuen los libres y diners
de dita terça.
Dijous, a II. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, los senyors fra don Phelip
de Çabater, del hàbit de Sanct Joan de Hierusalem, Joseph de Bellafilla, donzell, y Francesch
Vila, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
ben acompanyats ab los porters y masses xiques
devant y de molts officials del dit General, se
conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència, explicaren y donaren la embaxada del tenor
següent:
«Sereníssim senyor. Tenint notícia lo deffenedor
y altres officials del General de Cathalunya que,
per la dressana de aquesta ciutat eran desenbarcades y entrades en ella dues bales de telas,
commetent-se en açò frau al dit General y sos
drets, spectants a ell per la entrada de dites bales
en lo present Principat, conforma disposició de
capítols y actes de Cort, ordinacions y observanças del dit General // 18v // y casa de la Deputació, acudint a la obligació de sos officis, en
virtut dels dits capítols y actes de Cort, ordinacions y observanças, han enviat officials y ministres per a fer la aprehenció de dites bales, per
confi(s)car aquellas al dit General y, arribats dits
officials y ministres en la dita dressana y fent la
aprehensió de dites bales, per rahó del frau comès al dit General per rahó de aquelles, és arribat allí lo contralor y altres criats y persones del
servey de casa de vostra alteza, y en nom y títol
de que las ditas bales y telas de aquellas eran de
vostra alteza han impedida la dita aprehensió,
turbant als dits officials en sos officis y exerciscis
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de aquells, de manera que, per dit respecte, impediment y torb dels dits contralor y demés ministres de la casa y servey de vostra alteza, se és
dexada de fer dita aprehensió y se és dexat de fer
lo exercisci del General, disposat per privilegis,
capítols de Cort y altres drets de aquesta província. Y també han entès los deputats del dit General que, per la dita dressana, y algunes altres
parts no ordinàrias ni permeses, se desembarcan
y entran en la present ciutat algunas mercaderias y altres robes obligades a la solució dels
drets del General, defraudant-se per aquest
camí los dits drets en quantitats notables, afavorits los defraudants de<l> algunas concideracions y respectes al que és just se obvie hi·s don
lo remey convenient. Los dits deputats, vehentse obligats, per rahó de sos càrrechs, procurar lo
dit remey, representan a vostra alteza las ditas
cosas, suplicant sie servit fer mercè als dits deputats, manar corregir y cuitar los dits fraus, en
orde a las ditas dos bales de telas, de las quals se
és impedida la dita aprehensió, manant ser
aquelles posades en poder dels officials y mi- //
19r // nistres del General, perquè de aquellas
se’n fassa lo judici de dret, lícit y permès, y manar axí mateix, que no entren per dita dressana,
ni altres parts, ultra de les permeses y acostumades, robes ni mercaderias algunes, obligades a la
solució dels drets del dit General, offerint que,
en tot lo que sie del servey de vostra alteza, en
conformitat dels dits capítols y actes de Cort,
acudiran ab molta puntualitat, comforme han
sempre acostumat, del que dits deputats rebran
singular gràcia y mercè de vostra alteza.»
E poch aprés, tornats los dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com havien explicada y donada la dita embaxada, en la forma los
era estat ordenat, y que sa alteza havia respost
que ell ho manaria vèurer ab molt gran cuydado.
Divendres, a VIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Gathalunya donaren a mi, Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major
y secretari del General de Cathalunya, lo vot infrascrit, fet y firmat per los magnífichs doctors
devall scrits, acerca de las cridas manades publicar per sa alteza, estos dies passats, en rahó dels
soldats de sa magestat, comforme en lo dit vot
se conté, lo qual manaren fos continuat en lo
present dietari, juntament ab una còpia de dites
crides, lo qual vot és del tenor següent:
«Jhesusa, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molt il·lustres senyors deputats // 19v // del
General de Cathalunya y consellers de la ciutat
de Barcelona als doctors infrascrits, si las cridas
a. Jhesus ... Joseph interlineat al marge esquerre.
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manades publicar a vint-y-sinch del passat per lo
sereníssim senyor cardenal infant cardenal,
lochtinent y capità general del rey, nostre senyor, en aquest Principat y sos comtats, encontran ab las generals constitucions de Cathalunya, usatges de Barcelona, privilegis de la ciutat
y altres drets de la pàtria. Vistes dites crides y
aquelles ben conciderades y vist tot lo que se ha
de vèurer, attès que de las paraulas, sèrie y tenor
d’ellas resulta expressament que la causa impulsiva de fer-las és estada haver-se succehit en la
present ciutat molt grans bregas y rixas entre los
ciutadans y los soldats, de que se han seguit
grans desastres, difícils de remey y que la causa
final és estada provehir de competent remey y
que entre los provincials y los soldats no haja rixas. Attès que, en lo primer cap de dites crides,
que comença «Volent per ço sa alteza», després
de haver prohibida la provocació de rixar a qualsevols personas, ab convicis, paraulas injurioses
y libertades diu, prohibeix y mana que ninguna
persona de qualsevol qualitat o condició sia, se
atrevesca ocasionadament posar mà a les espases, volent pèndrer venjança contra ningun soldat, obligant-los si pretendran que algú d’ells
los ha agraviats o los és estat soberch, a denuciar-ó encontinent a sos superiors y jutges per a
que, contra aquells, se fassa la deguda demonstració, comforme la qualitat del excés o quexa
que se representarà, sots pena de remar sinch
anys en galera o altres, // 20r // majors o menors, comforme la qualitat del fet y condició de
persona requerrà, a arbitre de sa alteza y Real
Consell. Attès ab dita disposició y paraules expressas en ella se prohibeix absolutament que
los provincials, provocats per los soldats no puguen posar mà a les espases, no solment en los
casos que convidan o invitan a venjança ponderades, les paraules de dites crides ibi «posar mà a
les espases volent pèndrer venjança», però encara ni en los casos que obligan a prompta satisfacció per propulsar una sobergaria o evitar un
desonor o majors danys, que més pròpiament se
diu defensa, com se trau de les paraules «o los
(és) stat soberch» y, axí, està també prohibit lo
posar mà a les espases y renyir ab los soldats
provocants, no solament ex intervallo, com ho
diuen expressament aquellas paraulas de las cridas ibi «ni occasionadament posar mà a les spases volent pèndrer venjança», però encara encontinent seguida la provocació, com ho diuen
aquellas altres paraules ibi «ho denunciaran encontinent» després de las paraulas «si pretenderan que algú d’ells los à agraviats o los és estat
soberch», les quals parlan clarament dels provocats y no dels provocants, sent com és en dit cas
tant natural la defensa y tant difícil lo enfrenar o
reprimir lo primer moviment. Attès que, per
constitucions, usatges, privilegis concedits a la
ciutat de Barcelona y altres drets de Cathalunya,
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no solament no està prohibit posar mà a les espases y defensar-se las personas provocades per
sa defensa, però encara és permesa per la de sas
cosas y de sos companys o sòcios, com està disposat // 20v // en lo usatge «Qui aliena», títol
«Quant sie lícit a quiscú, o no, venjar-se sens
jutge», lo qual permet al invadit en ses cosas nafrar o matar al invasor sens pena ni calumpnia, y
en lo usatge «Constituerunt igitur», sots títol
«De defensió permesa a quiscú de si mateix o de
altre», en lo qual està establert que puga qualsevol provincial defensar al sòcio qui va o està ab
ell contra lo invasor, encara que sia son propi
senyor y si·l nafra defensant-lo per a propulsar-li
la injúria o invasió, no és en culpa. Y attès que
ditas cridas prohibeixen sots las ditas penas tot
lo disposat en dits usatges, obligant als invadits
y provocats que, en tot cas, acudan encontinent
a superior y no rinyan ab los soldats invasors, en
la qual generalitat estan compressos los casos de
dits usatges y altres drets, contra la libertat de
posar mà y rixar que tenen los provincials provocats y invadits. Per ço, estes y altres coses atteses, examinades y conciderades, los doctors
infrascrits són de vot y parer que ditas cridas encontra(n) ab las generals constitucions de Cathalunya, usatges, consuetuts y altres drets de la
pàtria y són prejudicials en gran manera als privilegis reals concedits a la ciutat, y que tenen
obligació los senyors deputats de opposar-se,
per rahó de son offici, a la dita contrafacció y
procurar lo reparo d’ella de la manera que, per
constitucions, capítols de Cort, usos y styls de la
casa de la Deputació poden y deuhen procurarlo. En quant emperò al segon cap de ditas cridas, que comensa ibi «Y perquè no és just que
los soldats del rey, nostre senyor, etcètera», a
hont se mana que en los hostals y posades a
hont estaran allotjats dits soldats, axí en la present ciutat, com en les demés ciutats, vilas y
lochsa // 21r // del present Principat y comtats
se’ls done lo servey que per constitucions del
present Principat està disposat, presuposant en
ditas cridas que, en la present ciutat de Barcelona se poden allojatsar soldats, dits doctors són
de vot y parer que lo disposat en aquellas, en dit
segon cap, es contra la notòria exempció que la
ciutat de Barcelona y sos ciutadans tenen de no
allojatsar soldats ni dar-los servey algú, resultant
de reals privilegis, consuetut y observança immemorial y que, per consegüent, és necessari
exir al reparo de dita contrafacció y prejudicis
de la manera que dalt està dit. Salvo semper, etcetera. Vidit Rossell, advocatus civitatis. Aleny,
advocatus civitatis. Ilha et Carbó, consulens.
Lauger, consulens. Franciscus Marti, consulens.
Peralta, consulens. Marti, consulens. Balet, cona. a continuació un vot i unes crides, transcrits a l’Apèndix 4,
pàg. 1623.

traciones de sentimiento que se deven, ajustándose esto en correspondiente forma a lo que entenderéis del infante cardenal, don Fernando, mi hermano, a quien scrivo particularment sobrello y,
así os encargo que, siguiendo su orden tratéis luego de disponer lo que os tocare para que, con brevedat, se hagan por mi hermano a ý sus excequias,
acudiendo vosotros a esto como lo fío de vuestras
obligaciones. Dada en Madrid, a XXX de agosto
MDCXXXII. Yo el rey. Hieronymus Villanueva,
protonotarius. Vidit episcopus, presidens. Vidit
don Melchior Sisternas, regens. Vidit Villanueva.
Vidit Bayetula Cavanilles, regens.»

sulens, Vidal, consulens. Palmerola, consulens.
Tristany, consulens.»
En aquest mateix die, lo excel·lentíssim duch de
Albuquerque, acompanyat de molts cavallers y
criats, vingué en la pesent casa a tornar la visita
que ses senyores li feren als trenta de agost pròxim passat y, arribat al cap de la escala, ses senyories lo hisqueren a rèbrer fins al dit cap de la
escala, ab los porters y masses xiques devant y
acompanyats de molts officials del dit General, a
hont lo reberen ab molta cortesia y, junts, se’n
vingueren fins en la sala del consistori y, entrats
tots, se assentaren en dita sala devall del dosser
ab ses cadires, donant assiento a sa excel·lència
entre los senyors deputat militar y real // 21v //
y, a cap de poch, se alsaren y acompanyaren a sa
excel·lència per tota la present casa y, vistes les
stàncies d’ella, lo acompanyaren fins al dit cap
de la escala, a hont se despediren ab molta cortesia.

22v

Disapte, a IIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar.
Dilluns, a VI. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, lo qual féu
relació a ses senyories com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General en la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de octubre, novembre y dezembre 1631, axí del dret ordinari com
de galeres, exceptat la taula de la Spluga de
Francolí o Vimbodí, lo tauler de la qual deu los
libres y diners de dita terça.
Dimars, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories don Joana // 22r // Lorenço
de Villanueva, secretari del rey, nostre senyor,
lo qual, de part del sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, donà y presentà a ses senyories una carta de sa magestat dirigida a ses
senyories, la qual, després de ésser-se legida,
manaren fos continuada en lo present dietari en
la forma següent:
«Ab los venerables y amados nuestros los diputados
del General del nuestro principado de Cathaluña. El rey. Diputados. Nuestro señor ha sido servido de levar para sí al infante don Carlos, mi
hermano, cuya pérdida me ha causado particular sentimiento, por lo que le quería y estimava
por sus muchas y buenas partes, de que me ha parecido daros qüenta para que lo tengáis entendido y se hagan por su alma las excequias y demonsa. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1625.
b. A ... Cathaluña interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada al sereníssim senyor infant cardenal,
lochtinent y capità general del present Principat
y comtats, los senyors don Bernat de Cardona,
ardiaca major y canonge de la Seu de Gerona,
Joseph de Bellafilla, donzell, en Barcelona domiciliat y Bertran Dezvalls, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses xiquesa devant y de molts officials de la present casa, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa presència explicaren a sa alteza la embazada del tenor següent:
«Sereníssim senyor. Tenint notícia los deputats
del General de Cathalunya que vostra alteza, a
vint-y-sinch de agost pròxim passat havia manat
publicar en la present ciutat de Barcelona unas
cridas per evitar bregues y rixes entre los ciutadans y poblats en aquesta ciutat, de una, y los
soldats de sa magestat que·s troban en ella, de
parts altra, entenent ab elles provehir de remey
competent, zelosos de la observança de las generals constitucions, privilegis, usatges, consuetuts y altres drets, axí generals com particulars
de aquesta província y de las ciutats, vilas y lochs
e provincials de aquella, com tenen obligació
per rahó de son càrrech y offici, y tement que las
ditas cridas no encontrassen ab las generals
constitucions, privilegis y altres drets, ja mencionats, acudint y satisfent a la obligació que·ls
corre de procurar lo degut reparo, han consultat las ditas cridas a doctors de la perícia y doctrina que aquest fet demana, los quals han donat a dits deputats son vot y parer en scrits sobre
lo que los és estat consultat, // 23r // ab lo qual,
attesas la disposició y paraules expresses de las
ditas cridas y conciderades y ponderades las ditas constitucions, usatges, privilegis, consuetuts
y altres drets de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y, axí mateix los privilegis, drets y prerrogatives de
aquesta ciutat de Barcelona y de sos ciutadans,
naturals y poblats en ella y altres coses atteses,
examinades y conciderades, han aconsellat y
a. xiques interlineat, damunt de grans ratllat.
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aconsellen a dits deputats que las ditas cridas, en
quant en elles se prohibeix absolutament que
los provincials provocats per los soldats no puguen posar mà a les spases, no solament en los
casos que convidan a venjança, però encara ni
en los casos que obligan a prompta satisfacció
per propulsar sobregaria o evitar deshonor o
majors danys, que més pròpriament se diu defença, com se trau de las paraules que diuen «o
los és estat soberch» y, axí mateix, ab ditas cridas se prohibeix lo posar mà a les espases y renyir ab los soldats provocants, no solament ex
intervallo, com ho diuen expressament las paraulas de ditas cridas «ni occasionadament posar
mà a les spases volent pèndrer venjança», però
encara encontinent seguida la provocació, com
ho diuen las altres paraules que són «ho denunciaran encontinent» després de les parules «si
pretrendran que algú d’ells los ha agraviats o los
és estat soberch», que parlan dels provocats y
no dels provocants, essent com és, en dit cas,
tant natural la defensa y tant difícil lo reprimir lo
primer moviment, encontrant ab las ditas generals constitucions de Cathalunya, usatges, consuetuts y altres drets de aquesta terra, y són prejudicials en gran manera als privilegis reals
concedits a la dita ciutat y que tenen obligació
dits deputats, per rahó de son offici, de opposar-se a la dita contrafacció y procura(r) lo // 23v
// (reparo) de la manera que, per ditas constitucions, capítols de Cort, usos y styls de la casa de
la Deputació poden y deuen provocar-lo. Y
que, axí mateix, las ditas cridas, en quant en
elles se mana, que en los hostals y posades a
hont estaran alllotjats dits soldats, axí en la present ciutat com en les demés ciutats, vilas y
lochs dels dits Principat y comtats se’ls done lo
servey que, per constitucions de Cathalunya
està disposat, presuposant axí en ditas cridas,
que en la present ciutat de Barcelona se poden
allotjar soldats, diuen y aconsellen, que lo disposat en ditas cridas, en aquest segon cap, és
contra la notòria exempció que la dita ciutat de
Barcelona y sos ciutadans tenen de no allotjar
soldats, ni dar-los servey algú, resultant de reals
privilegis, consuetut y observança immemorial y
que, per consegüent, és necesari exir, dits deputats, al reparo de dita contrafacció y prejudicis,
de la manera que dalt està dit, com és largament, en lo dit vot, còpia del qual se dona a vostra alteza ab la present, està contengut. Y com,
sereníssim senyor, per lo dit vot de doctors consultats en aquest negoci estigue declarada la dita
contrafacció y per dita declaració y altrament,
dits deputats estiguen obligats en procurar lo
reparo y esmena dels prejudicis fets ab ditas cridas a las ditas generals constitucions, usatges,
privilegis, consuetuts y altres drets de aquesta
província y ciutat de Barcelona, lo qual reparo y
esmena se prometen de vostra alteza, com a re450

presentant la real persona de la magestat de son
rey y senyor, acuden ab esta embaxada a vostra
alteza, representant dita contrafacció y prejudicis y, extrajudicialment suplicant molt humilment, sie del servey de vostra alteza manar revocar las ditas cridas en tot lo que aquelles
encontran y són prejudicials a las ditas generals
// 24r // constitucions, usatges, consuetuts, privilegis y altres drets de aquestos Principat y
comtats y present ciutat de Barcelona, del que
dits deputats ne rebran singular gràcia y mercè
de vostra alteza.»
E poch aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien explicada la
dita embaxada, en la forma los era estat ordenat
y, donada aquella a sa alteza, juntament ab còpia del vot en dita embaxada mencionat, y que
sa altesa havia respost que ell ho manaria vèurer
ab molt gran cuydado. E ses senyories feren les
degudes gràcies a dits embaxadors.
E aprés, als XVI del mateix mes y any, Miquel
Pérez, scrivà de manament y secretari en la
lochtinència del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, vingué
en consistori de ses senyories y, de part del sereníssim senyor lochtinent y capità general, presentà a ses senyories la scriptura baix scrita,
dient ser resposta que fa sa alteza a la dita embaxada. E ses senyories prengueren la dita scriptura y liuraren aquella a mi, scrivà major y secretari del dit General, manant continuàs aquella en
lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«Su alteza, en los pregones que mandó publicar en
veinte de agosto deste año, no ha contravenido a
los usages, constituciones, capítulos y actas de Corte deste Principado y condados de Rossellón y Cerdaña, ni a los privilegios desta ciudad de Barcelona, ni por ellos ha sido su intención quitar a nadie
la defensa natural necessaria // 24v // en los casos
de drecho común, usages y constituciones de Cathaluña permitida, ni obligar a los ciudadanos de
Barcelona a que alojen soldados, pues sólo por el
benefficio público que se sigue preveniendo no haja
pendencias entre los naturales deste Principado y
ellos, los mandó haçer, en conformidad de los que
el marquez de Villafranca, de orden de su alteza,
hiço publicar para los soldados de su cargo. Porque
la voluntad de su alteza es que a los soldados que
están en los mesones o posadas desta ciudad o en
otras deste Principado no se les alteren los precios
de los mantenimientos, sinó que sean en todo tratados como los naturales. Y assí no tiene lugar la
contrafacción que se pretende.»
Dimecres, a VIII. Festa de la Nativitat de Nostra
Senyora Santísima.

Divendres, a X. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat de Barcelona, los
senyors Joseph de Bellafilla, donzell, en Barcelona domiciliat y Francescha // 25r // Vila, ciutadà honrat de Barcelona, los quals se conferiren en la casa de la present ciutat y, arribats en
presència de dits senyors consellers, explicaren a
ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya, affectant per rahó de son
càrrech y offici la integritat y observança de las
generals constitucions, usatges, privilegis, consuetuts y altres drets de aquesta província y de
las ciutats, vilas y lochs e provincials, naturals y
poblats en aquella y majorment dels privilegis
prerrogatives de aquesta ciutat de Barcelona y,
en exequució del vot y parer donat en scrits per
los magnífichs doctors en açò aplicats, axí per
dits deputats com per vostres senyories, ab la
conformitat que és just y convenient se tingue y
serve entre la Deputació y present ciutat, han fet
embaxada al sereníssim senyor infant cardenal,
germà, lochtinent y capità general de la majestat
de rey, nostre senyor, en aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
representant ab ella la contrafacció declarada ab
lo dit vot de dits magnífichs doctors ser estada
feta a las ditas generals constitucions, usatges,
consuetuts, privilegis y altres drets de aquesta
província y present ciutat de Barcelona per las
reals cridas que sa alteza, a vint-y-sinch de agost
pròxim passat, ha manat publicar en la present
ciutat de Barcelona, prohibint en elles, entre
altres coses, absolutament, que los provincials
provocats per los soldats no puguen posar mà a
les espases, no solament en los casos que convidan a venjança, però encara ni en los casos que
obligan a prompta satisfacció per propulsar sobergueria o evitar // 25v // deshonor o majors
danys, que més pròpiament se diu defensa, y
també lo posar mà a las spases y renyir ab los
soldats provocants, no solament ex intervallo,
però encara encontinent seguida la provocació y
manant ab elles que, en los hostals y posades a
hont estaran alotjats dits soldats, axí en la present ciutat de Barcelona com en les demés ciutats, vilas y lochs del present Principat y comtats
se’ls done lo servey que, per constitucions del
present Principat està disposat, presuposant en
ditas cridas, que en la present ciutat se poden
allotjar soldats, y han suplicat a sa alteza sie de
son servey manar revocar las ditas cridas, en
quant aquellas encontran y són prejudicials a las
ditas generals constitucions, usatges, consuetuts, privilegis y altres drets de aquesta terra y
a. a continuació una resposta a embaxada, transcrita a
l’Apèndix 4, pàg. 1626.
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present ciutat de Barcelona, com més largament
se conté. Y com dits deputats desijen la integritat y observança de ditas constitucions, las quals
se poden promètrer per la comformitat, ajuda y
favor de vostres senyories y de la present ciutat,
fent per sa part las diligèncias convenients, fan,
ab ésta, a saber a vostres senyories las ditas diligèncias per ells fetas per al degut reparo de ditas contrafaccions y prejudicis y del estat de
aquest negoci, offerint-se fer totas las demés diligències que, per dit effecte convindran y podran fer, suplicant a vostres senyories que, tant
en lo negoci corrent, com en los demés que se
offeriran, continuen la dita conformitat y comuniquen la present embaxada al savi Consell
de Cent, proposant en aquell lo que aparexerà
convenir en beneffici y bona direcció de aquest
fet, perquè ab la auctoritat y favor de dit savi
Consell, se puga alcansar lo èxit que·s desija en
servey de // 26r // Déu y de sa magestat y beneffi(ci) de aquesta província y ciutat.»
E poch aprés, tornats dits embaxadors, referiren
a ses senyories com ells havien explicada la dita
embaxada a dits senyors consellers y dona(da)
aquella, juntament ab la còpia de la embaxada
feta a sa alteza, en dita embaxada mencionada, y
que dits senyors consellers havien respost, que
tenien en deguda estima las diligèncias fetas per
ses senyories y que ells acudirien en tot a sa obligació, fent las diligèncias convenients en aquest
negoci, en conformitat del que ses senyories havien fet y anirien fent per la bona direcció de
aquell.
Disapte, a XI. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al sereníssim senyor infant cardenal, lochitnent y capità general del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, los senyors don Joachim Carbonell,
canonge de la Seu de Barcelona, don Joan de
Josa y Francesch Vila, ciutadà honrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters
y masses xiques devant y de molts officials del
dit General, se conferiren en lo palàcio de dit sereníssim senyor infant y, arribats a sa presència,
li explicaren, de part de ses senyories, la embaxada del tenor següent:
«Sereníssim senyor. Ab embaxada feta a vostra
alteza per part dels deputats // 26v // del General de aquest principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, a dos del corrent, se representà a vostra alteza lo impediment y torb
que lo contralor y altres persones de la casa y
servey de vostra alteza feren al General y officials y ministres de aquell<s>, impedint-los la
aprehensió que per dits officials del General era
feta de duas balas de telas que, en frau de dit
General y de sos drets, eren desembarcades y
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entrades en la present ciutat de Barcelona per la
dressana, valent-se, dits contralor y los demés,
del nom y dient ser dites bales de vostra alteza,
de manera que, per lo dit impediment y torb se
dexà la dita aprehensió y lo dit General és restat
sens la satisfacció dels drets li specten y són deguts per rahó de la dita entrada y defraudat axí
en sos drets, en prejudici y contrafacció dels capítols y actes de Cort, drets, privilegis, statuts y
observanças del dit General, foren impedits del
exercisci de son offici, suplicant a vostra alteza
fos de son servey fer mercè als dits deputats,
manar evitar y corregir los fraus que·s fan al dit
General entrant las robas y mercaderias, axí de
negociació com altres que són tingudes y obligades a la solució dels drets del dit General per
la dita dressana y altres parts no acostumades de
entrar per evitar la solució y paga del(s) dits
drets y manar, axí mateix, que las ditas dos bales
de telas, de las quals se és impedida la aprehensió, fossen restituïdes y posades en poder dels
officials y ministres del dit General, perquè de
aquellas se’n fes lo judici que lo dret y privilegis
de dit General disposen, offerint dits deputats
promptes al servey de vostra alteza, en conformitat dels capítols y actes de Cort, acudint ab
molta puntualitat, com sempre han acostumat.
A la qual embaxada vostra alteza fonch servit
respòndrer que ho manaria vèurer ab gran cuydado // 27r // y com, sereníssim senyor, fins lo
die present los deputats no hajen alcansat lo reparo que·s prometien del prejudici y contrafacció dels dits capítols, actes de Cort, privilegis y
altres drets de aquesta província y General de
aquella que a ellsa són estats fets per lo dit impediment y torb, que los dits contralor y altres
persones feren a la aprehensió de las ditas dos
bales y lo estat de aquest reparo per lo temps
pugue rèbrer deterior condició, axí, per defecte
de les proves, com també perquè ditas bales, de
les quals se ha comès lo frau al dit General, poden ocultar-se y ser dificultós lo tenir notícia de
aquellas y de las personas en poder de las quals
seran arribades, per ser cosas de mercaderia,
que·s poden vèndrer y distribuir entre diverses
persones. Los dits deputats, acudint a la obligació de son càrrech y offici y al que en rahó de
aquell, per dits capítols y actes de Cort són tinguts y obligats, tornan a representar a vostra alteza lo mateix que ab dita embaxada se representà, suplicant molt humilment sie servit
vostra alteza fer-los mercè de manar reparar lo
dit prejudici y, de tot lo que se ha suplicat, del
que dits deputats ne rebran de vostra alteza singular gràcia y mercè.»

vien explicada la dita embaxada al dit senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats, en la forma los era
estat ordenat, donant-li còpia de aquella y, que
sa alteza havia respost que ho manaria vèurer ab
particular attenció y avisaria als deputats. E ses
senyories feren les degudes gràcies a dits senyors embaxadors.
27v

Dilluns, a XIII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, junts, tenint y celebrant
consistori en la forma acostumada, absent lo
senyor deputat ecclesiàstich, qui encara no ha
jurat, donaren y liuraren a mi, Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General de Cathalunya, una scriptura
continuada en un full de paper, contenint en effecte resposta a la instància y solicitació feta per
alguns officials y ministres de sa magestat a la
desliberació de quatre mília liuras del que resta
de las cent mília liuras, que de present resten del
servey de sa magestat fet en las Corts de 1585,
assignades per las fortalesas de les costes marítimes del present Principat y comtats, manant a
mi, dit scribà major y secretaria, que la dita
scriptura continuàs en lo present dietari, perquè
d’ella se tinga memòria del que ses senyories
han resolt sobre la dita solicitació y que ne
donàs còpia al magnífich Miquel Pérez, scrivà
de manament y secretari en la lochtinència del
dit present Principat, // 28r // qui és lo qui més
ha instat la dita desliberació, la qual scriptura és
del tenor següent:

E poch aprés, tornats los dits embaxadors en
consistori, referiren a ses senyories, com ells ha-

«Lo consistori dels deputats y oÿdors de comptes dell present principat de Cathalunya y sos
comptats, afectant ab tot cumpliment afectuar
la deliberació que, per part del sereníssim infant
don Fernando de Àustria, lochtinent y capità
general en lo present Principat y sos comtats, és
estada demanada y instada per Miquel Pérez,
son secretari, contenint se giren quatre mil liures a alguna persona nomenadora per lo consistori de dits deputats y oÿdors, de les vint-ysinch mil que·s diuen resten en lo General de
Cathalunya de aquelles cent mil, que ordenà la
magestat del rey don Phelip primer de Aragó se
reservassen en lo dit General, per fortificar y reparar las fronteras del Principat y comtats de
Rosselló y Cerdanya, las quals eren part de las
sinc-centas mil liures en las quals, se serví a la
dita magestat, per los tres estaments en las
Corts celebrades en Monsó en lo any 1585, a
effecte que, ditas quatre mil liuras, puga reparar-se un tros de lens de paret de les muralles de
Perpinyà. Havent ab particular cuydado advertit
y regoneguts los libres y papers que feyan mirar

a. a continuació repetit que a ells.

a. a continuació repetit y secretari.
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y regonèxer en la casa de la Deputació, després
de haver trobat que, per haver donadaes quinse
mil liures poch aprés de la conclusió de las ditas
Corts, los deputats y oÿdors de comptes de
aquell trienni al il·lustríssim comte de Xinxón
de orde de sa magestat, restaren per a destribuir
vuitanta-sinch mil liuras, las quals, en lo any
1598, havent conferit moltes vegades // 28v //
lo excel·lentíssim duch de Feria, que lavors era
lochtinent y capità general de aquesta província,
intervenint de part de sa magestat y los deputats
y oÿdors de comptes per part dels estaments,
com ha representa(n)t aquells de part de la província y tractant de assentar la distribució de ditas vuitanta-sinch mil liuras, després de haver fet
mirar per Hierònym Merquí, enginyer de sa
magestat, las fortalesas novas y reparos de vellas
que eran necessàries en aquest Principat y sos
comtats, oÿda la resolució de dit Merquí, continada en scrits, concordaren que se gastassen
quaranta mil liuras fabricant fortalesas novas y
quaranta-sinch mil liures reparant fortalesas vellas, la qual resolució fou efectuada, gastant en
los següents fins al corrent any, per gasto de reparos de fortalesas vellas quarenta-quatre mil
tres-centas noranta-vuit liuras un sou y nou diners, com apar en los libres del Racional de la
casa de la Deputació. De hont se diu que, estant
la dita distribució pactada y concordada entre sa
magestat y la província, repara lo present consistori en fer la desliberació demanada per sa alteza
per lo effecte sobredit, supposat que, per comte
de reparo de fortalesas vellas, de la qual naturalesa és la matèria per la qual se à de fer la desliberació pactada, sols resten sis-centas una lliura
divuit sous y tres diners, quantitat molt insuficient al reparo que·s proposa y, havent de servir
lo demés diner per efectes ja dedicats en dita
concòrdia y assiento, majorment no corrent en
esta desliberació fahedora, los requisits que són
necessaris per a què s’i pugués fer comutació de
la distribució feta de ditas quantitats, sen(s) la
qual és indubitat // 29r // se à de estar al assiento
primer fet. Y en lo que més se repara és que,
com la dita quantitat de cent mil liuras fos donada, com està dit, a sa magestat per los estaments, en servey de major quantitat fet al senyor rey don Phelip primer de Aragó, lo qual
fou servit se reservar per los effectes sobredits,
havent-se de tractar de comutació de voluntat ja
declarada, apar deuen entrevenir, per lo manco
per modo de assentiment, los brassos que avuy
se troben junts en la present ciutat per la celebració de las Corts, que en ella se celebran als
cathalans. Y axí, diuen los dits deputats y oÿdors
de comptes que, sempre y quan se acallen dits
reparos, estan promptes per a servir a sa alteza
ab lo que té ordenat, comforme han acostumat
en totas las occasions que los és estat lícit y
permès, del que sa alteza té perfeta satisfacció.»
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E aprés, als setze del mateix mes y any, jo, dit
scrivà major y secretari del dit General, inseguint lo orde y manament de ses senyories, doní
y liurí al dit Miquel Pérez còpia de la dita scriptura, comprovada ab son original, la qual prengué dit secretari Pérez y digué, de paraula, que
ell la consultaria ab los senyors ministres de sa
magestat qui li havian encomanada la dita solicitació.
E lo mateix die de setse del dit mes y any, lo dit
magnífich Miquel Pérez entrà en lo consistori
de ses senyories y, de part de sa alteza del sereníssim senyor infant // 29v // cardenal, donà a
ses senyories una scriptura continuada en un full
de paper, la qual dix ser en satisfacció de la
scriptura donada per part de ses senyories a dit
Peres en lo die de avuy, per medi de mi, dit
scrivà major y secretari del dit General, la qual
scriptura és del tenor següent:
«Lo consistori del deputats y oÿdors de comptes del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya en fer la deliberació
de les quatre mília liuras per lo reparo del fosso
del castell de Perpinyà que ha instada Miquel
Pérez, de exprés orde de sa alteza, ha fets dos
reparos. Lo primer és que, havent concordat en
lo any 1598 lo duch de Feria, lochtinent general de sa magestat y los deputats y oÿdors de
comptes del General, qui leshores eren, que de
les vuitanta-sinch mil liuras que restaven del donatiu de las Corts 1585 per obrar de fortalesas
novas y quaranta-sinch mil liuras en reparos de
fortalesas vellas y que resten ara sols del compte
de las quaranta-sinch mil liuras, sis-centas una
liura divuit sous y tres diners, apar no·s pot girar
major quantitat per reparos de obras velles, per
no concórrer los requisits necessaris per a fer la
commutació de dita concòrdia del any 1598.
Lo segon reparo és que, havent-se de tractar de
commutació de dita concòrdia, devallant lo dèbit de dita quantitat del donatiu que feren los
estaments, a sa magestat en lo any 1585, apar
haurien de entrevenir dits estaments, per lo
manco per modo de assentiment, pus se troben
ajustats en Corts en la present ciutat. Estos dos
reparos tenen bastant resposta conciderant y
presu- // 30r // posant que, ja en lo any 1629, la
concòrdia del any 1598, sa magestat y en virtut
de letra de sa real mà firmada y ab la deguda forma de la Real Cancelleria expedida y per los deputats y oÿdors de comptes del General, qui leshores eren, ab solemne deliberació feta y ab vot
de sos assessors ordinaris y del advocat fiscal,
fou commutada y desfeta y fou concordat que,
dexada certa quantitat per la fàbrica de una torre nova en lo Grau fahedora, la restant quantitat se convertís en reparo del castell de Perpinyà, la qual nova concòrdia del any 1629 s’és
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ja comensada de posar en exequució. Ab esta
concideració y presupòsit cessen dits reparos y
las difficultats en ells apuntades, perquè vuy
no·s tracta de commutar la concòrdia del any
1598, perquè ja legítimament y en temps hàbil,
és estada commutada, sols se tracte de la ulterior exequució del que resta de las quantitats
consignades als reparos del castell de Perpinyà,
per lo contracte del any 1629 entre sa magestat
y los deputats y oÿdors del General. Hi ha tampoch necessitat de que entrevinguen en açò los
estaments per la mateixa rahó de que, dita commutació, fou feta per las personas que la podian
fer en temps hàbil y ab la solemnitat necessària
y, vuy sols se tracta de continuar la exequució
d’ella, la qual no està en mà dels estaments impedir. Del dit se veu quant injustament se demana als senyors deputats y oÿdors de comptes
fasen la deliberació encontinent, attès majorment la necessitat notòria que hi ha de que lo
castell de Perpinyà // 30v // estigue en bona deffensa.»
En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada als tres estaments de las Corts, que de
present se celebran en la present ciutat de Barcelona, los senyors fra Miquel Salavardenya, abat
de Àger, Joseph de Bellafilla, donzell, en Barcelona domiciliat, y Francesch Dalmau, ciutadà
honrat de Barcelona, los quals se conferiren en
dits braços o estaments y explicaren de part de
ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Tenint notícia los deputats del
General de Cathalunya que lo sereníssim senyor
infant cardenal, germà, lochtinent y capità general de la magestat del rey, nostre senyor, en
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, a 25 de agost pròxim passat, havia manat publicar unes crides en la present ciutat de Barcelona per evitar bregues i rixes entre los ciutadans y poblats en dita ciutat,
de una y los soldats de sa magestat que·s troben
en ella de part altra, per lo zel que tenen dits deputats de la observança de las generals constitucions, usatges, consuetuts, privilegis y altres
drets, axí generals com particulars, de aquesta
província y de las ciutats, vilas y lochs e provincials de aquella, com tenen obligació, tement
que las ditas cridas no encontrassen ab las ditas
generals constitucions, privilegis y altres drets,
satisfent a la obligació que·l(s) corre de procurar lo degut reparo, han consultat ditas cridas a
doctors de la perícia y doctrina que aquest fet
demana, los quals, ab son vot fet en scrits sobre
lo que·ls és estat consultat, attesas la disposició y
paraules expresses de las ditas // 31r // crides, y
ponderades las ditas constitucions, usatges, privilegis, consuetuts y altres drets de aquesta terra
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y, axí mateix los privilegis, drets y prerrogatives
de aquesta ciutat de Barcelona y de sos ciutadans, naturals y poblats en ella y altres coses atteses, examinades y conciderades, han aconsellat y aconsellen a dits diputats, que las ditas
cridas, en quant en elles se prohibeix aboslutament que los provincials provocats per los soldats no puguen posar mà a les spases, no solament en los casos que obligan a prompta
satisfacció, per propulsar sobergueria o evitar
deshonor o majors danys y, axí mateix se prohibeix lo posar mà a les spases y renyir ab los sodats provocants, no solament ex intervallo, però
encara encontinent seguida la provocació, essent com és en dit cas tant natural la defensa y
tant difícil lo reprimir lo primer moviment, encontra ab las ditas generals constitucions de
Cathalunya, usatges, consuetuts y altres drets
de aquesta terra y són prejudicials en gran manera als privilegis reals concedits a la dita ciutat
y que tenen obligació, dits deputats, per rahó
de son offici, de oppossar-se a la dita contrafacció y procurar lo reparo d’ella, de la manera que
per ditas constitucions, capítols de Cort, usos y
styls de la casa de la Deputació poden y deuen
procurar-lo. Y axí mateix, las ditas cridas, en
quant en elles se mana que en los hostals y posades a hont estaran allotjats dits soldats, axí en la
present ciutat com en las demés ciutats, vilas y
lochs dels dits Principat y comtats se’ls done lo
servey, que per constitucions de Cathalunya
està disposat, presuposant axí en // 31v // ditas
cridas que, en la present ciutat de Barcelona se
poden allotjar soldats, diuen y aconsellen, que
lo disposat en ditas cridas en aquest segon cap
és contra la notòria exempció que la dita ciutat
de Barcelona y sos ciutadans tenen de no allotjar soldats ni dar-los servey algú, resultant de reals privilegis, consuetut y observança immemorial y que, per consegüent, és necessari exir dits
deputats al reparo de dita contrafacció y prejudicis, de la manera que dalt està dit, com més
largament en lo dit vot, còpia del qual se dóna a
vostres senyories, està contengut. En conformitat y exequució del qual consell y parer de dits
magnífichs doctors consultats en aquest negoci,
y de la declaració de la dita contrafacció feta per
dits doctors en dit son vot, y per satisfer dits deputats a la obligació que·ls corre de procurar lo
reparo y esmena dels prejudicis fets ab dites crides a las ditas generals constitucions, usatges,
privilegis, consuetuts y altres drets de aquesta
província y ciutat de Barcelona, han acudit ab
embaxada a sa alteza, representant, extrajudicialment, la dita contrafacció y prejudicis y han
suplicat sie de son servey manar revocar las ditas
cridas en tot lo que aquellas encontran y són
prejudicials, com dalt està dit, còpia de la qual
embaxada se dona axí mateix a vostres senyories, perquè, de tot aquest fet, tingan la notícia

que convé. Y com, il·lustríssim y reverendíssims,
molt il·lustres y il·lustres senyors, los deputats
desijen acertar en la defensa de ditas generals
constitucions, privilegis y demés drets y en lo
obtenir lo degut reparo y esmena de la dita contrafacció y prejudicis, y tinguen per molt eficàs y
propri remey lo medi, y auxili de vostres senyories, de // 32r // qui és lo principal interès, representan y fan part a vostres senyories de
aquest fet y del estat de las cosas de aquell, perquè sien servits, per sa part, procurar lo dit reparo y afavorir la acció de dits deputats en cosa
tant justa y convenient a esta província y provincials d’ella y a la conservació y observança de ses
constitucions, drets y privilegis, fent las diligèncias, axí ab sa alteza com altrament, que aparexeran convenir per la bona direcció y effecte de
aquest negoci, offerint-se dits deputats fer totas
las que poran y seran tinguts y obligats per rahó
de son càrrech, estant sempre a la ordinació de
vostres senyories, del que dits deputats ne rebran molta mercè.»
E després, tornats dits embaxadors en consistori de ses senyories, referiren a ses senyories com
havien explicada la dita embaxada, en la forma
los era estat ordenat y donada còpia de aquella,
juntament ab còpies del vot y embaxada en
aquella mencionats, continuats en lo present
dietari, ço és, lo dit vot als tres y la dita embaxada als set del corrent y present mes de setembre,
als dits estaments y que los dits estaments, per
medi de sos presidents, que tenian en deguda
estima las diligèncias fetas per ses senyories en
beneffici del present Principat y en observança
de las generals constitucions, leys y privilegis de
la terra y, axí mateix las que en avant ferian, com
ho confiaven de ses senyories.
32v

Divendres, a XVII. En aquest die, ses senyories
enviaren als magnífichs consellers de la present
ciutat de Barcelona, per medi del magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, síndich del dit General, una scriptura ab la
qual los feren a saber la resposta que lo sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità
general del present Principat y comtats, ha feta
a la embaxada que ses senyories feren a sa alteza,
als set del corrent, acerca de las cridas manades
per sa alteza publicar als vint de agost pròxim
passat en rahó dels soldats, juntament ab còpia
de la dita resposta feta per dit sereníssim senyor
infant a la dita embaxada, continuada la dita resposta al // 33r // peu de dita embaxada, sots la
dita jornada de set del corrent, la qual scriptura
és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo sereníssim senyor
infant, germà, lochtinent y capità general de la
magestat del rey, nostre senyor, en aquesta pro455

víncia de Cathalunya y de Rosselló y Cerdanya,
ha respost a la embaxada que per los deputats
de aquestos Principat y comtats li és estada feta
a set del corrent, en orde a la contravenció de
les constitucions, usatges, capítols y actes de
Cort de dits Principat y comtats y dels privilegis
de aquesta ciutat de Barcelona, que és estada
declarada per los doctors aplicats, axí per part
de dits deputats y casa de la Deputació, com per
vostres senyories y casa de la ciutat, ser feta a ditas constitucions, capítols y actes de Cort y privilegis, en las cridas que sa alteza manà publicar
a 20 de agost pròxim passat, la qual embaxada,
per dits deputats fonch representada a vostres
senyories y per vostres senyories comunicada y
proposada al savi Consell de Cent, per la conformitat que és just se observe entre la ciutat y
Deputació, enviant sa alteza en lo die de aÿr a
dits deputats,per medi de Miquel Pérez, scrivà
de manament y secretari de sa alteza en la lochtinència, una scriptura contenint la dita resposta, de la qual se dóna a vostres senyories còpia
ab ésta, perquè vostres senyories y lo savi Consell de Cent tingan notícia de aquella y, ab la
censura y ponderació que de vostres senyories y
del dit savi Consell se especta, se advertescan y
noten las cosas que resultan de la dita resposta y
sien rahó de aquella y per la satisfacció dels prejudicis y lezió o encontre de ditas constitucions,
capítols y actes de Cort dels dits // 33v // Principat y comtats y present ciutat, declarats ab lo
vot de dit(s) magnífichs doctors, se hauran de
fer altres diligències convenients per al degut reparo y esmena y las manen advertir als dits deputats, que ells, com a tant zelosos del beneffici
de aquesta província y ciutat y de la deguda observança de les dites constitucions, usatges,
drets y privilegis, se offerexen promptes y aparellats en fer aquelles y en tot lo que donaran loch
los capítols y actes de Cort y la obligació de sos
càrrechs disposa, ab deguda puntualitat, acudint en tot al servey de vostres senyories y de
aquesta ciutat.»
Disapte, a XVIII. En aquest die Miquel Arbonès,
porter real, ciutadà de Barcelona, féu relació en
consistori de ses senyories com ell, de orde y
manament de ses senyories, se era conferit en la
ciutat de Vich y havia donada y presentada una
carta del consistori de ses senyories a Pere
Folch, notari, qui fa lo offici de deputat local de
General de dita ciutat y col·lecta de Vich, acerca
de la provisió de una guarda ordinària per ell
feta en persona de Antoni Balles, sastre de dita
ciutat, y que dita carta la havia donada en ses
pròpries mans, trobat personalment en casa de
sa propria habitació en dita ciutat de Vich dimecres pròxim passat, que·s comptava als quinse
del corrent mes de setembre, a les vuit hores
abans de migdie, lo qual dix que ell respondria a
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la dita carta y donaria rahó de ell mateix, axí refferint.
34r

Dimecres, a XXII. En aquest die, ses senyories
enviaren ab embaxada als tres estaments de las
Corts, que de present se celebran en la present
ciutat de Barcelona, los senyors don Henrrich
de Alemany, sacristà y canonge de la Seu de Gerona, Lu ýs Miquel Pol, donzell, en Barcelona
domiciliat, y Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, // 34v // los quals, ben acompanyats ab los porters y masses xiques devant y
de molts officials de la present casa, se conferiren en lo monastir de Sant Francesch de la dita
present ciutat y, arribats en dits braços, donaren
y explicaren de part de ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim, reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Los deputats del General de
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, ab dos embaxadas han representat a vostres senyories los grandíssims
danys y inconvenients que pateix lo General
dels dits Principat y comtats y casa de la Deputació de aquell, axí en la administració de la justícia y govern de la dita casa, com també en la
exacció y cobrança dels drets del dit General,
tant de entrades y exides, com de bolles y altres,
per no haver-hi, de algun temps a esta part, assessors, advocats fiscals, procuradors fiscals, receptors, credensers, guardas, axí ordinàrias com
extraordinàrias, tant per mort, com per ser acabat lo trienni per lo qual eran estas provehits y,
de la mateixa manera haver acabat son offici los
deputats locals de les col·lectes del dit General
de dits Principat y comtats, de manera que los
dits deputats, per falta dels dits officials y ministres no poden attèndrer en la administració de
la justícia, ni en la persequució dels fraus que·s
cometen ab multitut notable, ni en la cobrança
y exacció dels dits drets, ans bé, fent fer los dits
deputats algunas exequucions per la cobrança
dels dèbits del dit General, molts dels exequutats y altres, tenints interès // 35r // y dret en los
béns que se exequuten, volent fer opposicions,
axí propietàrias com creditivas, dotals y altres,
demanant en rahó de aquellas justícia, dits deputats tenen las mans ligades y no poden fer ni
administrar aquella y, volent lo procurador fiscal del General instar y prosseguir las causas de
fraus y altres que són pendents en la cort y consistori de la Deputació, tant de primera instància, com de suplicació o appel·lació, resta aquell
impossibilitat de attèndrer y cumplir ab sa obligació y los drets de entrades y exides del present
Principat no·s cullen ni reban, per ço que los
negociants, per vèurer que no· y ha guardes ni
altres ministres, ab lur seguretat, los defraudan
y los arrendadors se quexan per vèurer que los
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defraudan públicament los drets que tenen
arrendats, hi·s jacten de demanar per justícia esmena dels danys que pateixen y, ab ditas embaxadas se suplicà a vostres senyories fossen servits
donar remey per a desviar aquestos danys, donant loch als dits deputats per a poder acudir al
reparo de aquells, o per provisions, o comandes
temporals y puntuals de aquells, de manera que,
lo dit General tingués ministres y officials necessaris y no patís los danys, tant evidents y de tant
gran concideració. Y com, vehent dits deputats
que, per vostres senyories, fins al die present, no
se ha donat remey ni expedient algú a cosa tant
necessària, que se entén serà estat per algun just
impediment, han determinant tornar representar a vostres senyories, ab esta tercera scriptura
dits danys, los quals quiscun die van en augment y juntament donar rahó que, per acudir a
sa obligació, han encomanat los officis de assessors als magnífichs micer Francesch Vidal y micer Hierònym Palmerola y lo de advocat fiscal
// 35v // a micer Benet Anglasell y han pensata
encomanar las deputacions locals y demés officis, a personas benemèritas durant la mera y líbera voluntat de vostres senyories y dels dits deputats y fins se fassen las provisions de dits
officis comforme disposan los capítols y actes de
Cort, per vostres senyories o per dits deputats,
perquè axí se administre justícia y se acude al
servey de dit General y a la bona administració y
govern de aquell, suplicant a ses senyories tenir
a bé las ditas comandas y las provisions de ditas
guardas extraordinàrias, del que dits deputats
rebran de vostres senyories singular gràcia y
mercè.»
E aprés, als vint-y-quatre de dit mes y any, vingué en consistori de ses senyories b lo dit magnífich Francesch Dalmau, hu dels dits embaxadors, lo qual referí a ses senyories com ell, ab los
demés sobredits embaxadors, havien explicada
la dita embaxada en la forma los era estat ordenat y que los dits estaments, per medi de sos
presidents, havien respost que ells ho mirarien y
tornarian resposta a ses senyories.
Divendres, a XXIIIIo. En aquest die lo magnífich
micer Joseph Grau, doctor en dretsc, // 36r //
procurador del molt il·lustre senyor fran don
Llu ýs de Moncada, del hàbit de Sanct Joan de
Hierusalem y castellà de la Castellania de Amposta, en la suplicació baix insertada anomenat,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories presentà e o presentar y legir instà a
ses senyories la suplicació en lo present dietari
a. a continuació repetit han pensat.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació dues suplicacions, transcrites a l’Apèndix 4,
pàg. 1626.

cusida, signada de letra B y, presentada y legida
que fonch la dita suplicació a ses senyories, de
paraula instà y suplicà sobre lo contengut en ella
ésser-li concedit lo dret de justícia. E ses senyories de paraula respongueren que lo consistori
tenia entesa la dita suplicació y que procurarien
en tot la observança dels capítols y actes de Cort
y fer lo que seria de sa obligació, dret y justícia
mitjansant, y manaren a mí, scrivà major y secretari del dit General, que continuàs la dita suplicació en lo present dietari y levàs acte de la
presentació de aquella, de las quals cosa fonch
levat acte. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
Disapte, a XXV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Fitor, notari de
Barcelona, procurador fiscal del General de Cathalunya, lo qual donà y presentà a ses senyories
una suplicació cusida en lo present dietari, signada de letra A. E legida dita suplicació per mi,
scrivà major y secretari del dit General, manaren
ses senyories que de la presentació de aquella fos
levada acte y que dita suplicació fos continuada
en lo present dietari. Presents per testimonis Nicasi Castellar, notari de Barcelona, y Joan Roca,
sastre, ciutadà de Barcelona.
36v

Dijous, a XXX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories los magnífichs regent la Real
Cancelleria, doctors del Real Consell y assessors
de General devall scrits, consultats acerca de las
cosas devall scritas, los quals donarena // 37r // y
presentaren a ses senyories un vot en scrits, continuat en un full de paper firmat de ses mans, lo
qual, per ses senyories fonch manat a mi Antoni
Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, continuàs y cusís
aquell en lo present dietari en la forma següent:
Votb de doctors del Real Consell. «En lo fet
consultat per los senyors deputats y oÿdors de
comptes del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, per occasió de
dos suplicacions a sas senyorias presentada, la
una per lo procurador fiscal del General y l’altra
per lo doctor Joseph Garau, en nom y com a
procurador de fra don Llu ýs de Moncada, castellà de Amposta, si la notificació o cercioració
presentada per los senyors deputats y oÿdors del
trienni passat de la extracció o elecció feta lo die
de Santa Magdalena proppassat, que comptàvem vint-y-dos del mes de juliol, de la persona
de dit fra deon Llu ýs de Moncada, religiós de la
religió de Sanct Joan de Hierusalem y castellà
de la Castellania de Emposta per exercir lo càra. a continuació un vot de doctors, transcrit a l’Apèndix 4,
pàg. 1627.
b. Vot ... Consell interlineat al marge esquerre.
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rech y offici de deputat ecclesiàstich per lo corrent trienni, en casa del excel·letíssim marquez
de Aytona, situada en la present ciutat en lo carrer vulgarment dit de la Porta Ferrissa, és estada
legítimament feta y segons la forma dada en lo
capítol de Cort de las Corts celebrades en la
iglésia de Santa Anna de dita ciutat en lo any
1493, que comensa «E feta dita elecció de deputats y oÿdors de comptes, etcètera», o no. Y si
dits senyors deputats y oÿdors són tinguts y
obligats en haver de fer nova elecció o extracció
ab la forma acostumada de altra persona per lo
dit offici de deputat ecclesiàstich. Attès dit fra
don Llu ýs de Moncada no és arribat, dos mesos
després de feta // 37v // la elecció en favor de sa
persona en la present ciutat de Barcelona, ha
hont los deputats y oÿdors fan lur residència.
Vist lo dit capítol de Cort, en lo qual està expressament disposat que, si lo deputat y oÿdor
de comptes que serà elet, serà absent de la ciutat, vila o loch hont dita elecció serà feta e de tot
lo Principat, sien tinguts los deputats encontinent de avisar ab porter o official de la casa de la
Diputació la persona serà elegida y fer donar letra de avís de dita elecció en la pròpria casa en la
qual, dins lo dit Principat, lo tal deputat novament tret acostumarà fer residència. Vist los
exemplars que en consemblant cas són estats
fets en esta casa de la Deputació y senyaladament los vots y deliberacions fetas per occasió
de la extracció de deputats y oÿdors en lo any
1596 de las personas de Llu ýs de Tamarit per
diputat militar, qui·s trobava en lo regne de Nàpols y de fra don Pedro Meca per oÿdor ecclesiàstich, qui·s trobava en la isla de Malta, al qual
presentaren las letras de la notificació y avís en la
casa de son nebot en Barcelona y en la casa de la
encomanda de Vilafranca, de la qual era comanador, y los usos y parers sobre los duptes de allí
resultants, donats als tretse de agost y 20 de setembre de dit any. Vistas ditas suplicacions. Vist
lo que se havia de vèurer y conciderat lo que se
havia y devia attèndrer y conciderar, attès consta que la casa del dit excel·lentíssim marquez
de Aytona ha hont és estada feta la notificació
de la elecció y extracció de la persona de dit fra
don Lu ýs de Moncada, castellà de Emposta,
perquè sabés y tingués notícia de dita elecció y
comparagués en la casa de la Deputació per
exercir lo offici de deputat ecclesiàstich, en lo
qual era estat elet, dins dos mesos del dit die de
la dita elecció en avant comptadors, no és casa
pròpria, ni menos lo és estada, de dit don Llu ýs
de Moncada, sinó de dit excel·lentíssim marquez // 38r // de Aytona, qui és son nebot, fill
de son germà, y no consta que dit fra don Llu ýs
de Moncada haja acostumat fer residència en
dita casa y consta que dit fra don Llu ýs de Moncada en lo die fonch elet y extret deputat ecclesiàstich del present Principat y comtats era cas-
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tellà de Emposta y senyor y pocessor del castell
de Miravet, situat dins lo dit Principat, a hont
comunament y de ordinari los castellans de Emposta tenen y acostumen y han sempre hacostumat tenir sa residència y habitació ab sa família,
per ésser lo cap y loch més principal de dita castellania, en lo qual castell de Miravet, dit fra don
Lu ýs, té son procurador y, si·s trobara dins lo
present Principat tindria sa residència com a
casa pròpria sua, per rahó de dita sa dignitat de
castellà de Emposta. Los doctors de la Real Audiència infrascrits, juntament ab los assessors
del General, són de vot y parer que la dita notificació feta de dita elecció y extracció de la persona de dit fra don Lu ýs de Moncada, castellà
de Emposta en dita casa de dit excel·lentíssim
marquez de Aytona, son nebot, perquè comparagués a exercir lo offici de deputat ecclesiàstich
del present Principat y comtats dins dos mesos
comptadors del die de dita elecció, no és estada
feta en la pròpria casa de dit fra don Llu ýs té
dins lo present Principat, ni segons la forma statuïda y dada en lo dit capítol de ditas Corts del
dit any 1493, pràctica y observança de aquell y
que, axí, los senyors deputats y oÿdors no poden ni deuen, per tenir dit fra don Lu ýs de
Moncada dret quesit, fer nova elecció o extracció de nova persona per exercir lo dit offici de
deputat ecclesiàstich en lo present trienni, que
primerament, comforme la // 38v // disposició
sèrie y tenor de dit capítol y observança de
aquell no haja[n], ab letra tramesa per porter o
official de la casa de la Deputació, avisat en dit
castell de Miravet a dit fra don Llu ýs de Moncada, castellà de Emposta, que comparega en la
ciutat, vila o loch ha hont residiran dits senyors
deputats dins dos mesos comptadors del die
que serà feta dita notificació. Lo regent, don
Miquel Sala. Besturs. Rubí de Marimon. Vinyes. Vidal, assessor. Astor. Carreras. Llorens.
Palmerola, assessor.»

Octubre MDCXXXII
39r

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories reberen una carta del noble fra don Llu ýs de
Moncada, del hàbit de Sanct Joan, castellà de la
Castellania de Amposta, extret que fonch en deputat ecclesiàstich, als 22 de juliol proppassat,
comforme disposició dels capítols de Cort, ab la
qual los avise de la renunciació ha feta del dit
càrrech per las rahons y causes en dita carta contengudes, // 39v // juntament ab lo acte de dita
renunciació, la qual carta y acte de dita renunciació ses senyories manaren ser cusits en lo present dietari, signats de letras C, D.
En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada als tres estaments de las Corts, que
de present se celebran en la present ciutat de
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Barcelona, los senyors Joan Boldó, canonge de
la Seu de Barcelona, Miquel Pol, donzell, en
Barcelona domiciliat y Joseph Móra, ciutadà
honrrat de Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los porters y masses xiques devant y de
molts officials de la present casa, se conferiren
en lo monastir de Sanct Francesch de dita present ciutat de Barcelona y, arribats en dits
braços, de part de ses senyories, explicaren la
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim, reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Par part del sereníssim senyor
don Fernando de Àustria, lochtinent y capità
general en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, és estat demanat als deputats y oÿdors de comptes del corrent
trienni, per media persona de Miquel Pérez, son
secretari, que tingués a bé lo consistori de dits
deputats y oÿdors deliberar fossen girades quatre mília liuras a alguna persona de Perpinyà a
dit consistori ben vista, per a reparar un tros de
paret de las muralles del castell de dita vila caygut y destrosat, de la quantitat restant de aquellas cent mil liuras que la magestat del rey don
Phelip primer de Aragó, senyor nostre, manà
reservar per a fortificacions de Cathalunya ya //
40r // y comtats de Rosselló y Cerdanya en lo
General de Cathalunya, de las sinch-centas mil
lliuras en las quals lo serviren los estaments de
las Corts celebrades en la vila de Monsó lo any
1585 y, desijant saber y averiguar los deputats y
oÿdors de comptes en què y com podrian servir
a sa alteza, conservant los drets del General,
després de haver regonegut molts papers y
scripturas fahents per la matèria subjecta, en lo
dietari del any 1598, se ha trobat una concòrdia
feta entre lo excel·lentíssim duc de Feria, com a
lochtinent y capità general del present Principat
y sos comtatas, per orde exprès de sa magestat y
los diputats y oÿdors de comptes de aquell
trienni, en la qual concorda que, vuitanta-sinch
mil liuras, que en dit temps restaven en la Generalitat per compte de sa magestat, de las cent
mil manades retenir, com està dit, se distribuïssen quaranta-sinch mil liuras per reparos de
obras vellas y las restants quaranta mil per fàbrica de fortificacions novas de aquest principat de
Cathalunya y sos comtats y, com de ditas quantitats se sian gastades en lo reparo de obras vellas tant la porció assenyalada en ditra distribució excepto sis-centas liuras repararen los
presents deputats y oÿdors de comptes poder
deliberar lo que per sa alteza los fou demanat,
per voler las quatre mil a efecte per lo qual no· y
havia en la Generalitat bastant quantitat per a
satisfer a la deliberació estant la dita concòrdia.
a. a continuació una carta i una renuciació, transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 1628.

Emperò com, havent-se representat lo dit reparo a sa alteza y sos ministres sia estat respost,
que en lo any 1629, havent demanat lo excel·lentíssim duch de Feria, també lochtinent y
capità general de aquest Principat y comtats, altre consemblant quantitat de quatre mil liuras,
per los mateixos effectes, als levors deputats y
oÿdors de comptes de part de sa magestat y reparant los dits deputats y oÿdors de comptes fer
la deliberació de dita quantitata // 40v // per la
rahó sobredita, fou, ab carta de sa magestat,
tractat entre dit lochtinent y deputats y oÿdors
de comptes, per justas causas y rahons, convenia
commutar la forma de la distribució feta en lo
any 1598 aplicant tota la quantitat que restava
de compte de fàbrica de novas fortificacions al
compte de reparos de fortalezas velles, excepto
onze mil lliuras, que se reservaren per fabricar la
torra del Grau, en Rosselló, del qual tracte fou
feta deliberació ab vot y parer dels assessors de
la casa de la Deputació, ab la qual resposta, havent comprovat lo deduït y al·legat lo que se ha
trobat scrit en lo dietari del any 1629, apar que
resta satisfet a dit reparo y que no obsta la concòrdia y tracte fet en lo any 1598, puix aquell
està reformat ab altre de nou, fet entre personas
tenint lo mateix poder que tingueren los que feren lo del any 1598, de hont se col·ligeix que
sols resta als presents deputats y oÿdors de
comptes la exequució de la voluntat explicadora
per sa magestat en lo fahedor empleo de la restant quantitat que, per son compte, en lo General està retinguda. Y attès que en lo General
resta quantitat de diner de compte de las cent
mília liuras y entenent los deputats y oÿdors
de comptes que tenen obligació de servir a sa
alteza, en nom de sa magestat, en la quantitat
demanada per lo effecte proposat, puix resta
quantitat major de la destinada per la obra de
la torra del Grau y que la necessitat de reparar
las murallas del castell de Perpinyà és evident
y manifesta, puix perilla, si lo reparo no és
prompte, de invasió o rèbrer algun notable
dany, majorment tenint notícia certa y clara
que lo rey de França // 41r // y son exèrcit està
molt cerca de la frontera de Cathalunya, des
de a hont poria fer alguna entrada y en ella fer
algun excés en lo dit castell, lo que és bé se remedie, puix té tant fàcil remey. Per ço ha aparegut al consistori dels deputats y oÿdors de
comptes donar rahó del sobredit a vostres senyories y representar los danys imminents que·s
porian seguir si no se acudia al reparo d’ells
ab tota diligència, al qual està determinat de
acudir si altra cosa per vostres senyories no se
ordena.»

riren a ses senyories com ells havien explicada la
dita embaxada en la forma los era estat ordenat
y que los dits estaments, per medi de sos presidents, havien respost que ho mirarien y tornarian resposta.
Dijous, a VII. En aquest die, en execuució del
capítol 85 de las Corts de 1599 fonch feta extracció de nou persones en habilitadors per
habilitar los que concorren, o no, en deputats
ecclesiàstichs per la extracció fahedora ara, novament, de deputat ecclesiàstich per lo present y
corrent trienni, per renunciació del noble fra
don Lu ýs de Moncada, qui fonch extret en deputat ecclesiàstich als vint-y-dos de juliol pròxim passat, en la qual extracció foren testimonis
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors Joseph Rovira, canonge de la Seu de
Barcelona, don Henrrich Alamany, sacristà y canonge de la Seu de Vich, y fra don Phelip Çabater, del hàbit de Sant Joan de Hierusalem; // 41v
// per lo estament militar los senyors Joseph de
Bellafilla, Antoni Àlbaro Bosser y Francesch de
Sorribes y Rovira, donzellsa; per lo estament
real los senyors mestre Antoni Mostaròs, doctor
en medicina, mestre Bernat Miquel, doctor en
medicina, e micer Hiacinto Pallarès, doctor en
drets, ciutadansb de Barcelona. Y encontinent
fonch feta extracció de habilitadors en la forma
acostumada, en què foren extrets los següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors
Pere Joan Damians, canonge de la Seu de Vich,
Antich Thomàs Oliveres, canonge de dita Seu,
Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell; per lo
estament militar los senyors Hierònym de Gàver, donzell, Agustí de Lana, donzell, y Francesch de Grimau, donzell; // 42r // per lo estament real los senyors micer Francesch Millet,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona, Bertran
Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, y micer
Francesch Clarís, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona.
En aquest mateix die, a la tarde, morí lo excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona.
Divendres, a VIII. En aquest die, los senyors de
la Novena devall scrits, extrets lo die de ahir, estant en consistori per a prestar lo sòlit jurament
y oÿren sentència de excomunicació, entre ells
se mogué algun debat o qüestió acerca dels assientos y, axí, se assentaren en la forma y manera que en altres consemblants occasions se són
assentats, donant-se enre ells la protesta ordinària, comforme en altres occasions se és donada
entre los senyors de les Novenes, comforme apar

E poch aprés, tornats los dits embaxadors, refea. donzells interlineat al marge dret.
b. ciutadans de Barcelona interlineat al marge dret.

a. a continuació repetit fer la deliberació de dita quantitat.
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de Barcelona; per lo estament militar los senyors Francesch de Sorribes y Rovira, donzell,
Phelip de Sorribes y Rovira, donzell y don Phelip Roger; per lo estament real los senyors Joseph Móra, ciutadà honrrat de Barcelona, Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrrat de
Barcelona, Francesch Vila, ciutadà honrrat de
Barcelona. Y encontinent fonch feta extracció
de deputat ecclesiàstich, en la qual fonch extret
lo senyor don Garci Gil Manrrique, bisbe de
Gerona.

ab diversos dietaris de la present casa y, encontinent que foren assentats, juraren en mà y poder
del devall scrit reverent official y vicari general
del molt reverent insigne Capítol de la Seu de
Barcelona, Seu vaccant, en la forma acostumada
y prestaren sagrament y homenatge en mà y poder de Luch Duran, porter ordinari de la present casa, y oÿren la sentència de excomunicació
que·ls fonch promulgada del tenor següent:
«Nos don Raymundus de Semmanat, archidiaconus // 42v // major et canonicus ecclesiae Barcinonae, officialis et vicarius generalis pro admodum
illustrissimi reverendi et insigni Capitulo Barcinonensi, Sede vaccante, monemus vos admodum
illustres dominos Petrum Joannem Damians,
Anthicum Thomam Oliveres, canonicos ecclesiae
Vicensis, et Paulum Claris, canonicum ecclesiae
Urgellensis, Hieronymum de Gaver, Augustinum de Lana et Franciscum Grimau, domicellos,
Barcinonae domiciliatos, Bertrandum Desvalls,
civis Barcinonae honoratus, Franciscum Millet et
Franciscum Claris, utriusque juris doctores, cives
Barchinonae, habilitatores juxta formam capituli 85 novae reformacionis extractos, quatenus
bene et legaliter vos habeatis et exercicio vestrae
habilitacionis faciendae de iis qui concurrere possunt, vel non, in deputatum pro brachio ecclesiastico ejusdem Generalis pro extraccione faciendam
de deputato ecclesiastico pro presenti et currenti
triennio in locum et per renunciacionem admodum illustris domini fratri domini Ludovi(co) de
Moncada, ordinis Sancti Joannis Hierosolimitanensis, castellani Castellaniae Amposta, qui fuit
extractus die 22 iulii proxime preteriti juxta
Deum et consiencias vestras et, pro hiis, auditis
excomunicacionis sentenciam, quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina canonica monicione ferimus et promulgamus in hiis scriptis.»

43v

E fet açò, encontinent se posaren a fer la habilitació, com més largament està continuat en libre de Habilitacions, recòndit en la scrivania
major del dit General.
Disapte, a VIIIIo. En aquest die se féu extracció
de deputat ecclesiàstich per lo corrent y present
trienni en loch y per renunciació del noble // 43r
// fra don Llu ýs de Moncada, del hàbit de Sanct
Joan de Hierusalen, castellà de la castellania de
Amposta, qui fonch extret a 22 del mes de juliol, pròxim passat, comforme disposició dels
capítols de Cort, la qual extracció se féu en presència de nou testimonis en la sòlita y acostumada forma, los quals testimonis foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors Macià Amell, canonge de la Seu de Barcelona, fra don Phelip Çabater, comanador de
Sanct Joan, Joan Batista Vila, canonge de la Seu
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Dilluns, a XI. En aquest die se féu enterro del
excel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona, ab molt gran solempnitat y pompa,
com és acostumat fer-se en semblants enterros.
Dimars, a XII. En aquest die, a les deu hores
abans de migdie, jurà lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Garci Gil Manrrique, bisbe
de Gerona, novament extret en deputat per lo
bras y estament ecclesiàstich, com més largament apar en libre de Juraments de diputats y
oÿdors, recòndit en la scrivania major del dit
General.
En aquest mateix die, lo magnífich Àlbaro Antoni Bosser, doctor en medicina, féu relació en
consistori de ses senyories com ell visite lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de
Barcelona, síndich del dit General, lo qual dix
estar en lo llit ab indisposició y febra, per la qual
no pot servir lo dit son offici.
En aquest mateix die, ses senyories enviaren ab
embaxada als estaments y braços de las Corts,
que de present se celebran en la present ciutat
// 44r // de Barcelona, los senyors don Bernat de
Cardona, ardiaca major y canonge de la Seu de
Gerona, don Diego de Rocabertí y Pau, y Francesch Vila, ciutadà honrrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats ab los porters y massesa
xiques devant y de molts officials del dit General, se conferiren en lo monastrir de Sanct Francesch y, arribats en dits braços, explicaren la
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim, reverendíssims, molt il·lustres y
il·lustres senyors. Per los deputats del General
de aquestos Principat de cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, ab altre embaxada, se
representà a vostra il·lustríssima, reverendíssimas, molt il·lustres y il·lustres senyorias la notificació per lo noble don Francisco Junyent y
Çapila a ells y en son consistori feta del dissentiment per ell posat en la present Cort al pagament dels salaris y remuneració que vostres senyories, ab altres, en deguda forma despedides
a. a continuació ratllat grans.

han manat fer per los dits deputats als nobles
don Pedro de Puigmarí y Funes, de present bisbe de Solsona y en lo any 1616 canceller, don
Francisco de Erill, abat de Sanct Cugat, de present canceller de Cathalunya, don Salvador
Fontanet, don Joan Magarola, regents del Real
Consell Supremo de Aragó, don Miquel Sala,
regent la Real Cancelleria y al doctor micer
Francesch Ferruz, advocat fiscal de sa magestat
en lo Consell Real dels presents principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
habilitadors en la dita Cort en lo dit any 1616 y
present de 1632, fent lo dit don Francisco de
Junyent y Çapila levar acte de la dita notificació
y del requeriment que féu a dits deputats que
no pagassen als dits senyors habilitadors, per ser
officials y ministres de sa magestat, las quantitats per vostres senyories a quiscú de ells tatxades y assignades pagar // 44v // per dits sos salaris y remuneració, com en la dita embaxada feta
a vostres senyories per part de dits deputats, a la
qual se ha relació, estes coses són largament
contengudes. Y com dits deputats, després de la
dita embaxada y fins lo die present, no hagen
tingut de vostres senyories, acerca del representat, resposta ni significació alguna de la voluntat
de vostres senyories y en lo die de aÿr, per los interessos en la cobrança de las quantitats tatxades
y assignades, ab suplicació dona(da) en scrits,
sie instada la solució de aquelles, representant
rahons y causas per las quals no pot lo dit dissentiment del dit don Francisco Junyent fer
obstacle algú a la dita solució, majorment per
ser aquella deliberada y manada fer per deliberació y conclusió dels tres estaments de la present
Cort sens algun dissentiment y en temps hàbil y
ser estat lo dit dissentiment del dit don Francisco Junyent molt aprés de ser despedides les letres emanades dels dits estaments y presentades
als dits deputats y també per ser lo pagament de
dites quantitats per salaris y satisfacció de treballs presos en la dita habilitació, per la bona direcció y effecte de la Cort y progrés de aquella,
al que no poden ni deuen obstar dissentiments
alguns, mostrant exemplars en cas més forçós y
de occasió de major dubte fets, per rahó de pagaments se feren per las Corts del any 1599, no
obstant lo dissentiment que als dits pagaments
fonch posat per lo noble don Batista Falcó, còpia de la qual suplicació se presenta a vostres
senyories, y com dits deputats desijen summament acertar en lo gust y voluntat de vostres
senyories han resolt representar a vostres senyories, axí la dita embaxada, com la dita suplicació
y exemplars en aquella referits, suplicant a vostres senyories sien servits manar ordenar a dits
deputats lo que aparexerà ser de la voluntat de
vostres senyories en orde a la exequució de les
dites letres emanades de vostres senyories y a la
solució que vostres senyories ab dites letres ma-

nen se fassa per dits deputats de les quantitats
per vostres senyories tatxades y assignades als
dits suplicants, perquè dits de- // 45r // putats
estan promptes y aparellats en seguir y exequutar la voluntat de vostres senyories.»
E aprés tornat, lo dit don Bernat de Cardona referí a ses senyories com ell, ab los demés embaxadors, havien explicada la dita embaxada en
dits braços, en la forma los era estat ordenat, y
que los dits braços havien respost per medi de
sos presidents, ço és, lo dit bras ecclesiàstich
que ses senyories paguen a dits senyors habilitadors y demés ministres y officials de les Corts y
que lo bras militar no havia presa resolució en
dit negoci ni feta resposta y que lo bras real havia respost lo mateix que havia dit y respost lo
dit bras ecclesiàstich, ço és, que ses senyories
paguen a dits habilitadors y demés ministres y
officials de dits braços.
47r

Novembre MDCXXXII

47v

Dilluns, a VIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories lo magnífich Antoni
Mostaròs, doctor en medicina, lo qual, mediant
jurament, féu relació a ses senyories com ell visità mossèn Nicasi Castellví, notari de Barcelona,
ajudant primer de la scrivania major del General, lo qual dix estar en lo lit, ab indisposició,
per la qual no pot servir lo dit son officia.

48r

Dimecres, a X. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories Joan Santacana, Pere
Matheu y Pere Roca, mestres de cases, ciutadans de Barcelona, los quals donaren a ses senyories una relació en scrits, firmada de ses
mans acerca de la visura per ells feta, de orde y
manament de ses senyories, de la obra de la paret que mestre Pere Pau Ferrer, mestre de cases,
està fent en la present casa, a la part del carrer de
la Seu, la qual relació es assí cusida, signada de
letra A.

49r

Disapte, a XX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor Pere Pau Miquel,
doctor en medicina, lo qual, mediant jurament,
ha fet relació com ell visità mossèn Lu ýs Amill y
dix estar en lo lit, ab febra, per la qual no pot
servir lo dit son offici.

49v

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die, Gaspar Pau,
corredor públich y jurat de la present ciutat de
Barcelona y ministre del dit General, mitjensant
jurament, féu relació a ses senyories en son consistori que ell, per manament dels senyors deputats, predecessors de ses senyories, a instància
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del magnífich exactor y honorable procurador
fiscal del dit General, ha encantat y subhastat
per los lochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona, no sols per trenta dies, però encara
per més de un any tota aquella casa situada en la
present ciutat de Barcelona, en lo carrer que hix
a la Argenteria, ab dos portals obrints, lo hu en
lo carrer Corrible y l’altre en un carreró que no
passe , que lo quòndam Ramon Codina, mercader, ciutadà de Barcelona, tenia y possehia en lo
dit carrer y que ha posada la primera, segona y
tercera lanterna y no ha trobat comprador algú
que offerís tant en ditas casas com és estat Gabriel Gibernau, tavarner, ciutadà de Barcelona,
qui ha offert donar en preu de dites cases mil
cent y una lliuras, pagadores, ço és, tot lo que
valdran los censos que fan ditas casas, a rahó de
sou per liura, retenint sò del dit preu, encarregant-se, com ha promès, encarregar-se los dits
censos a rahó de sou per lliura. E lo demés offereix pagar a ses senyories en compte ordinari del
General, per la taula o banca de la present ciutat
de Barcelona, en la forma acostumada. Y attesa
la dita major offerta, de manament de ses senyories a ell fet de paraula en constistori, ha liurat
las ditas casas a dit Gabriel Gibernau per lo dit
preua.
50r

Divendres, a XXVI. En aquest die, Rafel Roure y
Climent Thalavera, mercaders, ciutadans de
Barcelona, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, prestat per ells jurament
en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich,
feren relació a ses senyories sobre las cosas que
per los predecessors de ses senyories, a XXX de
juliol MDCXXXII, los foren comesas al peu de la
suplicació donada en scrits per Agustí de Lana,
donzell, racional de la present casa, Pau Beulo y
Baldiri Miquel Sovias, mercader, la qual manaren ses senyories ser cusida en lo present dietari,
signada de letra A.

50v

Dimars, a XXX. En aquest die se féu extracció de
consellers de la present ciutat de Barcelona, en
la qual foren extrets, ço és, en conseller en cap,
lo magnífich Francesch Bru, ciutadà honrrat de
Barcelona, conseller segon, lo magnífich micer
Onoffre Vila, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, conseller ters, lo magnífich Francesch
Xammar, donzell, conseller quart, mossèn Jaume Magrinyà, mercader y conseller quint, Thomàs Oliveres, argenter.

Dezembre MDCXXXII
Dijous, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats // 51r // y oÿdors de comptes,
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1630.
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estant junts en son consistori per tractar las cosas devall scritas, manaren a mi, scrivà major y
secretari del dit General, continuàs en lo present dietari los vots baix scrits, los quals foren
en la forma següent:
«Lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don
Garci Gil Manrrique, bisbe de Gerona, deputat
ecclesiàstich diu que, encontinent se obriren las
Corts, attenent que, segons la deliberació que
se era feta en aquest consistori per los senyors
deputats y oÿdors de comptes, dimecres a 22 de
setembre pròxim passat, a la qual se té relació
per las rahons en ella contengudas, deliberaren
de encomanar los officis de assessors del General y altres, durant lo beneplàcit del dit consistori, y sa senyoria proposà que açò no podia continuar-se per ser expressament contra los capítols
de Corts que volen que los officis de assessors,
advocat fiscal, deputats locals y altres consemblants se donen en títol perquè los officials, ab
major libertat, essent titulats y no dependents
del beneplàcit del consistori, com ara se troben
per dita deliberació, pugan administrar-los continuant la ditaa proposició, avuy dijous, los dos
del present de decembre, en lo consistori, sa
senyoria de nou ha proposat lo següent, si se ha
de revocar, o no, lo beneplàcit contengut en
dita deliberació y, parlant y votant sa senyoria
en son loch de deputat ecclesiàstich és de vot y
parer que·s deu revocar y revoca lo dit beneplàcit per fi y effecte de que los officis vaccants se
provehescan segons y com disposan los capítols
de Cort, en quant volen que los officials sien titulats // 51v // y en particular los capítols 9 y 10
de las Corts de 1599, parlant dels assessors y advocat fiscal, diuen que no·s pugue dividir lo sexenni, salvant lo cars de mort y, axí, sa senyoria
és del dit parer y de que se observen y guarden
los dits capítols de Cort y, de fer lo contrari,
protesta la contrafacció y tots los interessos y
danys que se poran seguir a la Generalitat y demana que lo present vot sie continuat en lo dietari de la present casa, segons se disposa per los
capítols de Cort. E successive lo senyor deputat
militar fonch de parer que, essent com és la cosa
que de present se tracta tant grave, com és voler
interròmprer una deliberació feta consistorialment, que aqueixa li apar no·s pot, sens lo mateix consistori, que és la provisió de assessor feta
per aquell, cosa que, si·s feya, seria ròmprer lo
styl de la present casa que sempre ha tingut pràticas y costums de ella que conservan la Generalitat, privilegis y capítols de Cort y, axí, com sie
cosa tant grave y té importància per beneffici de
aquesta casa, és de parer que lo scrivà major d’ella me don còpia del vot del senyor bisbe per ser
dependent de cosa de justícia, comforme sa sea. a continuació ratllat deliberació.

nyoria ha de dret, per a poder lo consistori, ab
personas graves y doctors y poder millor descarregar sa consiència, protestant que no·s passe
avant en cosa alguna del deduït fins a tant sie
donada la dita còpia y ell haja respost y votat sobre la matèria que·s tracta. E lo senyor deputat
real és del vot del senyor bisbe, exceptats los officis de assessor y advocat fiscal, los quals no
consent se provehesquen que primer no sie dit
de justícia sobre de aquells, ço és, los que pretenen lo doctor Hortolà y lo doctor Lamarca. E
lo senyor oÿdor ecclesiàstich se adereix al vot y
// 52r // protest del senyor deputat ecclesiàstich
y aqueix és son parer. E lo senyor oÿdor militar
se adereix al vot y parer y protest del senyor bisbe en tot y per tot. E lo senyor oÿdor reial és de
vot y parer que·s provehesquen, comforme té
al·legat lo senyor deputat ecclesiàstich tots los
officis vaccants y que foren provehits per beneplàcit, emperò per quant en la embaxada feta
als tres estaments mencionada en lo vot del senyor deputat ecclesiàstich fonch feta provisió
dels officis del altre dels assessors y de advocat
fiscal y estigué en dubte si la pretensió dels magnífichs micer Vicents Hortolà, en lo offici de assessor, y micer Jaume Lamarca, en lo de advocat
fiscal, tinguen ben fundada lur pretenció per
haver-se resolt per los tres estaments en lo
temps estaven las Corts obertas, que ditas provisions de assessor y advocat fiscal respective eren
fetas contra capítols y actes de Cort, usos, pràtigues y styls de la Generalitat y ce haja instat, per
part del procurador fiscal, fos declarat per via de
justícia lo dit dupte en quant a la assessoria pretesa per dit micer Hortolà. Per ço, és de vot y
parer que no·s pot ni·s deu fer provisió dels dits
officis fins sie declarat per justícia lo dit dubte o,
inseguint la disposició del capítol 39 de nou redrés del any 1599, per consistori, lo dubte sobre disposicions de capítols y actes de Cort y en
quant a la revocació actual dels officis provehits
per beneplàcit proposada en lo vot y parer del
dit senyor bisbe, és de vot y parer que, per ara,
no se entenga ser feta fins se fassa provisió formal per evitar lo inconvenient que·s pot seguir
// 52v // de fer actes nul·los los qui tenen dits officis faltant-los la jurisdicció y, en cars se effectuàs lo dit inconvenient, protesta de tots interessos que·s podrian seguir a la Generalitat,
requerint lo scrivà major que continue lo present en son degut loch.»

ordinari com de galeres, exceptat los libres y diners de las taulas de Perpinyà y sa col·lecta y de
les viles de Mataró y Arenys, los quals deuen los
libres y diners de la dita terça. E axí mateix féu
relació com Onoffre Massanés, sobrecullidor
del General en la part de ponent ha comptat y
pagat la terça de janer, febrer y mars pròxim
passat, axí per lo dret ordinari com de galeres,
exceptat la taula de Vimbodí o Espluga de Francolí o Vilanova de Cubells.
53r

Disapte, a IIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Lana, donzell, racional de la present casa, lo
qual féu relació com lo magnífich micer Joseph
Fontanella, doctor en drets, ciutadà honrrat de
Barcelona, sobrecullidor del General en la part
de levant, ha comptat y pagat la terça de octubre, novembre y dezembre 1631, axí del dret
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Dimars, a VII. En aquest die lo magnífich Agustí de Lana, donzell, racional de la present casa,
firmà àpocha al molt il·lustre y molt reverent
senyor fra Pere Joan De(s)güell, abat de Sanct
Pere de Roda, del libre dit Ferrando Paga y del
Balans del General, los quals libres, dit senyor
abat tenia en son poder com ha hu dels officials
de las Corts convocades en la present ciutat de
Barcelona, lasa quals, de present, estan porrogades, la qual àpocha és del tenor següent:
«Die septima decembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentessimo trigessimo secundo,
Barcinonae. Magnificus Augustinus de Lana,
domicellus Barcinonae domiciliatus, racionalis
domus Deputacionis Generalis Cathaloniae, firmavit apocham illustrissimi et admodum reverendo domino Petro Joanni Dezguell, abbati
Sancti Petri de Roda, Gerundensis diocesis, presenti, de duobus libris nuncupatis altero scilicet
Libre de Ferrando Paga dictae domus Deputacionis, triennii proxime preteriti et altero Del Balans dicti Generalis, facto pro Curiis Generalibus
convocatis in presenti civitati Barcinonae, que
nunch pendent sub prorogatione // 53v // qui siquidem duo libri fuerunt per dictum Augustininum de Lana, racionalem praedictum, traditi et
liberati dictis Curiis et seu dominis officialibus et
ministris earundem Curiarum per expedicione
illarum. Et deinde facta dicta prorrogacione remanserunt, penes dictum et admodum reverendum dominum abbatem Dezguell, quosque dictus
dominus abbas in vim deliberacionis consistorialis
admodum illustrissimum dominorum deputatorum factae die presenti et infrascripti restituit
nomine dictarum Curiarum eidem Augustino
de Lana, racionali, ad finem et effectum in dicta
prechalendata deliberacione contentos. Modus
vero tradicionis dictorum duorum librorum fuit
in notarii et testium in quorum presencia. Et ideo
renuncio, et cetera. Testes sunt honorabilis Franciscus Planes, mercator, et Joannes Sans, portarius regius, civis Barcinonae.»
Dijous, a VIIIIo. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, consistorialment, manaren
a. los al manuscrit.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

los archius d’ell, los quals, en molts casos, fan
evident lo que antes aparexia dubtós y, en altres, los dexa tan verisímils que tota curiositat se
pot tenir per satisfeta. Tots conformes som de
intenció y parer que a Steve de Corbera se
deuen estimar molt estos treballs, per los quals
alcança y reb Cathalunya notable il·lustració y
que serà bé, per a que vinguen a notícia de totas
las nacions del món, se impremescan, en nom y
a profit dels hereus de dit Corbera, als quals manen donar vostres senyories de pecúnies del General una quantitat conciderable per a que los
hereus puguen fer imprimir dits libres, que
d’esta manera se tindrà notícia dels fonaments
que han tingut las franquesas, prerrogativas y libertats de Cathalunya y de molts notables successos y gloriosas hazanyas de sos antichs fills
hi·s donarà matèria y occasió als presents y sdevenidors de imitar-los y als curiososa // 55r // y
doctes per a prosseguir lo mateix institut, il·lustrant ab altres y gloriosos successos més moderns a la nació cathalana, que per tants títols
ho mereix. Fra Thomàs Roca. Lo doctor Phelip
Vinyes. Don Phedrich Meca y de Clasquerí.
Don Diego de Rocabertí Pau y Bellera. Agustí
Pexau.»

a mi, Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, que
continuàs en lo present dietari la relació en
scrits feta per los molt reverent, nobles y magnífichs senyors fra Thomàs Roca, del orde de
Sanct Domingo, del convent de Sancta Catharina de la present ciutat de Barcelona, don Phederich Meca y de Clasquerí, // 54r // don Diego
de Rocabertí Pau y Bellera, Agustí Pexau, ciutadà honrrat de Barcelona, y lo doctor Phelip
Vinyes, acerca del libre manuscrit fet per lo
quòndam Steve Corbera, ciutadà honrrat de
Barcelona, ab títol de «Cathalunya Illustrada»,
en la scriptura baix insertada largament designat
y impressió de aquell fahedora, la qual jo, dit
scrivà major, en virtut del dit manament he continuada, que és del tenor següent:
«En exequució del que vostres senyories foren
servits ordenar-nos aa, havem llegit y conciderat
ab particular attenció y cuydado, dos tomos
manuscrits que ha dexats Steve de Corbera, ciutadà honrrat de la present ciutat de Barcelona,
lo primer ab títol «De Cathalunya Illustrada»
dividí en tres libres, en lo primer dels quals, com
a prohemi dels altres scriu la descripció y tot lo
que generalment il·lustra aquest Principat. En
lo segon, los successos que passaren en esta terra des de la entrada de Tubal, son primer poblador, que fonch en lo any 131 després del General diluvi a fins el any 92 de la nativitat de
Christo, Senyor Nostre, y per ligar lo fil de la
història, de dit any fins a la entrada dels moros
en Espanya, que succehí en 714, se farà per persona intel·ligent y curiosa un sumari o epítome
de las cosas més notables d’esta província. En lo
tercer las entrades feren Othger Gotlant o Cathaló y altres insignes capitans, particularment
lo emparador Carlo Magno, rey de França, per
a recuperar a Cathalunya y expel·lir de ella los
moros que la tenian occupada y los privilegis
que concediren // 54v // aquells primers senyors
Ludovico Pio y Carlo Calvo, rey de França, a
Cathalunya, dels quals baxan las majors prerrogatives de que gosa lo present Principat. Lo segon tomo, intitulat «Successos del rey don Pedro
el Grande de Aragón y de sus armas cathalanas
en el reyno de Cicilia desde el año 1282» conté la
agregació de aquell regne a la corona real de
Aragó y comtat de Barcelona per las heroycas
hazanyas dels cathalans, iguals a quantas venera
la antiquitat. Havem en estos scrits advertit, a
més de la elegància, suavitat y puresa del lenguatje, gran destresa y puntualitat en averiguar
las antiquitats del Principat, los principis y fonaments de sas majors libertats y preheminèncias,
reducidas a sos certs anys y temps per actes que,
ab molt treball y gasto, ha trobats Corbera en

Divendres, a X. En aquest die, los molt il·lustres
visitadors de la visita del General, per medi dels
magnífichs assessors y advocat fiscal de la dita
visita feren a saber a ses senyories com, dits molt
il·lustres visitadors, havien suspès a Pere Perlas,
tauler del General de la vila de Oliana, del dit
son offici, perquè ses senyories fossen servits
anomenar persona per a servir lo dit offici durant la dita suspensió, com és acostumat. E ses
senyories respongueren que tenian entesa la
dita suspensió y que ells ferian lo que tenian
obligació en rahó de lurs càrrechs.
56v

Disapte, a XXV de dezembre M. DC. XXXIII. Festa
de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist.

57r

Janer MDCXXXIII

58r

Dimars, a XI. En aquest die, ses senyories enviaren ab embaxada al sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del present
Principat y comtats, los senyors don Francisco
Aymerich, cabiscol y canonge de la Seu de Gerona, Joseph de Bellafilla, // 58v // donzell, y
Joan Onoffre Fàbregues, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, ben acompanyats ab los
porters y masses grans devant y de molts officials del dit General, se conferiren en lo palàcio
de sa alteza y, arribats a sa presència, explicaren
y donaren la embaxada del tenor següent:
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1631.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 85 mms.
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«Sereníssim senyor. En virtut de constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos y
costums inconcussament observats, sols tenen
obligació, los hòmens y habitants en lo present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, prestar per hospedatje als soldats
que, en nom y per servey de sa magestat, estan
alllotjats en lurs cases, habitació, foch, sal y vinagre, de tal manera que, los que excedeixen ab
violència o altrament a la recepció de altre servey y aliments, son haguts y declarats per contrafactors de constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y costums d’esta província y, com a
tals contrafactors, se acostuman castigar ab las
penas statuïdas en las constitucions parlants de
la observança d’ellas. Y com haja vingut a notícia del consistori dels deputats y oÿdors del General de Cathalunya que tres companyies de cavalls governades per don Joan de Gustamante,
don Gregorio Mercado y don T. a... Rojas, estant allotjades en la parròchia de Vilasar, los soldats de ditas companyias cometen grandíssims y
notables excessos, fahent-se donar a menjar a
ses personas y cavalls de tots los aliments necessaris, com són de pa, vi, companatje y sivada per
los cavalls, maltractant per dits effecte los amos
y criats de las casas y cada momento ame- // 59r
// nasant-los matar, posant-los las pistolas en los
pits y encarant-los los pedrenyals, de las quals
accions, amedrentats, prenen per millor expedient pèrdrer la hazienda que la vida, suposat
estan en estat que no poden impedir ditas vexacions y excessos, los quals són estats representats al dit consistori, y com a càrrech de dits deputats vingue lo remediar ditas contrafaccions y
de vostra alteza los excessos comesos per dits
soldats, per tant, representant a vostra alteza lo
miserable estat en que estan los habitants en dit
poble de Vilasar, y que ha molts dies pateixen
las opressions proposades, y que no és just patescan un poble estos prejudicis, y que a sa magestat li està molt bé tenir sos vassalls quiets y
sens occasió de pèrdrer vida y haziendas, suplican los dits deputats y oÿdors de comptes del
dit General de Cathalunya, extrajudicialment,
sie de son real servey manar als capitans de ditas
companyias, de cavalls, allotjades en dit loch de
Vilasar, muden lo allotjament de dits soldats en
altra part e o castiguen als soldats que dits excessos hauran comesos, y que no permetan demanen per hospedatje altre de las cosas que, per
constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums del present Principat està acostumat
donar als soldats de sa magestat y axí ho confien
de sa real clemència y observantíssim zel de
cumplir ab sa consiència com a lochtinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats.»

E poch aprés, tornats en consistori dits senyors
embaxadors, referiren a ses senyories com ells
havien explicada y donada la dita embaxada a sa
alteza en la forma los és estat ordenat, y que sa
alteza havia respost que ell ho manarie vèurer. E
ses senyories feren las degudas gràcias a dits senyors embaxadors.
59v

E aprés, als divuit de dit mes y any, lo magnífich
Miquel Pérez, scrivà de manament, vingué en
consistori de ses senyories, de part de sa alteza,
en resposta de la dita embaxada, donà a ses senyories en dit son consistori una scriptura continuada en un full de paper y ses senyories manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
legís la dita scriptura, com en effecte jo, dit
scrivà major legí aquella y, legida, manaren ser
continuada al peu de la dita embaxada, la qual
és del tenor següent:
«Lo que su alteza manda responder a la embaxada hecha por los diputados es lo siguiente: La Diputación sabe los desórdenes y muertes de soldados
que han sucedido y que no han bastado los juezes
y commissarios, que se han imbiado para averiguar y poder castigar los delinqüentes, y si los lugares huvieren ajudado a esto, se escusaren desórdenes y molestias, que se dará orden para que se
guarde buena disciplina y se observen las constituciones de este Principado en todo los que, según
el proceder de los lugares, fuere possible. En Barcelona a 18 de henero 1633. Don Martín de
Axpe.»

60r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
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Divendres, a XIIIIo. En aquest die vingué en
consistori de ses senyories lo honorable Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del dit General, lo qual donà y presentà a ses
senyories una suplicació acerca de las provisions
fahedores de assessors y advocat fiscal del General, la qual, juntament ab la oblata y vots de ses
senyories, contituats al peu de dita suplicació,
són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Francesch Fitor, notari
públich de Barcelona, procurador fiscal del General, diu que ha representat a vostres senyories
moltes vegades de paraula los danys y prejudicis
que resultan a la administració de la justícia y bé
públich de la Generalitat de no haver-hi en ella
provehits assessors y advocat fiscal, solicitant a
vostres senyories fossen servits provehir per a
dits officis persones doctes y eminents y en les
quals correguessen les qualitats y requisits necessaris, segons disposició de capítols de Cort.
Per ço, representant a vostres senyories lo sobredit ab la present suplica, y demana sien vostres senyories servits de fer nominació de assessors y advocat fiscal y, per a que conste d’esta
diligència y que dit Fitor cumple ab las obliga-

[ 1633 ]

[ 1633 ]

cion de son offici, suplica a vostres senyories
sien servits donar licència a Antoni Thió, scrivà
major del General, toque la oblata a la present
suplicació, per observança del capítol 59 de les
Corts 1599. Officio, et cetera. Et licet, et cetera.
Altissimus, et cetera. Francesch Fitor, procurador fiscal del General de Cathalunya. Oblata
XIIIIo januarii MDCXXXIII in consistorio, et cetera, admodum illustrissimum dominorum deputatorum Generalis Cathaloniae, // 60v // dominis auditoribus ecclesiatico et militari absentibus
a dicto consistorio, per honorabilis Franciscum
Fitor, notarium publicum Barcinonae, fisci Generalis procuratorem, verbo petentem et suplicantem fieri que ipse in prainserta suplicacione
exponit, petit et suplicat stando et persevernando
in eisdem. Et dicti domini deputati et auditores
computorum videlicet singuli eorum verbo respondentes dixerunt, nempe admodum illustris et
reverendissimus dominus episcopus Gerundensis,
deputatus ecclesiasticus, que és veritat estant vaccants las duas assessorias y la fiscalia, com se refereix en la suplicació presentada, y que, sa senyoria, diversas vegades ha proposat en consitori
se provehissen, segons se disposa y ordena per
los capítols de Cort que parlan de la matèria y
may se ha pres resolució y, vehent açò y que la
causa pública pateix y que estant pendents uns
negocis de molta importància, que per no tenir
la casa assessors y advocat fiscal no·s resolen ni·s
camina a ells, com se veu en la fracció y furt de
la casa del General, que, pochs dies fa, succehí,
y altre de consemblant qualitat, aÿr en la tarda
pregà a tots los senyors de consistori se prengués resolució y, per facilitar-la, trobant-se tots
ajustats, extrajudicialment y per via de concòrdia proposà que, puis eren tres las plaças vaccants, ço és, la assessoria que vacca per acabament del magnífich micer Bernat Sala, que·s
deu provehir per lo sexenni, y la altra de la qual
era estat provehit lo doctor Vicents Hortolà,
qui de present no exerceix aquella per impediment dels tres estaments de la Cort, y la advocació fiscal, que vaga per acabament del doctor
micer Joseph Vinyals, de la qual està provehit
micer Jaume Lamarca, qui no exerceix aquella
també per impediment dels dits tres esta- // 61r
// ments, que axí per la provisió de la dita assessoria del dit sexenni, per la qual sa senyoria havia anomenat lo doctor micer Benet Anglasell,
com per encomanar l’altra assessoria, per la qual
sa senyoria, attenent a que dit doctor micer Vicents Hortolà era estat en pocessió vel quasi de
execir-la y que, segons las constitucions de
aquest Principat, no havia pogut ni podia ésser
remogut sine causae cognicione y, essent oÿt
com a tal pocessor interessat, que sempre que se
inclinàs lo consistori, la major y més sana part
de aquell, a que continuàs son exercisci y pocessió, sa senyoria era de parer y vot que se devia
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fer y tractar-se sobre los mèrits del negoci principal, sobre la proprietat fins declarar si era bona
la provisió de dit Hortolà, o no, y no venint en
açò, que per lo ínterim, mentres se declarava
son dret, sa senyoria havia anomenat lo doctor
micer Pere Boix y, en quant a la fiscalia, axí mateix, per lo ínterim, mentres se declarava lo dret
del dit doctor Jaume Lamarca, havia anomenat
lo doctora micer Joan Martí Rull. Los tres estaments, és a saber, ecclesiàstich, militar y real,
anomenassen cada hu persona de las qualitats y
requisits necessaris, segons los capítols de Cort,
per las ditas tres plaças y que lo consistori las
aprovàs y, després, per levar tot debat y controvèrsia, que·s posàs a sort entre los dits tres estaments la elecció de las ditas tres plaças, axí que
lo estament que primer seria extret pugués elegir la plaça del dits tres officis que millor li aparexeria y lo segon extret l’altre dels dos restants
y lo últim lo altre restant y, ara de present, perquè sa senyoria, quant se tracta de la provisió de
las deputacions locals, se comforma // 61v // en
las personas a las quals aquellas abans eren estades encomanades y, en lo que ha vist, del temps
ensà que és exit deputat, las personas en qui havien encomandades las assessorias y advocació
fiscal las té per sufficients per las ditas assessoria
y fiscalia, comforme las ja ditas per las ditas deputacions locals. Venint lo consistori, o la major
y més sana part en que·s servesquen a la present
casa y que entre ells sortejen las ditas plaças o altrament se’n convinguen, sa senyoria, com ja té
dit, pro bono pacis y per ser personas a propòsit
per lo servey de la casa y concórrer en ellas las
parts que disposan los capítols y actes de Cort se
ajustarà, com de present se ajusta, a la nominació y elecció per las ditas plaças per la(s) mateixas personas a qui eren aquellas encomanades,
ço és, lo doctor micer Palmerola, micer Vidal
y micer Anglasell, y axí, encarrega a las demés
personas del consistori que vinguen a bé estos
expedients, per lo que tant importa a la present
casa perquè·s puguen expedir los negocis de
aquella y, no fent-ho, sa senyoria protesta, ab lo
degut acato, dels danys, missions, interessos y
despeses y de tot lo lícit y permès de protestar,
reservant-se facultat de poder ajustar y corregir
y esmanar lo que li aparexerà convenir. E lo senyor deputat militar respon que li sia donada
còpia de la present scriptura ab lo vot del senyor
deputat ecclesiàstich y que se atura al temps de
la constitució per a respòndrer y que no li corre
lo temps fins que li sia donada la dita còpia. E lo
dit senyor deputat real respon que és del mateix
vot y parer del senyor bisbe, deputat ecclesiàstich, adherint-se // 62r // en tot y per tot a ell, si
bé en la primera nominació de las personas de
assessors y advocat fiscal diversifica, per haver
a. a continuació repetit lo doctor.

anomentat diversas personas. E després, essent
legida la present suplicació y vots dels dits senyors de consistori al senyor oÿdor ecclesiàstich, estan(t) aquell malalt, en lo lit, en la casa
de sa habitació, respongué que se adheria en tot
y per tot al vot y parer del senyor deputat real,
axí en la substància com en las paraulas de
aquell. E aprés, als XV dels dits mes y any, essent
legida al senyor oÿdor militar, present en consistori, la dita suplicació y vots dels dits senyors
deputats y oÿdor ecclesiàstich, respongué de paraula que li sia donada còpia de la dita suplicació
y vots y que se atura lo temps de la constitució
per a respòndrer y que lo dit temps no li corregue fins que la dita còpia li sie donada.»
63v

Disapte, a XXVIIIIo. En aquest die, lo honorable
mossèn Francesch Codina, mercader, ciutadà
de Barcelona, procurador del honorable Pere
Torrell, pagès de Vilaseca, tauler y receptor del
General de dita vila de Vilaseca, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Pere Pau
Gavaldà, notari, ciutadà de Tarragona, als 27
del mes de abril pròxim passat, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, de paraula digué que ell, en nom de
dit son principal, renunciava, com en effecte renuncià, líberament, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de tauler del General de dita
vila de Vilaseca, suplicant a ses senyories, fossen
servits admètrer la dita renunciació. E ses // 64r
// senyories admeteren aquella si y comforme
per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.

Febrer MDCXXXIII
65v

Dimars, a XV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Pere Viladoms, altre dels dels
taulers del General de la vila de Olesa, lo qual
renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit
son offici, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació. E ses senyories admeteren aquella, si y comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Francesch Colberó, notari,
y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.

66r

Divendres, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories don Damià Janer, novament provehit del càrrech de balle de la present
ciutat de Barcelona, lo qual jurà en mà y poder
de ses senyories, comforme de dit jurament apar
en libre de Juraments de officials reals, recòndit
en la scrivania major del dit General.

67r

Dilluns, a

XXVIII.

En aquest die, ses senyories
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enviaren ab embaxada al sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats, los senyors don Joachim Carbonell, canonge de la Seu de Barcelona, Joan Claret y de Oluja, donzell, y Francesch
Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, los
quals, ben acompanyats ab los porters y masses
grans devant y de molts officials de la present
casa, se conferiren en son palàcio y, arribats a sa
presència, explicaren y donaren a sa alteza la
embaxada del tenor següent:
«Sereníssim senyor. No obstant que per constitucions generals, privilegis y altres drets de
aquesta província sie statuït que ningún estranger de dita aquesta província y comtats de Rosselló y Cerdanya no pugue obtenir dignitats,
canonicats, prebendas, officis ni benefficis ecclesiàstichs, ans bé aquells hagen de ser obtinguts per personas naturals y nades dins aquella,
ab tot, en cotrafacció y violació de ditas constitucions, privilegis y demés drets no ha dubtat
lo bisbe de Solsona provehir un canonicat de la
iglésia cathedral de Solsona en persona de Nicholau Móra, de nació francès, y axí, inàbil segons disposició de ditas constitucions de obtenir aquell, ab salvetat de ditas constitucions y
demés drets y ha introduhit y fet introduhir en
la pocessió de dit canonicat a dit francès, lo
qual intenta de voler rèbrer los fruyts, rèddits,
distribucions y emoluments de dit canonicat. Y
com lo reparo del prejudici fet a las ditas constitucions, privilegis y drets y la salvetat y observança de aquelles depenja màximament de vostra alteza, com alternós y representant // 67v //
la magestat del rey, nostre senyor, de qui los
deputats de aquest Principat, als quals, per rahó
de son càrrech specta procurar la integritat y
observança de ditas constitucions y privilegis,
se prometen la gràcia y mercè de no permètrer
que dit francès possehesca lo dit canonicat, ni
culle ni rebe los fruyts, distribucions, emoluments y altres drets de aquell, que porie y deurie rèbrer lo obtenint dit canonicat, persona de
nació cathalana. Per ço, representant a vostra
alteza la contrafacció de las ditas constitucions
y demés drets de aquest Principat, suplican
molt humilment a vostra alteza, extrajudicialment, sie de son servey manar reparar lo prejudici que se ha fet hi·s fa a ditas constitucions y,
axí, manar se observen aquellas inviolablament
hi·s revoquen, cassen y anul·len tots los procehiments fets fins la present jornada en orde a
la provisió de dit canonicat y pretesa pocessió
de aquell y, per ço, donar tot favor y ajuda a
dits deputats per lo reparo y observança de ditas constitucions, que ademés que és axí de justícia, dits deputats ne rebran singular gràcia y
mercè de vostra alteza.»
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E aprés, tornats los dits embaxadors, referiren a
ses senyories com ells havien explicada la dita
embaxada a sa alteza, en la forma los era estat
ordenat, y que sa alteza havia respost que ell ho
manarie vèurer ab molt gran cuydado.

72v
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Divendres, a IIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Leandro Altissent, novament provehit del càrrech de sotsveguer de la
present ciutat de Barcelona, lo qual prestà en mà
y poder de ses senyories lo sòlit jurament, com
apar en libre de Juraments de officials reals.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories Christòphol Casabona, novament
provehit del càrrech de cap de guayt del rey,
nostre senyor, lo qual, axí mateix, prestà lo sòlit
jurament en mà y poder de ses senyories, com
appar en libre de Juraments de officials reals,
recòndit en la scrivania major del General.

69r

Divendres, a XI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Francesch Briançó, novament provehit del càrrech de sotsballe de la present ciutat de Barcelona, lo qual prestà lo sòlit
jurament en mà y poder de ses senyories, com
appar en libre de Juraments de officials reals.

69v

Divendres, a XVIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí // 70r
// de Lana, donzell, racional de la present casa,
lo qual féu relació com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General en la part de ponent, ha
comptat y pagat la terça de abril, maig y juny
1632, axí per lo dret ordinari com de galeras, exceptat las taulas de Tortosa y sa col·lecta y vila de
Vimbodí o Espluga de Francolí, los quals deuen
los libres y diners de dita terça. E axí mateix féu
relació com lo magnífich Joseph Fontanella,
doctor en drets, sobrecullidor del dit General en
la part de levant, ha comptat y pagat la terça de
janer, febrer y mars del any 1632, axí per lo dret
ordinari com de galeres, exceptat las taulas de la
ciutat y col·lecta de Vich y de la vila de Mataró,
las quals deuen los libres y diners de dita terça.

71r

Diumenge, a XXVII. Festa de Pascua de Resurecció.

71v
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Dimars, a V. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Ramon Romeu,
ciutadà honrrat de Barcelona, novament provehit del càrrech de veguer de la present ciutat
de Barcelona, lo qual prestà lo sòlit jurament en
mà y poder de ses senyories, com apar en libre
de Juraments de officials reals.
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Disapte, a VIIIIo. En aquest die los molts il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya reberen unes letres patents, dirigides a ses senyories de part del governador general del ducat de Cardona, las quals
legides per mi, scrivà major y secretari del dit
General, en presència de ses senyories, manaren
que aquelles fossen cusides en lo present dietari,
signades de letra A.
Dilluns, a XI. En aquest die, lo sereníssim senyor
infant cardenal, lochtinent y capità general del
present Principat y comtats, se embarcà en lo
moll de la present ciutat, en las galeras de Espanya y altres que, en totes, eren divuit a les set
hores de la tarda, per passar en Itàlia ab ellas, segons se deya, dexant molt desconsolats a tots
los de la present ciutat de Barcelona per sa
absència.
Dimars, a XIIa. // 73r // En aquest die, lo reverent mossèn Benet Moner, prevere, en la iglésia
del monastir de Sanct Pere de la present ciutat
de Barcelona benefficiat, com a procurador de
la molt reverent abadessa y convent del dit monastir, comforme de sa procura consta par acte
rebut y testifficat en poder de micer Antoni
Joan Fita, notari públich de Barcelona, en dit
nom, constituït en lo consistori de ses senyories,
ha presentat a ses senyories una suplicació, continuada en scrits, suplicant a ses senyories, comforme en aquella està contengut, la qual suplicació, legida per mi, scrivà major y secretari del
dit General, ses senyories han respost de paraula
a ella que estavan promptes y aparellats de fer lo
de justícia sobre lo suplicat y que la dita suplicació sia originalment cusida en lo present dietari,
la qual és signada de letra B.
Dimecres, a XIII. En aquest die, Joan Gaspar
Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat de Barcelona y ministre del dit General, present en consistori de ses senyories, féu relació,
mitjensant jurament per ell presentat en lo ingrés de son offici, com ell, de orde y manament
de ses senyories y dels senyors deputats y oÿdors
de comptes antecessors de ses senyories, ha encantat y subhastat per los lochs acostumats de la
present ciutat de Barcelona per temps, no sols
de trenta // 73v // dies, però encara des de vint
de juliol 1631 fins lo die present, tota aquella
torra, ço és, casa, terras, honors y pocessions,
que lo quòndam Ramon Codina, mercader,
ciutadà de Barcelona, tenia y possehia en la
parròchia de Sancta Magdalena de Esplugues, y
(ha) posades en la dita subhastació la primera,
segona y tercera llanternas, y ha liurat dita torra
a. a continuació unes lletres patents i una suplicació, transcrites a l’Apèndix 4, pàg. 1632.

y heretat a Baldiri Miquel Sovias, mercader, ciutadà de Barcelona, com a més donant y restant
en dita, en lo encant públich, per preu de mil
sis-centas y deu liuras barcelonesas axí retenint.
Presents per testimonis Francesch Colberó, notari, y Hierònym Galí, scrivent en Barcelona.
Dijous, a XIIIIo. En aquest die vingueren, ab embaxada dels molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat de Barcelona, los senyros Miquel Pol, donzell, y Bertran Deesvalls, ciutadà
honrrat de Barcelona, a la qual representaren a
ses senyories, de part de dits senyors consellers
que los pares inquisidors, en las occasions que
arriben vaxells en lo moll y platja de la present
ciutat de Barcelona, han introduït y intoduexen
de enviar en ells officials y ministres del<s>
Sanct Offici, los quals los fan fer salva hi·ls fan
pagar certas quantitats hi·ls fan donar algun regalo, lo que és de molt prejudici, axí per la present ciutat com del General, perquè és occasió
de que los vaxells no vinguen en la present ciutat y present Principat y, axí, los drets de dita
ciutat y General pateixen y patiran notable prejudici y disminució per la dita introducció, y
també que és nova imposició y vectigal y, axí,
contra las generals constitucions del present
Principat de Cathalunya, suplicant a ses senyories // 74r // sien servits exir a la defensa de las
ditas generals constitucions y privilegis y, per
ço, ser levada la dita imposició y introducció y
fer las diligèncias que convingan, que la dita
ciutat, per sa part, procurarà en fer las que puga
y dega, rebent de ses senyories singular mercè.
E ses senyories respongueren, de paraula, que
ells manarien advertir lo cas representat y farian
las diligèncias convenients per salvetat de las ditas generals constitucions, drets y privilegis del
dit General y per utilitat y beneffici de la present
ciutat, estimant a ella la bona correspondència y
offeriment.
74v

Divendres, a XXII. En aquest die, vigília de la
festa del gloriós sanct Jordi, // 75r // se digueren
y celebraren solempnes vespres y completas en
la capella nova de la present casa de la Deputació, en las quals assistiren los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, qui vingueren en la dita capella de hu en
hu, ab gran acompanyament de personas ecclesiàsticas y seculars, cavallers y altres, y dels officials de la present casa, venint primer lo senyor
oÿdor real, lo qual anaren a rèbrer los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
los quals eren ja en la dita capella per lo dit effecte, en lo cap de la escala, y se assentà en uns
banchs vanovats de vellut carmesí, posats a mà
dreta envers lo altar, y després vingué y arribà lo
senyor oÿdor militar, lo qual reberen en lo cap
de la dita escala, dit senyor oÿdor real, magní469

fichs assessors y altres officials del dit General, y
se assentà axí mateix en los dits banchs a mà
dreta de dit senyor oÿdor real, y després vingué
lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual, axí mateix
anaren a rèbrer los dits senyors oÿdors militar y
real, assessors y officials, y se assentà en dits
banchs a mà dreta de dit oÿdor militar, y després arribà lo dit senyor deputat real, lo qual, axí
mateix, anaren a rèbrer los dits senyors tres oÿdors, assessors y demés officials, y se assentà en
dits banchs a mà dreta de dit senyor oÿdor ecclesiàstich, y després arribà lo senyor deputat
militar, lo qual, axí mateix anaren a rèbrer y reberen dits senyor deputat real, oÿdors, assessors
y demés officials, y se assentà en dits banchs a
mà dreta de dit deputat real, y després arribà lo
senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich,
lo qual, axí mateix anaren a rèbrer los dits senyors dos deputats, oÿdors, assessors, advocat
fiscal y altres officials del dit General, y se assentà en dits banchs a mà dreta del dit senyor
deputat militar y, axí, assentats en dits banchs,
ab lo orde y presedència dalt referit, entengueren que venia y arribava ja en la escala lo spectable portantveus de general governador, qui
aleshores exercia son offici de governador en la
present ciutat de Barcelona via ordinària, // 75v
// per quant lo sereníssim cardenal don Fernando, infant de Castella, germà de la magestad del
rey, nostre senyor, y son lochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, no·s trobe present en aquesta ciutat, per ço que, pochs dies
havia, se era embarcat en unas galeras que· y havia en lo moll de aquesta ciutat per a passar en
Itàlia o Flandes, hi·s tenia notícia que estava
aturat en la vila de Cadaqués, aguardant lo
temps per a passar lo golf y, encontinent, dits
senyors deputats, ço és militar y real, y dits senyors oÿdors de comptes, assessors, advocat fiscal y altres officials, anaren a rèbrer y reberen ab
molta cortesia lo dit senyor portantveus de general governador, posant-lo a mà dreta de dit
senyor deputat militar y, ab aquest recibiment y
acompanyament anaren en la dita capellla nova
y se assentaren en los dits banchs, quiscú d’ells
per son orde, assentant-se dit senyor portantveus de general gobernador al costat y a mà dreta del dit senyor deputat militar, y tingué allí,
dit senyor portantveus de general governador,
almohada, y los senyors deputats y oÿdors de
comptes no·n tingueren y, en estes coses dels
recibiment y acompanyament e assiento del dit
senyor governador no· y fonch lo dit senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, per quant
estigué aleshores en lo altar de la dita capella,
apercebint-se per a dir condigne de pontifical, y
no· y foren los senyors consellers de aquesta ciutat qui, en semblants festas y occasions acostumaven de fer-se, no obstant fossen estats convi-
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dats, per lo impediment a dits senyors consellers
consistorialment y en forma de ciutat en actes
públichs, per respecta de la cubertura de dits
senyors consellers devant personas reals, lo qual
impediment encara no estava alsat, a bé que lo
dit sereníssim senyor infant cardenal fos ja fora
de la present ciutat y, axí, se celebraren las ditas
vespras y completas, ab concurs de moltas personas nobles, cavallers y altres y, acabades dites
vespres // 76r // y completas, se’n anaren, ço és,
primer dit senyor portantveus de general governador, acompanyat per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes fins al cap de la escala, a
hont se departiren ab molta cortesia y cumpliments y després se’n anaren dits senyors deputats y oÿdors de comptes consistorialment fins a
la porta gran de la present casa, en la qual se
despediren, anant-se’n quiscú d’ells en sa casa
ab degut acompanyament.

Jordi y, en dit offici, no vingué lo protector del
bras militar per trobar-se malalt, emperò hi vingué en son lloch y representant sa persona, com
a protector demuntdit, lo noble don Grau de
Peguera, acompanyat de molts cavallers. Digué
la missa lo molt reverent senyor don Ramon de
Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu
de Barcelona, y predicà lo reverent // 77r // Pau
fra T.a... Osorio, del orde y convent del gloriós
pare Sanct Agustí de la present ciutat de Barcelona, y, acabat lo offici, ses senyories se’n tornaren consistorialment en la dita sala dels reys, en
la qual se disgregaren, anant-se’n quiscú en ses
cases.
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Disapte, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi. En
aquest die se celebrà en la present casa de la Deputació la festa del gloriós sanct Jordi, ab la mateixa música de trompetas, tabals, manestrils y
altres instruments de música y alegria, y dits senyors deputats y oÿdors de comptes vingueren
en lo offici y oÿren aquell, per son orde, ab lo
mateix acompanyament y assiento del die de
aÿr, e aprés vingué lo dit senyor portantveus y
fonch rebut y acompanyat y se assentà ab lo mateix modo, manera y loch del dit die de aÿr, en
las vespres que se celebraren en la dita capella y
tingué, semblantment, almohada y lo senyor
bisbe digué axí mateix de pontificial, y predicà
un reverent pare, religiós mínimo, del convent
de Sanct Francisco de Paula de la present ciutat
de Barcelona.
En aquest mateix die se celebraren las segonas
vespras ab la mateixa solempnitat y música, y
vingueren oÿr aquelles los dits senyors deputats
y oÿdors de comptes, ab l’orde y acompanyament daltdits y, acabades dites vespres, se’n
anaren consistorialment fins al portal major de
la present casa y allí se disgregaren, anant-se’n
quiscú en sa casa ab molt acompanyament.
76v

Dilluns, a XXV. Festa del gloriós sanct March.
Dimars, a XXVI. En aquest die se celebrà lo aniversari acostumat en la present casa per las ànimas dels deputats, oÿdors y demés officials de la
present casa diffuncts, ab molt gran solempnitat
y cantòria, ab túmol y atxes de cera groga, a oÿr
la qual anaren los senyors deputats y oÿdors de
comptes consistorialment, partint de la sala dels
reys, anant los tres porters devant ab las massas
xicas, acompanyats de molts officials de la present casa, fins en la dita capella, y se assentaren
en los mateixos banchs del die del gloriós sanct
470

Dimecres, a IIIIo. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General donaren y
liuraren a ses senyories, en son consistori, un
vot en scrits acerca del fet de las mèdias annatas,
que sa magestat mana exhigir de las mercès que
concedeix, lo qual, de manament // 78r // de ses
senyories, s’és continuat per mi, scrivà major, en
lo present dietari, lo qual vot és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya, si lo decret del
rey, nostre senyor, ab que·s mana que se li pague
una mèdia annata de un any dels salaris y emoluments de totes les gràcies concedidores per sa
magestat, en quant dit real decret comprèn y se
exquuta en las gràcias que concedeix en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, encontra ab las generals constitucions y altres drets de dit Principat y comtats,
attès y conciderat haver-hi molts officis creats y
erigits per las mateixas constitucions, tenint
aquells per necessaris a la bona administració de
la justícia y que, ab moltas de ditas constitucions
eran senyalats los salaris que han de haver los officials, com appar en la constitució primera y segona en lo títol «De salaris reben officials reals
sobre del General», que són lo capítol 8 y 9 de
las segonas Corts de Barcelona celebrades per lo
senyor rey don Fernando en l’any 1493, y altres
moltas constitucions ab lo mateix títol col·locades, ab las quals se senyalen salaris per al offici de
portantveus de general governador, canceller,
vicicanceller y en son cas regent la Real Cancelleria, doctors de la Real Audiència, disposant,
axí mateix, en quant a molts de dits officis que
los dits salaris se paguen de diners de la Generalitat, com appar en la constitució 3, que comensa «Los quals salaris» y és lo capítol 10 de ditas
Corts, en lo mateix títol, los quals salaris volen
dites constitucions que gosen los officials per a
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.

que sien condignament satisfets de sos treballs y
per a que puguen millor, bé y lealment exercir
sos offici y que la tenuitat de dits salaris no sie
occasió que falten a ses obligacions, en prejudici
y dany dels provincials, de la bona administració
de la justícia y del beneffici públich y, per quant
en dits Principat y comtats hi ha molts altres officis, los quals, encara que no tingan assignat salari per // 78v // constitució ni se’ls pague de la
Generalitat, tenen emperò aquell en virtut de
privilegis reals concedits a les universitats y per
usos y consuetuts immemorials, com són los officis de veguer, sotsveguer, balles, jutges, assessors y altres, dels quals, molts estan també creats
y eregits per constitucions, privilegis, usos y consuetuts. Attès y conciderat que, de l’any que·s
paga la mèdia annata no poden los officials gozar
aquella part que·s paga y aplica a sa magestat, ans
per aqueix camí se’ls leva la mitat del salari de un
any contra la mente y disposició de ditas constitucions, privilegis, usos y consuetuts, los quals
privilegis, usos y consutetuts deu sa magestat,
salva sa real clemència, inviolablement observar
y guardar, com las mateixas constitucions, com
està expressament disposat en la constitució 5
que comença «Statuïm y volem», sots títol «De
observar constitucions» que és lo capítol 29 de
las Corts celebrades en la ciutat de Gerona per lo
sereníssim senyor rey en Jaume primer, de felice
recordació, y en la constitució 10 del mateix títol, que comensa «Desijant», que és lo capítol
18 de las Corts de Barcelona del any 1481, y las
constitucions que estan posades sots títol «Si
contra dret y utilitat pública» y altres semblants.
Per tant y altrament, los assessors y advocat fiscal
ordinaris del General y doctors aplicats infrascrits són de vot y parer que, lo sobredit decret
real de las mèdias annatas, quant comprèn y se
exequuta ab las gràcias y provisions dels officis
reals de dit Principat y comtats que tenen senyalats los salaris, axí per constitucions com per privilegis, usos y consuetuts, és contra la disposició
de las ditas constitucions generals y drets de Cathalunya y, per consegüent, que los senyors deputats, per conseguir lo reparo y esmena de dita
contrafacció, tenen obligació de oppossar-se a
ella y fer, per dit effecte, totes les diligències que
disposan las mateixas constitucions, segons lo
ús y styl del General. Salvo et cetera. Vidit don
Franciscus Oluja, assessor. Fontanella, utriusque
juris doctor.Vidit Molera, utriusque juris doctor.
Vidit don Josephus de Ferrera, utriusque juris
doctor. Vidit Anglasell, fisci Generalis advocatus.
Vidit Palmerola, assessor. Boix, utriusque juris
doctor, consulens. Vidit Vinyals, utriusque juris
doctor. Vidit Vidal, utriusque juris doctor. Ozona, utriusque juris doctora.»
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Dimecres, a XI. En aquest die, lo magnífich micer Jacinto Fàbregues, assessor de la visita, representà en consistori de part dels senyors visitadors com Joan Antoni Malies, guarda ordinària del portal de Sanct Antoni, lo qual era
estat suspès per la dita visita del dit son offici,
salari y emoluments de aquell, havia obehit a
la sentència de la dita visita contra ell proferida, ab la qual és estat condempnat en pagar
al General cent ducats y en pèrdrer tots los salaris y emoluments de dit offici discorreguts
pera tot lo temps de la dita suspensió y, axí,
havie y ha pagat, en virtut de la dita condempnació, los dits cent ducats que, per ço, ses senyories fossen servits manar-lo restituhir en lo
dit son offici, salaris y emoluments, de aquell,
en lo qual, aquell, estava abans de la dita suspenció, y ses senyories respongueren que estaven promptes y aparellats en fer lo que sie de
justícia.

80r

Diumenge, a XV. En aquest die hi hagué junta
de braços en la present casa per fer extracció de
nou habilitadors per la inseculació fahedora dels
llochs vaccants de diputats y oÿdors de comptes, comforme disposició del capítol 8 del nou
redrés del General, y serviren de braços los testimonis devall scrits dels tres estaments, los quals
foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors Joan Batista Vila, canonge
de la Seu de Barcelona, don Llu ýs Copons,
degà y canonge de la Seu de Gerona, fra don
Phelip de Çabater, del orde y religió de Sanct
Joan de Hierusalem; per lo estament militar los
senyors don Batista de Çabater, en la vegueria
de Cervera populat, mossèn Joseph Spuny,
donzell, en Barcelona domiciliat, mossèn Pere
de Planella y de Castellsir, donzell; per lo estament real los senyors mossèn Raphael Axada,
ciutadà honrrat de Gerona, micer Joan Martí
Rull, en quiscun dret doctor, ciutadà de Barcelona, mossèn Miquel Rocafort, burgès en la vila
de Berga populat. // 80v // Entre los quals se
suscità algun debat o qüestió sobre la forma del
sèurer en lo acte de la dita extracció, pretenent
los ecclesiàstichs haver de sèurer en primer
lloch, los militars en segon lloch y després los
reals y, axí, dits testimonis, per ara y per no haver de diferir lo acte de la extracció, sens prejudici de sos drets y accions se acontentaren sèurer en la forma que fins assí s’és acostumat, ab
expressa protestació que lo present acte no sie
tret en conseqüència. Presents per testimonis
Jaume Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent.
Y encontinent, en presència de dits braços y testimonis que serviren de braços, foren extrets
nou habilitadors, ço és, tres de cada estament,
següents: Per lo estament ecclesiàstich los se-

a. a continuació un vot de doctors, transcrit a l’Apèndix 4,
pàg. 1633.
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a. a continuació ratllat lo.

[ 1633 ]

[ 1633 ]

nyors doctor Pau Clarís, canonge de la Seu de
Urgell, fra Armengol de Palau, abat de Sanct
Pau, fra Francesch de Copons, abat de Sanct
Salvador de Breda; per lo estament militar los
senyors don Jaume de Llordat, mossèn Jacinto
Alamany y Bellpuig, mossèn Jaume Descallar;
per lo estament real los senyors mestre Pere Pau
Miquel, doctor en medicina, mestre Joan Castelló, doctor en medicina, micer Pere Aÿlla, en
quiscun dret doctor, en Barcelona populat. E
poch aprés, per no haver acceptat lo dit micer
Pere Aÿlla, fonch tret en son lloch mossèn Nicholau Bonet, ciutadà honrrat de Barcelona,
com més llargament se conté en llibre de Deliberacions, sots la present jornada. E fet açò, al
cap de alguns debats y qüestions suscitades entre // 81r // Novena y personas de consistori, comensaren lo acte de dita inseculació y acabaren
aquell al cap de tres dies, com també més llargament en dit llibre de Deliberacions sots la present jornada està contengut.
Dimecres, a XVIII. En aquest die arribà en lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya lo noble don Ramon Calders y Ferran, regent la Real Thezoreria en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, acompanyat
de mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament
del rey, nostre senyor, lo qual presentà una carta a ses senyories de la magestat del rey, nostre
senyor, dirigida a ses senyories ab la inscripció
següent:
«A los reverendo en Christo Padre, nobles y amados nuestros los diputados del principado de Cathaluña y condados de Rosselló y Cerdaña. El rey.
Diputados. Las cosas de Italia han obligado a dar
orden // 81v // que passasse a ella el sereníssimo
infante cardenal don Fernando, mi hermano,
que me estava sirviendo los cargos de virrey y capitán general en essa provincia y por la justa y gran
satisfación que tengo de la calidad, partes y servicios, que concurren en la persona del duque de Segorve y Cardona, de mi Consejo de Estado, he tenido por bien de nombrarle para ellos y, pues ha
de representar mi persona, os encargo y mando
que, además de admitirle y acudir al juramento,
de la manera que se ha acostumbrado a hazer en
los otros lugartenientes generales que ha havido
hasta aquí, le respetéys y obedezcáys en todo y por
todo, comforme los poderes que lleva y a lo que sóys
obligados; procurando por vuestra parte todo lo
que convenga en benefficio, deffensa, quietud y seguridad desse Principado y condados, que demás
de que esto importará mucho para que en essa tierra la justicia sea administrada y se viva en la
paz y reposo que es menester, será hazer de vuestra
parte lo que es tan proprio dea vuestros officios y en
ello reciviré muy accepto y sañalado servicio.
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Dada en Madrid, a XIII de mayo MDCXXXIII. Yo
el rey. Vidit dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Villanueva. Vidit Vico, regens. Vidit Sinisterras,
regens. Hieronyums Villanueva, protonotarius.»
E no-res-menys presentà a ses senyories un privilegi real de llochtinent del present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que sa magestat concedeix al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, dat en la casa real
de Aranjuez a sinch del present mes de maig, registrat in Officium tercio, foli CCLXXI, lo qual
serà continuat en lo libre de Officials reals.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, havent los senyors deputats comès als magnífichs assessors y
advocat fiscal del General la comprovació y regonexensa delb // 82r // privilegi de la lloctinència, concedida per sa magestat al excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, presentat a ses senyories per medi del regent la Real Thezoreria y essent estat, dit privilegi, regonegut y comprovat
y trobat ser despedit en la forma de la Real Cancellaria, ab las clàusulas sòlitas y acostumades
posar en semblants privilegis, dits magnífichs
assessors y advocat fiscal donaren son vot en
scrits acerca de las protestas se havian de fer al
jurament que sa excel·lència havia de prestar per
rahó de dit son càrrech de lochtinent, lo qual
vot manaren ses senyories ser continuat en lo
present dietari per mi, scrivà major y secretari
del dit General, lo qual és del tenor següent:
[Vo]tc de assessors [de]l General. «En lo fet
consultat per los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del present Principat als
infrascrits assessors y advocat fiscal, acerca de las
protestacions fahedores per occasió del privilegi
y jurament ha de prestar lo excel·lentíssim duch
de Sogorb y Cardona, novament promogut a la
dignitat de lochtinent del rey, nostre senyor, en
lo present Principat. Vist dit privilegi y comprobació de aquell amb altres semblants, la data del
qual és a sinch del present mes de maig, són de
vot y parer haver-se de fer las protestacions següents y no altres: «Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, los deputats del General de Cathalunya, residints en la present ciutat de Barcelona
e o lo síndich de aquells, representan que, com
la universal justícia en lo principat de Cathalunya sempre sie estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, dignes de perpètua recordació, per pròpria persona o per son
primogènit, governador general, y en açò, los
dits senyors reys, ultra lo deute de superioritat
a. a continuació ratllat de.
b. a continuació una carta i un vot transcrits a l’Apèndix 4,
pàg. 1634.
c. [Vo]t ... General interlíneat al marge esquerre.

se són obligats ab forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort, y com la sacra, cathòlica y real magestat, representant en lo dit aquest
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, la persona de vosta excel·lència,
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrrich de Aragó Folch de Cardona y Cardona,
duch de Sogorb y de Cardona, // 82v // gran
condestable de Aragó y marquès de Comares,
del Consell de Estat de la dita sa real magestat,
ab poder de convocar y celebrar Corts en dits
aquestos Principat y comtats y fer processos de
regalia, en virtut dels usatges «Auctoritate et rogatu», «Simili modo» e altres, ab poder de convocar, en virtut del usatge «Princeps namque», e
fer los dits processos e altres segons los usatges
de Barcelona, los quals actes y convocació del
dit usatge «Princeps namque» e de fer los dits
processos són de tanta importància e affixos a la
magestat real, que són de la suprema regalía e
tantsolament a la persona del senyor rey e no a
altre persona, incomunicables, segons és disposat per constitucions generals, actes de Cort,
privilegis, usatges, usos, pràtigues y observança
de aquells, los quals, obstant reverència permesa, tal poder no pot ser a altre persona atribuhit.
E més, dita lochtinència és vista derogar y ser
prejudicial a privilegis y libertats de aquesta ciutat de Barcelona, usos, consuetuts e pràtigues
de aquella, en virtut e per forma dels quals, los
prohòmens de dita ciutat han de judicar y han
acostumat judicar en las causas criminals, sinó
en cars que lo senyor rey o son primogènit governador, en llur pròpria persona, són presents
en la dita aquesta ciutat e, per altre, en lo dit criminal no·s pot judicar en Barcelona e de la
presència de la sua real magestat, la dita ciutat,
per zel de amor, ab summa affecció, està contínuament desijant, havent per cert, aquella succehir en total repòs, tranquilitat, beneffici, utilitat y consolació dels ànimos dels poblats en
aquells. E jatsie com dit Principat tingue a singular reputació la persona de vostra excel·lència, conciderant ésser aquella dotada de molta
virtut, emperò, per salvetat de sos privilegis y libertats e de les memorades constitucions, usatges, pràtigues, sentèncias y observanças de
aquellas, per sa real magestat y per sos predecessors, lloades, confirmades y jurades; los dits deputats e o lo síndich del dit General, ab lo honor que·s pertany parlant, protesta que, per la
dita lochtinència general y poder a vostra excel·lència atorgats, no pugue ésser fet o engendrat ara, o en sdevenidor, prejudici algú, lezió o
derogació, // 83r // tàcita o expressament, ne en
altra qualsevol forma als dits usatges e constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, libertats e observanças de aquells o altres qualsevol
drets, ans aquells y aquelles, en tot cars y temps,
romanguen salvos e il·lesos e en llur força y vali473

ditat, ab tota plenitut e integritat y sens prejudici, lezió o derogació de aquells y aquelles, en tot
cars romanguen. Los dits deputats accepten lo
jurament per vostra excel·lència prestat, tant
emperò com no sie vist derogar ni prejudicar a
dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y
actes de Cort y observanças de aquells y aquelles
y a les altres coses susditas y altrament, y en tot y
quant sie vist derogar y prejudicar ad aquells
no· y consenten, ans expressament ý dissenten.
Volent que per lo sde(ve)nidor no pugue ser
tret en conseqüència y suplican y instan que la
sentència de excomunicació que, per disposició
de las constitucions ha oÿda de present, o ha de
oyr vostra excel·lència, sie continuada al peu de
dit jurament. E no-res-menys per quant en lo
real privilegi, ab lo qual sa magestat és estat servit nomenar per son lochtinent en lo present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, se llig una firma que diu «Vidit dux»
y dita firma porie encontrar a las generals constitucions de Cathalunya, o alguna d’elles, o fer
contra algun privilegi o usos y costums del present Principat y de la ciutat de Barcelona, per ço
que en lo Real Consell Supremo de Aragó may
se ha conegut altre president, sinó lo vicicanceller y, no havent-lo- y, lo regent més antich. Per
ço, dits deputats e o lo síndich de aquells y del
dit General, protestan expressament que, per lo
sobredit ni altra, qualsevol cosa que ara o en lo
sdevenidor se fassa en orde al demuntdit en prejudici, lezió o en contra de ditas generals constitucions, drets, privilegis, usos, consuetuts y observanças dels dits Principat y comtats e ciutat
de Barcelona, no entenen approvar en manera
alguna presidència del dit Consell Supremo de
Aragó, sinó és del dit vicicanceller o, en son
lloch, del regent la Real Cancelleria més antich,
ni firmes que·s faran de la manera que és la que
ve en lo privilegi // 83v // de (a)quí avant en
qualsevol privilegis o altres despaigs que exiran
de la Real Cancellaria de dit Consell Supremo
de Aragó. Volent que de tot lo sobredit sie per
vos, notari, feta y lliurada carta pública». Don
Franciscus de Oluja, assessor. Palmerola, assessor.
Anglasell, fisci Generalis advocatus.»
Disapte, a XXI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan
Amat, lo qual, mitjensant jurament per ell prestat en (mà) y poder de ses senyories, féu relació
com lo noble don Francesch de Vallgornera y
Senjust, regent los comptes del General, està en
lo llit, ab indisposició de puagra y sangrat, per la
qual indisposició no pot acudir al exercisci y servey de dit son offici, la qual relació manaren ses
senyories ser continuada per mi, Antoni Thió,
scrivà major y secretari del dit General, en lo
present dietari.

[ 1633 ]

[ 1633 ]
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Dimars, a XXIIIIo. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials del
General, anaren consistorialment a visitar lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb,
lochtinent y capità general de la magestat del
rey, nostre senyor, en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y
a donar-li lo parabién y norabona de la dita sua
lochtinència, anant ab los dits porters, masses y
acompanyament en la casa y palàcio de sa excel·lència, lo qual té en la plassa dita de Sanct
Francesch, y arribats dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lo quarto de dit son palàcio,
en lo qual sa excel·lència té sa comuna residència, foren rebuts per sa excel·lència ab demostració de molt gust y contento y sa excel·lència
los manà assentar en unas cadiras de repòs y entoldades, comforme la que sa excel·lència se assentà y, axí, tots assentats, se donà per lo senyor
bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, en nom
y veu de totas las personas del consistori lo dit
parabién y norabona y fonch suplicat per la justícia del present Principat y comtats y per la observança de las generals constitucions, privilegis, observanças y altres drets de aquesta
província y sa excel·lència, ab molta demonstració de alegria y contento acceptà lo dit parabién
y norabona y se offerí prompte a la administració de la justícia y a la observança de les ditas generals constitucions, drets y privi- // 84v // legis
de aquesta terra, y se entretingueren molt bona
estona en conversació, tota dirigida en beneffici
de aquest Principat y comtats y després se despediren, acompanyant-los sa excel·lència fins a
la porta del aposento en que estaven, ab molta
urbanitat y cortesia, y se’n tornaren en la present casa consistorialment, ab lo mateix acompanyament que eren anats.

sita, fent fe a ses senyories que dits senyors visitadors cometien a ses senyories la causa criminal
que lo dit procurador fiscal de la dita visita ha
introduhit contra dit Francesch Morera y altres
officials, per las causas y rahons en lo dit procés,
al qual se ha relació, contengudes, perquè ses
senyories se servissen passar avant en aquella,
segons lo que sie de justíciaa, la qual deliberació, juntament ab un vot de doctors, lliuraren
també a ses senyories. E ses senyories, responent, digueren que estaven promptes y aparellats per fer lo que sie deb // 85r // justícia y manaren la dita deliberació y vot fossen cusits en lo
present dietari, los quals són comforme la present nota y al peu de aquella és de vèurer, y manaren que lo dit original procés fos lliurat a
mossèn Gismundo Boffill, ajudant de mi, scrivà
major.
Dijous, a XXVI. Festa del Sanctíssim Sagrament.
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Dimecres, a XXV. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los honorables mossèn Jacinto Parejà, notari públich de Barcelona,
y mossèn Francesch Planas, mercader, ciutadà
de dita ciutat, scrivà major y procurador fiscal
respectius de la corrent visita del General, los
quals, de part dels molt il·lustres senyors visitadors de dita visita representaren a ses senyories
que, en exequució de la deliberació feta en dita
visita lo die de 24 del present y corrent més de
maig, aportaven y lliuraven, com en effecte
aportaren y lliuraren a ses senyories en lo dit
consistori, un procés, fet y fulminat en lo consistori de la dita visita, a instància del dit procurador fiscal de aquella, contra lo doctor Francesch Morera y altres officials de la dita visita, ço
és, de la forana del dit General de Cathalunya,
en poder del dit mossèn Jacinto Parejà, notari
públich de Barcelona y scrivà major de la dita vi474

Dilluns, a XXX. En aquest die, los senyors deputats enviaren ab embaxada los molt reverent
doctor don Joseph Soler, canonge de la Seu de
Urgell, Joseph de Bellafilla, donzell, y Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, al
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de
Sogorb, lochtinent y capità general per la magestat del rey, nostre senyor, en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, los quals embaxadors partiren de la
present casa de la Deputació, anant los tres porters de la dita present casa ab las masses grans
devant y acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, y, arribats
dits embaxadors en la casa y palàcio de dita sa
excel·lència, que té en lo carrer Ample y pla de
Sanct Francesch, foren per sa excel·lència molt
ben rebuts en una sala de dita sa casa y palàcio,
en la qual sa excel·lència de ordinari resideix y,
dits embaxadors, parlant lo dit canonge Soler,
explicaren de paraula la dita embaxada y després
li donaren còpia en scrits de aquella, la qual és
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. A instància del procurador fiscal del General, en la cort y
consistori dels deputats se rebé informació contra lo comte de Fontclara y sos officials y ministres y soldats que anaven per moltas vilas y lochs
del present Principat, cometent molts y diversos
excessos y, assenyaladament, exercint actes de
jurisdicció de cosa a ell no pertanyent, capturant
diversas personas y llevant-los las armas y després redimint la captura y armes ab diner y // 86r
// compel·lint diverses universitats y singulars
a. a continuació ratllat y manaren.
b. a continuació dues deliberacions i un procés de Visita, transcrits a l’Apèndix 4, pàg. 1634.

que·ls donassen aliments ab opulència y composant lo hospedaje y allotjament ab grans quantitats de diners, contra generals constitucions de
Cathalunya y, en particular contra la constitució
del sereníssim senyor don Phelip, aleshores príncep y lochtinent general de la cesàrea magestat
de don Carlos, rey y senyor en lo present Principat, en la segona Cort de Monsó, any 1553, capítol 29, que és 20 baix del títol «De Vectigals»
en lo volum de les constitucions, en la qual, expressament se prohibeixen nous vectigals, imposicions y contribucions en Cathalunya y en los
comtats de Rosselló y Cerdanya, ser imposats,
exhigits per los capitans generals y sos ministres,
sots las penas en la dita constitució contengudes, y precehint legítim procés, constant plenament, comforme ha constat y consta dels delictes y excessos comesos per dit comte de
Fontclara, officials, ministres y soldats de aquell,
a XXIII del mes de mars M DC XXX, ab vot y parer
dels magnífichs assessors del General y de molts
doctors aplicats, se féu provisió y declaració que
los dits procehiments fets per dit comte de Fontclara y sos officials, ministres y soldats de aquell
ésser directament contra las ditas constitucions
y, senyaladament, conta la dita constitució 20,
baix del títol «De Vectigals» y, conseqüentment
haver-se de procehir ab lo modo y forma en la
dita constitució expressos y, a X del mes de abril
del mateix any, ab embaxada se representaren
per part dels dits deputats al excel·lentíssim senyor duch de Feria, aleshores lochtinent y capità
general en aquesta província, la dita contrafacció
de la dita constitució 20 del títol «De Vectigals», feta per dit compte de Fontclara y sos officials, ministres y soldats y la declaració de la dita
contrafacció feta, com dalt se diu, en lo consistori de dits deputats y per satisfer dits deputats a
la obligació de son càrrech, imposada ab la dita
constitució, se suplicà a sa excel·lència fos servit,
per exequució de la dita constitució, manar revocar y revocàs los dits procehiments, de tal maner que, en avant no·s puguen fer y lo fet sia tornat // 86v // en son prístino estat y, axí, bé manàs
restituhir y refer los danys que ditas universitats
y singulars personas de aquelles han patit, y dit
excel·lentíssim duch de Feria, lochtinent y capità
general demuntdit, ab acte rebut clos y autenticat per Miquel Pérez, notari y scrivà de manament, a XIII del dit mes de abril, presentà als dits
deputats, revocà y donà per nul·los los dits excessos y offerí procehir contra los culpats en
aquell, castigant-los segons llurs culpas, còpia
del qual acte se presenta a vostra excel·lència. Y
com, excel·lentíssim senyor, a bé sie per dit òlim
lochtinent general feta revocació dels dits excessos ab delaració de nul·litat de aquells, emperò
fins al present no se entén haver-se procehit contra los culpats en aquells, ni se és seguit lo càstich
que las culpas de aquells mereixen, restant la dita

constitució sens la íntegra exequució de aquella,
axí per no haver-se pogut haver la presència de
dit comte de Fontclara y de sos officials, ministres y soldats qui cometeren los dits excessos,
per ser-se’n anats o retirats aquells de aquestos
Principat y comtats, com també per haver cessat
lo govern de dit excel·lentíssim duch de Feria.
Per ço, dits deputats, acudint a sa obligació, instats per lo dit procurador fiscal del dit General,
ab suplicació per ell presentada lo die present,
representan a vostra excel·lència las cosas dalt referidas, perquè sie del servey de vostra excel·lència, en observança y exequució de dita constitució, manar procehir contra los dits delinqüents
ab càstich condigne per la esmena dels prejudicis
fets per dit comte de Fontclara, officials, ministres y soldats de aquell, en contrafacció de la dita
constitució que, attès de present se troben dins
aquestos Principat y comtats, dits deputats se
prometen del zel de vostra excel·lència en lo ministeri de justícia y observança de ditas constitucions, y ells y tota aquesta província ne rebran de
vostra excel·lència singular gràcia y mercè.»
E sa excel·lència, de paraula, respongué a la dita
embaxada que, per no ser lo presentat en ella
succehit en son temps, no estava // 87r // enterat
del fet y que ell manaria vèurer los papers y processos per informació sua, que faria lo que seria
de justícia, en observança de las generals constitucions de aquesta província. E feta la dita resposta, dits embaxadors se despediren de sa excel·lència y se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament.

Juny MDCXXXIII
Dijous, a II. En aquest die lo magnífich Agustí
de Llana, donzell, racional del General y present casa de la Deputació, constituït personalment en lo consistori dels molts il·lustres senyors deputats // 87v // y oÿdors de comptes del
dit General, féu relació de paraula a ses senyories, que ell ha fet diligència en mirar y regonèxer los llibres del dit son offici de racional y que,
de aquells, ha trobat y consta que, del primer
die del mes de agost pròxim passat que és del
any 1632 fins lo die present, que comptam a 2
del present y corrent mes de juny, se són cobrades de debitors del General, tant de drets ordinari com de galeres, més de cent trenta-quatre
mil sis-centas vuitant[a] lliuras, moneda barcelonesa, y que se són fetas en la dita cobrança
dels dits dèbits del General las degudas diligèncias y que, comform[e] capítols y actes de Cort
se poden y deuhen fer, la qual relació manaren
ser continuada en lo present dietari.
88r
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Dimars, a VII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los honorables mossèn

[ 1633 ]

[ 1633 ]

Hiacinto Parejà, notari de Barcelona y scrivà de
la dita visita del General de Cathalunya, y mossèn Francesch Planes, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador fiscal de la mateixa visita, los
quals, de part de la dita visita y molt il·lustres visitadors de aquella, presentaren a ses senyories
un memorial o summari de les sentències fetes y
promulgades per dits senyors visitadors contra
los officials y ministres del dit General del trienni 1629, a set del mes de maig pròxim passat, a
fi y effecte que ses senyories se servescan exequutar ditas sentèncias, comforme està contengut en dit memorial o summari, juntament ab
dos originals processos de querelas fetas en la
dita visita a instància del dit procurador fiscal de
aquella, ço és, una contra de micer Sebastià Miquel, assessor de la Deputació local de Vilafranca de Conflent, de número 157, y la altra contra
Montserrat Gallart, porter real, de número 3, a
fi y effecte que ses senyories se servescan passar
avant en la prossequució y declaració de las ditas
dos querelas, per ço que, en la visita, no se ha
pogut haver rahó de aquellas per no ser los reos
de la jurisdicció de la dita visita y altrament per
justas // 88v // (causas) que han aparegut a dits
senyors visitadors. E ses senyories han respost
que acceptaven los dits memorial y processos y
que farian lo que serian tinguts y obligats per
rahó de sos officis, en conformitat y exequució
de capítols y actes de Cort, usos, pràctiques,
styls y observanças del dit General y, aprés de
poch, essent ja fora del dit consistori los dits officials de la dita visita ses senyories manaren que
continuàs en lo present dietari lo dit memorial o
summari de las ditas sentèncias de la dita visita y
que comunicàs aquell al magnífich racional de
la present casa, perquè constituhís y constituesca en llibre de Vàluas de debitors al General las
personas condempnades per dita visita en las
quantitats en las quals respective són condempnades, segons lo dit memorial o summari, y que
lliuràs los dits dos processos a Gismundo Boffill,
ajudant tercer de mi, scrivà major, a càrrech del
qual en y per mi, dit scrivà major, estan los dits
processos del General. Lo qual memorial jo, dit
scrivà major, he cusit en lo present dietari y he
lliurat a dit Gismundo Boffill los dits dos processos, lo qual memorial o summari de les sentències fetes y promulgades per los senyors visitadors del General de Cathalunya del trienni
1629, als set dies del mes de maig 1633, etcètera. Consuatur dictum memorialem prout est signatum litera A.
Dimecres, a VIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya, enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Cathalunya y comtat de Rosselló y Cerdanya, embaxada per lo molt reve476

rent, noble y magnífich senyor lo doctor micer
Francesch Puig, canonge de la santa iglésia de
Tortosa, don Francesch de Surribas y Rovira y
Agustí Pexau, ciutadà honrrat de Barcelona, los
quals anaren ab las massasa // 89r // grans y porters ordinaris de la present casa de la Deputació,
la qual embaxada explicaren dits senyors embaxadors a sa excel·lència en una sala de sa casa y
palàcio, que lo dit té en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer Ample y pla de Sanct Francesch de aquella, axí de paraula com en scrits,
que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya, ab embaxada
de 30 de maig pròxim passat, representaren a
vostra excel·lència los excessos y contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis y altres
drets de aquesta província, que han comès lo
comte de Fontclara, sos officials, ministres y soldats anant per moltas vilas y lochs del present
Principat y la declaració de las ditas contrafaccions feta en lo consistori de dits deputats per
los assessors, advocat fiscal del General y altres
doctors que foren aplicats en aquest negoci, suplicant a vostra excel·lència fos servit manar
procehir contra los dits comte de Fontclara, officials, ministres y soldats, qui han comès los
dits excessos y contrafaccions per la esmena dels
prejudicicis fets per aquells, axí a les universitats
de ditas vilas y lochs y als poblats en aquelles y
aquells y als demés provincials, ab càstich condigne a las culpas, com més llargament en la
dita embaxada se conté. Y com, excel·lentíssim
senyor, fins al present, dits deputats no hagen
alcansat lo effecte de la dita embaxada y lo que a
vostra excel·lència se suplicà ab aquella per observança y exequució de las ditas constitucions
y, de present, se troben en lo present Principat y
ciutat dits comte de Fontclara y demés delinqüents y, axí, occasió de poder vostra excel·lència manar procehir contra de aquells y poria ser
que dita occasió faltàs per anar-se’n. Per ço, dits
deputats ab esta segona embaxada representan
y suplican extrajudicialment a vostra excel·lència lo mateix que ja ab la primera se suplicà, lo
que·s // 89v // prometem de vostra excel·lència,
com a tant zelós de la justícia y de la observança
de las ditas generals constitucions, del que rebran de vostra excel·lència singular gràcia y
mercè.»
Y tornats dits embaxadors, ab la mateixa forma
que eren anats, referiren a ses senyories que sa
excel·lència havia rebut dita embaxada ab demostració de gust, y que sa excel·lència havia
respost que ell no havia sabut cosa alguna de las
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1635.

cosas de dit comte de Fontclara fins lo die que
se li féu la primera embaxada, y que ha manat y
ordenat al noble regent la Real Cancelleria y
magnífich advocat fiscal de la règia cort, que
serquen los processos y demés scriptures fahents per dit negoci y li fessen relació de
aquells, y que està prompte en fer lo que sie de
justícia, en observança de las generals constitucions. E aprés, als XIIIIo dels demunt dits mes y
any, sa excel·lència envià al consistori de ses senyories a son secretari, Miquel Pérez, scrivà de
manament, lo qual, de part de sa excel·lència,
lliurà a ses senyories en dit son consistori una
resposta que sa excel·lència fa a la dita embaxada, continuada en un full de paper, la qual resposta, de manament de ses senyories fonch llegida en lo dit consistori y també continuada en
lo present dietari per mi, scrivà major y secretari
del dit General, que és del tenor següent:
«Responde su excelencia que dió orden al abogado
fiscal que mirasse los processos y informaciones hechas contra el conde Fonclara y que lo ha hecho y
relación en Consejo y se resolvió en él, que un juez
de corte los mirasse, el qual lo está haziendo y, estando acabado, se propondrá en él y se hará justicia, que es a lo que estará atento su excelencia y
que se guarden las constituciones deste principado
de Cathaluña, usos y estilos del.»
91v

Dilluns, a XXVII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats de Cathalunya enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en lo present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, embaxada per lo molt reverent, noble
y magnífich senyors lo doctor micer Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
don Francesch de Vilalba y Joseph Móra, ciutadà
honrrat de Barcelona, // 92r // los quals anaren
ab las masses grans y porters ordinaris de la present casa devant y ab acompanyament dels official de la present casa de la Deputació, la qual
embaxada explicaren, dits senyors embaxadors, a
sa excel·lència en una sala de sa casa y palàcio,
que lo dit té en la present ciutat de Barcelona, en
lo carrer Ample y pla de Sanct Francesch de
aquella, axí de paraula com en scrits, que és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
entès los deputats del General del principat de
Cathalunya y comtat de Rosselló y Cerdanya, lo
decret que la magestat del rey y senyor nostre
ha manat fer, disposant y manant ab ell que se li
pague una mèdia annata de un any dels salaris y
emoluments de totas las gràcias concedidoras
per sa magestat y rezelant o dubtant si aquell,
en quant comprèn y se exequuta en las gràcias
que concedeix en los dits Principat y comtats,
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encontra ab las generals contitucions y altres
drets de dit Principat y comtats, havent-hi com
hi ha en ells molts officis creats y erigits per las
mateixas constitucions, tenint aquells per necessaris a la bona administració de la justícia, ab
moltas de las quals constitucions, són assenyalats salaris a dits officials, com appar en la constitució quinta y segona en lo títol «De salaris reben officials reals sobre del General», que són lo
capítol 8 y 9 de les segones Corts de Barcelona,
celebrades per lo sereníssim senyor rey don Ferrando, de gloriosa memòria, en lo any 1493, y
altres moltas constitucions en lo mateix títol,
col·locades, ab las quals se assenyalen salaris per
al offici de portantveus de general governador,
canceller, vicicanceller y en son cas regent la
Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència,
disposant, axí mateix, en quant a molts de dits
officis que los dits salaris se paguen // 92v // ab
diners del General, com appar en la constitució
3, que comensa «Los quals salaris» y en lo capítol 10 de ditas Cort en lo mateix títol, del quals
salaris volen ditas contitucions que gosen los officials per a que sien condignament satisfets de
sos treballs y per a que puguen millor, bé y legalment exercir sos officis y que la tenuitat de
dits salaris no sie occasió que falten a ses obligacions, en prejudici y dany dels provincials, de la
bona administració de la justícia y del beneffici
públich y també perquè en dits Principat y comtats hi ha molts altres officis, los quals, encara
que no tinguen assignat salari per constitució,
ni aquells ce’ls pague del General, emperò tenen aquell en virtut de privilegis reals, concedits
a las universitats y per usos y consuetuts immemorial, com són los officis de veguers, sotsveguers, balles, jutges, assessors y altres molts, los
quals estan també creats y erigits per constitucions, privilegis, usos y consuetuts. Attès y conciderat que, de l’any que·s paga la mèdia annata
no poden los officials gosar de aquella part
que·s paga y aplica a sa magestat, ans bé per
aqueix camí se’ls lleva la mitat del salari de un
any y, contra la mente y disposició de ditas
constitucions, privilegis, usos y consuetuts, los
quals privilegis, usos y consuetuts sa magestat,
salva sa real clemència, ha de ser servit inviolablament observar y guardar, com las mateixas
constitucions, com està expressament disposat
en la constitució 5, que comensa «Estatuïm y
volem», sots títol «De observar constitucions»,
que és lo capítol 29 de las Corts celebrades en la
ciutat de Gerona per lo sereníssim senyor rey,
en Jaume 1, de felice recordació, y en la constitució 10 del mateix títol, que comensa «Desijant», que és lo capítol 18 de las Corts de Barcelona de l’any 1481 y las constitucions que estan
posades sots títol «Si contra dret y utilitat pública» y altres semblants. Desitjant dits deputats la
observança de las ditas generals constitucions,

[ 1633 ]

[ 1633 ]

privilegis y altres drets de aquesta província y,
per aquella acudir y satisfer a la obligació de son
càrrech, han consultat sobre aquest // 93r // fet
los assessors y advocat fiscal ordinari del dit General y doctors aplicats, los quals són estats de
vot y parer, per los motius y causas dalt deduhides, que lo sobredit decret real de las mèdias annatas, en quant aquell comprèn y se exequuta
en las gràcias y provisions dels officis reals de
dits Principat y comtats que tenen senyalats los
salaris, axí per constitucions, com per privilegis,
usos y consuetuts és contra la disposició de las
ditas contstitucions generals y drets de Cathalunya y, per consegüent, que los dits deputats,
per conseguir lo reparo y esmena de ditas constitucions, tenen obligació de opposar-se a ellas y
fer, per dit effecte, totas las diligèncias que disposan las mateixas constitucions, segons lo ús y
styl del General. Per ço, il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, dits deputats, en exequució del
vot y parer dels dits assessors y advocat fiscal ordinaris del dit General y dels demés doctors en
aço, com dalt se refereix, aplicats, estan molt
certs que sa magestat, en lo fer de dit son real
decret no tingué notícia de la disposició de las
ditas constitucions, usos, consuetuts, privilegis
y altres drets de aquestos Principat y comtats
dalt mencionats, ab los quals, las magestats dels
sereníssims reys de Aragó, sos pares y progenitors, de gloriosa memòria, són estats servits
honrrar aquesta nació cathalana y que, si hagués
tingut notícia de aquellas y aquells, fore estat
servit, per sa real clemència, no compèndrer ab
dit decret real lo present Principat y comtats y
que, informat sa magestat de ditas constitucions
y demés privilegis, manarà sobresèurer la exequució de dit decret, declarant no ser estat de la
sua real intenció compèndrer aquell la present
província en lo que té respecte als dits officis
mencionats en las daltditas constitucions, usos y
constuetuts, comforme la declaració feta per
dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats.
Representan a vostra excel·lència la dita contrafacció, lezió y prejudici que·s fa a las ditas generals constitucions, drets y privilegis de aquesta
província per lo dit decret real fet // 93v // per sa
magestat, contenint la imposició de la dita mèdia annata y exacció de aquella, en rahó dels dits
officis reals, compresos en lo dit vot y parer dels
dits assessors, advocat fiscal del dit General y
demés doctors, ab lo qual se declara la dita contrafacció de ditas generals constitucions, privilegis y altres drets dalt referits, suplicant extrajudicialment a la magestat de nostre rey y senyor,
ab expressió de la disposició de las ditas generals
constitucions, ab la observança de las quals sa
magestat, per sa real clemència y vincle de son
real jurament, se ha de servir honrrar aquesta
província y provincials de aquella, sos fidelíssims
vassalls, perquè sie de son real servey manar no

se exequute en aquestos Principat y comtats lo
dit decret real, exacció y cobrança de la dita mèdia annata en orde als dits officis reals que comprenen las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta terra, comforme lo
dit vot y parer dels dits assessors y advocat fiscal
ordinaris del dit General y demés doctors consultats, per encontrar aquella, com és dit, ab ditas generals constitucions, del que dits deputats
ne rebran singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»
Y tornats dits embaxadors, ab la mateixa forma
que eren anats, referiren a ses enyories en son
consistori, que ells havien explicada la dita embaxada a sa excel·lència y donada en scrits, comforme per ses senyories los és estat encomanat, y
que sa excel·lència lo havia rebut ab demostració de molt gust y alegria y que se era offert en
tot prompte a la observança de las generals
constitucions, drets y privilegis de aquesta província y, axí, fer lo que ab dita embaxada li ere
estat encomanat.
93ra
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Dimecres, a
sanct Pere.

XXVIIIIo.

Festa del gloriós apòstol

Dijous, a XXX. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de Llana,
donzell, racional de la present casa, lo qual, de
paraula, féu relació a ses senyories com lo magnífich micer Joseph Fontanella, sobrecullidor
del General de la part de llevant ha comptat y
pagat la terça de abril, maig y juny pròxim passat de 1632, tant de dret ordinari com de galeras, exceptades las taulas de las vilas de Mataró,
Arenys, Calella, Granollers y Sanct Feliu de
Guíxols, los taulers de las quals deuen los libres
y diners de dita terça. E axí mateix féu relació
com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de juliol, agost y setembre passada de dit
any 1632, axí per lo dret ordinari com de galeres, exceptades las taules del General de las vilas
de Tremp y Pallars y sa col·lecta, Vimbodí y la
Spluga de Francolí y Vilafranca de Panadès, de
las quals se deuen los llibres y diners de dita
terça.

Juliol MDCXXXIII
Divendres, lo primer. En aquest die, los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya // 93v // enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
embaxada per los molt reverent, noble y magnía. foliació errònia.

fich senyors T.a... Ferran, canonge de la Seu de
Urgell, don Joan de Josa y Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, los quals anaren ab
las masses grans y porters ordinaris de la present casa de la Deputació, la qual embaxada
explicaren, dits senyors embaxadors, a sa excellència en una sala de sa casa y palàcio, que té
en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer
Ample y pla de Sanct Francesch de aquella, axí
de paraula com en scrits, que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per lo capítol 89 de las Corts celebrades per la magestat
del sereníssim don Phelip, rey y senyor nostre,
de gloriosa memòria, en la vila de Montsó en lo
any 1585, col·locada en lo títol 23 «De pesos,
midas y mesuras», per llevar los molts y notables
inconvenients que resultaven de haver-hi aleshores diversitat de pesos, midas y mesuras en las
ciutats, vilas y lochs de aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
fonch estatuït y ordenat ab lloació y aprobació
de la Cort, ab constitució perpètua, que en part
alguna de dits Principat y comtats no·s pugue
tenir, rèbrer ni usar altre pes, mida ni mesura
sinó la que se usa y és aprobada en aquesta ciutat de Barcelona y, que haguts per revocats tots
y quasevol privilegis, usos y costums en contrari
fins aleshores, observats en tots los dits Principat y comtats, en lo sdevenidor totas las ciutats,
viles y llochs, castells y termes hagen de tenir,
estar y praticar en tot y per tot los mateixos pes,
mida y mesura que té, usa y practica la dita ciutat de Barcelona. En exequució del qual capítol
y seguint la disposició y forma // 94r // de
aquell, fonch aleshores, per lo excel·lentíssim
senyor lochtinent general de sa magestat en
aquesta província, feta nominació de tres magnífichs doctors del Real Consell y per los deputats de aquell trienni fonch feta nominació de
tres doctors de tots los tres estaments, ecclesiàstich, militar y real, ab lo parer y interveniència
dels quals fonch feta reducció universal de tots
los pesos midas y mesura de tots los dits aquestos Principat y comtats, deduhint aquells y
aquelles als pesos, mides y mesuras de la present
ciutat de Barcelona, comforme la disposició del
dit capítol, exequució y observança de aquell. Y
com, il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, los
deputats del General de Cathalunya hagen
entès, hi·ls conste per informació rebuda en son
consistori, que en la vila de Granollers y en altres llochs y parts circumvehines se contrafà al
dit capítol y a la observança de aquell, tenint y
usant en lo pagar y satisfer los censos y altres coses a mesura, pagant aquells ab unas mesuras velles, antigues e incògnitas, no usant, per dit efa. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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fecte, de la mesura aprobada y de la qual se usa
en la ciutat de Barcelona, en dany notable dels
qui reben los dits censos y altres coses a mesura,
restant axí lo dit capítol y constitució lezos, prejudicats y ab certa y patent contrafacció. Suplican per ço dits deputats extrajudicialment a vostra senyoria, sie servit fer-los mercè de manar
observar en tot y per tot lo dit capítol 89 de las
ditas Corts y, per consegüent, que no se use, axí
en la dita vila de Granollers, com en altres parts
de aquesta província y, axí en pagaments de
censos y altres coses que·s paguen a mesura com
altrament, de altra mesura, axí vella com nova,
sino sols de la mesura que és approbada y se usa
d’ella en aquesta ciutat de Barcelona, comforme
disposa la dita constitució, del que dits deputats
rebran de vostra excel·lència singular gràcia y
mercè.»
Y tornats dits embaxadors, ab la mateixa forma
que eren anats, referiren a ses senyories en son
consistori, que ells havien // 94v // explicada a sa
excel·lència la dita embaxada y donada en scrits,
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, y que sa excel·lència los havia rebut ab
demostració de gust y alegria y havia respost
que ell se informaria del contengut en dita embaxada y procurarie que en tot se guardassen y
exequutassen las generals constitucions, drets y
privilegis de aquesta província.
Dissapte, a II. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories lo honorables mossèn Jacinto Parejà, notari de Barcelona y scrivà de la
visita del General de Cathalunya y mossèn Francesch Planes, mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador fiscal de la mateixa visita, los quals,
de part de la dita visita y molt il·lustres senyors
visitadors de aquella, presentaren a ses senyories
un memorial o summari de sentèncias fetas y
promulgades per los senyors visitadors contra
los officials y ministres del dit General del trienni 1629, als deu de juny pròxim passat, a fi y effecte que ses senyories se servescan exequutar
ditas sentèncias, comforme està contengut en
dit memorial o summari. E ses senyories han
respost que acceptaven lo dit memorial y que
farian lo que serien tinguts y obligats per rahó
de sos officis, en conformitat y exequució dels
capítols y actes de Cort, usos, pràctiques, styls y
observanças del dit General. Y aprés de poch,
essent ja fora del dit consistori los dits officials
de la dita visita, ses senyories manaren que continuàs en lo present dietari lo dit summari e o
memorial de las ditas sentèncias de la dita visita
y que communicàs aquell al magnífich racional
de la present casa, perquè constituhís y constituesca en llibre de Vàluas debitors del dit General las personas condempnades per dita visita en
las quantitat en las quals respective són con-
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dempnades segons lo dit memorial o summari,
lo qual memoriala // 95r // jo, dit scrivà major,
he cusit en lo present dietari, que és del tenor següent: «Memorial y summari de las sentèncias»,
etcètera. Consuatur prout est signatum littera F.
Dilluns a IIIIo. En aquest die, vingueren en consistori de ses senyories los magnífich y reverent
senyors micer Jacinto Fàbregues, en quiscun
dret doctor, assessor, y lo doctor Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
ajudant de advocat fiscal de la visita, que de present se fa, hi·s té, en la present casa de la Deputació, dels deputats y oÿdors de comptes, assessors y advocat fiscal y altres officials del General
del trienni pròxim passat, ab embaxada dels
molt il·lustres senyors visitadors de la dita visita,
los quals explicaren de paraula a ses senyories la
dita embaxada, repressentant ab aquella que,
per los negocis y affers de la dita visita, necessitaven los dits senyors visitadors de aquella, que
ses senyories se servescan, en lo temps que durarà la dita visita y exequució de aquella, tenir
consistori en quiscun die, de matí en les hores
ordinàries y acostumades en elles de tenir consistori en la present casa, ab assistència // 95v //
en ella dels magnífichs assessors del General,
perquè en las occasions que durarà la dita visita
y exequució de aquella, en les acostumades de
tenir-se consistori y fer-se negoci, se puguen, ab
més facilitat, tractar algunes coses spectants a la
dita visita y al bon èxit y direcció de aquella en la
present casa, ab ses senyories y ab los dits magnífichs assessors, del que dits senyors visitadors
rebran de ses senyories singular gràcia y mercè.
E ses senyories respongueren de paraula a dits
embaxadors que tractarien lo negoci representat ab dita embaxada y de la resolució que·s
pendria tornarian resposta a dits senyors visitadors y que rebrien a mercè, que dits senyors visitadors se servan no disgregar-se tant prest, per
a poder-los enviar la resposta en son consistori y
encontinent dits senyors embaxadors se’n tornaren del consistori de ses senyories y, després
immediadament, essent fora dits senyors embaxadors, tractaren lo negoci representat per part
de dits senyors visitadors y resolgueren que, a
bé que ses senyories, acudint a la obligació de
son càrrech, ajustant-se en tot y per tot a la disposició dels capítols y actes de Cort, usos, styls,
pràctiques y observanças del General y present
casa de la Deputació, han acudit y acuden ab
molta puntualitat y deguda observança y han
tingut y tenen quiscun die son consistori en les
hores de negoci, comforme disposan los dits capítols y actes de Cort, ab tot, de açí al devant, se
continue ab molta puntualitat la dita obsera. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1638.
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vança de continuar lo venir ses senyories en la
present casa de la Deputació quiscun die y tenir
consistori en totes les hores ordinàries y de negoci disposades per dits capítols y actes de Cort,
promptes y aparellats per a fer y expedir los negocis que se offerexen y offeriran al dit General
y present casa de la Deputació, tant de la visita,
com altres y manaren, axí mateix ses senyories, a
Pere Dalmau, hu dels porters ordinaris de la
present casa, que encontinent, convidàs los dits
magnífichs assessors del General, perquè en
quiscun die, en las ditas horas y temps, assistescan personalment al dit consistor[i]. // 96r // E
feta la dita resolució manaren aquella ser reportada y representada als dits senyors visitadors en
son consistori per lo magnífich micer Benet Anglasell, advocat fiscal del General, y per mi, Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona y scrivà
major y secretari del dit General, en resposta de
la dita embaxada, offerint-se ses senyories
promptes y aparellats a tot lo que convingue per
la bona direcció y effecte de la dita visita y negocis de aquella, la qual resposta, encontinent
fonch reportada a dits senyors visitadors en son
consistori, per dit doctor micer Benet Anglasell
y per mi, dit Antoni Thió, y reportada aquella a
dits senyors visitadors, respongueren per orgue
del molt reverent president de son consistori,
que tenien en deguda estimació y agrahiment la
resposta y acció de dits senyors deputats y que
nunca aquell consistori havia pensat altra cosa
de dits senyors deputats y, axís, dit doctor Anglasell y jo, dit Thió, nos despedirem de dits
senyors visitadors ab la deguda cortesia y tot ne
férem relació a ses senyories en son consistori, y
ses senyories manaren que fos tot continuat en
lo dietari de la present casa per mi, dit scrivà
major.
Dijous, a VII. // 96v // En aquest die vingueren
en consistori de ses senyories lo(s) molt reverent(s) senyors Hierònym Roig, sacristà major y
canonge de la sancta iglésia dea Barcelona, y
Francesch Puig, canonge de la sancta iglésia de
Tortosa, en nom y ab embaxada dels molt reverents y insignes Capítols de las iglésias cathredals de Barcelona, Urgell, Tortosa, Lleyda,
Vich y Solsona, ab la qual, representaren a ses
senyories, primer de paraula y després en scrits,
las cosas continuades en una suplicació que, per
dit effecte, donaren en scrits a ses senyories, la
qual suplicació jo, Antoni Thió, ciutadà honrrat
de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, de manament de ses senyories, a instància de dits embaxadors, legí a ses
senyories y, legida aquella, ses senyories, parlant
lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàsa. a continuació ratllat Gerona.

tich, respongueren que tractarien lo negoci representat ab la ponderació y maduresa que
aquell demana y procurarien acudir a la obligació de sos officis ab deguda puntualitat, y manaren a mi, dit scrivà major, continuàs aquella en
lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los capítols de las iglésias cathredals de Barcelona, Urgell, Tortosa,
Lleyda, Vich, Solsona y, en son nom, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge d’esta
Seu y lo doctor Francesch Puig, canonge de la
sancta iglésia de Tortosa, representen a vostres
senyories que, lo sereníssim núncio de sa Sanctedat, que resideix en estos regnes de Espanya,
com a exequutor de un breu que la magestat del
rey, nostre senyor, impetrà y obtingué de sa
Sanctedat, en lo qual, per a subvenció de las
guerras de Germània y de la magestat cesàrea
del emperador, imposà una contribució o dècima universal, fins a la summa de sis-cents mil
scuts, sobre totes les rendes ecclesiàstiques de
dits regnes y iglésies adjacents, comprenent-hi
també tots los hospitals y lochs pios de ells y acceptant-ne tantsolament la religió de Sanct Joan
// 97r // Hierosolimità, com més largament en
dit breu se conté, subdelegà en son loch al senyor arcabisbe de Tarragona, donant-li plenàriament totes ses vices, perquè procehís a la exequució de dit breu, respecte de la part que·s
pretén toca a les persones ecclesiàstiques y lochs
pios d’esta província de Tarragona, principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
dit senyor arcabisbe, després de haver acceptada
dita commissió, féu diversos mandats y altres
procehiments en orde a la exequució de aquella,
contra dits capítols y altres communitats, axí de
seculars com de regulars, hospitals y demés
llochs pios de son districte, dels quals mandatos
y procehinents se appel·laren ad sentenciam, reputant la gràcia contenguda en dit breu per surreptícia per moltas causas y rahons y que, devant dit senyor arcabisbe deduhiren, entre las
quals no era la menos conciderable lo no haverse exprimit a sa Sanctedat se impetrava contra
las exemptcions, immunitats y prerrogatives
que la(s) constitucions d’esta pàtria concedixen
a favor de dit stament ecclesiàstich, las quals, la
magestat del rey, nostre senyor, deu defensar,
manar observar y no contravenir al que ditas
constitucions disposen, en conformitat del jurament que té prestat. Lo senyor arcabisbe de
Tarragona, pendents dites apel·lacions y ans de
haver exequutada dita commissió, és estat transferit a la sancta iglésia de Çaragoça y, per esta
causa, segons se entén, ha feta commissió de
nou, dit senyor núncio, al senyor bisbe de Gerona, elet de Barcelona y, vuy, deputat ecclesiàstich d’est Principat, per a que passe avant en
la exequució de dit breu y perquè, molt il·lus481

tres senyors, si dit senyor bisbe y deputat acceptàs dita commissió y procehís a la exequució
de aquella ne resultaria, com dits capítols pretenen, la violació de les dites exempcions, privilegis y prerrogatives, que per dites lleys y
constitucions d’est Principat los competexen,
supliquen a vostra senyoria, en dit nom, sie de
son servey interposar sa auctoritat, valent-se de
tots los medis que judicaran convenients ab dit
// 97v // senyor bisbe y deputat ecclesiàstich o,
ab altres qualsevulla personas a qui serà comès,
per a que sobreseguen en la exequució d’esta
commisió, fins a tant que vostra senyoria, a qui
toca ex officio lo tornar per esta causa, com a deputats de dits Principat y comtats, hagen informat a sa Sanctedad de dita contrafacció y prejudici, altrament, en cas de negligència, lo que no
esperen, ab lo degut acato y reverència ho requereixen a vostra senyoria. Et protestantur, et
cetera.»
E aprés, a VIII de dit mes y any, lo dit senyor
deputat ecclesiàstich, responent per sa part y
per son interès a la dita embaxada y al contengut en dita suplicació, donà y liurà a mi, dit
scrivà major, una scriptura contenint la dita resposta, requerint a mi, dit scrivà major, que legís
aquella en lo consistori y després la continuàs
en lo present dietari al peu de la dita embaxada,
la qual scriptura jo, dit scrivà major, legí a ses
senyories en son consistori, que és del tenor següent:
«Don Garcias Aegidius Manrique, episcopus Gerundensis, deputatus ecclesiasticus respondendo
dicit: Verum esse, se fuisse sub die decima sexta
mensis aprilis proxime elapsi subdelegatum ab
illustrissimo domino et reverendissimo nuncio
apostolico dictarum literarum delegat, prout in
dicta suplicacione continetur et graciam in praenominatis lliteris contentam ad instanciam regis, domini nostri, eciam contemplacione et intuitu domini imperatoris et Sanctitate sua, de
apostolica potestatis plenitudine fuisse concessam
pro subsidio ex patrimonio Christi Domini, cuius
causa agitur, idest ex certis fructibus et redditibus ecclesiasticis dignitatis eidem caesareae magestati, semel erogando pro defensione religionis
catholicae in illis partibus Germanias periclitantis, ut ipse met pontifex in suis litteris testatur
supponens nonnullas alias decimas super bonorum ecclesiasticorum fructibus in universa Italia
ex eadem causa nuper fuisse impositas. // 98r //
Et negat dictam graciam esse contra constituciones, exempciones et praerrogativas praesentis
principatus et comitatum Cathaloniae seu eis
aut alicui earum in aliquo praeiudicare, quin
potius credit communem reipublica christianae
causam continere, ideo que dictam subdelegacionem a se absque aliquo deputati muneris prejudi-
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cio potuisse ac posse acceptari, ac ad id, ex juramento a se in limine suae consecracionis emisso teneri, non obstantibus contentis in dicta suplicacione, quibus expresse contradicit. Et hanc suam
responsionem et contradiccionem immediate post
dictam suplicacionem in dietario continuari petit.»
E lo senyor deputat militar, de paraula, dix que,
per a poder respòndrer acertadament, axí a la
dita embaxada, com a la dita resposta de dit senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, té
necessitat de que se li don còpia de las ditas embaxada y resposta y que, tenint aquellas, respondrà segons li aparexerà convenir.
E los senyors deputat real y oÿdor real, de paraula, feren la resposta següent: «Que attès de la
resposta que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, resulta ésser sa senyoria subdelegat del il·lustríssim senyor núncio en la exequució fahedora de
la gràcia que sa Sanctedad ha concedida al senyor emperador per socórrer las guerras de Alemanya, que se sustentan per la defensa de la
sancta fe cathòlica, a pregàrias de la magestat de
rey, nostre senyor, de un dret sobre los fruyts y
rendes ecclesiàsticas, fins en certa quantitat, segons en dita resposta se conté y que, en la suplicació donada per dits capítols se demana, entre
altres cosas, se intercedesca per lo consistori dels
molt il·lustres deputats y oÿdors de comptes, se
intercedesque ab lo dit senyor bisbe per a que
no exequute dita commissió y, axí bé, en respecte de dit negoci, és hagut per persona distincta y separada del dit consistori y, de present,
falta lo il·lustre canonge // 98v // Ciurana en dit
consistori, per trobar-se en la ciutat de Gerona,
per just impediment, si bé se ha enviat a sercar
per llegítima persona, per poder-se tractar consistorialment de la matèria corrent. Per ço,
diuhen que, per ara, no·s pot pèndrer resolució
en lo suplicat, fins estiga perficionat lo dit consistori ab estament ecclesiàstich, a fi de tractar,
com està dit, de dita matèria, offerint per sa
part, en temps hàbil, cumplir en son offici de
oÿdor real en quant de dret los serà lícit y permés. Volent que la present resposta sie continuada en lo dietari.»
E lo senyor oÿdor militar digué, de paraula, que
ell respondrie quant lo senyor deputat militar
hauria respost.
E aprés, al VIIIIo de dit mes y any, lo dit senyor diputat militar, present en consistori de ses senyories, lliurà a mi, dit scrivà major, un paper que dix
ser la resposta que ell fa a la dita embaxada y
scriptura, requerint llegís aquell en dit consistori
y que·l continuàs en lo present dietari. Lo qual
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paper fonch per mi, dita scrivà major, en dit consistorib legit y, de licència de ses senyories, continuat en dit dietari, lo qual és del tenor següent:
«Phelip de Surribas, donzell, deputat militar,
responent a la dita embaxada y scriptura, feta y
presentada al consistori dels molt il·lustres senyors deputats per los doctors Hierònym Roig,
sacristà major y canonge de la sancta iglésia de
Barcelona, y Francesch Puig, canonge de la
sancta iglésia de Tortosa, en nom dels molt reverents y insignes capítols de las iglésias cathredals en ditas embaxada y scriptura anomenades,
diu que ell, com a deputat militar, està prompte
y aparellat en fer y posar en exequució tot lo
que serà tingut y obligat en rahó del dit son offici y càrrech de deputat, sens apartar-se en
poch ni en molt de la obligació de dit son offici,
tant en rahó del representat ab las ditas embaxada y scriptura com en tot lo demés // 99r // que
sie y concernesca la defensa y protecció de las
generals constitucions, privilegis, prerrogatives
y preheminències de aquesta província y provincials de ella, axí seculars com ecclesiàstichs, encoman(a)da al càrrech y offici de deputats per
las mateixas constitucions, capítols y actes de
Cort, observanças y altres drets de aquestos
Principat y comtats y, a la qual, ell és tingut y
obligat, axí en virtut del jurament, que solempnament ha prestat en lo ingrés de son offici de
deputat com altrament per qualsevol causas y
rahons y, per quant en la dita embaxada y scriptura se significan algunas accions fahedores per
aquest consistori, axí en orde de intercessió per
aquest consistori fahedora en persona del molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich, el
qual se diu ser estada feta, per lo il·lustríssim reverendíssim senyor núncio de sa Sanctedad en
los regnes de Espanya, commissió per exequutar la imposició o exacció de certa quantitat de
las personas ecclesiàsticas y causas pias, que sa
Sanctedad ha concedit a la caesàrea magestat
del emperador a suplicació de la magestat
cahtòlica del rey, nostre senyor, per lo fi y intent
en las letras apostòlicas de la dita concessió exprimits, la qual commissió lo dit senyor bisbe,
deputat, ha confessades diverses vegades en lo
present consistori y, majorment la resposta per
sa senyoria feta a las ditas embaxada y scriptura,
per hont no·s dubta de la commissió y se entén
que sa senyoria ha acceptat y vol exequutar
aquella dins pochs dies, com també en orde a altres coses que ab ditas embaxada y scriptura se
representan venir y ser compreses sots la obligació que corre al present consistori per la dita
deffensa de ditas generals constitucions, privilea. dit escrivà major interlineat.
b. a continuació ratllat y que·l continuàs.

gis y demés drets de aquesta terra, las quals accions, en cas sien del càrrech de deputat y demés personas consistorials, emperò aquelles se
han de fer consistorialment, format lo consistori de totas las personas de tots los tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y real y, de
present, per ser aquest // 99v // negoci tant grave y de tanta ponderació y ser lo senyor bisbe,
deputat, lo exequutor de la dita commissió y,
per consegüent, no poder, ab salvetat de las generals constitucions, privilegis y altres drets, entrevenir ni votar en los tractes que se han de tenir en lo consistori per aquell. Y axí mateix, ser
absent del present consistori y ciutat lo molt
il·lustre y reverent senyor Onoffre Ciurana, canonge de la sancta iglésia de Gerona, per justas
causas, que en lo temps de la sua anada lo obligaren a ella, ab voluntat y licència de aquest
consistori, no tractant-se, com no·s tractave
aleshores, de la matèria corrent, ni del impediment del dit senyor bisbe, deputat, que ha sobrevingut per la dita commissió. Y axí, occorrent-se com se occorren estas dos causas, la una
del impediment del dit senyor bisbe de entrevenir sa senyoria en los tractes y vot del present
negoci y la altra de la absència del dit senyor oÿdor ecclesiàtich, és cert que, de present, no·s
pot fer acció alguna consistorial en lo fet representat y, axí, se hauran forçosament dits tractes
y lo demés convenient per la bona direcció de
las cosas represetades differir, per quant dit senyor oÿdor ecclesiàstich torne y sie present en
aquesta ciutat y consistori, la qual se espera per
momentos, per haver-lo avisat aquest consistori
per dos cartas, de la primera de las quals té
aquest consistori resposta y la altra se és enviada
per propri, encarregant-li molt la sua tornada
per la urgència de aquest negoci y, axí, dit deputat militar diu y respon que ell, en tot lo que
porà y serà de sa obligació, acudirà ab molta
puntualitat y diligència y, per major satisfacció
sua y de aquest consistori, diu y suplica a les demés persones del consistori sien servits de enviar
dos officials de la present casa, de la perícia y
confianca que lo present negoci demana, al dit
senyor oÿdor ecclesiàstich, qui és en Gerona o
en altra part, per exhortar-lo, de part de aquest
consistori y consistorials de aquell, per a que sa
mercè vingue, totas difficultats cessants, y //
100r // lleven acte de aquesta exortació, requerint al scrivà major que continue la present resposta en lo dietari de la present casa.»

tinuat en lo dit dietari, que és del tenor següent:
«Attès y conciderat que, per la embaxada que lo
Capítol de Barcelona y altres capítols d’est Principat han fet en aquest consistori, en rahó del
bulletó que lo senyor bisbe de Gerona, elet de
Barcelona té en exequució de un dret nou, imposat sobre los ecclesiàstichs y causas pias y bacins y altres, com més llargament conté en dita
embaxada. Y axí, dit oÿdor militar respon en
dita embaxada que, per sa part, trobant-se en lo
càrrech de què li toca en defensar ditas constitucions que, per lo present, no·s pot tractar en defensa de ditas cosas proposades per lo senyor
bisbe de Gerona, cap d’est consistori y part de
dita proposició, per ser lo que ha de exequutar
dit orde, lo qual té per mandato del senyor núncio y, axí, diu y respon dit oÿdor militar, que lo
senyor canonge Ciurana se’n anà a Gerona ha
alguns dies, ab licència del consistori, lo qual,
en lo punt se avisà per carta tornàs, per haver
tingut aquesta embaxada feta després y, dit oÿdor ecclesiàstich ha respost que·s trobava desganat y que no estava per a poder-se posar de camí
y, no obstant axò, per vèurer dit consistori la
necessitat que·s té de dit oÿdor per las diligèncias que dit negoci necessitan, se ha despatxat
segona vegada ab un propri, per a què, ab tota
diligència, vingue, lo qual estam aguardant per
horas y que, en ser vingut dit oÿdor, diu dit senyor oÿdor militar que, aleshores per sa part,
farà tot allò que, en rahó de son offici, li será lícit y permès.»
100v

E axí mateix, lo dit senyor oÿdor militar, present en dit consistori, me lliurà altre paper, que
dix ser la resposta que ell fa a la dita embaxada y
scriptura, requerint-me que·l legís a ses senyories y després lo continuàs en dietari, lo qual paper jo, dit scrivà major y secretari, he legit en dit
consistori a ses senyories y, de dita licència, con483

Dissapte, a VIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories ab embaxada, de part
del estament y bras militar, los senyors don
Francesch de Gilabert, Joseph de Bellafilla,
donzell, en Barcelona domiciliat, y Bertran
Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, los quals
de part de dit bras y estament militar, de paraula, representaren a ses senyories en dit consistori, que lo dit bras y estament militar tenia entès
que sa Sanctedad, a suplicació y pregàries de la
magestat del rey, nostre senyor, havia concedit
una quantitat, exhigidora de las personas ecclesiàsticas, hospitals y causes pias, per a donar-se
aquella a la caesàrea magestat del emperador,
sustenta contra enemichs de la sancta fe cathòlica, y que la exequució de la exacció y cobrança
de la dita quantitat, en lo que té respecte al present Principat y comtats és comesa y subdelegada al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich, y que en lo que porie ser que la exacció de
la dita quantitat encontre ab las generals constitucions, privilegis, immunitats, libertats y franquesas, prerrogatives y altres drets de aquesta
província y provincials d’ella, la defensa de las
quals y dels quals specta al consistori de ses se-
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nyories. Que per ço, ses senyories sien servits
manar advertir vèurer y tractar sobre de aquest
fet lo que aparexerà convenir per la dita defensa
y observança de las dita(s) generals // 101r //
constitucions y demés drets ja referits, que lo dit
bras y estament militar ne rebrà de ses senyories
singular gràcia y mercè. E ses senyories respongueren a la dita embaxada y proposició de aquella, que lo consistori tractaria aquest negoci ab
la ponderació y advertència que aquell demana
y que estan promptes y aparellats a fer tot lo que
sie de la obligació de llur càrrech y offici, en
rahó a la dita observança y conservació de ditas
generals constitucions y demés drets de aquesta
província.
Dilluns, a XI. En aquest die vingueren ab embaxada, de part de la present ciutat de Barcelona y
molt il·lustres consellers de aquella, los senyors
don Joan de Josa, en la present ciutat de Barcelona populat, y mossèn Jaume Bru, ciutadà
honrrat de Barcelona, los quals representaren
per part de dita ciutat y senyors consellers, que
la dita ciutat y senyors consellers per la embaxada a ells feta de part de molts Capítols de las
sanctas iglésias de aquest Principat, havien entès
la gràcia que sa Sanctedad havia y ha concedida,
a contemplació y pregàries del rey, nostre senyor, a la caesàrea magestat del emperador, de
una dècima o altre quantitat exhigidora de las
personas ecclesiàsticas, hospitals y altres causas
pias, per auxili y ajuda de las guerras que // 101v
// manté dit senyor emperador contra infels y
enemichs de la sancta fe cathòlica y que, per lo
que la dita exacció o cobrança de la quantitat,
de la qual, per sa Sanctedad, és feta la dita gràcia, poria y pot encontrar ab las generals constitucions, franquesas y libertats, immunitats, prerrogatives, privilegis y altres drets de aquesta
província y provincials d’ella, la defensa y observança de las quals y dels quals specta a ses senyories en rahó de sos càrrechs de deputats, encomanades per las mateixas constitucions y
altres drets, suplicaren, en nom de la dita ciutat
y senyors consellers de aquella, que ses senyories sien servits manar conciderar y ponderar la
gravedat y importància de aquest negoci y fer
totas las diligèncias que convindran y se offeriran haver-se de fer per la conservació y defensa
de las ditas generals constitucions, franquesas,
exemptions, immunitats, libertats, prerrogatives, privilegis y altres drets de aquesta província
y provincials de aquella, axí tenint juntas de
braços, com altrament, perquè ab ditas diligèncias se eviten totas contrafaccions de ditas constitucions y demés drets, ab salvetat de aquells y
aquelles, del que la dita ciutat y consellers rebran singular gràcia y mercè. E ses senyories,
respongueren a la dita embaxada que ells tractarien aquest fet ab lo consistori y procurarien en
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tot acudir a la obligació de sos càrrechs, ab salvetat y conformitat de las generals constitucions
y demés drets (de) aquestos Principat y comtats.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los reverents Joseph Thalavera, benefficiat de la iglésia parrochial de Sancta Maria
del Mar, lo doctor T. a... Guasch, benefficiat en
la iglésia parrochial de Nostra Senyora del Pi, y
lo doctor Raphael Caus, benefficiat de la iglésia
parrochial de Sanct Pere, de la present ciutat de
Barcelonab, // 102r // síndichs, segons digueren,
de las reverents comunitats de ditas iglésias, ab
embaxada de part de ditas reverents comunitats
y preveres de aquelles, ab la qual representaren a
ses senyories, primer de paraula y després en
scrits, las cosas continuades en una suplicació
que, per dit effecte, donaren en scrits a ses senyories, la qual jo, Antoni Thió, scrivà major y
secretari del General, de manament de ses senyories, a instància de dits embaxadors, legí a
ses senyories en son consistori y, legida aquella,
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongueren que tractarien lo negoci
representat y procurarien acudir a la obligació
de llur càrrech. E manaren que la dita scriptura
fos continuada en lo present dietari, la qual és
del tenor següent: «Molt il·lustres senyors. A
notícia dels síndichs», etcètera. Consuatur ut in
papiro signato litera G.
Dimars, a XII. En aquest die se tingué junta de
braços en la present casa de la Deputació, cridats en lo die de aÿr, en la qual junta entrevingueren las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge de
dita Seu, lo doctor Pere Joan Damians, canonge
de la Seu de Vich, lo doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa, don Ramon de
Queralt, thezorer y canonge de la Seu de Barcelona, mossèn Jaume Ferran, canonge de la Seu
de Urgell, mossèn Llu ýs Cassador, canonge de
la Seu de Barcelona, mossèn Gervasi Graner, canonge de dita Seu, // 102v // lo doctor Francesch Broquetes, cononge de la Seu de Urgell,
mossèn Miquel Amell, canonge de dita Seu de
Barcelona, Joseph Rovira, canonge de dita Seu,
mossèn Diego Palau, canonge de dita Seu,
mossèn Antoni Joan Garcia, canonge de dita
Seu, mossèn Miquel Joan Boldó, canonge de
dita Seu, lo doctor Jaume Corts, ardiaca y canonge de dita Seu, lo doctor Llu ýs Esquerrer,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
b. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1643.

canonge de dita Seu, lo doctor Pau Claris, canonge de dita Seu de Urgell, don Galceran de
Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona,
don Joachim Carbonell, canonge de dita Seu,
mossèn Francesch Tavarner, canonge de dita
Seu, mossèn Joseph Hierònym Besora, canonge
de la Seu de Lleyda, don Jayme Meca, camarer
de Ripoll, y mossèn Joan Roger, canonge de la
Seu de Barcelona; per lo estament militar los
senyors don Grau de Peguera, protector del
bras militar, mossèn Joseph de Bellafilla, don
Phelip de Sorribas y Rovira, mossèn Llu ýs de
Corbera, don Jayme de Llordat, don Joan de
Eril y Orcau, mossèn Joan Carreras, mossèn
Francesch Lomelín, mossèn Joseph de Aguilar,
don Jayme Falcó, mossèn Dionís Ciurana,
mossèn Francesch Puigjaner, don Joachim
Margarit y Reguer, // 103r // mossèn Agustí de
Llana, micer Miquel Joan Granollachs, mossèn
Joan Castelló, mossèn Joseph Spuny, don
Francisco de Vallgornera y Senjust, mossèn
Hierònym de Areny, mossèn Hierònym Nadal,
don Francesch de Sorribas y Rovira, mossèn
Miquel Pol, mossèn Hierònym de Calders,
mossèn Miquel Joan Tavarner, mossèn Bernat
Miquel, don Joan de Josa, don Pedro Desbo(s)ch y de Sanctvicents, mossèn Francesch
de Tamarit, mossèn Jaume Ros, mossèn Francesch Fivaller, mossèn Joachim Valls y de
Sanctcliment, mossèn Llu ýs Jultrú, don Joseph
Terré, mossèn Hierònym de Gàver y mossèn
Alexandre de Boxadós y Busquets; per lo estament real los senyors mossèn Francesch Bru,
ciutadà honrrat de Barcelona, conseller en cap,
mossèn Jaume Bru, mossèn Hierònym de Navel, mossèn Agustí Pexau, micer Jacinto Fàbregues, // 103v // micer Diego Monfar y Sorts,
mossèn Francesch Palau, mossèn Francesch
Dalmau, mossèn Antoni Thió, mossèn Agustí
Dalmau, mossèn Nicholau Bonet, mossèn Bertran Desvalls, mossèn Gismundo Boffill y
mossèn Joan Francesch Codina. Als quals, per
ses senyories fonch feta la proposició del tenor
següent:
«Molt il·lustres y molt reverents senyors. Los
deputats del General de aquest principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
per las embaxadas y scripturas los són estades
fetas y presentades per los molt reverents y insignes capítols de las iglésias cathredals de
aquesta ciutat de Barcelona, Urgell, Tortosa,
Leyda, Vich y Solsona, per la present ciutat y
per lo estament y bras militar de aquesta província y, axí mateix, per las reverents communitats dels preveres de las iglésias parrochials de
aquesta ciutat de Barcelona, comforme consta
de ditas embaxadas y scripturas en lo dietari de
la present casa de la Deputació y altres scriptures de la scrivania major de aquella, han tingut
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notícia y intel·ligència que sa Sanctedad, a contemplació y pregàries de la magestat cathòlica
de nostre rey y senyor, ab son breu apostòlich
ha concedit a la caesàrea magestat del senyor
emperador, per subvenció de les guerres, que
dita caesàrea magestat té y sustenta en Alamanya, una contribució o dècima universal fins a
la summa de sis-cents mil scuts sobre totas las
rendas ecclesiàsticas y islas adjacents, ab comprehensió de tots los hospitals, causas y lochs
pios exceptuada tantsolament la religió de
Sanct Joan de Hierusalem, commettent, com
ha comès, sa Sanctedad la exequució de dita
gràcia // 104r // y breu apostòlich a son il·lustríssim y reverendíssim senyor núncio apostòlich
en aquestos regnes de Espanya residint y que,
axí mateix, dit senyor núncio ha subdelegat, en
son lloch, la dita sua commissió en lo que té respecte a las rendas ecclesiàsticas, hospitals, causas
y llochs pios de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya al molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich del
dit General, ab concessió plenàrie de totas las
suas vices per a procehir a la exequució del dit
breu, respecte a la part que·s pretèn, toca a pagar a las personas ecclesiàsticas, causas y lochs
pios de dita aquesta província, no obstant las
apel·lacions interposades ad suam Sanctitatem
dels manaments y altres procehiments fets per
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe
de Tarragona, al qual, per dit senyor núncio,
abans ere estada feta semblant commissió contra los dits capítols y altres communitats, axí de
seculars com de regulars, hospitals, causas y demés llochs pios, reputant dits capítols y communitats la gràcia contenguda en dit breu per surreptiva, per diversas causas y rahons, que foren
deduhides devant sa il·lustríssima, entre las qual
no ere menys conciderable lo no haver-se exprimit a sa Sanctedad, que la dita gràcia se impetrava contra las exempcions, immunitats y
prerrogatives que las generals constitucions,
privilegis y demés drets de aquesta terra y nació
cathalana disposen a favor del estament ecclesiàstich, las quals, la magestat del rey, nostre
senyor, per sa real clemència y benignitat, ha de
ser servit, comforme ha promès en son real jurament, defensar manar observar y no contravenir al que aquelles y aquells disposan, la qual
commissió y acceptació de aquella ha confessat dit senyor bisbe, deputat en lo consistori de
dits deputats, y majorment en la resposta que sa
senyoria féu a la embaxada y scriptura se presentà per part de dits capítols, a set del corrent,
a la qual se ha relació y, se entén que dit senyor
bisbe vol posar en exequució la dita sua commissió y procehir a la exequució y cobrança de
la dita imposició de contribució o dècima universal, dalt mencionada y, com se // 104v // pre-
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tenga que la dita exequució de la dita imposició
o dècima y la cobrança de aquella encontren ab
las ditas generals constitucions, exemptions,
immunitats, prerrogatives, privilegis y altres
drets de aquesta província y provincials de ella,
ab violació de aquellas y aquells y prejudicis dels
naturals y poblats en aquestos Principat y comtats. Per ço, dits deputats, zelosos de la observança de les ditas generals constitucions y demés drets, acudint a la obligació de sos càrrechs,
perquè millor puguen acertar en la dita defensió
y bona direcció de aquella, representan y proposan a vostres senyories tot aquest fet, ab tots los
incidents y dependents de aquell, perquè vostres senyories se servesca(n) fer-los mercè de
aconsellar-los lo que més convingue, per quant
estan certs, que ab lo savi y madur consell de
personas tan beneffectas a la utilitat y conveniència de aquesta província y provincials de
aquella, ab lo zel christianíssim del servey de
Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat, han de
acertar en tot, comforme se prometen, en lo negoci corrent.»
E legida la dita proposició a las personas de dita
junta, encontinent, lo magnífich conseller en
cap prengué dita proposició y se’n anà a casa de
la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs
consellers y, a cap de poch, tornà en dita junta
de braços y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits braços y encontinent, tots los dits senyors de la dita junta votaren, quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses
senyories fossen servits anomenar divuit personas, sis de cada estament, y que demà se ajunten en companyia de ses senyories per a disposar tot lo que serà convenient en beneffici del
negoci que·s tracte. Advertint que, la primera
cosa sie tractar lo remey de la incompetibilitat
que aporta en si la commissió té lo senyor bisbe
ab lo offici de deputat y que, sens disgregar-se
los braços, se suplique al senyor bisbe ab scriptura o ab lo millor modo que aparexerà convenir, no innove // 105r // cosa alguna acerca de
dita commissió y que la mateixa diligència se
fassa ab Joan Pau Oller, scrivà de dita commissió, llevant-ne acte de tot y que, fetes estes diligències, se’n fassa relació en los braços y que
sempre que las personas eletes suplicaran a ses
senyories que, per beneffici de dit negoci tinguen braços, sien servits de ajuntar-los encontinent. Y, encontinent, presa la dita resolució per
los dits braços y en exequució de aquella, ses
senyories feren nominació de las personas dels
tres estaments eletes, comforme en dita resolució se conté, ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors don Ramon de Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, don
Joachim Carbonell, canonge de dita Seu, lo
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doctor Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, lo doctor Pau Claris, canonge de dita Seu,
lo doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de
Tortosa, y lo doctor Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament militar los senyors mossèn Joseph de Bellafilla, mossèn Joseph Spuny, don Francesch de
Surribas y Rovira, don Pedro Aymerich, don
Grau de Peguera y don Miquel de Rocabertí;
per lo estament real los senyors micer Francesch
Bru, conseller en cap de la present ciutat, // 105v
// mossèn Hierònym de Navel, mossèn Joseph
Móra, mossèn Agustí Pexau, mossèn Bertran
Desvalls y micer Jacinto Fàbregues. Manant,
com manaren, als porters ordinaris de la present casa que convidassen a ditas personas eletes per a demà a les tres hores després dinar. E
no-res-menys, ses senyories, en exequució de
la dita resolució de dits braços, enviaren una
embaxada al molt il·lustre y reverendíssim bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich, per lo fi y effecte en la dita ressolució contenguts, la qual embaxada feren en y de
part de ses senyories, los molt il·lustres senyors
don Ramon de Queralt, thezorer y canonge de
la Seu de Barcelona, Llu ýs de Corbera, senyor
de Llinàs, donzell, en Barcelona domiciliat, y
Nicholau Bonet, ciutadà honrrat de Barcelona, presentant com presentaren a sa senyoria,
personalment exhistint en una sala de las casas
ditas del palau real de la present ciutat de Barcelona, en las quals sa senyoria fa sa contínua
habitació, una scriptura, la qual fonch llegida
per mi, scrivà major y secretari del dit General,
en presència de dits senyors embaxadors y dels
testimonis baix scrits, que és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor. Los deputats del General de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per
occasió de las embaxadas y scripturas los són estades fetes y presentades per los molt reverents y
insignes capítols de las iglésias cathredals de las
ciutats de Barcelona, Urgell, Tortosa, Lleyda,
Vich y Solsona, per la present ciutat y per lo estament y bras militar de aquesta província y per
// 106r // las reverents comunitats dels preveres
de las iglésias parrochials de la present ciutat,
de las quals embaxadas y scriptura consta en lo
dietari de la present casa y altres scripturas de
la scrivania major de aquella, ab las quals se ha
donat notícia y intel·ligència que sa Sanctedad,
a contemplació y pregàries de la magestat
cathòlica de nostre rey y senyor, ab son breu
apostòlich, à concedit a la magestat caesàrea
del senyor emperador una contribució o dècima universal fins a la summa de sis-cents mil
scuts sobre totas las rendas ecclesiàsticas dels
regnes de Espanya y islas adjacents, ab com-

prehensió de tots los hospitals, causasa y llochs
pios, exceptada tantsolament la religió de Sanct
Joan de Hierusalem, commetent la exequució
de dita gràcia y breu apostòlich a son il·lustríssim y reverendíssim núncio apostòlich en dits
regnes residint y, que dit senyor núncio ha subdelegat, per dit effecte a vostra senyoria, en
quant a las rendas ecclesiàsticas de aquest Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, ab amples facultats y poders per exequutar la dita
commissió, no obstant las apel·lacions interposades a sa Sanctedad, nul·litatss y exempcions
proposades contra dels manaments y altres procehiments fets per lo il·lustríssim y reverendíssim arcabisbe de Tarragona, al qual fou feta primerament semblant commissió, entre las quals
era una d’ellas, ser la dita gràcia impetrada contra las exempcions, immunitats y prerrogatives
que las generals constitucions, privilegis y altres
drets de aquest Principat contenen, axí en favor
del estament ecclesiàstich, com de altres estaments, universitats y singulars personas, las
quals, la magestat del rey, nostre senyor, per sa
real clemència y benignitat, ha promès en son
real jurament observar y fer observar y, per acertar ha fer lo que sie més convenient a la observança de ditas constitucions, privilegis y drets
del dit Principat y comtats y en la direcció de dit
negoci, se han convocat braços lo die present //
106v // y en ells feta proposició per dits deputats.
Se ha pres resolució, entre altres coses, que sien
encomenades divuit persones, sis de cada estament, per tractar dit negoci y que, sens disgregar-se los braços, sie suplicat a vostra senyoria,
ab scriptura o altrament, axí com ab la present
se suplica que sie servit no innovar cosa alguna
acerca dita commissió, perquè en lo entretant se
pugan, ab madur consell, deliberar lo que sie
más convenient al beneffici del Principat y observança de las generals constitucions, drets y
prerrogatives de aquell, al servey de Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat.»
E legida la qual suplicació, fonch per mi, dit
scrivà major, de orde de dits senyors embaxadors, dona(da) còpia de aquella a sa senyoria del
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, per
lo qual, pressa y acceptada la dita còpia, fonch
respost que·ll miraria la dita scriptura ab la deguda concideració y respondria a sa senyoria
dels dits senyors deputats, ab desig y voluntat
de acertar, de las quals cosas fonch per mi, dit
scrivà major, llevat acte de voluntat y a instància
de dits senyors embaxadors. Presents per testimonis Jaume Roca, notari, y Lluch Duran, llibrater, ciutadans de Barcelona.

molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Gerona, deputat ecclesiàstich, estant personalment en lo consistori y en la presència de les demés persones de dit consistori juntas, en la forma acostumada de consistori y en la sala dita del
consistori, volent respòndrer y responent a la
embaxada y scriptura, feta y presentada, com
dalt se diu, a sa senyoria, donà y lliurà a mi, dit
scrivà major y secretari del dit General, una
scriptura, la qual, a instància de sa senyoria legí
jo, dit scrivà major y secretari del dit General, en
lo dit consistori y a les persones de aquell, que és
del tenor següent: «Muy illustres señores. Ayer
martes» etcétera. Consuatur ut in papiro signato
litera F. E llegida dita scriptura, com dalt està
dit, tant dit senyor bisbea // 107r // com las demés personas del dit consistori, manaren que
continuàs aquella al peu de la dita embaxada en
lo present dietari y que·n llevàs acte, lo qual
fonch llevat per mi, dit scrivà major. Presents per
testimonis Jacinto Barthomeu, pi(n)tor, y lo dit
Lluch Duran, llibrater, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XIII. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació las divuit personas
que, per exequució de la resolució presa en los
braços tinguts en la dita present casa lo die de
aÿr, foren per ses senyories eletas, per a tractar
lo negoci proposat en dits braços, y ses senyories, ab intervenció, voluntat y resolució dels
dits senyors elets, per major commoditat y facilitat del tracte y diligèncias que se han de fer en
beneffici del dit negoci y per a llevar las difficultats que porie causar lo número tant gran de
elets, com és de las ditas divuit personas, per la
averiguació de las scripturas y altres coses que se
offerexen, reduhiren lo número de ditas divuit
personas en número de sis de ellas, que són, ço
és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don
Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge
de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym
Roig, sacristà y canonge de dita Seu; per lo estament militar los senyors mossèn Josep de Bellafilla, donzell, en Barcelona domiciliat, don
Grau de Peguera, en Barcelona populat; // 107v
// per lo estament real los senyors mossèn Francesch Bru, consaller en cap de la present ciutat,
y mossèn Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de
Barcelona.
Dijous, a XIIIIo. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los honorables mossèn
Jacinto Parejà, notari de Barcelona y scrivà de la
visita del General de Cathalunya, y mossèn
Francesch Planes, mercader, ciutadà de dita ciutat, procurador fiscal de la mateixa visita, los
quals, de part de dita visita y senyors visitadors

E aprés, a XIII dels demuntdits mes y any, lo dit
a. a continuació una resposta, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1643.

a. a continuació ratllat pias.
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de aquella, presentaren a ses senyories en dit
consistori un memorial e sumari de las sentèncias fetes y promulgades per dits senyors visitadors contra los officials y ministres del dit General del trienni pròxim passat, als dos del present
y corrent mes de juliol, a fi y effecte que ses senyories se servesquen exequutar ditas sentèncias, comforme està contengut en dit memorial
e sumari. E ses senyories respogueren que acceptaven lo dit memorial y que farien lo que serien tinguts y obligats per rahó de sos officis, en
conformitat y exequució dels capítols y actes de
Cort, usos, pràtigues, styls y observanças del dit
General y, aprés, essent ja fora del consistori los
dits officials de la dita visita, ses senyories manaren a mi, Antoni Thió, scrivà major y secretari
del dit General, que continuàs en lo dietari de la
present casa lo dit memorial e sumari de las ditas sentèncias de visita y que comunicàs aquell al
magnífich racional de la present casa, perquè
constituhís y constituesca debitors al dit General en llibre de Vàluas las personas condempnades per dita visita en las quantitats que respectivament són condempnades segons lo dit memorial e sumari, lo qual memorial jo, dit scrivà
major, he cusit en lo present dietari, que és del
tenor següent: «Memorial e sumari de les sentències», etcètera. Consuatur prout est signatum
litera Pa.
108r

En aqueix mateix die, a la tarde, se tornaren a
juntar, en la present casa de la Deputació, les ditas sis personas eletas per a continuar lo tracte
del negoci dalt referit.
Diumenge, a XVII. En aquest die hi ha hagut
junta de elets en la present casa de la Deputació,
per effecte del negoci proposat en los braços
tinguts en dita present casa als 12 del corrent.
108v

En aquest mateix die, las sis personas eletas de
las divuit que, per resolució dels baix mencionats braços, foren elegides, se juntaren en la
present casa de la Deputació per a tractar lo negoci proposat en los braços tinguts en dita present casa a 12 del corrent mes de juliol.
Divendres, a XV. En aquest die, las sis presonas
eletas se ajuntaren en la present casa de la Deputació per a tractar lo negoci que, per ses senyories, en exequució de la resolució dels
braços tinguts en dita present casa en lo die de
12 del corrent, los és estat encomanat.
En aquest mateix die, a la tarde, se tornaren a
juntar en la present casa de la Deputació las ditas sis personas eletas per a continuar lo tracte
del negoci a elles encomanat per ses senyories,
en exequució de la resolució dels dits braços.
Disapte, a XVI. En aquest die, per continuació
del tracte del negoci corrent, se juntaren en la
present casa de la Deputació, las sis personas
eletas per ses senyories, en exequució de la resolució presa en los braços tinguts en dita present
casa a 12 del corrent mes de juliol.

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1644.
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Dilluns, a XVIII. En aquest die, las sis personas
eletas per lo negoci corrent, se juntaren en la
present casa de la Deputació per a tractar entre
elles aquell.
Dimars, a XVIIIIo. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació las personas eletas,
per tractar entre elles lo negoci que, per ses senyories los (és) estat encomanat, acerca del qual
ja moltes altres vegades se són ajuntades.
En aquest mateix die, los senyors deputats enviaren al molt reverent y insigne Capítol dels
senyors canonges de la sancta iglésia de la present ciutat de Barcelona una embaxada per lo
noble senyor don Francisco de Vilalba y lo senyor mossèn Francesch Puigjaner, en la present
ciutat de Barcelona populats, per lo reparo del
prejudici y contrafacció fet a las generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta provínicia, disposants que forasters no puguen obtenir officis ni benefficis ecclesiàstichs per haver
lo molt reverent Mathia Amell, canonge y hu
dels molt reverents officials y vicari(s) generals
del dit Capítol, sede vaccant, provehit y conferit
un beneffici fundat en Sancta Maria de la Mar en
persona de Joseph Guilleuma, de nació aragonès, ab clara y evident contrafacció de ditas
constitucions, la qual embaxada, feren de part
de ses senyories dits senyors embaxadors al dit
molt reverent i insigne Capítol de paraula y, després, en lo die següent, los fonch donada còpia
de aquella en scrits, per mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del
dit General, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres y molt reverents senyors. Per las
constitucions generals de aquest principat de
Cathalunya // 109r // y comtats de Rosselló y
Cerdanya, col·locades sots lo títol «Que estrangers no puguen obtenir officis ni benefficis ecclesiàstichs en dits Principats y comtats» és disposat que ninguna persona, que no sie verament
natural de aquesta província y nada en aquella,
pugue obtenir en dits Principat y comtats officis
ni benefficis ecclesiàstichs, ni altres prebendas,
dignitats ni pensions ecclesiàsticas. Per la observança y integritat de las quals constitucions, privilegis, prerogatives y altres drets de dita aquesta província y nació cathalana, los deputats del

General de Cathalunya, a instància del procurador fiscal del dit General, de consell de las personas dels tres estaments convocades per la habilitació dels que podien concórrer en deputats
y oÿdors en aquella extracció y en exequució de
la deliberació, en son consistori feta, a vint-y-hu
de juliol, aleshores pròxim passat y del any mil
sis-cents vint-y-nou, per sos antecessors deputats y oÿdors de comptes del dit General, ab letres en deguda forma despedides, dades en Barcelona, a vint-y-dos del mes de octubre del dit
any mil sis-cents vint-y-nou, fonch feta notificació als il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y molt reverents, il·lustres y reverents arcabisbe de Tarragona, bisbes, praelats, abats,
capítols de las cathredals, ecclésias de dits
aquestos Principat y comtats y, majorment, a
vostra senyoria y al molt reverent y insigne Capítol de la present iglésia cathredal de Barcelona, de las ditas generals constitucions, privilegis
y demés drets de dita aquesta província, comforme consta en lo dietari y demés actes de la
scrivania major del General, als quals se ha relació y, la contrafacció y violació que·s fa a ditas
constitucions, privilegis y demés drets de dita
aquesta província en fer qualsevol manera de
provisió de dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, benefficis y officis ecclesiàstichs, axí curats com simples, en favor de personas forasteras
// 109v // que no sien verament naturals y nadives de dits aquestos Principat y comtats, ab les
comminacions, monicions, exortacions y requeriments en las ditas letras contengudes y contenguts. Y com los deputats y oÿdors de comptes del dit General, qui de present són, a càrrech
dels quals, consistorialment, és la observança de
las ditas generals constitucions y lo procurar
aquella, hagen entès que, per lo molt reverent
Mathia Amell, canonge y hu dels molt reverents
officials y vicaris generals de vostra senyoria y de
aquest molt reverent y insigne Capítol, Sede
vaccant, és estada feta provisió y col·lació de un
beneffici primer, instituït en la iglésia parrochial
de Sancta Maria de la Mar, sots invocació de
sanct Joan Batista, en persona de Joseph Gulleuma, aragonès, natural del regne de Aragó y
nat en aquell, y axí, estrany y foraster del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, ab clara y expressa contrafacció y violació de las ditas constitucions, privilegis y demés drets de dita aquesta província,
ha resultat de aquí notable admiració y sentiment per als dits deputats y causa justa de procehir contra los contrafahents a las ditas constitucions, privilegis y demés drets, ab los remeys y
tèrmens per ditas constitucions concedits y altres que aparexeran convenir y, axí, amonestan
y exortan y en quant menester sie, ab lo degut
acato y reverència, requereixen y interpel·len
que, encontinent revoque, casse y anul·le e o re489

vocar, cassar y anul·lar fase vostra senyoria la
dita provisió y col·lació feta en favor del dit aragonès cum omnibus inde sequutis restituint las
cosas en quant ala dit beneffici en son prístino
estat, altrament se commina y adverteix a vostra
senyoria que, dits deputats, per la obligació
que·ls corre per rahó de són càrrech, no poran
dexar de fer-ne lo degut sentiment y procehir
contra los contrafahents y consentints a la contrafacció de ditas generals constitucions, privilegis y demés drets, comforme aparexerà convenirb // 110r // per lo reparo de aquellas y aquells,
si bé se prometen de vostra senyoria, com a tant
interessats en la dita observança y beneffici de
aquesta província y provincials de ella, tots bons
officis, comforme ha sempre vostra senyoria
acostumat.
E aprés, als XX de dit mes y any, dits senyors embaxadors entraren en consistori de ses senyories
y referiren que ells havien fet la dita embaxada,
segons per ses senyories los era estat ordenat y
que lo molt reverent y insigne Capítol los havie
respost que, ab tota diligència, entendrien en lo
fet proposat ab dita embaxada ab tota satisfacció de ses senyories.
E aprés, en dit pròxim die, entraren en consistori de ses senyories los molt reverents Llu ýs Cassador y Joseph Rovira, canonges de la Seu de
Barcelona y capitulars de dit Capítol, enviats per
dit Capítol embaxadors a ses senyories, los quals
representaren que lo dit Capítol y canonges de
aquell havien rebuda la dita embaxada y lo paper de ses senyories, donat per lo síndich del
General, y que lo dit Capítol s’és informat del
fet, cerca la provisió y col·lacióc del dit beneffici
y que ha trobat que és veritat que·s estada feta la
dita provisió y col·lació per son official y vicari
general, lo canonge Mathia Amell, a Joan Joseph Guilleuma, y que se havia pres error, per
haver-se exposat a dit official que dit Guilleuma, a qui és estada feta dita provisió y col·lació
de dit beneffici, ere clergue de Lleyda, emperò
que, havent entès que verament no és nat dins
lo principat de Cathalunya, ans bé és estrany del
dit principat, com sie aragonès, dit Capítol, entesa la contrafacció de ditas constitucions feta
ab dita provisió y col·lació, ha ordenat aquella
ser cassada y anul·lada per dit official y vicari general, lo qual ha cassada y revocada aquella, //
110v // y que, de present, se estan trahent los actes de dita cassació y revocació, los quals donaran y liuraran a ses senyories auctèntichs, suplicant a ses senyories sien servits manar-los tot lo
a. al interlineat.
b. a continuació una provisió, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1646.
c. a continuació ratllat per son official y vicari general.
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que sie del servey del General, al qual acudiran
ab molta punctualitat.
Dimecres, a XX. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació las personas eletes
per ses senyories, en exequució de la resolució
presa en los braços tinguts a 12 del corrent, per
a tractar lo negoci que·ls és estat encomanat.
Dijous, a XXI. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació las personas eletas
per ses senyories, per tractar lo negoci proposat
en los braços tinguts en la present casa, als 12
del corrent.
Divendres, a XXII. Festa de sancta Magdalena.
En aquest die hi hagué junta de elets en la present casa de la Deputació, per a tractar lo negoci corrent, per lo qual moltes altres vegades se
són juntats.
Dissapte, a XXIII. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació // 111r // las personas eletas per a tractar lo negoci a elles encomanat per ses senyories, per lo qual ja moltas vegades se són juntades.
En aquest mateix die, en exequució de la deliberació per los molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes del dit General feta
lo die present, a la qual se ha relació, lo honorable Francesch Fitor, notari públich de Barcelona, procurador fiscal de Cathalunya, presentà al
molt il·lustre y reverendíssim senyor Garci Gil
Manrique, bisbe de Gerona, elet de Barcelona,
deputat ecclesiàstich del dit General de Cathalunya, una scriptura de suplicació y requeriment
y fonch llevat acte de la dita presentació per mi,
Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, a instància de dit Fitor, procurador fiscal
demuntdit, del tenor següent:
«Die vigesima tercia mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo sexecentesimo trigesimo
tercio. Presente et vocato me Antonio Thio, civi
Barcinonae honorato, apostolica atque regia auctoritatibus, notario scribaque majore et secretario
Generalis Cathaloniae et presentibus eciam magnifico Gismundo Boffill, eciam cive Barcinonae
honorato et honorabili Jacobo Roca, notario,
Barcinonae habitatore, pro testibus ad haec voccatis specialiter et assumptis. Honorabilis Franciscus Fitor, notarius Barcinonae et fisci procurator Genneralis Cathaloniae, existens personaliter
constitutus coram admodum illustri et reverendissimo domino domno Garcie Egidio Manrriqui, Dei et Sanctae Sedis apostolice gracia episcopo Gerundae, electo Barcinonae, deputato ecclesiastico dicti Generalis Cathaloniae, personaliter
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existenti in quadam aula palacii regii, in quo
dictus dominus episcopus, tranquam deputatus
ecclesiasticus, suam facit habitacionem, eidem
domino episcopo deputato obtulit et presentavit
seu per me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam majorem, offerri et // 111v // presentari
publicae fecit petiit et requisivit quandam in
scriptis per suplicacionis, requisicionis et protestacionis scedulam, quam ipse manibus suis ad id
expeditam, promotam et paratam deferebat, suplicans, requirens et protestans, prout et quemadmodum ina dicte papiri suplicacionis, requisicionis et protestacionis scedula continetur, cuius
tenor se habet: «Molt il·lustre y reverendíssim
senyor. Havent-se fet entèndrer als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, que lo il·lustríssim senyor núncio de
sa Sanctedad en los regnes de Espanya havia
comès a vostra senoria reverendíssima la exequució de la gràcia apostòlica concedida al rey,
nostre senyor, per ajudar al senyor emperador,
de una dècima sobre tots los fruyts y rèdditus
ecclesiàstichs fins en summa de sis-cents mis ducats, ordenaren dits senyors deputats y oÿdors
que fossen convocats braços en la forma acostumada per a consultar si era incompetible lo
exercisci y exequució de la dita commissió en
persona de vostra senyoria, per rahó del offici de
deputat ecclesiàtich, vuy obté y, inseguint la deliberació de dits braços, lo die de 12 del mes de
juliol corrent, fou presentada a vostra senyoria
una suplicació, ab la qual, en effecte, li fou suplicat que·s servís no innovar cosa alguna en lo
exercisci y exequució de dita commissió perquè,
en lo entretant, ab madur consell pogués deliberar-se lo que fos més convenient al beneffici
del Principat, observança de las generals constitucions, drets y prerrogatives de aquell, al servey de Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat, a
la qual suplicació se referí y semblantment és a
vostra senyoria notori que lo consistori dels deputats ha scrit al dit il·lustríssim senyor núncio y
a la magestat del rey, Nostre Senyor, suplicant a
quiscú lo que li toque, que·s servís permètrer
que vostra senyoria se abstingués del exercisci y
exequució de dita commissió y que las cartas se
han enviat per propri y correu ab tota diligència
y que se aguarden molt // 112r // prest las respostas. E com lo procurador fiscal del General,
haja entès que, no obstant tot lo sobredit, vostra senyoria entén lo die de demà, que·s die de
diumenge, manar publicar alguns monitoris o
letres, com a commissari sobredit, exequutant
la dita commissió y com també, aprés de molt
conciderat y consultat ab gravíssims doctors
aplicats ab los magnífichs assessors de la present
casa, se ha trobat que, en via de dret és incoma. in dicte interlineat.

petible al offici de deputat, que vostra senyoria
té, lo exercisci y exequució de la dita commissió
apostòlica. Per tant y altrament, lo procurador
fiscal de General, en exequució de la delibreació
feta en consitori lo die present, ab consell de sos
magnífichs assessors, suplica a vostra senyoria
que sia servit abstenir-se de la exequució y exercisci de dita commissió, altrament y en tot cas lícit y permès de dret, ab lo honor y reverència
que·s deu a vostra senyoria, li protesta que, per
tots los remeys al dit procurador fiscal lícits y
permesos de dret, procehirà contra vostra senyoria y les fermances en lo ingrés de son offici
donades y de tot lo demés lícit, útil y permès de
protestar, protesta y requerint al scrivà major y
secretari del General, que és assí present, que
lleve acte de la presentació de la present scriptura y continue aquell en lo dietari de la casa de la
Deputació.» Quaquidem papiri suplicacionis,
requisicionis et protestacionis scedula oblata et
presentata et de verbo ad verbum a principio usque ad finem lecta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem . Idem admodum illustris et reverendissimus dominus domnus
Garcias Egidius Manrrique, episcopus et deputatus ecclesiasticus supradictus, verbo respondens
dixit, quo retinebat sibi terminum juris ad respondendum et quod tradetur sibi copia jamdictae et praeinsertae papiri suplicacionis, requisicionis et protestacionis scedula, que continuo fuit
dicta suae admodum illustri et reverendissime
dominacioni tradita per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem // 112v //
cum ad id jam parata esset in promptu haberetur
quam dica sua admodum illustris et reverendissime dominacio sibi prorrectam manibus suis accepit et penes se retinuit in supradictorum testium
presencia. Deinde vero, die vigesima quarta predictorum mensis et anni idem admodum illustri
et reveredissimus dominus episcopus et deputatus
ecclesiasticus praedictus, exhistens personaliter
constitutus in quadam aula dicti palacii regii,
animo prout dixit et verbo explicuit respondendi
et satisfaciendi jamdictae et praeinsertae suplicacionis, requisicionis et protestacionis scedulae
tradidit et liberavit mihi, jamdicto notario et
scribae majori, per dictam suam admodum illustrem dominacionem ad id per quendam et famulis suis exercito et voccato in presencia honorabili
Pauli Oller, notario civitatis Terraconae, et Joannis de Bolanyos ac Josephi Claver, famularium
dicta suae admodum illustris dominacionis, testium ad haec voccatorum et assumptorum quandam in scriptis papiri responsionis et protestacionis scedulam, quam dicta sua admodum illustris
dominacio manibus deferebat paratam et expeditam requirens dictam suam responsionem et
reprotestacionem earumque scripturam in dicta
papiri scedula continuatam describi et continuari in calse jamdictae et prainsertae papiri supli491

cacionis, requisicionis et protestacionis scedula et
dea illa absque insercione, descripcione et continuacione dictae responsionis et reprotestacionis
instrumentum non confici, claudi nec parti tradi per me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam majorem, cujusquidem responsionis et
reprotestacionis scedule et scripture illarum tenor
sequitur sub hiis verbis: «Ayer, sábado veinteytres,
que se contaron del presente mes de julio, a las
nueve de la noche, poco más o menos, el procurador fiscal del General de la Deputación, con auto
que recibió y publicó Antonio Thió, ciudadano
honrrado de Barcelona, notario y scrivano // 113r
// maior y secretario de dicho General, en nombre
de vuestra señoría, me presentó una scritura de
requirimiento y protesto que empieça «Molt
il·lustre y reverendíssim senyor. Havent-se fet
entendre», etcètera. y acaba: «en lo dietari de la
casa de la Deputació.» en la qual, en efeto, se
pide que me abstenga de la execución y exercicio
de la commissión de la décima de seiscientos mil
ducados que su Santidad, ad futuram rei memoriam, de plenitudine potestatis, se ha servido de
conceder sobre las rentas ecclesiásticas para socorrer a la extrema necessidad en que se halla la religión cathólica en las partes de Alamanya y, en
su nombre, a la cesarea magestad del señor emperador, en lo que ha tocado a esta provincia de Tarragona. En otra manera me protestan que, por
todos los remedios a él lícitos y permitidos de derecho procederá contra mí y mis fiadores, que dí en
el ingresso del officio de diputado, como en dicha
scritura de suplicación, requirimiento y protesto
se contiene y respondiendo digo, como ja dixe a
vuestra señoría en pleno consistorio, en siete y doze
de dicho mes, hablando deste gracia y respondiendo a lo que en contrario della se pretendía y a la
embajada que, de parte de vuestra señoría se me
hizo, que no ha sido, ni es, ni puede ser contra las
constituciones, capítulos de Corte, exempciones,
prerrogativas y derechos del Principado y condados, en todo ni en parte alguna, por las razones
deduzidas y por las que nace del mismo derecho
natural, pues en sus términos claro está que no
puede haver ley alguna, ni disposición universal o
particular que prohiba el socorrer y aiudar a
qualquier próximo, que se hallasse en extrema necessidad y mucho menos a la universal Iglesia y a
dicha cesarea magestad, ultra de que, los que han
recurrido a vuestra señoría, como se ve, por las súplicas que han dado, sólo han fundado la contrafacción pretensa en general, sin haver citado
constitución o capítulo de Corte, uzo o costumbre
a quien dicha gracia se opusiesse, lo qual, precisamente es necessario, como se ve por la constitución
del señor rey don Fernando Segundo, de feliz recordación, que es la XI en número y comiensa
«Poch valdria» sub titulo «De observar constitua. de interlineat.
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cions» en aquellas palabras: «e feta fe a ells //
actes de Cort, privilegis, usos e costums designats en què e perquè han fet contra
los dits usatges, constitucions e altres drets desusdits» E no siendo la dicha gracia, como no es,
ni puede ser, contra constitución, capítulo de
Corte, exempción, prerrogativa o derecho de dichos Principado y condados, por la misma razón,
dicha commissión apostólica no ha sido, ni es, ni
puede ser incompetible con el officio de diputadoa
ecclesiástico que exerço, el qual ha estado y está en
pocessión vel quasi y jo lo estoy en su nombre de poder aceptar y executar qualesquiera commissiones
apostólicas de tiempo immemorial a esta parte. A
que aiuda también la observançia que ha havido
y hay en el consistorio de vuestra señoría de poder
los consistoriales acudir a otros cargos y officios,
aunque sean de más ocupación que la de dicha
commissión, como es notorio, el señor Phelipe Sorribes, diputado que es al presente militar, la
primera vez que sorteó dicho officio de deputado
lo exerció juntamente con el de conseller desta
ciudad, y don Joachim Setantí fue a un mismo
tiempo diputado, conseller y clavario de dicha
ciudad. Fuera de que la materia es prohibitoria y
no se ha de entender sinó a los casos expressados en
las constituciones y capítulos de Corte, como es en
los officiales reales y de Sancto Officio, de que hablan los capítulos 36 del «Nou Redrés» y el 54 de
las Cortes de 1599. Y más en caso que la prohibición no lo puede comprehender sin beneplácito de
su Sanctidad. a quien todos y, en particular los
prelados, no sólamente podemos, sinó que devemos
en observancia del juramento que tenemos prestado, como tengo representado a vuestra señoría en
siete del dicho, accetar las commissiones apostólicas y llervarlas a devida exequución. Con que se
ve que el haver jo acceptado la referida y tratar de
su execución no ha sido en mí acto voluntario,
sinó necessario. Y supuesto esto, por notorio como
lo es, caso negado que huviesse incompetibilidad,
tocaría a mi superior y no a mi el quitar el impedimiento. Y assí vuestra señoría se servirá de poner en concideración todo lo referido, lo que comprehenden las letras apostólicas de esta gracia y los
inconvenientes que podrían // 114r // resultar, de
impedir dicho procurador fiscal su execución, no
consintiendo en nada de lo en dicha scritura, protestando, antes jo para lo que me toca, reprotesto
de voluntarias costas, queriendo que al pie della
se continúe esta mi respuesta y mandando al notario actuario del processo de dicha commissión
que las insiera en dicho processso, para que de todo
conste y no se dé copia de la una sin la otra.» De
quibus, et cetera. Qua fuerunt acta Barcinonae
sub anno, diebus, mense locisque praedictis, presente me, dicto et infrascripto notario et scriba
majore et presentibus eciam testibus supradictis

ad praemissa respective voccatis specialiter et assumptis, prout superius continetur»

113v // dels

Dimars, a XXVI. En aquest die se juntaren en la
present casa de la Deputació las personas eletas
per a tractar entre elles lo negoci que, per ses senyories, en execució de la resolució dels braços
tinguts en dita present casa lo die de 12 del corrent, los fonch encomanat.
114v

Agost MDCXXXIII
Dimars, a II. En aquest die, las personas eletas
per ses senyories en exequució de la // 115r // resolució presa en los braços tinguts a dotse del
mes de juliol pròxim passat, se juntaren en la
present casa de la Deputació per a tractar lo negoci a ells, per ses senyories, encomanat, per lo
qual moltes altres vegades se són juntades.

116r

a. a continuació ratllat ecclesiástico.
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Dissapte, a XIII, En aquest die, los senyors oÿdors de comptes ecclesiàstich y real y lo magnífich Agustí de Llana, racional de la present casa
y General de Cathalunya, presents en consistori
dels senyors deputats, presentaren a ses senyories un llibre, fet de paper ab cubertas de pregamí, ab baga y botó, intitulat en las ditas cubertas
«Llibre de deutas de las bollas, entrades y exides
del General y resta de aquells fins al primer de
agost 1635» y al peu està continuat «Ferrando
Paga», en lo qual digueren ser los deutes y restas sobreditas, suplicant a ses senyories sien servits manar exequutar los dits deutes y representant a ses senyories que, fins ara no s’era pogut
expedir lo dit llibre ni presentar a ses senyories
per lo impediment de las Corts, que tenien los
llibres del racional, fahents per la factura de dits
Ferrando Paga y, requerints a mi, scrivà major,
ne llevàs acte de tot. Y, encontinent, ses senyories respongueren que tenien per presentat lo
dit llibre Ferrando Paga, offerint-se promptes y
aparellats en fer tot lo que sie y specte a la obligació de son càrrech, y, encontinent, los dits
senyors deputats, consistorialment, entregaren
y lliuraren lo dit llibre Ferrando Paga al magnífich Joseph Miquel Quintana, exactor del General, manant-li que exequutàs los debitors del
General per las quantitats contengudas en dit
llibre, fent las diligèncias convenients per la cobrança de ditas quantitats, comforme la obligació de son offici. Y lo dit Quintana, exactor,
rebé lo dit llibre de ses senyories y se offerí
prompte y aparellat en fer tot lo que specte a
son offici y obligació de aquell, de las quals cosas, de manament de dits senyors deputats y a
instància de dits senyors oÿdors de comptes y
del dit Agustí de Llana, és estat llevat acte per
mi, Antoni Thió, ciutadà // 116v // honrrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis, los honorables

després, continuaren lo dit acompanyament los
dits capitatns, cavallers y altres personas del servey, casa y família de sa excel·lència, fins en la
porta de la entrada del dit hort, en la qual, dits
senyors deputats y oÿdors de comptes y los dits
officials del General acompanyats, se’n entraren
en lo(s) coxes hi·s despediren dels dits capitans,
cavallers y altres qui·ls havien acompanyats fins
en la dita porta, y se’n tornaren en la present casa
ab lo mateix acompanyament que eren anats.

Francesch Fitor, notari públich de Barcelona, y
Jacinto Barthomeu, pintor, ciutadà de Barcelona.
Diumenge, a XIIIIo. En aquest die, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, havent primer entre
si tingut consistori y tracte acerca de la visita devall scrita y presa resolució de aquella, per moltes justes causes que aparegueren convenir an
aquesta província y, majorment, per ser la persona que se havia de visitar cathalana, nat en la
present ciutat de Barcelona y batejat en la iglésia
parrochial de Nostra Senyora del Pi y molt affecte a las cosas de aquesta terra y nació cathalana, anaren consistorialment a visitar y donar la
benbinguda al<s> il·lustríssim y excel·lentíssim
marquez de Vilafranca y duch de Fernandina,
general de las galeras de Espanya, lo qual, pochs
dies havia, venint de las parts de Itàlia ere arribat
en la present ciutat de Barcelona y posave en lo
hort del egregi comte de Vallfogona, vescomtat
de Canet, scituat en la present ciutat, serca del
monastir dels Àngels. Partiren los dits senyors
deputats y oÿdors de comptes consistorialment
de la present casa de la Deputació en coxes,
anant devant un coxe y després en tres coxes,
molts officials del General qui acompanyaren a
ses senyories y, ab aquest modo y acompanyament, arribaren en lo hort daltdit, en la primera
porta del qual se apearen y, en açò, vingueren
molts capitans, cavallers y altres persones de la
casa, servey y família del dit excel·lentíssim senyor duch, los quals reberen a ses senyories ab
molta criansa y cortesia, y guiaren a ses senyories, entrant en lo dit hort y després, en la primera porta de la casa // 117r // de aquell y per
una entrada de la dita casa fins en la mitja escala,
a hont dit senyor marquès duch hisqué a rèbrer
a ses senyories ab molta demostració de alegria
y contento y ab grans cortesies, y no volgué
moure’s de allí fins que tots los senyors deputats
y oÿdors de comptes fossen passats devant, y
després se mesclà entre los senyors oÿdors, y axí
muntaren tots la dita escala y passaren una sala
que és al cap de la dita escala, y després entraren
en un aposiento que trau portal a la dita sala, en
lo qual aposento estaven aparellades unes cadires de repòs molt bones, y allí se assentaren los
senyors deputats y oÿdors de comptes y, últimament, se assentà dit senyor marquez duch, fent
modo de un rollo, estant lo consistori de cara a
sa excel·lència, y allí, fent-se moltes cortesies y
donada la benvinguda a sa excel·lència y tingut
un rahonament de cosas de gust y contento, se
alsaren tots junts y se’n tornaren dits senyors
deputats y oÿdors de comptes, acompanyantlos sa excel·lència, fins en la dita primera porta
de la dita casa, a hont se despedí de ses senyories
ab demostració de mot regosijo y cortesia y,

Dilluns, a XV. Festa de la Assumpció de Maria
Santíssima.
Dimars, a XVI. Festa del gloriós sanct Rocha.
118r
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Dillluns, a XXII. En aquest die Francesch Aravall, porter real, present en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, mitgensant jurament, ha fet relació a ses senyories que ell, de
manament de ses senyories y a instància del
molt reverent y insigne Capítol dels canonges
de la Seu de Solsona, ha presentat y notificat a
les personas devall scritas las monicions despedidas del dit consistori de temps dels senyors
deputats, antecessors de ses senyories, acerca de
las dignitats, prebendas, canonicats, officis y benefficis ecclesiàstichs del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
en lo present dietari sots la present jornada, cusidas a 14, és a saber del present y corrent mes
de agost. Primo al il·lustre y molt reverent senyor don Pedro de Puigmarí y Funez, bisbe de
Solsona, en la sala major de son palàcio trobat.
Ítem al il·lustre degà y Capítol, en la aula capitular de dita sancta iglésia congregats. Ítem al
il·lustre senyor don Llorens de Barutell, canonge de la sancta iglésia de Urgell, vicari general
de Solsona, en la sala major de palàcio. Ítem al
senyor Pere Torrentaller, balle de sa excel·lència, trobat en la plassa Major. Ítem al doctor micer Joseph Puigredon, assessor del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, trobat en dita
plassa Major. Ítem al senyor Joan Torrentaler,
balle del senyor bisbe, trobat en la escala de sa
casa. Ítem al senyor micer Joan Xanxo del Garó,
commissari del Sanct Offici, trobat en la plassa
Major de dita ciutat, lo qual respongué no tenien los senyors deputats poder per presentar-li.
Fou-se-li feta resposta, estarien al de justícia.
Ítem al senyor doctor Jaume Palou, trobat en la
sala de sa casa en lo carrer de la Seu, sciutadà. //
118v // Ítem al senyor Hierònym Bodies, vicari
perpètuo de dita ciutat, trobat en la escala de sa
a. a continuació: SERRA, SENTÍS i QUINTANA. [Lletra
patent als eclesiàstics del Principat recordant-els-hi la prohibició de proveir beneficis o altres dignitats eclesiàstiques a persones alienes al Principat]. Barcelona, [s.i.]. 1629. 1 full
(ACA, Generalitat. dietari, N-39, entre els folis 117v i 118r).
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pròpria casa, en lo carrer de la Terseri[e]. Ítem
al senyor Cosme Guilló, notari de monsenyor,
trobat en la sala major del palàcio del senyor
bisbe. Ítem a mossèn Joan Barnabé Penna, notari, trobat en la sala de Joseph Vila, sastre, qui
ha respost hobehie als mandatos de ses senyories aun sabès morir. Ítem a mossèn Jacinto Ruy
Fonolet, notari, trobat en la porta de sa casa, la
qual té en lo carrer del Castell. Ítem a mossèn
Jaume Lluch Azemor, notari, trobat en la scrivania de la casa, en la plassa Major de dita ciutat.
Ítem a mossèn Francesch Andreu, notari, trobat
devant la carniseria del moltó, en lo carrer del
Castell. Ítem a mossèn Raphael Frexes, notari
trobat en la plassa Major de dita ciutat. Ítem a
mossèn Joseph Pintor, notari, trobat en la porta
de sa casa. E ses senyories manaren que dita relació fos continuada en lo present dietari per mi,
scrivà major y secretari del dit General. Presents
per testimonis Jaume Roca, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.
119r

Dissapte, a XXVII. En aquest die, lo magnífich
Phelip Joan Argila, doctor en medicina, féu relació a ses senyories, mitjensant jurament, que
lo magnífich Antoni Thió, ciutadà honrrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, al qual ell visita, pateix molt
gran dolor de cap, per la qual malaltia s’és sengrat dos vegades y té necessitat de cura, y axí,
abstenir-se de fer negocis.

119v

Setembre MDCXXXIII

Dissapte, a III. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Phelip Joan
Argila, doctor en medicina, lo qual, mitjensant
jurament, retificà la relació per ell feta als 27 del
mes de agost pròxim passat acerca de la malaltia
del magnífich Antoni Thió, ciutadà honrrat de
Barcelona y scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, y anyadí que altra vegada se havia sengrat y que patia moltíssim del dolor del
cap y que, axí, no estava per poder acudir als negocis de sa scrivania.
120v

Divendres, a II. En aquest die vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, mossèn Baldiri Miquel Sovias, mercadera, // 120r // ciutadà de Barcelona,
lo qual donà y lliurà a ses senyories un memorial
e o càlcul per ell, de orde de ses senyories fet,
del que lo General ha pagat per los arrendadors
de la bolla de la present ciutat de Barcelona als
officials de la Bolla y dependents de aquella, axí
per los salaris ordinaris com estrenes, fins al darrer de agost pròxim passat inclusive. E ses senyories acceptaren lo dit memorial e o càlcul y
aquell posaren en mà y poder del scrivà major
del dit General, perquè aquell cusís en lo dietari
de la present casa de la Deputació, lo qual memorial, per dit scrivà major, és estat pres y cusit
en lo present dietari inseguint lo orde y manament de ses senyories, que és del tenor següent:
«Memorial del que lo General ha pagat per los
arrendadors de la bolla», etcètera. Consuatur
dictum memoriale ut in papiro signato littera A,
et cetera.

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1647.
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Dilluns, a V. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del Generral de Cathalunya, essent lo senyor oÿdor
militar absent de la present ciutat, enviats a demanar per lo excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, lochtinent y capità general de la magestant del rey, nostre senyor, en el present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, per medi de mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament y son secretari en dita sa
lochtinència, anaren consistorialment, ab coxes,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació y ab los porters y masses
grans devant, en la casa y palàcio de sa excel·lència, la qual té en lo pla de Sanct Francesch de la
present ciutat. E foren rebuts de sa excel·lència
ab molta cortesia y, després de haver-los rebuts,
se assentaren ab cadires que·ls donà sa excel·lència y digué que·ls havia enviats a demanar per
donar-los una carta que tenia del senyor rey,
nostre senyor, y explicar-los la crehensa d’ella y,
axí, que sa magestat se ere dignat intercedir ab
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor núncio de
sa Sanctedad sobre del que, per dits deputats y
oÿdors de comptes, ere scrit a sa magestat acerca de la subdelegació de la exequució y cobrança de las sis-centas mília lliuras de la contribució que sa Sanctedad ha comès al invictíssim
senyor emperador, en ajuda del sustento de las
guerras té en las parts de Alamanya contra infels
sobre las rendas ecclesiàsticas de Espanya, feta al
reverendíssim senyor bisbe de Gerona, al present deputat ecclesiàstich, y que, lo dit senyor
núncio, per medi de sa magestat, havia commutada la dita subdelegació, que havia feta en persona del dit molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich, fent aquella en persona del molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Elna. E
sa excel·lència donà a ses senyories la dita carta e
ses senyories se despediren de sa excel·lènciaa //
121r // ab los deguts acatos y se’n tornaren ab lo
mateix acompanyament que eren anats en la
present casa de la Deputació, y en ella desclogueren dita real carta y llegiren aquella, manant
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1652.

ment, féu relació que Francesch Corratger y
Mestre, credenser del General, al qual ell visità,
pateix una indisposició de la orina, per la qual té
necessitat de curar-se y, axí, no pot acudir a servir son offici.

fos continuada en lo dietari de la present casa, la
qual és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo Padre, nobles y amados nuestros los diputados del General de Cathaluña. El rey. Diputados. Porque del duque de Sogorbe y Cardona, mi lugarteniente y capitán
general en essa provincia, entenderéys la resolución que he tomado en lo que me escrivisteys en
vuestra carta de 16 del passado, sobre la commissión que el nuncio de su Santidad dió al obispo de
Gerona, para la cobrança de la parte de los seiscientos mil scudos que tocan al clero de Cathaluña, me remito a lo que os hará dezir, encargando,
como os encargo, le déys entera fe y crédito en ello.
Dada en Madrid, a XXI de agosto MDCXXXIII. Yo
el rey. Vidit dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurencius de Villanueva,
secretarius.»

122v

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí Calvet, doctor en medicina, lo qual, mitgensant jurament, féu relació que lo honorable Francesch
Fitor, notari públich de Barcelona, procurador
fiscal del General de Cathalunya, al qual ell visità, està en lo llit, detingut de malaltia corporal,
ab tercianas y contínua febra, per la qual malaltia no pot acudir, sens notable perill de sa vida, a
la obligació de son offici.

123r

Dijous, a XXII. En aquest die vingué en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo magnífich Agustí de
Llana, donzell en Barcelona domiciliat, racional
de la present casa de la Deputació, lo qual, de
paraula, féu relació a ses senyories que, Pau Melianta, mercader, ciutadà de Lleyda, fermança
en lo arrendament de la bolla de dita ciutat y
col·lecta de Lleyda, trienni 1623, de la qual
fonch principal Agustí Corrià, quòndam, ciutadà de dita ciutat, havia deposades en lo banch
de la present ciutat mil setenta-una lliuras, sis
sous y un diner, moneda barcelonesa, ditas y
scritas a ses senyories en compte ordinari del dit
General, acompliment del preu de dit arrendament de dita bolla, y que, axí, resta satisfet y pagat lo dit General en tot lo dit preu y lo compte
de dita bolla, clos ab la dita quantitat de mil setanta-una lliuras, sis sous y un diner, comforme
en lo llibre de Vàlues, recòndit en la cambra del
racional de la present casa, al qual se ha relació,
és de vèurer.

123v

Octubre MDCXXXIII

124r

Dimecres, a V. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Hierònym
Torres, ciutadà honrrat de Barcelona, habitant
en la ciutat de Tortosa, procurador per a las cosas devall scritas legítimament constituït y ordenat per lo magnífich Pere Bondia, també ciutadà honrrat de Barcelona, en dita ciutat de
Tortosa habitant, obtenint lo offici de sobrecullidor y receptor dels llibres y diners dels drets
de les entrades y exides del General del principat de Cathalunya y bolla de plom y sagell de
cera de las taulas foranas de la col·lecta de la ciutat de Tortosa, és a saber, dels drets de la bolla
en cas y temps que aquells no sien arrendats,
com de sa procura consta per acte públich rebut
y testificat en poder de Matheu Casal, notari
públich // 124v // de la ciutat de Tortosa, a XII
del mes de agost pròxim passat, lo qual, en dit

Dimars, a VI. En aquest die se tingué junta de
elets en la present casa de la Deputació, al quals
fonch llegida, per manament de ses senyories la
// 121v // carta de sa magestat que, en lo die de
aÿr los fonch lliurada per sa excel·lència del senyor virrey, juntament ab la resolució de les
persones dels tres estaments, dits braços, tinguts en dita present casa als 12 de juliol próximpassat sobre lo negoci de la gràcia feta per sa
Sanctedad al invictíssim senyor emperador de
las sis-centas mília lliures sobre las rendas ecclesiàsticas de Espanya. E fonch presa resolució
que ses senyories fossen servits reduhir lo número de las ditas personas eletas a número de sis
personas de tots los tres estaments, perquè ab
més facilitat se pugue tractar lo mateix negoci.
Dimecres, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories, lo magnífich Phelip Joan
Argila, doctor en medicina, lo qual, mitjensant
jurament, féu relació que lo magnífich mossèn
Miquel Móra, ciutadà honrrat de Barcelona y
deffenedor del General, al qual ell visità, era vingut de fer la visita del General ab desgana y que,
de present, està ab febra y que, axí, no pot acudir a la obligació de son offici.
En aquest mateix die se juntaren en la present
casa de la Deputació las 6a personas, per ses senyories, en exequució de la resolució presa en
los braços tinguts en la dita present casa de la
Deputació, als 12 de juliol pròxim passat, eletas,
per a tractar lo negoci a ells encomanat.
122r

Disapte, a X. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo magnífich Antoni Mostarós,
doctor en medicina, lo qual, mitjensant juraa. 6 interlineat.
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nom, renucià lo dit offici en mà y poder de ses
senyories, en favor de mossèn Francesch Bondia, també ciutadà honrrat de Barcelona, habitant en dita ciutat de Tortosa, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer la dita renunciacióa y provehir lo dit offici en persona del dit
Francesc Bondia. E ses senyories admeteren la
dita renuciació, si y comforme capítols de Cort
los era llícit y permès y no altrament. Presents
per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y
Hierònym Galí, scrivent.
Dijous, a VI. En aquest die vingueren en lo consistori de ses senyories los noble y magnífich micer Hierònym Palmerola y don Francesch de
Oluja, degà de Lleyda, en drets doctors, en la
present ciutat de Barcelona populats, assessors
ordinaris del General de Cathalunya, los quals
feren relació a ses senyories que ells, en virtut de
las commissions a ells, per ses senyories al peu
de las suplicacions donades per Pere Joan Genover y Ramon Genover, germans, habitants en
la vila de Castelló de Ampúrias, fetes, havien
mirat y vist lo contengut en ditas suplicacions y
en la àpocha en aquellas mencionada y que clarament constava no dèurer cosa alguna a Llu ýs
Balaguer, arrendador de la bolla de dita vila de
Castelló de Ampúrias en lo trienni 1626, per
rahó de dita bolla, a instància del qual se’ls fa
exequució en llurs béns y que, axí, constant
com consta que dits Genovers no deuen cosa alguna, ser just sobresèurer en dita exequució y
no passar avant en aquella. E ses senyories, oÿda
la dita relació, manaren a mi, Jaume Roca, notari subrogat del magnífich Antoni Thió, ciutadà
honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, continuàs aquella
en lo present dietaria // 125r // y, al peu de dita
relació, cusís las ditas suplicacions y àpocha, ab
los demés papers en elles mencionats, las quals
per mi, dit subrogat del scrivà major, inseguint
dit manament, són estats assí com és de vèurer,
cusits, signats de letras A, B, C, y D.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, essent absent de la present ciutat lo
senyor deputat ecclesiàstich, enviaren al il·lustíssim y excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general de la magestat
del rey, nostre senyor, en aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
per medi de mossèn Francesch Dalmau, ciutadà
honrrat de Barcelona y síndich del dit General,
una embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. En obsera. a continuació dues suplicacions i dues àpoques, transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 1652.
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vança y per exequució de les generals constitucions, consuetut(s)a antiquíssimas, usos, pràtiques, costums, privilegis y altres drets de aquesta província que vostra excel·lència y los demés
excel·lentíssims senyors lochtinents y capitans
general de la magestat del rey, nostre senyor,
antecessors de vostra excel·lència, en lo ingrés y
principi de la lochtinència són estats servit(s) jurar y compèndrer baix de son real jurament, per
la observança y exequució de aquells y aquelles,
vostra excel·lència y los dits antecessors, lochtinents de sa magestat han sempre observat y manat observar, totas dificultats postposades, que
los forsats que serveixen a sa magestat en las galeres, axí naturals y qui són estats per ses culpas
y demèrits condemptnats axí en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, com los estrangers y condemptnats
en altres regnes y senyories de sa magestat que
han cumplit lo temps de sa condempnació y penitència // 125v // representant lo síndich del
General de Cathalunya, en nom dels deputats
del dit General, haver dits forsats cumplit y satisfet a la condempnació y penitència a suplicació dels dits deputats e o del dit síndich del dit
General, tota dificultat remoguda, fossen extrets de les dites galeres, donant-los cumplida
llibertat, attesa la instància y suplicació dels dits
deputats e o del dit síndich del dit General y la
representació del compliment de la condempació y penitència dels dits forsats y la observança
de las ditas generals constitucions, constuetut(s), privilegis y altres drets de aquesta província y la justícia dels pobres forsats que ja han satisfet a llur condempnació y no és just ser
aquells més detinguts y privats de llur llibertat
més temps del que llur condempnació disposa y
la instància y suplicació de dits deputats, a càrrech dels quals consisteix lo procurar la observança de las generals constitucions, drets, consuetuts y privilegis de aquesta província, sens
diferir la llibertat y extracció de dits forsats
temps algú, y en cas de alguna dilació o detenció de dits forsats aprés de la suplicació y instància del síndich del dit General per la extracció de
dits forsats y llibertat de aquells, la qual, algunas
vegades procuran impedir los officials de las galeras posant algunas difficultats, ha acostumat lo
dit síndich del General fer represàlia, fent aprehensió de esclaus de ditas galeras y detenint-los
en las casas del dit General, fins a tant que se alcanse la llibertat y extracció de dits forçats, instada per dit síndich y nunca se ha dubtat, si los
forçats dels quals se ha suplicat y instada la llibertat són estat naturals y condempnats en lo
present Principat y comtats, o si altrament són
forasters y condemnats fora lo present Principat
y comtats, en altres terres y senyorias de la maa. consuetut(s) interlineat.

gestat del rey, nostre senyor, y com, excel·lentíssim senyor, los dits deputats, axí per medi de
son síndich com altrament, hagen fet las degudas diligèncias per la extracció y llibertat de Miquel Sarrés, Llàtser Martín // 126r // y Nardo
Vidal, naturals de la ciutat de Palerm, regne de
Cicília, condempnats a galeres en la ciutat de
Nàpols, que de present se troben servir remant
en las galeras de Espanya, que de present són en
lo moll de la present ciutat, qui han acabat y
cumplit, ab effecte, llur condempnació y penitència, comforme consta per las scripturas públicas y auctènticas, de las quals se ha fet ostensió als officials y ministres reals a qui specta per
rahó de llurs officis, y axí mateix, per la libertat
y extracció de Joseph Pérez, Francesch Miralles
y Francesch Llorenço, naturals de la ciutat y
regne de València, que obtenen remissió y absolució de la dita penitència y condempnació,
concedida per jutge competent, de certa part de
temps de dita condempnació y penitència, per
la qual, de present han acabat y cumplit llur servey a que eren tinguts, per rahó de llur condempnació, y dits deputats, axí mateix, hagen
representat y fetas las diligèncias, per medi de
dit síndich, lo cumpliment de la dita condempnació en respecte dels forsats ja anomenats y no
hagen, fins lo die present, alcansat la libertat deguda a dits forsats, per la difficultat que alguns
officials y ministresa reals de ditas galeras han
moguda, sens causa que obligue a detenció alguna de dits forsats, axí per no ser aquells naturals del present Principat ni condempnats en
aquell, com altrament per haver aquells satisfet
a llur condempnació y penitència y, axí, degan
ser llibertats y extrets de ditas galeras, comforme se ha representat ser de la observança de ditas constitucions, privilegis, consuetuts y demés
drets de aquesta província. Per ço, dits deputats, desijant la observança y exequució de ditasb
constitucions, privilegis, consuetuts y altres
drets de aquestos Principat y // 126v // comtats,
acudint a la obligació de son càrrech, suplican a
vostra excel·lència, extrajudicialment, sie servit
fer-los mercè de manar donar llibertat a dits forsats, qui ja han acabat lo temps de llur condempnació y penitència, y extraure’ls de ditas
galeras, que ademés que és axí de justícia, dits
deputats ne rebran de vostra excel·lència singular gràcia y mercè.»
E aprés, divendres, a VII de dit mes y any, lo dit
mossèn Francesch Dalmau, síndich del dit General, present en dit consistori de ses senyories,
los féu relació que ell, inseguint lo orde y voluntat de ses senyories havia donat la dita embaxada a sa excel·lència y aquella li havia explicada
a. a continuació ratllat del dit General.
b. a continuació repetit de ditas.
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de paraula, y aprés lliurada còpia en scrits, y que
sa excel·lència li havia respost que ell la miraria.
Divendres, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo magnífich Agustí de
Llana, donzell en Barcelona domiciliat, racional
de la present casa de la Deputació y General de
Cathalunya, lo qual féu relació a ses senyories
com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General en la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de octubre, novembre y dezembre de
1632, tant de dret ordinari com de galeres, exceptades les taules de Tàrrega y sa col·lecta, Vilaller, Vimbodí o la Spluga de Francolí y Vilafranca de Panadès, los quals deuen los llibres y
diners de dita terça.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, essent absent // 127r // de la present ciutat lo senyor deputat ecclesiàstich, presentaren y lliuraren al magnífich Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona y exactor del dit General, present en lo consistori de
ses senyories, un memorial de totas las personas
y quantitats condempnades per los senyors visitadors de la visita del General últimament feta,
manant-li que fes las diligèncias que, per rahó
de son offici li tocan, perquè lo dit General sie
íntegrament pagat y satisfet de ditas personas
condempnades en dita visita y continuades en lo
dit memorial, en las quantitats que quiscuna de
ditas personas respective és condempnada. E lo
dit Josep Miquel Quintana, exactor demuntdit,
acceptà lo dit memorial y, de paraula, respongué que ell estava prompte y apparellat per a fer
lo que sie de la obligació de son offici, de les
quals cosas, de manament de ses senyories, és
llevat acte per mi, Jaume Roca, notari, servint lo
offici de scrivà major y secretari del dit General
ab llicència de ses senyories durant la malaltia
del magnífich Antoni Thió, ciutadà honrrat de
Barcelona, qui obté lo dit offici. Presents per
testimonis Pere Dalmau, sastre, y Jacinto Barthomeu, pintor, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Joseph Orlau, en drets
doctor, ciutadà de Barcelona, dressaner del General, lo qual referí a ses senyories que la obra
que, de orde de ses senyories, Pere Roca, mestre
de cases, està fent en la dressana del General,
scituada en la present ciuat, devant del magatsem que dit General té en dita dressana, a hont
estan recòndits los fustets de dit General, està
molt avant, de tal manera que, just a // 127v // sa
consiència, entén ser la meytat de dita obra ja
feta y que dit mestre Roca està en lo llit, detingut de malaltia corporal, lo qual ha gastat molt
per rahó de la dita obra, y, axí, de part del dit
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ab stipulació y jurament. Presents per testimonis los honorables Baldiri Miquel Sovias, mercader, y Jacinto Barthomeu, pintor, ciutadans de
Barcelona.

Roca, suplica a ses senyories, attès anava cumplint lo promès en lo acte del concert per ses
senyories ab lo dit Roca fet per rahó de dita
obra, fossen servits deliberar ser-li pagada y bestreta la segona paga, comforme lo acte de dit
concert, perquè puga passar avant en aquella. E
ses senyories respongueren que lo consistori
miraria lo que seria just haver-se de fer.
Disapte, a VIII. Nona habuit effectum quia domini deputati consistorialiter recesserunt ab hujusmodi consignacioni. Et dictus Thio consentiit et
voluit aliter solvere quantitatem in honore consignacione contenta. En aquest die, Antoni Thió,
ciutadà honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, per pagar y
satisfer als molt il·lustres senyors deputats del
dit General dos-centas sexanta-quatre lliures,
moneda barcelonesa, que és estat condempnat a
pagar al dit General ab sentència proferida contra ell en la última visita del dit General, a las
quals se ha relació, sens aprobació alguna de
aquelles y sens emperò, prejudici de qualsevol
drets y accions açí competents y spectants contra las ditas sentèncias y lo sentenciat y declarat
ab aquelles, ans bé, reservant-se expressament
tots y qualsevol drets y accions a ell competents
y spectants, ara y en lo sdevenidor, per qualsevol causas y rahons, dels quals se puga valer y
ajudar en qualsevol temps y occasió, lo present
acte en res no obstant, com aquell se fassa y se
entenga ser fet, sols per fugir la prompta y expedida exequució per lo magnífich exactor del
General, de manament dels dits molt il·lustres
senyors deputats, comminada fer contra dit
Thió, de las ditas sentèncias de visita y no perquè dit Thió entenga dèurer cosa alguna al dit
General per rahó y occasió, axí de las ditas
sentèncias de visita com altrament insolutum
dóna, assigna y con- // 128r // signa als dits molt
il·lustres senyors deputats y General consemblant quantitat de las ditas dos-centas sexantaquatre lliuras a ell pagadores per lo dit General y
senyors deputats de aquell de les terces del dit
son offici de scrivà major del dit General, que
discorregan en avant en los terminis y pagues
que aquelles cauran, segons disposició de capítols y actes de Cort, usos pràtigues, styls y observanças del dit General, la qual cessió, assignació y consignació fa lo dit Antoni Thió, segons
se pot dir y entèndrer a tot salvament y tuÿció
del dit General, ab clàusula de cessió y mandato
de tots drets y accions ab que pugue cobrar lo
retenir-se la dita quantitat y ab totas altres clàusulas en semblants actes posar acostumades,
prometent la present cessió, assignació y consignació haver per ferme y agradable y contra
aquella no fer ni venir per ninguna causa o rahó,

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo honorable y discret Steve Albert
Bruniquer, notari públich de Barcelona y síndich de la present ciutat, enviat per los molt
il·lustres senyors consellers de la dita present
ciutat, lo qual, de part de aquells, representà a
ses senyories que, dits senyors consellers, havien
feta elecció de la persona de Jaume Pi, mercader
de dita ciutat, per lo negoci del pastim que dita
ciutat fa per sustento dels poblats en aquella. Y
com dit Pi sie official del General y no pugue
acudir al exercisci de dos negocis tant diversos,
de part de dits senyors consellers, suplica a ses
senyories fossen // 128v // servits admètrer al dit
Jaume Pi en subrrogat ab un mateix salari per a
servir son offici del General, que dits senyors
consellers ho reputarien per singular mercè. E
ses senyories respongueren que desijaven en tot
y per tot donar gust a dits senyors consellers y
tenir la deguda correspondència ab dita ciutat.
129r

a. Non ... contenta interlineat al marge esquerre.
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Dimars, a XVIII. Festa del gloriós sanct Lluch.
Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die lo senyor don
Thomàs Fontanet, en Barcelona // 129v // populat, present en consistori de ses senyories, féu
fe y representà a ses senyories que ell, anomenat
per lo senyor Diego de Vilanova, exir en aventurer del últim torneig fet per la confraria del
gloriós Sanct Jordi, hisqué y tornejà en aquell
per dit senyor Diego de Vilanova, en virtut de la
facultat concedida per las ordinacions de la dita
confraria del dit gloriós Sanct Jordi.
En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa de la Deputació, cridats lo die
de aÿr, en virtut de declaració de ses senyories
del die de 17 del corrent, en la qual junta entrevingueren las personas dels tres estament(s) següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu
de Barcelona, Francesch Tavarner, canonge de
dita Seu, lo doctor Pau Clarís, canonge de la
Seu de Urgell, lo doctor Joaseph Hierònym Besora, canonge de la Seu de Lleida, Joseph Rovira, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge de
dita Seu, don Ramon de Semmanat, ardiaca y
canonge de dita Seu, Jaume Pla, canonge de la
Seu de Gerona, lo doctor Francesch Sorvidell,
canonge de la Seu de Lleyda, Jaume Palau, canonge de la Seu de Vich, Miquel Amell, canonge de la Seu de Barcelona, Diego Jover, ardiaca
y canonge de la dita Seu, Gervasi Granell, canonge de dita Seu, don Jacinto Descallar, ca-

nonge de dita Seu, // 130r // Miquel Saleta, canonge de dita Seu, Llu ýs Cassador, canonge de
dita Seu; per lo estament militar los senyors don
Francisco Grimau, don Francisco de Orís, don
Joachim Reguer y Margarit, mossèn Sebastià de
Miralles, mossèn Francesch Pla y de Cadell,
mossèn Miquel Joan Tavarner, micer Francesch
Molera, donzell, don Pedro de Aymerich,
mossèn Agustí de Llana, mossèn Bernat Miquel, don Hierònym de Cabrera, don Francisco
de Argensola, mossèn Joan Carreras, mossèn
Francesch de Tamarit; per lo estament real los
senyors mossèn Francesch Bru, conseller en cap
de la present ciutat, mossèn Francesch Dalmau,
mossèn Antoni Thió, mossèn Agustí Pexau,
mossèn Bertran Desvalls, // 130v // mossèn Jaume Bru, mossèn Hierònym de Navel y mossèn
Joseph Miquel Quintana. Als quals, per ses senyories fonch feta la proposició del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors. Inseguint lo vot y parer
de vostra senyoria en la última junta de braços,
tinguda en la present casa de la Deputació,
aconsellant que lo consistori dels deputats y oÿdors de comptes anomenàs divuit personas dels
tres estaments, a effecte que, junts ab dits deputats y oÿdors, tractassen si la commissió feta per
lo il·lustríssim núncio de las Espanyas, com a
delegat apostòlich al reverendíssim bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich,
per a exequutar la gràcia que sa Sanctedat del
nostre sanct pare Urbà Octau té concedida al
invictíssim emperador, a pregàries del rey de Espanya, de sis-centas mil lliuras sobre totas las
rendas y emoluments, tant de las iglésias seculars com regulars y personas eccleisàsticas, hospitals y causas pias dels regnes de Espanya, tenia
alguna incompetibilitat en si, de tal manera que,
com exercint l’offici de deputat eccleisàstich fos
inhàbil per a obtenir dita commissió y offici, y
també si, per concessió de dita gràcia, se contrafeya a alguna constitució, usatge de Cathalunya,
privilegi o prerrogativa concedida al estament
ecclesiàstich del present principat de Cathalunya y sos comptats de Rosselló y Cerdanya, com
en dit vot y resolució de braços és de vèurer.
Després de haver feta dita nominació de divuit
personas y altres diligències particulars que feyan al propòsit, tingudes algunas juntas particulars, aparagué convenient reduhir lo número de
elets a menor, com se reduhí a sis personas, ab
commissió de tractar, ab igual poder, sobre la
matèria proposada, les quals, ab interveniència
// 131r // de homes de sciència y experiència,
discursaran sobre sobre dit negoci y, attenen(t)
a las moltas difficultats que a la resolució de dits
dubtes se offerian, aparegué a dits deputats y
oÿdors de comptes, ab consulta de dit sis elets,
comunicar ab la magestat del rey, nostre senyor,
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que Déu guarde, la difficultat y encontre tenia,
que se exequutàs per lo reverendíssim bisbe de
Gerona, deputat ecclesiàstich, la predita commissió, representant-hi particulars inconvenients que se offerian en la continuació de la
exequució de dita gràcia fahedora per dit senyor
bisbe, suplicant-lo tingués a bé de intercedir ab
lo reverendíssim núncio de Espanya volgués revocar dita commissió, la qual súplica, benignament oÿda per sa magestat, fou servit honrrar
aquest Principat en ésser medi ab dit reverendíssim núncio per a què, dit reverendíssim bisbe de
Gerona, deputat ecclesiàstich, no passàs avant
dit orde y commissió, cometent dita commissió
de exequució de la gràcia al reverendíssim bisbe
de Elna, elet de Gerona, comforme fou explicat
de orde de sa magestat per lo excel·lentíssim
duch de Sogorb y Cardona, virrey y capità general del present Principat y comtats, en virtut
de carta de crehensa scrita per sa magestat y entregada per sa excel·lència als dits deputats y oÿdors de comptes sobre dit negoci. Per la qual
nova commissió ha cessat lo dubte de dita consulta, fundat en la dita incompetibilitat, conciderada en persona del dit senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich. E com se tinga notícia
que, per part del senyor bisbe de Elna, a qui està
feta nova commissió se continuen procehiments
exequutius per a cobrar certa quantitat tatxada a
la província de Tarragona, distribuhidora per
iglésias, personas ecclesiàsticas, hospitals y causas pias del present Principat y sos comtats, y
desijen summament los deputats y oÿdors de
comptes ajudar y amparar al estament ecclesiàstich en tot y quant pugue, explicant lo que, fins
assí se ha fet, representan a vostra senyoria lo
que aparexerà // 131v // poden fer en dita matèria, segons la obligació de sos officis, que sie en
favor de dit estament ecclesiàstich, que en tot lo
que los és lícit y permès, acudiran ab molta affició y voluntat.»
E legida la dita proposició a las personas de dita
junta, encontinent, lo magnífich conseller en
cap prengué dita proposició y se’n anà a casa de
la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs
consellers y, a cap de poch, tornà en dita junta
de braços y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch llegit en presència de dits braços y, encontinent, tot los dits senyors de la dita junta
votaren, quiscun d’ells per son orde, ab molta
maduresa y ponderació y aconsellaren a ses senyories fossen servits, attès que la matèria proposada és tant grave, de la qual ne ve resultar
molt gran dany y detriment al estament ecclesiàstich d’esta província, hospitals y causas pias,
per haver menester convertir tots lo rèdditus
que tenen en las obligacions pròpies y, per consegüent de tota la Generalitat y, conciderat que,
fins vuy, se ha valgut de molts remeys a effecte
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nament y orde de ses senyories, són cusits en lo
present dietari, signades, ço és, la carta real de
letra A, la certifficatòria de sa excel·lència de letra B y lo dit memorial de letra C.

de impedir la exequució de la gràcia concedida
per sa Sanctedad de que·s tracte, los quals no
han bastat ha impedir-la y attès també que, en
lo present se veu provehir molts benefficis ecclesiàstichs en personas que no són naturals
d’est Principat, contra constitució expressa d’ell
y que en la cort romana, penje causa del petitori
de les encomandes de la religió de Sanct Joan,
cosa tant convenient al dit Principat, que·s declare sobre ella, la qual, en altra occasió, per dit
effecte ha gastat molts milanars de ducats y que,
sens les sobredites causes, ne concorren de present altres que, sens assistència de persona particular en la cort romana, no·s poden alcansar y
que, per ço, se necessita se envie allí persona
que solicite y emprengue, ab gran calor y ab effecte, las ditas cosas ab solicitut, que per los effectes sobredits envien un embaxador laych,
persona de qualitat y parts, qual requer la gravedat de dits negocis, lo qual, ab // 132r // gastos
de la Generalitat, entengue y procure en la cort
romana alcansar de sa Sanctedat lo reparo de
dits prejudicis, confirmacions de constitucions y
sobrecehiment de dita gràcia y fasse lo demés
convingue en beneffici de dits negocis y que,
per dit effecte, gasten de diners de la Generalitat
lo que convinga, attès lo sobredit resulte en beneffici de tota la Generalitat y en conservació y
observança de les constitucions de Cathalunya,
gràcies y exempcions dels estaments de la Generalitat, per les quals causes no·ls és prohibit a ses
senyories poder gastar los béns de la Generalitat
y que, per dit embaxador, se fassen les instruccions que convingue, comentent lo fer aquelles
als elets per lo present negoci anomenats y, juntament, se suplique al senyor bisbe de Gerona,
elet de Barcelona, deputat ecclesiàstich, assistesca en consistori y demés juntes en què·s tracte
de dit negoci, attès no appar tingue sa senyoria
justa causa per escusar-se’n.
132v

Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Miquel Pérez, scrivà de
manament del rey, nostre senyor, y secretari del
excel·lentíssim senyor virrey del present Principat y comtats, lo qual, de part de sa excel·lència,
lliurà en mans dels senyor bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, una carta de sa magestat ab
la qual se encarrega a ses senyorias dexen passar
librament y sens pagar drets alguns a don Joan
Chumasero y Carrillo, del consell y càmeraa del
rey, nostre senyor, que de orde de sa magestat
va en Roma y las cosas del servey de aquell y altres que aporta y, juntament li donà y lliurà una
certifficatòria de sa excel·lència y un memorial
que contenia, que lo dit senyor don Joan Chumasero y Carrillo aporta, com en dita carta certifficatòria y memorial és de vèurer, que de ma-

Dimars, a XXV. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament del rey, nostre senyor y secretari dela // 133r // excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat y comtats, enviat per sa excel·lència, lo qual donà y lliurà a ses senyories
una carta del rey, nostre senyor, ab la qual sa
magestat encarega a ses senyories que dexen
passar y embarcar líberament y sens pagar drets
algunas al il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Domingo Pimentel, bisbe de Còrdova,
que, per cosas de son real servey va en Roma y
las cosas que per son servey aporta, com en dita
real carta, la qual, de orde y manament de ses
senyories és cusida en lo present dietari, signada
de letra G és de vèurer.
Dijous, a XXVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories, entre las deu y onze horas
abans de migdie, Pau Cavaller, pagès de la vila
de Cardadeu, procurador de Jaume Feliu Cavaller, prevere y benefficiat en la iglésia parrochial
de dita vila y tauler del General de la taula de
aquella, com de sa procura consta ab acte rebut
y testificat en poder de Pere Joan Llanguart, notari públich de la vila de Granollers, a vint-ysinch del corrent, del qual dit notari, ab ses certifficatòries lletres ne fa fe. Lo qual, en dit nom
renuncià lo offici que dit son principal obté de
tauler del General de dita vila, en poder de ses
senyories, en favor de Jaume Cavaller, de la mateixa vila de Cardadeu, nebot del dit Jaume //
133v // Feliu Cavaller, son principal. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, los drets fiscals sempre salvos, y maneren que, per lo scrivà
major y secretari del dit General fos tocada la
oblata de la suplicació donada per dit Pau Cavaller en dit nom, per effecte de la dita renunciació y specificant la hora en que la presentava, de
les quals cosas, a instància de dit Pau Cavaller,
en dit nom, fou llevat acte. Presents per testimonis Jaume Roca, notari, y Pere Dalmau, sastre, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXVIII. Festa del gloriós apòstol
sanct Simó y Judas.
134r

Novembre MDCXXXIII
Dimars, lo primer. Festa de Tots los Sancts.

a. a continuació una carta, un memorial i dues cartes transcrits a l’Apèndix 4, pàg. 1654.

a. a continuació ratllat del consell.
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lació a ses senyories, que lo magnífich micer Joseph Fontanella, sobrecullidor del General en la
part de llevant, ha comptat la terça de juliol,
agost y setembre 1632 y pagat aquella, tant en
rahó del dret ordinari com de galeres, exceptades les taules de Mataró, de Arenys, Canet,
Sanct Pol, Calella, Pineda, Granollers, Sanct Saloni y Caldes de Monbuy, dels quals no ha pogut haver los llibres ni diners y que, axí mateix,
ha pagat tot lo que devia per rahó de les terces
que ha comptades des de que entrà en dit offici
fins lo die de vuy.

Dijous, a III. En aquest die, lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona y
síndich del General de Cathalunya, present en
lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del dit General, ha fet relació a ses senyories
mitjensant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici als dits senyors deputats, que
lo excel·lentíssim senyor marquez de Vilafranca
y duch de Fernandina, general de las galeras de
Espanya, las quals de present se troben en lo
moll de la present ciutat de Barcelona, per medi
y a instància de ses senyories y diligèncias fetas
de orde y manament de ses senyories per lo dit
síndich, per observança de las generals constitucions, drets, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de dites
galeres y donada libertat a Maurici Vall, baster
de la ciutat de Manresa, // 134v // lo qual fonch
condempnat a servir al rey remant en ditas galeras per temps de deu anys, ab sentència proferida per lo balle de dita ciutat de Manresaa a 27
del mes de octubre 1623, per haver ja acabat lo
temps de sa penitència, comptant aquell del die
de la pronunciació de dita sentència, no obstant
que no fonch entregat a ditas galeras fins a 9 de
abril 1624. E ses senyories manaren ser la present relació continuada en lo present dietari y
ser-ne donada còpia a qui demanarà aquella.
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Dimars, a VIII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo reverent Francesch Solà,
prevere residint en la present ciutat de Barcelona, procurador del honorable Pere Borrell, botiguer de draps de llana de la vila de Guissona,
bisbat de Urgell, tauler del General en la taula
de dita vila de Guissona, elegit per lo magnífich
deputat local del General de la vila y col·lecta de
Cervera, com de sa procura consta per acte rebut y testificat en poder de Jaume Gordiola, notari públich de dita vila de Guissona, lo primer
die del present y corrent mes de novembre, del
qual, dit notari, ab ses certificatòrias letres ne fa
fe, lo qual, en dit nom, renuncià llibre y simplament, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de tauler del General de dita vila de Guissona,
perquè de aquell sie provehida la persona a ses
senyories ben vista. E ses senyories acceptaren la
dita renunciació y manaren que per lo scrivà
major y secretari del dit General fos continuada
en lo present dietari. Presents per testimonis
Jaume Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent,
en Barcelona habitants.

En aquest mateix die lo magnífich micer Joseph
Fontanella, en quiscun dret doctor, ciutadà
honrrat de Barcelona, sobrecullidor del General
de Cathalunya en la part de llevant, present en
lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del dit General, renuncià llibre y simplement en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici de sobrecullidor, perquè ses senyories se
servesquen provehir aquell en favor de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, si y en quant poden y per capítols de Cort los és lícit y permès.
Entès emperò que, per las presents renunciació
y acceptació de aquella, no sie acquirit ni donat
dret algú als qui per avant obtindran lo dit offici, per a poder donar, vèndrer ni cedir aquell en
favor de persona o personas algunes, per quant
lo dit offici no és dels vendibles, per haver vagat
per mort dels qui·l obtingueren abans del dit
doctor micer Fontanella y dit Fontanella obtingué aquell per provisió y gràcia que li’n feren
dits senyors deputats, vagant com vagava, en
temps de la dita gràcia y provisió fetas en favor
de dit doctor micer Fontanella, per mort del qui
aleshores lo obtenia y no per renunciació, de les
quals coses és estat levat acte per mi, Antoni
Thió, scrivà major y secretari del dit General, de
orde y manament de dits senyors deputats y a
instància de dit doctor Joseph Fontanella. Presents per testimonis Jaume Roca y Hierònym
Galí, scrivent, en Barcelona habitants.
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Dijous, a X. En aquest die lo magnífich Agustí
de Llana, donzell, racional de la present casa,
constituït personalment en lo consistori // 135v
// de ses senyories, mitjensant jurament, féu re-

Divendres, a XI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
y senyors oÿdors de comptes de aquell, exceptats lo senyor oÿdor de comptes militar, que per
occupacions y justas causas no pogué venir, y lo
senyor oÿdor real que, axí mateix, no pogué venir per sa indisposició y malaltia, acompanyats
dels porters de la present casa, ab las masses
grans y també de alguns officials del General y
de altres persones, anaren consistorialment a visitar y visitaren las fonts del General y present
casa de la Deputació.
Dissapte, a XII. En aquest die, lo noble y molt
reverent senyor don Jacinto Descallar, canonge

a. a continuació ratllat lo qual fonch condempnat.
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de la Seu de Barcelona y tenint lo offici dels
ploms del General de Cathalunya, firmà àpocha
al magnífich Agustí de Llana, donzell, racional
del General y present casa de la Deputació de las
cosas següents. Primo de un mollo de bronso
per a fer los ploms de guardes, més de altre mollo de bronso per a fer los ploms de mitjas de
seda, més dos mollos, ja molt gastats, lo hu
trencat, per a fer los perdigons de las mitjas de
estam, més dos baldas de ferro, ja dolentas, per
a tenir los mollos ab tres ganxets, més un banch
per a fer los ploms, ja dolent, més un banquet
petit ab unas tisores per a tallar los ploms, ja dolent, més dos cassas de ferro, molt dolentas, més
un caragol ab ses francisses, per a apretar los
mollos, ja molt dolent, més un mollo gran de
bronso per a fer los ploms de rams, més un mollo de bronso bo, per a fer los ploms de manifest, las quals cosas confessa haver hagudas //
136v // y rebudes a ses liberas voluntats per mans
del dit Agustí de Llana, racional. Presents per
testimonis Jaume Roca, notari, y Hierònym
Galí, scrivent.
137r

Divendres, a
Seu.

XVIII.

mal, no quedando obligados a la guarda dellos y
que se puede hazer sin ninguna contradicción y
con mucha satisfación, sin molestar a los particulares, embiando al abogado fiscal des consistorio,
o otra persona de satisfacción, con el superintendente y conservador de los bosques y plantíos para
comprobar esto y vean si es puesto en razón o, sinó,
en conformidad de unos y otros, se hagan los dichos plantíos, comforme la capacidad de las partes
donde se hallaren. Hame parecido daros cuenta
dello y encargaros, como hago, que tratando la
materia, lo vay(ái)s disponiendo de manera que,
sin daño ni perjuizio de los naturales, se consiga
el intento, haziendo los dichos plantíos en la parte
y forma que se juzgare por mejor y más cómmoda,
que en ello recibiré de vosotros particular servicio.
Dada en Madrit, a primero de agosto MDCXXXIII.
Yo el rey. Vidit dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurencius de Villanueva,
secretariusa.»
138r

Festa de la Edificació de la

Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya mossèn Miquel Pérez,
scrivà de manament del rey, nostre senyor, y secretari de la lochtinència del present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, enviat per lo excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de dita sa magestat en dits
aquestos Principat y comtats, lo qual, de part de
sa excel·lència, lliurà a ses senyories dos cartas
reals, las quals, de orde y manament de ses senyories foren per mi, Antoni Thió, ciutadà
honrrat de Barcelona y scrivà major y secretari
del dit General, legidas en dit consistori y continuades en lo present dietari, que són del tenor
següent:
«Aa los reverendo en Christo Padre, nobles y amados nuestros los diputados del General de Cathaluña. El rey. Diputados. Estoy informado de la
gran falta que áy de // 137v // árboles de pino,
álamo y chopo para la fábrica de las galeras que se
fabrican en las atarassanas dessa ciudad y que, si
no se hazen plantíos, dentro de poco tiempo no los
habrá, sinó en partes muy lexos, que costarán la
mitad más que al dia de oy y que el remedio que
esto tiene es hazer que los naturales, cada uno en
sus tierras y heredades los hagan, comforme la capacidad de cada una dellas, de que se seguirá que
habrá abundancia, assí para la fábrica, como
para sus obras y grangerías y que no se les hará de
a. A ... rey interlineat al marge esquerre.
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«Ab los reverendo en Christo Padre, noble(s) y
amados nuestros los diputados del General de
Cathaluña. El rey. Diputados. La fábrica de las
galeras es de la importancia que se sabe y assí conviene que los lugares destinados para ella sean capazes, anchos y claros para su armazón y construcción y, porque estoy informado que los arcos de
la atarazana donde oy se labran, son tan angostos
y obscuros, que en tiempo de nublados, por falta de
lluz pierden mucha parte de jornal, y que conviene que los hechos en el patio de la dicha atarazana se acaben y cubran, por estar hechas, de las
tres partes las dos y ellos, a peligro de caher por no
tener travazón por la parte donde se han de acabar y, assimismo, que esse Principado ha acostumbrado hazer siempre todas las obras que han sido
necessarias en las dichas atarazanas por su qüenta. Pues esta lo és tanto como se vee, ha parecido
encargaros mucho, como hago, tratéys luego de
que se ponga mano en ella y no se alse hasta su entera perfección, de manera que se puedan armar
y labrar allí galeras y, porque también estoy informado, que el baluarte de las dichas atarazanas está abierto y que se puede entrar por allí a
pie llano y que es necessario, para tenerle cerrado,
hazer un paredón por la parte de afuera, para estorvar el passo y prevenir que, en ningún tiempo,
se pueda por allí pagar fuego a la madera o galeras. Os encargo assímismo que, por ser esto tan
importante y necessario, procuréys que, con toda
brevedad se haga el dicho paredón y se assegure el
baluarte, tomando lo necessario para esta obra
última del dinero que está en vuestro poder para
fortificaciones, que en lo uno y en lo otro recibiré
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1655.
b. A ... rey interlineat al marge esquerre.

de vosotros particular servicio. Dada en Madrid,
a primero de agosto MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit
dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Joannes Laurencius Villanueva, secretarius.»
138v

Diumenge, a XX. En aquest die, Pere Dalmau,
sastre, ciutadà de Barcelona, hu dels porters ordinaris del General de Cathalunya y present casa
de la Deputació, constituhit personalment devant dels molt il·lustres senyors deputats del dit
General de Cathalulnya, junts y congregats en
una sala del palau dit del Rey de la present ciutat
de Barcelona, en lo qual lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, elet de Barcelona, deputat ecclesiàstic del dit present principat de Cathalunya, fa sa habitació y residència,
consistori per las cosas devall scritas tenints, fahents y celebrants, los molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y real absents del consistori, en
presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrrat de
Barcelona, per auctoritats apostòlica y real notari públich en dita ciutat de Barcelona populat,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, y del magnífich Joseph Miquel Quintana,
ciutadà honrrat de Barcelona, y de Lluch Duran,
llibrater, ciutadà de Barcelona, testimonis cridats per las cosas devall scritas, digué de paraula
y exposà als dits molt il·lustres senyors deputats
y molt il·lustre consistori de aquells, que ell, per
certas y justas causas son ànimo movents y usant
de la facultat y potestat a ell concedida y atribuÿda per los capítols y actes de Cort, pràtigues,
styls y observanças del dit General y present casa
de la Deputació, renunciava de present, com en
effecte renuncià, en mà y poder de ses senyories
y del dit son consistori, lo dit son offici de hu
dels dits porters ordinaris del dit General, que ell
obtenia y possehia, en favor de Gabriel Quer,
passamaner, ciutadà de la present ciutat de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits,
attesa la dita renunciació per ell feta de dit son
offici en favor de dit Gabriel Quer, persona hàbil
y sufficient per obtenir aquell, y que dit offici és
vendible y dels que·s poden renunciar, segons
dits capítols y actes de Cort, usos, pràtigues,
styls y observanças del dit General y present casa
de la // 139r // Deputació, admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona del
dit Gabriel Quer, en la forma que disposan los
dits capítols y actes de Cort y comforme se acostuma en la present casa de la Deputació. E ses
senyories admeteren y han admès la dita renuciació en quant poden y per capítols de Cort los
és lícit y permès y se offereixen promptes y aparellats en fer la provisió de dit offici, comforme
se suplica, manant ésser llevat acte de la dita renunciació y acceptació de aquella y ser aquell
continuat en lo dietari de la present casa. De las
quals cosas és estat levat acte per mi, Antoni
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Thió, scrivà major demuntdit, en presència de
dits testimonis.
Dimars, a XXII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats, del General del principat de
Cathalunya, per medi del reverent, noble y
magnífich Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, don Francesch
de Vallgornera y Senjust y Jacinto Sala, ciutadà
honrrat de Barcelona, en dita ciutat de Barcelona populats, enviaren al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y de Sogorb, // 139v // lochtinent y capità general de la magestat del rey,
nostre senyor, en aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, una
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General del principat de Cathalunya,
acudint a la obligació de son offici y càrrech de
deputats, que és majorment procurar la observança de las generals constitucions, privilegis,
observança y altres drets de aquesta província,
han representat a vostra excel·lència que, havent
entès lo decret que la magestat de rey, nostre
senyor, és estat servit fer, disposant y manant ab
ell, que se li pague una mèdia annata de un any
dels salaris y emoluments de totas las gràcias
concedidores per sa magestat y, dubtant si
aquell, en quant se exequuta hi·s comprèn en
las gràcias que·s concedeixen en aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, prejudique y encontre a las ditas
constitucions y demés drets dels mateixos Principat y comtats per haver-hi en ells, com hi ha,
molts officis creats y eregits en virtut y per las
mateixas constitucions, necessaris a la administració de justícia, en moltes de las quals constitucions són assenyalats salaris a dits officis, com
apar en la constitució 1 y 2, en lo títol «De salaris reben officials reals sobre del General», que
són 8 y 9 de las segonas Corts de Barcelona, celebrades per lo sereníssim senyor rey don Ferrando, de gloriosa memòria, en lo any 1493, y
altres moltas constitucions en lo mateix títol
col·locades, ab las quals se assenyalen salaris al
offici de portantveus de general governador,
canceller, vicicanceller y, en son cas, regent la
Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència,
disposant, axí mateix, en quant a molts de dits
officis, que los dits salaris se paguen de diners
del General, com appar ab la constitució tercera, que comensa «Los quals salaris» y en lo capítol 10 de ditas Corts, en lo mateix títol, dels
quals salaris volen ditas constitucions que gozen los officials per a que sien condignament satisfets de sos treballs y per a què, puguen millor,
bé y lealment exercir sos officis, y que la tenuitat
de dits // 140r // salaris no sie occasió que falten
a ses obligacions, en prejudici y dany dels pro-
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vincials, de la bona administració de la justícia y
del beneffici públich, o també perquè en dits
Principat y comptats hi ha molts altres officis,
los quals, encara que no tinguen assignat salari
per constitució, ni aquell se’ls pague del General, emperò tenen aquell en virtut de privilegis
reals, concedits a las universitats y, per usos y
consuetuts immemorial, com són los officis de
veguers, sotsveguers, balles, jutges, assessors y
altres molts, los quals estan també creats y erigits per constitucions, privilegis, usos, consuetuts. Attès y conciderat que, del any que·s paga
la mèdia annata no poden los officials gosar de
aquella part que·s paga y aplique a sa magestat,
ans bé, per aqueix camí se’ls lleva la mitat del salari de un any, contra la mente y disposició de
ditas constitucions, privilegis, usos y consuetuts, los quals privilegis, usos y consuetuts sa
magestat, salva sa real clemència, ha de ser servit
inviolablament observar y guardar, com las mateixas constitucions, comforme està dispossat
expressament en la constitució 5, que comensa
«Statuhim y volem», sots títol «De observar
constitucions», que és lo capítol 29 de las Corts
celebrades en la ciutat de Gerona per lo sereníssim senyor rey en Jaume 1, de felice recordació,
y en la constitució 10 del mateix títol, que comensa «Desijant», que és lo capítol 18 de las
Corts de Barcelona del any 1481, y las constitucions que estan posades sots títol «Si contra
dret y utilitat pública» y altres semblants, que
han consultat sobre aquest fet los assessors y advocat fiscal ordinaris del General y doctors que
han aplicats, los quals són estats de vot y parer,
per los motius y causes dalt deduhides, que lo
sobredit decret real de las ditas mèdias annatas,
en quant aquell comprèn y se exequuta en las
gràcias y provisions dels officis reals dels dits
Principat y comtats, que tenen assenyalats salaris, axí per constitucions, com per privilegis, és
contra la disposició de ditas constitucions generals y drets de Cathalunya y, per consegüent, los
dits deputats, per conseguir y alcansar lo reparo
y esmena de ditas constitucions, tenen // 140v //
obligació de opposar-se a ellas y fer, per dit effecte, totas las diligèncias que disposan las mateixas constitucions, segons lo ús y styl del dit
General. En exequució del qual vot y parer y
per satisfer a llur obligació, estant molt certs
que sa magestat en lo fer del dit son real decret
no tingué notícia de la disposició de las ditas
constitucions, usos, consuetuts, privilegis y altres drets de aquest Principat y comtats, dalt
mencionats, ab los quals las magestats dels sereníssims senyors reys de Aragó, sos pares y progenitors, de gloriosa memòria, són estats servits
honrrar aquesta nació cathalana y que, si hagués
tingut notícia de aquellas y aquells, fore estat
servit, per sa real clemència, no compèndrer ab
dit decret real aquestos Principat y comtats y
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que, informat sa magestat de ditas aquestes
constitucions y demés privilegis, manarà observar la exequució del dit decret, declarant no ser
estat de la sua real intenció compèndrer aquell
la present província, en lo que té respecte als
dits officis mencionats en las daltditas constitucions, usos y consuetuts, comforme la declaració feta per dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats han representat a vostra excel·lència la dita contrafacció, lezió y prejudici
que·s fa a las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta província per lo
dit decret real fet per sa magestat, tenint la imposició de la dita mèdia annata y exacció de
aquella, en rahó de dits officis reals compresos
en lo dit vot de dits assessors, advocat fiscal y
demés doctors, ab lo qual se declara la dita contrafacció, y han suplicat, extrajudicialment, a
vostra excel·lència fos servit representar la dita
contrafacció a sa magestat, ab expressió de la
disposició de ditas generals constitucions perquè fos de son real servey manar no se exequute
dit decret real en aquestos Principat y comtats,
quant als dits officis reals, que comprenen las
ditas generals constitucions, privilegis y demés
drets. Y com, excel·lentíssim senyor, la exequució del dit decret real, fins lo die present no haja
parat, ans bé se veja continuar-se aquell en
aquestos Principat y comtats, exhigint-se, com
se exhigeix, la dita mèdia annata en totas las
gràcias y mercès que sa // 141r // magestat se
serveix concedir, tant en rahó dels dits officis
compresos en las ditas constitucions y vot dels
dits assessors, com altres. Per ço, dits deputats,
attenent a sa obligació, altra vegada representen, extrajudicialment, a vostra excel·lència lo
mateix que ja han representat, suplicant sie del
servey de vostra excel·lència representar a sa magestat la dita contrafacció y la disposició de les
ditas generals constitucions, perquè sie de son
real servey honrar aquesta província y provincials de ella en manar sobresèurer en la exequució del dit decret real y que, en avant, no se exequute en aquesta província ni se exegesca en
aquella la dita mèdia annata en rahó dels dits officis reals, que·s comprenen ab ditas generals
constitucions, privilegis y altres drets de aquesta
terra, comforme lo dit vot de dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, per encontrar,
com ja està dit, ab ditas generals constitucions,
del que dits deputats ne rebran singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.»
E poch aprés, tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori, que
ells, inseguint lo orde y voluntat de ses senyories, se eren conferits en la casa y palàcio del excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lochtinent y capità general de sa magestat
en aquestos Principat y comtats, lo qual té y

posseheix en la present ciutat de Barcelona y en
lo pla de Sanct Francesch de aquella y, que sa
excel·lència los habia rebut ab demonstració de
molta alegria y ab molta cortesia en una sala de
sa casa y palàcio, y que, aprés de haver-los donat
sa excel·lència cadires y ésser-se assentats, havien explicat a sa excel·lència de paraula la dita
embaxada y després donat còpia de aquella, y
que sa excel·lència los havia respost, que ja acerca del negoci representat ab dita embaxada havia scrit a sa magestat y que li scriuria altra vegada y que procuraria en tot la observança de las
generals constitucions, privilegis y demés drets
de aquesta província.
141v

Dimecres, a XXIII. En aquest die, Pere Matheu y
Miquel Rossell, mestres de cases, ciutadans de
Barcelona, presents en consistori de ses senyories, mitgensant jurament per ells prestat en poder del senyor deputat ecclesiàstich, feren relació a ses senyories sobre del preufet donat a fer
a Pere Roca, mestre de cases, en la dressana de la
present ciutat, ab acte rebut en la scrivania major
del dit General a 27 de agost pròxim passat, la
qual donaren y lliuraren en mà y poder de ses
senyories scrita en un full de paper. E ses senyories manaren que aquella fos cusida en lo dietari
de la present casa, la qual és signada de letra Va.

142r

Dimecres, a XXX. Festa del gloriós apòstol sanct
Andreu. En aquest die se féu extracció de consellers de la present ciutat de Barcelona, en la
qual foren extrets, ço és, en conseller en cap lo
noble don Grau de Peguera, en Barcelona populat, conseller segon lo magnífich Pere Pau
Miquel, doctor en medicina, conseller ters lo
magnífich Joseph Móra, ciutadà honrrat de
Barcelona, conseller quart Francesch Nebot,
mercader, conseller quint, Antoni Casanoves,
droguer<s>, ciutadans de dita ciutat.

142v

Dezembre MDCXXXIII

capítols y actes de Cort, usos, pràtigues, styls y
observanças del dit General y present casa de la
Deputació. E ses senyories admeteren la dita renunciació en quant poden y per capítols de
Cort los és lícit y permès y se offeriren promptes
y apparellats en fer la provisió del dit offici,
comforme se suplicà. Presents per testimonis
mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament del
rey, nostre senyor, y Francesch Pastor, notari
públich de Barcelona.
143r

Dijous, a VIII. Festa de la Purísima Concepció
de Nostra Senyora.

143v

Diumenge, a XI. En aquest die, lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del General de Cathalunya, mitjensant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de
son offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats del dit General, que lo excel·lentíssim senyor Juanetín Doria, capità general de
la esquadra de les galeres del excel·lentíssim
duch de Tursi, las quals, de present se troben en
lo moll de la present ciutat de Barcelona, per
medi y a instància de ses senyories y diligèncias
fetas de orde y manament de ses senyories per lo
dit síndich, per observança de las generals constitucions, drets, privilegis, usos y costums e observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de ditas
galeras y donada llibertat a Joan Mas, alias Pere
de Sellent, treballador de la // 144r // vila de Sellent, lo qual fonch condempnat a servir a sa
magestat remant en ditas galeras per lo Real
Consell del present principat de Cathalunya,
per temps de sinch anys, ab sentència proferida
a dos de dezembre 1628, per haver ja acabat lo
temps de sa penitència, comptant aquell del die
de la pronunciació de dita sentència. Y, axí mateix donà també llibertat a Steve Mula, natural
de la vila de Estersil, de la isla de Cerdenya, que,
axí mateix, fonch condemnat a servir remant a
sa magestat en ditas galeras per temps de sinch
anys, ab sentència proferida per lo molt reverent
inquisidor de la dita isla de Cerdenya en la ciutat de Çàsser. E ses senyories manaren que la
present relació fos continuada en lo present dietari y donada còpia a qui demanarà aquella.

Divendres, a II. En aquest die Gabriel Quer,
passamaner, ciutadà de Barcelona, hu dels porters ordinaris del General de Cathalunya y present casa de la Deputació, present en consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del dit General, renuncià en mà y poder de ses senyories
lo dit son offici de hu dels porters ordinaris del
dit General, que ell obtenia y possehia, en favor
de Pere Dalmau, sastre, ciutadà de Barcelona,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer
la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor del dit Pere Dalmau, persona hàbil y sufficient per a obtenir aquell, attès que dit offici és
vendible y dels que·s poden renunciar, segons
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1656.
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Dimecres, a XIIIIo. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, los senyors deputat militar // 144v // y oÿdor ecclesiàstich absents,
acompanyats de molts officials del General,
consistorialment, ab los porters devant y masses
grans, anaren en la dressana que lo dit General
té en la present ciutat de Barcelona a vèurer, mirar y regonèxer las obras de la dita dressana,
que·ls era estat referit que necessitavan de reparo y fortificació, per ço, que amostraven voler-

[ 1633 ]

[ 1633 ]

se enderrocar en algunas parts y en altres necessitaven de continuació per la conservació de
aquelles, per estar imperfetes y, axí, ab perill
molt gran de càurer, y arribats que foren en la
dita dressana ses senyories, en companyia dels
dits officials del General y també de altres persones, mestres de cases y altres, pràtigues de
obres, veren, miraren y regonegueren ab molta
puntualitat y attendència del que convenia haver-se de fer ditas obras per lo reparo, manteniment y sustento de aquelles y també per lo effecte que aquelles són fetes y, vistas, mirades y
regonegudes dites obres, tingut entre si madur
tracte y col·loqui, restaren ses senyories ab resolució de que se deliberàs lo que aparexeria convenient y necessari y, axí, se’n tornaren en la
present casa de la Deputació, ab lo mateix
acompanyament y solempnitat que eren anatsa.
145r

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya los molt reverent y magnífichs senyors don Miquel Sala, regent la Real
Cancelleria, Hierònym Astor, Hierònym Guerau, Jaume Mir y Miquel Joan Magarola, en
quiscun dret y de la Real Audiència doctors, los
quals donaren y lliuraren a ses senyories un vot
en scrits, firmat de mà de quiscú d’ells, acerca de
las cosas en dit vot baix insertat contengudes. E
ses senyories manaren que dit vot fos, per lo
scrivà major y secretari del dit General, continuat
en lo present dietari, lo qual és del tenor següent:
«In facto causae vertentis in consistorio admodum illustrium deputatorum Generalis Cathaloniae inter Clementem Gau, arrendatarium,
Franciscum Rossello et Jorda et alios villae Perpiniani, fidejussores jurium Generalitatum bullae
plumbi, sigilli cerae et aliorum jocalium // 145v
// colligendorum in villa et collecta Perpiniani et
tabula ejusdem et in aliis tabulis cum illa venditis et arrendari solites, ex una, et fisci procuratorem Generalitatis Cathaloniae, ex altera. Viso
processu inter dictas partes actitato et aliis videndis, visis. Attento licet pro parte dictorum agencium fuerit praetensum cum suplicacione pro eorum parte, oblata die 28 maii et cum articulis 6
octobris 1632 oblatis et alias fore ac esse absolvendos a solucione praecis arrendamenti dictae bullae per eos firmati die 13 junii 1629, penes Antonium Thio, scribam majorem et secretarium
dicti Generali Cathaloniae, saltim a die septima septembri 1631, quo die fuit declaratum in
villa Perpiniani vigere morbum epidemiae sive
pestis et, ex hoc, prohibitum commercium habitantibus in dicta villa usque ad diem quo, ob recuperatam salutem, fuit eidem villae commercium restitutum, quia prohibito commercio in
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1656.
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consequenciam contrectacio et utilitas exaccionis
dicti juris bullae in maximum dicti arrendatori
damnum fuit impedita, ob casum pestis, quem
appelacione mortalitatis in dicto instrumento expresse susceptae non contineri praetenditur, maxime quia hanc prohibicionem provenire aiunt ex
praeconiis provisis per dictos deputatos 13 septembris 1631, posteae publicatis sicque horum facto
sequutum fuisse dampnum, quod per renunciacionem, quamtumvis Generalem nunquam censetur remissum et similiter facienda eisdem esse
damna ex hac causa sequuta. Quia tamen ex instrumenti dicti arrendamenti et alia constat Clementem Gau, arrendatarium praefatum et eius
fidejussores penes se inter alia suscepisse periculum mortalitatis, cuius apellacione venit pestis et
ita oneri illorum cedere damna ex mortalitate
prosequuta. Et dictum comercium ante praeconia dictorum deputatorum interdictum fuit pluribus regiis praeconiis excellentissimi dominis locumtenentis presentis Principatus, sub gravibus
poenis corporalibus et combustionis mercium,
quae omnino observari debebant consequenter,
non cessavit commercium facto deputatorum nec
dampna praetensa ex praeconiis illorum fuerunt
sequuta. Et // 146r // in omni casu ex prohibicione commercii regni Franciae, per eandem partem allegata, cum articulo 10 ex dictis articulis
non fuit impedida exaccio jurium dictae bullae,
cum ea non debeantur ob ingressum mercium,
sed ex expensione illarum. His et aliis meritis processus attentis et alia, nobili regens Regiam Cancelleriam et doctores Regiae Audienciae infrascripti sunt voti, quod dictis agentibus in et per eos
pretensis, silencium imponatur et ab eadem peticione procurator fiscalis Generalis Cathaloniae
in exequutione seu precii dicti arrendamenti,
exaccione non obstantibus, per actores in contrarium deductis et allegatis. Don Michael Sala, regens. Hieronymus Guerau. Michael Joannes Magarola. Hieronymus Astor. Jacobus Mir»
Dimars, a XX. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi dels molt reverent y magnífichs Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, Joseph de Bellafilla, donzell, en Barcelona
domiciliat, y micer Jacinto Fàbregues, ciutadà
honrrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lochtinent y capità general de la magestat del rey,
nostre senyor, en aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, una
embaxada representant-li ab ella las violacions
de constitucions y vexacions grans que los capitans, officials, ministres y soldats de las companyias del tèrcio que està allotjat en Vilafranca de
Panadès fan quiscun die, comforme en dita embaxada baix insertada és de vèurer, la qual és del
tenor següent:

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de aquestos Principat de
Cathalunya // 146v // y comtats de Rosselló y
Cerdanya, essent-los estats representat per lo
síndich de Vilafranca de Panadès los excessos y
oppressions, violacions y contrafaccions de las
generals constitucions, drets, privilegis, prerrogatives, llibertats y immunitats de aquesta província, naturals y poblats de aquella fets y fetes y
que quiscun die van fent en la dita vila de Vilafranca de Panadès y als naturals y poblats de
aquella los capitans, officials, ministres y soldats
del tèrcio que, de sinch o sis mesos a esta part
està allotjat en dita vila de Vilafranca de Panadès, en virtut de orde de vostre excel·lència,
fent-se lo allotjament per las casas delsa naturals
y habitants en dita vila, ab polisses o bolletes
que diuen haver obtingut de vostra excel·lència
y, havent-se de fer ab polisses dels consellers, jurats o regidors de la universitat, com està disposat en la constitució única, títol «De aposentadors» y, no volent contentar-se del que, per
drets de aquest Principat y comtats se’ls deu donar, se fan donar ab violència las provisions y
aliments que·ls apar, axí de menjar com altres y,
axí mateix, composant los naturals y habitants
de dita vila y altres, qui per comers o altrament
van o hixen de aquella, la entrada y exida de
aquella, extorquint notables summas y quantitants dels dits naturals y poblats en dita vila,
commerciants y negociants en aquella. Acudint
a la obligació de son càrrech, que màximament
consisteix en lo procurar la integritat y observança de las ditas generals constitucions, prerrogatives, libertats, franquesas y altres drets de
dits aquestos Principat y comtats, naturals y poblats de aquells, prohibint semblants y altres excessos, oppressions, vexacions y altres molèstias
que han causat y fet y, de present, causen y fan
los dits capitans, officials, ministres y soldats del
dit tèrcio y en procurar lo reparo y esmena de
las ditas contrafaccions, violacions y vexacions,
han procurat se rebés, com se ha rebut, informació dels dits excessos, contrafaccions, oppressions y vexacions y han consultat aquest fet
ab los assessors ordinaris y advocat fiscal del dit
General, los quals, attès del procés de dita informació, ha constat y consta dels dits procehiments dels dits capitans, officials, ministres y
soldats del dit tèrcio allotjat en // 147r // dita vila
de Vilafranca de Panadès, han provehit y declarat dits procehiments fets per dits capitans, officials y ministres y soldats del dit tèrcio ésser directament contra las ditas constitucions de
Cathalunya y, senyaladament, contra la constitució XX, sots títol «De vectigals» y, per consegüent, haver-se de procehir en lo modo y forma
en la dita constitució contenguts y altrament,

comforme a la observança de ditas y altres constitucions demanan y aquellas disposan. Per ço,
excel·lentíssim senyor, los dits deputats representan extrajudicialment a vostra excel·lència las
ditas contrafaccions de las ditas generals constitucions, privilegis, praerrogatives, immunitats y
libertats de dits aquestos Principat y comtats,
oppressions y vexacions fets y fetes y que fan
quiscun die dits capitans, officials, ministres y
soldats de les companyias del dit tèrcio, tant en
orde dels dits allotjaments de aquells, com en
las composicions de la entrada y exida de dita
vila, extorquint diverses quantitats de diner,
com també en fer-se donar ab violència y sens
paga alguna, las provisions y manteniments y
demés coses, que apar ultra y contra forma del
que, ab ditas constitucions està disposat, y ab
certa violació y contrafacció de aquellas, suplicant, axí mateix, extrajudicialment, a vostra excel·lència sie de son servey manar cassar, revocar
y annul·lar los dits procehiments y reparar y esmanar las ditas contrafaccions de ditas constitucions y demés drets, y los danys y detriments
que de aquí se han seguit y manar que, de aquí
al devant, no·s fassen en manera alguna, del que
dits deputats, en nom de aquesta província, naturals y poblats de aquella rebran singular gràcia
y mercè de mà de vostra excel·lència.»
E poch aprés, tornats dits senyors embaxadors
en la present casa de la Deputació, referiren a
ses senyories en son consistori, que ells, inseguint lo orde y voluntat de ses senyories, se eren
conferits en la casa y palàcio del dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona // 147v // y de Segorb, lochtinent y capità general de sa magestat
en aquestos Principat y comtats, la qual té y
posseheix en la present ciutat de Barcelona y en
lo pla de Sanct Francesch de aquella, y que sa
excel·lència los havia rebuts ab demonstració de
contento y alegria, y que, després de haver-los
donat cadires y ésser-se assentats, li havien explicat de paraula la dita embaxada y, després, li
havien donat y lliurat còpia de aquella. E que sa
excel·lència los havie respost que ell la miraria y
que desijava summament la observança de las
generals constitucions, privilegis y altres drets
de aquesta província.
Dimecres, a
Thomàs.
148r

XXI.

Festa del gloriós apòstol sanct

Diumenge, a XXV de dezembre. Festa de la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist, any MDCXXXIIIIo.
Dilluns, a XXVI. Festa del gloriós sanct Esteve.
Dimars, a XXVII. Festa del gloriós evangelista
sanct Joan.

a. a continuació ratllat Generals.
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148v

Janer MDCXXXIIIIo

Dilluns, a XXX. En aquest die, lo magnífich
Onoffre Morell, donzell, en la ciutat de Tarragona domiciliat, deputat local del General de
dita ciutat y col·lecta de Tarragona, trobat personalment en lo consistori de ses senyories,
prestat per ell jurament en mà y poder de ses
senyories, féu relació que ell, com ha deputat
local que és de la dita ciutat y col·lecta de Tarragona, y inseguint lo orde que dix haver tingut
del consistori de ses senyories, féu manament a
Barthomeu Pàmias, guarda ordinària del General en lo port de Salou, que, segons disposició
de capítols y actes de Cort // 152r // y ordinacions del dit General y obligació del dit son offici, fes personal residència y habitació en lo dit
port de Salou, o almenys, en la vila de Vilaseca,
que és lo més vehí lloch y vila y taula del General del dit port de Salou, y que exercís allí son
offici de guarda, comforme la institució de
aquell, de la mateixa manera que havien acostumat de habitar y residir sos predecessors, ab
comminació que li ha feta de les penes dels capítols y actes de Cort y ordinacions del dit General y, en particular, de privació de son offici de
guarda, attès lo gran dany que reb lo General
per dexar ell de residir a hont té obligació y residir, com resideix ab casa y família, en la vila de
Reus y, no obstant los manaments que li ha fets,
ab las comminacions de las ditas penas y de la
privació del dit offici, may ha volgut residir, ni
resideix de present, ni en lo dit port de Salou, ni
en la dita vila de Vilaseca, ans bé, resideix ab sa
casa y família en la dita vila de Reus, comforme
ell, dit deputat local ne ha rebuda informació y
enviada a ses senyories, lo que redunda en notable detriment del dit General, majorment havent cerca de un any, poch més o manco, que
no resideix dita guarda y que li són estats fets y
presentats los dits manaments en legítima forma.

Diumenge, lo primer. Festa del la Circuncició
de Nostre Senyor Jesuchrist.
149r

Divendres, a VI. Festa dels Reys.
Disapte, a VII. Festa del gloriós pare sanct Ramon de Penyafort.

149v

Divendres, a XIII. En aquest die, lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del General de Cathalunya, mitjensant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de
son offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors
deputats del dit General, que lo die de aÿr, que
comptàvem als dotse del corrent, se conferí en la
galera capitana de la esquadra de Gènova que,
de present, se troba en lo moll de la present ciutat y, en ella, de part de ses senyories, per observança de las generals constitucions, drets, privilegis, usos, costums y observanças del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, demanà al capità de dita galera, qui és
Nicholàs Mandillo, que donàs llibertat a Jaume
Prats, del lloch de las Franquesas, lo qual fonch
condempnat a servir a sa magestat remant en
dita galera per temps de set anys per lo Real
Consell del present principat de Cathalunya, ab
sentència proferida en dit Real Consell a relació
del magnífich micer Pau Guiamet, attès hauda
ha acabat lo temps de sa condenació y penitència. E lo dit Nicholàs Mandillo, capità de dita
galera demuntdit, encontinent donà llibertat y
tragué de dita galera al dit Jaume Prats, no obstant que en los llibres de dita galera estigués, dit
Jaume Prats, assentat y scrit per deu anys, y ses
senyories manaren que la dita relació fos continuada en lo dietari de la present casa y donada
còpia a qui demanarà aquella.

150v

Divendres, a
Sebastià.

151r

Dissapte, a XXVIII. En aquest die, lo magnífich
Agustí de Llana, donzell, racional del General y
present casa de la Deputació, present en consistori de ses senyories, // 151v // de paraula ha fet
relació, que Onoffre Massanés, negociant, ciutadà de Barcelona, sobrecullidor del General de
Cathalunya de la part de ponent, ha comptada y
pagada la terça de janer, febrer y mars pròxim
passada de 1633, tant del dret ordinari, com de
galeres, exceptats los libres y diners de las taulas
de Vilaller, Viella, en la vall d’Aran, Vimbodí o
la Spluga de Francolí y los libres y diners col·lectats en la vila de Cervera dels çafrans no arrendats en lo primer any, que finí al primer de novembre pròxim passat, los quals deuen los dits
llibres y diners de dita terça y any respective.

XX.

Febrer MDCXXXIIIIo

Festa del gloriós màrtir sanct
152v

Dijous, a II. Festa de Nostra Senyora Sanctíssima.

153v

Dilluns, a XIII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los noble don Joan de
Peguera, en Barcelona populat, Hierònym de
Calders, donzell, en Barcelona domiciliat, y
Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona,
ab embaxada de part del bras militar y, de paraula, representaren a ses senyories, de part de
dit bras, que la majestat del rey, nostre senyor,
ha manat despedir y presentar a moltas personas
militars unas cartillas amonestant-los ab ellas
que se aparellassen ab cavalls, armes y altres aparatos de guerra per a son real servey, que ab altres los serà notificat, seguint y acompanyant a
sa majestat e o al excel·lentíssim senyor duch de
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nyors consellers y clavari de la present ciutat és
estat fet manament de part del lochtinent del
offici de mestre racional de casa y cort del rey,
nostre senyor, que dins trenta dies, a pena de
mil ducats, hagen de haver donat los arrendaments o certifficatòries de la exacció dels drets e
imposicions que reb la ciutat des de 8 de juliol
1599 fins per tot lo any 1633, ha effecte que·s
puga fer lo compte // 155r // del que·s deu per lo
quint al rey, nostre senyor. La ciutat, per defensar-se de aquesta pretensió ha enviat al rey, nostre senyor, a suplicar-lo fos servit de manar vèurer extrajudicialment la justícia té, fundada en
reals privilegis, en virtut dels quals és exempta
de haver de pagar-li quint, y la mateixa diligència ha feta ab lo excel·lentíssim senyor lochtinent general de aquest Principat y, en particular, ha suplicat a sa excel·lència fos servit
nomenar personas a qui, extrajudicialment, se
pogués acudir per a informar-les de la justícia de
la ciutat y amostrar los privilegis de dita exempció y lo demés conferent per sa justícia y manar
sobresèurer en lo entretant en la exequució de
dits manaments, que són, en effecte, las mateixas diligèncias que·s feren los anys 1620, 1621 y
1622, en occasió que a la ciutat se havian presentat altres semblants manaments, las quals,
foren de tanta importància que, hoïda la ciutat
extrajudicialment per las personas que, per lo
excel·lentíssim duch de Alcalà, alashoras lochtinent y capità general, foren anomenades, se sobresegué en dits manaments. Y si bé espera la
ciutat tota mercè de la magestat del rey, nostre
senyor y de sa excel·lència, però ab la intercessió
de vostra senyoria, confia y spera rèbrer la major
y, axí, a vostra senyoria suplica sian servits intercedir ab sa majestat y ab sa excel·lència ab las veres que sol afavorir a la ciutat ab los medis convenients, per a que alcanse aquesta mercè.

Cardona, son lochtinent y capità general, per la
obligació, que dix li tenen, per rahó dels feus reals y que, axí mateix, per los officials reals se tenian algunas casas y, en particular, en la vila de
Sanct Boy, las qual(s) cosas se entenen que encontran ab las generals constitucions, drets y
privilegis de aquesta província, naturals y poblats d’ella, suplicant a ses senyories fossen servits manar-ho advertir y vèurer la contrafacció
que·s pretén y procuren lo degut reparo. E ses
senyories respongueren que estaven promptes y
aparellats en acudir a la obligació de sos càrrechs y al reparo de dits encontres y prejudicis.
154r
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Dimars, a XIIIIo. En aquest die, lo magnífich
Thomàs Vidal de Roda, burgès de la vila de
Puigcerdà, com a procuradaor de Francesch Artells, sastre, guarda ordinària del General de
Cathalunya de la ciutat y col·lecta de Tortosa,
substituït de mossèn Jaume Llor, prevere, en
Barcelona residint, procurador de dit Francesch
Artells, comforme de sa substitució, en la qual,
de la constitució de dit mossèn Jaume Llor se fa
plena y specífica menció, consta per acte rebut
en poder del honorable y discret Jacint Parejà,
notari de Barcelona, a trenta del mes de janer
pròxim passat, constituït personalment en lo
consistori dels molt il·lustres senyors diputats
del General de Cathalunya, en lo dit nom, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories, pure,
líbere y simplement lo dit offici de guarda ordinària del dit General de dita ciutat y col·lecta
de Tortosa, que obté lo dit son principal per
concessió y provisió de ses senyories, suplicant a
ses senyories sien servits admètrer la dita renunciació y, axí, provehir lo dit offici en persona a
ses senyories ben vista, comforme disposició de
capítols y actes de Cort. E ses senyories admeteren la dita renunciació, si y en quant poden y
per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Pere Dalmau y
Lluch Duran, porters ordinaris de la present
casa de la Deputació.

156r

Dijous, a XVI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories ab embaxada, de part de
la present ciutat, los nobles y magnífichs senyors don Joan de Eril, en Barcelona populat, y
Diego Monfar, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals, de part de la dita ciutat, representaren
a ses senyories las cosas contengudes en un paper que donaren a ses senyories. E ses senyories,
llegit lo dit paper per mi, scrivà major y secretari
del dit General, respongueren que estavan molt
promptes y aparellats en acudir a la dita ciutat y
ferien per ella tot lo que convindrie, donant
loch los capítols y actes de Cort, lo qual paper és
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Al(s) molt il·lustres se509

Divendres, a XXIIIIo. Festa del gloriós apòstol
sanct Mathià. En aquest die, entre quatre y
sinch hores de la tarde, entrà en aquesta ciutat
de Barcelona lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor don Garci Gil Manrrique, bisbe de
aquesta ciutat, deputat ecclesiàstich del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, al qual se li féu una sumptuosa entrada, axí per los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General, com per los
molt il·lustres senyors consellers, Capítol y canonges y universitat dels studis generals de la
dita aquesta ciutat, ab molta solempnitat, comforme en semblants occasions de entrades de
bisbes de Barcelona en ella se és acostumat, al
qual, lo consistori dels dits senyors deputats envià primer dos embaxadors, que foren los senyors Hierònym Calders, senyor del castell y
terme de Sancta Fe, y don Francisco de Çabater, del orde y milícia de Sanct Joan de Hierusa-
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lem, los quals, ab embaxada del dit consistori,
anaren fins al Hospitalet, a hont ere anat sa senyoria reverendíssima per occasió de la dita entrada, lo qual trobaren ja a punt per a venir-se’n
en la present ciutat. Dits senyors embaxadors,
encontinent li explicaren la dita embaxada, //
156v // donant-li lo parabién y norabona y la
benvinguda, ab significació del molt contento y
alegria que lo dit consistori y personas consistorials, de aquell tenen de vèurer a sa senyoria reverendíssima, bisbe de aquesta ciutat y bisbat de
Barcelona, en la qual ses senyories, per rahó de
son càrrech de deputats resideixen y celebren
son consistori y ja més, per sa senyoria, persona
consistorial de aquell, prometent-se ses senyories, axí com a personas singulars, com també
en nom de aquesta província, pròsperos successos y felicitat en lo govern y administració de
sos càrrechs de deputats y oÿdors de comptes,
per lo bon medi y intercessió de sa reverendíssima. E lo senyor bisbe, oÿda la dita embaxada,
féu demonstració de molt contento y alegria,
offerint-se prompte en tot lo que sie del servey
de ses senyories y beneffici de aquesta província
y encontinent se posà a punt, prenent lo camí
per aquesta ciutat, acompanyat de dits embaxadors, y fins en dret de la riera de Sans, a hont
trobaren, dit senyor bisbe y embaxadors, la dita
universitat, dels dits studis generals de aquesta
ciutat que, en la forma acostumada anà a rèbrer
y acompanyar al dit senyor bisbe, y los embaxadors, encontinent trobada la dita universitat, se
despediren de sa senyoria y se’n tornaren en
aquesta ciutat y, trobant per lo camí a ses senyories, representaren a ses senyories, referint com
ells havien feta la embaxada y que lo senyor bisbe habia rebuda la dita embaxada ab demonstració de molta alegria y contento ab molt cumplimet. Y després, per lo correu Phelip Ferrandis se tingué notícia com lo senyor bisbe ja venia acompanyat de la dita universitat fins en vista de aquesta ciutat y que lo molt reverent y insigne Capítol ere ja arribat y havia rebut a sa
senyoria reverndíssima y que, despedida la dita
universitat, venia acompanyat del dit molt reverent y insigne Capítol, y los senyors deputats y
oÿdors de comptes consistorialment, los quals,
ab los porters y masses grans altas devant,
acompanyats solempnament de molts officials
de la casa de la Deputació y General, axí militars
com altres, ab sos cavalls molt ben adresats,
eran partits de la // 157r // present ciutat per a
fer la dita embaxada, recibiment y acompanyament de dit senyor bisbe, anaren acostant-se a
poch a poch, fins en dret de unes moreres que· y
ha en un camp, més enllà de la Creu Cuberta, y
descubrint que dit senyor bisbe, acompanyat
del dit Capítol venie, anaren ab lo dit acompanyament fins a encontrar ab dit senyor bisbe, y
reberen a sa senyoria reverendíssima ab lo degut

acatament y, dit Capítol, se despedí y se’n
tornà, y lo senyor deputat real se posà al costat
de sa senyoria reverendíssima, a la mà esquerra,
per no ser-hi lo senyor deputat militar, per estar
impedit de poder anar a cavall, y los senyors oÿdors ecclesiàstich, militar y real se posaren devant de dits senyors bisbe y deputat y las ditas
masses y porter devant de ells y, axí, se’n vingueren a poc a poch fins casi a la Creu Cuberta,
a hont arribaren los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, los quals reberen a sa
senyoria reverendíssima y, lo consistori dels senyors deputats se despedí de sa senyoria y se’n
tornà, restant lo senyor bisbe ab lo acompanyament dels senyors consellers, ab lo qual entrà en
la present ciutat y, lo consistori dels senyors deputats, arribat(s) en la present casa acompanyat
dels dits officials, se disgregà, y lo senyor bisbe,
ab dits senyors consellers acompanyat, entrà en
la Seu hi·s féu la solempnitat y cerimonial en
semblants fer acostumants.
Dissapte, a XXV. En aquest die anaren ses senyories consistorialment, ben acompanyats de
molts officials del General, ab los porters y masses grans devant, a besar la mà al molt il·lustre y
reverendíssim senyor don Garci Gil Manrrique,
bisbe de Barcelona, òlim de Gerona, deputat
ecclesiàstich del mateix General, y arribats en
son palàcio, havent-li donat la benvinguda, li
besaren la mà y, després de fetas moltes cortesies entre ells, se despediren y, ab dit acompanyament se’n tornaren en la present casa de la
Deputació a hont se disgregaren.
157v
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Mars MDCXXXIIIIo
Dijous, a II. En aquest die vingueren ab embaxada, de part del bras militara, // 158r // en consistori de ses senyories los noble y il·lustres senyors don Joan de Peguera, Miquel Joan
Granollacs, donzell, y Agustí Pexau, ciutadà
honrrat de Barcelona, los quals representaren a
ses senyories, de part del dit bras, las cosas contengudes en un full de paper, lo qual, juntament ab altre en aquell mencionat, donaren y
liuraren a ses senyories. E ses senyories, oÿda la
dita embaxada per lectura feta del dit paper per
mi, scrivà major y secretari del dit General, respongueren de paraula que ells, en tot lo que donaria loch la obligació de son càrrech, acudirien
al servey del dit bras militar y manaren que la
dita scriptura mencionada en ella fos continuada en lo dietari de la present casa y la altra scriptura mencionada en ella fos cusida, comforme
se segueix:

a. a continuació una embaxada i un vot, transcrits a l’Apèndix 4, pàg. 1657.

«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar nos ha
ordenat portàssem a vostra senyoria còpia del
paper fet per sos officials, elets y advocats, y juntament, los suplicàssem de sa part, que sien servits exir a la defensa del que en ell se diu y, per
millor açert de com ho han de fer, sien servits, a
més dels magnífichs advocats, que tenen nomenats per conferir-se ab los magnífichs assessors
sobre la corrent matèria, cridar als doctors Pere
Fontanella y Francesch Llenes, que·s troban firmats en lo paper a que·s fa relació, fet en lo any
1630, sobre la pragmàtica manada publicar per
la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre
senyor, a 11 de juliol de dit any, y que, per rahó
d’ella, se servescan posar en exequució lo vot
dels assessors quea eren leshores, prenent resolució per si, a soles, o cridant las personas dels
tres estaments per demanar-los de parer sobre la
forma ab que poden y deuen fer-o, segons la
concurrència del temps, perquè fou cosa de
molt sentiment y és, de present, per lo dit bras
que, tenint vot de assessors y un paper tan ben
traballat, no embiassen a Madrit a suplicar al
rey, nostre senyor, extrajudicialment fos servit
manar revocar la dita pragmàtica ni, devant de
son lochtinent, per medi // 158v // de son síndich, firmassen dupte, comforme a la constitució «Poch valria», títol «De observar constitucions» y si s’és dissimulat o olvidat los quatre
anys corrents, pot y deu fer-o remòurer, lo comensar-se esta convocació de feudataris, cosa
que·s dels mateixos mèrits o molt semblants.»
159r

Divendres, a X. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, enviaren la excel·lentíssim senyor duch de Cardona,
lochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, una embaxada per medi
dels molt reverent, noble y magnífich Pau Claris,
canonge de la Seu de Urgell, don Joan de Peguera, en Barcelona populat, y micer Francesch
Aguiló, ciutadà honrrat de Barcelona, los, quals
anaren ab las masses grans // 159v // y porters ordinaris de la present casa devant y ab acompanyament dels officials de la present casa de la Deputació en la casa y palàcio de sa excel·lència, los
quals foren rebuts per sa excel·lència, ab demonstració de molta alegria y, després de haverlos donat cadires, explicaren a sa excel·lència la dita embaxada de paraula y li donaren còpia de aquella
en scrits, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya
han entès y, del procés de informació, a instància del procurador fiscal de dit General, rebuda
a. a continuació ratllat hores.
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en la cort y consistori de dits deputats, General
y casa de la Deputació, resulta provat que, als
deu del mes de febrer pròxim passat, arribà en la
vila de Sanct Boy don Diego de Brisuela, capità
de cavalls, ab molts soldats de cavall, los quals
tapiaren ab pedra y cals los portals y finestras de
la casa de Antoni Font, balle de dita vila, fent
notables danys en ella, y axí mateix, dits capità y
soldats se’n aportaren y tragueren de la casa de
Miquel Pallarols, de dita vila, moltas càrregues
de vi, y per las finestras lansaren de dita casa tota la roba que· y havia, y se’n aportaren moltas
quarteras de ordi y sivada, y tragueren lo masover que dit Pallarols tenia en dita sa casa y tapiaren de la mateixa manera ab pedra y cals las portas y finestras de la dita casa, y també lo dit
capità féu fer y publicar per la dita vila unas cridas manant ab elles, a pena de la vida, que ninguna persona gosàs acostar-se en ditas casas ni
obrir las portas y finestras de aquelles, y cometeren molts altres excessos y delictes ab contrafacció y violació notòrias de las generals constitucions, drets y privilegis de aquesta província y
dels naturals y poblats en ella y, si bé dit capità
haje dit y publicat que ell feya los dits procehiments per manament y orde de vostra excel·lència, emperò dits deputats no se han pogut persuadir tal cosa, axí, per no constar-los que dits
// 160r // procehiments sien estats fets ab citació
de part, conclusió seguida en la Real Audiència y
ab sentència real proferida en aquella, comforme
disposició de las ditas generals constitucions y
demés drets de aquestos Principat y comtats,
com també per haver vist y experimentat lo zel
ab que vostra excel·lència és estat servit procehir
ab observança de las ditas generals constitucions, drets y privilegis. Y com, excel·lentíssim
senyor, sie de la obligació del càrrech de dits deputats procurar lo reparo y esmena de la dita
contrafacció y la punició dels contrafahents y comentents los dits delictes y excessos, ab lo modo
y forma que las mateixas constitucions disposan,
representan a vostra excel·lència, ab esta embaxada, las ditas contrafaccions y violacions de las
ditas constitucions y demés drets de aquesta
província, naturals y poblats d’ella, juntament ab
los demés excessos y delictes, suplicant extrajudicialment a vostra excel·lència sie servit manar
cassar, revocar y anul·lar los dits procehiments
com a fets contra las ditas constitucions y ab
notòria violació y contrafacció de aquelles y, per
consegüent, manar obrir los portals y finestras
de las ditas cases, ab restitució y esmena de lo vi,
grans y demés coses que han tret y se’n han
aportat y gastat de aquelles y, los contrafahents a
les dites constitucions y qui han comès los dits
excessos y delictes, ser punits y castigats ab legals
y condignes penes, reparant axí la dita contrafacció, del que dits deputats rebran singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.»
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manant ab ellas, a pena de la vida, que ninguna
persona gosàs obrir los portals y finestras de ditas casas y cometeren molts altres excessos y delictes ab notòria contrafacció y violació de las generals constitucions, drets y privilegis de aquesta
província y dels naturals y poblats en ella, per ser
fets, dits procehiments sens cognició de causa ab
citació de part, conclusió seguida en la Real Audiència y sentència real proferida en aquella,
comforme disposan las ditas generals constitucions y demés drets de dits Principat y comtats,
suplicant axí mateix, extrajudicialment, a vostra
excel·lència, fos servit manar cassar, revocar y annul·lar los dits procehiments, com ha fets contra
las ditas generals constitucions y ab notòria contrafacció y violació de aquellas y, per consegüent, manar obrir los portals y finestras de ditas
casas, ab smena y restitució de tots los danys seguits per rahó del demuntdit y, los contrafahents
a las ditas constitucions ý han comès los dits excessos y delictes, ser punits y castigats ab legals y
condignes penes, reparant axí la dita contrafacció. Y com, excel·lentíssim senyor, fins al present
los deputats no hajan alcansat lo reparo de las ditas contrafaccions de constitucions suplicats ab
dita embaxada y sie de la obligació de son càrrech y offici de deputats, fer // 162v // las degudas diligèncias per aquell, suplican axí mateix,
extrajudicialment, a vostra excel·lència lo mateix que suplicaren ab dita embaxada, que vostra excel·lència se servesca manar cassar, revocar
y anul·lar dits procehiments y, per consegüent,
obrir los portals y finestras de ditas casas ab restitució y esmena de tots los danys donats y ab
punició condigne dels delinqüents, del que dits
deputats rebran singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»

E aprés, tornats dits embxadors ab la mateixa
forma que eren anats, referiren a ses senyories
en son consistori, que ells havien aportada y explicada a sa excel·lència la dita embaxada de paraula y donada còpia de aquella en scrits, comforme per ses senyories los era estat ordenat, y
que sa excel·lència havia respost que ell miraria
lo paper de la embaxada que se li donava y respondria als senyors deputats.
160v

Dimecres, a XV. Festa de la gloriosa verge sancta
Madrona.

161v

Dimars, a XXI. Festa del gloriós sanct Benet.
Dimecres, a XXII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels molt reverent, noble y magnífich T a... Vila, canonge de la Seu de Barcelona,
don Pedro Aymerich, en Barcelona populat, y
Jacinto Sala, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren una embaxada al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, lochtinent y capità general de
sa magestat en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, los
quals embaxadors anaren en la casa y palàcio de
sa excel·lència, la qual té y posseheix en la present ciutat de Barcelona y pla de Sanct Francesch de aquella, ab las masses grans y porters
ordinaris de la present casa devant, acompanyats de molts officials de la dita present casa de
la Deputació, y foren rebuts de sa excel·lència
ab demonstració de molt contento y alegria y,
després de haver-los donat cadires, explicaren a
sa excel·lència la dita embaxada de paraula y li
donaren còpia de aquella en scrits, la qual és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Divendres, a X del corrent mes de mars, los diputats
de aquest principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, ab embaxada que feren a
vostra excel·lència, representaren extrajudicialment // 162r // lo que tenian entès y resulta provat del procés de informació, a instància del
procurador fiscal del General, rebuda en la cort
y consistori de dits deputats y casa de la Deputació, que als X del mes de febrer pròxim passat
arribà en la vila de Sanct Boy, don Diego de Brisuela, capità de cavalls, ab molts soldats de cavall, los quals tapiaren ab pedra y cals los portals
y finestras de las casas de Antoni Font, balle de
la dita vila, y de Miquel Pallarols, fent en ditas
casas notables danys, y per las finestras de la casa
de dit Pallarols llansaren tota la roba que· y havia y se’n aportaren molt ordi y sivada y tragueren lo masover que dit Pallarols tenia en dita casa
y dit capità féu fer y publicar per la dita vila cridas

E aprés, tornats dits senyors embaxadors ab la
mateixa forma que eren anats, referiren a ses
senyories en son consistori, que ells havien
aportada y explicada de paraula la dita embaxada a sa excel·lència y, després, donada còpia de
aquella en scrits, comforme per ses senyories los
era estat ordenat. Y que sa excel·lència los havia
respost que ell veuria la embaxada y respondria.
Dissapte, a XXV. Festa de Nostra Senyora Santíssima.
163r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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Dilluns, a XXVII. En aquest die se tingué junta
de braços en la present casa de la Deputació,
cridats lo mateix die, en virtut de deliberació
feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en
la qual junta entrevingueren las personas dels
tres estaments següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors doctor don Jacinto
Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, don
Jaume Meca y Terçà, camarer de Ripoll, Joseph

Rovira, canonge de la Seu de Barcelona, Jaume
Ferran, canonge de la Seu de Urgell, lo doctor
Pau Claris, canonge de la dita Seu, lo doctor
Miquel Torres, canonge de dita Seu, lo doctor
Diego Palau, canonge de la Seu de Vich, y Antoni Joan Garcia, canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament militar los senyors don Pedro Aymerich, don Bonaventura de Montaner,
mossèn Anton de Vilaplana, // 163v // mossèn
Diego de Vergós, mossèn Anton Descallar y
Roset, mossèn Joachim Valls y de Santcliment,
don Francisco de Gravalosa, mossèn Hierònym
Gorch, don Joseph Pons y de Queralt, mossèn
Miquel Pol, mossèn Llu ýs de Boxadós, don
Hierònym de Cabrera, mossèn Agustí de Llana,
mossèn Francesch de Tamarit, mossèn Joseph
de Bellafilla, mossèn Domingo Moradell, don
Phelip de Ferreras, mossèn Dionís Ciurana, don
Pedro Raguer, mossèn Joseph Spuny, mossèn
Francesch Joan de Vergós, don Joan de Eril y
Marlès, don Joan de Junyent, don Joan Tamarit, mossèn Bernat Miquel, mossèn Joan Carreras, don Joan Argensola, don Francisco de Vallgornera y Senjust, mossèn Hierònym de
Calders, mossèn Narcís Fontanet, don Pedro
Desbosch y Santvicents y don Anton de Aragall;
// 164r // per lo estament real los senyor Pere
Pau Miquel, doctor en medicina, conseller segon de la present ciutat, mossèn Bertran Desvalls, mossèn Nicholaru Bonet, mossèn Antoni
Thió, mossèn Francesch Dalmau y mossèn
Francesch Palau. Als quals, per ses senyories
fonch feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Ab embaxada feta per
lo bras militar, dijous a 2 del corrent mes de
mars, fonch representada al consistori dels deputats la contrafacció de las generals contitucions, privilegis y altres drets de aquesta província, naturals y poblats de aquella, per la
pragmàtica manada publicar per la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, a 11
del mes de juliol del any 1630, sobre la cognició
de las causas que sa magestat a dita sa real
pragmàtica mencionades mana ser concedida y
comesa a son balle general y a la cort y consistori de aquell y ab la observança que sa magestat
mana se fassa del disposat en dita real pragmàtica, instant dit bras militar als deputats, per lo reparo de la contrafacció y prejudici de ditas generals constitucions. Los dits deputats, desijant
summament acudir a la obligació de son offici y,
per consegüent , procurar lo dit reparo y esmena de la dita contrafacció y la observança de las
ditas generals constitucions, han feta particular
diligència en saber lo modo y manera, ab lo
qual més fàcilment y ab més commoditat del
General y observança de las ditas constitucions,
privilegis y demés drets de aquestos Principat y
comtats // 164v // poguessen procehir y, major513

ment, han fet mirar y poderar las constitucions
col·locades baix del títol «De observar constitucions», y en particular las contitucions 8, 9, 11 y
15 del mateix títol y la constitució 45 de las
Corts del any 1599 y lo capítol 5 del nou redrés
del General, del mateix any, y molts libres, axí
de deliberacions, com de dietaris de la present
casa de la Deputació, axí antichs com moderns,
y, en ells, lo modo y forma ab que, en la present
casa de la Deputació s’és acostumat procehir en
casos de contrafaccions de constitucions. Y axí
mateix, un vot fet en la present casa acerca de la
contrafacció de constitucions feta per la pragmàtica de prohibició de pedrenyals y publicacions de aquelles y altres actes seguits, en virtut
de ditas pragmàticas, lo qual se féu a 2 del mes
de maig 1625 per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ab intervenció de molts
doctors aplicats, lo qual serà legit a vostres senyorias per la intel·ligència de aquell, per las
quals constitucions, vots y altres papers no·s
col·ligeix forma certa per a poder-se procehir
per lo reparo y esmena de las ditas contrafaccions, judicial o extrajudicial, ans bé apar lo
modo de procehir ser comès al consistori de dits
deputats perquè elegescan lo més convenient y
de major ponderació y utilitat, de ont dits deputats, desijant accertar en fet de tanta ponderació
y importància, han deliberat comunicar, com
comunican, aquell a vostra senyoria, perquè,
com a personas dels tres estaments de aquestos
principat y comtats, de tanta eminència, experiència y zel del beneffici de aquesta província,
naturals y poblats en ella y tant interessades y effectes al bon succès de las cosas de aquesta casa,
se servescan aconsellar-los lo que·ls aparexerà
convenir, acerca dels modo y forma ab que se ha
hi·s deu procehir per alcansar lo reparo y esmena
de las ditas contrafaccions y la observança de ditas constitucions y en tot lo demés que aparexerà
a vostra senyoria convenir per lo beneffici de
aquestos Principat y comtats y present casa de la
Deputació, en la matèria proposada, prometentse dits deputats, ab consell de tanta maduresa,
experiència y doctrina, com és lo de vostra senyoria, acertar // 165r // en aquest y en los demés fets, en servey de Déu, Nostre Senyor, de sa
magestat y beneffici universal de aquesta terra.»
E legida la dita proposició a les persones de dita
junta y lo vot en aquella mencionat, encontinent, lo magnífich conseller segon prengué dita
proposició y se’n anà a casa de la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs consellers y, a cap
de poch, tornà en dita junta de braços y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits braços y, encontinent, tots los dits
senyors de la dita junta votaren, quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y concideració, y aconsellaren a ses senyories que, comfor-
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del General hisque, en la manera // 168r // que
està dit, a la defensa y, quant no vulle fer-li
mercè, lo que no·s creu del zel ab que acut a la
conservació de la cosa pública, ha resolt dit estament militar fer exir son síndich ha firmar dubte
per al reparo de dita contrafacció.»

me lo vot y parer dels assessors y advocat fiscal
aplicats, de que·s fa menció en la proposició,
poden manar a son síndich comparèxer judicialment en lo Real Consell, comforme las constitucions col·locades en lo títol «De observar
constitucions» y, axí mateix, poden no comparèxer judicialment, sinó extrajudicial, y conciderat lo fet proposat, que ses senyories, en esta
occasió y per reparo de las contrafaccions de
constitucions en que encontra la real pragmàtica y, per reparo de aquelles, manen ses senyories
comparèxer dit síndich firmant dubte en la Real
Audiència, comforme disposició de ditas constitucions de la observança.
165v

Dissapte, a XXII. En aquest die, vigília de la festa
del gloriós sanct Jordi, se digueren y celebraren
solempnes vespres y completas en la capella
nova de la present casa de la Deputació, en las
quals assistiren los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, qui
vingueren en la dita capella de hu en hu, ab gran
acompanyament de personas ecclesiàsticas y seculars, cavallers y altres, y dels officials de la present casa, venint primer lo senyor oÿdor real, lo
qual anaren a rèbrer los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, los quals eren ja //
168v // en dita capella per lo dit effecte, en lo cap
de la escala, y se assentà en uns banchs vanovats
de vellut carmesí, posats a mà dreta, envers lo altar y, després vingué y arribà lo senyor oÿdor militar, lo qual reberen en lo dit cap de la escala dit
senyor oÿdor real, magníffichs assessors y advocat fiscal y altres officials del dit General y se assentà, axí mateix, en los dits banchs, a mà dreta
de dit senyor oÿdor real y, després vingué lo oÿdor ecclesiàstich, lo qual, axí mateix, anaren a rèbrer los dits senyors oÿdor militar y real, assessors, advocat fiscal y officials y se assentà en dits
banchs a mà dreta de dit oÿdor militar. Y després
arribà lo senyor deputat real, lo qual, axí mateix,
anaren a rèbrer los dits senyors tres oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials, y se assentà en dits banchs a mà dreta de dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Y després arribà lo senyor
deputat militar, lo qual, axí mateix, anaren a rèbrer y reberen dits senyors deputat real, oÿdors,
assessors, advocat fiscal y demés officials, y se assentà en dits banchs a mà dreta de dit senyor deputat real. Y després arribà lo senyor bisbe de
Barcelona, òlim de Gerona, deputat ecclesiàstich,
lo qual, axí mateix, anaren a rèbrer los senyors
dos deputats, oÿdors, assessors, advocat fiscal y
demés officials del dit General. Y dit senyor bisbe
deputat digué de pontifical y no· y foren los excel·lentíssim senyor lochtinent de sa magestat ni
los senyors consellers de aquesta ciutat, qui, en
semblants festas y occasions acostumaven de serhi, no obstant fossen estats convidats, y axí, se
celebraren las ditas vespres y completas, ab concurs de moltas personas nobles, cavallers y altres
y, acabades dites vespres y completas, se’n anaren
dits senyors deputats de la present casa, en la qual
se despediren, anant-se’n quiscú d’ells en sa casa,
ab degut acompanyament.
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Diumenge, a
ció.
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Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die vingueren ab
embaxada, de part del bras militar, al consistori
de ses senyories, lo noble don Francisco Grimau
y magnífich Francesch de Tamarit, donzell, y
Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals, de part de dit bras militar, explicaren
de paraula dita embaxada a ses senyories y donaren aquella en scrits. E ses senyories manaren
que aquella fos continuada en lo present dietari,
la qual és del tenor següent:

XVI.

Festa de Pasqua de Resurec-

«En la junta que vostra senyoria manà fer dels
braços perquè, supposada la facultat de exir, judicial o extrajudicial, a la defensa de las constitucions en cas de contrafacció, diguessen lo que
sentien las personas del tres estamentes sobre la
forma que se havia de tenir en lo cas de la contrafacció se offerie per la pragmàtica manada
publicar per lo rey, nostre senyor, al primer del
mes de juliol del any 1630, després de ponderat
lo consell dels magnífichs assessors, que·u eren
lo any 1625, que·s manà legir públicament y havent discorregut sobre la consulta de matèria
tant grave, aconsellaren a vostra senyoria manàs
exir judicialment al síndich del General. Y encara que, tenint attendència lo estament militar al
bé comú que resultava a aquest Principat de
que·s posàs en exequució lo que, ab tant sàvia
y madura deliberació era estat aconsellat, ha
fet acudir a son síndich a vostra senyoria per a
què·s servís manar exir a la defensa de las constitucions en lo cas y forma praedita, no ha pogut
alcansar-ho de vostra senyoria, de hont, tenint
dit estament lo sentiment que·s deu, de què,
havent precehit lo consell que lo dubte demanava, no se hage previngut lo remey del inconvenient y dany comú, que de la dilació d’esta acció prové, en cosa de tant notable interès,
suplica de nou a vostra senyoria, ab lo major encariment que pot, se servesque manar al síndich
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Diumenge, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi.
En aquest die se celebrà en la present casa de la

«Molt il·lustres senyors. Ab altres se ha suplicat
a vostra senyoria fos servit de procurar, per tots
los camins possibles, fer mercè a la ciutat que
fos rellevada de las molèstias que le fan en lo offici de mestre racional per la pretensió del quint
de las imposicions de la ciutat y, perquè vostra
senyoria puga, ab major rahó, afavorir esta pretensió, se dóna notícia a vostra senyoria de uns
tractes que lo any 1623, per occasió del jurament del bisbe de Barcelona en lochtinent y capità general, se feren entre lo senyor conde
duch, conde de Ozona, vuy marquès de Aytona
y la ciutat, en los quals tractes n’í havia hu que
tenia respecte al sobrecehiment dels quints fins
a la conclusió de las primeras Corts, lo qual és
rahó se li guarde y serve, com se li són guardats
los demés allí contenguts, que sols falta aquest
per a cumplir, per ço, los consellers, dexant còpia en poder de vostra senyoria de dits papers
auctèntichs y del memorial en dret que, per dita
rahó s’és fet, en què consta de la notòria justícia
de la ciutat, a vostra senyoria suplica la ciutat sie
servit interposar-se en estas cosas, axí ab sa magestat, ab sa excel·lència, com ab los demés que
convindrà, a effecte que la ciutat vingue alcansar
lo que desija, que ab tant bon medi com de vostra senyoria confia ó conseguirà.»

deputació la festa del gloriós sanct Jordi, ab la
mateixa música de trompetas, manestrils y altres
instruments de música y alegria y, dits senyors
deputats y oÿdors de comptes vingueren en lo
offici y oÿren aquell, per son orde, ab lo mateix
acompanyament y assiento del die de aÿr, en las
vespres y completas que·s celebraren en la dita
capella, y lo dit senyor bisbe deputat digué, axí
mateix, de pontifical y predicà un reverent pare
religiós del convent de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat de Barcelona.
En aquest mateix die se celebraren la segonas
vespres ab la mateixa solempnitat y música. Y
vingueren oyr aquelles los dits senyors deputats
y oÿdors de comptes, ab lo orde y acompanyament daltdits. Y acabades ditas vespres, se’n
anaren consistorialment fins al portal major de
la present casa y allí se disgregaren, anant-se’n
quiscú en sa casa ab molt acompanyament.
Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa, per las
ànimas del deputats y oÿdors y demés officials
de la present casa diffuncts, ab molt gran solempnitat // 169v // y cantòria, ab túmol y atxes
de cera groga, a oyr lo qual anaren los senyors
deputats y oÿdors de comptes consistorialment,
partint de la sala dels reys, anant los tres porters
devant, ab las masses xiques, acompanyats de
molts officials de la present casa, fins en la dita
capella, y se assentaren en los mateixos banchs
del die del gloriós sanct Jordi. Y en dit offici no
vingué lo protector del bras militar per estar occupat en negocis de la present ciutat, per ser
conseller en cap, emperò vingué en son loch y
representant sa persona com a protector demuntdit lo noble don Pedro de Aymerich,
acompanyat de molts cavallers. Digué la missa
lo molt reverent senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona, y predicà lo molt reverent doctor Montserrat Paraleda, canonge de dita Seu, y, acabat lo
offici, ses senyories se’n tornaren consistorialment en la dita sala dels reys, en la qual se disgregaren anant-se’n quiscú en sa casa.

E axí mateix donaren y lliuraren a ses senyories
los papers y scriptures mencionades en la preinsertada suplicació, las quals seran // 170v // cusides en lo present dietari, feta y explicada la dita
embaxada per dits senyors embaxadors y legida
per mi, dit scrivà major a ses senyories, respongueren de paraula ses senyories a ella que lo
consistori estava, com sempre ha estat, prompte
y aparellat en servir a la ciutat y procurar tot los
bons successos y quietut de aquella en tot lo
que pugue lo consistori. Y manaren a mi, scrivà
major, que continuàs en lo present dietari la
dita embaxada y cusís los papers mencionats en
ella, los quals són del tenor següent: «A los consejeros y Consejo de Ciento de la ciudad de Barcelona. Viendo su magestad, Diós le guarde», etcètera. Consuatur, signata litera H. «Die veneris
tercia mensis marcii, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo tertio. Convocat
y congregat lo Consell,» etcètera. Consuatur
scriptura, signata litera J.

Dimars, a XXV. Festa del gloriós evangelista
sanct March.
170r

Divendres, a XXVIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories ab embaxada de part
de la present ciutat y molt il·lustres senyors consellers de aquella, los senyors Llu ýs de Boxadós,
donzell, en Barcelona domiciliat, Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals, per part de dita ciutat y senyors consellers, de paraula primer, representaren a ses senyories lo que, després, donaren en scrits ab la
suplicació del tenor següent:

Maig MDCXXXIIIIoa
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Dilluns, al primer. Festa dels gloriosos apòstols
sanct Phelip y sanct Jaume.
Dimars, a II. En aquest die lo magnifich Àlvaro
Antoni Bosser, doctor en medicina, mitjensant
a. a continuació una suplicació, còpia d’unes cartes i una deliberació , transcrites a l’Apèndix 4, pàg. 1658.
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jurament, ha fet relació a ses senyories en son
consistori, que mossèn Francesch Fitor, notari
públich de Barcelona, y procurador fiscal del
General de Cathalunya, està patint en lo llit de
una malaltia de orina, per lo qual no pot acudir
a la obligació de son offici.
Dimecres, a III. Festa de Sancta Creu.
Dijous, a IIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, acompanyats dels officials
del General y de la present casa de la Deputació,
axí militars // 171v // com altres, ab los porters
ordinaris del dit General, ab las massas grans, ab
la forma acostumada, ab cotxes, anaren al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en los presents principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, en sa casa y palàcio scituada en lo carrer Ample de la present ciutat de
Barcelona, junt al pla de la iglésia de Sant Francesch, lo qual trobaren en un aposento y stància
de la dita sa casa y palàcio. Y de paraula representaren a sa excel·lència, per orgue del molt
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat ecclesiàstich, la embaxada
devall scrita, la qual posada en scrits donaren y
lliuraren a sa excel·lència sots lo tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. La ciutat
de Barcelona ha fet saber, per medi de sos embaxadors, als deputats de aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
la instància apretada que contra ella se fa en lo
offici de mestre racional de sa magestat, per la
pretensió del quint de las imposicions de la dita
ciutat y las molèstias y affliccions en las quals
està aquella per la dita pretensió, no obstant lo
tracte y promesa féu a dita ciutat, consellers i
Consell de Cent de aquella, lo comte de Ozona,
en virtut de carta y crehensa del excel·lentíssim
comte de Olivares, duch de Sant Lúcar, de 30
de dezembre de 1622, ab explicació que féu lo
comte de la crehensa de dit senyor comte duch,
offerint ab ella a dita ciutat que sa magestat se
serviria suspèndrer dita pretensió, manant al advocat fiscal patrimonial y als ministres reals no
innovassen ni passassen quant en les pretensions
que tenian y podien tenir contra la // 172r // dita
ciutat, y que cessassen les exequucions feya lo
dit racional contra las universitats per rahó dels
quints, remetent per sa real clemència totas las
ditas cosas a la conclusió de las primeras Corts,
com en las scripturas se feren en orde al dit tracte y promesa, còpia de las quals és estada donada a dits deputats per los dits embaxadors, està
llargament declarat. Ab lo qual tracte y promesa, dits consellers, ab orde del dit Consell de
Cent, assistiren al jurament que aleshores havia
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de prestar don Joan Sentís, bisbe de Barcelona,
per rahó del càrrech de lloctinent general de sa
magestat en aquesta província, del qual estava
provehit servint com serví·i la dita ciutat, consellers y Consell de Cent al rey, nostre senyor,
com a fidelíssims vassalls en fet de tanta ponderació y consideració per a son real servey, no
obstant las dificultats que aleshores se offerien a
la assistència de dits consellers per al dit jurament, confiant la ciutat que aquest tracte y promesa feta per persona de tanta auctoritat ab explicació y orde del dit senyor comte duch,
ministre del rey, nostre senyor, tant preheminent y zelós del servey de Déu y de sa magestat,
en negoci de tanta importància se havia de tenir
y servar, majorment en cosa que la ciutat de
Barcelona entén tenir excepció de ella, y remetent-se a la conclusió de las primeras Corts. La
pretensió de dit racional y ministres reals acerca
lo quint de ditas imposicions nos prejudica, ans
bé resta salva la pretensió y dret de las parts restants, la ciutat rellevada de aquesta afflicció. Y
com excel·lentíssim senyor los deputats tinguen
per deguda conformitat per pròpries las cosas
de la ciutat, com sie aquella lo cap del bras y estament reals dels tres ab què està fundada la Deputació, y ab justa causa y títol sie dels dits deputats, acció deguda y obligació, procurar dits
deputats los bons successos y quietut de la ciutat, y que aquella sie rellevada de afliccions //
172v // y molèstias, suplican per ço dits deputats
a vostra excel·lència, extrajudicialment, sie servit manar tenir present lo servey que dita ciutat
féu a sa magestat en fet de tanta importància, y
los demés ab los quals sempre dita ciutat ha acudit als sereníssims rey de Aragó, pares y progenitors de sa magestat, reys y senyors nostres, de
gloriosa memòria, com vostra excel·lència, com
a tant ajustat a las cosas de aquella y del servey
de sa magestat, té plena notícia y, per consegüent, procurar se observe lo dit tracte y promesa, ordenant a dit mestre racional y demés
ministres reals que remeten y suspenguen la dita
pretensió per a las primeras Corts, ajustant-se a
la promesa y tracte del de Ozona, en explicació
de la crehensa del senyor comte duch, del que
dits deputats en nom de aquestos Principat y
comtats rebran singular gràcia y mercè de vostra
excel·lència».
E sa excel·lència, oÿda la dita embaxada ab molt
affabilitat, rebé aquella de mà de dits senyor bisbe, deputat ecclesiàstich, en presència de las demés persones consistorials que·s trobaren allí
presents. Y de paraula digué que de molt bona
gana procuraria donar gust a sa senyoria en lo
que se li representava ab la dita embaxada y a la
present ciutat, en favor de la qual és la dita embaxada, en tot lo que estaria en sa mà y facultat y
que respondria més extesament a ses senyories

en la present ciutat, y que ha lliurat la hasta fiscal a Joan Matheu, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, lo qual se és offert fer dita obra comforme està especificada en la tabba, per rahó de
dita obra a dit Gaspar Pau, lliurada per lo preu
de cent y vuitanta lliuras, moneda barcelonesa,
pagadores ab tres iguals pagues. La primera
quant se posarà mà a la obra, la segona quant
serà feta la meytat de la dita obra y la tercera
quant sie acabada la qual tabba. Està insertada
en lo acte del dit preu, fet continuat en lo llibre
de Deliberacions sots la present jornada.

en scrits. Y feta la dita resposta y havent tingut un
poch de conservació sobre la matèria representada ab dita embaxada, ses senyories se alsaren de
les cadires, en las quals havien estat assentats,
juntament ab sa excel·lència, y se despediren de
sa excel·lència ab tota la deguda cortesia. Y sa excel·lència los acompanyà fins a la porta del dit
aposento y stància en la qual estava sa excel·lència, y en ella se li explicà per ses senyories la dita
embaxada, y se’n tornaren ab lo mateix acompanyament, porters y masses devant, comforme
eren anats. Y tornats en la present casa de la Deputació se disgregà lo consistori.
174r
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Divendres, a V. En aquest die mossèn Jaume
Casadevall, mercader y altre dels taulers del General de la vila de Illa, comtat de Rosselló, y
col·lecta del General de la vila de Perpinyà, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant
jurament per ell prestat a Nostre Senyor Déu y
als seus sancts quatre Evangelis, en mà y poder
del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich,
interrogat sobre las cosas devall scritas, digué i
referí que Armengol Serra, negociant de la dita
vila de Illa y altre dels taulers del dit General,
haurà cerca de un mes, poch més o manco, se és
absentat de la dita vila de Illa, y és pública veu y
fama que se’n és anat del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya
en la ciutat de Roma, y per altres parts de Itàlia
,dexant com ha dexat lo dit son offici del altre
dels taulers del dit General y lo exercisci y ministeri de aquell, en molt gran dany y prejudici
del dit General y drets de aquell, per no haverhi de present y no haver-hi hagut, de dit temps
ensà, persona llegítima, qui per part del dit General y senyors deputats de aquell, almenys que
tinga llicència de ses senyories, per a servir lo dit
offici.
Dissapte, a VI. En aquest die lo magnífich Agustí de Llana, donzell racional del General y present casa de la Deputació, present en consistori
de (ses) senyories, de paraula, ha fet relació a ses
senyories que Onoffre Massanés, sobrecullidor
del General de la part de ponent, ha comptat y
pagat la terça de abril, maig y juny pròxim passada de 1633, tant de dret ordinari com de galeres, exceptades la taula de // 173v // Tremp y
Pallàs y sa col·lecta, y la taula de Vimbodí o la
Spluga de Francolí.
Dilluns, a VIII. En aquest die Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat de Barcelona y ministre del General, present en consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet
relació a ses senyories que ell ha subhastat en lo
encant públich, per temps de trenta dies y més,
lo preu fet de la obra que ses senyories entenen
donar ha fer en la dressana del General, scituada
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Dimecres, a X. En aquest die estant tractant los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en son consistori, acerca del vot y parer fet per orde de ses
senyories, per los magnífichs assessors, advocat
fiscal del dit General y altres doctors aplicats, en
exequució de la deliberació feta per ses senyories a 8 del mes de abril pròxim passat, per las
diligèncias convenients haver-se de fer per ses
senyories per lo reparo de las contrafaccions de
las constitucions, per la real pragmàtica feta per
sa magestat, despatxada en Madrit a 11 del mes
de juliol 1630, de las causas feudals, legit per
mi, scrivà major y secretari del dit General, és
dit vot continuat en un full de paper que ses
senyories me han lliurat, en lo dit son consistori, fonch per ses senyories y per son orde procehit a votar sobre la acceptació y exequució de
las cosas aconsellades a ses senyories per los dits
magnífichs assessors, advocat fiscal del dit General y doctors aplicats. Y axí votà, primerament, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona
òlim de Gerona, deputat ecclesiàstich, lo qual
dix que era de vot y parer que lo dit vot fet per
dits magnífichs assessors, advocat fiscal del dit
General y doctors aplicats en lo fet demuntdit,
que de present se era legit en lo consistori, sie
per ses senyories acceptat y admès y manat continuar en lo dietari de la present casa, y manat
posar en exequució segon la sèrie y tenor de
aquell. E lo senyor Phelip de Surribes, deputat
militar, dissentint a la accepció y exequució del
dit vot, donà son vot y parer en scrits, lo qual
és del tenor següent: «Phelip de Surribas, deputat militar, entenent que aquest consistori se
inclina en comparèxer judicialment en la Real
Audiència, per lo reparo de la contrafacció de
las generals constitucions, privilegis y demés
drets de aquesta província que·s segueix de la
pragmàtica, // 174v // que sa magestat ha fet y
mana observar, cometent ab ella las causas feudals a son balle general y a la cort y consistori de
aquell per descàrrech de sa obligació, desyant
acertar en fet tant grave y de tanta importància,
representa a vostres senyories, suplica manen
conciderar y advertir los grans y eminentíssims
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prejudicis que han de resultar al General y present casa de la Deputació, y als privilegis, prerrogatives, preheminències y altres drets de
aquells y a tota aquesta província, naturals y poblats en ella, de fer-se comparació judicial en
dita Real Audiència per reparo de contrafaccions de las ditas generals constitucions y, en
particular, que aquest consistori de la Deputació de Cathalunya, per gràcias y mercès de las
majestats dels sereníssims senyors reys de Aragó, comtes de Barcelona, y senyors nostres de
gloriosa memòria, és tant supremo. Y apart de
las jurisdiccions de altres tribunals y corts, havent volgut dits senyors reys, per sa real clemència, apartar-se de tots actes judicials y coneixensa de las cosas de aquest consistori y casa de la
Deputació, axí en lo que té respecte a la cobrança y exacció dels drets com a la administració de aquells y govern de tota la Diputació,
tant en rahó de la visita dels que són estats deputats, oÿdors de comptes y officials de la dita
Deputació y General, ab estatut particular y
special, comesa a las personas dels tres estaments enseculades en los càrrech(s) de deputats
y oÿdors, extretes en lo modo y forma disposada
en dit statut, ab denegació de appel·lació o recors per altre tribunal, com altrament, de manera que per conservació de aquestos privilegis y
prerrogatives, per los antichs y fins lo die present, és estat introduhit y posat en pràtiga y observança contínua per fets de reparos de contrafaccions de ditas constitucions, lo modo de
comparèxer devant sa magestat y sos senyors
lloctinents generals, extrajudicialment, perquè
no·s pugue comprehèndrer algun acte judicial
ni·s puguè conciderar per tal compareció, prejudici algú als drets y prerrogatives de la // 175r //
Deputació y de aquest son consistori, y que no
són de concideració alguns exemplars que·s
diuen trobar-se, ab los quals se diu los deputats
en algunas occasions haver comparegut en la
Real Audiència per fets de contrafaccions de
constitucions, per quant los dits exemplars són
antichs en lo qual temps las cosas del General y
present casa de la Deputació se consideraven ab
diversa inspecció de la que de alguns anys a esta
part se tractan y acostuman de tractar, y perquè
no ha convingut lo modo judicial, se és mudat
lo styl y pràtiga de la present casa de la Deputació, usant de modo extrajudicial com se usa de
present. Y si bé en uns braços que·s tingueren
en la present casa en lo trienni de 1623, fonch
aconsellat als deputats de dit trienni que comparaguessen en la Real Audiència, per reparo de
contrafaccions de constitucions, emperò se adverteix que la resolució que·s prengué en dits
braços, no fonch ab conformitat dels vots, ans
bé, fonch ab concurs de molts vots contraris a la
dita resolució, y sols prevalgué dita resolució
per dos o tres vots, y quiçà de persones no tant
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advertidas a la conveniència del General com la
gravedat del cas proposat demanava. Y per resaltar de la resolució de dits vots una multitud
de prejudicis y inconvenients per al General y
present casa de la Deputació, los deputats qui
aleshores eren molt advertits del què convenia,
dexaren de exequutar la dita resolució y feren
juntes dels magnífichs assessors y advocat fiscal
del dit General, qui aleshores eren, aplicant
molts doctors gravíssims de aquesta ciutat, los
quals ab revolució de molts papers y scriptures
donaren son vot en scrits als dos de maig del
any 1623, resolent ab ell que en ninguna manera convenia comparèxer en la Real Audiència judicialment, ans bé se fessen las diligèncias convenients extrajudicialment. Y axí mateix no és
de consideració alguna la resolució presa per los
braços en la última junta se tingué en la present
casa, per quant aquella fonch segons lo vot de la
ciutat, lo qual feren los senyors consellers ab
consell // 175v // y parer de sis personas, dels
onze qui·s trobaren en la junta. Y en lo fer de dit
vot, essent las restants sinch personas de contrari parer, ço és, que en ninguna manera convenia
se comparagués judicialment donant rahons y
causas efficacíssimas, de inconvenièncias y prejudicis resultants de comparació judicial, y després en lo votar en la present casa hi hagué
molts vots contraris a la dita resolució. Y de present és la mateixa rahó y causa de inconveniència de comparèxer judicialment, que era en lo
temps se féu lo dit vot de gravíssims doctors, repel·lint la via judicial y aconsellant la extrajudicial, ultra de las quals coses se concideran molts
altres inconvenients que·s dexan a la concideració de vostres senyories y de las personas de
aquest consistori. Per hont, dit deputat militar,
és de vot y parer que se elegesca la via extrajudicial, comforme lo vot y parer dels dits assessors
y advocat fiscal y doctors aplicats dalt mencionats. Y suplica a vostres senyories sien servits
manar ponderar y conciderar aquest fet y per
consegüent, se aparten de tota comparició y
acte judicial per lo reparo y esmena de las ditas
contrafaccions de constitucions, y que usen del
remey extrajudicial comforme és laa pràtiga y
costum de la present casa, acudint a la magestat
del rey, nostre senyor, per lo reparo de ditas
contrafaccions, axí ab embaxadas, com altrament ab suplicacions y documents extrajudicials
del dret y justícia de aquestos Principat y comtats y sos fidelíssims vassalls, que és cert que per
aquest modo extrajudicial se pot esparar de sa
magestat lo degut remey, hi·s desviaran molts
inconvenients y prejudicis que justament se
deuen témer del modo judicial. Altrament, per
son descàrrech, dissent a qualsevol deliberació
que facen vostres senyories per a comparèxer jua. a continuació ratllat pragmàtica.

dicialment per dit effecte, donant la present
scriptura de dissentiment per son descàrrech, requerint al scrivà major que continue aquella en lo
dietari de la present casa y que·n faça menció en
qualsevol deliberació que prenguen vostres senyories, // 176r // de comparació o acte judicial,
per reparo de contrafaccions de constitucions».
E lo senyor Antoni Axada, deputat real, votà,
aderint-se en tot y per tot al vot y parer del dit
senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich. E lo senyor Onoffre Ciurana, oÿdor ecclesiàstich, votà aderint-se al vot y parer del dit
senyor deputat ecclesiàstich. E lo senyor don
Ramon Çabater, oÿdor militar, votà dient que
ja ell serca las mateixas cosas, donà son vot y parer en lo die de vuit de abril pròxim passat, en la
deliberació feren ses senyories en lo mateix die,
y que li apar era comforme lo que dit molt
il·lustre senyor bisbe, deputat, ha dit en son vot,
ara de present, acerca de la exequució de les coses aconsellades per la junta dels braços tinguts
en la present casa, que confirma lo vot dels dits
magnífichs assessors, advocat fiscal del General
y doctors aplicats, del qual de present se tracta y
axí se adereix al vot y parer de dit senyor bisbe
deputat ecclesiàstich. E lo senyor oÿdor real
votà en lo mateix fet, aderint-se al vot y parer
del dit senyor bisbe, deputat ecclesiàstich. E axí,
fets y rebuts los dits vots, fonch presa resolució
y feta deliberació per ses senyories, contenint
que lo dit vot y parer dels dits magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors aplicats, sie acceptat y admès y continuat en lo present dietari, y posat en exequució segons la sèrie
y tenor de aquell. En virtut de la qual resolució,
deliberació de ses senyories, fonch per mi, dit
scrivà major y secretari del dit General, lo dit
vot posat y continuat en lo present dietari, lo
qual és del tenor següent.
«Vot. En lo fet consultat per los molts il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal
del General y altres doctors aplicats infrascrits,
acerca de las diligèncias que aparegan més convenients per conseguir lo reparo de las // 176v //
constitucions a las quals se ha contrafet ab la
real pragmàtica, despedida en Madrit a onse de
juliol mil sis-cents y trenta, y ab la exequució de
aquella en los casos que són contra ditas constitucions. Vist primerament un vot per los assessors y advocat fiscal y altres doctors aplicats donat a instància dels senyors deputats a onse de
abril mil sis-cents trenta-hu, ab lo qual se resol
que dita pragmàtica encontra ab moltas constitucions en ell mencionades. Vist altre vot dels
assessors, advocat fiscal y altres doctors, que és
en lo dietari de la casa de la Deputació trienni
1623, en jornada de 2 de maig 1625, ab lo qual
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se conclou que los senyors deputats y oÿdors de
comptes no tenien precissa obligació per la observança de ditas constitucions, firmar dubte en
la Real Audiència y comparèxer en ella judicialment per fer declarar la contrafacció ab la forma
de la constitució «Poch valdria», del títol «De
observar constitucions», sinó que està en arbitre
de aquells, inseguir la dita forma o altrament, ab
requestas embaxadas y altres procehiments extrajudicials, segons la qualitat del negoci y cas
occorrent. Vistes sinch embaxadas fetas al excel·lentíssim lloctinent y capità general del present Principat, per obtenir lo reparo de ditas
contrafaccions. Vist un parer dels braços donat
sobre del mateix fet consultat, donat a 27 de
mars de 1628, ab lo qual se aconsella als senyors
deputats y oÿdors de comptes que, en lo cas
occorrent de las contrafaccions de ditas constitucions fetas ab dita pragmàtica real y per la observança de aquella, és convenient que·s procehesca per lo remey de firma de dubte en la Real
Audiència. Vistas una embaxada del molt il·lustre Capítol y canonges de la Seu de Barcelona
de la ciutat y del bras militar, suplicant als senyors deputats y oÿdors que posen en exequució lo dit vot y parer de braços. Y vistas altres
coses y lo demés que·s devia vèurer. Attenent
que del vot referit consta haver-se aconsellat als
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors que la
dita real pragmàticaa, // 177r // encontra ab
moltas constitucions, en ell mencionades, y que
ab las ditas embaxadas als lloctinents de sa magestat fetas, no és estat posible obtenir lo reparo
de las ditas contrafaccions, ans bé consta que ha
rebut, y cada dia va rebent lo Principat, los prejudicis que se li fan ab la observança de la dita
pragmàtica.Y no és just que tenint altres remeys
donats ab las mateixas constitucions, se deixen
de intentar y, en particular, lo remey de la firma
del dubte, lo qual en lo cas occorrent se pot
practicar sens que s·i haja sabut trobar o conciderar algun inconvenient o causa special perquè
no·s dega intentar. Ans bé se ha de tenir gran
confiança que per aquest medi, havent de córrer
per lo Consell Real, se conseguirà la justícia
que·s creu tenir lo Principat, del qual se ha de
esparar, que ministrarà aquella ab tota integritat. Per ço y altrament, dits assessors y advocat
fiscal e demés doctors aplicats són de vot y parer
que, en aquest cas particular, convé que dits generals deputats y oÿdors de comptes fassen presentar requestes a tots los officials que convinga, per a que en lo sdevenidor, no observen dita
real pragmàtica y en las cosas que és estada observada revoquen los procehiments per dita observança fets o, altrament, se passe avant fins a
fer que sia firmat dubte o no, revocant o firmant
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16601661.
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aquell, fent que los contrafactors sien declarats
incidits en las penas de la dita constitució «Poch
valdria» y altres aplicables, axí com està en las
ditas constitucions disposat. Don Franciscus
Roig de Mendoza. Dionisius Montserrat Ozona.
Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola,
assessor. Fontanella. Peralta. Vidal».
177v
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Divendres, a XII. En aquest die Thomàs Barnuix,
argenter, ciutadà de Barcelona, procurador del
magnífich Francesch Estaper, tauler del General
de la vila de Sant Celoni, comforme de sa procura consta ab acte rebut en poder de Francesch
Pla, notari de Barcelona, a trenta del mes de janer pròxim passat, constituït personalment en lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, en nom del dit son
principal, renuncià en mà y poder de ses senyories líberament, lo dit offici de tauler del dit General de la dita vila de Sant Celoni, que lo dit son
principal tenia y possehia en la dita vila, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella si y en quant poden, y per capítols de
Cort los és lícit y permès y no altrament, y manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
que continuàs aquella en lo dietari de la present
casa de la Deputació. Presents per testimonis,
Pere Dalmau, sastre, y Jacinto Barthomeu, pintor, ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a XV. En aquest die hi hagué junta de
braços en la present casa de la Deputació, per
fer extracció de nou habilitadós per la insiculació fahedora dels lochs vaccants de deputats y
oÿdors de comptes, comforme disposició del capítol 8 del nou redrés del General. Y serviren de
braços los testimonis devall scrits dels tres estaments los quals foren los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors, Luýs Descarrer y Gassol, canonge de la Seu de Barcelona,
Francesch Tavarner, canonge de la dita Seu, y
Nicholau Gavaldà, prior del monastir de Sant
Pere de Casserras. Per lo estament militar los
senyors, don Batista Çabater, don Francesch de
Surribas y Rovira y mossèn Joseph Spuny, donzell en Barcelona domiciliat. Per lo estament
real los senyors, mossèn Barthomeu Soler,
mossèn Pere Axada, ciutadà honrat de Gerona,
y mossèn Pere Vicents, sayts, entre los quals se
suscità algun debat o qüestió sobre la forma del
sèurer en primer lloch y los militars en segon
loch y després los reals, y axí dits testimonis per
ara y per no haver // 178v // de diferir lo acte de
la extracció, sens prejudici de sos drets y accions,
se acontentaren sèurer en la forma que fins assí
s’és acostumat, ab expressa protestació que lo
present acte no sie tret en conseqüència. Presents per testimonis Jaume Roca, notari, y
Hierònym Galí, scrivent, habitants en Barcelona.
520

Y encontinent, en presència de dits braços y testimonis que serviren de braços, foren extrets
nou habilitadors, ço és, tres de cada estament
següents, per lo estament ecclesiàstich los senyors, mossèn Joseph Rovira y Boldó, canonge
de la Seu de Barcelona, fra Francesch de Copons, abat del monastir de Ripoll, y fra don
Phelip de Çabater, del orde y milícia de Sant
Joan de Hierusalem. Per lo estament militar los
senyors, mossèn Jaume de Càncer, mossèn Joseph de Bellafilla y mossèn Hierònym Móra.
Per lo estament real los senyors, mossèn Bernat
Sala, mossèn Melchior Pagès, mercader ciutadà
de Barcelona, y mossèn Pere Segura.
E fet açò, los dits senyors de la Novena, extrets
en la forma demuntdita y enviats a cercar per los
senyors deputats, per medi // 179r // dels porters
ordinaris de la present casa, en lo modo y forma
acostumats, se’n entraren en lo aposento dit del
consistori, a hont estavan aparellades una taula
llarga ab las cadires necessàries per assentar-se
dits senyors de la Novena, per a fer lo exercisci
de la habilitació per la qual foren, com dalt està
dit, extrets. Y volent-se assentar los dits senyors
de la Novena, se·ls offerí de sèurer y estar
aquells, pretenent quiscun dels estaments lo que
fins lo die present s’és pretès en la present casa
ço és, lo estament ecclesiàstich haver de sèurer,
ço és, per president lo hu de ells al cap de la taula
y altre dels ecclesiàstichs a la mà dreta, y lo altre a
la mà esquerra del dit president, sens interposició de ninguna persona dels dos estaments, ço
és, militar y real. Y per lo contrari los dits dos estaments militar y real pretenents haver de estar y
sèurer interposadament, ço és, ecclesiàstich, militar y real y després ab la mateixa forma promíscua entre tots tres estaments. Y axí mateix fonch
dificultat entre las tres personas del dit estament
ecclesiàstich sobre la presidència, y també en cas
aquella specte al dit senyor fra Francesch de Copons, abat de Ripoll, pretengueren los altres dos
ecclesiàstichs, ço és, lo dit mossèn Joseph Rovira
y Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, y lo dit
fra don Phelip de Çabater, del orde y milícia de
Sant Joan de Hierusalem, que havien de sèurer a
mà dreta del dit president, y axí se baté aquesta
dificultat per algun espay de temps, deduhint
cada hu de dits estaments y de ditas personas ecclesiàsticas lo que·ls aparexia convenir, per provar y fundar la pretensió. Y en lo que té respecte
a la dita dificultat dels dits tres estaments, fonch
per ells resolt que los senyors ecclesiàstich(s) se
assentassen primer, ço és, en lo lloch de president, lo dit senyor fra Francesch de Copons,
abat de Ripoll, y a mà dreta y esquerra se assentassen los dos ecclesiàstichs, y los militars se assentassen immediatament, ço és, a mà dreta lo
senyor Hierònym Móra y deprés se assentassen
consequutivament los tres senyors del estament

real, // 179v // ço és, a mà dreta mossèn Melchior
Pagès y a mà esquerra los dits senyors mossèn
Bernat Sala y mossèn Pere Segura.Y quant a la
dita dificultat dels dos ecclesiàstichs, ço és, del
dit senyor canonge Joseph Rovira y Boldó y don
Phelip de Çabater, del orde y milícia de Sant
Joan se assentassen, ço és, lo dit senyor canonge
Joseph Rovira y Boldó a mà dreta y dit senyor
comanador don Phelip de Çabater a mà esquerra del dit president, fent primer dits estaments y
dits dos senyors ecclesiàstichs protestas per salvetat de ses pretensions. Y axí se assentaren los
dits senyors de la Novena ab la forma y orde dalt
dits protestant, com protestaren, los dits estaments, ço és, militar y real y los dits senyors fra
don Phelip de Çabater, que per lo present acte
no sie entès ni fet prejudici ningú a llurs estaments y lo dit don Phelip de Çabater a la sua religió y milícia de Sanct Joan de Hierusalem y
que ell, per ara, ab la dita protestació, se ajustava
a la resolució de dita Novena, ab attendència
particular que lo dit senyor canonge Rovira y
Boldó, en la extracció feta per las personas el estament ecclesiàstich per la present Novena, era
estat extret primer, y no per altre respecte ni attendència, y que lo present acte no sie tret en
conseqüència en algun temps. Y axí, ab ditas
pretensions y salvetats de llurs drets respectius,
se assentaren com dalt està dit y comensaren lo
acte de dita insiculació, y acabaren aquell lo endemà, com més llargament en lo llibre de Deliberacions, al qual se ha relació, sots la present
jornada està contingut.
180v

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die lo magnífich
Agustí de Llana, donzell, en Barcelona domiciliat, racional del General y casa de la Deputació
de aquell, present en consistori de ses senyories,
ha fet relació de paraula que los magnífich Francesch Descallar y Surribas, donzell, en Barcelona domiciliat, sobrecullidor del General de la
part de llevant, ha comptada y pagada la terça
de octubre, novembre y dezembre de 1632,
tant de dret ordinari com de galeres, acceptades
les taules de Perpinyà, Estagell, Millars, Elna,
Tuhir, Ceret, Baixàs, Ribas Altas, Clayrà, Vinçà,
Prada, Puigvalador, Arlés, Alvoló, Salses y Argilés, en las quals taulas, per occasió de la peste,
diu no s’han trobat llibres alguns de dita terça, y
també faltan de dita terça los llibres y diners de
las taulas de Caldes de Monbuy, Sanct Feliu de
Codinas y Castelló de Empúries. E axí mateix //
181r // ha fet relació que lo sobredit Francesch
Descallar y Sorribas ha comptat y pagat la terça
de juliol, agost y setembre de dit any 1632 de la
col·lecta de Perpinyà, tant solament exceptades
las taulas de Perpinyà, Estagell, Millars, Elna,
Tuhir, Ceret, Baixàs, Ribas Altas, Clayrà, Vinçà,
Vilafranca de Conflent, Puigvaledor, Alvaló,
Salses y Argilés, en las quals taulas, axí mateix

per dita occasió de la peste, no se han trobats llibres alguns de dita terça.
Dijous, a
Senyora.
181v

XXV.

Festa de la Assensió de Nostra

Dimecres, a XXXI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya anaren consistorialment
ab cotxos, acompanyats de molts officials del
General y present casa de la Diputació, ab los
porters y masses grans devant, // 182r // en lo
palau del reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, a visitar y donar la benvinguda al eminentíssim y il·lustríssim senyor cardenal Monti, arcabisbe de Milà y núncio de sa Sanctedad, que
ere vingut de Madrit per a passar en Roma, y
posava en dit palau. Y arribats dalt en la sala
gran de dit palau sa eminència los hisqué a rèbrer, y després junts, se’n entraren en un aposento y se assentaren en unas cadires de repòs a
hont estigueren una bona estona ab conversació. Y després se alsaren y se’n tornaren, acompanyant-los sa eminència fins casi el portal de la
dita sala gran de dit palau, a hont se despediren
ab moltas cortesias y reverèncias. Y los senyors
deputats se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament y modo que eren anats.

Juny, MDCXXXIIIIo
IIIIo.
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Diumenge, a
Sanct.

183r

Dimecres, a VII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan
Amat, lo qual, mitjensant jurament, féu relació
a ses senyories com lo noble don Francesch de
Vallgornera y Senjust, regent los comptes del
dit General, estava en lo llit malalt ab febra contínua, per la qual malaltia no podia servir son offici sens gran perill de sa vida.
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Festa de la Pascua del Sperit

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General, anaren a visitar la excel·lentíssima senyora duquesa de Feria, que era
pochs dies havia vinguda de Milà y arribada en
la present ciutat de Barcelona, la qual posava en
lo palàcio y casa del excel·lentíssim senyor duch
de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità de
sa magestat en aquesta província, los quals foren rebuts ab demostració de molt gust y contentó de sa excel·lència, y se assentaren juntament ab sa excel·lència ab unas cadiras de repòs
y tingueren un poch de conversació, y se despediren de sa excel·lència ab molta alegria y demonstració de voluntat y affecció, que amostrà
sa excel·lència tenir al present Principat. Y lo ex-
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cel·lentíssim duch de Feria, fill de dita senyora
duquesa, a bé que de molt poca edat, acompanyà a ses senyories fins passats dos aposentos
des que estava dita senyora duquesa, ab molta
rèplica que li feren ses senyories al dit acompanyament. Y ab tot, perseverà y continuà dit senyor duch fins passats dos aposentos, que fonch
cosa de notar y de advertir vèurer en una persona de tant poca edat, tanta cortesia y intel·ligència del que havia de fer.
183v

Dijous, a VIII. En aquell die cridades per orde y
deliberació de ses senyories, ab raó de pública
crida del die de aÿr que comptàvem a set del
present y corrent mes de juny, las personas dels
tres estaments, en conformitat, exequució y observança del capítol 85 del nou redrés del General, de las Corts celebrades en la present ciutat
de Barcelona en lo any 1599, en presència de
ditas personas de los tres estaments, juntas en
virtut de la dita crida, per lo effecte devall scrit,
en la sala vulgarment dita dels Reys de la present casa de la Deputació y en particular, dels
molt reverents senyors lo doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la iglésia y
Seu de la present ciutat de Barcelona, del doctor Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell y
de fra don Phelip de Çabater, del orde y milícia
de Sanct Joan de Hierusalem, per lo estament
ecclesiàstich; dels senyors mossèn Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, don
Batista Çabater y don Francesch de Sorribes y
Rovira en Barcelona populats per lo estament
militar; y dels senyors mestre Pere Llunés, doctor en medicina, mossèn Barthomeu Soler y
mossèn Benet Axada, ciutadà de Gerona, per lo
estament real, testimonis al present acte, fonch
feta ab lo modo y forma que disposa lo dit capítol 85 de les ditas Corts del dit any 1599, extracció de nou persones ço és, tres personas de
quiscun dels dits tres estaments és a saber, ecclesiàstichs, militar y real, en habilitadors de la
habilitació fahedora en la present casa de la Deputació, de les persones insiculades en oÿdors
de comptes del dit General qui poden, segons
disposició dels dits capítols y actes de Cort, ordinacions, pràtigues, styls y observanças del dit
General, concórrer en la extracció fahedora en
la present casa de oÿdor real, per lo resíduo del
present trienni, per la assumpció // 184r // feta
per sa magestat en hu dels magnífichs jutges
de cort del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, de la persona
del magnífich mossèn Joseph Massó, qui era oÿdor de comptes del dit General per lo dit estament real. De la qual assumpció ha constat y
consta a ses senyories per presentació del real
privilegi de hu dels dits magnífichs jutges de
cort, concedit per sa magestat al doctor mossèn
Joseph Massó y per consegüent, obstant los dits
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capítols y actes de Corts, pràtigues, styls y observanças del dit general no poder dit doctor
Joseph Massó, essent com és official y ministre
real, tenir ni exercir lo dit càrrech y offici de oÿdor de comptes del dit General. Y axí per observança y exequució dels dits capítols y actes de
Cort, en lo modo y forma que aquells disposan,
se ha, hi·s deu fer, la dita extracció de persona
de les insiculades en oÿdors de comptes del dit
General, en loch del dit doctor mossèn Joseph
Massó, per lo restant del present y corrent trienni. Y per aquella se ha de fer la dita habilitació y
se és feta la dita extracció de las nou personas
dels dits tres estaments, com dalt està dit. Y volent comensar-se lo acte de la extracció se suscità dificultat entre lo dit doctor canonge Jaume
Ferran y lo dit fra don Phelip de Çabater, sobre
la precedència y sèurer en lo present acte de extracció, pretenent quiscú de ells haver de precehir al altre, deduhint lo hu y l’altre d’ells de
paraula, diverses rahons y causas per a justificar
sa pretensió. E los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, consistorialment consultaren la dita difficultat als magnífichs assessors del dit General, ab vot y parer dels quals,
oÿdas las ditas parts y las rahons de aquelles vistes, y attesos los exemplars al·legats per las mateixas parts continuats en los dietaris de la present casa, resolgueren, y sens prejudici dels
drets y pretensions de las ditas parts, tant en lo
petitori coma // 184v // en lo pocessori, y en altre
qualsevol judici; ans bé aquells y aquells restants
en sa força y valor y entès y expressament declarat, que la present declaració y acte no pugue
ser tret en conseqüència, ni de aquell se pugue
haver rahó en qualsevol altre temps, ni en altra
qualsevol occasió precehesca lo dit doctor Jaume Ferran. Y axí en exequució de la dita resolució y declaració, se assentaren precehint, com
precehí, lo dit doctor y canonge Jaume Ferran
al dit fra don Phelip de Çabater. E axí mateix
per los dits tres estaments ço és, quiscú d’ells
per son interès, foren fetes las acostumades protestacions per rahó del sèurer y precehir en lo
present acte. Y axí fetes ditas protestacions
fonch feta la dita extracció de habilitadors, extrahent, comforme foren extretes ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors, doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de la sancta
iglésia y Seu de Lleyda, fra don Pau de Àger,
del orde y milícia de Sanct Joan de Hierusalem,
fra don Jaume Meca y Terçà, camarer de Ripoll
del orde de Sanct Benet. Per lo estament militar los senyors, don Pedro Desbosch, don Andreu Blan, mossèn Hierònym Gort y de Jorba,
donzell en Barcelona domiciliat. Per lo estament real los senyors, misser Joan Pau March y
Gelpí, doctor en medicina, mossèn Joseph
a. a continuació repetit, com.
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Móra, ciutadà honrat de Barcelona y mossèn
Pere Segura.

violacions, del que dits deputats rebran singular
gràcia y mercè de vostra excel·lència».

Dissapte, a X. En aquest die los molts il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya, per medi del molt reverent y magnífichs Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona
domiciliat, y Jacinto Sala, ciutadà honrrat de
Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, lloctinent y capità general de
la magestat del rey, nostre senyor, en aquestos
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya una embaxada, representant-li, ab
ella, las grans vexacions y violacions que los soldats que estan allotjats en la vila de Granollers y
altres parts del present Principat, fan als naturals
y poblats en aquell, contra las generals constitucions, privilegis y altres drets de aquesta terra,
comforme en dita embaxada baix insertada és
de vèurer, la qual és del tenor següent:

E poch aprés, tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori, que
ells havian aportada la dita embaxada a sa excel·lència y aquella explicada de paraula y després donada en scrits, // 186r // y que sa excel·lència los havia respost que ja havia tingut
notícia de alguns excessos que cometian los soldats y que havia manat se remediassen los dits
excessos, y que de nou procurarie remediar-los
del tot.

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya han entès, axí
de personas ecclesiàsticas com altres enviades a
son consistori, per // 185v // los consellers de la
vila de Granollers, los excessos y delictes que
han comès y estan cometent los soldats que, per
orde de sa magestat van discorrent per diversas
vilas y lochs de aquesta província, y de present
se troban allotjats en dita vila de Granollers, cohexant y extorquint ab violència las ditas vilas y
llochs y los singulars y poblats en elles, saquejant las casas, fent-se, ab dita violència y per forsa, donar tot lo que volen hi·ls apar, ultra del
que per constitucions generals y altres drets de
aquesta terra és lícit y permès y està disposat haver-los de donar per llurs manteniments. Y maltractant los naturals y habitants en ditas vilas y
llochs, posant las mans y armes en ells, y axí
mateix, violentant per actes il·lícits a moltas donas en gran offensa de Déu nostre senyor y
desonrra de las personas interessades, occasionant-les·a sinistres successos y desgràcias llastimosas en tant que, si no·s remedie per vostra
excel·lència, restarà la dita vila del tot prostrada
y acabada per rahó dels dits excessos, extorsions, oppressions y vexacions de dits soldats ab
contrafaccions y violacions de las ditas constitucions, privilegis y demés drets de dits aquestos
Principat y comtats, naturals y poblats en
aquells. Y com lo remey de dits excessos, delictes y crims dels dits soldats, y lo reparo de las ditas contrafaccions y violacions sols se espere de
vostra excel·lència, extrajudicialment sie de son
servey manar posar remey en las ditas cosas y castigar los delictes y delinqüents, de manera que
resten los oppresos y agraviats per dits soldats satisfets ab competent esmena y las ditas constitucions reintegrades en las ditas contrafaccions y
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En aquest mateix die se comensà lo acte de la
habilitació segons la forma del capítol 85 del
nou redrés del General de les Corts de 1599, de
las personas que han de concórrer en la extracció fahedora de oÿdor de comptes del dit General, per lo restant del present y corrent trienni,
en lloch, y per assumpció feta per sa magestat,
de la persona del doctor misser Joseph Massó,
oÿdor de comptes del dit General, en hu dels
magnífichs jutges de cort del present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y per ço, no poder dit doctor Massó, obstant los capítols y actes de Cort del dit General,
tenir ni exercir lo dit càrrech de oÿdor de comptes. Y volent-se comensar la dita habilitació,
abans de haver los dits habilitadors prestat lo jurament y oÿda la sentència de excomunicació
que disposa lo dit capítol 85 de dit nou redrés,
se mogué difficultat y contensió entre las personas de la Novena de la dita habilitació, sobre la
precedència y modo de sèurer los dits senyors
de la dita Novena. Pretenent, los del estament
ecclesiàstich, haver de precehir als demés dels
estaments militar y real, y haver de sèurer tots
tres consequutivament abans dels demés dels
estaments militar y real, y los del estament militar y del estament real pretenent lo contrari y
haver de sèurer promíscuament y alternativament sens diferència alguna. Y també se suscità
contenció entre lo noble don Jaume Meca y
Terça, camarer de Ripoll, del orde y religió de
Sanct Benet, hu dels dits habilitadors per lo estament ecclesiàstich, // 186v // y lo noble fra don
Pau de Àger, del orde y milícia de Sanct Joan de
Hierusalem, altre dels dits habilitadors per dit
estament ecclesiàstich, pretenent quiscú d’ells la
precedència al altre. Y los dels dits estaments ecclesiàstich, militar y real, per no fer impediment
ni detenció al present acte de habilitació, se
acontentaren que precehís lo estament ecclesiàstich y després lo estament militar y, últimament, lo estament real, sehent quiscú dels dits
tres estaments respective consequutivament ço
és, los tres ecclesiàstichs primers y després los
tres militars, y últimament los tres reals, y axí se
assentaren ab lo modo y orde dalt dits, ab pro-
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testació que feren los dits estaments militar y
real, quiscú per conservació de son dret respective que lo present acte no pugue ser tret en
conseqüència en algun temps, ni fer dret, ni
prejudici a ningú dels dits estaments, axí en lo
petitori com en lo pocessori, ans bé restant llur
dret y pretensions sempre salves. Y per quant los
dits senyors Jaume Meca y Terça y fra don Pau
de Àger insistiren quiscú d’ells respective en sa
pretensió, sens voler desistir d’ella ab protestació ni altrament, los senyors deputats, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit
General, consultaren aquest fet als magnífichs
assessors del dit General, ab intervenció de son
advocat fiscal, vistas las parts y llurs pretensions.
Y vists y attesos los exemplars seguits en lo cas
present, en altres occasions continuats en los
dietaris y altres scriptures de la present casa de la
Deputació, y examinats testimonis per part de
dit fra don Pau de Àger ministrats, y fetas las demés diligèncias per prova y averiguació del dret
y justícia de ditas parts respective, feta relació y
paraula per dits magnífichs assessors, intervenint lo dit magnífich advocat fiscal, dits senyors
deputats consistorialment ab la salvetat y
intel·ligència devall scrita, attenent que la matèria corrent és de estat y que en semblants se ha y
deu atténdrer lo últim estat, lo qual prova en
son favor lo dit fra don Jaume Meca y Terça, camarer de Ripoll, majorment // 187r // per lo acte
de habilitació feta en lo any 1626, en lo qual
precehí fra Miquel Salavardenya, aleshores camarer de Ripoll, a fraa ... Caldes, del orde y milícia de Sanct Joan de Hierusalem, y que dels
testimonis ministrats per part del dit don Pau de
Àger no ha resultat prova conclohent, que per
ço havia de precehir lo dit fra don Jaume Meca
y Terça al dit fra don Pau de Àger. Entès y declarat que per la present resolució y declaració
no sie fet dret ni prejudici algú a ninguna de las
ditas parts, axí en lo petitori com en lo pocessori, o en altre qualsevol judici, ans bé lo dret y
pretensions de les parts resten sempre salves e
il·leses, y que lo present acte no sie tret en conseqüència en temps algú, ni pugue danyar, ni
aprofitar a las ditas parts, ni a llurs religions y religiosos de aquelles. Y encontinent feta la dita
resolució y declaració, lo dit fra don Pau de
Àger donà y presentà a ses senyories en consistori una scriptura de protestació, y ses senyories
manaren que aquella fos continuada al peu de la
present declaració en lo dietari de la present
casa lo qual és del tenor següent: «La declaració
que vostres senyories han feta, de consell dels
magnífichs assessors del General, sobre la qüestió de precedència, vertent en lo present acte de
habilitació entreb fra don Pau de Àger, comenea. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació ratllat, don.
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dor de la religió del hospital de Sanct Joan de
Hierusalem, de una part, y fra don Jaume Meca,
religiós del orde de Sanct Benet de part altra, és
molt prejudicial a dit fra don Pau de Àger y a la
dita religió de Sanct Joan de Hierusalem, per ço
que lo últim estat que·s al·lega per part de la religió de Sanct Benet, no està provat de la manera que·s deu provar, y quant sie provat no és pacífich ans bé és ab contradicció y ab protestació
del comanador Calders, y axí no priva a dita religió de Sanct Joan la consuetut immemorial en
què està de la precedència ab las demés religions
y lo dret de proprietat que li compateix. Per ço,
perquè lo present acte no puga prejudicar a la
dita religió ni·s puga tràurer en conseqüència,
dit fra don // 187v // Pau de Àger, tant en nom
seu propri, com encara en nom de sa religió, requereix al notari de la present casa lleve acte de
la present scriptura». De les quals coses fonch
llevat acte per mi Antoni Thió, ciutadà honrrat
de Barcelona, notari, scrivà major i secretari del
dit General. Present per testimonis Jaume
Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent, habitants en Barcelona.
E feta la dita declaració y protestacions dalt dites subseguides, los dits senyors habilitadors se
assentaren per son orde ço és, primer los tres
senyors ecclesiàstichs y després los tres senyors
militars y últimament, los tres senyors reals, y lo
dit fra don Jaume Meca y Terça precehí al dit fra
don Pau de Àger comforme la dalt dita declaració. Hi·s comensà lo acte de la dita habilitació
prestat primer per dits senyors habilitadors, en
mà y poder de dits senyors deputats, lo jurament. Y oÿda per ells la sentència de excomunicació que disposa lo dit capítol 85 del dit nou
redrés la qual sentència de excomunicació promulgà y proferí lo noble don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de
Barcelona, official y vicari general del molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, comforme aquella està continuada en lo
llibre de Deliberacions de la present casa, sots la
present jornada.
Diumenge, a XI. En aquest die se féu extracció
de oÿdor real per lo restant temps del present y
corrent trienni, en loch y per assumpció feta per
sa magestat en lo Real Consell y en hu dels
magnífichs jutges de la cort del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, de la persona del magnífich Joseph Massó, en quiscun dret doctor, ciutadà honrrat de
Barcelona, oÿdor de comptes del dit General
per lo estament real, // 188r // per obstar-li los
capítols y actes de Cort poder exercir dit càrrech
de oÿdor essent official real, la qual extracció se
féu en presència de nou testimonis en la solita y
acostumada forma. Los quals testimonis foren

cents y trenta, y fàssam saber a vostra senyoria
com, després de haver feta vostra senyoria la deliberació, se ha instat per part de síndich de dit
bras y particulars personas de aquell al dit síndich del General y al advocat y procurador fiscal
de aquells, que posassen en exequució la dita
deliberació, lo que fins ara no s’és pogut conseguir, diferint-ho ab molt gran dany de la cosa
pública, lo que·s fa a saber a vostra senyoria per
a què sie servit manar ab molt effecte a dits officials, posen en exequució la dita deliberació. Y
per ço ordenen las scripturas y fàssan las degudas diligèncias respective, comforme a las obligacions de llurs officis sens esparar part privada,
instant per las ditas cosas, com en aquest cas no
le·y haja ni vostra senyoria haja deliberat que lo
síndich hisqués. Y axí suplica a vostra senyoria
dit bras sie servit manar que se exequute en tot
y per tot lo deliberat, ab tota la promptitut possible».

los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors, don Galceran de Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona, don Phelip de Çabater, del orde y milícia de Sanct Joan de Hierusalem, lo doctor Jaume Ferran, canonge de la Seu
de Urgell. Per lo estament militar los senyors,
Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, don Batista Çabater, en Barcelona populat, Joan de Malgar, donzell en Barcelona
domiciliat. Per lo estament real los senyors, misser Francesch Mas, doctor en drets, ciutadà
honrrat de Barcelona, Benet Axada, ciutadà
honrrat de Gerona, y misser Gabriel Mostarós,
doctor en drets ciutadà de Barcelona. Y encontinent fonch feta extracció de oÿdor de comptes
del General per lo estament real, y fonch extret
lo senyor misser Francesch Joan Magarola.
188v

Dimars, a XIII. En aquest die lo noble don Francisco de Ayguaviva y de Tamarit, regent la vegueria de Barcelona, per impediment del magnífich Ramon Romeu, present en consistori de
ses senyories, ha prestat en mà y poder de ses
senyories lo solit y acostumat jurament per rahó
de dit son càrrech de veguer, del qual jurament
ses senyories manaren ser-ne feta menció en lo
dietari de la present casa y que aquell se continuàs en lo llibre dels Juraments de Officials
Reals, comforme en aquell és de vèurer.
En aquest mateis die vingueren ab embaxada,
de part del bras militar, en consistori de ses senyories, los noble y magnífichs don Francesch
de Argensola, en Barcelona populat, Joseph de
Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, y
Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona
los quals, explicada de paraula dita embaxada,
lliuraren aquella a ses senyories en scrits. E ses
senyories respongueren de paraula que mirarien
dita embaxada y lo contingut en ella, y que procurarien donar gust al dit bras militar. Y manaren a mi, scrivà major i secretari del General,
que llegís la dita embaxada al consistori y que
aquella continuàs en lo dietari de la present
casa, la qual és del tenor següent:

En aquest mateix die a les onze hores abans del
migdie jurà lo molt il·lustre senyor Francesch
Joan Magarola, en quiscun dret doctor, ciutadà
honrrat de Barcelona, novament extret en oÿdor de comptes del General de Cathalunya per
lo estament real, com més llargament apar en lo
llibre de Juraments de Deputats y Oÿdors de
Comptes, recòndit en la scrivania major del dit
General, al qual se ha relació.
189v

«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar nos ha
ordenat vinguéssem a fer gràcies a vostra senyoria, de la acertada deliberació que per vostra
senyoria és estada feta, de què lo síndich del General del present Principat, judicialment comparega devant del senyor lloctinent y Real Audiència y allí demane que // 189r // sie manada
revocar la pragmàtica, manada publicar en lo
consistori de la Ballia General per la sacra, catòlica y real magestat del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, aa ... del mes deb ... del any mil sisa. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Dijous, a XV. Festa del Santíssim Sacrament.
Divendres, a XVI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General anaren consistorialment, ab los porters y masses grans devant, acompanyat dels officials y ministres del dit General y present casa
de la Deputació, al il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent
y capità general de sa magestat en aquestos
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en la casa és palau de sa excel·lència,
rebuts ab molta cortesia y urbanitat. Y sa excel·lència y totas las personas del consistori se
assentaren en cadires, y assentats, de paraula
parlant lo senyor bisbe, deputat ecclesiàstich,
representaren y suplicaren a sa excel·lència lo
que en lo paper de la scriptura baix insertada
està contengut, // 190r // y donaren y lliuraren a
sa excel·lència la mateixa scriptura, la qual és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya han
entès, que en exequució de alguna provisió feta
acerca de la pretensió del procurador fiscal de sa
magestat per los quints de las imposicions de
aquesta ciutat, se donaria orde a fer-se alguns
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procehiments en aquella, zelosos del servey de
Déu nostre senyor y de sa magestat, desijant
aquell, en tot lo possible, com a fidelíssims vassalls, humilment representan y suplican a vostra
excel·lència, sie servit manar diferir per algun
temps la exequució del dit orde y provisió, per
què en lo entretant se pugue pèndrer la resolució més convenient al servey de sa magestat y
benefici de aquesta ciutat, hi·s pugue acertar en
negoci de tanta ponderació, del que rebran singular gràcia y mercè de mà de vostra excel·lència, majorment conciderant que per prorrogarse aquest fet no·s pot prejudicar lo procurador
fiscal real, en sa pretensió per ser la dita provisió
ab continuació de dies y temps per lo sdevenidor, quant aparegue convenir la exequució».
E sa excel·lència, pres y rebut lo paper y scriptura dalt dita, respongué de paraula que ell miraria
y advertiria lo que en dita scriptura se li representava, ab particular attendència de la interposició del consistori. Y axí se despediren de sa excel·lència ab deguda cortesia y se’n tornaren en
la present casa de la Deputació ab lo mateix
acompanyament.
190v

Dissapte, a XVII. En aquell die vingué en consistori dels molts il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunyaa ..., lo qual donà y lliurà
en mà y poder de ses senyories un paper que dix
contenir la resposta que lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lloctinent y
capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, feya a la embaxada que ses senyories li feren en lo die de aÿr. E ses senyories,
pres y acceptat lo dit paper, lliuraren aquell a mi
Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General perquè
llegís aquell en son consistori, y llegit, lo continuàs en lo dietari de la present casa, lo qual paper és del tenor següent:
«Sa excel·lència estima molt a vostra senyoria lo
zel que té y lo desig que amostra de què en estas
matèrias dels quints, se prenga la resolució més
convenient al servey de sa magestat, en son real
nom, té offert a la ciutat, que se li guardarà sa
justícia ab la rectitut que·s acostuma. Y axí lo
més segur camí és acudir a ella per ser aqueixa la
última resolució que sa magestat ha pres, a què
assistirà sa excel·lència, manant exequutar lo
que està provehit hi·s provehirà, comforme y
quant li aparexerà convenir».
En aquest mateix die lo noble don Francisco de
Gravalosa y Amat, en Barcelona populat, síndich que dix ser del molt il·lustre bras militar,
constituït personalment en lo consistori de ses
a. a continuació un espai en blanc d’uns 52 mms.
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senyories, donà y presentà a ses senyories en dit
son consistori la scriptura del tenor següent:
«Los excessos comesos per las companyias dels
soldats, allotjades // 191r // en lo present Principat, ab los provincials y naturals de aquell, fent
contribuhir les viles y universitats y, ab motiu de
obligació y color de justícia, exhigint de aquelles y dels particulars habitants, moltes quantitats de pecúnies y to(t) lo sustento y aliments de
menjar y bèurer, axí per ses persones com per
los cavalls necessaris, són tant violents y llastimosos que molts dels naturals, per a voler defensar son dret y propulsar la vexació, han patit
mort violenta a las mans de dits soldats, y altres,
per aquells invadits y robats en ses pròpries cases, no sols han perdut la hasienda però encara
han estat a perill de son honor en les persones
de les mullers, filles y germanes. De aquestes vexacions ha tingut vostra senyoria plena notícia,
axí per les quexes que han donat a vostra senyoria moltas universitats y particulars y, ab la informació de aquelles, per lo síndich de la Generalitat rebuda, com també per ésser cosa tant
pública y notòria, y com ha tal, pervinguda a
notícia del molt il·lustre bras y estament militar,
per a qui és estat de molt gran admiració vèurer
que aquestas vexacions y procehiments fets en
tan gran deservey de Déu, de sa magestat y violació de las constitucions, capítols y actes de
Cort, llibertats, usos y costums y dany del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, no sien estats per medi de vostra senyoria
redressats, esmanats y reprimits tocant a vostra
senyoria, com en virtut de les mateixes constitucions toca axir a la defensa y reparo de aquelles,
y al amparo de tot lo Principat y comtats. Per ço
lo síndich de dit molt il·lustre bras y estament
militar, ab exprés orde de dit bras y estament,
representant y notificant a vostra senyoria los
dits procehiments y vexacions fets y comeses
per dites companyies de soldats, y la contrafacció de tantas constitucions, capítols y actes de
Cort, llibertats, usos y costums del present Principat y comtats, // 191v // y assenyaladament, ab
ditas contribucions y coaccions, la clara violació
de les constitucions col·locades baix del títol
«De vectigals, leudas et cetera.», y altres aplicables, zelants lo servey de Déu nostre senyor y de
sa magestat la conservació de dites constitucions y altres drets, y lo beneffici públich del
Principat y comtats, suplica a vostra senyoria sie
de son servey, attesa la gravedat del fet y perill
de la tardança, exir encontinent al reparo y observança de dites constitucions, capítols y actes
de Corts, libertats, usos y costums, ab tots los
medis, modo y forma que en virtut de dites
constitucions y altrament, pot y té obligació
vostra senyoria de exir a dita defensa, reparo y
observança. Altrament si lo contrari per vostra

senyoria serà fet, lo que de vostra senyoria no·s
creu dit síndich ab lo degut acato, acusa a cada
hu de vostres senyories, en particular, los danys
ocassionats a dit Principat y comtats, ciutats, vilas, lochs, universitats y singulars de aquells y les
penes contra dels qui contrafaran a les dites
constitucions y altres drets de dits Principat y
comtats, en tant majors en quant ho és la obligació de guardar-les, y protesta que aquelles y
altres de dret competents proposarà contra vostra senyoria y de sos béns, en judici de visita per
al qual se reserva totas y sengles accions requiren vostra senyoria».
Llegida la qual scriptura respongueren ses senyories de paraula, que respondrien a ella dins
lo temps de dret statuït y manaren que aquella
fos continuada en lo dietari de la present casa.
Presents per testimonis Jacinto Berthomeu,
pintor, y Joseph Flix, fuster, ciutadans de Barcelona.
E après als XVIIIIo dels dits mes y any ses senyories, responent a la preinsertada suplicació, donaren y lliuraren a mi Antoni Thió, ciutadà
honrrat de Barcelona, scrivà major y secretari
del dit General, en presència dels testimonis demuntdits, una scriptura continuada en un full
de paper, contenint la dita resposta, la qual és
del tenor següent:
«Que en tot lo que ha tingut notícia lo consistori fins al die present tocant a vexacions fetas
per soldats, en cosas ab las quals se con- // 192r
// trafés a les generals constitucions, capítols de
Cort, privilegis, usos, costums y altres drets del
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, han
manat rèbrer informacions per medi de sos
magnífichs assessors y advocat fiscal, axí en la
present ciutat com fora d’ella, enviant a diversas
parts a hont convenia per fortificar y justificar
dits excessos.Y aprés de rebudas y examinades
las informacions, ab consell de dits assessors y
advocat fiscal, han fet totas las diligèncias que·ls
han tocat, axí ab embaxadas al senyor virrey
com altrament, axí com se’ls ha aconsellat per
ells. Y vuy estan los mateixos en Granollers,
Caldes de Monbuy y altres parts per orde del
consistori a gastos de la Generalitat, per a rèbrer
informacions dels excessos que·s diu haver
comès en las ditas parts, las quals vistas faran, segons lo que resultarà d’ellas, tot lo que·ls toca y
se’ls aconsellarà per dits assessors y advocat fiscal. Y lo mateix offereixen fer en lo sdevenidor y
en lo passat, y encara que no cre(e)nsa que hajan faltat en res, ni en la dita scriptura se dignifica cosa particular, estimaran molt que se’ls advertesca si acàs se entén haver faltat en alguna
diligència, per poder fer-la com se offereixen en
tot lo que·ls toca, ab parer y consell de dits as527

sessors y advocat fiscal, manant a son secretari
que continue esta resposta al peu de dita scriptura y que de una sens l’altra, no se’n done còpia auctèntica ni fefahent.»
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die los nobles y
magnífichs don Jacinto Vilanova, // 192v // en
Barcelona populat, y Antoni Thió, ciutadà
honrrat de Barcelona, enviats per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, ab embaxada per part
de dits senyors deputats, desijant la quietut de
aquesta ciutat a 16 del corrent, per la deguda
conformitat y correspondència que és entre la
ciutat y la Deputació, havien feta una embaxada
al excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de
Sogorb, lloctinent y capità general de sa magestat en aquesta província, en rahó dels procehiments se entenien voler-se fer per part dels ministres reals ab la dita ciutat, que té y insta lo
procurador fiscal real, y que sa excel·lència havia
respost a la dita embaxada, còpia de las quals
embaxada y resposta donaren dits embaxadors a
dits senyors consellers, offerint que lo consistori
de ses senyories acudiria en tota occasió al servey de la ciutat, en tot lo que la obligació de son
càrrech donaria lloch. Y los senyors consellers,
oÿda la dita embaxada, respongueren que tenien en deguda estima los officis que han fet y
fan dits senyors deputats en favor de la ciutat,
y que en tota occasió servirien ab deguda correspondència y comformitat a ses senyories.
En aquest mateix die los senyors Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, y Joan
Batista Codina, ciutadà honrrat de Barcelona,
vingueren al consistori de ses senyories ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, la qual explicaren a
ses senyories de paraula y després donaren
aquella en scrits, que és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de Cent
deliberà lo die de aÿr, se estimàs a vostra senyoria, com estimà a molt particular mercè, la que
vostra senyoria és estat servit fer-lo, // 193r // en
orde a suplicar a sa excel·lència la suspensió dels
procehiments fa contra ella lo lloctinent de mestre racional per matèria de quints, de què està
agrahidíssima, y suplica a vostra senyoria continue los bons officis ha comensat ab la forma més
eficàs y convenient podia, veent los medis y·pot
haver, que sien en beneffici de la ciutat, tenint a
bé de avisar-la del que anirà fent. Y juntament de
la resposta li ha fet y farà sa excel·lència, oferint a
vostra senyoria que en totas las occasions se li offeriran, trobarà ab esta ciutat la igual y deguda
correspondència com fins assí ha fet».
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sacristà major y canonge de la Seu de Vich, los
doctor Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, don Phelip de Çabater, del orde y milícia
de Sanct Joan de Hierusalem. Per lo estament
militar los senyors, don Pedro de Aymerich,
mossèn Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, don Francisco Gravalosa y Amat,
// 194r // don Joan d’Ardena, mossèn Bernat
Miquel, donzell en Barcelona domiciliat, mossèn Francesch Joan de Vergós, també donzell
en Barcelona domiciliat. Per lo estament real los
senyors, mossèn Agustí Pexau, mossèn Joan
Francesch Codina, mossèn Bertran Desvalls,
mossèn Jacinto Sala, mossèn Antoni Magarola y
mossèn Antoni Thió, ciutadans honrrats de
Barcelona. Los quals manaren ses senyories
convidar, per les quatre hores després dinar, per
los porters ordinaris de la present casa de la Deputació, los quals porters, obehint al manament
de ses senyories, convidaren a las ditas personas
eletas per a la dita hora.

E ses senyories respongueren de paraula a dita
embaxada que lo consistori, en lo que·s offeriria
del servey de la ciutat, acudiria ab molta voluntat, tenint ab la ciutat la deguda conformitat y
correspondència, comforme sempre s’és acostumat.
En aquest mateix die vingueren ab embaxada,
de part del molt il·lustre bras militar al molt
il·lustre consistori dels senyors deputats, los nobles don Francisco Gravalosa y Amat y don
Phelip Ferrera, los quals de paraula explicaren a
ses senyories la dita embaxada y després donaren aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Desitjós lo bras militar
del assiento del fet de la pretensió dels quints
que la sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, té ab la ciutat de
Barcelona, ha fets tots los officis li han apareguts convenients, y té notícia que vostra senyoria fa y ha fets los mateixos. Y com lo die de aÿr,
que comptàvem a 18 del corrent mes de juny de
1634, per part del Consell de Cent rebés una
embaxada ab què li estimà los bons officis que
ha fets, li demana los continue veent los medis
hi pot haver que sien en beneffici de la ciutat, ha
aparegut a dit // 193v // bras militar e a les persones que tenen commissió de aquell, que sols lo
de vostra senyoria par efficàs per aconseguir lo fi
que·s desija. Y axí suplica a vostra senyoria que
ab tota brevedat sie servit de interposar, si com
ho espera lo dit bras militar, fent-ho ab tant effecte que no·n alcen la mà fins haver-ho conseguit, que a més de què és pròpria acció del consistori lo bras militar ho tindrà a singular
mercè».

E los dits senyors elets convidats, com dalt se
diu, de orde de ses senyories, se juntaren en la
present casa en la hora que·ls ere estada senyalada per dits porters, als quals ses senyories proposaren la matèria, per la qual los havien manat
convidar, y tractaren y conferiren entre si aquella. Y donat son vot quiscú d’ells per son orde,
resolgueren y aconsellaren als senyors deputats
fossen servits fer una embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent,
acerca de la matèria proposada y cas corrent,
comforme aquella està ordenada de manament
de ses senyories y estarà continuada baix en lo
present dietari.
194v

E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada que lo consistori acudiria com sempre ha acudit, al que és del servey y beneffici de
la dita ciutat, majorment attesa la representació
feta per part del dit molt il·lustre bras militar ab
la present embaxada, tenint la deguda conformitat y correspondència.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats feren elecció de personas dels tres estaments ço és, écclesiàstich, militar y real per a
què se tractàs de las diligèncias que aparexeran
convenients haver-se de fer en favor y beneffici
de la ciutat, per la matèria corrent dels quints de
las imposicions de la dita ciutat. Y foren elegides
per lo estament ecclesiàstich los senyors, don
Ramon de Semmanat, ardiaca major i canonge
de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de dita Seu, don
Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de
la Seu de Gerona, don Henrrich de Alamany,
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Divendres, a XXIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi del noble molt reverent i magnífich senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph
de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, y
Joan Francesch Codina, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren una embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de
la present ciutat de Barcelona, los quals anaren
ab los porters ordinaris de la present casa, ab
masses grans devant, acompanyats dels officials
del General y present casa de la Deputació, en
casa de la present ciutat a hont estavan junts dits
senyors consellers y savi Consell de Cent, y allí
explicaren de paraula dita embaxada y després
lliuraren aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats de Cathalunya a 19 del corrent reberen embaxada de
vostra senyoria, en orde a las diligèncias que ha
fet per la suspensió dels // 195r // procehiments,

instà lo procurador fiscal patrimonial de sa magestat, devant del lloctinent de mestre racional,
contra la ciutat, per rahó de la pretensió té dels
quints de les imposicions de dita ciutat, ab demostració del gust té vostra senyoria que se
continuen per dits deputats los bons officis ja
comensats, vehent los medis hi pot haver que
sien en beneffici de dita ciutat. Y com dits deputats desijen summament la quietut, beneffici y
utilitat de la dita ciutat, y lo felís stat y succés de
las cosas de aquella, y que se acerte en lo servey
de Déu nostre senyor y de la magestat del rey y
senyor nostre, ab la conformitat y correspondència de vostra senyoria, y de aquell consistori, tingudes y servades en las occasions se
són offertes fins lo die present, han advertit ser
de consideració y conveniència representar primer y suplicar a vostra senyoria, sie de son servey donar significació dels medis, modo y forma
que aparexeran a vostra senyoria més eficaces y
convenients, per la bona direcció del negoci
corrent, perquè, certs de la voluntat y gust de
vostra senyoria, puguen dits deputats acudir al
servey de vostra senyoria y de la ciutat, comforme demanan ajustant-se al servey de sa magestat
y al beneffici y quietut de la ciutat. Y las accions
que en orde a estas coses aparexeran convenir,
alcansen los effectes que convenen, comforme
vostra senyoria y la ciutat desitjan ab singular affecció y voluntat de dits deputats».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors en
consistori de ses senyories referiren a ses senyories, que ells havien reportada la dita embaxada
als molts il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat, la qual havien
explicada de paraula y després donada en scrits,
y que dits senyors consellers y savi Consell de
Cent havien respost que mirarien lo contengut
en dita embaxada y tornarien resposta a ses senyories
195v

Dissapte, a XXIIIIo. Festa de la Nativitat del gloriós sanct Joan Batista. En aquest die vingueren
ab embaxada de part dels molts il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona al consistori dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, los magnífichs Francesch Xammar, donsell en Barcelona
domiciliat, y Francesch Bru, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals explicaren de paraula a ses
senyories, la dita embaxada y després lliuraren
aquella a ses senyories en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de
Cent, ab la deliberació ha feta lo diea de vuy, stimant la mercè que vostra senyoria és estat servit
a. a continuació ratllat, vuy.
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fer a esta ciutat, ha deliberat que tenint com té
viva fe, que ab la intercessió de vostra senyoria
sent com és de tanta qualitat y valor, alcansarà
lo fi desija en matèria dels quints, ha acceptada
la offerta per lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona y per vostra senyoria
y molt il·lustre Capítol, de què se posarien per
medianers y intercessors en dita matèria. Y axí
ha deliberat acceptar dita offerta y que, ab dita
intercessió, coopere ab dit senyor bisbe, vostra
senyoria y lo molt il·lustre Capítol, suplica a
vostra senyoria esta ciutat, que en exequució de
dita deliberació, se servesca manar pèndrer los
treballs li suplica, que la confiança té que en esta
y majors coses farà vostra senyoria a la ciutat, la
mercè que sa voluntat mereix restarà ab noves
obligacions, advertint a vostra senyoria que si és
possible ans de tractar de la matèria dels quints
se valèga vostra senyoria en son cas tots junts,
dels medis aparexeran més abtes, per a què los
quatre officials de la ciutat tingan la llibertat que
tots desijam».
E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada que // 196r // estimaven a la ciutat la
mercè que·s feya ab dita embaxada al consistori
de ses senyories y que procurarien tractar lo negoci en beneffici d’ella.
Diumenge, a XXV. En aquest die los senyors
elects se juntaren en la present casa de la Deputació per a tractar lo negoci, que per ses senyories los fonch comès, acerca del cas corrent dels
quints de las imposicions de la present ciutat. Y
junts en lo consistori de ses senyories, llegida
primer la embaxada que ses senyories, seguint
lo consell y parer de dits elets havien fet divendres proppassat, per medi de sos embaxadors,
als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de la dita ciutat, y la embaxada en
resposta de aquella feta a ses senyories en son
consistori per part d’ella, dita ciutat, lo die de
aÿr, las quals estan continuades en lo present
dietari, votaren quiscú d’ells per son orde ab
molta maduresa y concideració y aconsellaren a
ses senyories que·s fes una embaxada a sa excel·lència, comforme baix en lo present dietari
estarà continuada.
Dilluns, a XXVI. En aquest die lo magnífich Agustí de Llana, donzell en Barcelona domiciliat, racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, ha
fet relació a ses senyories de paraula, que Onoffre
Massanés, negociant ciutadà de Barcelona, sobrecullidor del dit General de la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre pròxim passada de 1633, tant de dret ordinari com de galeres, // 196v // exceptat lo llibre
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de la taula de Viella, en la Vall de Aran, y lo llibre
de la taula de la vila de Móra.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, exceptat lo senyor deputat real, qui
no·s troba en lo present acte, anaren consistorialment ab embaxada ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials del
dit General y present casa de la Deputació de
aquell, al excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lloctinent y capità general de sa
magestat en aquestos principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, y foren rebuts
de sa excel·lència ab demostració de alegria y
contentó. E ses senyories li explicaren de paraula la dita embaxada y després li lliuraren còpia
de aquella, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya als 24 del corrent
reberen embaxada de aquesta ciutat de Barcelona y Consell de Cent de aquella, ab la qual la dita
ciutat accepta la offerta li fonch feta per part de
dits deputats per lo bisbe y Capítol de la iglésia
de Barcelona, en orde de interceder y posar-se
per medianers ab vostra excel·lència, en la matèria que se offereix dels quints pretén lo procurador fiscal patrimonial de sa magestat, de las
imposicions de la ciutat, cooperant ab dita intercessió dits deputats, bisbe y Capítol, insinuant la
dita ciutat ser sa voluntat deliberada, que los dits
intercessors y medianers prenguen los treballs
que la confiança té la ciutat demana en beneffici
de aquella. Per ço dits deputats, desijant lo servey de sa magestat, la consolació y quietut de la
ciutat, ab comformitat de dits bisbe y Capítol,
suplican a vostra excel·lència sie de son servey tenir a bé aquesta intercessió, que ab la mercè vostra excel·lència en açò los fan // 197r // dits deputats, se prometen lo bon succés».
E sa excel·lència respongué que lo consistori
feya molt bé en posar-se per medianer en aquest
negoci. E axí se despediren de sa excel·lència ab
molta cortesia y se’n tornaren en la present casa
ab lo mateix acompanyament que eren anats.
Dimars, a XXVII. En aquest die vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, Joan Pau Oller, notari y
scrivà de manament del rey nostre senyor, lo
qual de part del excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de sa magestat en aquestos
Principat y comtats, lliurà en mà y poder de ses
senyories, lo paper y scriptura baix insertada,
que dix ser la resposta que sa excel·lència fa a la
embaxada que lo die de aÿr per dits senyors deputats se li féu. E ses senyories rebut lo dit paper, manaren que aquell fos legit en consistori
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per mi, scrivà major y secretari del General, y insertat en lo present dietari, lo qual és del tenor
següent:
«Su excelencia estima a vuestras senyorías el desseo con que procura servir a su magestat y mirar
por esta ciudad, y haviendo su excelencia dado
qüenta a su magestat de quanto se ha offrecido
hasta oy, en la materia de los quintos, lo continuará con desseo de que se encamina al maior
servicio de Dios y de su magestad, y comodidad
desta ciudad».
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya enviaren
una embaxada als molt il·lustres senyors // 197v
// consellers de la present ciutat, per medi dels
magnífichs Joseph de Bellafilla, donsell en Barcelona domiciliat, y Joan Francesch Codina,
ciutadà honrrat de Barcelona, fent a saber a dits
molt il·lustres senyors consellers las diligèncias
que ells han fet per lo negoci corrent dels quints
de las imposicions de dita ciutat, enviant-los còpia de la embaxada que dits senyors deputats feren lo die de aÿr a sa excel·lència, y de la resposta que dita sa excel·lència lo die present ha feta a
dita embaxada. Los quals embaxadors són anats
en casa ab los porters ordinaris del (General) y
present casa de la Deputació, ab las masses
grans devant, y han explicada de paraula a dits
senyors consellers la dita embaxada y després
lliurada aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya affectant, la correspondència
y conformitat degudes y fins lo die present servades, entre vostra senyoria y present casa de la
ciutat y la Deputació, y los bons successos de las
cosas de dita ciutat, y perquè vostra senyoria y
lo savi Consell de Cent tingue notícia de las diligèncias que dits deputats, ab cooperació del
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe, molt
il·lustre y insigne Capítol de la iglésia de aquesta
ciutat, ajustant-se a la deliberació de vostra senyoria y savi Consell de Cent, ab embaxada de
24 del corrent feta a saber a dits deputats y a son
consistori, fan a saber a vostra senyoria que ab
dita cooperació y conformitat, lo die de aÿr a 26
del corrent, feren una embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat en rahó del
negoci corrent de la pretensió del procurador
fiscal patrimonial de sa magestat, dels quints de
las imposicions de la dita ciutat, y en aquest die
sa excel·lència ha respost en scrits a la dita embaxada, còpia de las quals embaxada y resposta
se dónan // 198r // a vostra senyoria offerint en
tot lo que aparexerà ser del servey de sa magestat y beneffici de la ciutat acudir ab molta puntualitat».

E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells havien aportada dita embaxada y explicada aquella
de paraula a dits senyors consellers, y després los
havien lliurada còpia en scrits, juntament ab las
còpias de la embaxada feta a sa excel·lència, y de
la resposta que sa excel·lència ha fet en aquella,
comforme los era estat ordenat. Y que dits molt
il·lustres senyors consellers los havien respost de
paraula, que estimaven en lo que ere rahó als
senyors deputats, la mercè que feyan a la ciutat,
y suplicaren a ses senyories que fossen servits
continuar los bons officis que havien comensats
fer en beneffici de la ciutat.
Dijous, a XXVIIIIo. Festa del gloriós apòstol sanct
Pere.
198v

Juliol MDCXXXIIIIo
Dissapte, lo primer. En aquest die los senyors
elets se juntaren en la present casa de la Deputació per a tractar y conferir, ab lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, lo cas corrent
dels quints de las imposicions de la present ciutat que pretén lo procurador fiscal patrimonial
de sa magestat.
Dilluns, a III. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada de part del
molt il·lustre bras militar, los magnífichs Francesch Joan de Vergós y Francesch Puigjaner,
donzells en Barcelona domiciliats, los quals explicaren a ses senyories de paraula, la dita embaxada y després donaren aquella en scrits, la qual
és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 19 del mes de juny
proppassat del any corrent de 1634, féu una
embaxada a vostra senyoria per part del bras militar eo de las personas que tenen commissió de
aquell, referint a vostra senyoria com a 18 del
dit mes y any havia rebuda una embaxada del
savi Consell de Cent, ab què li estimave los
bons officis havia fets en son servey, acudiren //
199r // al excel·lentíssim duch de Sogorb y Cardona, lloctinent de sa magestat, a suplicar-li fos
servit de manar sobresèurer los procehiments,
que per part del offici de mestre racional se feyan contra la ciutat. Y com lo mateix die lo senyor duch de Sogorb y Cardona fou servit manar respòndrer en scrits al dit bras militar, que
feya aquells en virtut de resolució últimament
presa per sa magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, a què sa excel·lència assistia, manant exequutar lo que estava provehit, aparegué
a ditas personas acudir a vostra senyoria y suplicar-los fossen servits de interposar-se per medis,
per a conseguir lo fi que·s desija, entenent-ho
no sols ab lo excel·lentíssim duch de Cardona y
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Sogorb sinó ab la sacra, catòlica y real magestat
del rey nostre senyor, de qui insinúa, ab sa resposta, lo dit senyor lloctinent general, tenir
orde exprés de exequutar·o».
E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada, que tenia en deguda estima lo advertiment que se’ls feya ab dita embaxada y que
procurarien acudir ab molta puntualitat a sa
obligació, ab attendència particular del bras militar.
En aquest mateix die vingueren ab embaxada,
de part de la present ciutat y molt il·lustres senyors consellers de aquella, al consistori de ses
senyories, los magnífichs Francesch Bru, ciutadà honrrat de Barcelona, y Francesch Xammar, donzell en Barcelona domiciliat, los quals
explicaren a ses senyories de paraula la dita embaxada y després donaren aquella en scrits, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de
Cent, en lo qual lo die de aÿr se llegi- // 199v //
ren lo paper de vostra senyoria y embaxada, que
vostra senyoria fou servit fer a sa excel·lència per
a tractar extrajudicialment lo assiento de la contenció occorrente dels quints y resposta feta per
lo senyor virrey, agrahidíssim a tan singular
mercè com vostra senyoria fa a esta ciutat, acció
molt comforme al ser de vostra senyoria, deliberà que per ella li féssem les degudes gràcies
com ho fem, suplicant a vostra senyoria tinga a
bé y se servesca continuar tant bons officis, que
és ben cert seran molt acceptes a les magestats
divina y humana. Y esta ciutat restarà obligadíssima a estimar-los ab obres, en quant ab sos desigs poran elles correspòndrer, tenint viva fe y
esparança que ab tan eficàs medi, qual és lo de
vostra senyoria, cooperant ab ell lo del senyor
bisbe, molt il·lustre Capítol, bras militar tindrà
lo fi que·s desija. Y com sie propri de vostra senyoria fermences ab mà liberal, tenint major
contentó quant són més les que se li supliquen y
la aflicció y desconsuelo té esta ciutat dels quatre officials d’ella, sia qual se dexa conciderar,
per la falta fan a sos officis y dany, que de no servir-los en persona, redunda a la mateixa ciutat,
deliberà dit savi Consell de Cent suplicassen a
vostra senyoria sia servit suplicar a sa excel·lència la llibertat de dits presos ab embaxada particular, com també per lo mateix effecte la feren
dit die de aÿr los senyors consellers en perçona,
que és ben cert que ab intercessió tan grandiosa
alcansaran esta mercè de sa excel·lència y per
ella a nou empenyo a vostra senyoria».
E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada, que estimaven agrahidíssims de la
mercè que se’ls feya ab la dita embaxada y que
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procurarien ab particular attendència ajustar-se
al que se’ls representa ab dita embaxada.
200r

Dimecres, a V. En aquest die lo noble don Hierònym de Argensola, en Barcelona populat,
procurador per a las cosas devall scritas, juntament ab altres y assoles, llegítimament constituït y ordenat per lo magnífich Onoffre Comter, en quiscun dret doctor y burgès de la vila de
Perpinyà, advocat fiscal del dit General de dita
vila y col·lecta de aquella, comforme de sa procura consta per acte rebut y certifficat en poder
de Miquel Ortega, notari públich col·legiat de
la dita vila de Perpinyà, a 29 de juny pròxim
passat, en dit nom constituït personalment en
lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, renuncià pure,
líbere y simplament en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de advocat fiscal del dit General, suplicant de paraula a ses senyories, sien servits admètrer la dita renunciació. E ses senyories
admeteren la dita renunciació si y en quant poden, y per capítols de Corts los és lícit y permès
y no altrament, de lasa quals cosas fonch llevat
acte per mi Antoni Thió, ciutadà honrrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis lo noble don Joan
d’Ardena, en Barcelona populat, y lo reverent
Antoni Miralles, prevere en la iglésia parrochial
de Nostra Senyora del Pi, de la present ciutat
benefficiat.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, per medi
dels noble, molt reverents y magnífichs senyors
don Francisco de Oluja, degà de Lleyda, Joseph
de Bellafilla, donzell de Barcelona, enviaren una
embaxada als molt il·lustres // 200v // senyors
consellers y savi Consell de Cent de la present
ciutat, los quals anaren ab los porters ordinaris
del General y present casa de la Deputació, ab
masses grans devant, acompanyats dels officials
del General y present casa, en la casa de la present ciutat, a hont dits senyors consellers y Consell de Cent estaven junts. Y arribats, explicaren
de paraula a dits senyors consellers y Consell de
Cent la dita embaxada y després donaren aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Vostra senyoria és estat
servit tenir a bé que los deputats del General de
Cathalunya, molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, molt reverent y insigne Capítol de la
iglésia de aquesta ciutat de Barcelona y molt
il·lustre bras militar, ab iguals cooperació y conformitat, se interposassen y fossen medianers ab
sa magestat y son excel·lentíssim senyor lloctinent General en aquesta província, en la corrent
a. a continuació ratllat, cosas.
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matèria de la pretensió del procurador fiscal patrimonial de sa magestat, acerca del quint de las
imposicions de la ciutat. Y desijant dits deputats, bisbe, Capítol y bras militar acertar al servey de sa magestat y al beneffici, quietut y utilitat de aquesta ciutat, en negoci de la ponderació
què ell mateix demostra, han acudit a sa excel·lència donat-li rahó de aquesta intercessió
perquè fos servit tenir-la a bé, comforme la gravedat y inspecció que la cosa demana. Y en sa
excel·lència han trobat bona correspondència y
insinuació de gust y voluntat. Y axí, attès lo
aplauso de vostra senyoria y la annuició de sa
excel·lència y per consegüent, lo camí proporsionat al tracte de cosa justa y convenient, axí
per al servey de sa magestat, com per al de vostra senyoria y de aquesta ciutat, han conferit diverses vegades y tractat del assiento y concordància de aquest fet, tenint // 201r // devant
dels ulls y en deguda concideració, la confiança
que vostra senyoria significa tenir dels intercessors y medianers. Y aprés de diversos tractes y
conferiments, cercant medis més apropòsit y
més proporsionats a la corrent matèria, han
ponderat no haver-ni més de tres: lo primer és
de la supercessòria de la matèria, lo segon del
tracte judicial y lo tercer de conveniència o
concòrdia extrajudicials, tenint respecte a la
clemència y benignitat de sa magestat. En lo
primer dels quals se considerà dificultat per enténdrer que sa magestat y sos ministres no se inclinan a supercessòria ni al medi de aquella. En
lo segon, que té respecte al de justícia y té la judiciària, no·s concidera menor dificultat per
vèurer que vostres senyories com a fidelíssims
vassalls, tenint devant la innada dificultat que
aquesta ciutat ha sempre tingut, en las magestats de sos sereníssims reys y senyors de gloriosa
memòria, té per cosa estranya y de inconveniència litigar ab son rey y senyor, y per més acertada, acudir a sa real benignitat y clemència ab
medis extrajudicials. Axí que apartats los dos
medis ja referits resta sols per al tracte y acció
dels medianers lo últim, que és lo de conveniència y concòrdia extrajudicials ab sa magestat y sa
excel·lència, del qual salva la voluntat de vostra
senyoria, entenen los dits deputats ab la cooperació y conformitat de dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, molt il·lustre y insigne
Capítol y ab comunicació del dit molt il·lustre
bras militar, valer-se procurant en tot lo servey
de sa magestat lo de vostra senyoria y la utilitat,
quietut y consolació de aquesta ciutat, donant
com dónan ab esta a vostra senyoria, intel·ligència de son pensament perquè vostra senyoria
reba aquell, com de personas que desijan acertar
en beneffici y utilitat de vostra senyoria y de
aquesta ciutat, ab lo gust que la voluntat de personas tant affectes mereix, assegurant que dits
deputats, ab la dita cooperació, comformitat y

comunicació // 201v // han fet degudas diligèncias, no sols en la matèria corrent y principal de
aquest fet, emperò encara en procurar la libertat
de las personas capturades y detingudes en las
càrcers, comforme vostra senyoria ab sa embaxada ha encarregat y donat significació de sa voluntat, en orde a la dita llibertat, no obstant que
fins ara no se ha posat cosa en scrits en aquest
respecte y que continuaran aquellas, y no se
apartaran de cosa que sie de conveniència y voluntat de vostra senyoria y consolació de la ciutat, com sempre han acostumat».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors
en consistori, referiren a ses senyories que ells
havien reportada la dita embaxada y explicada
aquella de paraula, y després donada en scrits,
comforme los és estat ordenat, y que los dits
molts il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent havien respost que estaven agrahidíssims al consistori dels senyors deputats, de la
mercè que·ls feya ab dita embaxada y que lo negoci contingut en ella se tractaria en lo dit Consell de Cent, y tornarian resposta a ses senyories.
Dijous, a VI. En aquest die vingueren al consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya ab embaxada, de part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, los magnífichs senyors Francesch Bru,
ciutadà honrat de Barcelona, y Francesch Xammar, donzell en Barcelona domiciliat, los quals
explicaren de paraula la dita embaxada a ses senyories y després donaren còpia de aquella en
scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Rebé lo savi Consell de
Cent lo die de aÿr, ab molt gran gust, la embaxada fou vostra senyoria servit fer-li, y ab ella
molt singular mercè pus ver, // 202r // si bé·n tenia molta certesa, lo amor té vostra senyoria a
esta ciutat. Y ab la affecció és servit mirar ses cosas en la matèria occorrent dels quints tan grave,
que per ser-ho tant, sols podria pèndrer assiento
ab tan grave medi com és lo de vostra senyoria,
fent mercè a esta ciutat de sa auctoritat pròpria,
cooperant ab lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de esta ciutat, bras militar y molt
il·lustre Capítol, volent assentar estas diferèncias, no perdonant a treball algú, ni del que·s
deu a la censura de elegir la via més convenient
de las tres que vostra senyoria ha, ab tanta
prudència, ponderades, que és de tractar-se ab
concòrdia extrajudicialment, a la qual adhaerí
ab mol(t) aplauso dit savi Consell de Cent, deliberant que per sa part, se suplicàs a vostra senyoria com suplicam, se servesca continuar estos bons officis fins tíngan lo assiento que·s
desija, fent-lo sabidor en scrits del que se anirà
tractant y apuntant, per a què puga deliberar lo
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que aparexerà més convenir al servey de Déu,
del rey nostre senyor, y beneffici d’esta ciutat, la
qual com tinga viva pena y desconsuelo molt
gran de la carceració de sos officials y per únich
remey per relexar-los, lo emperò sols y entercació de vostra senyoria ab lo major encariment se
pot, suplicam a vostra senyoria se servesca no
llevar mà de obtenir sa llibertat, valent-sa del
medis li seran possibles, que ab estas mercès que
de vostra senyoria espera, per las quals queda
agrahidíssima, se promet en tot molt felices successos, restant contentíssima de tenir moltas occasions, com és cert las desija, per a què ab ellas,
ab igual correspondència, conega vostra senyoria sos desijats effectes».
E ses senyories, rebuda la dita embaxada, respongueren de paraula que besaven les mans als
senyors consellers y Consell de Cent y que acudirien en tot lo que seria possible al servey de la
ciutat.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, per medi
dels nobles y magnífichs senyors don Bernat de
Cardona, ardiaca major y canonge de la Seu de
Gerona, don Francesch de Surribas y Rovira, en
Barcelona populat, y Diego Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren una embaxada // 202v // al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, los quals ab los porters ordinaris de la present casa de la Deputació, ab masses grans
devant, y acompanyats dels officials del General
y present casa de la Deputació, anaren en la casa
y palàcio de sa excel·lència y li explicaren de paraula la dita embaxada, y després li donaren còpia de aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Del procés fet en la cort y consistori del General de Cathalunya a instància del procurador fiscal, de
aquell consta que lo marquez de Santa Lucita y
don Leonart Moles, sargento major del tèrcio
dels soldats del marquès de Campolatara, per
absència del qual, dit don Leonart Moles regeix
y exerceix lo dit tèrcio, y per cabo de aquell és
tingut y reputat, y de present regeix y governa
los dos tèrcios, y també Leonart Franch, ajudant de dit Moles, y don Caesar Garraffa, capità
de infanteria y altres officials, ministres y soldats, anant y fent camí per molts lochs del present principat de Cathalunya y altrament, han
comès molts y diversos excessos, vexacions y
oppressions a las universitats, naturals y poblats
de aquest Principat y assenyaladament, exercint
molts y diversos actes de jurisdicció de coses a
ells no pertanyents, capturant moltas y diversas
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personas dels provincials y poblats en la província, llevant-los las armas y aprés composant ab
pecúnia las capturas de las personas y las aprehensions de las armas, compel·lint las ditas universitats y singulars de aquells, que·ls prestassen
opulents aliments y ab molta quantitat, composant axí mateix las ditas universitats y particulars, ultra del hospedatge y allotjament que disposa la taxa haver-se de fer donar y prestar als
soldats, ab comformitat de les constitucions generals del present Principat, contrafent directament y violant las generals constitucions y assenyaladament, la // 203r // constitució del
sereníssim don Phelip, príncep lloctinent general del invictíssim don Carlos, en la segona Cort
celebrada en Montsó en lo any 1553, capítol
29, que és 20, baix del títol «De nous vectigals», en lo volum de las constitucions, la qual
expressament prohibeix nous vectigals, imposicions y contribucions ser impossats en Cathalunya y en los comptats de Rosselló y Cerdanya
y poder-se exigir per lo capità general y sos ministres, ab las penas en la dita constitució contengudes, com més llargament en lo dit procés,
al qual se ha relació los dits excessos, vexacions
y oppressions, estan individuats y provats ab
gran multiplicació y continuació de aquells. Y
axí en lo dit procés, ab consell y provisió dels assessors ordinaris del dit General, a instància del
procurador fiscal de aquell, se ha declarat los
dits procehiments fets per dit marquez de Santa
Lucita, don Leonart Moles, Leonart Franch y
don Caesar Garafa y altres soldats, officials y ministres dels dits marquez y don Leonart Moles,
ésser directament contra y en violació de les
constitucions de Cathalunya y senyaladament,
contra la dita constitució 20, sots títol «De vectigals» y per consegüent, per lo reparo y esmena
de las ditas contrafaccions y violacions de constitucions, haver-se de procehir ab lo modo y
forma en la dita constitució expressos, y en la
provisió per dits assessors feta, declarades. Y
com, il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, dits
deputats per rahó de son càrrech y offici, sien
tinguts y obligats en procurar la observança de
las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets de aquestos Principat y comtats, y la
reintegració, reparo y esmena de las ditas contrafaccions y violacions de constitucions, vexacions, oppressions y excessos dalt referits, humilment y extrajudicialment representan a
vostra excel·lència los dits vectigals, excessos,
vexacions y oppressions, suplicant sie // 203v //
de son servey manar revocar, çassar y annul·lar
aquells, ab competent esmena y satisfacció y ab
càstich condigne dels dits delinqüents, contrafahents y violants las ditas constitucions, privilegis y demés drets dels dits aquestos Principat y
comtats, que a demés de ser com és cosa justa,
los dits deputats, en nom de aquesta província
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naturals, provincials y poblats d’ella, ne rebran
de vostra excel·lència singular gràcia y mercè».
E poch aprés, tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells havien reportada a sa excel·lència la dita embaxada, la qual li havien explicada primé de paraula y després donà en scrits. Y que sa
excel·lència los havia respost que estava bé y que
ell ho manaria vèurer.
E aprés a VII de dit mes y any, lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y deputat ecclesiàstich, donà al consistori de ses senyories una scriptura contenint, com en ella és
de vèurer, resposta feta per sa excel·lència a la
dita embaxada, dient que aquella li havia donada y lliurada de part de sa excel·lència, Montserrat Puigvert, scrivà de manament, la qual ses
senyories manaren ser continuada en lo present
dietari, sots la forma següent:
«Su excelencia, en las patentes instrucciones y órdenes que ha dado para los alojamientos y tránsitos de la companyias de soldados de su magestad,
que se hallan en este Principado, ha mandado
guardar y observar las constituciones de Cathalunya y encargado mucho no se hisiese contra la
disposición dellas. Y en caso que en ellos se haja hecho alguna cosa contra las generales constituciones deste Principado, ha sido contra la intención y
volundad de su excellencia. Y siempre que le constará de tales contrafacciones y excessos, mandará
repararlo // 204r // todo, restituyendo al debido
estado, para la qual tiene mandado tomar información la qual, y todo lo que vuestras senyorias
presentare visto, procurará y mandará proveer
comforme a justicia, guardando las constituciones deste Principado».
Divendres, a VII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya
consistorialment, ab los porters ordinaris del
General, ab masses grans devant y acompanyats
de molts officials del dit General y present casa
de la Deputació, anaren ab embaxada, ab cotxes,
en la casa y palàcio del excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, la qual té y poseeheix en la present ciutat y
en lo pla de Sanct Francesch de aquella. Y arribats en dita casa y palàcio, foren rebuts de sa excel·lència ab molta cortesia, y després de haverlos donat assiento, explicaren a sa excel·lència,
de paraula, la dita embaxada, y després li lliuraren aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Desijants
los deputats del General de Cathalunya lo ser-

vey de sa magestat y la consolació de aquesta
ciutat, acerca de la pretensió del procurador fiscal patrimonial té dels quints de las imposicions
de la ciutat, acudiren ab embaxada a vostra excel·lència, suplicant // 204v // fos de son servey
tenir a bé que dits deputats se interposassen per
lo bon succés de aquest negoci. Y en vostra excel·lència trobaren inclinació y bon aculliment a
la intercessió. Y lo mateix feren ab la ciutat y
Consell de Cent de aquella, en los quals trobaren voluntat y desig en lo mateix, ab cooperació
en lo tracte del bisbe y Capítol de la iglésia de
Barcelona. Y conciderats ab la attendència y
ponderació, que la gravetat de la cosa demana
los medis convenients y proporsionats a ella,
se’n concideraren tres: lo primer de supercessòria de la matèria corrent, lo altre de justícia y lo
últim de conveniència o concòrdia extrajudicial,
tenint respecte a la benignitat y clemència de sa
magestat que és lo que ha aparegut més proporsionat, més abte y més convenient per al servey
de sa magestat, benefici y consolació de la ciutat, per inconvenients que en los dos praecedents se són advertits, del qual últim medi dits
deputats han donat intel·ligència a la ciutat y a
son Consell de Cent ab embaxada en scrits, còpia de la qual se lliurà a vostra excel·lència. Y la
ciutat y son Consell de Cent, ab sa resposta de
dita embaxada, còpia de la qual també se lliurà a
sa excel·lència, ha adhaerit y tingut per convenient lo últim medi, representan dits deputats a
vostra excel·lència, lo mateix medi de conveniència y concòrdia extrajudicials, suplicant
molt humilment sie de son servey inclinar-se a
ell, perquè ab la honra y mercè de vostra excel·lència se puga assentar lo que més convinga,
en servey de sa magestat, consolació y beneffici
de la ciutat, ab la intercessió de dits deputats,
cooperació y conformitat de dit bisbe y Capítol,
y comunicació y concorrència del bras militar,
acerca de la pretensió fiscal. Y axí mateix dits deputats, ab la mateixa cooperació y conformitat
dels dits bisbe y Capítol, comunicació y concorrència del dit bras militar, per major facilitació del que sie servey de sa magestat en la inspecció de la matèria corrent y consolació de la
ciutat, suplican a vostra excel·lència sie servit
manar donar libertat a las personas dels officials
y ministres de dita ciutat, que de present, per
manament de vostra excel·lència, estan detinguts en los càrcers reals, per lo gran inconvenient que sent dita ciutat de la // 205r // detensió de sos officials, per ser aquells per sa legalitat, perícia y bondat, necessaris al exercisci de
las administracions de dita ciutat, en los quals
tenen sos officis, y en ells sempre se ha experimentada tota rectitut y deguda satisfacció, del
que dits deputats rebran de vostra excel·lència
gràcia y mercè molt singulars, las quals serviran
a vostra excel·lència en tota occasió».

E sa excel·lència respongué de paraula a la dita
embaxada que·n escriuria a sa magestat y procuraria que lo negoci tingués bona direcció. E ses
senyories se despediren ab molta cortesia de sa
excel·lència y se’n tornaren en la present casa ab
lo mateix acompanyament.
E aprés als XII de dits mes y any vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
dit General, Montserrat Puigvert, scrivà de manament, lo qual de part del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, donà y lliurà a ses senyories una scriptura, contenint la resposta que sa
excel·lència fa a la embaxada, per los dits molt
il·lustres senyors deputats, a sa excel·lència feta
lo die de divendres a set del corrent. E ses senyories manaren que la dita scriptura fos continuada en lo dietari de la present casa al peu de la
dita embaxada, en la forma següent:
«Su excelencia ha dado qüenta a su magestad de
quanto se ha offrecido en la materia de los quintos
hasta oy y lo continuará ahora com maior gusto,
viendo él con que vuestra senyoría procurase de
assiento a ella, que pues es cierto se ha de dar su
magestad por servido del buen ánimo con que
vuestra senyoría lo solicita. Esto y el medio que
vuestra senyoría propone lo representará su excelencia a su magestad, ayudando a todo lo que
será de su mayor servicio y beneficio desta provincia y ciudad».
205v
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Dilluns, a X. Festa del gloriós sanct Christòfol.
Dimars, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, ab
ànimo de respòndrer a una suplicació, a ses senyories presentada en son consistori a sinch del
present y corrent mes de juliol, per part del
molt il·lustre bras militar, donaren y liuraren a
mi, scrivà major, en full de paper, en lo qual originalment està continuada la dita súplica presentada, com dalt està dit, per part de dit molt
il·lustre bras militar a ses senyories, y també una
scriptura al dors de dita // 206r // suplicació continuada, contenint en si la resposta que ses senyories, precehint relació de las cosas en dita suplicació contengudes, y del que ha aparegut als
magnífichs assessors del General haver-se de
respòndrer y fer, acerca del deduhit y suplicat ab
dita suplicació per part de dit molt il·lustre bras
militar, manant que continuàs la dita resposta al
peu de la dita suplicació en lo present dietari y
que de la dita suplicació, sén inserta de la dita
resposta, no·n fos donat ni clos acte algú. Presents per testimonis Jaume Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants,
las quals suplicació y resposta són del tenor següent:
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ria de excessos de soldats, se han rebut informacions, part en la present ciutat y part en diferents
lochs dels present Principat, ha hont ha convingut. Y aprés de rebudas ditas informacions, se ha
procehit a declarar haver-se contrafet a la constitució 20, sots títol «De vectigals». Y en exequució de la provisió, // 207r // se ha fet fins ara lo
que disposa dita constitució y lo que se ha acostumat de fer, y procehiran en la mateixa conformitat per tots los remeys legítims y acostumats,
com de tot apar en los processos de aquí fets, la
qual resposta fan de consell de sos magnífichs assessors y advocat fiscal, ab consell dels quals han
procehit en tot, requerint et cetera.

«Molt il·lustres senyors. Vostra senyoria és estat
servit respòndrer a una suplicació que se li presentà per part del bras militar aa ... de juny
1634, que de tot lo que lo consistori havia tingut notícia, tocant a vexacions fetas per soldats,
en casos ab los quals se contrafés a las generals
constitucions, capítols de Cort, privilegis, usos
y costums y altres drets del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya, han manat rèbrer informació per medi de sos magnífichs assessors y advocat fiscal, axí en la present ciutat,
com fora d’ella. Y que ab consell dels dits assessors y advocat fiscal han fet totas las diligèncias
que·ls han tocat, ab embaxadas al senyor virrey,
com altrament lo que estima lo dit bras militar a
vostra senyoria, y suplica vulla continuar aquellas y advertir, que dels mateixos processos y informacions manadas rèbrer per vostra senyoria,
té notícia lo bras militar que y·ha casos en los
quals pot tractar vostra senyoria de la reparació
d’ells per los medis de la constitució 20, títol
«De vectigals, leudas, etcètera.» perquè se diu
públicament a més de excessos van cometent,
cometen també los dits soldats composicions en
las vilas y lochs de Cathalunya // 206v // y particularment, en las vilas de Sanct Julià de Altarriba, lo Esquirol, Senahuja, Guissona, Oliana, de
quèsi vostra senyoria no té notícia li suplica lo
dit bras militar ne mane rèbrer informació y
mane regonèxer las que té rebudas en la vila de
Vilafranca de Panadès y ara últimament, en Granollers, Caldes de Monbuy y altres parts, si
conste de las ditas composicions o inposicions
de nou vectigals y constant, fasse declarar
aquells comforme la dita constitució y fer que·s
revoquen, que lo bras militar, a més de fer vostra senyoria lo que li toca per rahó de son offici,
ó rebrà a singular mercè, y en cas que vostra
senyoria no fos servit fer lo que ab aquesta se li
suplica, protesta contra vostra senyoria de tot lo
lícit de protestar y requereix al scrivà o secretari
ni lleve acte.
Oblata V julii MDCXXXIIIIo. In consistorio et cetera. Et domini deputati instrumentibus dominis
auditoribus computoris commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis, qui illa videant et refferant. Thio, scriba maior Generalis
Cataloniae».

Dimecres, a XII. En aquest die lo reverent Pau
Ferrer Caperó, prevere, capellà major de la iglésia de Nostra Senyora del Palau de la Comtessa
de la present ciutat de Barcelona, procurador
per a las cosas devall scritas, llegí(ti)mament
constituït y ordenat per lo honorable Francesch
Ferrer Caperó, parayre ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària del General en lo portal del
Àngel de la present ciutat de Barcelona, comforme de sa procura consta ab acte rebut y testificat en poder del magnífich Antoni Thió, notari, ciutadà honrat de Barcelona, a vuit del present y corrent mes de juliol, en dit nom, constituït personalment en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats del dit General, renuncià en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de guarda ordinària del dit General del dit
portal del Àngel de la present ciutat, que lo dit
son principal obtenia en favor de Joseph Gràcia,
mercader ciutadà de Barcelona, suplicant a ses
senyories de paraula sien servits admètrer la dita
renunciació. E ses senyories admeteren aquella
si y en quant poden, y per capítols de Cort los és
lícit y permès y no altrament, de les quals coses
fonch llevat acte per mi Antoni Thió, notari,
scrivà major y secretari del dit General. Presents
per testimonis Pere Dalmau, sastre, y Luch Duran, llibrater, ciutadans de Barcelona.
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Responent lo molt il·lustre consistori dels deputats y oÿdors del General de Cathalunya a la suplicació o scriptura presentada, a instància del
síndich del molt il·lustre bras militar lo die de
sinch del corrent mes de juliol, que comensa
«Molt il·lustres senyors. Vostra senyoria és estat
servit et cetera.» diuen que de totas las quexas
que han vingut fins vuy al dit consistori en matèa. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Divendres, a XIIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels magnífichs Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, y Bertran
Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat una embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya, en continuació de las diligèncias que han aparegut ser a propòsit y de
conveniència per lo servey de sa magestat y consolació de aquesta ciutat, en la matèria corrent
de la pretensió del procurador fiscal patrimonial
té dels quints de las imposicions de la ciutat, a
set del corrent acudiren ab sa consistori ab em-

baxada, al excel·lentíssim senyor lloctinent de sa
magestat en aquesta província, ab cooperació y
conformitat del molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe, del molt il·lustre y insigne Capítol
de la sancta iglésia de Barcelona y del molt
il·lustre bras militar, suplicant-lo fos de son servey, en nom de sa magestat, inclinar-se al medi
de conveniència y concòrdia extrajudicials per la
bona direcció y assiento del negoci, en servey de
sa magestat, benefici y quietut de la ciutat. Y axí
// 208r // mateix ab la mateixa cooperació y conformitat de dits senyors bisbe, Capítol y bras
militar, suplicaren a sa excel·lència fos servit, per
major facilitació del que sie del servey de sa magestat en la inspecció de la matèria corrent y del
benefici y consolació de dita ciutat, manar donar libertat a las personas dels officials y ministres de vostra senyoria y de la dita ciutat, detingudes en los càrcers reals per manament de sa
excel·lència, com és de vèurer en la dita embaxada, còpia de la qual se lliurà a vostra senyoria y
sa excel·lència a 12 del mateix, ha respost a dita
embaxada comforme veurà vostra senyoria en la
còpia que axí mateix se lliurà a vostra senyoria
dits deputats, affectant lo gust de vostra senyoria y de aquesta ciutat, ab la mateixa cooperació
y correspondència, ajustant-se a ell ab los officis
que la bona direcció de la cosa demana, donan
a vostra senyoria intel·ligència del que se ha fet
en lo últim estat de la matèria corrent, offerint
a vostra senyoria que dits deputats, ab la dita
cohoperació y conformitat, continuaran ditas
diligèncias en servey de vostra senyoria y de
aquesta ciutat sens apartar-se de cosa que entengan ser de conveniència y utilitat en lo negoci corrent».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors en la
present casa de la Deputació, refferiren a ses senyories en son consistori que ells havien reportada als molt il·lustres senyorsa consellers la dita
embaxada, la qual los havien explicada primer
de paraula y després donada en scrits comforme
los era estat ordenat. Y que dits senyors consellers havien respost que estimaven molt la mercè
que los senyors deputats los feyen en aquest negoci y que·ls suplicaven fossen servits continuar
las diligèncias, com de ses senyories s’espera.
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Divendres, a XXI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
lliuraren a mi, scrivà major y secretari del dit
General, un vot continuat en dos fulls de paper,
fet per los magnífichs assessors, advocat fiscal
del dit General y altres doctors aplicats, juntament ab unas cridas manadas publicar en la present ciutat de Barcelona per lo excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat
a. a continuació ratllat, deputats.
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en aquestos Principat y comtats, las quals seran
cusidas en lo present dietari, lo qual vot és del
tenor següent:
«Vot. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, si són contra las generals constitucions y altres drets del Principat y comtats las
cridas que són estades publicades en la present
ciutat de Barcelona, a sinch del corrent mes de
juliol, a instància del procurador fiscal de la règia cort, de part del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general del present Principat y
comtats, ab conclusió feta lo mateix die en lo
Real Consell Criminal, contenint, en effecte,
que havent conciderat sa excel·lència que per lo
subcol·lector de la dècima que sa Santedad ha
concedit sobre los fruyts y rendas dels ecclesiàstichs de la província Tarraconense, per subvenció de las guerras que la caesarea magestat del
emperador suporta en las parts de Alemanya,
contra los enemichs de la sancta fe cathòlica, se
havia representat ab suplicació per ell donada en
lo Real Consell, la dificultat y renitència fan las
persones, tant ecclesiàsticas com seculars, de la
diòcesi de Vich, en tenir y servar los segrets posats en las rendas y redditus // 209v // que·s fan a
les persones y lochs ecclesiàstichs de dita diòcesi, per la cobrança de la primera paga de dita dècima, per a què ab son auxili se conseguís la intinció del dit subcol·lector, que per ço, desijant
summament tinga degut effecte la solució de
dita dècima, se diu y mana a totas las personas
seculars de qualsevol estament o condició, sien
que, de la hora de dita crida en avant, se retingan en llur poder los fruyts y rendas que hajen
de donar y pagar a personas ecclesiàsticas de la
dita diòcesi de Vich, guardant ab tota puntualitat los dits segrets, segons la forma y continència de aquells, a effecte que la primera paga de
dita dècima entre en mà y poder del secrestador
nomenat, sots pena de qui contrafarà al sobredit
o serà provat haver contrafet, incorrega en pena
de pagar altra tant com lo que serà provat haver
donat y pagat a ditas personas ecclesiàsticas, y si
serà persona militar la que contrafarà, en pena
de relegació per temps de tres anys a una isla
nomenadora per sa magestat, y si serà plebeyo,
en pena de servir remant en las galeras de sa magestat per lo mateix temps de tres anys, y de altres penas majors o menors a àrbitre de sa excel·lència y Real Consell. Y axí mateix las cridas
fetas ab semblant conclusió, a sis del mateix mes
de juliol, y lo mateix die publicades, contenint
que sots las mateixas penas, dins quinse dies hagen de descubrir y manifestar tots los dits fruyts
y rendas al secrestador nomenat per dit jutge
subdelegat, com més llargament en ditas cridas
se conté. Per quant en la constitució 1, sots títol
«De invocació de bras secular» se ha donat for-

[ 1634 ]

[ 1634 ]

ma de la manera que·s deu impartir lo auxili per
la Real Audiència o altre president o jutge, als
ecclesiàstichs que invocarà lo bras o auxili secular, disposant que sie intimat a la part y sien vistos los actes ab termini de dir, al·legar e informar lo que dir voldran las parts, dins quinse dies
que corregan ipso facto del die que serà intimat a
la part. E que dins vint-y-sinch dies aprés se
hage de fer la deguda provisió per lo jutge a qui
toque, sens poder-se prorrogar lo termini, y que
// 210r // la declaració fahedora sie exequutada
encara que se’n apel·le o se suplique o demane
restitució integrum prestada caució, com més
llargament apar en la dita constitució, de la qual
resulta que la potestat secular, no pot, quant se
invoca lo bras o auxili secular obligar als seculars
a obtemperar las provisions del jutge ecclesiàstich, sens citar y oyr la part, dins lo termini de la
dita constitució y sens vèurer los actes ab que lo
jutge ecclesiàstich ha fundat la condempnació y
demés procehiments. Y com los que ha fet lo dit
subcol·lector apostòlich, sien estats per a que la
potestat secular exequute y deduesca al effecte,
allò què ni ha pogut conseguir ab dits procehiments contra personas seculars. Y axí se hage
volgut del auxili y bras secular, se segueix que
los dits procehiments són contra la dita constitució, pux ab ells no sols se dóna hi·s concedeix
lo auxili y exequució de provisions de jutge ecclesiàstich, contra las ditas personas seculars
sens precehir citació de aquells, ni ser oÿdes, ni
vists los actes, com està en dita constitució disposat, però encara se muda la naturalesa del judici, perquè de la pretensió per la qual lo jutge
ecclesiàstich ha impetrat lo auxili de la Real Audiència, se ha fet procés y causa criminal preceint, ab imposició de penas corporals y graves,
havent-se de procehir civilment segons forma
de la dita constitució. Y per quant en via de
dret, tant comú com municipal, las penas imposadoras se han de commensurar ab la qualitat<at> del crim y no havent-hi delicte no·s
pot imposar pena. Y quant le·y hage, ha de ser la
pena segons la qualitat de aquell, y en lo present
cas la causa per la qual se imposa la dita pena, o
no seria crim, o al manco per ell no·s poria imposar pena tant grave, principalment imposantse ab las ditas cridas pena a las personas militars,
en favor de las quals està disposat en lo capítol 6
del real privilegi concedit al estament militar per
lo sereníssim rey don Fernando 2, a 9 de octubre 1481, ab lo qual, per los serveys fets per dit
estament militar // 210v // a la magestat real li
està atorgat, per special gràcia, que si algú dels
dits militars fos delat o condempnat per algun
delicte, no puga ser procehit contra aquell per
aprehensió de béns e exequució de aquells, volent que tant solament hage ésser punit per tal
delicte en la pròpria persona, segons la qualitat
del dit delicte, com en dit privilegi està més llar538

gament contingut, lo qual està posat en lo llibre
9 de las Pragmàticas y altres drets de Cathalunya sots títol «Dels béns dels condempnats».
Per tant y altrament, los assessors ordinaris, advocat fiscal del General y doctors aplicats infrascrits, són de vot y parer que ab las ditas cridas se
ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya y en particular, a la constitució 1, sots
títol «De invocació de bras secular» y al dit capítol 6 del dit privilegi del estament militar, y que
axí dits senyors deputats y oÿdors tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció, fent las
diligèncias oportunes y acostumades per a obtenir lo reparo de aquella, et ita censemus salvo et
cetera. Doctor Francesch Uluja, assessor. Fontanella, consulens. Vinyals, consulens. Orlau,
consulens. Anglasell, fisci Generalis advocatus.
Palmerola, assessor. Boix, consulens. Molera, consulens. Ozona, consulens».
En aquest mateix die la senyora Magdalena Rubió, viuda relista del magnífich mossèn Miquel
Rubió quóndam, cavaller en Barcelona populat,
procuradora per las cosas devall scritas del honorable Melchior Pagès, mercader ciutadà de
Barcelona, ajudant del regent los comptes del
General de Cathalunya, com de sa procura
consta ab acta rebut en poder de Lluýs Colell,
notari públich de Barcelona lo die present, en
dit nom constituïda personalment en consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunyaa, // 211r // renuncià lo dit offici,
en mà y poder de ses senyories, suplicant de paraula a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació y provehir dit offici en persona
de Melchior Pagès, també mercader, ciutadà de
Barcelona, fill del dit Melchior Pagès son principal. E ses senyories admeteren la dita renunciació si y en quant poden, per capítols de Cort
los és lícit y permès y no altrament, de las quals
cosas fonch llevat acte per mi, scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis
Jaume Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent,
habitant en Barcelona.
En aquest mateix die Jaume Isern, negociant,
ciutadà de Barcelona, procurador substituït per
a las cosas devall scritas, del magnífich Francesch Staper, ciutadà honrrat de Barcelona, en
la vila de Sanct Celoni populat, procurador ab
facultat de substituir, juntament ab altre y assoles, de Baldiri Staper, droguer de la parrochia de
Palautordera, bisbat de Barcelona, de present
habitant en la ciutat de Gerona, comforme de
dita substitució, en la qual de la constitució se fa
plena menció, consta ab acte rebut y testifficat
a. a continuació un vot i dues crides transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1661-1664.

en poder de Francesch Pla, notari públich de
Barcelona, a 17 del present y corrent mes de juliol, en dit nom constituït personalment en lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, renuncià libre y
simplament en mà y poder de ses senyories, lo
dit offici de tauler del dit General de dita vila de
Palautordera, que lo dit Baldiri Estaper obtenia,
suplicant ses senyories de paraula, fossen servits
admètrer la dita renunciació y provehir dit offici
en favor de la persona a ses senyories ben vista.
E ses senyories admeteren la dita renunciació si
y en quant poden, y per capítols de Cort los és
lícit y permès y no altrament, de las quals cosas
fonch llevat acte per mi, scrivà major y secretari
del dit General. Presents per testimonis Jaume
Roca, notari, y Hierònym Galí, scrivent, en Barcelona habitants.
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Dissapte, a XXII. Festa de sancta Magdalena.
Dilluns, a XXIIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels molt reverent, noble y magnífich senyors Jaume Marcet, ardiaca major y
canonge de la Seu de Urgell, don Batista Çabater, en Barcelona y en la vegueria de Cervera
populat, y mossèn Jacinto Fàbregues, ciutadà
honrrat de Barcelona, enviaren una embaxada
al excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de
Sogorb, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, los quals anaren en
la casa y palàcio de sa excel·lència ab los porters
ordinaris del dit General y present casa de la
Deputació, ab masses grans devant, acompanyats de molts officials del dit General y present
casa de la Deputació. Arribats, foren rebuts de
sa excel·lència ab demostració de alegria, y aprés
de haver-los donat assientos, explicaren a sa excel·lència de // 212r // paraula, la dita embaxada,
y després li donaren còpia de aquella en scrits, la
qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Com lo
procurar la observança y integritat de las generals constitucions, privilegis y altres drets de
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, specte als deputats del General y a son consistori, havent dits deputats tingut notícia que de part de vostra excel·lència, a
instància del procurador fiscal de la règia cort,
ab conclusió feta en lo Real Consell Criminal a
sinch del corrent mes de juliol, són estades publicades en aquesta ciutat de Barcelona, unas
cridas y edictes reals contenints en effecte, manament se fa a totas las personas seculars de
qualsevol estament o condició sien que, de la
hora de la dita crida en avant, se retingan en son
poder los fruyts y rendas que han de donar y pa539

gar a personas ecclesiàsticas de la diòcesis de
Vich, guardant ab tota puntualitat los segrets
que per lo subcol·lector de la dècima que sa
Santedad ha concedit sobre los fruyts y rendas
dels ecclesiàstich(s) de la província Tarraconense, per subvenció de las guerras que la caesarea
magestat del invictíssim senyor emperador subporta en las parts de Alemanya contra los enemichs de la sancta fe cathòlica, ha fet dels dits
fruyts y rendas ecclesiàsticas de la dita diòcesis
de Vich, segons la forma y continència de
aquells, ha effecte que la primera paga de dita
dècima entre en mà y poder del dit secrestador
sots pena, per al contrafahent serà militar, en
pena de relegació per temps de tres anys a una
isla anomenadora per sa magestat, y si serà plebeo a pena de servir remant en las galeras de sa
magestat per lo mateix temps de tres anys, y altres penes majors o menors, a àrbitre de vostre
excel·lència y Real Consell. Y altres cridas, ab
semblant conclusió, fetas a 6 del mateix mes de
juliol, lo mateix die publicades, contenint //
212v // que sots las mateixas penas dins quinse
dies hagen de descubrir y manifestar tots los dits
fruyts y rendas al secrestador nomenat per dit
jutge subdelegat, com més llargament en las ditas cridas està contengut. Los dits deputats, zelant la observança de las dita generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta
província, acudint a la obligació que·l corre, per
rahó de son càrrech y offici, ab desig de acertar
en lo servey de sa magestat y en la utilitat de dita
aquesta província, naturals y poblats en ella, han
consultat las ditas cridas als magnífichs assessors
ordinaris, advocat fiscal del dit General y doctors, que han aplicat en la dita consulta si són
ditas cridas contra las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets, los quals, precehint diverses juntes y tractats entre si sobre la
matèria proposada, han fet y donat son vot y parer en scrits ab lo qual, attès en la constitució 1
sots títol «De invocació de bras secular» se ha
donat forma, ab la qual se deu impartir lo auxili
per la Real Audiència o altre president o jutge
secular als ecclesiàstichs que invocan aquell, disposant que sie intimat a la part y sien vists los actes ab termini per a dir y al·legar e informar lo
que volran les parts dins quinse dies, que ipso
facto corren del die de la íntima a la part, y que
dins vint-y-sinch dies se hage de fer la deguda
provisió per lo jutge a qui toca sens poder-se
prorogar lo termini, y que la declaració fahedora sie exequutada encara que se appel·le o se suplique, ho·s demane restitució in integrum
prestada caució, de hont resulta que la potestat
secular no pot, quant se invoca lo bras o auxili
secular, obligar als seculars a obtemperar las
provisions del jutge ecclesiàstich sens citar y oyr
la part dins lo termini de la dita constitució, y
sens vèurer los actes ab los quals lo jutge eccle-
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siàstich ha fundat la condempnació y demés
procehiments. Y com los que ha fets lo dit subcol·lector apostòlich sien estats perquè la potestat secular exequute y deduesca, a effecte lo que
no ha pogut conseguir ab sos procehiments
contra personas seculars, y axí se haja valgut del
auxili y bras secular, se segueix de aquí que los
dits // 213r // procehiments són contra la dita
constitució, puis ab ells no sols se dóna y concedeix lo auxili y exequució de provisions de jutge
ecclesiàstich contra personas seculars sense precehir citació de aquelles, ni ser oÿdes y vists los
actes, comforme en la dita constitució està disposat, però encara se muda la naturaleza del judici. Per ço que de la pretensió per la qual lo
jutge ecclesiàstich ha impetrat lo auxili de la
Real Audiència, se ha fet procés y causa criminal, procehint ab imposició de penas corporals y
graves, havent-se de procehir civilment segons
forma de la dita constitució. Y per quant envia
de dret, tant comú com municipal, las penas imposadores se han de commensurar ab la qualitat
del crim. Y no havent-hi delicte no·s pot imposar pena, y quant la·y haja, ha de ser la pena segons la qualitat de aquell. Y en lo present cas la
causa per la qual se imposa la dita pena, o no seria crim, o al manco, per ell no·s porria imposar
pena tant grave principalment imposant-se ab
las ditas cridas, pena a las personas militars, en
favor de las quals està disposat en lo capítol 6
del real privilegi, concedit per lo sereníssim rey
don Fernando 2 a 9 de octubre 1481 al estament militar, per los serveys fets per dit estament militar a la magestat real per special gràcia,
que si algú dels dits militars fos delat o condempnat per algun delicte, no pugue ser procehit contra aquell per apprehensió de béns a
exequució de aquells, volent que tant solament
hage ésser punit per lo tal delicte en la pròpria
persona, segons la qualitat del dit delicte com
en dit real privilegi està més llargament contengut, lo qual està disposat en lo libre 9 de les
Pragmàticas y altres drets de Cathalunya sots títol «Dels béns del condempnats». Per tant y altrament són estats de vot y parer que ab las ditas
cridas se ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya y en particular, a la dita
constitució 1 sots títol «De invocació de bras
secular» y al dit capítol 6 del dit privilegi del estament militar. Y axí dits deputats tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció fent las
diligèncias opportunes y acostumades, per obtenir lo reparo de aquella. Per ço dits deputats,
inseguint lo dit vot y parer de dits assessors ordinaris, advocat fiscal // 213v // y doctors aplicats, representen a vostra excel·lència la dita
contrafacció de las ditas generals constitucions,
privilegis y demés drets de aquesta província
dalt referits, que·s fa ab las ditas cridas y publicació de aquelles, exprimida ab lo dit vot de dits
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assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, y las
causas y rahons de aquella deduhidas en lo dit
vot y en la present scriptura, suplicant extrajudicialment a vostra excel·lència sie de son servey
manar revocar las ditas cridas y tot lo contengut
en aquelles, en lo que té respecte a la dita contrafacció y causas de aquella, declarant també
extrajudicialment, no ser estada la intenció de
vostra excel·lència manar fer y publicar las ditas
cridas, y axí aquelles no haver-se de posar en
exequució alguna per observança de ditas generals constitucions, privilegis y demés drets ja referits, del que dits deputats rebran singular gràcia y mercè de vostra excel·lència».
E tornats dits senyors embaxadors en la present
casa de la Deputació, referiren a ses senyories en
son consistori, que ells havien feta la dita embaxada de la manera que·ls ere estat ordenat y que
sa excel·lència los havia respost que aquest negoci dependia del Real Consell per ser fet ab
conclusió de aquell, y que ell comunicaria la
embaxada al dit Real Consell y procuraria en
tot, la observança de las generals constitucions y
demés drets de aquesta província y lo reparo de
las contrafaccions de aquelles y aquells, si algunas seran fetas.
En aquest mateix die lo magnífich Miquel Pérez, scrivà de manament, vingué en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, y de part del excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya, de paraula representà a ses senyories que sa excel·lència havia revocat y donat per
nul·los los excessos y contrafaccions de constitucions, drets y privilegis del present principat
de Cathalunya, fets y comesos per lo marquez
de Santo Lucito, mestre de camp, don Leonart
Moles, sargento major, don Caesar Garraffa, capità de infanteria y Leonart Franch y altres officials ya // 214r // soldats dels tèrcios del príncep
de Conca, marquès de Campoletano y marquès
de Santo Lucito, estant allotjats y anant per esta
província contra diversas universitats naturals y
poblats en la dita província, y ha fet fe a ses senyories en dit son consitori, que ell havia rebut
lo acte de la dita revocació, lo qual ha offert donar y lliurar a ses senyories y per ses senyories a
mi, scrivà major y secretari del dit General. Y ses
senyories consistorialment respongueren que
besaven les mans a sa excel·lència per la mercè
los havia feta de la dita revocació y de la offerta
que·ls fa de manar procehir contra los culpats y
castigar-los, segons los mèrits de ses culpas,
comforme dit Pérez, scrivà de manament, havia
a. a continuació una revocació transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1664-1665.

dicta revocatione presens fieri et confici instrumentum dictisque dominis deputatis, ac aliis
cuya intersit dari et tradi publicum et autenticum. Quod fuit actum Barcinonae, die, mense,
anno et loco praedictis presente me, dicto scriba
mandati et notario publico, ac testibus ante dictis
ad praemissa voccatis specialiter et assumptis
prout superius continetur.

de paraula referit a ses senyories. Y axí mateix
dits senyors deputats de paraula manaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General, que continuàs en lo present dietari lo dit acte de la dita
revocació y offerta, encontinent que dit Pérez
hauria lliurat y entregat aquell, lo qual lliurà y
entregà dit Pérez a mi, dit scrivà major, a 27 de
dits mes y any. Y jo de manament de ses senyories he continuat aquell en lo present dietari, lo
qual és del tenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto,
die vero vigesima tertia mensis julii anni eiusdem intitutalata, presente et in his vocato me Michaele Perez sacra, catolica et regiae magestatis,
mandati scriba eiusque regia auctoritate notario
publico, Barcinonae populato, presentibus etiam
venerabile Paulo Marques, presbitero, in ecclesia
parrochiali Sancti Jacobi Barcinonae benefficiato et Joanne Mansilla, de familia infrascripti excellentissimi domini locumtenienti generalis, pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, excellentissimus dominus don Henricus Folch de
Aragon, de Cardona et Cordova, dux Sugurbii
et Cardonae et cetera, de concilio status domini
nostri regis eiusque locumtenientis et capitanus
generalis in principatu Cathaloniae // 214v // et
comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, existens et
personaliter constitutus in quadam aula seu palatii quod fovet in platea Sancti Francisci dicta
civitatis Barcinonae, tradidit et liberavit mihi,
dicto Michaeli Perez, quandam papiri scripturam castellano sermone conceptam, tenori sequentis:

Sig+num Michaelis Perez, sacra, catolica et regiae magestatis, mandati scribae eiusque regia
auctoritate notarii publici, Barcinonae populati,
qui praemissis una cum testibus prenominatis
presens interfuit eaque scribi fecit et clausit».
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Dimars, a
Jaume.

XXV.

Dimecres, a
Anna.
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«Haviendo entendido que el marquez de Santo
Luchito, maestre de campo, don Leonardo Moles,
sargento maior, don Caesar Garraffa, capitán
de infantería, y Leonardo Franch y otros officiales
y soldados de los tercios del príncipe de Conca,
marquez de Campoletano y marquez de Santo
Luchito, estando alojados en esta provincia han
hecho algunos desórdenes y excessos, mandé recivir
información. Y resultando haver contravenido a
constituciones de Cathalunya, haziéndome instancia los diputados deste Principado, he acordado revocar, según que por la presente revoco y doy
por nullos, los dichos excessos. Y mandaré proceder
contra los culpados en ellos y en no haver complido
mis órdenes, castigándoles según merecieren sus
culpas.»
Qua siquidem papiri scriptura mihi, dicto regio
scribae et notario, ut praehabetur tradita et liberata sua excellentia in dictorum testium presentia, verbo dixit et declaravit quod ipse revocabat
prout cum presenti revocat excessus supradictos,
prout et quemadmodum in praeinserta scriptura
continetur. Et nihil ominus mandavit de prae541

Festa del gloriós apòstol sanct

XXVI.

Festa de la gloriosa sancta

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, enviats a demanar per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, consistorialment, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació,
ab cotxes, ab los porters ordinaris y masses
grans devant, anaren a sa excel·lència en sa casa
y palàcio lo qual té en lo pla de Sanct Francesch
de la present ciutat de Barcelona. Y arribats ses
senyories en dit palàcio y casa en una stància eo
aposento de aquella, en lo qual estava sa excel·lència, foren rebuts ab molta urbanitat y
cortesia. Y sa excel·lència manà se assentassen
ses senyories en unas cadiras de repòs que allí
estaven aparellades per lo dit effecte. Y sa excel·lència se assentà també en una semblant cadira de repòs y de paraula, se presentà y explicà
a ses senyories que don Joan Meneces, lo qual
servie de present de general en lo castell de Perpinyà, li havia scrit quea ... Llot, de la vila de
Clayrà del comtat de Roselló, li havia assegurat,
per certas intel·ligèncias que ell tenia en lo regne de França, que en dit regne de França y cerca
la província de Cathalunya y comtats de Rosselló, hi havia moviments de guerra contra Espanya y present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, y que li assegurava que
dins pochs dies havia de haver molta gent de
França en armes contra la dita vila de Perpinyà,
y que lo mateix li havia scrit don Berenguer
d’Oms que de present se troba en los comtats
de Rosselló, dient que un canonge amich seu
ere arribat de Narbona, regne de França, y li havia dit que ell ere exit de Narbona perquè s’era
a. a continuació espai en blanc d’un 8 mms.
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de la hora de la publicació de las ditas cridas en
avant, se retinga en son poder los fruyts y rendas
que han de donar y pagar a personas ecclesiàsticas de la diòcesis de Vich, guardant ab tota puntualitat los secrets que per lo subcol·lector de la
dècima que sa Santedad ha concedit, sobre los
fruyts y rendas dels ecclesiàstichs de la província
Tarraconense per subvenció de las guerras, que
la caesarea magestat del invictíssim senyor emperador subporta en las parts de Alamanya contra los enemichs de la sancta fe cathòlica. Y ab la
publicació de altres crides, també de part de
vostra excel·lència publicades, // 217r // manant-se ab ellas que totas las mateixas personas
dins quinse dies, hagen de descubrir y manifestar tots los dits fruyts y rendas al secrestador nomenat per dit subcol·lector y jutge subdelegat,
sots las penas en ditas cridas respective imposades. Y per part dels mateixos deputats se ha suplicat a vostra excel·lència extrajudicialment sie
de son servey manar revocar las ditas cridas y tot
lo contengut en aquellas, en lo que·s té respecte
a la dita contrafacció y causas de aquella, declarant també extrajudicialment no ser estada la intenció de vostra excel·lència, manar fer y publicar las ditas cridas y per consegüent, aquella no
haver-se de posar en exequució alguna per observança de las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets dalt referits, com més llargament en lo paper eo scriptura de la embaxada
que·s féu a vostra excel·lència està contengut. Y
com excel·lentíssim senyor fins lo die present
dits deputats no tingan entès ser feta per vostra
excel·lència la dita revocació y declaració, ans bé
entenguen que las ditas cridas estan de present
en son estat primer, ab la contrafacció de las ditas constitucions y prejudici de aquellas, desijant dits deputats la observança de aquellas y
lo reparo de la dita contrafacció y suplicar, com
supliquen extrajudicialment a vostra excel·lència, sie de son servey fer-los mercè de la dita revocació y declaració ja suplicades ab la dita embaxada, del que rebran singular gràcia y mercè
de vostra excel·lència».

publicada en la dita vila de Narbona guerra contra Espanya y prohibició de comers entre França
y // 216r // Espanya, y lo mateix també li havien
scrit los cònsols de la vila de Perpinyà y lo governador de Rosselló donant intel·ligència de
dit moviment de guerra, y que musur de Ruans
estava cerca de la frontera ab vint mil hòmens
de infanteria francesa y quatre mil hòmens de
cavall, y que axí ne donaria avís a ses senyories.
Y axí mateix los donava rahó y avís que lo castell
de Perpinyà estava manco de la fortificació necessària y per rahó del rompiment del fosso, y
que lo que se havia provehit per ses senyories,
per lo reparo y fortificació del dit fosso no era
bastant, y que ses senyories se servissen de fer
provisió de major qualitat del restant del donatiu de la Corts del any 1585, per a què se puga
accudir al major reparo de dita fortaleza. Y ses
senyories respongueren que procurarien en
acudir en llur obligació en tot lo que·ls seria lícit
y permès per rahó de son càrrech. E tornats que
foren ses senyories en la present casa, manaren
ses senyories a mi, scrivà major y secretari del dit
General, que continuàs en lo present dietari la
present nota.
Dilluns, a XXXI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi dels molt reverent, noble y magnífich
senyors // 216v // Joseph Rovira canonge de la
Seu de Barcelona, don Pedro de Raguer, en
Barcelona populat, y mossèn Miquel Carreras
menor, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren
al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, una embaxada, la qual dits senyors embaxadors reportaren a sa excel·lència, anant en sa
casa y palàcio ab los porters ordinaris del dit General, ab masses grans devant, y acompanyats
dels officials del dit General y present casa de la
Deputació. Y arribats foren rebuts per sa excel·lència ab demostració de gust y contentó y li
explicaren de paraula la dita embaxada, y després li lliuraren còpia de aquella en scrits, la qual
és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. A 24 del
corrent mes de juliol se representà a vostra excel·lència, per part dels deputats del General de
Cathalunya, la contrafacció de les generals
constitucions, privilegis y altres drets de aquesta
província, que segons lo vot y parer dels magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal del dit
General y doctors aplicats en aquest negoci se és
fet, hi·s fa, ab la publicació de las cridas que en
dies passats, de part de vostra excel·lència, són
estades publicades en la present ciutat de Barcelona, manat-se ab ellas a totas las personas seculars de qualsevol estament o condició sien que,

E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells havien feta dita embaxada a sa excel·lència
de la manera que·ls ere estat ordenat y que sa
excel·lència los havia respost que miraria la dita
embaxada y respondria a ses senyories.
217v
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E aprés als dos de agost de dit any mil siscents
trenta-quatre lo excel·lentíssim lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, per medi de son secretari Miquel
Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor, envià a ses senyories un paper eo scriptura, contenint la resposta que sa excel·lència fa a
las embaxadas a ell fetas per part de ses senyories

en jornadas de 24 y 31 de juliol del corrent any
1634, lo qual paper és del tenor següent:
«Su excelencia a las dos embaxadas que se le han
hecho por parte de los diputados deste Principado
a 24 y 31 del passado, dice, que los pregones que se
hicieron para execución del secreto impuesto en
las rentas ecclesiásticas de la iglesia de Vich, para
la cobrança de la décima que ha concedido su
Santidad a la caesarea magestad del emperador,
para aiuda a las guerras de Alamanya, han sido
publicados en exequución de la provisión hecha en
el Consejo Criminal. Y assí por ser com es acto judicial, quando fuera contra constitución lo que
no cree la revocación dellos, habría de haçer el
mismo Consejo Criminal que hiço la provisión. Y
assí siempre que se pida tendrá su excelencia la
mano en que se administre justicia».

Agost MDCXXXIIIIo
Dimars, al primer. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels molt reverent, noble y magnífichs senyors // 218r // Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, don
Pedro de Clasquerí òlim Vila, en Barcelona populat, y Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren una embaxada al excel·lentíssim
senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent
y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, los quals anaren ab los porters
ordinaris del General y present casa de la Deputació, ab masses grans devant, acompanyats dels
officials del General y de dita present casa de la
Deputació en la casa y palàcio de sa excel·lència.
Y arribats foren rebuts de sa excel·lència ab demostració de alegria y li explicaren de paraula la
dita embaxada, y després li lliuraren còpia de
aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per los
deputats del General de aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
ab embaxada feta a 6a de juliol, se representaren
a vostra excel·lència los excessos y contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y
demés drets de aquesta província y assenyaladament, de la constitució del sereníssim senyor
don Phelip, lloctinent general del invictíssim
senyor don Carles, reys y senyors nostres de
gloriosa memòria, en la segona Cort celebrada
en la vila de Monçó en lo any 1553, capítol 29
que·s 20, baix del títol «De nous vectigals», en
lo volum de las constitucions, que han comès y
fet lo marquez de Santo Lucito, mestre de
camp, don Leonart Moles, sargento maior, don
Caesar Garrafa, capità de infanteria, Leonart
a. a continuació ratllat, del present y corrent mes.
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Franch y altres officials y soldats dels tèrcios del
príncep de Conca, marquez de Campo Letano
// 218v // y marquès de Santo Lucito, estant
allotjats y anant discorrent en y per diversas vilas, lochs y altres parts de dits aquestos Principat
y comtats contra las universitats y singulars personas naturals y poblats en aquells, dels quals
excessos, crims, delictes y contrafaccions de las
ditas generals constitucions, privilegis y demés
drets, ha constat y consta plenament per lo procés de informacions rebudas en la cort y consistori del dit General y casa de la Deputació, per
deliberació de dits deputats a instància del procurador fiscal del dit General, còpia auctèntica
del qual se és lliurada a vostra excel·lència. Y axí
mateix consta dels delinqüents y qui han comès
las ditas contrafaccions y violacions de ditas
constitucions, privilegis y demés drets ja referits
los quals són los dits marquez de Santo Lucito,
don Leonart Moles, don Caesar Garrafa y Leonart Franch y altres, com llargament consta en
lo dit procés de las ditas informacions. Y vostra
excel·lència, ab acte rebut en poder de Miquel
Pérez, scrivà de manament de sa magestat y secretari de vostra excel·lència, és estat servit, a
instància y suplicació extrajudicials de dits deputats, revocar y donar per nul·los los dits excessos y contrafaccions de constitucions offerint-ne lo acte de la dita revocació, manar
procehir contra los culpats en ellas, y en no haven cumplit los órdens de vostra excel·lència,
castigant-los segons los mèrits de ses culpes. Y
com, excel·lentíssim senyor, no seguint-se ab
effecte, lo càstich de dits excessos y contrafaccions en las personas y béns dels delinqüents y
violants las ditas constitucions, ab càstich condigne de las personas de dits contrafahents y delinqüents y ab restitució íntegra dels danys han
donat y causat, a las ditas universitats y singulars
personas dels provincials de dita aquesta província, comforme disposan las ditas generals constitucions y majorment, la dita constitució 20,
no reste plenament satisfet a las ditas constitucions ni al que aquellas disposan, ans bé resten
ditas constitucions ab la mateixa violació y sens
lo effecte disposat en ellas. Per ço dits deputats,
desijant que la dita revocació que vostra excel·lència és estat servit fer de dits excessos, //
219r // delictes y contrafaccions, obtingue lo degut effecte, ab lo càstich personal y dels béns
dels delinqüents y ab satisfacció dels danys causats, suplican a vostra excel·lència extrajudicialment sie servit manar procehir contra los dits
marquez de Santo Lucito, don Leonart Moles,
don Caesar Garrafa, Leonart Franch y demés
officials y soldats dels dits tèrcios del dit príncep
de Conca, marquez de Campo Letano y marquez de Santo Lucito, los quals consta haver
comès y perpetrat los dits y altres delictes, excessos y contrafaccions, manant capturar y casti-
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gar aquells ab penes condignes y legals, segons
la gravedat de sos delictes y ab restitució dels
danys que han donat y causat aquells a las ditas
universitats y singulars, naturals y poblats de
dits aquestos Principat y comtats, a fi y effecte
que se alcanse lo disposat ab ditas constitucions,
lo que dits deputats se prometen y speren ab
singular gràcia y mercè de vostra excel·lència».
E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories en son consistori que ells havien
reportada a sa excel·lència la dita embaxada de
la manera que·ls ere estat ordenat y que sa excel·lència havia respost que tindria, com té, particular attendència en la observança y custòdia
de las ditas generals constitucions.
E lo endemà dimecres, a dos de dits mes y any,
lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y
comtats, per medi de son secretari Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor,
envià a ses senyories un paper eo scriptura contenint la resposta que sa excel·lència fa a la embaxada a ell feta lo die de aÿr, de part de dits
senyors deputats, lo qual és del tenor següent:
«Su excelencia a la embaxada hecha por parte de
los diputados en primero del corriente, diçe, que á
cuydado de la administración // 219v // de la justicia y lo continuará assí teniendo la mano en
que se guarden las constituciones de Cathalunya
a todos aquellos que vinieren ante su excelencia a
pedirlo».
Dimecres, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
enviats a sercar y cridats per lo excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
per medi de Francesch Trobat, scrivà de manament de sa magestat, anaren consistorialment
ab los porters y masses grans devant, y ab solempne acompanyament de officials y ministres
del General, en la casa y palàcio de dit excel·lentíssim senyor duch y lloctinent general, que té
en la present ciutat de Barcelona en lo pla de
Sant Francesch de aquella.Y arribats en dit palàcio en un aposento de aquell, trobaren a sa excel·lència lo qual los rebé ab demostració de
gust y manà se assentassen comforme se assentaren juntament ab sa excel·lència, en unas cadiras de repòs que dit aposento tenia apercebidas
per dit effecte. Y assentats, sa excel·lència, de
part de sa magestat, de paraula y després en
scrits, representà a ses senyories lo continuat en
scrit en un full de paper que liurà a ses senyories, lo qual ses senyories reberen de mà de sa
excel·lència y respongueren ses senyories que
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ells estaven molt promptes y aparellats de servir
a sa magestat y a sa excel·lència en tot lo que la
obligació de son càrrech y offici permetria y
donaria loch. Y encontinent se despediren ses
senyories de sa excel·lència ab las degudas cortesias. Y ab lo mateix acompanyament s’entornaren en la present casa de la Deputació a hont,
junts consistorialment, lliuraren y donaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General, lo dit
paper y manaren que continuàs aquell en lo dietari de la present casa, lo qual és del tenor següent:
«Su magestad, Dios le guarde, con carta despatxada en Madrid a 29 // 220r // de julio deste
anyo, que he recivido oy a la una después de medio
die, me avisa que aunque ha deseado por todos los
caminos possibles no llegar a rompimiento con los
confinantes con sus estados, la noticia que tiene
del ánimo con que están, le obliga a tener prevenida la defensa de sus reynos. Y por ser esta provincia la que más presto puede padecer qualquier
imbación, me manda que al tercer die de su recibo me vaja a la frontera como lo haré passado
manyana, que su magestad se ba previniendo y
dando las órdenes que podrá con brevedad a llegar allí a assistir en ellas. Y que dé qüenta desta
resolución a vuestras senyorías para que, siguiendo el exemplo de sus passados se disponga en esta
occasión a servir a su magestad, assistiendo a la
frontera con los socorros mayores que pudiere sacar. Y para 15 deste mes me avisa su magestad
que esté la frontera guarnecida de todas las armas necessarias para oponerse a las enemigas. Y
así en su real nombre lo digo a vuestra senyoría, y
que su magestad estimará y se dará por muy servido de que, con la firmesa que espera en esta occasión, se disponga vuestra senyoría luego a mostrar quanto ama su servicio y el desvelo de su
conservación. Y también me manda convoque todas las ciutades, villas y lugares deste Principado
y todas las personas particulares dél para que todos acudan como estan obligados a servirla, que
su magestad se dará por servido dello».
Dijous, a III. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi dels noble y molt reverent y magnífichs senyors don Ramon de Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph
de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, //
220v // y Joan Francesch Codina, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren una embaxada al
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos
Principat y comtats, los quals embaxadors anaren en la casa y palàcio de sa excel·lència ab los
porters ordinaris del dit General, ab les masses
grans devant, acompanyats dels officials de la
present casa de la Deputació. Y arribats en dit

Boldó, en nom seu propi y en persona sua pròpria, suplicant, comforme suplicà a ses senyories, fossen servits admètrer-li la dita renunciació y aquella attesa, provehir lo dit offici en
favor de ell, dit Miquel Joan Boldó, en son nom
propi y en persona sua pròpria ab los salaris y
emoluments, drets, privilegis, prerrogatives y
preheminències al dit offici pertanyents y spectants. E ses senyories respongueren que en
quant poden y per capítols de Cort y altrament,
los és lícit y permés, y en quant de present, que
són las deu hores abans migdie, lo dit Lluýs
Amill, principal sie viu y la procura del dit Miquel Joan Boldó no sie extincta ni haja spirat
per mort del dit Amill o altrament, ni en altra
manera, admeten la dita renunciació y se offerexen fer la provisió de aquell quant lo consistori
estiga plenament certifficat del demuntdit, de
las quals coses és estat llevat acte per mi, scrivà
major y secretari del dit General, a instància de
dit molt reverent Miquel Joan Boldó. Presents
per testimons Lluch Duran, llibrater, y Jacinto
Barthomeu, pintor, ciutadans de Barcelona.

palàcio foren rebuts de sa excel·lència ab demostració de gust y contentó, y li explicaren de
paraula la dita embaxada, y després li lliuraren
còpia de aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Vostra
excel·lència en lo die de aÿr fonch servit donar
notícia als deputats del General de Cathalunya
del que sa magestat, ab sa real carta de 29 del
mes de juliol pròxim passat, ha avisat a vostra
excel·lència acerca de la prevenció y defensa de
las fronteras de aquesta província, per rahó de
alguns moviments se temen dels confinants en
elles. Los dits deputats desijan affectadíssimament acudir a las obligacions que·ls corren, per
rahó de son càrrech, al servey de sa magestat y
defensa de aquesta província. Y axí estan apercebint las cosas que aparexeran convenir y tractar
sobre aquellas per a que, ab la maduresa que lo
cas demana y ab la seguretat del que és de sa
obligació y càrrech, puguen acudir al servey de
sa magestat y donar gust a vostra excel·lència.»
E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories en son consistori, que ells havien
reportada a sa excel·lència la dita embaxada de
la manera que·ls ere estat ordenat y que sa excel·lència havia rebut aquella ab molt aplauso y
ab demostració de agrahiment.
221v
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Dimars, a
Senyora.

XV.

Festa de la Assumpció de Nostra

Dimecres, a XVI. Festa del gloriós sanct Roch.
223v

Dijous, a X. Festa del gloriós màrtyr sanct Lorens.
Dissapte, a XII. En aquest die a les deu hores
abans de migdie, lo molt reverent senyor Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, procurador del honorable Lluýs Amill, mercader ciutadà de Barcelona, tenint y possehint
lo offici de credenser del General dels salaris
dels magnífichs doctors del Real Consell del
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, de la procura del qual
consta per acte rebut en poder de Joan Luna,
notari de la vila de Montblanch, a 9 del present
y corrent mes de agost, comforme dit notari ne
fa fe ab ses lletres testimonials scritas en paper,
auctènticas y closas per dit notari, en dit nom
essent constituhit en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, juntat per lo effecte devall scrit en la
sala dita del consistori, absent lo senyor deputat
real de la present casa de la Deputació y ciutat
de Barcelona, y lo senyor deputat militar absent
de la present casa, de paraula representà y digué
a ses senyories que ell, en nom de dit son principal, renunciava lo dit offici que // 222r // lo dit
son principal obté de credenser del dit General,
dels salaris dels magnífichs doctors del Real
Consell en favor de ell mateix, dit Miquel Joan
545

Dijous, a XXIIIIo. Festa del gloriós apòstol sanct
Barthomeu.
Divendres, a XXV. En aquest die vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo magnífich Hierònym
Roig, doctor en medicina, mitjensant jurament
féu relació a ses senyories que lo magnífich
Agustí de Lana, donzell en Barcelona domiciliat, racional del General y present casa de la
Deputació, està en lo lit ab febra contínua, per
la qual indisposició no pot acudir a la obligació
de son offici.
En aquest mateix die lo honorable mossèn
Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del dit General, constituït personalment en la stància dita de la scrivania major del
General y casa de la Deputació, loch per lo effecte devall scrit assignat, ab lo acte de convenció y promesa feta per lo noble don Joseph de
Pons, senyor de Monsonís, als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, en
las scripturas de la dita scrivania major del dit
General a sinch del mes de abril pròxim passat,
al qual se ha relació continuat, posant en exequució lo orde que té dels dits molt il·lustres
senyors deputats. Y seguint lo consell del magnífich // 224r // advocat fiscal del dit General,
attès que lo termini praefigit y assignat ab lo
dalt dit acte de convenció y promesa per a pre-
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sentar-se dit don Joseph de Pons, senyor de
Monsonís, en lo consistori de dits senyors deputats eo en los càrcers de la present casa de la
Deputació, en los quals estava pres y detingut
per lo dit General, és més que passat sens haver,
dit don Joseph de Pons, complit en la dita promesa y convenció, volent valer-se del acte de
aquelles y obligacions en ell contengudes contra lo dit Joseph de Pons, per los fins y effectes
en lo dit acte contenguts. Per ço, no tenint de
present com no té la presència del dit don Joseph de Pons per a poder fer en ella lo present
requeriment, lo requereix y interpel·la en la present stància de la scrivania major loch assignat
com dalt està dit, que tota dilació postposada se
presente hi·s pose personalment en los dits càrcers de la dita present casa de la Deputació no
guiat ni assegurat, ans bé pres a voluntat de dits
senyors deputats y a instància sua de ell, dit procurador fiscal del dit General, comforme estava
pres y detingut per dit General en lo temps de la
firma del dit acte. Protestant, comforme ha protestat, que altrament instarà contra la persona y
béns de dit don Joseph de Pons y de les fermances per ell donades en lo dit acte de convenció y
promesa, prompte y expedida exequució per la
pena stipulada y convinguda en lo dit acte y altrament, se valdrà dels térmens de justícia lícits
y permesos, requerint a mi, notari y scrivà major
del dit General, que del present requeriment y
diligències sues ne sie levat acte y continuat en
lo present dietari. Presents per testimonis Jaume Roca y Miquel Marquès, notaris ciutadans
de Barcelona y Hierònym Galí, scrivent.
224v

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich
mossèn Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona
populat, receptor dels salaris dels magnífichs
doctors de la Real Audiència, constituhit personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya congregat per los effectes devall scrits, en una sala
del palau del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich,
los senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich
absents del dit consistori, en presència de mi
Antoni Thió, ciutadà honrrat de Barcelona, notari scrivà major y secretari del dit General de
Cathalunya en las cosas devall scritas cridat, y
també en presència dels venerables mossèn Gabriel Roca, prevere, y Matheu López, clergue,
criats y de sa família del dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de // 225r // Barcelona per testimonis aplicats, de paraula primer y després en
scrits, renuncià y ha renunciat en mà y poder de
ses senyories, en favor de Salvador Magí, notari
ciutadà de Barcelona, lo dit son offici de receptor dels dits salaris dels dits doctors de la Real
Audiència, que lo dit obté y exerceix en la present casa de la Deputació, suplicant a ses senyo546

ries fossen servits admètrer la dita renunciació y
provehir lo dit offici en favor del dit Salvador
Magí, comforme per capítols y actes de Cort,
com més largament, en la suplicació per dit
mossèn Narcís Fontanet presentada a ses senyories, per los effectes de la dita renunciació y provisió del dit offici, es més largament contengut,
la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat, per justas causas son
ánimo movents, desija desfer-se del offici de receptor dels salaris dels doctors de la Real Audiència, que per sos legítims títols y causas obté
de alguns anys a esta part, ab facultat de poder
vèndrer, donar y altrament tranferir aquell, en
persona abte y suficient per a poder-lo obtenir y
exercir, axí per ser lo dit offici dels antichs com
també per haver-lo comprat ell y son predecessor, y ser-li a ell estat provehit, per favorable renunciació de dit son predecessor qui fonch
Damià Fonolleda, comforme disposició dels capítols y actes de Cort, sentèncias, axí de las visitas passadas com altres fetes en lo consistori de
vostres senyories. Per ço, usant y volent usar de
la dita facultat y prerrogativa, spectants als officials del dit General, qui tenen sos officis antichs y comprats o altrament favorablement renunciats, com ja està dit, renuncia lo dit son
offici ab los drets y pertinències de aquell, en mà
y poder de vostres senyories, en favor de Salvador Magí, notari ciutadà de Barcelona, persona
hàbil y suficient y obtenint las qualitats requisidas per a obtenir lo dit offici y fer lo exercici de
aquell, suplicant sien vostres senyories servits
admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici ab los drets y pertinències, salaris y emo- //
225v // luments de aquell, en favor y en persona
del dit Salvador Magí, comforme disposició dels
dits capítols y actes de Cort, requerint que de la
present scriptura sie levat acte públich, del que
lo suplicant ne rebrà singular gràcia y mercè, lo
offici etcètera. Et licet et cetera. Altissimus et cetera. Fontanet».
E ses senyories oÿda la dita suplicació, la qual
lo·s estada legida per mi dit scrivà major, respongueren de paraula que sometien la dita renunciació, si y en quant poden y per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès, de las quals
cosas és estat levat acte públich per mi, dit Antoni Thió, notari, scrivà major y secretari demuntdit. Presents los dits testimonis.
En aquest mateix die entre les deu y onse de
matinada, la senyora Emerenciana de Lana, muller del magnífich mossèn Agustí de Lana, donsell en Barcelona domiciliat, y procuradora juntament ab altres y assoles del dit son marit,
comforme de sa procura consta per acte rebut y

testificat en poder del honorable mossèn Antoni Joan Fita, per auctoritat real notari públich
de Barcelona, a tretse del mes de janer del any
1632, comforme dit notari ab ses certifficatòries
lletres ne fa fe, en lo dit nom constituïda personalment en lo dit consistori dels dits molt il·lustres senyors deputats del dit General de Cathalunya, juntat y congregat per las cosas devall
scritas, en lo dit palau del dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
ecclesiàstich, los dits senyors deputat militar y
oÿdor ecclesiàstich absents del dit consistori, en
presència de mi, dit Antoni Thió, scrivà major y
secretari del dit General, y dels dits venerables
mossèn Gabriel Roca, prevere, y Matheu López, clergue, criats y de la família de dit molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, testimonis cridats y aplicats a les coses devall scrites, en
dit nom, primer de paraula y després en scrits,
ha renunciat y re- // 226r // nuncia en mà y poder de dits molt il·lustres senyors deputats, en
favor del magnífich mossèn Narcís Fontanet,
cavaller en Barcelona populat, lo offici de racional del General y casa de la Deputació, que lo
dit son marit y principal obté y exerceix en la
dita casa de la Deputació ab los drets y pertinències de aquell, suplicant en dit nom a dits senyors deputats, sien servits admètrer la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona del
dit mossèn Narcís Fontanet, comforme disposició de capítols y actes de Cort, com més largament en la suplicació en scrits presentada per lo
dit effecte a ses senyories, per la dita senyora
Emerenciana de Lana en lo dit nom, a la qual se
ha relació, és més largament contengut, la qual
suplicació és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Agustí de Lana, donzell domiciliat en aquesta ciutat de Barcelona,
per justas causas son ànimo movents, desija desfer-se del offici de racional del General y present
casa de la Deputació que per sos legítims títols y
causas obté de alguns anys a esta part, ab facultat de poder vèndrer, donar y altrament transferir aquell en persona abte y suficient per a poder-lo obtenir y exercir, axí per ser lo dit offici
dels antichs, com també per haver-lo comprat
son predecessor y ser-li a ell estat provehit per
favorable renunciació de dit son predecessor,
qui fonch lo quòndam Hierònym de Lana,
comforme disposició dels capítols y actes de
Cort, sentèncias, axí de las visitas passades, com
altres fetes en lo consistori de vostres senyories.
Per ço, usant y volent usar de la dita facultat y
prerrogativa, spectants als officials del dit General qui tenen sos officis antichs y comprats o altrament, favorablement renunciats com ja està
dit, renúncia lo dit offici ab los drets y pertinències de aquell, en mà y poder de vostres senyories en favor del magnífich mossèn Narcís Fon547

tanet, cavaller en Barcelona populat, persona
hàbil y suficient y obtenint las qualitats requisidas per a obtenir lo dit offici y fer // 226v // lo
exercisci de aquell, suplicant sien vostres senyories servits admètrer la dita renunciació y
provehir lo dit offici ab los drets, pertinències,
salaris y emoluments de aquell en favor y en
persona de dit mossèn Narcís Fontanet, comforme disposició dels drets, capítols y actes de
Cort, requerint que de la present scriptura sie
levat acte públich, del que lo suplicant ne
rebrà singular gràcia y mercè. Lo offici etcètera. Et licet et cetera. Altissimus et cetera. Fontanet».
E ses senyories oÿda la dita suplicació, la qual és
estada legida per mi, dit notari y scrivà major de
paraula, respongueren per orgue de dit senyor
bisbe, deputat ecclesiàstich, que lo dit consistori admetia la dita renunciació en quant poden y
per capítols de Cort los és lícit y permès, de las
quals cosas és estat levat acte per mi, dit notari y
scrivà major, a instància de dita senyora Emerenciana de Lana en dit nom, en presència de
dits testimonis.
Dimars, a XXVIIIIo. En aquest die vingueren ab
embaxada de part dels molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat, los magnífichs
mossèn Francesch Xammar, donzell, y mossèn
Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, la qual
representaren primer de paraula a ses senyories
en son consistori y després en scrits, donant la
suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A setse del mes de juny
proppassat, que ha més de setanta dies de mandato del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general en lo // 227r // present Principat,
foren capturades las personas de Raphael Matalí, mercader y obrer de la present ciutat, y Jaume Pi, també mercader y superintendent del
pastim de dita ciutat, sens que se haja pogut alcansar ni de sa excel·lència, ni del molt il·lustre
senyor governador a qui, per absència de sa excel·lència toca que se’ls publicassen las enquestes ho·ls traguessen de les presons, comforme
la constitució V del títol «De acusacions y denunciacions», encara que per dit effecte se’ls
haja fetas moltas embaxadas y presentades moltes suplicacions contrafahents a la dita constitució. E com molt il·lustres senyors a vostres
senyories toque opposar-se a dita contrafacció,
per rahó de sos officis y procuran la observança
de aquella. Per ço los consellers de la present
ciutat, inseguint la deliberació del savi Consell
de Cent tingut a 27 del corrent, y los dits Matalí y Pi, quiscú d’ells per son interès a vostres
senyories, suplica sien servits manar-se opposar
a dita contrafacció y procurar la observança de
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tes de Cort y los usos, pràtigues, styls y observanças dels General, y que no havien trobat ni
han trobat haver-hi alguna o algú que fasse obstacle ni impediment // 228r //al dit don Diego de
Paz, en poder ser aquell aplicat en las consultas
que·s tenen y se han de tenir en la present casa de
la Deputació, per ser ell foraster y no natural del
present Principat y comtats, y ser axí en mera y líbera facultat del molt il·lustre consistori, aplicarlo en las ditas consultas, sempre y quant aparexerà convenir, no obstant no sia aquell natural de
dit Principat y comtats. Y axí són de vot y parer
ser aquell persona hàbil y capàs de poder ser aplicat en ditas consultas sempre y quant aparega a
ses senyories aplicar-lo.

la dita constitució V, per tots los camins necessaris, comforme ordenan las constitucions, usos
y costums de la casa de la Deputació, que a més
de ser cosa justa ho tindrà a vostres senyories a
molta mercè».
La qual embaxadaa feta y representada a ses senyories y legida per mi, scrivà major, la dita suplicació, ses senyories respongueren de paraula,
per orgue del senyor bisbe, deputat ecclesiàstich, que lo consistori consultaria la dita embaxada ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General ab la forma acostumada, y procuraria acudir ab molta puntualitat a sa obligació,
procurant en tot lo que donarà loch aquella,
acudir al servey dels senyors consellers y present
ciutat.
227r

Dijous, a XXXI. En aquest die lo molt il·lustre
senyor don Ramon de Çabater, oÿdor del General de Cathalunya per lo estament militar,
constituït en lo consistori de ses senyories, requerí a mi, scrivà major y secretari del General,
levàs acte que ell dissentia a la nominació que lo
consistori ha fet de la persona de don Diego de
Paz, per la consulta se ha de tenir en la present
casa, per rahó de la embaxada feta per los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
per rahó de la captura y detenció en los càrcers
reals de la present ciutat de les persones de Jaume Pi y Raphael Matalí officials y ministres de la
present ciutat, a 29 del present mes de agost, a
la qual se ha relació, per ser lo dit don Diego de
Paz de nació castellà y axí foraster del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya y per consegüent, enténdrer dit senyor oÿdor ser inàbil de tots officis y benefficis
del General de Cathalunya y present casa de la
Deputació, suplicant a ses senyories sien servits
manar advertir la dita inabilitat y fer nominació
obstant aquella, de altra persona hàbil per la
dita consulta. E ses senyories cometeren lo demuntdit als magnífichs assessors del General,
perquè los dits vejen si la dita inabilitat proceheix en lo fet corrent o no, y ne fassen relació a
ses senyories, y aconsellen lo que·ls aparexerà
ser de justícia y conveniència sobre lo dit negoci, de las quals cosas etcètera. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris reals ciutadans de Barcelona.

Setembre MDCXXXIIIIo
228v

E aprés al primer del mes de setembre del mateix
any, los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, presents en lo consistori de ses senyories, attesa la commissió que com dalt està dit los
és estada feta per ses senyories, referiren a ses
senyories que ells havien ponderat lo fet y vistes y
mirades les constitucions generals, capítols y ac-

Dimecres, a VI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen una carta del excel·lentíssim senyor duch
dea // 229r // Còrdova y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor, feta en Perpinyà a trenta de agost pròxim passat, dirigida a dits senyors deputats en lo
dors ab la direcció del tenor següent: «A los diputados del General de Cathalunya», la qual
aportà a ses senyories en son consistori lo magnífich Francesch Trobat, scrivà de manament
del rey nostre senyor, y jo, scrivà major y secretari del General, de manament de ses senyories,
fonch manat ser continuada en lo dietari de la
present casa, la qual és del tenor:
«La precissa necessidad que el castillo mayor de
esta villa tiene de reparo, á obligado a embiar allí
tres ministros de los más aventajados que por vista
de ojos, viessen y tocassen con las manos lo que era.
Y me han hecho relación que de ninguna manera
se puede dormir en negocio que tanto importa,
porque puede ser entrado por las ruinas, que el
tiempo a hecho forçosa, es la ocasión de representar esto a vuestra senyoría que como tan atento
al servicio de su magestad y conservación desta
província, acudirá a librar alguna buena cantidad de lo que se resta deviendo de la situación del
anyo 1585, a quién tanto interesa, como vuestra
senyoría en los buenos sucesos de las armas del rey
nuestro senyor no ay que encarecer, mas quan de
su servicio á de ser que faciliten esta librança en
la ocurrencia presente, pues de más de ser esta la
raçón principal haçe también biva instancia la
guarda y custodia de las proprias vidas y hasiendas del Principado. Yo espero que la demonstración y efecto será tal como la fidelidad del ánimo
de vuestra senyoría y que podré representarlo assí
a su magestad. Guarde Dios a vuestra senyoría
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1665.

a. a continuació ratllat, fexa.
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muchos anyos. Perpinyán, 30 de agosto 1634. El
duque de Sogorve y Cardona».
229v

En aquest mateix die los noble y magnífich don
Francisco de Oluja, mossèn Hierònym Palmerola, en quiscun dret doctors, assessors, y
mossèn Benet Anglasell, advocat fiscal del General de Cathalunya, presents en lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del dit General, han presentat y liurat a ses senyories un
vot fet y posat en scrits per dits noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y altres doctors aplicats per ses senyories, a petició
dels dits assessors y advocat fiscal, acerca del
contengut en la embaxada los fou feta de part
dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat a 29 del mes de agost pròxim passat,
sobre y per rahó de les captures fetes de mandato del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, de las personas de Raphael Matalí, mercader y obrer, y Jaume Pi, també mercader y superintendent del pastim de la dita ciutat, y larga
detenció en los càrcers reals, lo qual vot joa,
scrivà major y secretari del dit General, de manament de ses senyories, havent oÿt aquell, han
manat ser aquell per mi, dit scrivà major y secretarib, descrit, y continuàs en lo present dietari,
lo qual és del tenor següent:
«Jhesus Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, acerca de la embaxada
que a 29 de agost proppassat los fou feta de part
dels molt il·lustres senyors consellersc de la ciutat de Barcelona, contenint que a 16 de juny
proppassat foren capturats, de mandato del excel·lentíssimd // 230r // senyor lloctinent y capità
general del present Principat, las personas de
Raphael Matalí, mercader y obrer, y Jaume Pi,
mercader y superintendente del pastim de dita
ciutat, sens haver-se pogut alcansar de sa excel·lència, ni del molt il·lustre portantveus de
general governador, que se’ls publicassen les
enquestes o traguessen dels càrcers, com està
disposat en la constitució quinta del títol «De
acusacions y denunciacions», encara que per a
dit effecte se’ls hagen fet moltes embaxades y
presentat moltas suplicacions, y que per ço se
suplicave a sa senyoria fos servit opposar-se a
dita contrafacció y procurar la observança de
dita constitució quinta per tots los camins necessaris, axí com ordenan las constitucions, usos
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, dit.
a continuació ratllat, ser.
a continuació repetit, consellers.
a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1665.
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y costums de la casa de la Deputació. Vista la
dita embaxada y vista també la dita constitució
quinta sots lo dit títol «De acusacions y denunciacions», y altres aplicables. Vista també la certifficació que fa lo carceller dels càrcers reals de
la present ciutat, ab la qual fa fe que los dits Raphael Matalí y Jaume Pi foren capturats lo dit
die de 16 del mes de juny proppassat, de mandato de sa excel·lència, y que han estat y estaven
encara, detinguts als 29 del mes de agost proppassat, que és lo die de la dita certifficatòria. Y
vistes moltes scriptures tant de la present casa
com altres, y vist tot lo demés que se havia de
vèurer. Attès que ab la dita constitució quinta
està expressament disposat, que si algun delat
serà pres per crim que no meresca pena corporal
sie donat a menlleuta idònea, e si merexerà pena
corporal que dins vint-y-sinch dies, aprés que
serà en la presó, se hage de fortificar e instruhir
la enquesta, e passats los dits vint-y-sinch dies se
hage de publicar al dit pres dins sinch dies dita
enquesta, com més largament en dita constitució està contengut a la qual se ha (relació). //
230v // Attès que de la dita certifficatòria y altrament consta, que los dits Matalí y Pi ha molt
més de trenta dies que estan detinguts en dita
presó, de mandato de sa excel·lència, sens haver-los relaxats ni donats a manlleuta, ni haverse’ls publicada la enquesta contra lo disposat en
la dita constitució, y no consta que contra de
aquells se haje fet procés de regalia o evocata
causa, fora los quals casos és indubitat que sa
magestat, salva sa real clemència, son lloctinent,
capità general y altres officials, han de observar
lo disposat en dita constitució quinta. Per tant y
altrament, dits assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats són de vot y parer que ab la dita detenció dels dits Raphael Matalí y Jaume Pi, per tot
lo dit temps que excedeix los dits trenta dies
sens haver-los relexat, o donat a manlleuta, o
publicada la enquesta, se ha contrafet a la dita
constitució quinta. Y axí aconsellen als dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors que·s deuen
opposar a la dita contrafacció y procurar lo reparo de aquella, per los remeys acostumats fer
en la present casa. Don Franciscus Oluja, assessor.
Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola,
assessor. Marti, consulens. Molera, consulens. Vidal, consulens. De Paz, consulens. Tristany, consulens».
Dijous, a VII. En aquest die entre las deu y onse
horas de matinada la senyora Maria Masmija,
muller de Pera Masmija, negociant o hostaler //
231r // ciutadà de Barcelona, procuradora del
reverent Pere Joan Pallarès, prevere y canonge
de la iglésia de Besalú, bisbat de Gerona, guarda
ordinària del General del portal del Mar de la
present ciutat de Barcelona, comforme de sa
procura consta, per acte rebut y testificat en po-

[ 1634 ]

[ 1634 ]

der del honorable mossèn Antoni Axada, notari
públich de Barcelona, lo primer de abril del any
1632, comforme dit notari ab ses certificatòries
letres ne fa fe, en dit nom constituïda personalment en lo dit consistori de dits molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
juntat y congregat per lo effecte devall scrit, en
la sala dita del consistori, de paraula representà
y digué a ses senyories que ella en nom de son
principal renunciava, com ab effecte renuncià,
lo dit offici que lo dit son principal obté de
guarda ordinària de dit General del portal del
Mar, en favor de Francesch Campllonch, boter
ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories
comforme suplicà, fossen servits ses senyories
admètrer-li la dita renunciació y aquella attesa,
provehir lo dit offici en favor de dit Francesch
Campllonch ab los salaris y emoluments, drets,
privilegis, prerrogatives y praeheminències al dit
offici pertanyents y spectants. E ses senyories
respongueren que en quant podian y per capítols de Cort y altrament, los és lícit y permès,
admeten la dita renunciació, de les quals cosas
és estat levat acte per mi Antoni Thió, ciutadà
honrrat de Barcelona notari, scrivà major y secretari de dit General. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris ciutadans de Barcelona.
231v

Dilluns, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya enviaren al molt il·lustre senyor governador de
Cathalunya, exercint son càrrech de governador
com ordinari, per ser absent de la present ciutat
y vegueria de Barcelona lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en aquest Principat, per ser y
residir de present en la vila de Perpinyà, una
embaxada a instància dels molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat de Barcelona, per
medi de mossèn Francesch Dalmau, ciutadà
honrrat de Barcelona, síndich del dit General de
Cathalunya, acerca de la captura y detenció en
los càrcers reals de les persones de Raphael Matalí, obrer, y Jaume Pi, superintendent del pastim, de dita ciutat, la qual posada en scrits és del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Ab embaxada feta a 29
del mes de agost proppassat en lo // 232r // consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del present Principat, en exequució de la
deliberació feta en lo savi Consell de Cent a 27
del mateix, fou demanat, de part dels molt
il·lustres senyors consellers y del dit savi Consell
de Cent, que·s opposassen a la contrafacció
que·s feye a la constitució quinta sots títol «De
acusacions», per tenir detinguts en los càrcers
reals las personas de Jaume Pi, superintendent
del pastim, y Raphael Matalí, obrer mercader de
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dita ciutat, havent més de trenta dies que estan
presos, de mandato del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en
aquest Principat, sens haver-los volgut relexar,
ni donar a manlleuta, ni publicar la enquesta, no
obstant que per ells y per lo síndich de la ciutat
és estat suplicat diversas vegades al dit excel·lentíssim lloctinent y a vostra senyoria ý fessen las
diligèncias que demanan las generals constitucions, usos y costums del General per conseguir
lo reparo de dita contrafacció, y en dit consistori, oÿda dita embaxada, fou feta deliberació que
lo deduhit en ella fos comès als magnífichs assessors ordinaris per a què, ab intervenció del
magnífich advocat fiscal del General, aconsellassen lo que·s deure fer, y havent dits assessors y
advocat fiscal representat que convenia que·s
aplicassen alguns doctors en dret per a aconsellar sobre aquest fet, foren nomenats sis doctors. Y aprés de haver mirat lo negoci ab molta
vigilància y cuydado, feren relació en dit consistori, dient que ab la dita detenció se havia
contrafet a dita constitució quinta y per consegüent, que dits deputats y oÿdors tenen obligació de oposar-se a la dita contrafacció y procurar
lo reparo de aquella per tots los remeys acostumats. Y vist lo dit vot y consell, deliberaren dits
deputats y oÿdors que fos posat en exequució y
que per dit effecte, se enviàs a vostra senyoria lo
magnífich mossèn Francesch Dalmau, ciutadà
honrrat de Barcelona, síndich del General, per a
què, // 232v // dexant còpia de la present embaxada se suplica extrajudicialment a vostra senyoria, en nom de dit consistori, axí com ho fa ab
esta, que attès que dits Jaume Pi y Raphael
Matalí ha més de trenta dies que estan presos
sens estar processats de regalia ni tenir evocada
causa, sie vostra senyoria servit manar relexar
aquells de dits càrcers liberament, o ab idònea
manlleuta, o publicar-los la enquesta si acàs ne
tenen, altrament protestan de la dita contrafacció y de tot lo demés lícit de protestar».
E aprés dimars a XII de dits mes y any, lo dit
mossèn Francesch Dalmau, síndich demuntdit,
present en lo consistori de ses senyories, en
presència de mossèn Narcís Fontanet, cavaller,
y de Miquel Marquez, notari ciutadà de Barcelona, de paraula féu relació a ses senyories que
ell, posant en exequució lo orde y manament
que tenia de ses senyories del die de aÿr, havia
presentat al senyor governador de Cathalunya,
don Aleix de Marimon, trobat personalment en
la casa de sa pròpria habitació, scituada en la
present ciutat de Barcelona, en lo carrer del
portal del Àngel, la dita embaxada, y li havia donat còpia en ses pròpries mans. Y havent legida
aquella, respongué de paraula que ell la comunicaria ab son magnífich assessor y respondré.

en Barcelona populat, testimonis en aquestas
cosas cridats, presentà eo féu presentar per mi,
dit scrivà major y secretari del dit General, a ses
senyories y al dit son consistori, una suplicació
en scrit la qual és del tenor següent: «Molt
il·lustres senyors. Estos dies passats etcètera».
Consuatur et postea dices. E ses senyories responent a la presentació de la dita suplicació, digueren que la tenian per entesa y que fos continuada en lo present dietari. Presents los
testimonis demuntdits.

E aprés als XIII de dits mes y any lo dit magnífich
Francesch Dalmau, síndich demuntdit, present
en lo dit consistori de ses senyories, en presència de mi, scrivà major y secretari del dit General, y dels testimonis demuntdits, féu relació
que lo dit molt il·lustre senyor governador en lo
die de aÿr, que comptàvem a dotse de dits mes y
any, li havia donat per resposta còpia de una
clàusula de una letra del excel·lentíssim duch de
Cardona, lloctinent y capità generala // 233r //
del present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, que és del tenor següent:
«He visto la petición que han dado los presos officiales de la ciudad, el consistorio me ha hecho relación que los unos estan regaliados y los otros presos de mandato. Y açí no puede poner vuestra
senyoría la mano en ello, esto les podrá dar por
respuesta y en lo demás se obrará con el cuydado y
atención que pide la gravedat de la materia.
Feta en Perpinyà a 22 de agost 1634, el duch de
Sogorve y Cardona».

Dijous, a XIIIIo. Festa del gloriós sanct Matheu,
apòstola.
234r

Y açò és la resposta que donà als senyors deputats a la dita embaxada que ell, dit síndich, li ha
aportada de part de ses senyories.
Dimars, a XII. En aquest die lo molt reverent
Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, constituhit personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyor deputats de Cathalunya congregat en la sala dita del consistori,
lo senyor oÿdor militar absent de aquell, en
presència de mi Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, y dels testimonis devall
scrits, presentà eo féu presentar per mi, dit
scrivà major y secretari demuntdit, a ses senyories y al dit son consistori, la suplicació en scrits
que és del tenor següent: «Molt il·lustres senyors. Miquel Joan Boldó etcètera». Consuatur
in presenti libro et postea dices. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació
en // 233v // quant poden y per capítols de Cort
los és lícit y permès. Presents per testimonis los
magnífichs mossèn Benet Anglasell, en quiscun
dret doctor, y mossèn Narcís Fontanet, cavaller
en Barcelona populat.

Diumenge, a XVII. En aquest die vingueren ab
embaxada de part de la present ciutat de Barcelona y molt il·lustres senyors consellers de aquella, los magnífichs Francesch Xammar, donsell
en Barcelona domiciliat, y Francesch Bru, ciutadà honrat, los quals de paraula representaren a
ses senyories lo agrahiment que tenen la dita
ciutat y senyors consellers dels bons officis que
los senyors deputats del General han fet y estan
fent contínuament, en favor de la dita ciutat y
majorment, en lo fet corrent de procurar ses
senyories lo reparo de la contrafacció declarada
en lo dit consistori y present casa de la Deputació, a instància de la present ciutat de Barcelona,
de las personas de Jaume Pi y Raphael Matalí,
obrer y superintendent del pastim de dita aquesta ciutat, presos y detinguts en dits càrcers, de
mandato del excel·lentíssim senyor lloctinent //
234v // general en aquesta província, sens precehir procés, ni provisió de captura de aquells, ni
haver-los trets a manlleuta, ni haver-los publicada enquesta alguna, no obstant los trenta dies
que disposan las ditas generals constitucions y
en particular, la constitució quinta sots títol «De
acusacions», suplicant a ses senyories sien servits
continuàs aquestos bons officis fins que se alcanse lo degut reparo y esmena, offerint que la dita
ciutat tindria sempre la deguda correspondència
ab ses senyories y en la present casa de la Deputació, comforme té acostumat.

En aquest mateix die lo doctor mossèn Benet
Ginabreda constituhit personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, en presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà
major y secretari del dit General, y en presència
dels magnífichs mossèn Benet Anglasell, en
quiscun dret doctor, y Narcís Fontanet, cavaller

E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada, que lo consistori de ses senyories ha
procurat sempre acudir a la obligació de son
càrrech, axí en procurar la observança de las generals constitucions, com en lo demés spectant
a ells y majorment, en los negocis y afers de la
present ciutat, y que procuraran acudir al servey
de dita ciutat, tant en lo fet corrent, com en lo
demés se oferirà, tenint ab dita ciutat la deguda
correspondència en tot lo que darà loch la obligació de son càrrech.

a. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1666.

a. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1666.
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Dimars, a XVIIIIo. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los magnífichs Luýs
Pozo y Damià Vilardaga, mercaders ciutadans
de Barcelona, defenedors de la Lonja de la mar
de la present ciutat, los quals de // 235r // paraula representaren a ses senyories y després en
scrits, una embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Al magistrat de la Lonja de la mar de la present ciutat són arribades
moltas personas de negoci fent a saber, com per
vostra senyoria se voldria fer alguna deliberació,
al que se entén de fer prestar caució de las mercaderias entran en la present ciutat dels forasters, per saber aquellas en què·s converteixen, lo
que seria en gran dany del líbero commers y
dels drets, axí de la Generalitat, com de la ciutat. Per ço los deffenendors de aquella suplican
a vostra senyoria vulla fer mercè a dit magistrat
sobresèurer en fer dita deliberació, fins a tant sie
vist, si és contradit líbero commers, que dit magistrat ho rebrà a singular gràcia y mercè de vostra senyoria».
E ses senyories oÿda aquella, respongueren, per
orgue del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que lo consistori miraria ab molta attenció lo que·s deu fer en lo negoci contengut
en la dita embaxada.
En aquest mateix die lo magnífich Jaume Busquets, doctor en medicina, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en mà
y poder de ses senyories, ha fet relació que Francesch Corratger y Mestre, credenser del General en la taula de la present ciutat de Barcelona,
està detingut de malaltia corporal en sa casa y
lit, per la qual té necessitat de surrogació, y assò
per haver-lo visitat y visitar-lo de present cadal
dia.
En aquest mateix die entrà en la present ciutat
de Barcelona la sereníssima senyora dona Margarita dea... , duquesa de Màntua, filla del sereníssim senyor duch de Saboya // 235v // quondam y de la sereníssima dona Catharina de Àustria, muller sua, viuda relista del senyor duch de
Màntua, la qual és vinguda de Itàlia ab sis galeras y no se li féu salva, ni recibiment algú per
part de la ciutat, per no haver rebut carta alguna
de sa magestat de avís de la vinguda de sa alteza.
Los senyors deputats enviaren los senyors Joseph de Bellafilla, donzell, y Magí Magarola,
ciutadà honrat de Barcelona, a donar la benvinguda a la dita sereníssima duquesa, los quals
acompanyats de molts officials del General, axí
cavallers, com ciutadans honrats, com altres, los
quals anaren ab lo dit acompanyament ab dos
a. a continuació espai en blanc d’uns 40 mms.
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bargantins y barcas molt bon tros enllà cerca de
Besòs, y sa altesa los rebé ab molta demonstració de voluntat y de contentó, estimant molt
aquesta acció dels senyors deputats. Y abans de
entrar dits embaxadors en la galera, en la qual
anava sa alteza, tenia notícia de aquesta anada
per aportar dits embaxadors las armes del General, féu posar la voga a las ditas galeras perquè
millor dits embaxadorsa puguessen entrar en la
dita galera de sa alteza. Y fet rahonament de la
benvinguda, ab la eloqüència que de dit senyor
Joseph de Bellafilla se podia esparà, y tinguda
resposta de sa alteza, y havent travada entre sa
altesa y dits embaxadors algun poch de conversació, y haver gosat dits embaxadors de la benignitat y amoroses paraules de sa alteza, se despediren ab molta urbanitat y cortesia. Y tornats
ne feren relació dits embaxadors a ses senyories
que, consistorialment, estaven en la casa del General de la guarda del portal del Mar.
Dimecres, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya en
son consistori, reberen una carta de sa magestatb // 236r // del rey nostre senyor, juntament ab altra del excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, son lloctinent y capità
general en aquest Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, les quals aportà y liurà a ses senyories lo magnífich Francesch Trobat, scrivà
de manament. Y ses senyories manaren desclòurer y legir aquelles en son consistori. Y descloses
y legides manaren ser continuades en lo present
dietari, las quals són del tenor següent:
«A los reverendo en Christo padre y venerables y
amados nuestros, los diputados del General del
nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, muy comforme a lo que siempre he esperado de tan fieles y leales vassallos, como vosotros, y de vuestra obligación es lo que respondistes
al duque de Sogorve y Cardona, mi lugarteniente y capitán general en essos Principado y condados, a la propuesta que os hizo sobre los avisos que
havían tenido de designios de los confinantes,
para cuydar de la defensa dessa provincia, las
gracias que se os deven desto resultan desta misma offerta assí como mi confiança en vuestra fidelidad y amor que la perfeccionaréys, mostrando con la obra lo que esta occasión pide, en
que recibiré de vosostros muy particular servicio.
Dada en Madrid a VII de setiembre MDCXXXIIIIo.Yo, el rey.
a. a continuació ratllat, las armas del General.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1666.

Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
236v

«A los diputados del General de Cathalunya. Su
magestad, Dios le guarde, ha sido servido dexar
en mi mano la materia de los quintos dessa ciudad, para tratarla por los términos de justicia o
de concierto según a mi me pareciere. Y viniendo
bién a los recegos de vuestras senyorías, he querido
dezirle, antes de ordenar que se prosiga en ella por
justicia, que siempre que por parte de la ciudad se
nombraren y imbiaren aquí personas y propusieren para ello medios, se les oyrá y conferirán con
los ministros que jo nombraré, desseando que la
ciudad se ajuste a lo que también le está. Y assí lo
aviso a vuestras senyorías con este proprio, para
que no se pierda tiempo y con brevedad, se pueda
tomar la resolución que más sea de servicio de su
magestad y benefficio de la misma ciudad. Guarde Dios a vuestras senyorías muchos anyos. De
Perpinyán 18 de setiembre 1634. El duque de Sogorve y Cardona. Diputados y oydores de la Generalidad de Cathalunya».
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, per medi
del molt reverent noble y magnífichs senyors
Hierònyim Roig, sacristà major y canonge de la
Seu de Barcelona, don Joan de Josa, en Barcelona populat, y Joan Batista Codina, ciutadà
honrrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat y savi
Consell de Cent, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya en lo die present,
per medi de Francesch Trobat, scrivà de manament, ha rebut en son consistori carta dela //
237r // excelentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, feta en Perpinyà a 18 del corrent, donant
avís de la matèria dels quints de las imposicions
de aquesta ciutat, com en dita carta, còpia de la
qual se liurà a vostra senyoria, és de vèurer. Ha
aparegut a dits deputats donar-ne rahó y fer-ne
part a vostra senyoria perquè se servesca tenir-ne
deguda notícia, y ordenar lo que aparexerà més
convenient al servey de vostra senyoria y benefici
de la ciutat, al qual dits deputats estan promptes
y acudiran en tot lo que donarà loch la obligació
de son càrrech, ab la advertència y ponderació
que la gravedat de la matèria demana».
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1666-1667.
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E tornats los dits embaxadors en lo consistori
de ses senyories, referiren que ells havien feta y
reportada als dits consellers y savi Consell de
Cent, la dita embaxada y que los senyors consellers, parlant lo senyor conseller en cap en nom
dels demés y del dit savi Consell de Cent, ha
respost que estimaven a sa senyoria en lo que
era rahó la mercè que·ls feyen y que se tractaria
lo contengut en dita embaxada, en lo dit savi
Consell de Cent, y de la resolució se pendria sobre aquella, ne farian sabidor lo consistori de ses
senyories. E ses senyories feren gràcies als dits
embaxadors de la mercè los havien feta de fer y
reportar la dita embaxada.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, manaren fer y ordenar
embaxada per al excel·lentíssim duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor, que de present
resideix en la vila de Perpinyà, per lo reparo de
la contrafacció de las generals constitucions, //
237v // privilegis y demés drets de aquesta província y en particular, de la constitució 5 sots títol «De acusacions», la qual embaxada, ordenada y posada en scrits, y vista y regoneguda per
magnífich mossèn Benet Anglasell, advocat fiscal del General, per orde y manament de ses
senyories, s’és continuada en lo present dietari,
que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, desijant acudir a la obligació de son càrrech y per
consegüent, que las generals constitucions, privilegis y altres drets de dits Principat y comtats,
sien degudament observats, essén-los estada,
per part dels consellers de aquesta ciutat ab diferents embaxades y majorment, ab la feta a 29 de
agost proppassat, continuada en scrits en lo dietari de la casa de la Deputació, la contrafacció se
fa a las ditas generals constitucions y denunciacions, per la larga detenció en los càrcers reals
de la present ciutat de Barcelona de les persones
de Raphael Matalí, mercader obrer, y Jaume Pi,
també mercader superintendent del pastrim de
dita ciutat, presos de mandato de vostra
excel·lència y detinguts en los càrcers reals, no
sols per temps de trenta dies però encara per
molt més temps, y desijant acertar en fet de tanta ponderància al servey de Déu y de sa magestat, y en beneffici de la dita província y provincials d’ella, han consultat lo fet de la dita
contrafacció proposada per dits consellers als
magnífichs assessor y advocat fiscal del General,
aplicant a la dita consulta molts doctors graves,
los quals, ab diverses juntes tingudes en la casa
de la // 238r // Deputació sobre lo dit fet, y ab
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inspecció axí de las dita generals constitucions,
com de altres privilegis y drets de dits Principat
y comtats, attès que ab la dita constitució quinta està expressament disposat que si algun delat
serà pres per crim que no meresca pena corporal, siea donat a manlleuta idònea, e si merexerà
pena corporal, que dins vint-y-sinch dies aprés
que serà en la presó se haja de fortificar e instruhir la enquesta, e passats los dits vint-y-sinch
dies se haja de publicar al dit pres dins sinch dies
dita enquesta, com més llargament està contengut en dita constitució a la qual se ha relació.
Attès axí mateix, que de la certificatòria feta per
lo carceller dels dits càrcers reals y altrament,
consta que los dits Raphael Matalí y Jaume Pi
ha més de trenta dies que estan detinguts en
dits càrcers, de mandato de vostra excel·lència
sens haver-los relexat, ni donat a manlleuta, ni
ser-los estada publicada la enquesta contra lo
disposat en dita constitució, y no consta que
contra de aquells sie estat fet procés de regalia o
evocata causa, fora los quals casos és indubitat
que sa real magestat, salva sa real clemència, y
son lloctinent capità general y altres officials,
han de observar lo disposat en dita constitució
quinta, són estats de vot y parer que ab la dita
detenció dels dits Raphael Matalí y Jaume Pi,
per tot lo dit temps que excedeix los dits trenta
dies sens haver-los relexat, o donat a manlleuta,
o publicada la enquesta, se ha contrafet a la dita
constitució quinta, y axí han aconsellat y aconsellen a dits deputats que deuen opposar-se a la
dita contrafacció y procurar lo reparo de aquella, per los remeys acostumats en la dita casa de
la Deputació, comb més largament en son vot,
continuat en scrits en lo dietari de la Deputació
sots jornada de sis del corrent al qual se ha relació, és contengut. Inseguint lo qual vot y a
instància de la dita ciutat, dits deputats a onse
del present y corrent més de setembre, han fet
embaxada al spectable portantveus del General
governador de dit principat de Cathalunya, de
present residint en dita ciutat // 238v // de Barcelona per trobar-se vostra excel·lència fora de
aquella y del dit Principat, suplicant-lo fos servit, en observança de las ditas generals constitucions y majorment, de la dita constitució quinta
sots títol «De acusacions», manar reparar la dita
contrafacció, relexant de dits càrcers dits Raphael Matalí y Jaume Pi, o donant aquells a
manlleuta, o publicant-los la enquesta, comforme per dita constitució quinta està disposat. Y
sa senyoria a dotse de dits mes y any respongué
a la dita embaxada, donant per resposta còpia
de unac clàusula de una letra que dix tenir de
vostra excel·lència, de 22 de agost pròxim pas-

sat, del tenor següent: «He vista la petición que
han dado los presos officiales de la ciudad. El consistorio me ha hecho relación que los unos estan regaliados y los otros presos de mandato. Y açí no
puede poner vuestra senyoría la mano en ello, esto
les puede dar por respuesta y lo demás se obrará
con el cuydado y atención que pide la gravedat de
la materia». Per ço y majorment, attesa la resposta de dit portantveus de general governador,
encara que la dita resposta y excusa no sie tinguda per rellevant, sens prejudici del dret que
competeixen, respecte de la persona de dit portantveus de general Governador de Cathalunya,
y de proseguir dit dret, en y per tots los remeys
lícits y permesos a major cauthela, dits deputats
acuden a vostra excel·lència ab present embaxada suplicant, ab ella extrajudicialment, sie servit
manar en tot lo que toca a vostra excel·lència, axí
en rahó del dit portantveus de general governador com altrament, que si a dita constitució observada y reparada la dita contrafacció y per consegüent, en y per observança de aquellas, manar
relexar de dits càrcers los dits Raphael Matalí y
Jaume Pi, o donar aquells a manlleuta, o publicar-los la enquesta, comforme per dita constitució quinta està disposat, attès que la detenció de
dites persones en dits càrcers de mandato de
vostra excel·lència, per més de trenta dies assignats ab la dita constitució quinta, encontra ab
dita constitució y se’n segueix expressa violació
de aquella, del que dits deputats rebran de vostra
excel·lència singular gràcia y mercè».
239r

a. sie donat ... corporal interlineat al marge esquerre.
b. com més ... Deputació interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat, letra.
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Divendres, a XXII. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories, ab embaxada de part
de la present ciutat y molt il·lustres senyors consellers de aquella, los senyors Francesch Xammar, donsell, y Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, la qual explicaren primer de
paraula y després en scrits que és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Resta obligadíssima
esta ciutat a servir a vostra senyoria las moltas
mercès que de sa mà reb cadal dia, y ab nou
empenyo, del avís que ab tanta puntualitat és
estat servit dar-li, de la carta que per matèria de
los quints ha rebut de sa excel·lència, còpia de
la qual a 20 del corrent se legí en lo savi Consell de Cent. Y conciderant aquell los inconvenients, que de tractar del assiento d’ella en Perpinyà a hont se troba sa excel·lència, resulta axí
per la incomoditat de vostra senyoria, qui és
medianer en ella, com de las personas se han de
anomenar per part d’esta ciutat, las quals per
ser la matèria tant grave han de conferir y tractar-la ab lo dit // 239v // Consell, qui se l·á assumida com per altres causes que·s dexen conciderar, y vostra senyoria ab sa acostumada
prudència manarà conciderar, ha deliberat su-

pliquem a vostra senyoria, com ho fem, mane
representar-les a sa excel·lència y suplicar-lo sie
servit tenir a bé de diferir lo tractar d’ella per a
quant sie arribat en Barcelona, que ab tant
eficàs medi, com és lo de vostra senyoria, spera
restar assegurada de alcansar esta mercè de sa
excel·lència y ab perpètua memòria de servir-la
a vostra senyoria».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que ses senyories servirian a la present
ciutat y senyors consellers d’ella en tot lo que
donaria loch la obligació de lur càrrech.
En aquest mateix die los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General donaren a ses senyories en son consistori, un vot en scrits per ells y
altres doctors aplicats fet de orde de ses senyories, lo qual per manament de ses senyories és
continuat en lo present dietari per mi, scrivà
major, lo qual és del tenor següent:
«Vot de assessors y altres doctors aplicats. En lo
fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, si
las letras despedidas a instància del síndich o
procurador dels jurats, consell y universitat de
Monçó, de part de Miquel Thomàs Descanilla,
doctor en drets, lloctinent del justícia de Aragó,
contra del reverendíssim don Pere de Magarola,
bisbe de Leyda y altros a qui seran presentades,
sots data en Çaragoça a 22 de agost proppassat,
y la preservació de ditas letras a instància del
mateix síndich de Monçó, en la parròquia de
Alella del bisbat de Barcelona, són contra las generals constitucions del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya. Vistas las ditas
letras, ab las quals dits reverendíssim bisbe és inhibit de part del rey, nostre senyor, de consell
del lloctinent del justícia, que no contravinga a
una gràcia y bulles apostòliques en dita letra
mencionades, en prejudici del dret que pertany
als qui han firmat de dret en la cort del dit justícia, // 240r // que revoquen tot lo fet en contrari, o que dit reverendíssim bisbe dins trenta dies
y los demés dins deu, comparegan en dita cort,
y que en lo entretant, penjant indecís lo dit judici, no innoven cosa alguna en prejudici d’ella.
Y vista la dita presentació en lo modo sobredit,
feta aa ... del mes de setembre corrent, y vistas
totas las demés coses que se havien de vèurer.
Attès que per generals constitucions del present
Principat està disposat que los provincials no
puguen ser convinguts sinó en dit Principat y
comtats, y cada hu en sa vegaria, prohibint per
dit effecte que las causas no puguen ser extretas
del dit Principat y veguerias, com resulta de
moltas constitucions col·locades en lo títol «De
a. a continuació en blanc d’uns 7 mms.
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jurisdicció de tots jutges». Y axí mateix està ab
ditas constitucions disposat, que algú que no sie
natural y domiciliat en lo present Principat y
comtats, no puga exercir en ells jurisdicció alguna, ni los provincials convinguts devant jutge o
magistrat que no tinga ditas calitats, com consta
de moltas constitucions en lo títol «Que tots los
officials en lo present Principat sien cathalans
etcètera». Y altres sots títol «Que novells officials» com en dita y altres constitucions, a las
quals se ha relació, està més largament contengut. Attès també y conciderat que dit reverendíssim bisbe és altre dels provincials, natural y
domiciliat en lo present Principat, y que las sobreditas letras són estades contra dit reverendíssim bisbe nominatim despedidas, de part del
lloctinent del justícia de Aragó, ningú dels quals
té jurisdicció en lo present Principat y comtats,
ni és cathalà y domiciliat en ell, sinó del tot estranger, tant per rahó dels officis, com de la naturalesa y domicili. Y attès que la presentació de
las ditas letras és estada feta sens ministeri de official o persona del present Principat e comtats,
per Martí Carbonell, notari real de la vila de
Monçó, lo qual és estat per dit effecte de notificar y intimar ditas letras. Per tant y altrament, //
240v // los dit assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats infrascrits són de vot y parer, que ab la
despedició y presentació de las sobreditas lletras
se ha contrafet a las sobreditas constitucions y
per consegüent, que dits senyors deputats y oÿdors tenen obligació de opposar-se a la dita
contrafacció y procurar, per tots los remeys y diligèncias que convingan, obtenir lo reparo de la
dita contrafacció segons lo ús y styl acostumats
en semblants casos. Vidit don Franciscus de
Oluja, assessor. Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola, assessor. Marti, consulens. Molera, consulens. De Paz consulens. Boix, consulens.
Vidal, consulens. Tristany consulens».
En aquest mateix die ses senyories manaren fer
y ordenar, en exequució del demuntdit vot,
una scriptura, y aquella ser presentada al molt
il·lustre senyor portantveus de general governador per lo magnífich senyor Dalmau, síndich
del General, la qual scriptura és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, fonch donada quexa per lo síndich del General, que de
part del justícia de Aragó o algú de sos lloctinents se haurian despedides, a instància del síndich de la vila de Montçó, algunas letras citatòries y inhibitòries contra del reverendíssim don
Pere de Magarola, bisbe de Leyda, y altres provincials del principat de Cathalunya, sots data
de Çaragoça a 22 de agost proppassat. Y que de
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aquelles eren stata // 241r // presentades ab... de
setembre corrent al dit reverendíssim bisbe, per
Martí Carbonell, notari de Monçó, a instància
del dit síndich, dient que ab la despedició y presentació de dites letres se havia contrafet a las
generals constitucions, demanant y suplicant
que dit consistori se opposàs a la contrafacció y
procuràs lo reparo de aquella per los remeys necessaris y acostumats. Y dits deputats y oÿdors,
conciderada la gravedad del negoci, cometeren
aquells als assessors ordinaris y advocat fiscal del
General per a què, ab parer de molts altres doctors en drets, de molta sciència y experiència
que foren aplicats, vehessen si ab ditas letras,
despedició y presentació de aquelles, se havia
contrafet a las ditas constitucions. Los quals,
aprés de haver una y moltas vegades conferit
tractat dit negoci, feren relació en dit consistori
que, attès que per dites generals constitucions
del present Principat està disposat que los provincials no puguen ser convinguts sinó en dit
Principat y comtats, y cada hu en sa vegueria,
prohibint per dit effecte que las causas no puguen ser extretas del dit Principat y veguerias,
com resulta de moltas constitucions col·locades
en lo títol «De jurisdicció de tots jutges», y axí
mateix està ab ditas constitucions disposat, que
algú que no sie natural y domiciliat en lo present Principat y comtats, no pugue exercir en
ells jurisdicció alguna, ni los provincials convinguts devant jutge o magistrat que no tingue ditas qualitats, com consta de moltas constitucions en lo títol «Que tots los officials en lo
present Principat sien cathalans etcètera», y altres sots títol «Que novells officials», com en ditas y altres constitucions a las quals se ha relació,
està més largament contengut. Attès també y
conciderat que dit reverendíssim bisbe és hu
dels provincials, natural y domiciliat del present
Principat, y que las sobreditas letras són estades
contra dit reverendíssim bisbe nominatim despedidas, de part del lloctinent del justícia de
Aragó, ningú dels quals té jurisdicció en lo present Principat y comtats, ni és cathalà y domiciliat en ells, sinó del tot estranger, tant per rahó
dels officis, com de la naturalesa y domicili, y
attès que la presentació de dites letres // 241v //
és estada feta sens ministeri de official o persona
del present Principat o comtats per Martí Carbonell, notari real de la dita vila de Montçó, lo
qual és estat per dit effecte de notificar y intimar
ditas letras enviades. Per tant y altrament, són
estats de vot y parer, que ab la despedició y presentació de les sobreditas letras, se ha contrafet
a las sobreditas constitucions y per consegüent,
que dits senyors deputats y oÿdors tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció y pro-

curar, per tots los remeys y diligència, que convinguen obtenir lo reparo de la dita contrafacció, segons lo ús y styl acostumats en semblants
casos. Los dits deputats y oÿdors del General de
Cathalunya, per medi de mossèn Francesch
Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich
del dit General, ab la present, suplican a vostra
senyoria extrajudicialment, que sie servit manar
que per tots los remeys de justícia se acude al reparo de la dita contrafacció, ab la qual se fa també notori prejudici a la jurisdicció real de vostra
senyoria, per haver-se fet la presentació de ditas
letras en lo loch de Alella, que és dins la present
vegueria, a hont vostra senyoria exerceix tota
jurisdicció, per trobar-se com se troba en la present ciutat de Barcelona, essent absent lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat de dita vegueria, fent enténdrer a
vostra senyoria que vuy se troban en la present
ciutat los mateixos síndich y notari de Montsó,
a effecte de intimar les letres de la mateixa cort
del justícia de Aragó al dit reverendíssim bisbe
de Leyda, y per ventura a altres persones, lo que
no poden fer sens manifesta usurpació de la real
jurisdicció de vostra senyoria, y contrafacció ditas constitucions, per a què vostra senyoria sie
servit provehir en tot de remey opportú, altrament protesta de la dita contrafacció y de tot lo
dit demés lícit de protestar».
242r

a. a continuació vot transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1667.
b. a continuació espai en blanc d’uns 10 mms.
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Dilluns, a XXV. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, faltant en consistori lo senyor deputat
militar, anaren consistorialment ab cotxes, ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació, a visitar y besar la mà a la sereníssima
senyora dona Margarita, duquesa de Màntua,
filla del sereníssim senyor duch de Saboya quondam, la qual pochs dies fa, ere arribada en la
present ciutat, la qual estava aposentada en la
casa y palàcio del excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, scituada en la present
ciutat y en lo pla de Sanct Francesch de aquella.
Y arribats en dita casa y palàcio foren rebuts de
sa alteza ab demonstració de contentó y alegria,
estant dita sereníssima senyora en una sala de
dita casa y palàcio debaix de dosser, y deprés de
haver-li fet les degudes cortesies, sa alteza los
manà cubrir per tres vegades, y estant sa alteza y
les persones del consistori demunt la terima
drets parlant, lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, en nom de tot consistori dels senyors deputats li donà la benvinguda y n’ora bona. E sa
alteza respongué que // 242v // estimava a ses
senyories lo cuydado y que ella ho referiria a sa
magestad los fes mercès. Y després de haver tingut un poch de rehonament entre sa alteza y ses
senyories, se despediren de sa alteza ab lo degut

acato y reverència, y se’n tornaren en lo mateix
acompanyament y de dita forma, en la casa de la
Deputació a hont se disgregaren.
Dijous, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General anaren consistorialment ab cotxos, ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació, a mirar, visitar y regonèxer las fonts del
dit General, lo que feren per a satisfer y cumplir
a la obligació de lur càrrech, com han acostumat fer quiscun any.
243r

Divendres, a XXVIIIIo. Festa del gloriós arcàngel
sanct Miquel.
Dissapte, a
nym.

XXX.

Festa del gloriós sanct Hierò-

Octubre MDCXXXIIIIo
Diumenge, al primer. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya en son consistori, reberen una carta
enviada per lo excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general en aquest principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, la qual aportà // 243v //
y liurà a ses senyories lo magnífich Francesch
Trobat, scrivà de manament. Y ses senyories
manaren desclòurer y legir aquella en son consistori. Y desclosa y legida per lo scrivà major y
secretari del dit General y ses senyories, manaren aquella ser continuada en lo dietari present,
la qual és del tenor següent:
«Diputados del General de Cathalunya. La carta de vuestra senyoría de 22 deste he recivido oy 29
dél, en respuesta de la mía de 18, en que scriví a
vuestra senyoría hiciese saver a la ciudad la resolución que su magestad ha sido servido de tomar
en el negocio de los quintos, teniendo por bien de
remitírmele para que jo le tratase como me parecisse más conveniente, y que por el desseo que tengo
del bien de la ciudad jo me inclinava a tratar la
materia por vía de concierto, para el qual, la ciudad embiasse aquí personas. Vuestra senyoría me
diçe en la suya, que la ciudad repara en que sería
de gran inconveniente tratar el negocio en esta
villa de Perpinyán a donde me hallo, así por la
descomodidad del medio de vuestra senyoría,
como de las personas que han de ser nombradas
por parte de la ciudad, las quales han de tratar
esta materia como tan grave con el Consejo de
Ciento, que la ha reservado para si. Por lo qual
vuestra senyoría me pedía en nombre de la ciudad y suyo, que yo dilatasse esta materia hasta
bolver a Barcelona. Y porque yo tuve entendido
siempre que así vuestra senyoría como la ciudad,
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reconocerían, que estando yo por órdenes de su
magestad en estas fronteras a intentos de su real
servicio, de la concideración y peso que su magestad save y se dexa entender de haver-me mandando venir a ella, son mucho maiores los inconvenientes de bolver yo a esa ciudad a solo tratar este
negocio y los que se podrían seguir de diferir el
tratarle, haviendo tantas órdenes de su magestad
para concluyrlo, que los que vuestra senyoríaa //
244r // y la ciudad representan, pues son tan fáciles de prevenir y se ha hecho tantas vezes quantas
se han tenido Cortes fuera de Barcelona o los virreyes mis entecessores han estado fuera della, creý
también que la ciudad no se resolviera a esta respuesta, ni vuestra senyoría dexara de advertirla
de que no era la que convenía quando se la dio
vuestra senyoría para scrivírmela, en tiempo que
yo le ofrecía lo que han dado a entender que deseavan, que era tratarse este negocio extrajudicialmente. Pero en todo eso, por tener tan conocido el
amor que su magestad tiene a sus vasallos y particularmente, a la ciudad de Barcelona, y por lo
que jo desseo su maior convenencia y que se vea la
gran justificación del intento de su magestad y
modo de tratarle, buelvo a decir a vuestra senyoría que, luego que reciva esta, dé a entender a la
ciudad que, pues los inconvenientes que representa son tanto menores de los que se pueden seguir de
hazer lo que me piden, nombren personas que
ve(n)gan a tratar y conferir este negocio. Y que
esto ha de ser hasta diés de octubre, con advertencia que, no estando aquí a este tiempo, entenderé
que las quiere nombrar y trataré de la resolución
deste negocio por los términos de justicia, pues la
ciudad no quiere los extrajudiciales, y sea fuerça
que de una manera o de otra, se concluya en que
espero de la prudencia de vuestra senyoría aconsejará a la ciudad lo que le está tan bien. Guarde
Dios a vuestra senyoría muchos anyos. Perpinyán,
29 de setiembre 1634. El duque de Sogorve y Cardona. Diputados del General de Cathalunya».
Dilluns, a II. // 244v // En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi del noble y magnífichs senyors don Phelip de Çabater, del orde y milícia
de Sanct Joan de Hierusalem, Joseph de Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, y Bertran
Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat de Barcelona y savi Consell de
Cent de aquella, una embaxada juntament ab
còpia de una carta enviada per sa excel·lència a
dits senyors deputats, en rahó del negoci dels
quints de la dita present ciutat, data en Perpinyà
a 29 de setembre proppassat, la qual embaxada
és del tenor següent:
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1667-1668.

[ 1634 ]

[ 1634 ]

«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya han rebuda una carta de sa
excel·lència, en resposta de la que scrigueren en
orde al tracte del negoci dels quints, còpia de la
qual se liurà a vostra senyoria. Y axí seria de conciderància y conveniència que en aquest negoci
vostra senyoria prengués la deliberació més
eficàs y convenient, per a què tingue lo assiento
se desija, que lo consistori de dits deputats lo
molt il·lustre y reverendíssim bisbe, molt il·lustre y insigne Capítol de aquesta ciutat de Barcelona y molt il·lustre bras militar, ab igual cooperació y conformitat que sobre açò han tingut lo
die present, serviran a vostra senyoria en tot lo
que sie del servey de nostre senyor, de sa magestat y beneffici de la ciutat».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en consistori que ells
eren anats en la casa de la ciutat ab los porters
ordinaris del dit General y present casa de la
Deputació, ab masses grans devant, y acompanyats de molts officials de la present casa, y han
reportat a dit molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent // 245r // la dita embaxada,
y aquella explicada primer de paraula y després
donada en scrits, juntament ab la còpia de dita
carta, de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat, y que dits senyors consellers y savi
Consell de Cent havien respost de paraula que
estimaven a ses senyories la mercè los havian fet
y que, puis estaven junts, tractarian lo negoci
mencionat en dita embaxada y respondrian a ses
senyories confiant que, ab tant bon medi, dit
negoci alcanseria lo succés desijat.
Dimars, a III. En aquest die los magnífichs Francesch Pla y de Cadell, donzell en Barcelona domiciliat, y Hierònym Matalí, mercader ciutadà
de Barcelona, enviats per los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, vingueren
en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, y de part de
dits senyors consellers avisaren y feren a saber a
ses senyories la resolució que lo die de aÿr se
prengué en lo savi Consell de Cent de la dita
present ciutat, de fer-se alimàries y regosijos, dijous, divendres y dissapte primer vinents, per la
vinguda a la present ciutat de la sereníssima senyora dona Margarita, duquesa de Màntua, filla
del sereníssim senyor duch de Saboya quòndam, y de la sereníssima senyora infanta dona
Cathalina, filla de la magestat del rey nostre senyor don Phelip Segon, de gloriosa memòria, inseguint la voluntat del rey nostre senyor, declarada ab sa real carta dada en Madrit aa... de
setembre pròxim passat, enviada a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent. Y juntament
a. a continuació un espai en blanc.
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suplicaren a ses senyories fossen servits en conformitat de la dita ciutat, fer també en los mateixos dies alimàries y regosijos com s’és acostumat.
E ses senyories respongueren de paraula, parlant lo molt il·lustre y reverendíssim senyor //
245v // bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich,
que lo consistori miraria lo que podria fer per
servir a sa magestat y a la present ciutat y a tan
gran senyoria.
Dimecres, a IIIIo. En aquest die vingueren en
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, essent absents de
aquell lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, y lo
molt il·lustre senyor Francesch Joan Magarola,
oÿdor real, los magnífichs Lluýs de Boxadós y
Llull, donzell en Barcelona domiciliat, y Joseph
Miquel Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona, ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, los quals
explicaren aquella primer de paraula y després la
donaren en scrits, la qual ses senyories manaren
ser legida en consistori per lo scrivà major y secretari del dit General, y aquella ser continuada
en lo dietari de la present casa de la Deputació,
la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
la ciutat y molts il·lustres senyors consistori de
la Generalitat, capítol y bras militar. A 2 del corrent foren servits vostres senyories, continuant
las moltas mercès que sempre fan a esta ciutat,
fer-li mercè ab embaxada en scrits, uniformament resolta, explicar al savi Consell de Cent la
voluntat de sa excel·lència en orde al assiento
dels quints, declarada ab carta enviada a vostres
senyories feta a 29 del passat, còpia de la qual
embaxada, ja dita, se legí en dit Consell, lo qual
agrahidíssima, an tant singular mercè, com és
estat servit fer sa magestat a esta ciutat, en
comètrer lo assiento d’ella a sa excel·lència, de
qui ha rebut sempre singularíssimas mercès y las
espera molt majors, aplaudint al gust de sa excel·lència, // 246r // prengué resolució en la nominació de personas per al assiento de dita
matèria, dexant tot lo pes y maneig d’ella, en
mà de vostres senyories, ab qui té posada tota sa
confiança, pus en los principis, y sempre fent
mercè a esta ciutat, han offert voler-se assumir
aquest empenyo de què tindrà perpètua memòria y la mateixa correspondència en totas cosas
que sien del servey de vostres senyories, tenint
certitut y ferma fe, que ab tant eficàs medi com
és lo de vostra senyoria, se guiarà de la manera
que convé al servey de la magestat divina y humana y beneffici d’esta ciutat, fent-li vostres
senyories mercè de tractar las cosas d’ella en

scrits y de cada una d’ellas, fent-ne sabidor lo
savi Consell de Cent qui se l·á assumida per a
què pugue deliberar lo que aparexerà més convenir, servint-se de dar notícia a sa excel·lència
d’esta resolució, prometent-se ab tan superior
medi successos felicíssims, regonexent sempre,
tan colmadas obligacions com deu a vostres
senyories».
E ses senyories respongueren de paraula, parlant lo molt il·lustre senyor Phelip de Surribas,
deputat militar, que estimaven als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent de la
present ciutat, la mercè feya al consistori dels
deputats per la gran confiança tenian d’ell, essent lo negoci proposat en dita embaxada de
tanta gravetat y ponderació, y que faltant en lo
consistori los molt il·lustres senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor real, no podian pèndrer per
ara la resolució en tornar resposta, però que·s
donaria avís del que·s determinava a dits molt
il·lustres senyors consellers.
En aquest mateix die los dits magnífichs Luýs
de Boxadós y Llull y Joseph Miquel Quintana,
de part de dits molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat, axí mateix, explicaren de
paraula altra embaxada a dits molt il·lustres senyors deputats, y després donaren aquella //
246v // en scrits, la qual ses senyories, axí mateix,
manaren ésser continuada en lo dietari de la
present casa, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo magistrat de la Lotja de la mar d’esta ciutat, que ab apellido Defilla
tracte ses coses per rahó de sos principis, representà al savi Consell de Cent lo die de aÿr, los
prejudicis que reb del arrendadors de las monedas, referits ab una scriptura que·s legí en ell, als
quals per tela de justícia desijar obviar, suplicant
a esta ciutat la emparàs y valgués com ha fet
sempre, y que per son medi se servés vostra senyoria no donar loch a que·s publicassen unas
cridas, que dits arrendadors instan, per ser ellas
contra lo líbero comers. Y com esta ciutat estiga
molt certificada de la rectitud ab la justícia, ab
que vostra senyoria en tot proceheix, sent contra d’ella ditas cridas, pus obsta a ellas dit líbero
comers, té ferma fe y sperança se servirà vostra
senyoria no donar loch a la publicació d’ellas,
com axí le·y suplique esta ciutat, que de acció
tant digna de vostra senyoria restarà ab la satisfacció que (té) rahó dita Lotja y esta ciutat,
obligadíssima a la mercè que de vostra senyoria
spera rèbrer».
E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada, parlant lo dit molt il·lustre deputat
militar, que lo negoci proposat en la dita embaxada era de gran ponderació, y que estiguessen
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certs dits molt il·lustres senyors consellers, que
antes de pèndrer-se en ell resolució se mirarian
molt.
Dijous, a V. En aquest die Joan Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la ciutat de Barcelona y
ministre del General, present en consistori de
ses senyories, // 247r // mitjensant jurament en
la forma acostumada, ha fet relació a ses senyories que ell ha subhastat en lo encant públich,
per temps de trenta dies y més, lo preu fet de la
obra que ses senyories entenen donar ha fer en
la dressana del General, scituada en la present
ciutat, y que ha liurat la hasta fiscal a Pere Roca,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, lo qual se
és offert fer dita obra, comforme està especificada en la tabba per rahó de dita obra a dit Gaspar
Pau liurada, per lo preu de trenta-nou liuras y
deu sous, moneda barcelonesa, pagadores ab
dos iguals pagues, la primera quant se posarà
mà a la obra y la segona acabada dita obra, y rebuda aquella, la qual tabba és insertada en lo
acte de dit preu, fet continuat en libre de Deliberacions sota la present jornada.
Dissapte, a VII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, reberen per propri, enviat per lo magnífich
mossèn Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de
Cathalunya, que de orde de ses senyories resideix en la vila de Perpinyà, la resposta feta per lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat // 247v // que de present, per cosas del servey de sa magestat, resideix en la mateix(a) vila de Perpinyà, a la embaxada de orde
de ses senyories al dit excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general feta, continuada en lo
present dietari sots jornada de 20 de setembre
proppassat, en orde a la detenció en los càrcers
reals de la present ciutat de las persona de Raphael Matalí, mercader y obrer, y de Jaume Pi,
també mercader superintendent del pastrim de
la present ciutat, la qual ses senyories manaren
ser continuada y originalment cusida en lo present dietari, la qual és del tenor següent: «Octubre MDCXXXIIIIo, dilluns a dos. En aquest die».
Consuatur signatus litera A.
Diumenge, a VIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi del molt reverent y magnífichs senyors Joseph Hierònym Besora, canonge de la
sancta iglésia de Leyda, Joseph de Bellafilla,
donzell en Barcelona domiciliat, y Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona y savi Consell de Cent, una
embaxada en rahó del negoci dels quints de la
dita present ciutat, la qual és del tenor següent:

[ 1634 ]

[ 1634 ]

«Molt il·lustres senyors. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, vista la embaxada
que de part de vostres senyories se’ls ha explicat
a quatre del mes corrent, ab la qual se diu que lo
savi Consell de Cent, havent entès la voluntat
de sa excel·lència, en orde al assiento dels
quints, declaràa // 248r // ab carta, al present
consistori tramesa, feta a 29 del passat. Y aplaudint al gust de sa excel·lència, ha pres resolució
acerca la nominació de personas per lo assiento
de dit negoci, dexant tot lo pes y maneix en mà
dels dits deputats y oÿdors del senyor bisbe, Capítol y canonges de la iglésia de Barcelona y al
molt il·lustre bras militar, ab qui molt justament
diu tenir posada tota sa confiança, tractant las
cosas d’ella en scrits y de cada una d’ellas fentne sabidor al savi Consell de Cent, qui se l·á
assumida per a què pugue deliberar lo que aparexerà més convenient, donant notícia a sa excel·lència d’esta resolució, com més largament
estas cosas estan en la dita embaxada contengudas. Havent tractat y conferit lo negoci ab lo
senyor bisbe, molt il·lustre Capítol y canonges
de la sancta iglésia de Barcelona y ab lo molt
il·lustre bras militar, continuant los desigs que
tenen de procurar los augments y utilitat de la
present ciutat y fer, en son benefici y servey, tots
los officis possibles, tots y cada hu, respectivament, han deliberat, ab molta voluntat y gust,
acceptar la commisió que se’ls ha donat, offerint-se en tot lo que sie possible procurar lo major beneffici de la ciutat. Y axí mateix conciderant que lo dit consistori, ni lo dit senyor bisbe,
Capítol y canonges de la Seu de Barcelona y
molt il·lustre bras militar, als quals conjunctament se ha fet la dita commissió, no poden personalment conferir-se en la vila de Perpinyà, en
la qual assereix sa excel·lència, ab dita carta, trobar-se per orde y cosas del servey del rey nostre
senyor. Per ço lo dit consistori, ab la mateixa
confarència, ha deliberat que era convenient fer
nominació de personas per a que personalment
tracten ab sa excel·lència, o ab las personas que
serà servit senyalar, la matèria en scrits. Y donant rahó als dits commissaris, los quals ab la
mateixa conformitat la donaran a vostra senyoria per a què delibere lo més convenient. Y semblantment han deliberat explicar a vostra senyoria esta deliberació y diferir lo donar avís a sa
excel·lència, fins a tenir entesa la intenció y voluntat de vostra senyoria, suplicant sie servit, ab
la prestesa possible, donar avís al dit con-// 248v
// sistori de la voluntat y intenció de vostra senyoria en concideració de la brevedat del temps
y del que sa excel·lència ha scrit ab dita sa carta
en esta matèria».

a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1668-1670.
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E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells eren anats en la casa de la present ciutat ab
los porters ordinaris del General y present casa
de la Deputació, ab masses grans devant, y
acompanyats de molts officials de la present
casa, y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la dita
embaxada, y aquella, explicada primer de paraula y després donada en scrits, de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, y que dits
senyors consellers y savi Consell de Cent havien
respost de paraula que estimaven a ses senyories
la mercè los havien fet que, puis estaven junts,
tractarien lo negoci mencionat en la dita embaxada, y de la resolució se pendria ne farian sabidor a ses senyories.
En aquest mateix die entre les tres y quatre horas de la tarda, vingueren en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, ab embaxada
de part dels molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent, en resposta de la que ses
senyories lo die present en la matinada los havien enviat, los noble y magnífich don Francesch de Vallgornera y Sentjust, en Barcelona
populat, y Hierònym de Navel, ciutadà honrrat
de Barcelona, los quals explicaren a ses senyories primer de paraula la dita embaxada y després donaren còpia de aquella en scrits, la qual
és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
d’esta ciutat, consistori de la Generalitat, Capítol de la iglésia major y bras militar. En lo savi
Consell de Cent se és legida lo die de vuy la embaxada que // 249r // vostres senyories són estat
servits manar fer, en orde a la nominació de personas per lo assiento de la matèria dels quints, lo
qual, estimant en lo que és rahó los bons officis
són servits vostres senyories fer a favor d’esta
ciutat, restant assegurat com ho està que seran
las personas anomenadores, tal quals demostren
los desigs que concidera esta ciutat ab vostra
senyoria en fer-li sempre mercè, ha aplaudit en
la elecció que d’ellas seran servits fer vostra senyoria a qui suplica esta ciutat, mane tractar dita
matèria extrajudicialment, com de son principi
y consegüentment, sea axí advertit, y ho ha deliberat sempre lo savi Consell de Cent. Y que vostres senyories se servescan ordenar a las personas que seran anomenades que, del que aniran
conferint y tractant, ne fassen sabidor a vostres
senyories per a què, fent mercè a esta ciutat, se
servescan en scrits dar-ne notícia al savi Consell
de Cent, que se ha assumida esta matèria per a
què sobre ella pugue deliberar lo que aparexerà
més convenir, al servey de sa magestat y beneffici de la mateixa ciutat, la qual, ab igual conformitat, darà notícia a vostres senyories del que en

dita matèria resoldrà. Y perquè les personas
anomenadores puguen, ab més fonament, arestrar la justícia d’esta ciutat y enterar-se d’ella, ha
deliberat suplicàssem a vostres senyories com
ho fem, se servescan donar loch a que, ans de
partir-se dites persones, esta ciutat les pugue informar y dar los papers y scriptures concernents
a esta matèria, que esta y majors mercès se promet de vostres senyories».
E ses senyories respongueren de paraula, que en
tot lo que seria possible mirarien per la utilitat y
beneffici de la ciutat, y que de tot donarian avís
a dits molts il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent.
249v

Dimars, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, manaren fer y
ordenar embaxada per al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat, del rey nostre senyor, que de present resideix en la vila de Perpinyà, per lo reparo de la contrafacció de las
generals constitucions, privilegis y demés drets
de aquesta província y en particular, de la constitució quinta sots títol «De acusacions», la qual
embaxada, ordenada y posada en scrits, y vista y
remirada per lo magnífich misser Benet Anglasell, advocat fiscal del General, per orde y manament de ses senyories, s’és continuada en lo
present dietari, que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab embaxada particular explicada als 2 del corrent mes
de octubre, se ha suplicat a vostra excel·lència,
de part dels deputats del General de Cathalunya, que fos servit reparar la contrafacció feta a
la constitució quinta sots // 250r // títol «De
acusacions», per la detenció en los càrcers reals
de Barcelona per més de trenta dies, de Raphael
Matalí, obrer, y Jaume Pi, superintendent del
pastrim, mercaders de la ciutat de Barcelona, de
mandato de vostra excel·lència presos, sensa haver-se’ls publicat la enquesta, ni haver-los relexat liberament, o deixat a manlleuta, com està
en dita constitució expressament disposat, y encara que a la dita embaxada, és estat servit vostra
excel·lència respòndrer lo die de tres del mateix
mes de octubre, dient que desijant que·s guarden las constitucions generals ha vist la dita
constitució quinta y que no troba en ella expressat, lo cas de Raphael Matalí y Jaume Pi,
presos en los càrcers reals de Barcelona per manament de vostra excel·lència, y axí no entén
haver violat la dita, ni altre constitució. Però
com abans y aprés de la dita embaxada, los dits
deputats hagen fet mirar molt exactament
a. se’ls al manuscrit.
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aquest negoci per sos assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, y aquells hagen trobat y troben
que la dita constitució resta violada, attesa la
gravedat del cas y lo prejudici tant notable que
reben los provincials de què la dita constitució
no sie guardada, y havent de nou vist que, en cas
semblan, fou donada quexa per los deputats a la
magestat del rey, nostre senyor, Phelip Tercer,
gloriosa memòria, del il·lustríssim y excel·lentíssim duch de Monteleón, que leshores era lloctinent y capità general de sa magestat en aquest
Principat y comtats, per haver manat pèndrer algunas personas, axí militars, com altres de mandato, y detingut aquellas per més de trenta dies
sen(s) senyalar-los jutge y per consegüent, sens
publicar-los la enquesta, ab carta de 23 de setembre 1607, y special embaxada per medi de
don Joan Burguès y de So, lo qual per altres
afers del General se trobava en la cort de sa magestat, com a embaxador del General de Cathalunya. Y que a la dita carta y embaxada fou servit lo rey, nostre senyor, respòndrer ab sa real
carta dada en Madrit als 4 de novembre 1607,
passada per Cancelleria, ordenant al dit duch de
Monteleón que·ls digués la resolució que havia
manat pèndrer, y que // 250v // seria molt servit
que, donant-li entera fe y crehensa en lo que digués, se assegurassen que, ab particular cuydado, se’ls guardarien los privilegis y constitucions
de aquest Principat, com és just y mereix sa fidelitat y lo zel ab què acuden a son real servey,
manant axí mateix, la dita real carta als dits deputats, que en altre cas de queixa de lloctinent,
per contrafaccions de constitucions y privilegis,
se acuda a ells abans que a sa magestat, segons
lo que en las demés occasions se ha observat. Y
ordenada la dita carta per sa excel·lència en son
palau als deputats, a sinch de dezembre de 1607,
los féu explicació de la dita crehensa dient que,
havent sa magestat manat mirar lo negoci de ditas queixas en son Supremo Consell, havia aparegut, que sen embargo dels que confiava y de
la experiència tenia, de la prudència y zel ab què
dit lloctinent lo servia, encarregar-li molt, que
las presons de mandato, se fassen tant solament
de la manera y en los casos y occasions, que segons las constitucions y privilegis del Principat y
comtats són permesas, sens dexar de assenyalar
jutge al pres, ab la brevedat que lo cumpliment
d’ellas demana, tenint particular cuydado que
en lo que se offerís, se guarden las ditas constitucions ab puntualitat, com de dit lloctinent se
confiava, que de això se tindria per molt servit,
com més largament consta en ditas cartas y explicació de crehensa de sa magestat, de què·s
donà a vostra excel·lència còpia auctèntica. De
las quals cosas resulta ab més evidència, que en
aquella occasió, mirat lo negoci en lo Consell
Supremo de Aragó, entengueren que ab la detenció dels presos de mandato per més de trenta
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dies sens senyalar jutge, se contrafeya a las constitucions de Cathalunya. Per ço y altrament, à
aparegut als dits deputats que, sens embargo de
la dita resposta, tenian obligació de representar
de nou a vostra excel·lència tot lo demuntdit, y
ab molta humilitat y instància, suplicar-li altra
vegada, axí com ho fan. Y attès que dit Raphael
Matalí y Jaume Pi ha no sols trenta dies, però de
tres mesos que estan detinguts, sie servit manarlos relexar líberament o a manlleuta, o senyalarlos jutge y publicar-los la enquesta en con-//
251r // formitat del que disposa dita constitució
quinta y del que, ab dita real carta y explicació
de crehensa, ab vot y parer del Consell Supremo
de Aragó, fou manat per sa magestat en lo sobredit cas, que·n tindran dits deputats a molt
particular mercè, protestant sempre de llurs diligèncias y ab lo degut accato del demés lícit y
permès de protestar».
Dimecres, a XI. En aquest die entre las deu y
onse horas de la matinada lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
procurador, juntament ab altre e insolidum del
honorable Pere Prats, valer, ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla del General en
la taula de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta, comforme de sa procura consta per
acte rebut en poder del magnífich Antoni Thió,
notari ciutadà honrat de Barcelona, a 19 de
juny 1628, comforme dit notari ab ses certificatòrias letras ne fa fe, en dit nom constituït
personalment en lo dit consistori dels dits molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, juntat y congregat per lo effecte devall
scrit en la sala dita del consistori, de paraula representà y digué a ses senyories que ell, en nom
de son principal, renunciava com ab effecte renuncià, lo dit offici que lo dit son principal obté
de guarda ordinària de la bolla del General en la
taula de la present ciutat, en favor de Matia
Prats, blanquer, ciutadà de Barcelona, germà de
dit Pere Prats són principal, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació, y aquella attesa, provehir lo dit offici en
favor de dit Matia Prats, ab los salaris y emoluments, drets, privilegis, prerrogatives y preheminències al dit offici pertanyents y spectants. E
ses senyories respongueren que, en quant poden y per capítols de Cort y altrament los és lícit
y permès, admeten la dita renunciació, de les //
251v // quals coses és estat levat acte públich per
lo notari, scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XII. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General donaren a ses
senyories en consistori, un vot per ells y altres
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doctors aplicats fet de orde de ses senyories, lo
qual per manament de ses senyories és estat continuat en lo present dietari per mi, scrivà major y
secretari del dit, lo qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, si encontran ab las generals constitucions, privilegis, usos y drets de aquest Principat
y comtats, las letras citatòries despedidas en lo
real palàcio major del Sanct Offici de la Inquisició de Barcelona a 24 de juliol 1634, de part
dels pares inquisidors apostòlichs, en lo present
Principat y son districte, contra Joan Riera, clergue, residint en la vila de Calaff, ab las quals, a
instància de Joan Barceló, mercader, que fa lo
offici de receptor de dit Sanct Offici, se manà a
dit Riera que dins tres dies regonega certa scriptura y pague al dit instant, o a qui tinga poder
seu, vuit-centas denou liuras, sis sous y sis diners, o que en dit termini comparega en lo Civil
de la Audiència del Sanct Offici per a respòndrer a la dita demanda. Vistas las ditas letras y
vista una suplicació donada en lo consistori dels
dits senyors deputats y oÿdors per part de dit
Joan, ab la qual se quexa de la dita citació y manament, deduint ésser contra del capítol 3 dels
capítols de la concòrdia firmada en lo any 1512
entre lo reverent bisbe de Leyda, inquisidor general, y lo sereníssim senyor rey Fernando, y los
tres estaments de Cathalunya convocats en las
Corts de Monsó a 2 de agost 1512, contenint
que ningun official de la Sancta Inquisició puga
convenir civilment a algun debitor seu, ni a altre
persona en lo // 252r // tribunal del Sanct Offici,
sinó en lo for del reo, suplicant als dits senyors
deputats y oÿdors que sien servits opposar-se,
per rahó de son offici, a la contrafacció de dit
capítol com a dret municipal, en la forma que
ordenan las constitucions, comforme la pràtica
y styl de la Deputació, comforme largament
consta en dita suplicació. Vista la dita concòrdia, la qual està col·locada en lo libre primer de
las Pragmàticas y altres drets de Cathalunya, en
títol 8 «De la Sancta Inquisició, officials, ministres y familiars de aquella». Vista la bulla del
santíssim Papa Leó 10, dada en Sanct Pere de
Roma a las kalendas de agost 1516, en lo any
quart de son pontificat, ab la qual confirma la
dita concòrdia. Vista altra confirmació feta per
lo cardenal Adrià, bisbe de Tortosa, inquisidor
general, dels capítols de la dita concòrdia, ab
una nova concessió de altres capítols presentats
en la Cort de Barcelona en lo any 1520. Vist
també un vot donat a 28 de agost de 1611 als
molt il·lustres deputats y oÿdors, qui leshores
eren, per los assessors, advocat fiscal del General
y doctors aplicats, ab lo qual aconsellen que dits
senyors deputats y oÿdors tenian obligació de
opposar-se a la contrafacció que havien fet los

pares inquisidors per haver capturat a Salvi Boy,
criat del regent la vegueria de Barcelona, per haver, de orde del veguer, desarmat un home, que
deyan ser criat de dits pares inquisidors, armat ab
una espasa desguarnida de mig en avall y rodella,
contra edictes y crides reals, dient en dit vot que
lo dit veguer havia pogut desarmar al dit fadrí,
en virtut de la dita concòrdia y per consegüent,
que haver capturat al que havia fet dita captura en
cas que aquellas permetian, era contrafer a ditas
constitucions y drets de aquest Principat, com
més largament en dit vot consta. Vistas las demés
cosas vehedores. Attès que ab lo capítol 3 de la
dita concòrdia està declarat que si algun official
de la Sancta Inquisició havia de convenir alguna
persona de qualsevol grau o condició, que sia civilment, haja a convenir aquella devant son jutge
ordinari, com lo actor // 252v // haja a seguir la
juy del reo en tal persona, no puga ser convinguda devant los pares inquisidors, y en lo capítol
vint-y-nou se posa clàusula de decret, instant y
anul·lant tots los procehiments en contrari fets, y
encara se imposa pena als officials que contrafaran
de despeses y danys en doble, com més largament
consta en los capítols de dita concòrdia, als quals
se ha relació. Attès que lo dit Joan Riera és del for
y jurisdicció del reverendíssim bisbe de Solsona, y
que ab las ditas letras és citat y convingut com sie
reo, y lo dit Joan Barceló, a instància del qual són
estades despedides dites letres, sosté las parts de
actor y per consegüent, aquelles són directament
contràries al que està diposat y contengut en dit
capítol tercer de la concòrdia. Y attès que aquesta
està continuada en lo volum de las generals constitucions y drets del present Principat, juntament
ab la confirmació apostòlica sobredita, y que
aquella fou feta y firmada per los tres estaments
de las Corts, ecclesiàstich, militar y real, y axí en
favor de tots dits estaments y personas de aquelles. Y attès també que ha constat y consta, que de
molts anys a esta part, diferents officials del Sanct
Offici de aquest Principat, han convingut a sos
deutors en la Real Audiència de Cathalunya, sens
aportar aquells en lo tribunal del Sanct Offici. Per
ço y altrament, dits assessors, advocat fiscal del
General y doctors aplicats infrascrits, són de vot y
parer que las ditas letras y presentació de aquell
són contra lo dit capítol tercer de la dita concòrdia y per consegüent, contra del dret municipal
del present Principat. Y que los senyors deputats
y oÿdors tenen obligació de opposar-se a dita
contrafacció y procurar lo reparo de aquella per
tots los remeys opportuns y acostumats. Vidit
Franciscus Oluja, assessor. Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola, assessor. Marti, consulens. Molera, consulens. Vidal, consulens. De Paz,
consulens. Tristany, consulens»a.

253r

Dilluns, a XVI. En aquest die entre las deu y
onse de la matinada, la senyora Maria Vendrell,
viuda relista del discret Andreu Vendrell quondam, notari ciutadà de Barcelona, procuradora
del honorable Salvador Major, negociant ciutadà de Barcelona, guarda ordinària dels drets
de la bolla dels ploms y segells del General en la
taula de la present ciutat de Barcelona, // 253v //
comforme de sa procura consta per acte rebut y
testificat en poder del discret Jaume Roca, notari ciutadà de Barcelona, als quinse del present y
corrent mes dea octubre, comforme dit notari
ab ses certifficatòrias letras ne fan fe, en dit nom
constituhida personalment en lo consistori dels
dits molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, juntat y congregat, per lo effecte devall scrit, en la sala dita del consistori, de
paraula representà i digué a ses senyories que
ella, en nom de son principal, renunciava com
ab effecte renuncià lo dit offici, que lo dit son
principal obté de guarda ordinària del dit General en la taula de la present ciutat, en favor de
Raphael Vich, notari real, ciutadà de Barcelona,
suplicant a ses senyories com suplicà, fossen servits ses senyories admètrer-li la dita renunciació,
y aquella attesa, provehir lo dit offici en favor
del dit Raphael Vich, ab los salaris, emoluments, drets, privilegis, prerrogatives y preheminències al dit offici pertanyents y spectant. E
ses senyories respongueren que en quant poden
y per capítols de Corts y altrament los és lícit y
permès, admeten la dita renunciació, de las
quals cosas és estat levat acte públich per mi
scrivà major y secretari del dit General. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

254r

Dissapte, a XXI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi de mossèn Francesch Dalmau, ciutadà
honrat de Barcelona y síndich del dit General,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers
una embaxada del tenor següent:

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16701671.
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«Molt il·lustres senyors. En lo consistori dels
deputats del General de Cathalunya se ha representat, per part dels arrendadors de la bolla de la
present ciutat y col·lecta de Barcelona, y de alguns parayres de dita ciutat, que per vostres
senyories se ha fet una ordinació, ab la qual se
prohibeix lo tràurer lanes fora de la present ciutat, a effecte de filar y cardar aquellas, sots pena
// 254v // de vint-y-sinch liuras, y que per exequució de aquella se ha manat publicar per los
lochs acostumats de la present ciutat, pretenents ser contraris a las generals constitucions
de aquest principat de Cathalunya y al líbero
comers y per consegüent, a la exacció dels drets
a. a continuació repetit, de.
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del General. Y suplicat que dits deputats fossen
servits per la obligació de sos càrrechs y officis,
axir a la defensa de ditas generals constitucions,
líbero comers y exacció dels drets del General,
suplicant a vostres senyories extrajudicialment
se servissen revocar dita ordinació. E los dits deputats, vista la gravedat del negoci, han comès
aquell als magnífichs assessors ordinaris del General perquè·l mirassen y fessen relació en consistori, los quals, havent mirat dit negoci, han
fet relació que és un negoci molt grave y que
per sa gravedat han menester més temps per a
resòldrer aquell y oyr totas las parts. Y oÿda y
entesa dita relació, se ha deliberat en dit consistori que suplicàs a vostres senyories de sa part,
com ho fa, que aquest negoci y las ditas dificultats sien per vostra senyoria manades advertir y
conciderar, perquè·s acerte millor lo que·s deu
fer de justícia, que·u estimaran y tindran a singular mercè, devian dits deputats suplicar extrajudicialment a vostres senyories com ho fan,
sien servits suspèndrer la exequució de dita ordinació».

dita renunciació, y aquella attesa, provehir lo dit
offici en favor de dit Francesch Joan Costafreda
ab los salaris y emoluments, drets, privilegis,
prerrogatives y preheminències al dit offici pertanyents y spectants. E ses senyories respongueren que en quant poden y per capítols de Cort y
no altrament, los és lícit y permès, admeten la
dita renunciació, de las quals cosas és estat levat
acte públich per loa surrogat del scrivà major y
secretari del dit General, absentb de la present
ciutat de Barcelona, de orde de ses senyories negocis y afers del General. Presents per testimonis Luch Duran, librater, Miquel Marquez y
Hierònym Galí, notaris reals ciutadans de Barcelona.
255v

E aprés als 24 de dits mes y any lo dit magnífich
Francesch Dalmau, síndich demuntdit present
en lo dit consistori, féu relació que ell havia reportada la embaxada li havien ordenat als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat y
aquella havia explicada de paraula, y després la
havia donada en scrits, y que per dits molt il·lustres senyors consellers era estat respost que estimaven a ses senyories lo advertiment, y que mirarien lo negoci contengut en dita embaxada ab
molta attenció.
255r

Diumenge, a XXII. En aquest die a les quatre y
un quart per las sinch tocat de la tarda, lo honorable Baldiri Miquel Sovias, mercader ciutadà
de Barcelona, procurador del honorable Nicasi
Castellar, notari públich de Barcelona, ajudant
primer de la scrivania major del General de Cathalunya, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Raphael Riera, notari públich
de Barcelona als vuit de juny 1632, comforme
dit notari ab sas certifficatòrias letras ne fa fe, en
dit nom constituït personalment en lo dit consistori dels dits molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, juntat y congregat
per lo effecte devall scrit, en la sala dita del consistori, absents de dit consistori los molt il·lustres senyors deputat real y oÿdor militar, primer
en scrits y després de paraula representà y digué
a ses senyories que ell, en nom de son principal,
renunciava com ab effecte renuncià, lo dit offici
de ajudant primer de la scrivania major del dit
General, que lo dit son principal obté en favor
del honorable Francesch Joan Costafreda, notari ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories
comforme suplicà, fossen servits admètrer-li la
564

Dilluns, a XXIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen per propri, enviat per lo magnífich Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, que
de orde de ses senyories resideix en la vila de
Perpinyà, la resposta feta per lo excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat, qui de present, per las cosas del servey de sa
magestat, resideix en la mateixa vila de Perpinyà, a la segona embaxada de orde de ses senyories al dit excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general feta, continuada en lo present
dietari sots jornada de deu del corrent, en orde
a la detenció en los càrcers reals de la present
ciutat de las personas de Raphael Matalí, obrer
mercader, y de Jaume Pi, també mercader superintendent del pastrim de la present ciutat, lo
qual ses senyories manaren ser continuada y originalment cusida en lo present dietari, lo qual és
del tenor següent: «Octubre MDCXXXIIIIo en la
vila de Perpinyà. Dijous a XV de dits mes y any
etcètera». Consuatur signatus litera A.
Dimars, a XXIIIIo. En aquest die lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona
y síndich del General de Cathalunya, mitgensant jurament per ell prestat en lo ingrés de son
offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors
deputats del dit General que don Pedro Orellana, capità de la galera de Sanct Pere de la esquadra de las galeras de Espanya, que de present se
troben en lo moll de la presentc // 256r // ciutat,
de voluntat del excel·lentíssim senyor duch de
Fernandina y marquès de Vilafranca, general de
ditas galeras, per medi e a instància de ses senyories y diligèncias fetas de orde y manament
de ses senyories, per lo dit síndich, per observança de las generals constitucions, drets, privia. lo surrogat del, interlineat.
b. absent ... General, interlineat al marge esquerre.
c. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1671-1674.

legis, usos, costums y observanças del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, ha tret de dita galera y donada libertat a Gaspar Adrià, pagès del loch de Payporta
del regne de València, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat, remant en ditas galeras per lo Real Consell de dit regne de València,
per temps de vuit anys y pagar dos-cents morabatins ço és, cent a la Real Thezoraria de dit
regne y altres cent a la part instant, y si no·ls pagava, hagués de servir deu anys més en ditas galeras en recompensa de dits dos-cents morabatins y desterrat per tota la vida del dit regne. Y
no cumplint ab dita galera pena y desterro, à
doblat temps de galeras ab sentència proferida
en dit Real Consell, die y any en aquella contingut, a la qual se ha relació. Y per quant ha obtingut remissió del excel·lentíssim senyor marquez
de los Veles, vuy virrey de València, de tot lo
contengut en dita condempnació y sentència,
pagant per aquella a la Real Thezoraria vint-ysinch liuras francas al senyor rey à petició de dit
síndich, ha obtingut libertat de dita galera. E ses
senyories manaren que la present relació fos
continuada en lo dietari de la present casa y donada còpia a qui demanerà aquella.
Dimecres, a XXV. // 256v // En aquest die los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, per medi dels reverent y magnífichs
senyors Joseph Hierònym Besora, canonge de
la sancta iglésia de Leyda, Francesch Xammar,
donzell en Barcelona domiciliat, y Magí Magarola, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona y savi Consell de Cent de
aquella, una embaxada en rahó del negoci dels
quints, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Havent entès los molt
il·lustres deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per medi de la embaxada de part de
vostra senyoria explicada a tres del corrent mes
de octubre, que per estar vostra senyoria assegurat que las personas nomenadores per aquest
consistori, ab cooperació del reverendíssim senyor bisbe, del molt il·lustre Capítol y canonges
de la Seu de Barcelona y del molt il·lustre bras
militar, per a tractar ab lo senyor virrey del negoci del quint, seran quals demostran los desigs
que tots tenen de acertar al beneffici de dita ciutat, és estat servit aplaudir a la elecció fahedora
per a què extrajudicialment, tracten la matèria
dels quints ab orde que, del que aniran conferint y tractant, ne fassen sabidor al dit consistori
y als demés cooperants, per a que en scrits se’n
done notícia a vostra senyoria, per a deliberar lo
que aparega més convenir, demanant que·s done
loch per a què las ditas personas, ans de partirse, puguen ser informades y se’ls puguen donar
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los papers y scriptures concorrents a la matèria,
com més largament se conté en la dita embaxada. Per tant conformant-se en tot, ab la voluntat de vostra senyoria, se li fa entendra que per
dits senyors deputats y oÿdors, ab cooperació de
tots los sobredits, se ha fet nominació y elecció,
per al dit effecte, de // 257r // tractar los negocis
del quint ab sa excel·lencia extrajudicialment y
en la forma que està insinuat ab la dita embaxada de las personas dels il·lustres don Joachim
Carbonell, doctor en drets, canonge de la Seu
de Barcelona, don Phelip de Surribas y Rovira y
Bertran Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona,
los quals se partiran, encontinent que seran informats y tingan los papers y instruccions que
se’ls voldran donar, suplicant a vostra senyoria
que·s servesca manar que·s faça quant més prest
se pugue, perquè se entén que axí convé a la
bona direcció del negoci, lo bon succés del
qual, és tant uniformament per tots desijat».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells eren anats en la casa de la present ciutat ab
los porters ordinaris del General y present casa
de la Deputació, ab masses grans devant, y
acompanyats de molts officials de la present
casa, y havian reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la dita
embaxada y aquella explicada, primer de paraula y després donada en scrits, de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, y que dits
senyors consellers y savi Consell de Cent havien
respost de paraula, que restaven agrahidíssims al
bon cuydado que ses senyories tenen en encaminar lo negoci del quint al fi que tots desijen, y
que puis lo Consell està junt, se tractaria del
contingut en dita embaxada, y que aprés se donaria avís a ses senyories de la resolució se pendria.
E aprés dijous, a 26 de dits mes y any vingueren
en consistori de ses senyories los noble y magnífich don Francesch de Vallgornera y Senjust, en
Barcelona populat, y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, de part dels molt
il·lustres senyors // 257v // consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat, los quals, primer de paraula y després en scrits, explicaren a
ses senyories una embaxada en resposta de la
que lo die de aÿr dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent reberen de ses senyories, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
d’esta ciutat y molt il·lustres senyors consistori
de la Generalitat, Capítol y bras militar. Lo die
de aÿr foren servits vostres senyories, ab embaxada, fer a saber al savi Consell de Cent la nominació de personas per a tractar extrajudicial-
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sió fonch feta ab clàusula quod pro nunch et donech aliter sit provisum, com en aquella és de
vèurer a la qual se refereix. Y vista la sentència
difinitiva per los mateixos visitadors feta, sobre
la querela número 69 ab la qual, dits visitadors
declararen que la dita suspensió ab dita provisió provehida, fos y servís de pena per al dit
Strada aplicant-li ab dita sentència loco paene
aquella. Attès emperò y conciderat, que ab dita
provisió, dit Strada fonch suspès pro nunch et
donech aliter sit provisum, axí que per dita rahó
dita suspensió no era perpètua sinó temporal
fins atant a dits mateixos visitadors aparagués,
la qual dilació no podia ser expressa a major dilació del que duraria lo offici dels dits visitadors, y axí havent aprés ab dita sentència declarat, que dita suspensió cedís en pena a dit
Strada sobre lo que ere estat impedit se segueix, dita suspensió fonch finida y acabada lo
die que dita sentència fonch proferida, com sie
cert y indubitat en via de dret, que si los dits visitadors hagués volgut condempnar en major
pena a dit Strada, com seria si haguessen entès
condempnar-lo a privació perpètua, és cert lo
hagueren condempnat ab dita sentència, lo
que corrobora per haver, dit Strada de lashoras
ensà, obtingut lo offici de notari de las galeras
sens contradicció alguna, per las quals y altres
rahons los dits y infrascrits assessors y advocat
fiscal són de vot y parer que al dit Jaume Strada
no li obsta la sobredita declaració, provisió y
sentència de dits visitadors per a exercir dit offici. Vidit Franciscus Oluja, assessor. Vidit Palmerola, assessor. Vidit Anglasell, fisci Generalis
advocatus».

ment del assiento de la matèria dels quints. D’ella restà contentíssima esta ciutat y ab novas
obligacions de servir aquexa y las moltas mercès, que de vostres senyories té rebudas, per ser
las personas anomenades de la qualitat, intel·ligència y parts que són tant notòrias y en effecte, anomenades per vostres senyories que és
dir-ho tot. Per medi de las quals, sobrevenint
sempre lo de vostres senyories, que és lo més
eficàs, se promet esta ciutat felicíssims successos
en dita matèria en orde a la qual, ab brevedat,
informarà esta ciutat de sa justícia extrajudicialment, a ditas personas y a vostres senyories per a
què ab més fonament se servescan vostres senyories de què·s serviran fer-la sabidor, del què
se anirà tractant y del demés que sie en beneffici
d’esta ciutat».
E ses senyories oÿda la dita embaxada, respongueren de paraula, per orgue del molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, que lo consistori procurarie servir a la ciutat ab desig de acertar en son beneffici.
258v

Dimars, a XXXI. En aquest die los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General donaren un vot en scrits, firmat de sas pròprias
mans, a ses senyories en son consistori, acerca si
Jaume Strada, notari ciutadà de Barcelona, pot
exercir lo offici de ajudant primer de la scrivania
major del dit General, no obstant lo dubte per
part del procurador fiscal del dit General proposat, lo qual vot manaren ses senyories que lo
scrivà major y secretari del dit General continuàs aquell en lo dietari de la present casa, que
és del tenor següent:
259v

«En lo fet consultat per lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del General, acerca si Jaume Strada pot exercir lo offici
de ajudant primer de la scrivania major del dit
General, no obstant lo dupte per part del procurador fiscal del dit General proposat. Vista
una provisió de jornada de 29 de octubre 1611
feta en lo consistori dels tunch molt il·lustres
visitadors del dit General, ab la qual fonch provehit que dit Jaume Strada fos suspès del exercici y ministeri de scríurer en la scrivania de
Pere Pau Besturs, y en los processos y altres coses pertanyents al offici de dit Besturs y de
qualsevol altre scrivania y offici del dit General,
y juntament fonch manat ab la mateixa provisió al dit Besturs no perme(té)s a caetero, que
dit Strada se entremetésa // 259r // en lo ministeri y exercisci de scriptor en dita sa scrivania
sots penna de sinch-centas liuras, la qual provia. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16741675.
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En aquest mateix die vingueren en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, los magnífichs Miquel
Joan de Tavarner, donsell en Barcelona domiciliat, y Joan Pere Fontanella, en quiscun dret
doctor, ciutadà honrat de Barcelona, enviats
per los molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, los quals donaren y liuraren a
ses senyories en son consistori, essent presents
los cooperants per lo molt il·lustre Capítol de
la Seu de Barcelona y bras militar, las instruccions que la ciutat ha fetas per las personas que
han de anar en la vila de Perpinyà, per a tractar
a sa excel·lència la matèria dels quints de dita
ciutat, juntament ab tots los papers y scripturas mencionades en lo devall scrit memorial,
las quals instruccions y memorial són del tenor
següent:
«Advertiments per als molt il·lustres bisbe de
Barcelona, consistori de la Generalitat, Capítol
y bras militar, per las instruccions han de donar ses senyories a las personas han de anar a la
vila de Perpinyà, per a tractar ab lo senyor vir-

rey, com ha tenint orde de sa magestat del assiento de la matèria del quint extrajudicialment.
Primerament se adverteix, que lo intent de la
ciutat comforme las deliberacions del savi Consell de Cent en aquesta matèria fetes, és que ditas personas tracten ab lo senyor virrey y ab los
ministres, que sa excel·lència serà servit nominar, del assiento de la controvèrcia sobre la
matèria del quint, y per dit effecte procuren extrajudicialment persuadir y esforçar la justícia de
la ciutat, la qual consisteix en lo que està contengut en los privilegis, memorials y papers que
se’ls liuraran y ab lo que de paraula hauran oÿt
de las personas, que per part de la // 260r // ciutat, los hauran informat. Y en orde a persuadir
dita justícia, donaran los papers que·l aparexeran més convenients.
2o ditas personas hauran de procurar estar molt
attents a las respostas de sa excel·lència y de sos
ministres y, si serà possible, haver-las en scrits. Y
tingudas ditas respostas, seran servits ordenarlos las envien a vostres senyories per a què las
comuniquen aprés, en scrits, als senyors consellers y savi Consell de Cent, per a què en ell se
pugan pèndrer las resolucions que aparexeran
més al servey de las magestats, divina y humana,
y del beneffici comú d’esta ciutat. Estant sempre ditas personas eletes, advertits que tot lo
que tractaran ha de ser extrajudicialment y sens
conclòurer cosa alguna, per haver-se assumit dit
savi Consell de Cent ab diversas deliberacions,
dit negoci de quint, y reservada per a si la conclusió y resolució de aquell.
3o seran servits procurar la relexació de las personas de Boquet, donsell, misser Pere Joan Rossell, Raphael Matalí y Jaume Pia, mercaders tots
officials de la present ciutat, que à més de quatre mesos estan presos, part de mandato y part
per provisió de jutge, patint summament en las
presons, en gran dany de la cosa pública, per las
faltas fan en sos officis y detriment de la ciutat,
qui per dita rahó ha fets y fa cadal dia grandíssims gastos, fent per açò ditas personas un gran
esforç, valent-se de tots los medis possibles per
alcansar-ho».
«Memorial dels privilegis, memorials y altres
papers fahents per lo negoci del quint, que a la
ciutat de Barcelona demana sa magestat que se
entregan als molt il·lustres senyors bisbe de Barcelona, consistori de la Generalitat, Capítol y
bras militar, per a donar a las personas nomenadas per ses senyories, per anar a la vila de Perpinyà, per a tractar ab lo senyor virrey, com a te-

nint orde de sa magestat, del assiento del // 260v
// dit quint, extrajudicialment:
1.Primo còpia del privilegi del rey don Alfonso
del any 1286 tret del Libre Vermell segon, foli
134.
2.Ítem, còpia del privilegi del propdit rey don
Alfonso del any 1287, tret del libre tercer antich
de Privilegis, foli 2.
3.Ítem, còpia del privilegi del rey don Jayme del
any 1313, tret del Libre Vermell primer, foli 1o.
4.Ítem, còpia del privilegi del rey don Pere del
any 1357, tret del Libre Vermell 2o, foli 269.
5.Ítem, còpia de altre privilegi del propdit rey
don Pere del any 1359, tret del Libre Vermell
primer, foli 192.
6.Ítem, còpia de altre privilegi del propdit rey
don Pere del any 1378, tret del Libre Vert 2o,
foli 30.
7.Ítem, un memorial auctèntich de serveys fets
per la dita ciutat de Barcelona a sa magestat y
sos predecessors de felice recordació, tret dels
dietaris, clos per mossèn Çabata, notari.
8.Ítem, una sentència auctèntica en matèria de
quint en favor de la vila de Figueres, treta del racional.
9.Ítem, una declaració o sentència auctèntica
del rey don Pere Tercer en la Cort General de
Monçó del any 1376, tret del original procés de
les Corts de dit any, del bras real de Cathalunya,
foli 37.
10.Ítem, còpia del privilegi del rey don Joan en
matèria de quints, en favor de la ciutat de Balaguer, tret del racional.
11.Ítem, còpia auctèntica de una sentència
acerca dita matèria de quints, en favor de dita
ciutat de Balaguer, tret del racional.
12.Ítem, còpia auctèntica de la offerta per lo
senyor comte de Ozona a la dita ciutat de Barcelona, en virtut de carta de crehensa del senyor
comte de Olivares. De la dita crehensa carta
scrita per dit senyor comte de Ozona a dit senyor comte de Olivares. Y de la cartaa // 261r //
scrita per dit senyor comte de Olivares a la ciutat, treta de la scrivania major.

a. a continuació unes instruccions i un memorial transcrit a
l’Apèndix 4, pàgs. 1675-1676.

a. Pi, interlineat.
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tant ab lo degut acato de las ditas diligèncias y
de tot lo lícit de protestar».

13.Ítem, còpia auctèntica de la deliberació feta
per lo savi Consell de Cent, ab que accepta la
propdita offerta del senyor comte de Ozona.

«Embaxadaa per la contrafacció del justícia de
Aragó. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. De
la cort del justícia de Aragó, de part de Miquel
Thomàs de Escanilla, doctor en drets, lloctinent
del dit justícia, se despediren unas letras citatòrias a 22 de agost proppassat, a instància del síndich de la universitat y singulars personas de la
vila de // 262r // Monçó, contra del reverendíssim don Pere de Magarola, bisbe de Leyda, ab
las quals se li inibeix que no contravinga a una
gràcia y bullas apostòlicas en ditas letras mencionades, en prejudici del dret que pertany als
qui han firmat de dret en la cort del dit justícia,
y que revoque tot lo fet en contrari, o altrament, dins trenta dies comparegue en dita cort
y no innove cosa alguna, las quals foren presentades en lo loch de Alella del bisbat de Barcelona a quatre de setembre proppassat, sens ministeri de ministre o official algú del present Principat y sens letres deprecatòrias, sinó ab auctoritat y de part del dit justícia, al qual no és lícit
exercir jurisdicció en aquest Principat y majorment, contra provincials naturals y domiciliats
en ell, com ho és dit reverendíssim bisbe de
Leyda, per estar prohibit ab moltas constitucions col·locades en los títols «De jurisdicció de
tots jutges», títol 8 «Que los officials de Cathalunya hagen de ser cathalans etcètera» y sots títol «Que novells officials etcètera», y altres ab
los quals està disposat que en aquest Principat y
comtats han de ser convinguts en ell, sens poder-se tràurer las causas del Principat y quiscú en
sa vegueria, y per medi de officials que sien verament cathalans y domiciliats en dit Principat, de
hont se segueix que los dits procehiments són
directament contraris a las ditas y altres constitucions, de la qual contrafacció ha rebut lo dit
Principat molt gran prejudici. Per tant y altrament, suplican a vostra excel·lència, los dits deputats y oÿdors, que sie servit fer-los mercè al dit
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, de
manar que los dits procehiments sien revocats y
reparada la dita contrafacció, o altrament, per
los medis que apareguen a sa excel·lència de major efficàcia y conveniència, que dits deputats y
oÿdors, en nom de dits Principat y comtats, ho
tindran ha molt particular mercè».

14.Ítem, un memorial estampat fet per los advocats ordinaris de la ciutat y altres aplicats.
15.Ítem, altre memorial estampat fet per lo
doctor misser Pere Antoni Joffreu».

Novembre MDCXXXIIIIo
Dimecres, al primer. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General de Cathalunya, liuraren y entregaren als il·lustres don Joachim de Carbonell,
canonge de la Seu de Barcelona, y Bertran Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors
per ses senyories elets y anomenats ab deliberació de vint-y-sinch de octubre proppassat, juntament ab lo noble don Phelip de Surribas y
Rovira, de present residint en la vila de Perpinyàa presents en sonb consistori, quatre embaxadas que se han de fer y reportar al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, qui de present se troba en dita
vila de Perpinyà per lo reparo de las // 261v //
contrafaccions de constitucions, en ditas embaxadas baix insertades largament designades,
juntament ab les instruccions que estan continuades en registre, las quals embaxadas són del
tenor següent:
«Embaxadac a sa excel·lència per la contrafacció
de la constitució V sots títol «De acusacions».
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya, continuant las
diligèncias que fins ara han fet ab altres dos embaxadas per acudir a la obligació de sos officis,
suplican a vostra excel·lència que sie servit manar relexar dels càrcers reals, las personas de
Raphael Matalí, obrer, y Jaume Pi, superintendent del pastim, mercaders de la ciutat de Barcelona, presos sens provisió de jutge, de mandato de vostra excel·lència, o dexar-los a manlleuta,
o publicar-los la enquesta. Attès que à més de
trenta dies que estan detinguts en los càrcers reals de la ciutat de Barcelona, sens haver-los publicat la enquesta, ni dexat a manlleuta, contrari
del que està disposat en la constitució quinta
sots títol «De acusacions», que a més de ser
comforme a justícia, per haver vostra excel·lència jurat en lo ingrés de son offici, la observança
de las generals constitucions de aquest Principat, ho tindran a molt particular mercè, protes-

262v

a. a continuació ratllat, per lo reparo de las contrafaccions
de constitucions.
b. son, interlineat.
c. embaxada ... acusacions, interlineat al marge esquerre.
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«Embaxadab per la contrafacció dels senyors inquisidors. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor.
En lo capítol 3 y altres capítols de la concòrdia
firmada en lo any 1512 entre lo il·lustríssim bisbe de Leyda, inquisidor general, y lo sereníssim
senyor rey don Fernando y los tres estaments de
a. embaxada ... Aragó, interlineat al marge esquerre.
b. embaxada ... inquisidors, interlineat al marge esquerre.

Cathalunya en la Cort de Monçó convocats,
està disposat que ningun official de la Sancta Inquisició no pugue convenir, en lo tribunal de
aquella, algun debitor seu, ni altra persona, ans
bé dits officials en tots lurs negocis hagen de seguir lo for del reo, la qual concòrdia fou per lo
santíssim Pau nostre Dezè, per auctoritat
apostòlica confirmada ab la bulla dada en Roma
en las chalendas de agost 1516, y semblantment
fou dita concòrdia de nou establerta y confirmada en l’any 1520 entre lo eminentíssim cardenal Adrià, bisbe de Tortosa, inquisidor general de una part, y los dits tres estaments de Corts
de altra, convocats en la present ciutat de Barcelona, las quals concòrdias y bulla apostòlica estan constituhidas en lo volum de las generals
constitucions de Cathalunya, en lo libre primer
de las Pragmàticas y altres drets, baix del títol
18 «De la Sancta Inquisició», com més largament en ells consta. Las quals disposicions, no
obstant y que aquellas estan en viril observança
a 24 de juliol proppassat, fou convingut en lo
tribunal del Sanct Offici Joan Riera, clergue de
Solsona, a instància de Joan Barceló, marcader
que serveix lo offici de receptor del Sancto Offici, demanant-li vuit-centas denou lliuras y sis diners, que preté dèurer-li per interessos particulars entre ells, sens dependència alguna del dit
offici de receptor, ni altre interès del Sanct Offici. Y havent dit Riera, ab protestació que no entenia prorogar lo judici, ni la jurisdicció dels dits
molt reverents pares inquisidors de la dita contrafacció, aquells se han declarats jutges competents, los quals procehiments, com sien directament contrària, a la disposició de dits capítols 3
y altres de la dita concòrdia, per // 263r // auctoritat aplican, confirmada la qual se ha de guardar com ha dret municipal per haver-se fet y firmat ab lo rey nostre senyor y ab los tres
estaments de la Cort, y estar col·locada en lo volum de las ditas constitucions y altrament. Per
tant los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, suplican a vostra excel·lència que sie
servit fer-los mercè de procurar, que los dits
procehiments sien revocats y la dita contrafacció reparada, scrivint per dit effecte al rey nostre
senyor, y per altres medis, que apareguen a vostra excel·lència de major eficàcia y conveniència,
que dits deputats y oÿdors lo tindran a molt
particular gràcia y mercè».
«Embaxadaa per la constitució 20 sots títol «De
vectigals». Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor.
Havent representat a vostra excel·lència, de part
dels deputats y oÿdors del present Principat, diversas contrafaccions fetas contra la constitució
20 sots títol «De vectigals», per lo marquès de
Sancta Lucita y don Leonardo Moles, cabos de
a. embaxada ... vectigals, interlineat al marge esquerre.
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las companyias de infanteria, que per molt
temps estigueren alojades per lo present Principat, capitans, officials y soldats de ditas companyias, cometent gravíssims excessos, enormes
crims y delictes contra lo disposat en dita constitució, fou vostra excel·lència servit, ab consell
y deliberació de la Real Audiència o altrament,
constant-li de la dita contrafacció per lo procés,
per orde de dits deputats y oÿdors fabricat, còpia del qual fou entregada a vostra excel·lència y
altrament, revocar los dits procehiments, restant dits deputats y oÿdors ab la deguda estimació y regonexensa d’esta mercè, però conciderant que dels dits procehiments se han seguits
gravíssims prejudicis y dany a moltas universitats y singulars personas del dit Principat, dels
quals consta en dit procés y que aquells no estan
esmanats. Y axí mateix que los dits excessos,
crims y delictes, per dits contrafactós comesos,
estan // 263v // impunits y per consegüent, la
dita revocació no ha obrat lo effecte que·s menester, segons lo que disposan las generals constitucions. Per tant y altrament los dits deputats
y oÿdors suplican a vostra excel·lència que sie
servit manar, que los culpables en ditas contrafaccions, sien punits y castigats y los sobredits
danys esmenats, en què rebran de vostra excel·lència molt singular mercè».
Divendres, a III. En aquest die lo magnífich
mossèn Narcís Fontanet, cavaller racional del
General y present casa de la Deputació, present
en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, ha fet relació a
ses senyories de paraula, que Onoffre Massanés,
negociant ciutadà de Barcelona, sobrecullidor
del dit General de la part de ponent, ha comptat
y pagat la terça de octubre, novembre y dezembre, pròxim passada de 1633, tant de dret ordinari com de galeras, acceptat lo libre de la taula
de Viella en la Vall de Aran.
Dissapte, a IIIIo. En aquest die lo magnífich
mossèn Narcís Fontanet, cavaller racional del
General y present casa de la Deputació, mitjensant jurament // 264r // per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació de paraula als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya en son consistori, que lo magnífich
Francesch Descallar y Surribas, donzell sobrecullidor del General en la part de levant, és entrat en la cambra del racional de la dita present
casa de la Deputació, per a comptar y pagar la
sobrecol·lecta que ell últimament ha feta, dels
drets del General y de la terça y terças degudes
al dit General, per rahó del dret de aquell. Y que
Antoni Aymerich, receptor del General de la
taula y col·lecte de Perpinyà, si bé li ha donats
los comptes de las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y dezembre 1632,
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y la terça de janer, febrer y mars 1633, emperò
aquells no són estat expedits en la forma que
disposan los capítols y actes de Cort y altrament, segons lo styl y observança del General. Y
que vistos, mirats y regoneguts per ell, dit
mossèn Narcís Fontanet, racional demuntdit,
los dits comptes, ha trobat aquells ser formats
en dolenta forma y contra los dits capítols y actes de Corts, y que axí no és estat possible poder
comptar las ditas terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y dezembre del dit any
1632 y de janer, febrer y mars 1633, y que per
consegüent, dit Antoni Aymerich és debitor al
dit General en los libres y diners de las ditas
terças. Y axí mateix referí dit mossèn Narcís
Fontanet, racional, a ses senyories, que trobà
continuat en lo libre de Vàluas del dit racional
del trienni 1629, que lo dit Antoni Aymerich és
debitor al General per compte de galeras en
quantitat de trenta liuras, vuit sous y sinch ço
és, per resta de la terça de octubre, novembre y
dezembre de dit any 1629, comptada y no pagada, set liuras, quinse sous y sinch diners. Y axí
mateix trobà dit libre de Vàluas ser debitor dit
Aymerich, // 264v // per la Deputació local de la
vila y col·lecta de Perpinyà de dit trienni 1629,
en quantitat de sis-centas vuitanta-vuit liuras y
deu sous, las quals quantitats juntas en una, fan
summa de set-centas dinou liures, diuýt sous y
sinch diners.

senyor marquès de Vilafranca, general de las ditas galeras de la esquadra de Espanya, per no
trobar-se en la present ciutat de Barcelona lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, virrey
y capità general en aquesta província, fent-li ostentensió dels dits actes y scriptures y suplicantlo, de part de dits senyors deputats, fos servit
demanar extràurer de ditas galeras los dits
forçats, ab libertat de aquells. Y sa excel·lència
del dit senyor marquez de Vilafranca, sempre lo
ha remès als vehedor y comptador de la dita esquadra sens haver-li volgut concedir-li la extracció y libertat de dits forçats, donant-li paraules
de difugi y de no dar la dita libertat. Y axí mateix per lo dit effecte és anat, moltas y diversas
vegades, als dit vehedor y comptador de ditas
galeras, amostrant-los los dits papers y scriptures y solicitant-los las dita libertat y extracció de
galeras dels dits forçats, los quals axí mateix han
denegada la concessió de dita extracció y libertat, ab paraules de escuses y difugis, y excusantse ab lo dit senyor marquès de Vilafranca, de
manera que uns ni altres no han volgut concedir
la dita libertat. Y esta és la relació que fa dit síndich sobre las ditas cosas, mitjensant lo dit jurament. Francesch Dalmau, síndich del General.
265v

Dilluns, a VI. Festa del gloriós sanct Sever.
Dimars, a VII. En aquest die lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
síndich del General de Cathalunya, present en
lo consistori los molt il·lustres senyors deputats
del dit General de Cathalunya, mitjensant jurament en lo introhit de son offici prestat, ha fet
relació a ses senyories que ell, de orde exprés de
ses senyories, ha fetas moltas y diversas diligèncias en procurar la libertat y extracció de galera
de las personas de Antoni Ribas, Sebastià Malla,
Joseph Pérez, Francisco Lorenço y Francesch
Miralles, forsats, detinguts en las galeras de la
esquadra de Espanya, // 265r // que de present y
de algun temps a esta part, se troben en lo moll
de aquesta ciutat de Barcelona, per haver
aquells acabat lo temps de lur penitència y condempnació en ditas galeras, comforme ha constat y consta a ses senyories per les scriptures y
papers auctèntichs que són estats presentats a
ses senyories y a son molt il·lustre consistori, y
per orde de ses senyories vists y examinats per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ab los quals se veu clarament haver, los
dits forçats, acabat lo dit temps de lur penitència y condempnació y per ço, haver de ser extrets de ditas galeras. Y que per dit effecte és
anat moltas y diversas vegades al excel·lentíssim
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Dimecres, a VIII. En aquest die en la matinada,
los molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya enviaren embaxada als molt
il·lustres senyors inquisidors, per medi del magnífich misser Pere Montserrat y Ruffet, doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, servint en açò lo
offici de síndich del dit General per absència de
mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de
Barcelona, síndich del dit General de Cathalunya, acerca unas letras despedides per lur tribunal a instància de Joan Barceló, qui·s diu fa lo
offici de receptor de dit Sanct Offici, contra lo
reverent Joan Riera, clergue, la qual, posada en
scrits és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En lo consistori dels
molt il·lustres deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, se ha donat suplicació
per Joan Riera, clergue, deduhint que a instància de Joan Barceló, mercader, que·s diu fer lo
offici de receptor del Sanct Offici, és estat en lo
tribunal del Sanct Offici y Audiència Civil de
aquell citat y convingut, perquè li pague vuitcentas denou liuras, sis sous y sis que preté ésser-li degudes, dient ésser dita citació contra del
capítol 3 de la concòrdia firmada en lo any 1512
entre lo il·lustríssim bisbe de Leyda, inquisidor
general, y lo sereníssim senyor rey don Fernando y los tres estaments de Cathalunya, convocats en las Corts de Monçó a 2 de agost de
1512, suplicant que se oposen a la dita contrafacció, com a dret municipal, en la forma que
disposan las generals constitucions del Princi-

pat, y és de pràtiga y styl de la casa de la Deputació. La qual suplicació vista y oÿda, y conciderada la gravedat del negoci, fou deliberat que·s
cometés als magnífichs assessors, advocat fiscal
y molts altres doctors aplicats per a què, mirant
// 266r // aquell ab la atenció y cuydado que
convenia, aconsellassen lo que·s devia fer de justícia. Y per quant aprés de mirat y tractat dit negoci, ab diversas juntas y conferèncias entre dits
consulens, vistas totas las cosas vehedores, se ha
fet relació en dit consistori que, attès que ab lo
capítol 3 de la dita concòrdia està declarat que si
algun official de la Sancta Inquisició havia de
convenir alguna persona de qualsevol grau o
condició que sie civilment, hage ha convenir
aquella devant son jutge ordinari com actor,
hage a seguir lo juy del reo, e tal persona no·i
puga ser convinguda devant vostres senyories, y
en lo capítol 29 se posa clàusula de decret çassant y anul·lant tots los procehiments en contrari fets y encara se imposa pena als officials que
contrafaran de depeses y danys en doble, com
més largament consta en los capítols de dita
concòrdia, als quals se ha relació, attès que lo
dit Joan Riera és del for y jurisdicció del reverendíssim bisbe de Solsona, y que ab las ditas letras és citat y convingut com a reo. Y lo dit Joan
Barceló, a instància del qual són estades despedides ditas letras, sosté las parts de actor y per
consegüent, aquellas són directament contràrias
al que està disposat y contengut en dit capítol
tercer de la dita concòrdia. Y attès que aquella
està continuada en lo volum de las generals
constitucions y drets del present Principat, juntament ab la confirmació apostòlica sobredita, y
que aquella fóra feta y firmada per los tres estaments de les Corts, ecclesiàstich, militar y real, y
axí en favor de tots dits estaments y personas de
aquells. Y attès també que ha constat y consta,
que de molts anys a esta part diferents officials
del Sanct Offici de aquest Principat han convingut a sos deutors en la Real Audiència de Cathalunya, se’n aportan aquells en lo tribunal del
Sanct Offici. Per ço y altrament, dits assessors,
advocat fiscal del General y doctors aplicats són
de vot y parer que las ditas letras y presentació
de aquellas són contra lo dit capítol tercer de la
dita concòrdia y per consegüent, del dret municipal del present Principat, y que los senyors deputats y oÿdors tenen obligació de opposar-se a
dita contrafacció y pro- // 266v // curar lo reparo
de aquella per tots los remeys opportuns y acostumats. Per tant y altrament, los dits deputats,
per acudir a la obligació de sos officis, han deliberat que·s conferís en la presència de vostra
senyoria, lo síndich del General, per a representar lo prejudici que aquest Principat ha rebut
per la dita contrafacció, y instar lo reparo de
aquella suplicant extrajudicialment, y ab lo degut acato, interpel·lant a vostra senyoria en nom
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y per part del dit consistori, axí com ho fa, que
sia servit revocar, çassar y anul·lar la dita citació
feta per dit Barceló contra del dit Joan Riera y
de los demés procehiments subseguits, y que en
lo sdevenidor no·s proseguesca dita causa, ans
aquella y parts se remetan al ordinari de dit Riera, axí com és de dret y està disposat en dit capítol tercer y altres capítols de dita concòrdia,
protestant altrament de sas diligèncias y de tot
lo demés lícit de protestar».
E aprés lo mateix die lo dit doctor misser Pere
Montserrat y Ruffet, present en lo consistori de
ses senyories, digué y refferí que ell, en exequució del orde que tenia de ses senyories, havia explicada de part de ses senyories a dits senyors inquisidors la dita embaxada, referint y explicant
aquell, primer de paraula y després la donà en
scrits a dits senyors inquisidors. Y que havian
respost que no havian contrafet a constitució alguna per obligar als senyors deputats lo fer semblant embaxada, y que encara en la concòrdia
referida en la dita embaxada, confirmada per sa
Sanctedat, consta que lo actor deu seguir lo for
del reo. Y axí sie de dret però, que aqueixa mateixa concòrdia fonch revocada per sa Sanctedad en lo any subsegüent. Y axí no està en viril
observança en son consistori, ni lo dit Joan Riera ha posada excepció alguna antes bè comparegut en lo Civil del dit Sanct Offici com a reo en
la mateixa causa, y de dos sentèncias proferidas
en aquella s’és appel·lat lo dit Riera a la Suprema. Y axí encara que volguessen revocar los
procehiments fets per dits senyors inquisidors,
no està en sa mà per obstar la causa de appel·lació penjant en la Suprema.
Dijous, a VIIIIo. // 267r // En aquest die ses senyories, essent absent del consistori y present
casa de la Deputació lo senyor oÿdor militar,
manaren ordenar una embaxada per al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, lloctinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Cathalunya
y comptats de Rosselló y Cerdanya, residint de
present en la vila de Perpinyà, suplicant-lo sie
servit manar relexar y tràurer de las galeras de la
esquadra de Espanya, que de present y de alguns dies a esta part se troban en lo moll de la
present de Barcelona, de las quals és general lo
marquez de Vilafranca, duch de Fernandina, la
persona de Sebastià Malla, aragonès, forsat de
las ditas galeras, per haver acabat aquell lo
temps de sa condempnació. Y que aquella sia
tramesa als molt reverent y il·lustres don Joachim Carbonell, don Phelip de Surribas y Bertran Desvalls, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors del General, los quals per altres negocis de aquell se troban en dita vila de Perpinyà, a
fi y effecte que fàssan la dita embaxada a sa ex-
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cel·lència, de part de dits senyors deputats,
comforme consta en la letra scriuen ses senyories per dit effecte als dits senyors embaxadors,
despedida en virtut de desliberació de ses senyories del die present, la qual embaxada és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. No obstant que los deputats del General del principat
de Cathalunya y aquestos comtats de Rosselló y
Cerdanya, per observança y en exequució de las
generals constitucions, usos, consuetuds, pràtigues, privilegis y altres drets de dits Principat y
comtats, axí per medi de son síndich com altrament, molta y diversas vegades hagen instat lo
marquez de Vilafranca, duch de Fernandina,
general de la esquadra de las galeras de Espanya,
que de present y de algun temps a esta part se
troban // 267v // en lo moll de la ciutat de Barcelona, y los officials y ministres de ditas galeras,
als quals specta, per trobar-se vostra excel·lència
de present fora la dita ciutat de Barcelona y dit
principat de Cathalunya, per residir en aquesta
vila de Perpinyà, que manàs tràurer de las ditas
galeras a Sebastià Malla, forsat, de las ditas galeras, per haver aquell acabat lo temps de sa condempnació, comforme ha constat y consta dels
actes y scriptures públicas que, per part del dit
forsat, són estades presentades, axí als dits deputats com al dit marquez de Vilafranca, general de ditas galeras, y als dits officials y ministres
de aquelles, y hagen fet per lo dit effecte, las diligèncias que han aparegut convenir. Ab tot, lo
dit marquès de Vilafranca y dits officials y ministres de ditas galeras, han recusat y recusan en fer
la extracció de dit forçat de las ditas galeras,
constitucions, privilegis y demés drets dalt referits, en notòria violació y contrafacció de aquells
y aquelles. Per hont, il·lustre y excel·lentíssim
senyor, dits deputats, per medi de aquesta embaxada, acuden a vostra excel·lència y extrajudicialment suplican sie vostra excel·lència servit,
en exequució y observança de las ditas generals
constitucions, privilegis, y demés drets y majorment, de la constitució 9 del títol «De penas
corporals y pecuniàrias», capítol 20, manar extràurer de ditas galeras lo dit Sebastià Malla,
forsat de aquelles, qui ha acabat lo temps de la
penitència y condempnació, manant donar-li libertat, comforme per ditas constitucions, drets
y demés privilegis està disposat, del que dits deputats rebran singular gràcia y mercè».
267r
bis.

Dimecres, a XV. En aquest die lo magnífic mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General de Cathalunya,
mitgensant jurament per ell prestat en lo ingrés
de son offici, féu relació a ses senyories en son
consistori, que a instància de ses senyories per
medi de ell dit síndich, en exequució y per ob572

servança de las generals constitucions, drets,
privilegis, prerrogatives y observanças del General del present Principat // 267v.bis. // de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca,
duch de Fernandina, general de las galeras de la
esquadra de Espanya, que de present són en lo
moll de la present ciutat, ha tret de ditas galeras
y donada libertat a Joseph Pérez, Francesch Lorenço y Francesch Miralles, valencians forsats de
ditas galeras, condempnats a remar en ditas galeras en la ciutat de València, havent aquells acabat lo temps de sa condempnació per haver tinguts los dits, remissió del temps que·ls faltava de
lur condempnació per lo senyor virrey del dit
regne de València, no obstant los contraris fets
a dita remissió per los officials y ministres de ditas galeras. Los quals forsats, obtenint la dita libertat, entraren en lo consistori de ses senyories
hi·ls besaren las mans, hi·ls feren gràcias de la
mercè que·ls havian feta en procurar-los la dita
libertat, de las quals coses manaren ser-ne feta
nota en lo present dietari. Present per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris
ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
junts en son consistori ab los senyors oÿdors de
comptes del dit General, reberen, per medi del
magnífich Joan Francesch de Vergós, donsell en
Barcelona domiciliat, una carta enviada a ses
senyories, per lo magnífich, reverent y il·lustres
senyor don Joachim Carbonell, don Phelip de
Surribas y Rovira y Bertran Desvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors del General
enviats per ses senyories al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en los principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, de
present residint en la vila de Perpinyà, de data
de 9 del corrent mes de novembre, juntament
ab una còpia de una embaxada, donada y feta
per elsa // 268r // senyors embaxadors a sa excel·lència, en dit die de 9 del present y corrent
mes de novembre, la qual embaxada eo la dita
còpia de aquella, legida per mi, scrivà major, a
ses senyories, juntament ab la dita carta, manaren ses senyoriesb que continuàs aquellas en lo
present dietari, las quals són cusidas originalment en lo present dietari, comforme baix està
contengut y són del tenor següent: «Molt il·lustres senyors. Lo senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general en lo present Principat nos
ha enviat». Consuatur prout in papiro signato
littera A. E la dita embaxada, «Dijous a VIIIIo de
a. a continuació una carta i quatre embaxades transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1676-1681.
b. a continuació ratllat, juntament ab la dita carta.

novembre MDCXXXIIIIo en Perpinyà. Exhistint y
personalment constituït lo il·lustre y molt reverent don Joachim Carbonell, en drets doctor y
canonge de la Seu de Barcelona». Consuatur
prout in papiro signato litera B.

mesos, concernents lo reparo de contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis y altres
drets de aquesta província y en particular, del
tracte extrajudicial que tenen en sa commissió,
en orde a la pretensió del procurador fiscal patrimonial de sa magestat acerca del quint de las
imposicions de aquesta ciutat, y de las diligèncias que han fet en dit negoci, comforme entendrà vostra senyoria de las còpias de dita carta
y dels actes de ditas diligèncias, las quals se liuran a vostra senyoria, perquè de tot ne // 269v //
tinga la notícia y sciència que la qualitat de la
matèria demana, servin-se ha vostra senyoria
manar advertir lo que aparexerà convenir perquè dits deputats, ab la advertència de vostra
senyoria y conformitat dels senyors cooperants
en aquest fet, puguen ajustar-se al servey de
vostra senyoria en beneffici de aquesta ciutat,
comforme son desig y la loable correspondència
de las cosas de la Deputació y present ciutat demanan, representàs també a vostra senyoria lo
que dits senyors embaxadors adverteixen ab la
dita sua carta, que seria de conveniència que lo
doctor Fontanella, enviat per part de aquesta
ciutat en la dita vila de Perpinyà, digue a dits
senyors embaxadors son parer en las dificultats
se podian offerir, en lo modo de donar las respostas, perquè vostra senyoria sobre de açò ordene lo que aparexerà ser del servey de vostra
senyoria y beneffici del negoci».

Dissapte, a XVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, reberen una carta del molt reverent y il·lustres senyors don Joachim de Carbonell, // 268v
// canonge de la Seu de Barcelona, don Phelip
de Surribas y Rovira y Bertran Desvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors per ses senyories enviats al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de la magestat del rey y senyor nostre, de
present residint en la vila de Perpinyà, enviada
per propri, juntament ab unas scripturas y actes
auctèntichs de las embaxades, tractes y altres diligèncias fetas per dits embaxadors ab sa excel·lència, sobre los negocis de lur embaxada y
commissió, acerca lo reparo de las contrafaccions de las generals constitucions, y també de
tracte extrajudicial a ells, com és servit, la matèria del quint de las imposicions de la present
ciutat, pretès per lo procurador fiscal patrimonial del rey nostre senyor, los quals actes han
manat ses senyories ésser cusits en lo present
dietari los quals són del tenor següent: Consuatur prout in papiris signatis litteris A,B,C.
Dimars, a XXI. En aquest die los senyors deputats enviaren una embaxada als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent, que
per // 269r // dit effecte estaven iscrits per lo
molt reverent senyor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph
de Bellafilla, donsell en Barcelona domiciliat, y
mossèn Barthomeu Soler, burgès honrat de la
vila de Perpinyà, los quals, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació ab los porters y masses grans de
aquella devant, són partits de la present casa de
la Deputació y són anats en la de la ciutat, y han
reportada y explicada la dita embaxada a dits
senyors consellers y savi Consell de Cent y donada en scrits, juntament ab còpia dels actes y
altres scriptures en la dita embaxada mencionats, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Dissapte pròxim passat,
que comptàvem 18 del corrent, los deputats del
General de Cathalunya reberen un propri enviat
per los senyors embaxadors de dit General, tramesos per dits deputats al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de la magestat del rey y senyor nostre, de present residint en la vila de Perpinyà, ab
carta de dits senyors embaxadors, avisant ab
ella, del estat de sa embaxada y negocis a ells co-

E tornats dits senyors embaxadors en la present
casa de la Deputació, ab lo mateix acompanyament que eren anats, y assentats devant ses senyories en son consistori, han fet fe y relació de
paraula a ses senyories que ells havien reportat y
explicada la dita embaxada als dits senyors consellers y savi Consell de Cent, y donat còpia de
aquella y dels actes en aquella mencionats, lo
qual, juntament ab los dits actes y scriptures en
dita embaxada mencionats, són estats legits en
lo dit savi Consell de Cent, y que dits senyors
consellers havien respost, per orgue del senyor
conseller en cap, que estimaven a ses senyories
la mercè que·ls feyan, que tractarien lo negoci
y que del que resolria ne farian sabidors a ses
senyories. Y feta la dita relació, ses senyories digueren a dits senyors embaxadors que·ls estimaven molt la mercè havien fet al present consistori en reportar la dita embaxada, y axí los dits
embaxadors se despediren de ses senyories.
270r
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E aprés dimecres a XXII de dit mes y any, vingueren en consistori de ses senyories, absent de
aquell y present casa de la Deputació lo senyor
deputat militar, los noble y magnífich don Joan
de Tossa, en Barcelona populat, y Hierònym de
Navel, ciutadà honrat de Barcelona, de part dels
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent de la present ciutat, los quals, primer
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de paraula y després en scrits, explicaren a ses
senyories una embaxada en resposta de la que lo
die de aÿr dits molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent reberen de ses senyories, la
qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres y reverendíssim, senyors bisbe
d’esta ciutat, consistori de la Generalitat, Capítol y bras militar. En lo savi Consell de Cent lo
die de aÿr se legí la embaxada són estats vostras
senyorias servits manar fer, y demés papers, en
orde a ella, concernents la matèria dels quints.
Entesos los quals, ha deliberat que, attesa la gravedat de la matèria proposada y que per acertar a
deliberar sobre ella se requereix madura y premeditada resolució, que per ço, lo fet proposat,
sie prorrogat per l’atre Consell, quan aparexerà
als senyors consellers proposar-lo, perquè en lo
entretant puguen les persones de dit Consell mirar y censurar lo que hauran de votar acerca d’ell
y dit Consell deliberar lo que aparexerà més
convenir al servey del rey nostre senyor y beneffici de la present ciutat. Y que per propri se ordene a Miquel Joan Tavarner y al doctora Joan
Pere Fontanella, enviats a Perpinyà per a informar extrajudicialment a sa excel·lència y ministres reals de la justícia d’esta ciutat, se’n tornen,
attès han feta // 270v // sa informació, y que estimassen a vostres senyories com ho feren, los
bons officis fan a favor d’esta ciutat, suplicant a
vostres senyories se servescan continuar-los com
ho spera esta ciutat de vostres senyories».
Dissapte, a XXV. En aquest die lo magnífich Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre
senyor en la lloctinència de Cathalunya, present
en lob // 271r // consistori de ses senyories, donà
y presentà a ses senyories dos cartes, una del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de la magestat del rey nostre senyor, residint de
present en la vila de Perpinyà data de 22 del
corrent, y altra de la magestat del rey nostre senyor de data del primer també del corrent, referida ab la dita carta de sa excel·lència, las quals
ses senyories reberen de dit Miquel Pérez. Y
aquellas desclogueren y foren legides de manament de ses senyories per mi, scrivà major y secretari del dit General baix scrit, manaren fer
aquellas, continuades en lo present dietari las
quals són del tenor següent:
«Su magestad, Dios le guarde, me manda remita
essa carta a vuestra senyoría y que le diga, quán
servido quedará en que luego libre a vuestra senyoría una buena cantidad de lo que se queda deviendo en essa Deputación, de la fábrica de castia. a continuació ratllat, Pere.
b. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1681-1682.
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llos para los de Perpinyán y Salsas, porque quando
vuestra senyoría no estuviesse obligado a hacerlo,
la necessidad destas plaças y la ocasión que tiene
su magestad para tenerlas con maior cuydado,
debría obligar a vuestra senyoría dello, assí me lo
prometo de su zelo de vuestra senyoría y de las veras con que acuden a la obligación de su officio. Y
que juntamente con responderme a esta, vendrá
con ella la librança. Guarde Dios a vuestra senyoría largos anyos. Perpinyán, 22 de noviembre
1634. El duque de Sogorve y Cardona. Diputados
del General de Cathalunya».
«El rey.
Diputados, aunque en todo tiempo conviene que
Perpinyán, Salses y los demás puestos necessarios
que obrigan essa provincia, están // 271v // fortificados, muy sabido tenéis la causa porque ahora
no es bien de cuydar desto. Y assí he resuelto de encargaros con precissión que, de lo que resta por
gastar de las cien mil libras que se applicaron
para effectos semejantes en las Cortes del anyo
1585, se acuda a fortificar y assegurar los dichos
puestos con quanto fuere menester. Y con la brevedad que la materia obliga y fío de vosotros senyaladamente, atravessándose en esto vuestra propria defensa y mi servicio, en que le recibiré muy
particular de vosotros como lo entenderéys del duque de Sogorve y Cardona, mi lugarteniente y capitán general en essos Principado y condados, a
quien scrivo sobre lo mismo. Dada en San Lorenzo, a primero de noviembre MDCXXXIIIIo. Yo, el
rey.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Larentius de Villanueva, secretarius».
En aquest mateix die los senyors deputats reberen una carta de don Joachim Carbonell, don
Phelip de Surribas y Rovira y Bertran Desvalls,
ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors tramesos per ses senyories al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de la magestat del
rey, nostre senyor, en aquesta província, de present residint en la vila de Perpinyà, sots data de
22 del corrent, juntament ab un acte de embaxada feta per dits senyors embaxadors a sa excel·lència, per rahó de la captura de mandato y
larga detenció en los càrcers de la present ciutat
en las personas de Raphael Matalí y Jaume Pi, la
qual embaxada e o acte manaren ses senyories a
mi, scrivà major y secretari del dit General, continuàs y cusís aquells en lo present dietari, lo
qual és signat de letra Ca.
a. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1682.
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Dilluns, a XXVII. En aquest die lo magnífich
mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de
Barcelona, síndich del General de Cathalunya,
mitgensant jurament per ell prestat en lo ingrés
de son offici, féu relació a ses senyories, en son
consistori que a instància de ses senyories, per
medi de ell dit síndich, en exequució y per observança de las generals constitucions, drets,
privilegis, prerrogatives y observança del General del principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, lo excel·lentíssim senyor
marquez de Vilafranca, duch de Fernandina,
general de las galeras de la esquadra de Espanya,
que de present són en lo moll de la present ciutat, ha tret de ditas galeras y donada libertat a
Sebastià de Malla, valencià forsat de ditas galeras, condempnat a remar en ditas galeras en la
ciutat de Tarassona, regne de Aragó, per temps
de sinch anys, per haver acabat lo temps de sa
condempnació, comptant lo dit temps del die se
féu la publicació de la sentència, lo qual, obtenint la dita libertat, entrà en lo consistori de ses
senyories fent las gràcias de la mercè que li havien fet en procurar-li la dita libertat, de las
quals coses manaren ses senyories ser-ne feta
nota en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, de manament y orde de
ses senyories jo Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, me so conferit personalment en
la casa de la present ciutat als molt il·lustres senyors consellers de aquella, als quals consistorialment de part de ses senyories, ha representat
de paraula, que en la embaxada feta de part de
dits senyors consellers a vint-y-hu del corrent,
en exequució de la deliberació del savi Consell
de Cent, tingut per la matèria del quint de las
imposicions de aquesta ciutat, és estat representat, a dits senyors deputats fossen servits continuar los bons officis havian fet en favor de
aquesta ciutat en orde a la dita matèria. Y que
dits senyors deputats desijant acudir a sa obligació y servey de aquesta ciutat, juntament ab los
senyors cooperants en aquest negoci, representava a sa senyoria que ells sempre han estat y estan promptes als dits bons officis y continuació
de aquells, y que perquè millor dits senyors deputats y dits senyors cooperants, puguen posar
en exequució sa voluntat, ab la demostració que
just recordaven y recorden a dits senyors consellers, que lo savi Consell de Cent prorrogà lo fet
aleshores proposat de la dita matèria per altre
consell, quant aparexeria a dits senyors consellers, se servescan manar lo que aparexerà acerca
la dita resolució del dit savi Consell de Cent,
convenir axí que dits senyors deputats y senyors
cooperants, en conformitat de dits senyors con-

sellers y present ciutat, puguen atténdrer a dits
officis y exequució de sa voluntat en dit negoci y
beneffici de aquell. E los dits senyors consellers,
parlant lo senyor conseller en cap, respongueren
de paraula que tenian en deguda estima als senyors deputats y senyors cooperants la mercè los
feyan de recordar lo dit negoci besant-los las
mans per aquella, y que procurarien, tant prest
com los fos possible, juntar lo savi Consell de
Cent per a proposar, en aquell, dit negocia.
273r

En aquest mateix die los senyors deputats reberen una carta dels molt il·lustres senyors deputats del General del regna de Aragó, dada en
Çaragoça a vint-i-hu del corrent mes de novembre, en resposta de altra enviada per dits senyors
deputats als dits senyors deputats de Aragó, per
rahó de una firma obtinguda del senyor justícia
de Aragó, per lo síndich de la vila de Monçó
contra lo reverendíssim y molt il·lustre senyor
bisbe de Leyda, y exequució de dita firma en
virtú de letras emanades del consistori del senyor justícia de Aragó, directament y sens ser en
forma de subsidi despedides, contra constitucions del present principat de Cathalunya, la
qual letra manaren ses senyories a mi, scrivà major y secretari del dit General, continuàs y cusís
aquella en lo present dietari, la qual letra és signada de letra B.
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Dijous, a XXX. Festa del apòstol sanct Andreu.
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Dezembre MDCXXXIIIIo
Dilluns, a IIIIo. En aquest die jo Antoni Thió,
ciutadà honrat de Barcelona, // 274r // scrivà
major y secretari del General, de orde dels senyors deputats del dit General y de son molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
trobats personalment junts en son consistori en
las casas de la present ciutat, lo senyor conseller
segon absent de aquell, que a 27 del mes de novembre pròxim passat, de part de dits senyors
deputats havia donat en recaudo y recort de paraula als molt il·lustres senyors consellers, qui
eren de esta ciutat en lo any passat, que dits senyors deputats estaven y han estat sempre
promptes y aparellats en servir la present ciutat y
en fer los officis convenients a la dita ciutat, en
la matèria corrent de la pretensió del procurador fiscal patrimonial del rey, nostre senyor,
dels quints de la imposicions de aquesta ciutat,
comforme per part de la ciutat, ab la resposta
per ella feta als dits senyors deputats a 22 del
mateix mes de novembre pròxim passat, en exequució de la deliberació del savi Consell de
Cent tingut aleshores, per rahó de la embaxada
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1682-1683.
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feta per part de dits senyors deputats a dit savi
Consell de Cent, per rahó de la dita matèria
corrent de la pretenció de dits quints, se encarregave a dits senyors deputats, y que per a poder
millor attèndrer al servey de dita ciutat, aparexia
necessari precehís la deliberació fahedora per dit
savi Consell de Cent, attesa la gravedat de la
matèria de què·s tractave, diferí per altra junta
de Consell de Cent la qual puguessen los senyors consellers juntar quant volguessen, y que
axís dits senyors consellers fossen servits en
resòlrer en aquest fet lo que aparexeria ser convenient, a fi y effecte que lo dit savi Consell de
Cent se servís de liberar lo convenient per dit
negoci, perquè ab dita deliberació dits senyors
deputats puguessen acertar en servey de dita
ciutat y en fer los bons officis en dit negoci,
comforme dit savi Consell de Cent y ab dita resposta se encarregà a dits senyors deputats, y que
dits senyors consellers passats, estimant a dits
senyors deputats aquest recort, respongueren
que ells procurarien en juntar lo dit savi Consell
de Cent, tant prest com seria possible y representar en aquell la dita matèria, y que ab las occupacions se són offertas a dits senyors consellers passats, axí en rahó de las insiculacions com
altrament, // 274v // no se era ajuntat fins ara dit
savi Consell de Cent, y axí no se havia pogut
tractar del dit negoci. Y que perquè se veja lo
molt desijan dits senyors deputats servir a la present ciutat y fer per ella tots bons officis, me havian ordenat fer lo mateix acuerdo a sa senyoria
de dits senyors consellers. E dits senyors consellers, parlant lo senyor conseller en cap, respongueren que estimaven moltíssim a ses senyories
la mercè que·ls feyan en aquest negoci, y que
per causa de las occupacions dels juraments dels
dits senyors consellers y altres officials, no serà
pogut encara juntar lo savi Consell de Cent, y
que ells procurarien quant prest fos possible
juntar-li, y proposarian en aquell lo dit negoci,
procurant en tot servir a dits senyors deputats.

senyors consellers de dita ciutat qui aleshores
eran. Y a quatre del present y corrent mes de dezembre, inseguint lo mateix orde, ha presentat
y recordat als dits senyors consellers que de present són, acerca la matèria dels quints que preté
lo procurador fiscal patrimonial del rey nostre
senyor de las imposicions de dita aquesta ciutat,
suplicant-los sien servits tenir en memòria y recort lo dit negoci, y fer lo que per aquell aparexerà convenir ab lo savi Consell de Cent, perquè ab la resolució que se espere de aquells
fahedora, sobre la mateixa matèria, puguen dits
senyors deputats acudir a sa obligació y al desig
que tenen de servir a la dita ciutat y continuar
los officis, en favor de aquella, que tenen comensats en beneffici de aquest negoci. E los dits
senyors consellers han respost de paraula que
ells tenen en deguda estimació y en mercè molt
singular, lo que reben de dits senyors deputats y
tenen experimentat de ses senyories, y que ells
estan actualment treballant en dit negoci sens
levarne mà, y que la gravedat de aquell dóna occasió en haver de tenir-lo en deguda memòria y
recort, y que tant prest com sie possible juntaran lo savi Consell de Cent y proposaran la dita
matèria corrent ad aquell procurant, en tot, servir a ses senyories.
275v

Dijous, a VII. En aquest die jo Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, de orde dels
molt il·lustres senyors deputats del dit General y
de son molt il·lustre // 275r // consistori, donat
de paraula lo die present, me so conferit en la
casa de la ciutata, y de paraula he representat y
recordat als molt il·lustres senyors consellersb de
dita ciutat, junts en son consistori en la stància
dita del Trentanari, los senyors consellers segon
y quart absents de dit consistori, lo que ja a 27
del mes de novembre pròxim passat, de part de
dits senyors deputats, representí y recordí als
a. a continuació ratllat, y de paraula lo dit present me so
conferit en la casa de la ciutat.
b. a continuació repetit, consellers.
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Dilluns, a XI. En aquest die los senyors Luýs de
Boxadós, donsell, y Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, vingueren en lo consistori de
ses senyories, ab embaxada de part dels molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat de Barcelona, per la
matèria dels quints preté lo procurador fiscal
patrimonial del rey nostre senyor de les imposicions de dita aquesta ciutat, la qual explicaren
primer de paraula y després donaren en scrits a
ses senyories. E ses senyories oÿda la dita embaxada, respongueren de paraula que ells procurarien en tot lo possible servir a la ciutat, fent tots
los bons officis que tenia en sa mà fer per aquella, comforme sempre ha acostumat aquest consistori. Y que lo consistori tractaria la matèria
contenguda en la dita embaxada ab los senyors
cooperants en ella y, segons la resolució que·s
pendria en aquella, acudiria ab molta puntualitat // 276r // en dits officis de la ciutat, la qual
embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
d’esta ciutat y molt il·lustre senyor consistori de
la Generalitat, capítol y bras militar. Deliberà lo
savi Consell de Cent a 9 del corrent, que ab embaxada representassen a vostra senyoria com ho
fem, lo desconsuelo ha tingut y té esta ciutat,
axí per els rahons de la relació feta en dit Consell per Miquel Joan Tavarner, donzell, y misser
Pere Joan Fontanella, com també dels papers
donats per part dels ministres reals anomenats

tíssim senyor lloctinent y capità general, de les
persones de Raphael Matalí y Jaume Pi, mercaders, los quals ha més de sinch mesos estan en
los càrcers comuns sens haver-los publicat la enquesta, y si bé per deliberació del savi Consell
de Cent celebrat als 9 de agost proppassat, suplicà esta ciutat a vostres senyories, fossen servits manar vèurer si dita detenció era contra
constitució, se serviren vostres senyories fer
mercè a esta ciutat en comètrer aquell fet als
magnífichs assessors ordinaris de la Generalitat,
aplicant a ells altres doctors consulents, per la
qual junta a 6 del mes de setembre del present
any fou declarat, que lo detenir los presos més
de trenta dies sens publicar-los les enquestes era
contra la constitució quinta del senyor rey don
Ferrando, títol «De acusacions y denunciacions», y encara que en rahó de dita declaració
ja vostres senyories foren servits manar fer diverses embaxades a sa excel·lència, emperò fins
lo die de avuy, ni se ha alcansat lo fi y remey que
disposa dita constitució quinta del rey don Ferrando, que per ço suplicassen a vostres senyories
com suplicam, sien servits fer mercè al dit Consell manar fer una embaxada a la magestat del
rey nostre senyor, suplicant-lo sie de son real
servey manar al senyor duch de Sogorb, son
lloctinent de aquestos Principat y comtats,
mane publicar les enquestes fulminades contra
dit Raphael Matalí y Jaume Pi, o relexar aquells
de dits càrcers en la forma disposa dita constitució // 277v // quinta, que és cert que ab instància
tant eficàs com són vostres senyories, aquesta
directament toca axir al reparo de las contrafaccions de constitucions, se espera de la real mà
de sa magestat tota mercè per aquest Principat,
servint-se també vostres senyories acudir als altres remeys que acostuman vostres senyories
usar en semblants occasions de contrafacció de
constitucions, que esta mercè, que de vostres
senyories se promet, esta ciutat restarà ab noves
obligacions».

per lo senyor virrey, per lo negoci dels quints
que·s legiren en dit Consell, pus d’ella y d’ells
consta que ni sa excel·lència ha oÿt la justícia de
la ciutat extrajudicialment, per no haver donat
loch sa excel·lència, de qui tenia esta ciutat fermas speranças que oÿda aquella, havie de obligar-lo a fer-li la mercè que esta ciutat spera rèbrer de sa excel·lència, com també per no haver
les persones que tenian lo tracte y maneig per
part de sa excel·lència, conferit ni tractat esta
matèria de quints per medi de disputa o contraris, sinó tant solament ab una resposta tant breu
com és estada dir «y havem oÿt a vostra mercè»,
cosa que haurie tret a lum la veritat y que esta
ciutat desijava summament y necessària, primer
per qualsevol tracte se hage de fer. Per hont se
lança de vèurer, que si aquesta ciutat hagués
informat a sa excel·lència en la dita forma y los
ministres haguessen deduïdes les rahons que lo
advocat fiscal patrimonial té en defensa de sa
pretensió, y esta conferència se fos feta y hagués
estat sa excel·lència enterat de la justícia de la
ciutat, sens dubte ningú, lo paper donat per lo
procurador fiscal patrimonial no haguera tingut
loch en esta occasió. Y per consegüent, los ministres hagueren reparat en donar-lo als tractadors y la ciutat fora restada ab la consolació que
desija. Y perquè totas estas cosas tinguen bon
succés suplica esta ciutat a vostres senyories sien
servits, per medi de sos embaxadors, suplicar a
sa excel·lència vulle fer mercè a esta ciutat en
aconsolar-la y oyr la justícia tant justificada //
276v // que ella té extrajudicialment, y manar a
sos ministres tracten y conferescan aquella, pus
del que sa excel·lència oÿrà y las persones que
tenen la mà en est negoci conferiran, se porà
pèndrer la resolució aparexerà més convenir al
servey de Déu, del rey nostre senyor y beneffici
d’esta ciutat, offerint aquest savi Consell, que
sempre que sie gust de sa excel·lència fer-li esta
mercè, enviarà encontinent persona o personas
per a què informen a sa excel·lència extrajudicialment, ab la brevedat que lo cas requereix».
Dijous, a XIIIIo. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors Luýs Joan
de Caldes, donzell, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, ab embaxada de part
dels molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent de dita aquesta ciutat, la qual
embaxada representaren y explicaren // 277r // a
ses senyories los dits senyors embaxadors, primer de paraula y aprés donaren aquella en scrits,
la qual és del tenor següent:

278r

Dijous, a
Thomàs.
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Diumenge, a XXIIIIo. En aquest die en la tarda
los senyors deputats reberen per propri, una
carta de don Joachim Carbonell, don Phelip de
Surribas y Rovira y Bertran Dezvall, ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors tramesos per
ses senyories al excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, de present residint
en la vila de Perpinyà sots data de 19 del corrent, juntament ab un acte de embaxada feta
per dits senyors embaxadors a sa excel·lència,
acerca la matèria del tracte extrajudicial de la
pretensió del procurador fiscal patrimonial del
rey nostre senyor, del quint de les imposicions

«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de
Cent deliberà lo die de aÿr que per dos cavallers
del ciutadà y militar de sa part, representassen a
vostres senyories com ho fem, que en orde a las
capturas que de mandato manà fer lo excel·len577
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Cent per quant aparegués a ses senyories, a fi y
effecte que dits senyors deputats poguessen comunicar al dit savi Consell de Cent lo estat de dit
negoci, juntament ab la carta de dits senyors embaxadors y tractadors acerca de dita matèria, a fi
y effecte que dit savi Consell de Cent se servesca
manar pèndrer la resolució que aparexerà més
convenient, en beneffici de dit negoci. Y los dits
senyors consellers, parlant lo dit senyor Hierònym
de Navel, conseller en cap, de paraula respongueren que tenian en deguda estimació la mercè
que·ls feyan los senyors deputats en beneffici de
aquesta ciutat, y que ells procurarien en juntar lo
savi Consell de Cent y avisarien a ses senyories del
die de la junta de aquell, // 279v // perquè ses senyories se servescan fer-los la mercè que de ses
senyories se prometen, en benefici de aquesta ciutat y del dit negoci.

de aquesta ciutat de Barcelona, la qual carta y
embaxada fonch per mi, scrivà major y secretari del dit General, de orde de ses senyories desclosa y legida, la qual carta legida, manaren ses
senyories sie posada en plica y la embaxada ser
cusida en lo present dietari. Consuatur ut in papiro signato litera A.
Dilluns, a XXV de dezembre. Festa de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist. MDCXXXV.
En aquest die jo Anthoni Thió, ciutadà honrat
de Barcelona, scrivà major y secretari del General
del principat de Cathalunya, posant en exequució la resolució presa per los molt il·lustres senyors deputats del dit General en son molt il·lustre consistori, y per los reverendíssim y molt
il·lustres senyors cooperants, en la matèria del
tracte extrajudicial de la pretensió del honorable
procurador fiscal patrimonial del rey nostre senyor, del quint de las imposicions de aquesta ciutat de Barcelona, y axí mateix, lo orde per dits
senyors deputats y dits senyors cooperants donat
de paraula, me so conferit en las casas de la solita
habitacióa // 279r // dels molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat. Y no havent-los trobats en ditas sas casas, tenint notícia que dits senyors consellers serian en la plassa de Sanct Jaume
a hont se juntaven, a effecte de anar en la Seu per
oyr los officis divinals que en ella se havian de celebrar, per la festivitat de la Nativitat de Nostre Déu
Jesuchrist, me so conferit personalment en la dita
plassa de Sanct Jaume, en la qual he trobats junts
los dits molt il·lustres senyors consellers ço és, lo
senyor Hierònym de Navel, conseller en cap, lo
senyor Baldiri Miquel Sovias, conseller quart, y
lo senyor Hierònym Borràs, conseller quint, als
quals, de part de dits senyors deputats y cooperants, he representat de paraula que los dits senyors deputats per mon medi representaven a ses
senyories de dits senyors consellers, com haviem
rebut carta dels senyors embaxadors de dits senyors deputats y General de Cathalunya, qui de
present se troben en la vila de Perpinyà, enviats per
dits senyor deputats al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, qui de present resideix en dita vila de Perpinyà, per negocis y
afers del dit General y per lo tracte extrajudicial de
la dita matèria del quint, ab la qual dit senyors embaxadors y tractadors donaven avís a dits senyors
deputats, del estat del dit tracte, y que dits senyors
deputats desijaven donar notícia y intel·ligència
de aquell y de tot, lo per dits senyors embaxadors y
tractadors és estat scrita, a dits senyors deputats en
orde a la dita matèria y tracte extrajudicial. Y axí
suplicaven a ses senyories de dits senyors consellers, fossen servits manar juntar lo savi Consell de

Dimars, a XXVI. Festa del gloriós protomàrtir
sanct Esteve.
Dimecres, a
sanct Joan.

XXVII.

Festa del gloriós evangelista

Dijous, a XXVIII. Festa dels Sancts Innocents.
280r

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1683-1684.
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Diumenge, a XXXI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi del molt reverent, noble y magnífichs senyors Pau Claris, canonge de la sancta
iglésia de Elna, don Joachim de Margarit y de
Reguer y Agustí Pexau, ciutadà honrrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona y savi
Consell de Cent de aquella, una embaxada en
rahó del negoci del quint de la dita present ciutat, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Pochs dies fa, los deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, reberen carta dels embaxadors del dit General,
tramesos per dits deputats al excel·lentíssim
senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent
y capità general de la magestat del rey, nostre
senyor, qui de present resideix en la vila de Perpinyà, per lo reparo de contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y altres drets de
aquesta província y assenyaladament, per lo
tracte extrajudicial de la matèria del quint de las
imposicions de aquesta ciutat, pretès per lo procurador fiscal patrimonial de sa magestat, la
data de la qual és de 19 del present y corrent
mes de dezembre, ab avís del estat del negoci
corrent y ab còpia auctèntica de la embaxada
que los dits embaxadors e o tractadors feren de
orde de dits deputats a sa excel·lència, representant-li la desconsolació que aquesta ciutat té, de
que sa excel·lència no sie estat servit de donar

loch y audiència a la informació que aquesta
ciutat entenia a fer a sa excel·lència, per medi
dels magnífichs Miquel Joan Tavarner, donzell,
y del doctor Joan // 280v // Pere Fontanella son
advocat, enviats per lo dit effecte. Y que los
tractadors anomenats per sa excel·lència no hagen respost ni donades difficultats a la informació que en lo mateix negoci, per los dits Tavarner y Fontanella, los és estada feta, en explicació
de la pretensió de dita ciutat y de la justícia que
entén tenir, per no haver de pagar cosa alguna
de las ditas imposicions. Y de la resposta que sa
excel·lència és estat servit fer a la dita embaxada,
còpia de las quals letra, embaxada y resposta se
liuran a vostra senyoria ab esta, perquè vostra
senyoria ne tinga la notícia y intel·ligència que·s
just, y puga vostra senyoria, al orde al dit negoci, deliberar y ordenar lo que aparexerà convenir per lo bon y acertat effecte de la matèria
que·s tracte, assegurant a vostra senyoria que
dits deputats y cooperants desijan aquell y acertar al servey de sa magestat, beneffici de aquesta
ciutat y gust de vostra senyoria. Y que acudiran
ab molta puntualitat en tot lo que entenia ser de
conveniència de dita y de la bona direcció de
aquest fet».
E poch aprés, tornats dits senyors embaxadors
referiren a ses senyories en son consistori que
ells eren anats en la casa de la present ciutat ab
los porters ordinaris del General y present casa
de la Deputació ab masses grans devant, y
acompanyats de molts officials de la present
casa, y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la dita
embaxada, y aquella explicada primer de paraula y després donada en scrits de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat. Y que dits
senyors consellers y savi Consell de Cent havien
respost de paraula, parlant lo senyor conseller
en cap, que ells tractarien lo negoci de la embaxada en aquella junta, y del que·s tractaria ne
tornarian avís y resposta a ses senyories.

obstant la qual, conciderant dit Consell la conveniència molt gran, que és a la present ciutat y
benefici al negoci, que sa excel·lència li fasse
mercè de oyr en persona sa justícia extrajudicialment, deliberà suplicàssem a vostres senyories
com ho fem, sien servits ordenar a dits embaxadors ho tornen a suplicar a sa excel·lència, que
esta ciutat confia que ab medi tant efficàs com
és lo de vostres senyories, alcansarà esta mercè
de sa excel·lència, servint-se vostres senyories de
fer sabidor a dit Consell de la resposta farà lo
senyor virrey, per a què entesa, puga deliberar
lo que aparexerà més convenir al servey del rey
nostre senyor y beneffici de la present ciutat, la
qual tindrà particular memòria de les que reb de
vostres senyories».

Janer MDCXXXV
282r

Dimars, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, ab
los senyors oÿdors de comptes de dit General
consistorialment, y acompanyats de molts officials de dit General, ab los porters y masses
grans devant, en la forma acostumada, anaren
en la Lotja de la mar de la present ciutat de Barcelona per a fer encantar y subhastar los drets
del General (de) bolles de galeres y altres, per lo
trienni pròxim vinent. Y axí assistint dits senyors
deputats y oÿdors de comptes y altres officials
del dit General en la dita Lotja, se encantaren y
subhastaren los dits drets del General de bolles
de galeres y altres en la forma acostumada. E
aprés fonch feta prorrogació de dita subhastació
per altres dies.

282v

Dimecres, a X. En aquest die lo honorable Pau
Puig, negociant, ciutadà de Barcelona, guarda
ordinària del General de la taula de Barcelona,
constituhit personalment en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, juntat y congregat per lo effecte
devall scrit en la sala dita del consistori, de paraula representà y digué a ses senyories que ell
renunciava com en effecte renuncià, lo dit offici
que ell dit Pau Puig obté de guarda ordinària
del General en la taula de la present ciutat de
Barcelona, en favor de Francesch Puig, negociant, ciutadà de Barcelona, son germà, suplicant a ses senyories comforme suplicà, fossen
servits ses senyories admètrer-li la dita renunciació y, aquella attesa, provehir lo dit offici en favor de dit Francesch Puig, son germà, ab los
salaris y emoluments, drets, privilegis y prerrogatives y preheminències al dit offici pertanyents y spectants. E ses senyories respongueren que en quant poden y per capítols de Cort y
altrament los és lícit y permès, admeten la dita
renunciació, de las quals coses és estat levat acte
públich per mi Antoni Thió, ciutadà honrat de

E aprés als dos de janer de dit any, ses senyories
reberen resposta dels molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent a la dita y
preinsertada embaxada, la qual resposta donaren a ses senyories los senyors Francesch Xammar, donzell, y Joseph Móra, // 281r // ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors enviats per
dits senyors consellers, la qual resposta és del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona y molt il·lustres senyors consistori de
la Generalitat, Capítol y bras militar. A 31 de
dezembre proppassat se legiren en lo savi Consell de Cent la embaxada de vostres senyories,
carta enviada per sos embaxadors y resposta, no
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Barcelona, notari, scrivà major y secretari del dit
General. Presents per testimonis lo magnífich
Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, y
Pere Dalmau, sastre ciutadà de Barcelona.
Dijous, a XI. En aquest die ses senyories anaren
en la Lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar lo arrendament de las bollas del General.
Divendres, a XII. En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar lo arrendament de las bollas del
General.
283r

Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories anaren
en la Lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar lo arrendament de las bollas.
Dimars, a XVI. En aquest die lo magnífich
mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de
Barcelona, síndich del General de Cathalunya,
present en lo consistori de ses senyories, féu relació y fe a ses senyories que ell, en lo die de aÿr
que comptàvem a 15 del present y corrent mes
de janer entre las tres y quatre horas de la tarda,
representà de paraula y després donà en scrits //
283v // al consistori del racional, del rey nostre
senyor, que estava junt en la primera stància del
offici de dit racional lo que per part de ses senyories li és estat ordenat y manat representàs al
dit consistori del dit racional. Y donà y lliurà lo
paper que per part de ses senyories li fonch donat per la dita representació en mans dea... Matxí, hu del coadjutors de dit offici, en presència
dels demés officials de dit racional, qui estaven
junts fent consistori de dit offici, lo qual paper
és del tenor següent:
«De part dels jurats de la ciutat de Gerona, en
nom de dita ciutat se ha representat al consistori dels molt il·lustres deputats y oÿdors del General de Cathalunya, que de part del magnífich
mossèn Joseph Maduxer, donzell coadjutor ordinari més antich del offici de mestre racional
de la casa y cort del rey nostre senyor, en los
regnes de la Corona de Aragó, se havian despedit dits manaments y letras, contenint las primeras, la data de las quals és de 16 de octubre de
1634, que sia manat als jutges de taula de la ciutat y bisbat de Gerona que no se entremetan de
la pretensió, devant d’ells deduhida, contra las
fermanças de Joan Bordas òlim Balle, de la vila
de Figueres, per haver pres sinch padrenyals de
la casa de Francesch Pau y Giró, de Avinyonet,
per ser ja aquells entregats al dit offici per dit
Balle, ab commissió que altrament serà procehit
contra d’ells y sos béns, en la exequució de las
a. a continuació espai en blanc d’uns 11 mms.
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penas contingudas en la real pragmàtica, en
quant a la restitució de ditas armas, dient que la
conexensa de dita causa se spectava y specta al
dit offici. Y ab las segonas, la data de las quals és
a 29 de novembre passat, se mana als mateixos
jutges de taula que comparegan ha vèurer-se
declarar incidits en la pena mencionada en dit
manament, per haver declarat en dita causa condempnació a ditas fermanças, a la restitució de
dits pedrenyals, com consta en las ditas letras en
dit consistori mostrades, dient ésser aquelles
contra las generals constitucions de Cathalunya,
suplicant que lo dit consistori se opposàs a la
dita contrafacció, axí com té obligació per constitucions y capítols de Cort del Principat. Y lo
mateix és estat demanat y suplicat, ab suplicació
donada per dits jutges de taula, las quals pretensions foren comesas als magnífichs assessors //
284r // perquè, ab assistència del magnífich advocat fiscal, vehessen y mirassen aquelles y fessen relació del que deu ser de justícia, los quals
aprés han fet relació que ditas letras primeras y
segonas, y lo que en ellas se mana, és contra las
generals constitucions y en particular, contra las
constitucions 19, 31 y altres en lo títol «De offici de jutges de taula», y que per consegüent dit
consistori deu opposar-se a la dita contrafacció.
La qual relació, vista y entesa, és estat deliberat
en dit consistori que lo magnífich mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich de la Deputació, se conferesca en dit offici y allí, de part de dit consistori, represente tot
lo demuntdit, pregant al dit offici y als officials a
qui toque per reparo de ditas constitucions, revoquen ditas letras y que no passen avant a la
exequució de aquelles, assegurant-los que altrament se procehirà per los remeys de justícia, axí
com disposan ditas constitucions que·s deu procehir contra dels violadors de aquellas y segons
lo ús y styl del General».
Dijous, a XVIII. En aquest die vingueren ab embaxada, de part de la present ciutat de Barcelona y molt il·lustres senyors consellers de aquella,
los magnífichs Francesch Xammar, donzell en
Barcelona domiciliat, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, los quals de paraula
representaren a ses senyories y després donaren
en scrits una embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo no haver fins vuy
obrat cosa alguna las diligèncias que vostres senyories, // 284v // fent mercè a esta ciutat, són
estats servits fer ab sa excel·lència, en orde a què
Jaume Pi y Rafael Matalí, officials d’ella, presos
de mandato, fossen relexats, comforme ho disposa la constitució 5 títol «De acusacions y
(de)nunciacions», axí en manar fer declaració sobre ella com altres, ha obligat al savi Consell de
Cent a tornar a suplicar a vostres senyories com

ho fem, se servescan fer las demés diligèncias en
rahó de dita constitució y juntament, manar pèndrer resolució en lo que esta ciutat lo suplica, de
enviar embaxada a sa magestat per observança de
dita constitució, que ab tant efficàs medi, com lo
de vostres senyories espera esta ciutat rèbrer tota
mercè de sa magestat, tenint perpètua memòria
de les que de vostres senyories reb».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren, per orgue del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que lo consistori per lo negoci representat ab dita embaxada ha fetas
moltas y diversas diligèncias, fent embaxadas a
sa excel·lència y últimament, deliberant ser feta
embaxada a sa magestat, anomenant persona
molt a propòsit per ella, y que en tot acudirà a sa
obligació donant gust a la present ciutat com
sempre ha acostumat.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de las bollas.
285r

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat per
a continuar los arrendaments de las bollas.
En aquest mateix die lo magnífich Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor
en la lloctinència de Cathalunya, present en lo
consistori de ses senyories, donà y presentà a ses
senyories dos cartas, una del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor, residint de present en la
vila de Perpinyà, sots data de desset del present
y corrent mes de janera, y altra de la magestat
del rey nostre senyor de data de dos del present
mes de janer, las quals ses senyories reberen de
dit Miquel Pérez y aquellas desclogueren y foren legides de manament de ses senyories per
mi, scrivà major y secretari del dit General baix
scrit. Y ses senyories manaren ser aquellas continuades en lo present dietari, las quals són del tenor següent:
«Carta enviada a ses senyories per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb,
lloctinent de sa magestat en los presents Principat y comptats.
La necessidad con que se hallan estos castillos de
reparo es tan grande, que obliga a su magestad,
no haviéndole vuestra senyoría respondido, a bolver a insistir para que luego se le de, con el effecto
que se promete, de la obligación que vuestra senyoría tiene, de que se libre lo que se queda deviendo
del servicio de las Cortes del anyo 1585, pues en el

anyo de 1629 quedaron hallanadas todas las dificultades por sus antecessores de vuestras senyorías.
Y obligada essa Generalidad a acudir con toda
brevedad a dar este dinero y más, viendo vuestras
senyorías se ha de convertir en su mesmo benefficio, pues le quiere su magestad para los castillos de
Perpinyán y Salses, vuestra senyoría se sirva de
responderme luego, para que jo pueda avisar //
285v // a su magestad de lo que en esto se huviere
hecho. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos
anyosa. Perpinyán, a 17 de enero 1635. El duque
de Sogorve y Cardona. Senyores diputados».
«A los reverendo, verenable, noble y amados nuestros, los diputados del General de nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, aunque estoy cierto que cuydaréys de
que se ponga en exequución lo que os scriví en primero de noviembre passado, en razón de las fortificaciones de los castillos de Perpinyán y Salses, y
que el no haver tenido respuesta vuestra será para
darla con el effecto, todavía por la importancia
de la materia, he querido acordaros lo mismo,
porque el estado de las cosas es tal que no conviene
perder ora de tiempo en ello, en que demás del interesse que tiene essa provincia seré muy servido de
vosotros en esto. Dada en Madrid a II de enero
MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes
Laurencius de Villanueva, secretarius».
Dimars, a XXIIIIo. En aquest die vingueren ab
embaxada, de part de la present ciutat de Barcelona y molt il·lustres senyors consellers de
aquella, los magnífichs Francescha // 286r //
Xammar, donsell en Barcelona domiciliat, y
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, los quals de paraula representaren a ses senyories y després en scrits una embaxada del tenor següent:
«Molts il·lustres senyors.Lo savi Consell de
Cent celebrat a 22 del corrent, en lo qual se referiren los senyors consellers la nominació de
embaxador, era estat vostra senyoria servit fer,
la persona del senyor Joseph de Bellafilla. Contentíssim d’ella deliberà que ab embaxada en
scrits, de sa part, estimassen a vostra senyoria
com estimam a molt particular mercè la que de
vostra senyoria à rebut esta ciutat, en fer tant
acertada nominació y qual de vostra senyoria se
podia esperar y ella se prometia, per concórrer
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1684.

a. a continuació ratllat, las quals ses senyories.
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lo introhit de son offici prestat, féu relació que
Melchior Amat, tauler del General en la vila de
Sabadell, li deu trenta-y-sinch liuras, quatre sous
y onse diners de resta de la terça de abril, maig y
juny del any 1631, la qual quantitat à ell pagada
al General, en los comptes que donà de dita
terça, y ha suplicat a ses senyories li sia concedida prompta y rígida exequució per la cobrança
de dita quantitat contra dit Melchior Amat y ses
fermanças.

en sa persona la cristiandat, qualitat y parts que
són tant notòrias y ser tant effecta a las cosas
d’esta ciutat. Per part de la qual se entregaran a
vostra senyoria ab brevedat, los papers y advertèncias que aparexeran convenir en son beneffici per a què vostra senyoria se servesca sobre d’ellas manar fer y donar-li las instruccions
convindran en beneffici d’esta ciutat, comforme
los disposaran los senyors consellers y setse personas per esta memòria anomenades, restant
sempre obligadíssima a las moltas mercès que
vostra senyoria reb».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren, per orgue del molt il·lustre deputat ecclesiàstich, que besavan las mans als senyors
consellers y que estaven promptes en servir a la
ciutat en tot allò que·ls donava loch la obligació
de son càrrech.

Dimecres, a XXXI. En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
de Barcelona per a continuar los arrendaments
de las bollas.
287v

Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren a la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar lo arrendament de las bollas.
286v

Divendres, a XXVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat de Barcelona per a continuar lo
arrendament de las bollas.
Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat de Barcelona per a continuar
los arrendaments de las bollas.

287r

En aquest mateix die lo magnífich Joseph de
Bellafilla, donzell en Barcelona domiciliat, embaxador anomenat y elegit per ses senyories, per
fer embaxada a la magestat del rey nostre senyor
en la vila de Madrit o en altre part, en la qual sa
magestat se trobarà, per reparo de contrafaccions de les generals constitucions, drets y demés privilegis de aquestos Principat y comtats,
constituït personal en lo consistori de ses senyories, prestà jurament a nostre senyor Déu y als
seus sancts quatre evangelis, en mà y poder del
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat ecclesiàstich, rebent aquell
en nom del consistori de ses senyories, que ell se
hauria bé y lealment en son càrrech de embaxador, que observarà los capítols y actes de Cort,
pràtigues, styls y observanças del General, y que
sol farà y tractarà los negocis del General y present casa de la Deputació que per ses senyories li
seran donats ab instruccions, comforme disposan los dits capítol y actes de Cort, als quals se
ha relació.
Dimars, a XXX. En aquest die Pere Pau Rol, receptor dels fraus del General, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en
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Dissapte, a III. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat de
Barcelona per a continuar los arrendaments de
las bollas.
Diumenge, a IIIIo. En aquest die se féu lo torneig ordinari de la confraria del gloriós Sanct
Jordi en lo Born de la present ciutat, en lo qual
anaren los senyors deputats y oÿdors de comptes a cavall, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, y assistiren
en aquell. Y axí mateix assistí lo spectable don
Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador, anant la Governació via ordinària y no vice règia, perquè lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa
magestat // 288r // en aquesta província, aleshores estava fora la present ciutat y residia en la
vila de Perpinyà, lo qual senyor portantveus de
general governador estigué sempre, lo temps se
feu lo dit torneig, sens tenir almoada ni almoadilla, ni tampoch la tingueren los senyors deputats.
Dimars, a VI. En aquest die los magnífichs
Agustí Pexau, ciutadà honrat, y Francesch Xammar, donzell, vingueren en lo consistori de ses
senyories ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren a ses senyories en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Les honras y mercès
que ha rebudas esta ciutat del gloriós sanct Ramon de Penyafort, axí en sa vida intercedint ab
los sereníssims reys de Aragó, per a la inpetració
y observança de molts privilegis a ella per sas magestats concedits, com per altres coses memorables féu dit gloriós sanct a favor de Barcelona,
com també per la dicha ha tinguda de què fos

fill, y tant temps morador, y acabàs sos sancts
dies en ella, haver aportat en sa plaja quan miraculosament vingué de Mallorca y assenyaladament, lo tenir // 288v // son sagrat cos present,
per medi del qual són sens número los miracles
que sa divina magestat ha obrat y obrà a sa invocació, y finalment lo estar assegurada rèbrer
mercè de vostres senyories, que en sa conformitat suplicarà a sa Sanctedat mane sa beatitut,
concedir bulletó de elegir-lo en son patró y protector, entre los demés té obligat al savi Consell
de Cent, celebrat a 29 del passat, a regonèxer
tant degudes obligacions y deliberar cosa tant
del servey de Déu y del mateix sanct, y que per
part de dit Consell ho representàssem y suplicàssem a vostres senyories com suplicam que és ben
cert que, a petició tant pia y ab tal medi com és
lo de vostres senyories, se servirà sa Santedat
aplaudir y esta ciutat restarà ab memòria perpètua de servir esta mercè a vostres senyories».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que lo consistori desija servir moltíssim
a dits senyors consellers y present ciutat y procurarien ajustar-se al gust y voluntat de aquella,
y ferian tot allò porien y dar loch la obligació de
son càrrech.
Dimecres, a VII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat de Barcelona per a continuar
los arrendaments de las bollas del General.
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Dissapte, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi dels magnífichs Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, y mossèn Narcís Fontanet, cavaller, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat la embaxada del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Desijant los deputats
acudir a la obligació de son càrrech y acertar en
las cosas del servey de vostres senyories, beneffici y quietut de aquesta ciutata, ab la deguda
conformitat y correspondència, enviaren en la
vila de Perpinyà, en la qual de algun temps a
esta part resideix lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, sos embaxadors, per lo reparo de contrafaccions de las
constitucions, privilegis y altres drets de aquestos Principat y comptats. Y també per lo tracte
extrajudicial de la matèria corrent de la pretena. a continuació repetit, de aquesta ciutat.
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sió del procurador fiscal patrimonial de sa magestat, pretenent quint o altre contribució de
las imposicions de la ciutat, donant-los las instruccions que han aparegut convenir per la
bona direcció y effecte de la embaxada en beneffici dels negocis de aquella, y ab cartas rebudas de dits embaxadors han entès dits deputats
haver aquells acudit a las cosas que·ls són estades comeses, fent a sa excel·lència las embaxadas
que han convingut per obtenir lo reparo de ditas contrafaccions y altres diligèncias que se han
pogut fer, en orde al dit tracte extrajudicial,
com ja se ha donat notícia a vostres senyories. Y
havent dits deputats donat orde a dits embaxadors de fer embaxada a sa excel·lència, suplicant-lo fos de son servey oyr los advocats de la
ciutat, en la informació que la ciutat desija fer a
sa excel·lència en sa persona, de la justícia que
entén tenir de no haver de pagar quint ni altra
contribució de las ditas imposicions, últimament han rebut carta de dits embaxadors de
trenta hu de janer pròxim passat, ab la qual avisà
haver feta la dita embaxada a sa excel·lència y
que fins lo die de vuy no·ls // 289v // és estat
possible poder alcansar lo suplicat, de manera
que no·ls resta fer altra diligència sinó suplicar a
sa excel·lència se servesca de donar resposta a
dita embaxada, lo que reparan dits embaxadors
fer sens exprés orde de dits deputats, com veurà
vostra senyoria de la còpia de la dita carta que·s
liura a vostra senyoria, de hont dits deputats, ab
conformitat dels senyors cooperants, a bé se inclinàs a ordenar a dits embaxadors que, ab particular embaxada, supliquen a sa excel·lència la
resposta de la feta, ab tot per millor acertar en
aquest fet, ab la bona advertència que·s prometen de vostres senyories, representan lo estat del
negoci corrent, suplicant sie del servey de vostres senyories advertir-los del que a vostres senyories aparexerà convenir en esta matèria, per
la bona direcció y desijat effecte de aquella, que
dits deputats ne rebran singular mercè y procuraran ajustar-se en tot lo que la obligació de son
càrrech donarà loch al servey de vostres senyories y de aquesta ciutat».
E tornats los dits senyors embaxadors en lo consistori de ses senyories, respongueren que els
havian feta y reportada la dita embaxada als dits
senyors consellers.
E aprés als XIIIIo de dits mes y any vingueren en
lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats, ab embaxada dels molt il·lustres senyors
consellers, en resposta de la que ses senyories lo
die de deu del corrent, los noble y magnífichs
senyors don Joan de Josa, en Barcelona populat, y Joan Batista Codina, ciutadà honrat de
Barcelona, los quals replicaren a ses senyories,
primer de paraula, la dita embaxada y després
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donaren còpia de aquella en scrits, la qual és del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. La embaxada de vostres senyories y còpia de la carta de sos embaxadors, que manaren vostres senyories donar als
senyors consellers, se legiren aÿr en lo savi Consell de Cent, y regonexent aquell las moltas
mercès que de vostres senyories reb esta ciutat
deliberà, que estimant aquelles en lo que·s rahó,
suplicàssem a vostres senyories se servescan
continuar tant bons officis y de ordenar a dits
embaxadors tornen a replicar // 290r // a sa excel·lència, y suplicar-li lo que ab dita embaxada
se litg haver vostres senyories resolt. Y axí mateix se servescan tenir la mà a què, ab la brevedat possible, se obtingue la resposta de sa excel·lència y d’ella mane dar notícia a dit Consell,
per a què pugue deliberar lo que aparexerà més
convenir al servey del rey nostre senyor y beneffici de la present ciutat, la qual se promet esta y
majors mercès de vostres senyories».
E ses senyories respongueren que en tot lo que
porien servir a la ciutat acudirian ab molta puntualitat, comforme sempre ha acostumat aquest
consistori.
Diumenge, a XI. En aquest die se féu torneig de
desafiu en lo Born de la present ciutat, al qual
anaren los senyors deputats ab cotxos y ab lo
acompanyament dels porters ordinaris y masses
grans devant, y dels officials del General, anant
també aquells ab cotxos. Y assistí en dit torneig
lo senyor portantveus de general governador,
anant la Governació via ordinària y no vice règia
perquè lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província, aleshores estava fora de la present ciutat
y residia en la vila de Perpinyà, lo qual senyor
portantveus de general governador estigué
sempre lo temps se féu lo dit torneig, sens tenir
almoada ni almoadilla, ni tampoch la tingueren
los senyors deputats.
Dilluns, a XII. Festa de la verge y màrtir sancta
Eulària, patrona de Barcelona.
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Dimecres, a XIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas.
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Dimecres, a XXI. Primer die Coresma.
Dijous, a XXII. En aquest die lo magnífich Bernat Valencas, ciutadà honrrat de Gerona, com a
procurador del magnífich Narcís Valencas, en
quiscun dret doctor, també ciutadà honrat de
Gerona, assessor de la Deputació local del Ge584

neral de la dita ciutat y col·lecta de Gerona,
comforme de sa procura consta per acte rebut
en poder de Pere Casadevall, notari de dita ciutat, a sinch del present y corrent mes de febrer,
en dit nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo offici que son principal obté de assessor del dit General. E ses senyories respongueren que en quant poden y per capítols de Cort
los és lícit y permès, admeten la dita renunciació
si y en quant poden // 291v // y per capítols de
Corts los és lícit y permès, de las quals cosas és
estat levat acte públich per mi, scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis
Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del General.
Dissapte, a XXIIIIo. Festa del gloriós sanct Matias.
Dilluns, a XXVI. En aquest die los magnífichs
Francesch Xammar, donzell, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, vingueren
en lo consistori de ses senyories, ab embaxada
de part dels molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat, la qual explicaren primer de
paraula y després donaren a ses senyories en
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo molt il·lustre bras
militar, ab embaxada feta al savi Consell de
Centa // 292r // a 22 del corrent, explicà que,
en concideració de la antiguíssima devoció té
aquesta ciutat y Principat a la límpia Concepció de Maria Santíssima, com ho testifican las
constitucions de Cathalunya, tingués a bé deliberar la prengués esta ciutat en sa patrona, assenyalant haver resolt en cas ho deliberàs scríurer a sa Santedad per a la impetració del
bulletó concedidor. Dit Consell, alabant tant
pia moció y affectant a ella, deliberà unànime y
conforme, la adoptàs y eligís esta ciutat en sa
patrona entre los demés té, y que per ço los
senyors consellers scriguessen a sa Beatitut las
cartas convinguessen, estas és ben cert que
acompanyades y honrrades de les que suplica a
vostra senyoria esta ciutat, que per est effecte li
fassa mercè obraran los fruyts que·s promet y
restarà ab noves obligacions de servir a votra
senyoria».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que lo consistori miraria lo contengut
en dita embaxada y acudirian ab molta puntuaa. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1684-1685.

Dimecres, a VII. Festa del doctor y angèlich
sanct Thomàs de Aquino.

litat en tot allò que la obligació de lur càrrech
los daria loch.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per continuar los arrendaments de la bolla del General.
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En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunya, reberen una carta de don Joachim Carbonell, don Phelip de Surribas y Rovira, y Bertran
Desvall, embaxadors de ses senyories, enviats en
la vila de Perpinyà al excel·lentíssim senyor duch
de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província, de present residint en dita vila de
Perpinyà, de diada de 21 del corrent, fent a saber a ses senyories, com per orde de ses senyories havien feta embaxada a sa excel·lència, acerca de la resposta que desijen tenir de sa
excel·lència a las embaxades li són estades fetes
de part de ses senyories, juntament ab una còpia
de la dita embaxada, la qual carta és en la plica
corrent y la embaxada és del tenor següent:
«Referesch jo Andreu Bosch notari etcètera».
Consuatur ut in papiro signato littera C .
292v

Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo magnífich
mossèn Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona
populat, racional del General y present casa de
la Deputació, present en consistori de ses senyories, ha fet relació que lo magnífich Francesch Descallar y Surribas, donzell sobrecullidor
del General de la part de levant, ha comptat la
terça de abril, maig y juny 1633 y pagada aquella, acceptat los libres y diners de las taulas de
Sanct Feliu de Guíxols y de la vicaria de Calella.
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Divendres, a II. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de la bolla del General.
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Dilluns, a V. En aquest die lo magnífich mossèn
Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat,
racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació que Onoffre Massanés, sobrecullidor de la part de ponent, ha comptada la terça
de janer, febrer y mars del any pròxim passat de
1634 y pagada aquella, acceptat los libres de la
taula de Balaguer y tota sa col·lecta. Ítem lo libre de la taula de la vila de Viella.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del General.
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Dijous, a VIII. En aquest die vingueren ab embaxada de part del molt il·lustre bras militar, los
senyors don Francesch de Argensola, Francesch
de Tamarit, donsell, y mossèn Jaume de Navel,
ciutadà honrat de Barcelona, la qual explicaren
dits embaxadors als molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya en son consistori y després donaren en scrits a ses senyories, la qual és
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 11 de janer proppassat resolgué lo bras militar fer una embaxada a
vostra senyoria, suplicant li fos servit de voler
procurar lo remey al dany que patia lo present
Principat, de las largas prorrogacions de la Audiència Real y altres contrafaccions a nostres generals constitucions, que aleshores hi havie y de
present hi ha. Y vostra senyoria fou servit fer
embaxada a la magestat del rey nostre senyor en
aquell temps o poch aprés, però com fins ara no
se haja alcansat remey a dany tant universal y les
quexes dels poblats del present Principat sien
moltes, quiçà per no saber-se les diligències que
per vostra senyoria se són fetes y que lo bras militar li ha suplicat, suplica de nou a vostra senyoria sia servit tenir a bé en la forma acostumada
juntar las personas dels tres estaments y dar-los
rahó del fet y demanar los parer del que per
avant se podria fer per reparo de tant grans
danys».
E ses senyories respongueren de paraula a la dita
embaxada que tenian en deguda estimació al
molt il·lustre bras militar la dita embaxada y lo
que ab aquella se’ls representa, y que tractarien
sobre la matèria proposada y pendrien la resolució en ella del que aparexeria convenir, en beneffici del negoci y en servey del dit molt il·lustre bras militar.
En aquest mateix die lo honorable mossèn Joseph Melianta, mercader ciutadà de Leyda, com
ha procurador del honorable Pau Melianta,
també mercader ciutadà de Leyda, son pare, receptor que és dels drets del General de Cathalunya, en la receptoria y col·lecta de dita ciutat
de Leyda, comforme de sa procura consta, per
acte rebut y testificat en poder de Miquel Bellmunt, per auctoritata // 294r // real, notari públich de dita ciutat de Leyda y del col·legi dels
notaris públichs de dita ciutat, a tres del present
y corrent mes de mars, comforme lo dit notari
ne fa fe, en dit nom constituhit personalment en
lo consistori dels molt il·lustres senyors depua. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1685.
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tats, presentà a ses senyories consistorialment
juntats en la sala dita del consistori de la present
casa de la Deputació, una suplicació en scrits, la
qual és ací cusida signada de letra C. E aprés de
presentada la dita suplicació y legida aquella a
ses senyories per mi, scrivà major y secretari del
dit General, lo dit Joseph Melianta en lo dit
nom, de paraula digué a ses senyories que ell, en
nom de dit son principal renunciava en mà y poder de ses senyories, en favor de Pere Joan Melianta, lo dit offici de receptor del General de
dita ciutat y col·lecta de Leyda, que de present
obté dit Pau Melianta son pare, comforme està
contengut en la dita suplicació, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer dita renunciació y fer la provisió de dit offici en favor de dit
Pere Joan Melianta, requerint a mi, dit scrivà major, que levàs acte axí de la presentació de las dita
suplicació com de la dita nominació. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de Cort los
és lícit y permès, y de present sie viu lo dit Pau
Melianta qui obté lo dit offici, de las quals coses
(és) estat levat acte públich per mi, dit scrivà major y secretari del dit General. Presents per testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Dissapte, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen una carta del senyor Joseph de Bellafilla,
donsell embaxador // 294v // de ses senyories en
la cort de sa magestat, sens jornada, ab la qual
donà rahó del estat de sa embaxada y, juntament ab una còpia de la embaxada que dit embaxador diu haver fet a sa magestat, per los negocis li són estats encomanats, la qual carta és
en la plica y la dita embaxada és del tenor següent: «Senyor Joseph de Bellafilla etcètera».
Consuetur papiro signato litera A.
Dilluns, a XII. En aquest die lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General de Cathalunya, mitgensant
jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats del dit General que don Pedro Orellana, capità de la galera de Sanct Pere de la esquadra de
las galeras de Espanya, que de present se troba
en lo moll de la present ciutat, de voluntat del
senyor don Anigo Paxeco, tinent de general de
ditas galeras, per absència del excel·lentíssim
senyor duch de Fernandina y marquès de Vilafranca, general de ditas galeras, residint en la
vila de Madrit, cort de sa magestat, per medi e a
instància de ses senyories per ell, dit síndich, per
observança de las generals constitucions, drets,
privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de ditas galeras y dona586

da libertat a Pedro Ximénez, pagès natural de la
vila de Taute, regne de Aragóa, lo qual fou condempnat a servir a sa magestat, remant en ditas
galeras, per lo Real Consell del regne de Çaragoça, per temps de sinch anys los quals ha cumplerts comptant aquells, del die de la publicaciób
// 295r // de la dita sentència y no del die de la
entrega se féu de sa persona en ditas galeras. Y
axí, a petició de ell, dit síndich, ha obtinguda libertat de ditas galeras. E ses senyories manaren
que la present relació fos continuada en lo dietari de la present casa y donada còpia a qui demanarà aquella.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del General.
Dimecres, a XIIIIo. En aquest die los magnífichs
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona y
Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populats, de orde y part de ses senyories, anàrem ab
embaxada als molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat, hi·ls representaren, de part
de ses senyories, primer de paraula y després en
scrits, donarent còpia de aquells a dits senyors
consellers, las cosas contengudes en la scriptura
següent:
«Molt il·lustres senyors. Ab la embaxada que los
deputats enviaren a vostres senyories a 10 del
mes de febrer pròxim passat, foren representades las diligèncias que dits deputats // 295v //
fins aleshores tenian fetas ab lo excel·lentíssim
senyor lloctinent de la magestat del rey nostre
senyor, axí per cartas enviadas a sa excel·lència,
com per embaxada fetas per medi dels embaxadors qui són en la vila de Perpinyà, en la qual resideix sa excel·lència, axí per lo reparo de las
contrafaccions de las generals constitucions,
privilegis y altres drets de aquesta província,
com també per la matèria corrent de la pretensió dels ministres de sa magestat dels quints,
que pretén de las imposicions de aquesta ciutat
y en particular, de las cartas que dits deputats
han enviat als dits embaxadors, ordenant-los ab
ella fassen embaxada a sa excel·lència, suplicantlo fos de son servey oyr los advocats de dita ciutat, en la informació que aquella desija fer en
persona de sa excel·lència, de la justícia que entén tenir de no haver de pagar quint, ni altre
contribució de ditas imposicions. Y com havien
rebut carta de dits embaxadors de trenta-hu de
janer pròxim passat, ab la qual avisan haver feta
la dita embaxada a sa excel·lència, y que fins
a. a continuació ratllat, per temps de sinch anys los quals.
b. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1685-1687.

aleshores no·ls era estat possible poder alcansar
lo suplicat, de manera que no·ls restava fer altra
diligència sinó sols en suplicar a sa excel·lència
se servís donar resposta a dita embaxada, lo que
reparavan dits embaxadors fer sens exprés orde
de dits deputats, com més largament era de
vèurer ab la còpia de la dita carta que·s liurà a
vostres senyories. Y los dits deputats, ab comformitat dels senyors cooperants en la matèria y
del que per part de vostres senyories, en exequució de la deliberació del savi Consell de
Cent feta en orde a la dita embaxada, ordenaren
a dits embaxadors, ab carta de son consistori,
tornassen a suplicar a sa excel·lència lo mateix. Y
que axí mateix procurassen, que ab la brevedat
possible, se obtingue la resposta de sa excel·lència a la dita embaxada y al que se li és estat suplicat. Y axí mateix ara representan a vostres senyories, com per carta de dits embaxadors de 6
del corrent tenen avís, com dits embaxadors
han feta la embaxada a sa excel·lència, per orde
de aquest consistori, acerca lo que últimament
los és estat ordenat, enviant còpia de la dita embaxada, ab la que se lig ser aquella feta dilluns a
19 del dit mes de febrer pròxim passat, y que sa
excel·lència féu la resposta encontinent, responent «jo tinch oÿt que vostres mercès y procuraré ab tota brevedat pèndrer resolució y respondre’ls». Y dits embaxadors diuen haver fet totas
las diligèncias extrajudicials los aparexia fer, a
propòsit perquè sa excel·lència fos servit de
respòndrer emperò fins lo die de dita carta, que
fonch dit die de 6 del corrent, no·ls és estat possible alcansar dita resposta. Y axí se conciderà
dificultat en // 296r // lo negoci y alcans del que
se ha suplicat a sa excel·lència, ha aparegut ésser
obligació de dits deputats y cooperants en la
matèria donar avís a vostres senyories de aquestas diligèncias y del estat en què·s troba lo negoci corrent, desijant com desijan summament,
acudir ab deguda correspondència al servey y
beneffici de aquesta ciutat, suplican per ço sien
vostres senyories servits manar advertir las diligèncias, si algunas aparexeran haver-se de fer,
en beneffici de aquest negoci y servey de la present ciutat, que dits deputats en tot lo que darà
loch la obligació de son càrrech y demanarà la
conveniència y beneffici de la ciutat, acudiran
ab molta voluntat y puntualitat».
E los dits molt il·lustres senyors consellers respongueren de paraula que besavan las mans a
ses senyories per la mercè los feyan en las cosas
de aquesta ciutat y, attès aquest negoci és de la
matèria corrent dels quints, que per ço procurarien en comunicar la dita embaxada ab lo savi
Consell de Cent, procurant la brevedat possible
en juntar aquell, y del que lo savi Consell de
Cent resoldria ne donarien avís a dits senyors
deputats.
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E aprés a 16 de dit mes y any los magnífichs
Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, y
Francesch Xammar, donsell en Barcelona domiciliat, embaxadors enviats per los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat, en resposta de la dita embaxada, representaren a ses
senyories de paraula y després en scrits las cosas
continuadas en un full de paper que liuraren a
ses senyories, hi·s legí per mi, scrivà major, en lo
consistori a ses senyories, en presència de dits
embaxadors, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 14 del corrent se legí
en lo savi Consell de Cent lo paper foren servits
vostres senyories enviar, contenint las diligèncias que per orde de vostres senyories havien fet
sos embaxadors en Perpinyà ab sa excel·lència,
per a què·s servís oyr nostra justícia extrajudicialment en persona. Y si bé per ellas no se hage
alcansat esta mercè de sa excel·lència, deliberà
dit Consell estimàssem // 296v // a vostres senyories com ho fem, la puntualitat, amor y cuydado han tingut sempre y tenen a les coses d’esta ciutat y suplicàssem a vostres senyories com
suplicam, manasen continuar tants bons officis
y fer las demés diligèncias que aparexeran convenir, en beneffici del negoci que per ellas restarà esta ciutat obligadíssima».
E ses senyories, oÿda la dita resposta continuada
en lo insertat full de paper, reberen ab demostració de molt agrahiment y estimació dita resposta, offerint-se servir a la ciutat y senyors consellers de aquella en tot lo que serà en beneffici
de dita ciutat y la correspondència deguda entre
la Deputació y ciutat demana, donant loch a la
obligació de son càrrech.
En aquest mateix die se tingué junta de braços
en la present casa de la Deputació, cridats en lo
die de aÿr, en la qual junta entrevingueren las
personas dels tres estaments ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, il·lustríssim y reverendíssim senyor don Gregori Parcero, bisbe
de Gerona, lo doctor Pau Claris, canonge de la
Seu de Urgell, lo doctor Jaume Ferran, canonge de dita Seu. Per lo estament militar los senyors, don Pau de Peguera, don Pedro Aymerich, don Luýs Descallar, Francesch Ferrer, don
Joachim de Margarit y Reguer, don Aleix de
Semmanat, don Francisco Junyent, don Francisco Agulló, Bonaventura Montaner, Miquel
Cortit, Pau Amat major, Narcís Fontanet, //
297r // don Joseph Terré, don Joan de Semmanat, don Francisco de Gravalosa y Amat, don
Bernat Çalbà, don Joseph de Margarit y Biure,
don Jaume Falcó, Francesch de Vergós, Luýs
Pol. Per lo estament real los senyors, conseller
en cap Hierònym de Navel, Joseph Miquel
Quintana, misser Jaume Martí, mossèn Antoni
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Thió, Jaume de Navel, Francesch Dalmau, Pere
Joan Fontanella, Gismundo Boffill. Als quals
per ses senyories los fonch feta la proposició del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Advertint los deputats
del General de aquest principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, los notables
prejudicis y danys que dits Principat y comtats y
los naturals y poblats en ells, en la despedició de
les causas civils y la deguda administració de justícia, pateixen per las prorrogacions de la Real
Audiència y Real Consell, dexant de administrar-se la justícia que lo dret disposa y és just se
administre, per la pau y quietut dels provincials,
majorment, per tant larch temps que duran hi·s
continuan las ditas prorrogacions y per consegüent, los danys y prejudicis que resultan de
aquellas. Acudint a la obligació de son càrrech y
perquè las generals // 297v // constitucions, privilegis y demés drets de dits aquestos Principat y
comtats, no patissen per falta de administració
de la justícia, que·s segueix per las ditas prorrogacions, consultaren los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa de la
Deputació, aplicant a la consulta doctors gravíssims per a què, ab son madur y savi consell puguessen, dits deputats, degudament deliberar y
provehir a la indempnitat de ditas generals
constitucions. Y axí mateix procurar la conveniència de aquesta província y de sos provincials
y declinar los ja dits danys y prejudicis, y los inconvenients y alteracions de la pau y quietut de
aquells. Y aprés de haver, dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats, meditat lo fet y la matèria corrent, ab lo dret y justícia, ab moltas cessions y consultas tingudas en aquesta casa,
aconsellaren que se representassen al excel·lentíssim senyor lloctinent general de la magestat
del rey nostre senyor los ja dits danys y prejudicis, suplicant-lo fos servit manar no·s passe
avant en las ditas prorrogacions, ans bé que corren la dita Real Audiència y Consell Real per la
administració de la justícia y que promptament,
tots los ministres acuden a exercir sos officis. Y
si bé no sols ab nostra carta de onse de janer
pròxim passat, però encara ab particular embaxada de orde de aquest consistori per medi dels
embaxadors del General, qui per negocis y affers del dit General són en la vila de Perpinyà,
en la qual resideix sa excel·lència, sien los dits
danys y prejudicis representats al excel·lentíssim
lloctinent general y suplicat lo degut remey. Ab
tot fins en aquest die, no sols se és obtingut lo
suplicat, però encara ni la resposta a la carta de
aquest consistori, ni a la embaxada que de part
de aquell li·s és estada feta, no obstant dits embaxadors, comforme han scrit hagen fet diligèncias per obtenir la dita resposta, continuant-se
axí mateix com se continuan las ditas prorroga588

cions y danys que resultan de aquellas. Y axí mateix, presentint lo molt il·lustre bras militar de
aquestos Principat y comtats, los mateixos
danys y prejudicis y la satisfacció de aquells, ab
lo zel que de personas tant eminents se pot
promètrer, hage fet embaxada aquest consistori
per lo mateix effecte. Per ço, desijant acudir en
tot a nostra obligació y ajustar-nos en tot lo que
nostre càrrech done loch al impuls de personas
tant zelosas de la observança de ditas constitucions, administració de la justícia, bon y faelís
estat de aquest província, pau y quietut dels
provincials de aquella, representam a vostres
senyories lo estat de aquest fet y las diligèncias
que en aquell són estades fetes, perquè vostres
senyories, ab la ponderació, // 298r // madur y
savi consell que de vostres senyories nos prometem, sien servits aconsellar-nos lo que aparexerà
convenir y haver-se de fer per lo reparo dels dits
prejudicis y danys, y complida observança de las
ditas generals constitucions, privilegis y demés
drets de aquesta terra, assegurant a vostres senyories que en tot lo que donarà loch la obligació de nostre càrrech y la conveniència del fet
demana, aquest consistori acudirà ab deguda
puntualitat, majorment ajudat del consell de
vostres senyories, que serà lo acertat per lo bon
y feliç succés del negoci corrent en servey de
Déu nostre senyor, de sa real magestat y en beneffici de aquestos Principat y comtats. Y perquè vostra senyoria tingue complida notícia de
las diligèncias se són fetas ab sa excel·lència, se
ordena al scrivà major y secretari del General
que lija a vostra senyoria la carta que aquest
consistori scrigué a sa excel·lència, en orde al
damuntdit. Y axí mateix la carta que scrigué als
dits embaxadors, ordenant-los fessen a sa excel·lència la dita embaxada y la carta rebé aquest
consistori de dits embaxadors, ab la qual dits
embaxadors avisan haver donat a sa excel·lència
la carta de aquest consistori y haver-li feta la embaxada, y que no han pogut haver la resposta de
aquella fins lo die present, no obstant las diligèncias han fet per obtenir-las».
E legida la dita proposició a las personas de dita
junta, encontinent lo magnífich conseller en
cap prengué dita proposició y se’n anà a casa de
la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs
consellers. Y a cap de poch tornà en dita junta
de braços y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits braços, y encontinent tots los dits senyors de dita junta votaren,
quiscú d’ells per son orde, al embaxador que tenen en la cort del rey, nostre senyor, suplique a
sa magestat sie servit manar alsar las prorrogacions que ha tant de temps se continuen en
aquest Principat, manant que corren la Real Audiència y demés tribunals, attès tots los grans
danys se pateixen per rahó de ditas prorroga-

cions, y fassen totas las demés diligències que
aparexeran convenir en beneffici de dit negoci,
y que dits senyors deputats sien servits ordenar
als magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa en la forma acostumada, regoneguen la contrafacció que·s fa a las generals constitucions per rahó de las prorrogacions // 298v //
de la Real Audiència fetas, segons se diu, per lo
senyor virrey, y declarat per los magnífichs assessors y advocat fiscal ser contra constitució,
com en la carta scrita per lo present consistori al
senyor virrey, se insinúa se represente a sa magestat y suplique, per medi del embaxador que
té lo present consistori a la cort del rey nostre
senyor, lo reparo d’ella. Y quant no tingués loch
lo sobredit se li suplique axí mateix sie servit de
atténdrer al dany tant universal com pateix lo
Principat y comtats de la suspensió del exercisci
de justícia, y puis sa excel·lència del senyor virrey no respon a la carta que lo present consistori li ha escrita acerca ditas prorrogacions, abans
hage assenyalat diverses vegades dependeix la
matèria del rey nostre senyor, se evite lo gasto
que fan los embaxadors junt a sa presència y per
ço los manen tornar.
En aquest mateix die Luch Duran, hu dels porters ordinaris del General y present casa de la
Deputació, constituït personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
dit General, tenint facultat en virtud de capítols
y actes de Cort y altrament, de renunciar lo dit
son offici en mà y poder de ses senyories, ena la
persona a ell ben vista hàbil y suficient, per ço renuncia lo dit son offici en favor de Miquel Calp,
de aquesta ciutat, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació y per provisió de dit offici, ab los salaris y emoluments de
aquell en persona de dit Miquel Calp, comforme
disposició, capítols y actes de Cort, styls y observanças del dit General. E ses senyories admeten
la dita renúncia si y en quant poden y per capítols y actes de Cort los és lícit y permès, de las
quals cosas és estat levat acte públich per mi,
scrivà major y secretari del dit General. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XV. Festa de sancta Madrona.
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Dimars, a XX. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de
las bollas del General.

299v

Dimecres, a XXI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per medi el reverent, noble y magnífich senyors
a. en ... offici, interlineat al marge esquerre.
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Baldiri Verg(ony)ós, ardiaca del Ampurdà y canonge de la Seu de Gerona, don Joachim Margarit y Reguer y Jacinto Sala, ciutadà honrat de
Barcelona, enviats als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat de Barcelona y
savi Consell de Cent de aquella, ab una embaxada en rahó del negoci corrent dels quints de la
dita ciutat, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Ab la resposta féu vostra senyoria a la embaxada dels deputats y cooperants, en lo tracte extrajudicial de la matèria
corrent dels quints, representada a 14 del corrent, donant notícia a vostra senyoria de las diligèncias fetas per dits deputats, ab conformitat
de dits cooperants, en la dita matèria, ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent general de sa magestat, ab cartas y embaxades fetas a sa excel·lència per medi de sos embaxadors, en orde
al negoci y fet principal y a que sa excel·lència
fos servit en donar loch a la informació que en
sa persona desijava fer la ciutat, de la justícia que
entén tenir, elidint la pretensió dels ministres
reals y per obtenir de sa excel·lència resposta a
las cartas y embaxadas de dits deputats, en rahó
del demuntdit, y que no se esparava alcansar de
sa excel·lència alguns effectes, vostra senyoria,
estimant a dits deputats la puntualitat, amor y
cuydado que han tingut y tenen en las cosas de
dita ciutat, los encarrega la continuació de tant
bons officis y que fassen las demés diligències
que aparexeran convenir en beneffici del negoci. Y si bé ab la embaxada de quatre de octubre
pròxim passat, vostra senyoria cometé a dits deputats lo tracte de aquesta matèria y tot lo pes y
maneig d’ella, ab tot observant que vostra senyoria se reservà y assumí per a si lo dit negoci,
dits deputats, ab comformitat dels dits cooperants han tingut per convenient tornar de nou
representar com representan, a vostra senyoria,
las mateixas diligèncias fetas per dits deputats,
ab comformitat de dits cooperants. Y representades a vostra senyoria dit die de quatorse del
corrent y los pochs o ninguns effectes se prometen de alcansar de sa excel·lència per lo dit negoci, en rahó de donar sa excel·lència la dita Audiència a la dita informació, suplicant a vostra
senyoria sie servit de conciderar, // 300r // ab sa
acostumada prudència, la gravedat, qualitat y
estat del dit negoci. Y lo quant convé se prengue per vostra senyoria breu y acertada resolució en aquell, advertint que dits deputats y cooperants se troban en punt de concòrdia y tracte
extrajudicials y que, sens aplicar medis efficasses
per part y voluntat de vostra senyoria, qui com
està dit, se ha assumida la causa, és impossible
alcansar lo fi que vostra senyoria y tots desijan.
Y que la dilació en no pèndrer breu y deguda resolució en lo negoci, entenen ha de ser danyosa
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la bossa de conseller en cap, que fou Joan Francesch Codina, ciutadà honrat, per a representar
a sa magestat lo que ab instruccions se li ordenarà. Y que esta ciutat li donàs cartas per a las
magestats del rey y reyna nostres senyors y grandes de la cort y altres persones que aparegués
convenir, y que aquelles anassen afavoridas y
honrades de consemblants, que suplica esta ciutat a vostres senyories se servescan manar scríurer, a effecte que dit embaxador obtingue en la
matèria dels quints, lo bon despaig que esta ciutat desija, que per esta mercè restarà ab novas
obligacions de servir a vostres senyories».

y perillosa, assegurant a vostra senyoria que dits
deputats y cooperants desijan summament acertar en lo negoci y ajustar-se en tot, a la voluntat
de vostra senyoria en beneffici de aquell».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori, que
ells eren anats en la casa de la present ciutat ab
los porters ordinaris de dit General y present
casa de la Deputació, ab masses grans devant y
acompanyats de molts officials de la present
casa, y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la dita
embaxada y aquella explicada, primer de paraula y després donada en scrits de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, y que dits
senyors consellers y savi Consell de Cent havien
respost de paraula que restavan agrahits ab lo
bon cuydado que ses senyories tenen y que,
puis lo savi Consell de Cent està junt, se tractaria del contengut en dita embaxada y que després se donaria avís a ses senyories de la resolució se pendria.
Dijous, a XXII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya y oÿdors de comptes del dit General, són anats per la present ciutat de Barcelona,
dividits ab sinch parts, ab sos officials y ministres del dit General, per a visitar y fer regonexensa de botigues y cases de la present ciutat,
comforme disposició de capítols de Cort.

E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que lo consistori miraria lo contengut
en dita embaxada y acudirian ab molta puntualitat en tot allò que la obligació de lur càrrech.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya anaren en
la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del General.
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Divendres, a XXIII. En aquest die los magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, y Francesch Xammar, donzell, vingueren en
lo // 300v // consistori de ses senyories ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, la qual explicaren primer de paraula y després donaren a ses senyories
en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyors consistori de la Generalitat, bras militar, bisbe y Capítol
d’esta ciutat. De la embaxada de vostres senyories feta en lo savi Consell de Cent celebrat a 21
del corrent, tingué notícia dit Consell, dels
pochs o ninguns fruyts han obrat las diligèncias
tant continuades y tant efficasses que vostres
senyories, fent mercè a esta ciutat, són estats
servits fer, per a què sa excel·lència oýs nostra
justícia extrajudicialment en persona per matèria de quints, no ésser estar servit de oyr-la. Per
ellas, resta esta ciutat tant obligada que desija
tenir occasions moltas per a què en ellas, ab
igual correspondència, veija vostra senyoria los
effectes de aquesta nostra bona disposició. Y
com per a restar esta ciutat aconsolada sols li
resta la mercè que speram rèbrer de sa magestat,
deliberà dit Consell se tragués un embaxador de
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Dissapte, a XXIIIIo. En aquest die reberen los
senyors deputats del General de Cathalunya en
son consistori, carta de Joseph de Bellafilla,
donsell embaxador del General en cort de sa
magestat, enviat per dits senyors deputats per lo
reparo de contrafaccions de les constitucions de
aquesta província, de jornada de 17 del corrent,
juntament ab la carta de sa magestat de jornada
de 15 del mateix baix insertada, responent sa
magestat a la de dits senyors deputats enviada
per dit Joseph de Bellafilla, introclusa ab la dita
carta de dit Joseph de Bellafilla, la qual carta de
dit Joseph de Bellafilla és en la plica de cartes
corrents y la carta de sa magestat és del tenor següent:
«A los reverendo en Christo padre, noble, venerable y amados nuestros los diputados del General
del nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, he recibido vuestra carta de 18 de
enero deste anyo que me ha dado Jusepe de Bellafilla y explicado lo que venía en su crehencia, sobre la contrafacción que pretendéis que se ha hecho a algunas de las constituciones dellos, que son
la pragmática de las cosas feudales y patrimoniales, alojamientos de los soldados y senyaladamente, la quinta del título «De accusaciones», con occasión de haver prendido a Raphael Matalí y
Jaume Pi, ciudadanos de Barcelona. Y haviendo
hecho ver particularmente, en este mi consistorio
suppremo, los papeles que en razón desto me ha
presentado, escrivo al duque de Cardona lo que

rants no entenen apartar-se en cosa alguna del
que convingue en servey de vostres senyories y
de la ciutat y beneffici del negoci, ans bé restan
sempre exposats a la dita conveniència».

del entenderéys y el cuydado con que desseo se attienda a la observancia de vuestras constituciones, lo qual siempre havéis experimentado en mi,
por el amor que tengo a tales vassallos. Y esto mismo me obliga a deziros que, haviéndose originado
las prissiones de la causa que sabéys, deveríades
cuydar primero // 301v // de que mejorara la ciudad el modo con que procede, attendiendo a lo
que más importa, que no alentarla por materia
tan menuda con vuestro comparo, al mismo tiempo que os havíades interpuesto para la composición de sus cosas. Y pues aquí no tiene que hazer
Bellafilla, se le ha ordenado que se buelva, y quise
que lo tuviéssedes entendido assí por mi carta en
respuesta de la vuestra. Dada en Madrit a XV de
março MDCXXXV. Yo, el rey.

E poch aprés tornat dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells eren anats en la casa de la present ciutat ab
los porters // 302v // ordinaris del dit General y
present casa de la Deputació, ab masses grans
devant y acompanyats de molts officials de la
present casa, y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la
dita embaxada y aquella explicada, primer de
paraula y després donada en scrits, de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y que
dits senyors consellers y savi Consell de Cent
havian respost de paraula que restavan agrahits
del bon cuydado y que, puix lo savi Consell de
Cent estava junt, se tractaria del contengut en la
dita embaxada y que després donarian avís a ses
senyories del que·s resoldria en aquell.

Vidit dux. Vidit don Franciscus de Catellvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius»a.
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Dimecres, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de las bollas
del General.

E aprés als XXVIIIIo de dits mes y any los magnífichs Luýs de Caldes, donsell, y Nicholau Bonet, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors
enviats per los molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat en resposta de la dita embaxada, respongueren, primer a ses senyories de
paraula y després en scrits, las cosas contengudes en un full de paper que liuraren a ses senyories, hi·s legí per mi, scrivà major, en lo consistori a ses senyories en presència de dits
embaxadors, la qual és del tenor següent:

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, per medi
dels molt reverent, nobles y magnífich senyors
don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de
Barcelona, don Francesch Grimau y Jacinto Fàbregues, ciutadà honrat de Barcelona, enviats
als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona y savi Consell de Cent
de aquella, una embaxada, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren aquella en
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En concideració que
las diligèncias se havian de fer ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat, de present
residint en la vila de Perpinyà, per lo reparo de
contrafaccions de las constitucions de aquesta
província per lo qual, lo consistori dels deputats
ha enviat a sa excel·lència sos embaxadors, estan
de present en estat que no necessitan que dits
embaxadors se detinguen més en dita vila majorment, havent ja lo dit consistori acudit a sa
magestat embaxador, los dits deputats, ab conformitat dels senyors cooperants en la dita
matèria, han resolt y deliberat ordenar a dits
embaxadors de Perpinyà que se’n tornen. Y axí
dits deputats ab la dita conformitat fan a saber a
vostres senyories la dita resolució, assegurant a
vostres senyories que ells y dits senyors coope-

«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de Cent,
en lo qual a 28 del corrent se legí la embaxada de
vostra senyoria, tingué a particular mercè la que
de vostra senyoria rebé, servint-se de dar-li notícia de la deliberació que foren servits fer referida
ab dita embaxada, y confessa esta ciutat dèurer a
vostra senyoria novas obligacions, en orde a la
bona disposició que vostra senyoria tenen a tot
lo que sie beneffici del negoci occorrent y present ciutat, que assegure a vostra senyoria que,
per totas estas bonas accions tant dignas de vostra senyoria, desija tenir occasions molt per a
què, ab igual correspondència veja vostra senyoria la attendència que tindrà sempre com deu de
acudir ab molta puntualitat, attès lo que sia del
servey de vostra senyoria».
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Abril MDCXXXV

303v

Dimars, a III. En aquest die arribà Ramon Antich, porter real de la present ciutat de Barcelona, vingut de la vila de Perpinyà, en la qual, despedit a diligència, fonch tramès per los senyors
deputats per a aportar, presentar, donar y liurar
als senyors embaxadors del General en la dita

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1687.
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vila de Perpinyà, la carta que ses senyories enviaren a dits embaxadors, dada en la present ciutat
de Barcelona a 29 del mes de mars pròxim passat, ab la qual ses senyories ordenan a dits senyors embaxadors se’n tornen a ses cases en la
present ciutat sens deternir-se més per rahó de
la embaxada, y que ell lo primer del present y
corrent mes de abril, entre las nou y deu hores
ans de migdie, donà y liurà la carta als dits embaxadors, entregant ab effecte aquella al noble
don Joachim de Carbonell, hu de dits embaxadors, y en mans sues pròpries trobat personalment dins la iglésia de Sanct Joan de la dita vila,
lo qual després de rebuda dita carta, encontinent avisà los senyors conembaxadors seus qui
són don Phelip de Surribas y Rovira y mossèn
Bertran Desvalls, y en presència de ell tots tres
junts desclogueren la dita carta y legiren aquella. Y en resposta del que dits senyors deputats
los ordenan, li donaren y entregaren una carta,
la qual ell ha aportada en la present ciutat y liurada a ses senyories, la qual és en la plica de las
cartas corrents.
304v

En aquest die lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, en lo consistori de ses senyories, donà una
carta del // 305r // excel·lentíssim senyor duch
de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor baix
insertada, la qual dix haver-li donada en aquest
mateix die Montserrat Puigvert, scrivà de manament, la qual carta de sa magestat per ses senyories fonch desclosa y legida en dit consistori per
mi Antoni Thió, scrivà major y secretari del General, y per ses senyories fonch manat aquella
ser continuada en lo present dietari, la qual és
del tenor següent:
«Lo duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general. Als reverent pare en Christ y
amat canceller venerable, noble y amats de la
real magestat, los deputats de Cathalunya.
Reverent pare en Christ y amat conceller venerable y amats de la real magestat, en cumpliment del orde que sa magestat és estat servit donar-nos ab sa real carta despatxa per lo Consell
Supremo de Aragó del tenor següent: «El rey.
Muy illustre duque, charo primo de mi consistorio
de estado, lugarteniente y capitán general. Porque por aora no podéis venir a Barcelona respecto de la falta que haríades a las fronteras, y la
Real Audiencia no esta bien separada de vos, mirando por la maior comodidad dessa provincia os
ordeno y mando que os vengáis a Gerona y que
vaja assistir luego con vos la dicha Real Audiencia. En esta conformidad lo que exequutaréis y
me avisaréis del effecto. E sea muy illustre duque
charo primo nuestro senyor en vuestra continua
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guarda. De Madrid a XXXI de março MDCXXXV.
Yo, el rey. Vidit don Franciscus de Castellvi regens. Vidit Vico, regens. Vidit Bayetula, regens.
Vidit Magarola, regens. Vidit Sisternes, regens.
Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
Inseguint conclusió en lo sacro Real Consell
feta, havem prorrogada la Real Audiència y totes les causes // 305v // que en ella se aporten per
a quatra del mes de maig propvinent, transferit
a la ciutat de Gerona, a ont entenem fer nostra
residència, y manat expressament als nobles y
magnífichs regent la Cancelleria, doctors del
Real Consell, ministres y officials de dit y demés
tribunals del rey nostre senyor, residints en Barcelona, acudan tots a la dita ciutat de Gerona
per al dit die de quatra de maig, ab los libres,
processos, papers y scripturas necessàrias y convenients a sos càrrechs y officis respectivament,
de què ha paregut donar-vos avís ab esta per a
què tingau notícia en lo que·us toca. Dattus en
Perpinyà a XI de abril MDCXXXV. El duque de
Sogorve y Cardona.
Vidit don Franciscus de Erill, cancellarius. Michael Perez. In Itinerum Locumtenentia X, folio
XXIIIIo ».
En aquest mateix die dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, donà y presentà a ses senyories en consistori, una carta que dix haver rebuda juntament
ab altra sua del dit excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, la qual de manament y
orde de ses senyories fonch desclosa y legida en
lo dit consistori per mi, dit scrivà major y secretari del dit General, la qual és del tenor següent:
«A los illustres diputados de la Generalidad del
principado de Cathalunya.
Su magestad me ha mandado en carta de 15 del
passado, que siempre que vuestra senyoría acuda
a mi, por la respuesta de la embaxada que llevó
Jusepe de Bellafilla, le diga, que haviéndole oýdo y
entendido por él y por los papeles que ha prestado
las contrafacciones que pretende vuestra senyoría
se han hecho de las generales constituciones deste
Principado y condados, en rasón de la publicacióna // 306r // de la pregmática sobre las causas
feudales y patrimoniales, alojamientos de soldados y prisiones de Raphael Matalí y Jayme Pi, lo
mandó ver en el Consejo Supremo de Aragón,
siendo la volundad de su magestat que se guarden las constituciones con todo cuidado, y ha parecido que en la pregmática de las causas feudales
y patrimoniales que mandó hazer su magestad en
grande acuerdo y concideración, ni en las prisioa. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1687-1688.

donàs a dit excel·lentíssim lloctinent, qui resideix en dita vila de Perpinyà. Ab tot, dits deputats no han tingut resposta alguna de sa excellència fins dissapte pròxim passat, que reberen
carta de sa excel·lència de 9 del corrent, ab la
qual sa excel·lència scriu a dits deputats explicant lo orde que té de sa magestat, que en las
capturas de mandato de dits Jaume Pi y Raphael Matalí no y·ha contrafacció. Y perquè vostra
senyoria tingue notícia del estat de aquest negoci se representa aquell a vostra senyoria. Y que
lo haver allargat dits deputats donar aquest avís
a vostra senyoria és estat per guardar la resposta
de sa excel·lència».

nes de mandato de Jayme Pi y Raphael Matalí no
ay contrafación, ni consta de lo que se quexa vuestra senyoría de los alojamientos de los soldados.
Y assí, cumpliendo con su real orden lo avisso a
vuestra senyoría respondiendo a su carta de 31
del passado que me dio el diputado local destos
condados. Y esté vuestra senyoría muy cierto que
procuraré siempre que en todo lo que corriere por
mi mano se cumpla con el gusto y volundad de su
magestad. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos anyos. Perpinyán, 9 de abril 1635. El duque
de Sogorve y de Cardona».
Dilluns, a XVI. En aquest die los magnífichs Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, y Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat, de
orde y parer de ses senyories, anaren ab embaxada als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, hi·ls representaren de part de ses
senyories, primer de paraula y després en scrits,
donant còpia de aquella a dits senyors consellers, las cosas continuades en la scriptura següent:

E los dits molt il·lustres senyors consellers respongueren que estimaven moltíssim als senyors
deputats la mercè que·ls feyana.
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«Molt il·lustres senyors. En las instruccions que
los deputats donaren a Joseph Bellafilla, // 306v
// son embaxador, per a representar a sa magestat las contrafaccions de las constitucions, privilegis y demés drets de aquesta província y suplicar lo reparo de aquellas, expressament se
cometé a dit embaxador lo representar a sa magestat la contrafacció de la constitució quinta
sots títol «De acusacions y denunciacions», per
rahó de la captura y larga detenció en los càrcers
és de aquesta ciutat, de las personas de Raphael
Matalí y Jaume Pi, mercaders y officials de
aquesta ciutat, sa magestat, ab sa real carta dada
en Madrit a 15 de mars proppassat, scrigué a
dits deputats, que haven fet vèurer particularment, en son Real Consell Supremo los papers
que en rahó de ditas contrafaccions de constitucions y reparar d’ellas li són estats presentats per
dit Joseph de Bellafilla y senyaladament, lo que
té respecte a la dita constitució quinta, ha scrit
al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, son
lloctinent general en aquestos Principat y comtats, lo que d’ell entendrien dits deputats y lo
cuydado ab què sa magestat desija, se attenga a
la observança de ditas generals constitucions. Y
aprés de alguns dies de haver rebut dits deputats
la real carta de sa magestat, vehent que no tenian de sa excel·lència, intel·ligència alguna del
que sa magestat és estat servit scríurer al dit excel·lentíssim senyor duch, en orde a las ditas
contrafaccions y reparo d’ellas, scrigueren a sa
excel·lència fos servit fer-los mercè de manar-los
avisar del que sa magestat ere estat servit scríurer-li, en orde al dit negoci. Y remeteren la carta
al magnífich deputat local del General de la vila
y col·lecta de Perpinyà, perquè de ses mans la
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Dimars, a XVII. En aquest die los nobles don Joachim Carbonell, canonge de la sancta iglésia de
Barcelona, don Phelip de Surribas y Rovira y
mossèn Bertran Desvalls, ciutadà honrrat de
Barcelona, embaxadors qui són estats enviats en
la vila de Perpinyà, per lo reparo de las contrafaccions de las constitucions, privilegis y altres
drets de aquestos Principat y comtats, tornats
de sa embaxada, vingueren en consistori de ses
senyories y de paraula, donaren rahó de dita
embaxada y negocis que han fet en rahó de
aquella, y després donaren y liuraren a ses senyories una scriptura auctèntica contenint la última embaxada que dits embaxadors han fet a sa
excel·lència, en respecte dels agravis y prejudicis
fets al present Principat y comtats y poblats en
aquells, per lo marquès de Sancta Lucita, don
Leonart Moles, cabos de las companyias de infanteria, que estigueren allotjats en los presents
Principat y comtats, y la resposta feta per sa excel·lència. E ses senyories feren demostració a
dits embaxadors de agrahiment, hi·ls donaren la
benvinguda en la present ciutat, y manaren la
present scriptura ser continuada en lo present
dietari, la qual és del tenor següent: «Dijous a V
de abril MDCXXXV en Perpinyà. Refereix a mi
Andreu Bosch etcètera». Consuatur papirius
signatus littera A.
En aquest mateix die se tingueren junta de
braços en la present casa de la Deputació cridats
en lo die de aÿr, en la qual junta entrevingueren
las personas dels tres estaments ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Pau Duran, bisbe de Urgell, lo
doctor Matia Amell, don Joachim Carbonell,
don Jacinto Descallar, don Galceran Semmanat,
lo doctor Joseph Rovira, canonges de la Seu de
a. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1688.
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Barcelona, lo doctor Jaume Ferran, canonge de
la Seu de Urgell // 307v //. Per lo estament militar los senyors, don Francisco de Argensola, Miquel Pol, Onoffre de Gàver, Francesch Tamarit,
don Pedro Aymerich, don Francisco Junyent,
don Garau de Paguera, Francesch Xammar, don
Joseph Calvó, Dionís Ciurana, don Jaume Falcó, Joan Carreras, Domingo Moradell, Magí
Ramon de Gualbes, Hierònym de Areny, don
Phelip Vilana, don Francesch Sorribes y Rovira,
don Francesch de Vallgornera y Senjust, Ramon
Spuny, Joan Onoffre Fàbregues, Francesch Ferrer, Àngel del Paz, Luýs Boix, don Pedro Raguer, don Francesch Sala, Francesch Puigjaner,
Narcís Fontanet, don Aleix Semmanat, don Joachim Margarit y Reguer, don Francisco Gravalosa, Hierònym de Gàver, don Joseph de Pons
senyor de Ribelles, Pau Amat major, mossèn
Pere Roca, // 308r // don Phelip de Surribas y
Rovira, Joan Francesch Despujol, don Luýs
Descallar, Luýs Joan de Caldes. Per lo estament
real los senyors, conseller en cap, Bertran Desvalls, Francesch Dalmau, Nicholau Bonet, Antoni Thió, misser Joan Pere Fontanella, Gismundo Boffill, Francesch Vila, Agustí Pexau,
Jaume Bru, Joseph Miquel Quintana, Jaume
Lobregat, Francesch Ferrer, Joseph Molins, Batista Monfar, Agustí Dalmau, Jaume de Navel,
als quals per ses senyories fonch feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Occorrent-se en aquesta província algunas contencions suscitades per
contrafaccions de les generals constitucions,
privilegis y altres drets de aquella y en particular, per la publicació y exequució de la real
pragmàtica de las causas feudals y patrimonials,
alojament de soldats, capturas de mandato y larga detenció en los càrcers reals // 308v // de
aquesta ciutat de las personas de Raphael Matalí y Jaume Pi, mercaders de aquesta ciutat, presos de mandato y detinguts per molt temps en
los càrcers reals sens donar aquells a manlleuta,
ni assignar-los jutge, comforme disposició de la
constitució quinta sots títol «De acusacions y
denunciacions»; aprés de haver fet los deputats,
per lo reparo y esmena de las ditas contrafaccions, al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, las embaxadas acostumadas,
comforme de aquellas consta en los dietaris de
la present casa, no havent-se alcansat lo dit reparo ni la esmena que las ditas generals constitucions disposan continuant las degudas diligèncias per aquell, los dits deputats, acudint a
la obligació de son càrrech, han enviat embaxada a la magestat del rey nostre senyor per Joseph de Bellafilla, donsell, ab instruccions,
scriptures y papers que han aparegut convenients per la bona direcció y effecte de aquella.
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Y aprés de ser estada, per dit embaxador feta a
sa magestat, la dita embaxada ab representació
de ditas contrafaccions y suplicació del reparo
de aquellas, sa magestat ab sa real carta de 15 de
mars pròxim passat, ha scrit a dits deputats que
ha fet veure particularment en son Real Consell
Supremo los papers que, en rahó del demuntdit
li són estats presentats per dit embaxador, y que
scriu al duch de Cardona lo que d’ell entendrien y lo cuydado ab que desija se attenga a la
observança de ditas constitucions, com més largament en dita sa real carta, la qual se legirà a
vostres senyories està contengut. Y per cartas
del dit embaxador tenen avís dits deputats que
dit embaxador, obtemperant al manament li és
estat fet de part de sa magestat, és exit de la cort
y està aguardant en la vila de Alcalà orde del
consistori, del que aparexerà convenir haver-se
de fer per los negocis li són estats encomanats
en rahó de la dita embaxada. Y a 14 del corrent
dits deputats reberen resposta de la que enviaren a sa excel·lència a 31 de dit mes de mars,
carta de sa excel·lència de 9 del corrent, ab la
qual sa excel·lència explica a dits deputats, lo
que li ha scrit sa magestat és se guarden las ditas
constitucions ab tot cuydado, y que ha aparegut, que en la dita pragmàtica de las causas feudals y patrimonials, ni en las ditas capturas de
mandato de Jaume Pi y Raphael Matalí no y·ha
contrafacció, ni consta del que·s quexen dits deputats dels alojaments dels soldats, com en la
dita carta de sa excel·lència la qual se legirà a
vostres senyories més largament se conté. Y en
dit die de 14 del corrent dits deputats han rebut
de sa excel·lència, una carta dada en Perpinyà //
309r // a 11 del corrent, expedida en forma de
Cancelleria, en la qual està insertada altra de sa
magestat dada en Madrit a 31 de dit mes de
mars pròxim passat, en la qual sa excel·lència fa
a saber a dit deputats que, inseguint conclusió
en lo sacro Real Consell feta, havia prorogada la
Real Audiència y totas las causas que en ella se
aportan, per a quatre del mes de maig propvinent, transferint aquella a la ciutat de Gerona,
en la qual entenen fer sa residència, com també
en dita carta que axí mateix se legirà a vostres
senyories està largament contengut. Los dits
deputats, zelosos de la observança de las ditas
generals constitucions y cuydadosos del reparo
y esmena de aquellas, desijant axí mateix acertar
en fet de tanta importància, axí en orde als negocis de dita embaxada ja referits, com en lo
que té respecte al transferiment de la dita Real
Audiència, representen a vostres senyories lo estat dels dits negocis, qualitat y ser de aquells
perquè vostra senyoria se servesca, ab la maduresa que de persones tant eminents se promet,
ponderar aquells y aconsellar a dits deputats, lo
que més aparexerà convenir per la bona direcció
y alcans del que convingué per salvetat de las di-

don Joachim Margarit y de Reguer y don Pedro
Aymerich, y per lo estament real lo molt il·lustre
senyor conseller en cap de la present ciutat,
Francesch Bru y Bertran Desvalls, ciutadans
honrats de Barcelona. E axí mateix elegiren per
los fins y effectes en la dita resolució mencionats, los doctors devall scrits ço és, don Diego
de Paz, misser Francesch Moler, misser Domingo Ozona, misser Joan Pere Fontanella, misser
Pere Boix y misser Joseph Vinyals. Y axí mateix
manaren als porters ordinaris de la present casa,
que esta nit mateixa, essent com era hora tarda
ço és, vuit horas de nit, que convidassen les dites persones eletas dels dits tres estaments. Y los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, y los dits doctors elegits y anomenats per ses
senyories, com dalt està dit, per lo // 310r // endemà a les nou hores abans migdie. Y jo, scrivà
major y secretari del General, doní en scrits als
dits porters ordinaris los noms de las personas
sobreditas perquè aquells, exequutant lo manament de ses senyories, puguessen convidar les
dites persones axí eletes dels tres estaments com
los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y
doctors elegits.

tas generals constitucions, en servey de sa magestat y beneffici de aquestos Principat y comtats».
E legida la dita proposició a les persones de dita
junta, encontinent lo magnífich conseller en
cap prengué dita proposició y se’n anà a casa de
la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs
consellers, y a cap de poch tornà en dita junta
de brassos y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits brassos y encontinent, tots los dits senyors de dita junta votaren
quiscú d’ells per són orde ab molta maduresa y
concideració, y aconsellaren a ses senyories que
los senyors deputats se servescan juntar los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y altres doctors que·ls aparexerà aplicar, perquè
vegen y miren quin reparo poden tenir las contrafaccions declarades en lo consistori de ses
senyories, per la pragmàtica dels feus y causas
feudals y patrimonials, per la detenció larga de
Raphael Matalí y Jaume Pi, mercaders ciutadans
de Barcelona, detinguts en los càrcers comuns
de la present ciutat, y per los agravis que han fet
y fan los soldats en Cathalunya, // 309v // que sa
magestat, ab sa real carta que s’és legida en los
presents braços, és estat servit scríurer no ésser
contrafaccions, y que deuen fer ses senyories
perquè las declaracions fetas en son consistori
tinguen son degut effecte.Y los mateixos assessors, advocat fiscal y doctors que seran aplicats,
comuniquen y consenten lo fet de la mudança y
transferiment de la Real Audiència y altres tribunals reals a la ciutat de Gerona per vèurer si·s
contrafà en alguna constitució general de Cathalunya. Y que axí mateix ses senyories se servescan elegir personas de tots los tres estaments,
ab lo número que·ls aparexerà, los quals entrevingueren en las juntas que sobre lo demuntdit
se faran, per los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats. Y axí mateix se servescan tenir feta esta diligència per a dissapte
pròxim vinent per ser negoci de la qualitat que
les que necessita de prompta reparo. Y en lo dit
die de dissapte pròxim vinent per la tarda, tornen ses senyories ajuntar los presents brassos, en
los quals fassen relació del que se haurà aconsellat perquè dits brassos puguen aconsellar a ses
senyories lo que més convindrà en lo un cap y
en lo altre.

Dimecres, a XVIII. En aquest die a les nou hores
de la matinada y tres de la tarda, en exequució
de la resolució presa en los últims braços, se
juntaren en la present casa de la Deputació los
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctós elegits, juntament ab les persones dels tres estaments.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die a les nou hores
de la matinada y tres de la tarda, en exequució
de la resolució presa en los últims brassos, se
juntaren en la present casa de la Deputació los
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors,
juntament ab les persones dels tres estaments.
Divendres, a XX. En aquest die a les nou hores
de la matinada y tres de la tarda, (en) exequució
de la resolució presa en los últims braços, se
juntaren la present casa de la Deputació los
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
elegits, juntament ab les persones dels tres estaments.
310v

E encontinent, disgregats que foren los dits
brassos, ses senyories, junts en son consistori,
en exequució de la resolució y consell dels dits
brassos, feren elecció de les persones dels tres
estaments, elegint com elegiren en aquella ço
és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, don
Ramon de Semmanat, don Ramon de Queralt,
don Joachim Carbonell, per lo estament militar
los senyors don Francesch de Surribas y Rovira,
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En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar per a continuar
los arrendaments de las bollas del dit General.
Dissapte, a XXI. En aquest die a les nou hores de
la matinada, en exequució de la resolució presa
en los últims brassos, se ajuntaren en la present
casa de la Deputació los magnífichs assessors y
advocat fiscal y doctors, juntament ab les persones dels tres estaments.
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En aquest mateix die en la tarda, absent del
consistori y casa de la Deputació lo molt il·lustre senyor deputat militar, se tingué junta de
brassos en la present casa de la Deputació cridats en lo die de aÿr, en la qual junta entrevingueren les persones dels tres estaments ço és,
per lo estament ecclesiàstich, lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Pau Duran, bisbe de
Urgell, don Ramon de Queralt, don Jacinto
Descallar, lo doctor Mathia Amell, don Galceran Semmanat, lo doctor Joseph Rovira, don
Joachim Carbonell, lo doctor Hierònym Roig,
canonges de la Seu de Barcelona, fra Diego
de Boxadós del orde de Sanct Joan, lo doctor
Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa,
lo doctor Jaume Ferran, canonge de la Seu de
Urgell. Per lo estament militar, don Grau de Peguera, don Francisco Sala, // 311r // don Francisco Junyent, don Joachim Margarit, don Phelip Vilana, Miquel Joan Granollachs, don Joan
Semmanat, don Francisco Gravalosa, Domingo
Moradell, don Luýs Terré, don Francisco Vilalba, don Miquel Agulló, don Joan de Erill, don
Joan Argensola, Joan Tarragó, don Joseph
Pons baró de Ribelles, don Joan Agulló, Albert
de Tormo, don Jacinto de Peguera, don Jacinto
Vilanova, Joseph Corbera, Narcís Ramon
March, Pau Amat major, Miquel Fivaller, don
Luýs Soler, Alexandre de Boxadós y Busquets,
Joan Carreras, Joseph Jover, Dionís Ciurana,
Narcís Fontanet, don Francesch de Vallgornera, Miquel Pol, Francesch Ferrer, Hierònym de Areny, // 311v // Matia Ramon de Gualbes, Onoffre Fàbregues, misser Francesch Soler, Luýs Miralles, Phelip Boxadós, don Phelip
de Surribas y Rovira, don Anton d’Oms, don
Aleix Semmanat, don Pedro Aymerich, Francesch Joan de Vergós, don Joseph Amat, Aleix
de Boxadós, Luýs de Boxadós, Francesch Xammar, misser Francesch Despujol, Ramon Spuny,
don Diego Vilanova, Pere de Roca, don Francesch de Surribas y Rovira, don Andreu Blan,
don Luýs Descallar, don Francisco Junyent. Per
lo estament real, lo senyor conseller en cap,
Bertran Desvalls, Francesch Dalmau, Antoni
Thió, Gismundo Boffill, misser Pere Joan Fontanella, // 312r // mísser Batista Monfar y Sorts,
Jaume de Navel, Francesch Vila, Raphael Grinosachs, Francesch Luçàs, misser Aleix Tristany, Joseph Molins, als quals per ses senyories
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. En exequució de la resolució presa per vostres senyories en la junta se
tingué en la present casa a 15 del corrent, los
deputats y oÿdors de comptes del General feren
nominació de persones dels tres estaments. Y
axí mateix dels magnífichs assessors, advocat fiscal del General y de sis magnífichs doctors, aplicant aquells en la matèria corrent, los quals se596

nyors elets y magnífichs assessors, advocat fiscal
y doctors aplicats, després de la dita junta de
brassos, quiscun die, axí de matí com de tarda,
se són juntats en la present casa mirant, vehent,
examinant y tractant la matèria proposada en
dita junta de brassos de las contrafaccions de
constitucions, privilegis y altres drets de aquesta
província los quals, ab deguda praemeditació,
revolució de libres y diversos papers que han
aparegut fer per la dita matèria, han fets y posats
en scrits los advertiments y presas las resolucions, y fets los vots y parers que·s legiran a vostra senyoria. Suplicam per ço, sie vostra senyoria
servit manar ponderar las ditas diligèncias y
aconsellar lo que aparexerà a vostres senyories
convenir haver-se de fer en la matèria proposada, axí en orde al reparo de las ditas contrafaccions, com també al que se haurà de ordenar al
embaxador del General, que de present està detingut en la vila de Alcalà, aguardant lo orde de
aquest consistori perquè dits deputats y oÿdors,
ab lo madur y savi consell, que·s promet del zel
y parts de vostres senyories, pugue acertar en
servey de Déu nostre senyor, de sa magestat y
en beneffici de aquestos // 312v // Principat y
comtats».
E legida la dita proposició a les persones de dita
junta, encontinent lo magnífich conseller en
cap prengué dita proposició y se’n anà a casa de
la ciutat a consultar aquella ab los magnífichs
consellers, y a cap de poch tornà en dita junta
de brassos y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits braços y encontinent, tots los dits senyors de dita junta votaren
quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y
concideració, y aconsellaren a ses senyories que
se exequuten los vots dels assessors, advocat fiscal, y doctors aplicats que en los presents brassos són estats legits. Y per quant lo reparo de la
contrafacció de la mutació de la Real Audiència
a la ciutat de Gerona no sufre dilació, sien servits ses senyories, per los camins més breus y
despedits, enviar de prompte a fer la embaxada
o embaxadas que se acostumana a sa excel·lència. Y que entretant continuen cadal dia las juntas dels elets y assessors, advocat fiscal, y doctós
aplicats perquè vajan, entretant, mediant y prevenint lo que se haurà de fer quant torne la resposta de sa excel·lència, y perquè després no se
hage de pèrdrer temps en aqueix particular. Y
axí mateix també, que entretant se scrigue a Joseph de Bellafilla, embaxador del General de
Cathalunya, que se entretinga en Alcalà fins tingue altre orde, perquè per ventura, segons caminaran las cosas, serà menester allà sa persona.
E encontinent, disgregats que foren los dits
brassos, ses senyories, junts en son consistori,
en exequució de la resolució y consell dels dits

aconsellaran al dit consistori que ajuntàs als assessors y advocat fiscal del General, los quals, ab
altres // 313v // doctors en drets aplicadors, vessen si la dita conclusió y lo contengut en ella encontra ab les generals constitucions, y que en las
juntas y consultas que tindran, assistissen algunas personas de tots los estaments, y que lo dissapte pròxim següent se tornassen a convocar
dits brasos y en ells se fes relació del que dits assessors y advocat fiscal y doctors aplicadors aconsellarien haver-se de fer, y en exequució de la dita
deliberació feren aplicats doctors, los quals, ab
dits assessors y advocat fiscal, aprés de haver conferit moltas vegades lo negoci ab assistència de
las personas que foren eletes per dit effecte, fou
feta entre ells, conforme resolució, que ab la mudança o translació de la Real Audiència de la present ciutat de Barcelona a la de Gerona, se contrafà a las constitucions 5, 6 y 8 en lo títol «De
Audiència y Consell Real», en las quals està disposat ço és, en la dita constitució quinta que si lo
lloctinent de sa magestat per a perseguir ladres o
altrament, se’n anirà del loch a ont se celebrava la
Real Audiència, pugue portar-se’n lo regent la
Real Cancelleria, advocat fiscal y los dos jutges
de cort y que, perquè la disposició de las causas
civils no cesse, romangue en lo mateix loch la
Real Audiència Civil, la qual pugue fer y despedir
tot lo negoci occorrent ab la forma en dita constitució contenguda; en la constitució 6 y 8 està
disposat que la Real Audiència haja de celebrarse en lo palau real de Barcelona en las salas allí
mencionades, senyalant loch als notaris per a tenir taulell y las scripturas, prohibint-los tenir-lo
en altro loch axí com en las ditas constitucions és
de vèurer, y que semblantment se contrafà a
moltas altres constitucions en las quals se disposa
lo mateix y altres coses, de las quals resulta haverse volgut statuir que dita Real Audiència hage de
celebrar-se precissament en la present ciutat,
perquè celebrant-se en altre loch no podria observar-se lo que disposan ditas constitucions, y
havent-se convocat lo die present dits braços y
legit dit vot, és estat deliberat que se aconsella al
dit consistori que se acuda a vostra excel·lència ab
embaxadas, ab la major diligència que·s puga,
com ho fem ab esta, suplicant que sie servit manar
revocar la dita conclusió y que no sie aquella exequutada, per ser contrària a ditas constitucions en
què, a més de què serà fer lo que·s de justícia, ó
tindrà lo dit consistori a molt particular gràcia y
mercè».a

braços, anomenaren en embaxadors per a representar al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquest Principat y
comtats, de present residint en la vila de Perpinyà, las contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta província, en la proposició dels presents brassos
mencionades, y procurar lo reparo y esmena de
aquellas los senyors Raphael Lobet, canonge de
la sancta iglésia de Elna, mossèn Joseph Ros,
donsell en la vila de Perpinyà domiciliat, y
mossèn Francesch Alsina, burgès de la vila de
Perpinyà, deliberant comforme en lo libre de
Deliberacions en la present jornada està contengut, que sia feta carta a dits embaxadors perquè,
en nom del dit General y de ses senyories, //
313r // fassen a sa excel·lència las ditas embaxadas comforme la minuta de aquellas, que al peu
de la present serà cusida, còpia de la qual se envie a dits senyors embaxadors. Y que axí mateix
sia feta carta al magnífich Joseph de Bellafilla,
donsell embaxador de ses senyories en cort de
sa magestat, en conformitat de la resolució presa en los presents brassos, com largament està
contengut en lo dit libre de Deliberacions y lo
registre corrent de la dita present casa.
E axí mateix per manament de ses senyories,
fonch continuada en lo present dietari la minuta
de las ditas embaxadas y los vots y papers dels
dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats fets, an intervenció dels senyors
elets mencionats en la prescrita proposició, los
quals són del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
entès lo consistori del General de Cathalunya, ab
la real carta de vostra excel·lència despatxada per
Cancelleria en Perpinyà, a 11 de abril 1635, y altrament, la conclusió feta en aqueixa vila de Perpinyà per lo Real Consell, ab la qual han deliberat prorrogar la Real Audiència y totas las causas
que en ella se aportan per a quatre del mes de
maig, mes propvinent, transferint-la en la ciutat
de Gerona, hont entén fer vostra excel·lència residència y manar expressament als nobles y magnífichs reverent la Real Cancelleria, doctors del
Real Consell, ministres y demés officials de dit y
demés tribunals residints en Barcelona, que acuden tots en la dita ciutat de Gerona per al dit die
de quatre de maig ab los libres, processos, papers
y scriptures necessàries y convenients a sos càrrechs y officis respectivament, com més largament en dita real carta està contengut. Conciderada la gravedat del dit negoci, se féu deliberació
en dit consistori a 16 del corrent mes de abril que
fossen convocats brassos per a consultar si·s devia fer, per part de dit consistori, alguna diligència, en orde al dit negoci, los quals brassos foren
convocats lo die següent y en ells se resolgué que
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«Vots dels magnifichs assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doca. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16881689.
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[ 1635 ]

tors aplicats infrascrits, acerca de las diligèncias
que·s deuen fer per la contrafacció que·s fa a la
constitució quinta sots títol «De acusacions», ab
la detenció en los càrcers reals de Barcelona de
las personas de Jaume Pi y Raphael Matalí, mercaders presos de mandato del excel·lentíssim
lloctinent y capità general del rey nostre senyor,
per més de trenta dies, sens haver-los publicat la
enquesta, ho dexat a manlleuta, com se disposa
en dita constitució, aprés de haver-se declarat,
per medi de dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats la dita contrafacció y aconsellat als
senyors deputats que tenian obligació de opposar-se a la dita contrafacció y procurar lo reparo
y reintegració de aquella, y aprés que per part de
dits senyors deputats ab embaxadas y altrament,
és estat suplicat al dit excel·lentíssim lloctinent
de sa magestat lo reparo de dita contrafaccióa, y
aprés que no havent pogut alcansar son intent se
ha acudit de part del mateix consistori ab embaxada particular al rey nostre senyor, suplicant-li
que fos servit manar observar dita constitució
quinta y reparar dita contrafacció. E semblantment consultats los mateixos assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats acerca de las diligèncias
que·s deuen fer, per lo reparo de les contrafaccions fetas a la generals constitucions de Cathalunya, ab la real pragmàtica feta per sa magestat,
sobre la evocació de causas feudals y patrimonials a la Real Audiència, per la qual, havent-se
fet la mateixa declaració de contrafacció per dits
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, y las
mateixas diligèncias de part del consistori de
embaxades fetas al dit excel·lentíssim lloctinent
del rey nostre senyor y a sa real magestat, per las
quals no se ha pogut conseguir lo effecte desijat,
// 314v // ans bé lo rey nostre senyor, responent
a la dita embaxada per medi de dit son lloctinent
general y ab sa carta dada en Perpinyà a 9 del
corrent mes de abril, ha explicat la crehensa de
sa magestat a la qual se havia remès ab sa real
carta dada en Madrit a 15 del mes de mars proppassat, dient ab la dita crehensa, que sa magestat, affectant la observança de las generals constitucions de Cathalunya, havia manat mirar
en son Real y Supremo Consell de Aragó ab los
actes y scriptures que lo embaxador havia presentat, la pretensió de ditas contrafaccions, y
que en dit Consell de Aragó se havia resolt que
no·s contrafeya, ab dita pragmàtica y captura
dels dits Matalí y Pi, a las constitucions generals.
Attès y conciderat que ab los sobredits procehiments consta, que per dit consistori són estades
fetes totes les diligències que·s devien fer, sea. a continuació repetit, y aprés que per part de dits senyors
deputats ab embaxadas y altrament és estat suplicat al dit excel·lentíssim lloctinent de a magestat lo reparo de dita contrafacció.
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gons se disposa ab ditas constitucions, usos,
styls y costums del General y que solament resta
lo remey infrascrit. Per tant y altrament, són de
vot y parer que, en lo tocant a la contrafacció
per la dita detenció dels dits Pi y Matalí, que per
part del síndich del General, se comparega en la
Real Audiència suplicant que, per observança
de la constitució «Poch valdria» sots títol «De
observar constitucions» y altres aplicables, y altrament, que sia declarat segons forma de ditas
constitucions, que ab la dita detenció dels dits
Jaume Pi y Raphael Matalí per més de trenta
dies sens publicar-los la enquesta, o dexar-los a
manlleuta, se ha contrafet a la dita constitució
quinta, títol «De acusacions». Y que sia feta la
deguda reintegració y esmanats los danys axí
com en las ditas generals constitucions està disposat. Y en quant a la contrafacció de dita real
pragmàtica són de vot y parer que, en tot cas
que·s trobe que algun official y ministre real
exequute o haje exequutat aquella, en alguna
cosa de las que encontran ab ditas generals
constitucions, que se li done requesta per a què
revoque lo que hage fet, o firme dubte segons
disposa la dita constitució «Poch valdria» y que,
no revocant o firmant dit dubte dins lo termini
de dita constitució, se comparega en la Real Audiènciaa // 315r // per medi del mateix síndich
del General ab supercació, demanant que·s declare haver incidit lo official o ministre contrafactor, en las paenas en dita constitució «Poch
valdria» y altres constitucions statuïdes. Y en lo
fet consultat als mateixos assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, en lo fet de las contrafaccions per los excessos dels soldats, són de vot y
parer que, attès que per medi de las diligèncias
fetas per lo consistori se ha obtingut de sa excel·lència revocació de aquells, y ha offert manar
fer la esmena dels danys contra la persona o personas a qui se spectarà sempre, que sien liquidats dits danys, que·s done avís a les parts interessades per a que cada una inste en lo que li
toque y que lo síndich del General assistesca y
fassa part ab las parts, en los casos que aparega
als dits assessors y advocat fiscal ésser necessària
dita assistència y part. Vidit don Franciscus de
Oluja assessor. Vidit Anglasell, fisci Generalis
advocatus. Palmarola, assessor. Fontanella, consulens. Molera, consulens. De Paz, consulens. Boix
consulens. Vinyals, consulens. Ozona, consulens».
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, si se ha contrafet a las generals
constitucions de Cathalunya, ab la conclusió
feta en la vila de Perpinyà en lo sacro y Real
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16891690.

Consell de Cathalunya, ab la qual se diu haver
prorogada la Real Audiència y totas las causas
que en ella se aportan per a quatre del mes de
maig propvinent, transferint-la en la ciutat de
Gerona y manat expressament als noble y magnífichs regent la Cancelleria, doctors del Real
Consell, ministres officials de dit y demés tribunals del rey nostre senyor residints en Barcelona, acudan tots, a la dita ciutat de Gerona per al
dit die de quatre de maig, ab los libres, processos, papers y scriptures necessàries y convenients a sos càrrechs y officis respectivament,
com de tot consta per la real carta per via de
Cancelleria despatxada, sots data en Perpinyà a
11 de // 315v // abril 1635, al consistori de dits
senyors deputats tramesa, avisant lo sobredit
per a què·n tinga notícia en lo que li toca, ab la
qual carta se diu també que lo excel·lentíssim
lloctinent y capità general, en nom del qual està
despatxada, entén fer sa residència en la dita
ciutat, vista la dita carta y moltas constitucions
de Cathalunya y en particular, la constitució
quinta del títol «De Audiència y Consell Real»
que és lo capítol sinch de las Corts de Monçó
del any 1542, ab la qual se disposa que si al lloctinent general de sa magestat aparrà anar-se’n
de la vegueria, ciutat, vila o loch a hont se celebrarà la Real Audiència, per perseguir y pendra
malfactors o altrament, puga aportar-se’n lo regent la Real Cancelleria, advocat fiscal y los dos
jutges de Cort, y que perquè la despedició de las
causas civils no cesse, la Real Audiència romangue en la dita ciutat, vila o loch a hont se celebrava, ab los altres doctors del Real Consell, los
quals pugan expedir, clòurer, sentenciar y desidir e diffinir las causas civils, axí com si lo dit
lloctinent general ý fos present, presidint en la
una sala lo conseller y en sa absència lo més antich doctor de aquella y en la altra sala en lo loch
del regent la Cancelleria, presidesca lo més antich doctor de aquella, y que·s pugan evocar y
comètrer causas y publicar sentèncias en la forma en dita constitució continguda. Vista també
la constitució sexta del mateix títol, que és lo
capítol quinze de las ditas Corts, ab la qual se
disposaa que la Audiència y Consell Real se tingan y celebren en lo palau real de Barcelona, en
lo lloch o lochs que millor apparrà al lloctinent
general de sa magestat, Consell Real y deputats,
per los quals sien fetas fabricar dos salas acomodadas y aptas per tenir dita Audiència, y que los
scrivans dels processos hagen de estar y scríurer
en la sala gran de dit palau, tenint allí sos processos ab armaris o caxas, prohibint-los tenir
scrivanies en altre loch per rahó de dits processos, y que las obras fahedores se fassen a coneguda dels deputats y de nou persones de tots esa. a continuació ratllat, que per quant convé a la bona y
prompta expedició de la justícia.
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taments. Y vista altra constitució octava de títol,
que és lo capítol quart de las primeras Corts de
Monçó 1547, celebrades per lo senyor rey Phelip, lashoras príncep y lloctinent general de Carles, ab la qual se disposa que per quant convé a
la bona y prompta expedició de la justícia, axí en
lo Civil, com en lo Criminal, que la Audiència
Real se tinga en lo palau real de Barcelona, en
las salas y lochs ja adaptats, que per ço la dita
Real Audiència se hage de tenir y celebrar en lo
dit palau real en lo Civil, y que sia fet aposento
dins quatre anys per a tenir lo Consell Criminal,
ab facultat // 316r // de gastar fins en summa de
sis mil liuras ultra del preu de les coses y las
mortitsacions dels censos, y en lo entretant que
sia acabat dit aposento, se tingan en la posada
del lloctinent general, si ho voldria, com largament en dita constitució és de vèurer. Vistas
moltas altres constitucions, ab las quals parlen
del mateix y altres coses semblants, a las quals
no és possible satisfer sinó residint y celebrantse la Real Audiència en la ciutat de Barcelona, y
per quant ab la dita conclusió se ha deliberat haver-se de celebrar la dita Audiència en la ciutat
de Gerona, lo que no pot fer-se sens contrafacció de las sobreditas constitucions. Per tant y altrament, són de vot y parer que ab las ditas conclusió y deliberació, mutació y prorrogació de la
Real Audiència per la ciutat de Gerona, se ha
contrafet a las ditas constitucions quinta, sexta y
octava sots títol «De Audiència y Consell Real»
y altres semblants, y que los senyors deputats tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció y, per lo reparo de dita contrafacció, fer totas las diligèncias que disposan las generals
constitucions y altres acostumades. Vidit don
Franciscus de Oluja, assessor. Vidit Anglasell, fisci Generalis advocatus. Vidit Palmerola, assessor.
Vidit Fontanella, consulens. Vidit Molera, consulens. Vidit De Paz, consulens. Vidit Boix, consulens. Vidit Vinyals, consulens. Vidit Ozona, consulens».
Diumenge, a XXII. Vigília de la festa del gloriós
màrtir sanct Jordi. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes manaren parar la
present casa de la Deputació y en particular, la
capella major, ab molta tapiceria y altres adorns
molt richs a hont se celebraren les vespres que,
en semblants jornades, se acostumen de celebrar ab molta música de manestrils y orgue y altres invensions de música, que fonch cosa de
mirar. Y vingueren en ella los dits senyors deputats // 316v // y oÿdors en esta forma ço és, a les
dues hores y mitja partí de sa casa lo senyor oÿdor real acompanyat de molts cavallers y officials del General y vingué en dita present casa, al
qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala,
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General qui ja eren en dita capella, y se assenta-
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ren en un banch vanovat de vellut carmesí que
per dit effecte ere posat en dita capella. Y poch
aprés vingué lo senyor oÿdor militar ab lo mateix acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer
los dits senyors oÿdor real y magnífichs assessors
y advocat fiscal fins al dit cap de la escala, y junts
se’n anaren en dita capella. Y al cap de poch vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab lo mateix
acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer fins
al cap de la escala los dits senyors oÿdor militar y
real, assessors y advocat fiscal. Y ab lo mateix
acompanyament vingueren los senyors deputats
ço és, primer lo senyor deputat real, al cap de
poch lo militar y últimament lo ecclesiàstich,
quiscú d’ells ab sa massa y porter devant. Y ab la
mateixa seremònia y acompanyament, los reberen y se assentaren en dit banch quiscú d’ells per
son orde. Y a cap de poch, tenint notícia que los
senyors consellers de la present ciutat venien,
los dits senyors deputats y oÿdors, assessors y
advocat fiscal, los hisqueren a rèbrer fins al dit
cap de la escala, ab los porters y masses devant, y
tots junts entraren en dita capella, y dits senyors
consellers se assentaren en altre banch vanovat
de vellut carmesí, al cap de dits senyors deputats, envers lo altar. Y a cap de poch, tenint ses
senyories notícia que lo espectable portantveus
de general governador, anant via ordinària y no
vice règia, per trobar-se lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general de sa magestat en los presents
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en la vila de Perpinyà, per cosas tocants a son real servey, venia, lo hisqueren a rèbrer ses senyories fins al dit cap de la escala y
junts se’n entraren en dita capella, y lo dit spectable portantveus de general governador se assentà al cap del banch de ses senyories, entre lo
senyor conseller en cap y deputat militar, per dir
les vespres lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, qui
estava assentat en dita capella en una cadira de
vellut, envers la trona y revestit de pontifical. Y
encontinent se comensaren les vespres ab molta
solempnitat y música, que era cosa de maravella, y acabades dites vespres lo senyor portantveus de general governador se alsà, y feta cortesia se’n anà, al qual acompanya- // 317r // ren ses
senyories fins al dit cap de la escala. Y tornats en
dita capella, los dits senyors consellers se alsaren
y ses senyories acompanyaren aquells fins al dit
cap de la escala, y allí se despediren ab molta
cortesia.
Dilluns, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós sanct
Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnitat que·s pot conciderar, estant parada la present casa de tapisarias, brocats, sedas y domascos, y en la capella nova se celebraren los officis
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divinals ab tota la pompa, solempnitat y seremònias ecclesiàsticas acostumades. Ab la mateixa música del die de aÿr vingueren, en dit offici, los senyors deputats y oÿdors de comptes;
ab la mateixa ceremònia y acompanyament del
die de aÿr vingueren, en dit offici, los dits senyors consellers y lo spectable portantveus de
general governador, als quals hisqueren ses senyories a rèbrer, com lo die de aÿr a les vespres,
y digué la missa lo molt il·lustre y reverent senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca major
canonge de la Seu de Barcelona. Y predicà lo reverent pare fra Plàcido de Aguilar, del orde de
Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat
de Barcelona, y acabat lo dit offici se’n anaren
tots, precehint los mateixos acompanyaments
del die de aÿr.
En aquest mateix die a la tarda se celebraren solempnes vespres, a les quals ses senyories vingueren ab lo mateix acompanyament, faltant en
elles lo senyor deputat militar qui per ses occupacions no pugué venir a oyr aquellas, y acabades les vespres se’n anaren quiscú d’ells en sa
casa ab lo mateix acompanyament.
Dimars, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo
aniversari, acostumat en la present casa, per les
ànimes dels deputats y oÿdors de comptes diffunts, ab gran // 317v // solempnitat y cantòria,
ab un túmol y atxes de cera groga, en lo qual assistiren ses senyories consistorialment acompanyats ab las massas xicas, faltant en aquell lo
senyor deputat militar, qui per ses occupacions
no era pogut venir a oyr aquell. Y en lo dit offici
vingué lo protector del bras militar don Garau
de Peguera, acompanyat de molts cavallers, lo
qual ere convidat per medi del síndich del dit
General. Y digué lo offici lo molt il·lustre y reverent senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona. Predicà lo reverent pare fra Joseph de Monte, del
orde dels servites de Sanct Francisco de Paula
de la present ciutat de Barcelona.Y acabat lo dit
offici se alsaren quiscun d’ells y se’n anaren de la
present casa.
Dijous, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo noble don Miquel Sala,
regent la Real Cancelleria, lo qual donà a ses
senyories dos cartas dirigidas a ses senyories, y
de paraula ha representat lo que en ellas està
contengut, la una de las quals és de la magestad
del rey nostre senyor dada en Madrit a tres del
corrent, y l’altra del excel·lentíssim senyor duch
de Sogorb y de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província, dada en Perpinyà a
18 del mateix, las quals, de orde de ses senyories, són estades descloses y legides en consitori,
las quals són del tenor següent:

no haverse assí, se havrán de tomar medios para
que se haga, y por lo que desseo que no se legue a esto
y el acierto de vuestras senyorías, les pido lo hagan.
El duque de Cardona y de Sogorve».

«El rey.
Diputados, aunque he visto lo que últimamente
me scrivís sobre lo que váys socorriendo para reparo de las fortalezas de Perpinyán y otras, el estadoa
// 318r // presente de las cosas obliga a que (e)sta
no puede assí, pues ningunas obligaciones desse
consistorio son tan precissas como el abrigo y custodia de la provincia, maiormente deviéndose hazer con lo que la Deputación deve, de lo destinado
para esto en las Cortes del anyo 85. Y assí os encargo, con la apretura y precissión que la materia
obliga, acudáys a ello en primer lugar, dándole a
las demás deudas que representáys, pues estas se
podran satisfazer con el tiempo, y oy no le hay
para los reparos, como os lo dirá el duque de Sogorbe en su carta, y de palabra, la persona por
cuya mano recibiere de esta, cuya respuesta fío
mucho que será el effecto de lo que os encargo, en
que recibiré de vosotros particular servicio. Dada
en Madrid a III de abril MDCXXXV. Yo, el rey.

Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat per
continuar los arrendaments de las bollas del dit
Generala.
319r

Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
«Si con creer su magestad que estan libradas las
dos mil libras que vuestra senyoría me scrivió, da
la prisa para lo demás que vuestra senyoría verá
por su carta, por pedirlo assí la necessidad destas
plazas, supiera quan atrassado está esto, como es
fuerza se le diga sin duda lo sentiría más, pués
siendo deuda tan privilegiada y en la occasión
presente la primera que vuestra senyoría deve
acudir, assí por servir a su magestat como por
cumplir con su obligación y guardar su casa, pues
son estas plasas las que la defenden, ha de pensar,
o que se pierde por mi poco cuydado, o que no le
tiene vuestra senyoría de su real servicio. Esto representará a vuestra senyoría el regente don Miguel Sala, y espero que obrará vuestra senyoría en
ello con el cuydado que me he de prometer de sus
obligaciones. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos anyos. De Perpinyán, 18 de abril de 1635».

Maig MDCXXXV
Dimars, al primer. Festa dels Sancts Apòstols.
En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya y senyors oÿdors
de comptes de aquell, reberen un plech en son
consistori y manaren aquell fos desclòs, en lo
qual fonch trobada una carta dels senyors Raphael Lobet, canonge de la iglésia de Elna, Luýs
Ros de Requesens y Gregori Prat, embaxadors
del General de Cathalunya, per al excel·lentíssim senyor lloctinent general de sa magestat en
aquestos Principat y comtats, residint en la vila
de Perpinyà, dada en Perpinyà a 28 del mes de
abril pròxim passat, y una còpia auctèntica de
una embaxada feta per dits senyors embaxadors
a sa excel·lència, per lo reparo de contrafaccions
de las generals constitucions, drets y privilegis
de aquesta província, ab la resposta feta per sa
excel·lència a la dita embaxada, la qual carta és
en la plica de cartas corrent y la còpia de dita
embaxada és del tenor següent: «Referesch jo
Andreu Bosch, notari etcètera». Consuatur
prout in papiro signato littera A.
Divendres, a IIIIo. En aquest die los noble y
magnífich senyors don Francesch de Surribas y
Rovira, donsell en Barcelona domiciliat, y Antich Saleta y Morgades, // 319v // ciutadà honrat
de Barcelona, vingueren en lo consistori de ses
senyories, ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren a ses senyories en scrits, del tenor següent:

«Ya vuestra senyoría sabrá con la prissa y cuydado
que el rey de Francia fortifica a Narbona, y que el
duque de Aluyn, governador de Lenguadoch, assiste a esto y que dispone el acomodar los caminos
hasta // 318v // los confines destos condados, mire
vuestra senyoría si es causa bastante para que
deuda tan antigua y aplicada para su misma
conveniencia de vuestra senyoría, se anteponga a
todas. Y su magestad, Dios le guarde, lo pide
a vuestra senyoría sin valerse de otros medios, parece que estas cosas obligan a que con promptitud
buelva vuestra senyoría toda esta partida, pues de

«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de
Cent celebrat a dos del corrent, deliberà que
per sa part suplicàssem a vostres senyories com
suplicam, sien servits exir a les contrafaccions de
les constitucions generals de Cathalunya, comforme ja és estat declarat per vostres senyories a
qui donà notícia dit Consell, del privilegi concedit a la present ciutat per lo sereníssim rey en
Pere Ters a 26 de juliol 1380 y del capítol 107
del «Recognoverunt proceres» posats en lo volum de ditas constitucions, y que vostres senyories fent mercè a esta ciutat, sien servits ab los

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1690-1691.

a. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1691-1693.
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en los actes de la scrivania major del General die
y any en aquells contenguts, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories en
presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del General,
y de Pere Dalmau y Miquel Calp, porters ordinaris del General y present casa de la Deputació,
testimonis cridats en estas cosas, de paraula digué y representà a ses senyories que ell, per justas causas son ànimo movents, usant de la facultat a ell concedida per capítols y actes de Cort,
pràtigues, styls y observanças del General, per
tenir dret son offici antich y ab títol de compra y
renunciació, en son favor feta, per los pocessors
de dit offici, renunciava com en effecte renuncià, lo dit son offici ab los drets y pertinències de
aquell en mà y poder de ses senyories, en favor
de dit Steve Lloses, també present en lo consistori, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de dit Steve Lloses, ab los salaris y
emoluments, drets y privilegis y prerrogatives al
dit offici pertanyents, comforme per capítols y
actes de Cort y altrament està disposat. E ses
senyories admeteren la dita renunciació de dit
offici en quant poden y per capítols de Corts los
és lícit y permès. Present jo, dit notari y scrivà
major, y los testimonis demuntdits.

medis possibles y disposan las constitucions de
aquest Principat, exir a la deffensa d’ellas y privilegis de dita ciutat, la qual restarà ab novas
obligacions de servir a vostres senyories y exa
casa, ab igual correspondència, esta mercè que
de vostres senyories esperen rèbrer».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que lo consistori miraria lo contengut
en dita embaxada y acudirian ab molta puntualitat en tot allò que la obligació de lur càrrech
los dona loch.
En aquest mateix die a les nou de la matinada y
tres de la tarda, en exequució de la resolució
presa en los últims brassos, se ajuntaren en la
present casa de la Deputació, los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicatsa, juntament ab las personas dels tres estaments.
Dissapte, a V. En aquest die a las nou de la matinada y tres de la tarda, en exequució de la resolució presa en los últims braços, se ajuntaren en
la present casa de la Deputació los magnífichs
assessors, advocat fiscal y doctors aplicatsb, juntament ab las personas dels tres estaments.
320r
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Diumenge, a VI. En aquest die a les nou de la
matinada y tres de la tarda, en ezequució de la
resolució presa en los últims brasos, se ajuntaren en la present casa de la Deputació los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicatsc, juntament ab les persones dels tres
estaments.
Dilluns, a VII. En aquest die a les quatre de la
tarda, en exequució de la resolució presa en los
últims brassos, se ajuntaren en la present casa de
la Deputació los magnífichs assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats, juntament ab las personas dels tres estaments.

Dilluns, a XIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan
Pau Amat, lo qual mitjensant jurament en mà y
poder de ses senyories, ha fet relació que lo noble don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del dit General, està detingut
de malaltia corporal per la qual jau en lo lit, per
tenir en una cama una inflamació, per rahó de la
qual és impossible levar-se del llit, per la qual té
necessitat de curació. Y axí bé té necessitat de
surrogació y açò per haver-lo visitat y visitar-lo
de present.

Dimecres, a VIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del General.

En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del General.

Dissapte, a XII. En aquest die lo reverent
mossèn Matheu Tous, prevere, residint en Barcelona, obtenint lo offici de credenser de la bolla de las sedas del General de Cathalunya, per
provisió en son favor feta del dit offici, per ses
senyories, per renunciació de aquell, feta en favor de dit Matheu Tous per lo legítim procurador de Steve Lloses, mercader ciutadà de Barcelona, obtenint aleshores dit offici, com consta

Dimecres, a XVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la // 321v
// mar de la present ciutat per a continuar los
arrendaments de las bollas del General.

321r

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del General.
En aquest mateix die a les quatra de la tarda, en
exequució de la resolució presa en los últims
brassos, se ajuntaren en la present casa de la De-

a. aplicats, interlineat.
b. aplicats, interlineat.
c. aplicats, interlineat.
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putació los magnífichs assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, juntament ab les persones del
tres estaments.
322r

Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories anaren en la Llotja de la mar (de la) present ciutat
de Barcelona per a continuar los arrendaments
de las bollas del dit General.
Dimars, a XXII. En aquest die lo magnífich Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat, cridat de part de ses senyories, féu relació a ses senyories en son consistori com ell, de orde y
manament de ses senyories, ha vist y examinat
lo compte de Miquel Torrent, tauler del General de Vilaller, y ha trobat com lo die present dit
Miquel Torrent, per rahó de son offici de tauler
del dit General, per rahó de terses passades y
comptades en la cambra del racional deu ço és,
per rahó de dret ordinari del General, mil noucentas sinquanta vuit liuras y set diners, moneda
barcelonesa, y per rahó del dret de galeras, noranta tres liuras, dos sous y nou diners, las quals
dos quantitats juntas en una summan dos mil
sinquanta una liuras, tres sous y quatre diners. Y
ultra la dita quantitat, deu los diners y libres de
las terças de abril 1630 fins la de janer 1632, inclusive del dret ordinari. Ítem de la terça de juliol 1632 y la de octubre.
Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat per a continuar los arrendaments de la bolla del General.

322v

Dijous, a XXIIIIo. En aquest die lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, constituhit personalment en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats, que ha instància sua,
com a síndich demuntdit, inseguint lo orde de
ses senyories, lo excel·lentíssim senyor marquès
de Vilafranca, duch de Fernandina, general de
galeras de Espanya, havia donat libertat y tret de
la galera en que estava a Pere Loscos, fill de
Hierònym Loscos, natural del loch de Sirnella,
regne de València, lo qual estava condempnat
per tota la vida a servir a sa magestat remant en
sas galeras, attès que lo excel·lentíssim senyor
marquès de los Veles, lloctinent general de sa
magestat en dit regne de València, havia feta remissió de tot lo temps que li restava de sa vida,
segons la dita sua condempnació, attès a què
havia ja servit en ditas galeras per temps de denou anys y que de dita libertat, donada per dit
excel·lentíssim senyor marquez de Vilafranca, a
contemplació y per medi de ses senyories a instància sua, ne donava notícia a dit consistori. Y
actualment féu entrar en lo consistori de ses
senyories un home que deya que era ell lo dit
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Pere Loscos, a qui és estada concedida la dita
licència, lo qual féu gràcies a ses senyories de la
mercè que li havia feta. E ses senyories manaren
que la dita relació se assentés y continuàs en lo
dietari de la present casa. Presents per testimonis Miquel Marquez y Hierònym Galí, notari
ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXV. En aquest die los magnífichs
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, y
Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populats, de orde y part de ses senyories, anaren ab
embaxada als molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat, hi·ls representaren de part
de ses senyories, // 323r // primer de paraula y
després en scrits, donant còpia de aquells a dits
senyors consellers, las cosas contengudes en la
scriptura següent:
«Molt il·lustres senyors. Havent entès lo consistori dels deputats del General de Cathalunya, ab
carta del excel·lentíssim lloctinent y capità general del rey nostre senyor, de nou de abril
proppassat, que sa magestat, responent a la embaxada que per part de aquest consistori li havia
explicat Joseph de Bellafilla, havia respost que
ab las capturas de mandato de Jaume Pi y Raphael Matalí no·s contrafà a las generals constitucions, encara que no se’ls haja publicat la enquesta dins los trenta dies que disposa la
constitució quinta, sots títol «De acusacions», a
17 del dit mes de abril, convocà brassos, als
quals fou fet enténdrer la dita resposta demanant parer del que era just que·s fes en aquest
cas, attès lo estat que tenia. Y en dits brassos se
resolgué y se aconsellà que·s juntassen los magnífichs assessors y advocat fiscal y altres doctors
que aparegués aplicar, per a què aconsellassen
quin reparo poden tenir las contrafaccions declarades en lo consistori per la dita detenció, y
que aprés se féu enténdrer als brassos lo que
haurian aconsellat perquè en ells se pogués
aprés aconsellar lo que fos més convenient, y en
exequució del qual se nomenaren doctors en
drets molt graves d’esta ciutat. Y aquells, ab dits
assessors y advocat fiscal, aconsellaren que·s
comparega en la Real Audiència, suplicant que,
per observança de la constitució «Poch valdria»,
sots títol «De observar constitucions» y altres
aplicables, y altrament sie declarat que, ab la detenció de dits Jaume Pi y Raphael Matalí per
més de trenta dies sens publicar-los la enquesta,
o dexar-los a manlleuta, se ha contrafet a la dita
constitució quinta, y que sia feta la deguda reintegració y esmanats los danys, axí com en ditas
generals constitucions està disposat. Y aprés, a
21 del mateix fou, en brassos dit die congregats,
legit lo vot de dits assessors y advocat fiscal y
doctors aplicats, y fou aconsellat que fos dit vot
exequutat. // 323v // Y per quant se posà dubte
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aprés sobre la exequució del dit vot, si la dita
comparició podia fer-se en Gerona, a hont se
celebra vuy la Real Audiència, per haver declarat
que no pot celebrar-se sinó en la ciutat de Barcelona, dubtant si a la dita comparició seria contrafer a las ditas consitucions generals, aprovant
la translació de la dita Audiència, se deliberà en
dit consistori que·s fos consultada la dita difficultat, y si ab protestacions o altrament, se podria salvar aqueix dret. Los quals assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, respongueren
que, per quant la dita comparició se fa per reparar lo paerjudicio que reb lo Principat y la part,
ab la sobredita detenció, cada dia lo qual praejudici se tracte successiu, y per ésser també necessari, han aconsellat que·s pot exequutar lo
dit vot ab protestació, que per la dita comparició no se entén aprovar lo loch ni prejudicar a la
pretensió que té lo Principat, que ab la dita
translació se ha contrafet a las generals constitucions. Però per quant esta matèria de la contrafacció de dita constitució quinta, títol «De acusacions», és estada sempre tractada, donant-ne
rahó a vostres senyories per lo interès principal
que té la ciutat en ella. Per ço y altrament, ha
deliberat dit consistori que ab la present embaxada se fes enténdrer a vostres senyories tot lo
sobredit vot, si ja la ciutat no aparegués altra
cosa. Y axí suplicà a vostra senyoria que·s servesca fer-li enténdrer si apar que·s dega exequutar
promptament o diferir la exequució, y juntament, se servesca vostra senyoria advertir al dit
consistori en tot lo que aparegue a vostra senyoria que sie convenient fer per al sobredit effecte,
desijant summament acertar a fer lo que sie més
convenient al beneffici públich y servey de vostra senyoria».
E los molt il·lustres senyors consellers respongueren de paraula que tenian en deguda estimació la diligència y cuydado que tenen ses senyories en los negocis de la ciutat, y que ells
consultarien lo fahedor ab lo savi Consell de
Cent y ne farien sabidor a ses senyories del que
aparexerà convenir, en beneffici del negoci.
En aquest mateix die ses senyories anaren en la
Llotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del General.
324r

Dissapte, a XXVI. En aquest die lo honorable
Joan Salvador, apothecari ciutadà de Barcelona,
com a procurador ab bastant poder del honorable Luýs Pozo, mercader ciutadà de Barcelona,
ajudant segon del racional de la present casa,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder del discret Gaspar Riudalbes, notari públich
de Barcelona, a 14 de janer 1632, com dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori
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dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, congregat en la sala dita del
consistori, lo senyor deputat real absent, en
presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, notari, scrivà major y secretari del dit
General, y dels testimonis devall scrits, presentà
eo féu presentar per mi, dit scrivà major y secretari demuntdit, a ses senyories y al dit son consistori, la suplicació en scrits que és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Luýs Poso, mercader,
vuy obtenint lo offici de ajudant ordinari del racional de la present casa de la Deputació, tinga
comprat lo dit offici. E comforme capítols de
Cort li sie lícit y permès poder alienar y transportar lo dit offici en favor de qualsevol persona
hàbil y sufficient per a regir aquell, e com vuy
dit Pozo vulla disposar de dit offici en favor de
Joan Salvador, apothecari ciutadà de Barcelona,
hàbil per a regir aquell, usant de la facultat a ell
permesa per dits capítols de Cort. Per tant lo dit
Joan Salvador, com ha procurador de dit Luýs
Pozo, fent ostensió de son poder ut ecce, renuncia lo dit offici en mà y poder de vostres senyories, suplicant ésser-li admesa dita renunciació y
lo dit offici provehit en sa persona, la qual renunciació fa tant solament per a què vostres
senyories provehescan lo dit offici en sa persona
y no altrament, que a més és de justícia, dit suplicant ho rebrà a mercè. Lo offici etcètera. Altissimus et cetera. Vila, junior».
E ses senyories respongueren de paraula, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que tenen
entesa la dita suplicació que·ls és estada // 324v
// legida y donada, com dalt està dit per lo dit
Joan Salvador, procurador del dit Luýs Pozo, y
la renunciació que ab dita suplicació se fa per lo
dit Salvador en dit nom, de dit offici que obté lo
dit Luýs Pozo, de ajudant segon del racional de
la present casa de la Deputació y General de
Cathalunya, y que donaven licència a mi dit
scrivà major, de tocar la dita oblata y levar acte
de la dita renunciació o repulsió de aquella, lo
consistori respondria y feria lo que seria de justícia, de las quals cosas és estat, a instància de dit
Joan Salvador, levat acte per mi dit Thió y scrivà
major demuntdit. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a XXVII. Festa del Sperit Sanct.
Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja // 325r // de
la mar de la present ciutat per a continuar los
arrendaments de las bollas del General.
En aquest mateix die jo Antoni Thió, ciutadà

honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, de orde de ses senyories, me so conferit personalment en la casa de
la present ciutat y supliquí als molt il·lustres
senyors consellers d’ella, los quals trobí devant
la porta de la stància del Consell de Cent de dita
ciutat, fossen servits manar donar resposta a la
embaxada a dits senyors consellers, de part de
ses senyories donada, a 25 del corrent, per medi
del magnífich Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat, y de mi dit Antoni Thió. Y dits
senyors consellers respongueren que suplicaven
a ses senyories fossen servits tenir-los per escusats en no haver, fins ara, respost a la dita embaxada, que las occupacions que han tingut en
aquestos dies són estades tantes y tals que no·ls
han donat loch de enténdrer fins ara, en lo negoci que se’ls representà ab dita embaxada, y
que procurarien quant prest fos possible de fer
la dita resposta, y que tenian en deguda estimació a ses senyories lo cuydado que tenen en lo
dit negoci, la qual resposta reportí a ses senyories, ordenaren se fes nota de la dita diligència
en lo present dietari.

secretari del dit General, y dels testimonis devall
scrits, digué y representà de paraula a ses senyories, que ell renunciava com en effecte renuncià,
lo dit son offici de correu del dit General, en mà
y poder de ses senyories en favor de mestre Pau
Claret, fuster ciutadà de Barcelona, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació de dit offici de correu del dit General,
en favor del dit Pau Claret, y provehir dit offici,
ab los salaris y emoluments a d’aquell pertanyents, en persona de dit mestre Pau Claret,
comforme per capítols y actes de Cort poden y
deuen ses senyories fer la dita provisió, attès dit
offici és dels antichs y és estat provehit en temps
passat, en persona de dit Phelip Ferrandis. E ses
senyories admeteren la dita renunciació, offerint-se promptes en fer lo que sie de justícia. De
quibus et cetera. Presentibus pro testibus Hieronymo Gali et Michael Marques, notariis, civibus
Barcinonae.
326v

Juny MDCXXXV
Divendres, al primer. En aquest die lo magnífich mossèn Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona // 325v // populat, racional del General y
present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació que Onoffre Massanés, sobrecullidor de la part de ponent, ha comptada la terça de abril, maig y juny
1634 y pagada aquella, acceptat los libres y diners de las taulas de Spluga de Francolí y Vilafranca de Panadès.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del dit General.
Dilluns, a IIIIo. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas del dit General.
326r

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas del General.
En aquest mateix die lo honorable Phelip Ferrandis, chirurgià, correu del General del principat de Cathalunya, constituhit personalment en
lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del dit General congregat en la sala dita del
consistori, en presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, notari scrivà major y
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Divendres, a VIII. En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per continuar los arrendaments de las bollas del
dit General.
En aquest mateix die lo magnífich Francesch
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich
del General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, féu relació que ell, de
orde de ses senyories a quatre del corrent, anà a
convidar lo senyor conseller en cap de la present
ciutat de Barcelona per a què se servís, a sinch
del mateix a les tres hores passat migdie, acudir
en la present casa de la Deputació per la junta
de brassos, que dits senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General havien resolt tenir y
celebrar en dit die de sinch del corrent, en la
hora dalt dita, per a tractar en aquella, negocis y
affers del dit General, spectants al reparo de
contrafacció de constitucions de aquesta província, en las quals corregian interès per la present ciutat, y que los senyors consellers junts, li
havien respost que per lo dit die y hora havien
resolt tenir Consell de Cent en casa de la ciutat,
per negocis de molta importància de aquella. Y
axí veyén molta difficultat en poder venir dit
senyor conseller en cap en la dita junta de brassos, per ço que, en lo Consell de Cent eren necessaris almenys tres dels senyors consellers per
la celebració de dit Consell de Cent, y per a
pèndrer lo vot que se hauria de fer sobre lo que
seria proposat en la dita junta de brassos, en la
forma acostumada, almenys són necessaris tres
de dits senyors consellers, de hont resulta impossibilitat de poder-se tenir Consell de Cent y
junta de brassos en un mateix temps. Y que axí
mateix, de orde de ses senyories, havent ses senyories resolt de porrogar la dita junta de brassos per lo die present a les tres hores aprés mig-
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die, ell és anat a convidar lo dit senyor conseller
en cap, y que dits senyors consellers lo havian
respost que ell estaven aguardant correu del
punt en punt y que en lo endemà és die de està
feta, y no sabien si se offeriria alguna cosa per
haver-la de representar en Consell de Cent, y
que faran lo possible, si lo temps los donave
loch, per a servir a ses senyories. Presents per
testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
327r

Dissapte, a VIIIIo. En aquest die los magnífichs
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, y Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona
populat, anaren ab embaxada, de part dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General, als molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat de Barcelonaa, y tornats al
consistori, referiren de paraula a ses senyories,
que ells ab dita embaxada havien representat a
dits senyors consellers, trobats personalment y
consistorialment en la casa de la ciutat, lo senyor conseller ters absent de aquella, que dits
senyors deputats ha alguns dies, tenien resolt de
ajuntar en la casa de la Deputació las personas
dels tres estaments en forma de brassos, per
tractar en la junta de aquells, algunas cosas de
molta importància y concideració per al General
y casa de la Deputació, spectants al reparo de las
generals constitucions, privilegis y altres drets
de aquesta província, y algunas d’ellas concernents principalment interès de la present ciutat,
y que per dit effecte havian enviat per tres vegades, dins tres dies differents, lo síndich del General, mossèn Francesch Dalmau, a suplicar a
dits senyors consellers fossen servits que lo senyor conseller en cap, comforme en semblants
occasions se acostuma, fos servit ab sa presència,
venir a fer mercè a dits senyors deputats en dita
junta de brassos, y que dit síndich havia referit a
dits senyors deputats que ell havia, en quiscuna
de ditas tres vegades, exequutat lo orde de dits
senyors deputatsb, fent a saber a dits senyors
consellers la resolució de dits senyors deputats,
en orde a tenir y celebrar junta de brassos per lo
effecte dalt dit, convidant per aquella en quiscuna vegada lo dit senyor conseller en cap, y que
en la primera dits senyor conseller en cap pugués assistir en la dita junta de brassos, per
quant en lo mateix die y temps per als quals ere
estat convidat, la primera // 327v // de ditas tres
vegades, lo dit senyor conseller en cap, havien
los dits senyors consellers resolt de juntar lo savi
Consell de Cent en la casa de la ciutat per negocis de molta importància, la vigència dels quals
no donassen loch a dilació, y que per la celebraa. a continuació ratllat, representàs.
b. a continuació ratllat, en orde a tenir.
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ció de dit Consell de Cent eren necessaris per lo
manco tres dels dits senyors consellers, y també
per a pèndrer lo vot fahedor en la proposició de
dita junta de brassos, eran també necessaris al
manco tres de dits senyors consellers, de hont
resultava evident difficultat que en un mateix
die y temps, se pugan tenir brassos y Consell de
Cent assistint hu de dits senyors consellers en
dits brassos. Y en l’altre de dits tres dies, dits
senyors consellers havian respost que se offerian
moltas occupacions en casa de la ciutat y que
per punts estaven aguardant lo correu que havian enviat a Madrit, per los negocis occorrents
de la dita ciutat, y que aparexia necessari aguardar dit correu per a tenir notícia, abans de tenir
dits brassos, del estat de las cosas de la dita ciutat en la matèria corrent, del que segons ell se
pogués tractar lo que més aparexeria convenir a
la ciutat, y que procurarien donant loch las cosas corrents y la convinència d’ellas, acudir a sa
obligació en orde als dits brassos. Y ço mateix és
estat respost per dits senyors consellers en lo
tercer de dits tres dies, y que axí los dits senyors
deputats, per no tenir certitut de la vinguda de
dit senyor conseller en dits brassos, havian differit ab última resolució, de tenir aquells per a
dilluns pròxim vinent a les tres hores aprés migdie, perquè la vigència dels dits negocis y conveniència de tenir-se dits brassos per aquells, no
admetia dilació. Y axís, de part de dits senyors
deputats, havien suplicat dits embaxadors, fossen servits, dits senyors consellers, de què dit
senyor conseller en cap fos servit de venir per lo
dit die de dilluns pròxim vinent, a les tres hores
aprés migdie, en los dits brassos, en la forma
acostumada, representant que dits senyors deputats, per a acudir a la obligació de son càrrech, havien de tenir y tindrian, per lo dit die y
temps, dits brassos, y procurarien tenir aquells
sens altra dilació per vèurer-se apretadíssims en
haver-los de tenir, y que la dilació de tenir
aquells podria causar notable dany al dit General y a la bona direcció dels negocis de aquell. E
los dits senyors consellers havian respost de paraula, a la dita embaxada, que ells tenian per
cert que los senyors deputats // 328r // tenian
justa causa de procurar tenir dits brassos, per ser
los negocis de importància y qualitat apretants,
emperò que no eran de menor importància los
que se offereixen en la casa de la ciutat, la vigència dels quals tampoch no donave dilació, y que
ells procurarien en servir a ses senyories sempre
que dits negocis de la ciutat los donassen loch.
Dilluns, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
junts en son consistori, manaren que fes nota en
lo present dietari, com en lo die y hora presents,
que són entre sinch y sis horas aprés migdie, lo
consistori de ses senyories estava junt en la casa

de la Deputació en la sala dita del consistori,
apunt de tenir junta de brassos de las personas
dels tres estaments convocades, ab veu de pública crida del die present en la forma solita y acostumada, per los negocis y affers del General y
present casa de la Deputació, y que ha estat lo
dit consistori junt per lo dit effecte, des de las
tres horas aprés migdie del dit die present, fins a
la present hora, aguardant las ditas personas per
tenir y celebrar los dits brassos, y aquells no·s
poden tenir, ni celebrar de present per no ser
vingudes las ditas personas. Y axís per dit respecte y no haver-hi número competent se dexen y són dexats de tenir los // 328v // dits brassos y per ço, porrogan la dita junta per a
divendres pròxim vinent a les tres hores aprés
migdie, manant ésser levat acte de la present diligència. Present per testimonis Joseph Flix, fuster, Jacinto Barthomeu, pintor, y Hierònym
Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XV. En aquest die en la tarda se tingué junta de brassos en la present casa de la
Deputació cridats en lo die present, en la qual
junta entrevingueren las personas dels tres estaments ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, don Jacinto Descallar, canonge de la
Seu de Barcelona, Diego Palau, canonge de
Vich, don Pau de Àger, del orde y milícia de
Sanct Joan de Hierusalem. Per lo estament militar los senyors, don Francesch de Argensola,
don Pedro Aymerich, Lluýs Masdovellas, // 329r
// Miquel Masdovellas, Narcís Fontanet, Joan
Carreras, don Carlos de Calders, don Phelip
Farreras, Bernat Valencas, don Francisco Vilalba, Joan Batista de Monsonís, Pau Amat major,
Agustí Guenovart, don Francisco Vallgornera,
don Joseph Terré, Miquel Fivaller, don Joan
Tamarit, don Francisco Junyent, Francesch Casademunt, Onoffre de Gàver, Lluýs de Boxadós, don Pedro Reguer, don Joan Semmanat.
Per lo estament real los senyors, Joseph Miquel
Quintana, Antoni Thió, Francesch Dalmau,
Gismundo Boffill, Antoni Borràs, lo doctor
misser Jaume Martí. Als quals ses senyories los
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. En la junta de las personas dels tres estaments que·s tingué en la present casa, dissapte a vint-y-hu de abril pròxim
passat, en exequució // 329v // de altra junta axí
mateix tinguda en la present casa a 17 del mateix, per occassió de las contrafaccions de las generals constitucions, drets y altres privilegis de
aquestos Principat y comtats y en particular, per
rahó de la publicació y exequució de la real
pragmàtica de las causas feudals y patrimonials,
alojament de soldats, capturas de mandato y larga detenció en los càrcers reals de aquesta ciutat
de las personas de Raphael Matalí y Jaume Pi,
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mercaders, sens donar aquells a manlleuta, ni
assignar-los jutge, comforme disposició de las
ditas generals constitucions y majorment, de la
quinta sots títol «De acusacions y denunciacions», en la qual se féu larch referiment y proposició de ditas contrafaccions y procehimentse
altres diligèncias, fets y fetas per lo reparo y esmena de ditas contrafaccions. Y del estat de
aquellas y del que los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors aplicats en la
matèria corrent, havian aconsellat per lo reparo
y esmena de las ditas contrafaccions, comforme
consta per los actes y scriptures de la scrivania
major de la present casa, als quals se ha relació,
fonch resolt se exequutassen los vots dels dits
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats que
en dita junta de brassos foren legits. Y per quant
lo reparo de la contrafacció de la mutació de la
Real Audiència de aquesta ciutat a la de Gerona
no sufria dilació, se envià de prompta embaxada
o embaxadas acostumades a sa excel·lència y
fossen continuades les juntes de las personas
eletas dels tres estaments, assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, perquè en lo entretant,
meditassen y previnguessen lo que se havia de
fer quant tornàs la resposta de sa excel·lència, y
perquè després no se hagués de pèrdrer temps
en aqueix particular. Y axí mateix se scrigués a
Joseph de Bellafilla, embaxador del General,
que se entretingue en Alcalà fins tingués altre
orde, perquè per ventura segons caminaran las
cosas, seria menester allí sa persona, y encontinent, disgregada la dita junta en exequució de la
dita resolució presa en ella, feren los deputats
nominació de tres embaxadors per a representar
al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y
comtats, de present residint en la vila de Perpinyà, las ditas contrafaccions de constitucions
mensionades en la dita proposició, y procurar lo
reparo y esmena de aquellas, anomenant per
embaxadors las personas que aparegueren convenir per aquesta facció, a las quals se scrigué
per dits deputats, fossen servits acceptar aquesta
acció enviant-los minuta de la embaxada, que
en nom de aquest consistori havian de fer a sa
excel·lència los dits embaxadors, // s.n.r // per
los fins y effectes dalt referits, y se scrigué a Joseph de Bellafilla, embaxador demuntdit, en
conformitat de la resolució presa en la dita junta
de braços. Y dimecres, lo primer del mes de
maig pròxim passat, dits deputats reberen carta
dels dits embaxadors de Perpinyà de 28 de abril
pròxim passat y una còpia auctèntica de la embaxada feta per dits embaxadors a sa excel·lència, per lo reparo de las ditas contrafaccions,
juntament ab la resposta feta per sa excel·lència
a la dita embaxada, responent ab ella sa
excel·lència, que ha vist lo paper que per la
translació de las audièncias a la ciutat de Gerona
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se encontrava a las constitucions quinta, sisena y
octava del títol «De Audiència y Consell Real» y
altres de aquest Principat, y havent sa excel·lència manat mirar, ha aparegut respòndrer a dits
embaxadors, que la translació que sa magestat
manà fer no encontrave a las ditas constitucions, ni a altres, perquè la sinquena, sisena y
octava no diuen que la dita Audiència Real no
puga celebrar en altra part fora de Barcelona. Y
per ser contrafacció ho havien de dir formalment y ab paraulas expressas, puis havent loch
de interpretació, no·s pot dir contrafacció quant
y més que la dita constitució quinta y la segona
y setena del mateix títol, expressament diu, que
si al lloctinent general de sa magestat aparexerà
exir de la vegueria, ciutat, vila o loch a hont celebrarà la Real Audiència per a què la expedició
de las causa civils no cesse, reste la Real Audiència en la ciutat, vila o loch a hont se celebrave ab
los doctors d’ella, y axí en la ciutat, vila o loch se
pot celebrar la Real Audiència, no és necessari
que praecissament se celebre en la ciutat de Barcelona, y encara que las ditas constitucions sisena y octava diguen que la Audiència y Consell
Real se celebren en lo palau real de Barcelona,
en las dos salas que allí estan dedicades per los
consells, y que los scrivans dels processos, hagen
de scríurer en la sala gran del dit palau, tenint
allí los processos en sos calaxos açò se entén, celebrant-se la Audiència y Consell Real en la ciutat de Barcelona, perquè lo estatut que parla
praesuposant alguna cosa, no dispon lo praesuposat y de aquí resulta, que podent-se celebrar
la Audiència y Consell Real en ciutat, vila o
loch, ve a no estar limitat que hage de ser en
Barcelona, com las ditas constitucions tant solament tinguen loch quant la Audiència y Consell
Real se celebre en Barcelona, y no fora d’ella, ab
lo que // s.n.v // se veu clar que per rahó d’esta
translació no·s contravé a constitució alguna,
com més largament en la dita resposta a la qual
ha relació, està contengut. Y per quant en dita
junta de brassos se resolgué que se exequutassen los vots de dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, que en dita junta de brassos foren legits, y en lo hu de dits vots se resol, que en
lo tocant a la contrafacció per la dita detenció
dels dits Pi y Matalí, que per part del síndich del
General, se comparegue en la Real Audiència,
suplicant que per observança de la constitució
«Poch valdria», sots títol «De observar constitucions» y altres aplicables, y altrament sie declarat segons forma de ditas constitucions, que
ab la dita detenció dels dits Jaume Pi y Raphael
Matalí per més de trenta dies sens publicar-los
la enquesta, o dexar-los a manlleuta, se ha contrafet a la dita constitució quinta del títol «De
acusacions» y que sia feta la deguda reintegració
y esmanats los danys, axí com en ditas generals
constitucions està disposat, y en quant a la con608

trafecció de dita real pragmàtica, que en tot cas
que·s trobe algun official o ministre real exequute o haje exequutat aquella en alguna cosa
de la que encontran ab ditas generals constitucions, que se li done requesta per a què revoque
lo que hage fet o firme dupte, segons disposa la
dita constitució «Poch valdria», y que no revocant o firmant dit dubte, dins lo termini de dita
constitució, se comparega en la dita Real Audiència per medi del mateix síndich del General,
ab suplicació, demanant que·s declare haver incidit la official o ministre contrafactor en las paenas en dita constitució «Poch valdria» y altres
constitucions statuïdes. Y en lo altre de aquells
se resol, que ab la conclusió feta en la vila de
Perpinyà y en lo sacro y Real Consell de Cathalunya, ab la qual se diu haver porrogada la Real
Audiència y totas las causas que en ella se aportan per a quatre del mes de maig ara pròxim
passat, transferint la dita Real Audiència en la
ciutat de Gerona, se ha contrafet a las ditas generals constitucions quinta, sisena y octava sots
títol «De Audiència y Consell Real», y altres
semblants, y que los deputats tenen obligació
de opposar-se a la dita contrafacció, y per lo reparo de aquella, fer totas las diligèncias que disposan las generals constitucions y altres acostumades. Los dits deputats, dubtant sobre la
exequució de dits vots y tement que per comparèxer per part del dit síndich en la dita Real
Audiència // 330r // que, de alguns dies a esta
part, se és transferida, hi·s celebra en la dita ciutat de Gerona, com disposa lo hu de dits vots,
no·s contrafassa a las ditas constitucions quinta,
sexta y octava sots dit títol «De Audiència y
Consell Real», com en lo altre de dits vots se resol sobre aquest fet y altres resultants de las ditas contrafaccions, han tingudes diverses juntes
dels assessors, advocat fiscal del General y doctors aplicats, los quals, ab revolució de diverses
scriptures y attendència del fet, han fet un memorial en dret, en lo qual se funda la contravenció de las ditas constitucions quinta, sisena y octava, títol «De la Real Audiència y Consell
Real» per la dita translació de la Real Audiència
de la ciutat de Barcelona a la de Gerona. Y axí
mateix han resolt poder-se comparèxer en la
dita Real Audiència, a bé que aquella se celebre
en la dita ciutat de Gerona, sens contrafer lo
síndich, comparexent per la observança de ditas
constitucions en dita Real Audiència, per procurar lo reparo de las ditas generals constitucions, ab las protestacions y salvetats opportunes y convenients per la salvetat de son dret y
justícia, per contradir a la translació y celebració
de dita Real Audiència en la dita ciutat de Gerona, sens aprobar, ni consentir en cosa alguna, a
la dita translació. Per ont los dits deputats,
desÿant acudir a la obligació de son càrrech y en
tot ajustar-se a la exequució de las resolucions

dels dits brassos y vots dels dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, ab tot, per ser lo negoci de la importància y gravedat que·s veu, donen a vostres senyories notícia de tot aquest fet
perquè vostres senyories, ab la maduresa que de
personas tant eminents se promet, aconsellen lo
que aparexerà més convenir en la matèria corrent, tant en orde a comparèxer lo síndich del
General en la dita Real Audiència per los effectes ja dits, com al que se ha de ordenar a dit Joseph de Bellafilla, embaxador, qui de present
està aguardant dit orde en la vila de Alcalà, perquè dits deputats, ab lo consell de vostres senyories, puguen acertar al servey de Déu y beneffici de aquesta província».
E legida la dita proposició a las personas de dita
junta, votaren quiscú d’ells per son orde ab
molta maduresa y concideració, y aconsellaren a
ses senyories // 330v // que lo síndich del General comparega en la Real Audiència, firmant
dubte, comforme per los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General y doctors aplicats y
també per los brassos, és estat aconsellat, y se
continuen las embaxadas acostumadas ab sa excel·lència, per rahó del reparo de la contrafacció
de constitucions feta per la translació de la Real
Audiència de la present ciutat de Barcelona a la
de Gerona, y que se scrigue al senyor Joseph de
Bellafilla, embaxador de aquesta província, qui
de present està detingut en la vila de Alcalà,
aguardant lo orde de ses senyories, ordenant-li
y cometent-li lo cap nou de la dita contrafacció
de constitucions, feta per rahó de la dita translació de la dita Real Audiència, que represente a
sa magestat la dita contrafacció y suplique lo reparo de aquella, després de fetas las diligèncias
ab lo senyor virrey.
En aquest mateix die Miquel Calp, hu dels porters ordinaris de la present casa, constituhit personalment en lo consistori dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
féu relació a ses senyories, que lo die present,
mossèn Miquel Torrent, donsell tauler del General en la taula de Vilaller, se era personalment
representat en los càrcers de la present casa de la
Deputació, y que està pres y detingut en aquellas per ser segons dix, debitor del General, y ser
aquell presentat espontàneament en dits càrcers. E ses senyories manaren la present relació
ser continuada en lo dietari.
En aquest mateix die ses senyories donaren a
mi, scrivà major y secretari del General, un vot
fet per los magnífichs assessors, advocat fiscal
del General y doctors aplicats, lo qual manaren
ses senyories ser continuat en lo present dietari,
del tenor següent:
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«Vota dels magnífichs assessors y doctors aplicats. En lo fet consultat per los senyors deputats
del General de Cathalunya, si no obstant la resolució presa que era contra constitució de Cathalunya, la mutació de la Real Audiència de la
ciutat de Barcelona a la de Gerona, podran o
deuran los dits senyors deputats fer que lo síndich comparegués en la Real Audiència en la
ciutat de Gerona, per afirmar dubte sobre la detenció dels presos de la ciutat y de la pragmàtica
de la Ballia General, en què se ha declarat contrafacciób , // 331r // o si se prejudicarian tàcitament per la comparició, los assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats infrascrits són de vot y
parer que com dita comparició no sie acte voluntari sinó forçós, hi·s puga fer ab saludables
protestacions, que per ço poden molt bé los
senyors deputats fer dita comparició per medi
de dit síndich y firmar dubte, sens que axò sien
vistos aprovar en ninguna manera la dita mutació, ni dita comparició praeiudica in futurum.
Don Franciscus de Oluja, assessor. Anglasell, fisci
Generalis advocatus. Palmerola, assessor. Fontanella, consulens. Molera, consulens. Boix, consulens. Vinyals, consulens. Ozona, consulens».
En aquest mateix die ses senyories donaren y
liuraren a mi, dit scrivà major y secretari del dit
General, un memorial en dret fet per los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors aplicats per rahó de la contrafacció de las
generals constitucions, per rahó de la translació
de la Real Audiència de la ciutat de Barcelona a
la de Gerona, manant ser cusit en lo present dietari y és del tenor següent: «Información en drecho que se funda etcétera». Consuatur papirus
signatus littera C.
Dissapte, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, inseguint la resolució presa en la junta dels brassos de las personas dels
tres estaments, tinguda lo die de aÿr en la present casa, han ordenat fer-se a sa excel·lència,
residint en la vila de Perpinyà, per medi del molt
reverent y magnífich Raphael Llobet, canonge
de la sancta isglésia de Elna, mossèn Ros, donsell, y lo doctor misser Gregori Prats, burgès de
la vila de Perpinyà, // 331v // en continuació de
la embaxada per los dits a sa excel·lència feta,
a. vot ... aplicat, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1693.
OLUJA, JOSEPUS FONTANELLA, BOIX, FONTANELLA, VINYALS, MOLERA, VINYAS. Información en derecho en que se funda la contravención de las Constituciones V,
VI y VIII Tit. de la Real Audiencia, y consell real, por la
translación de la Real Audiencia de la ciudad de Barcelona a
la de Gerona. Barcelona. Gabriel Nogués. 1635. 8 fulls.
(ACA, Generalitat, Dietari, N-40, entre els folis 330v-331r).
Vegeu també: BC, F. Bon 2178, F. Bon 7687.
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deputats, per a satisfer a la obligació de son càrrech, procurant com és just, la íntegra observança de las ditas constitucions, privilegis y altres drets de aquesta província y que a elles o
alguna d’elles no·s fassa contravenció o violació
alguna, volent-se més assegurar del fet y de la
verdadera disposició y intel·ligència de ditas generals constitucions, y si ha elles se ha fet hi·s fa
violació o contrafacció, per la dita translació y
celebració de la dita Real Audiència en la dita
ciutat de Gerona, y axí fora de la dita ciutat de
Barcelona, inseguint resolució de braços de las
personas dels tres estaments de aquestos Principat y comtats, han tingut moltas y diversas juntas dels assessors y advocat fiscal del dit General
y de doctors gravíssims aplicats en la corrent
matèria, los quals, praecehint la praemeditació
necessària y inspecció del fet y dret de aquell resultant, han feta una informació en dret en la
qual se funda la contravenció de las ditas constitucions 5, 6 y 8 del títol «De la Real Audiència y
Consell Real» per la dita translació de dita Real
Audiència de la ciutat de Barcelona a la de Gerona, còpia de la qual se liura a vostra excel·lència, suplicant molt humilment sie vostra excel·lència servit fer mercè an aquesta província y
deputats de aquella per observança de las ditas
constitucions, manar restituhir dita Real Audiència y Consell Real en la dita ciutat de Barcelona, comforme disposan las ditas generals
constitucions y la observança de aquellas seguida fins lo die present, y axí reparar la dita contrafacció, del que dits deputats, en nom de tota
aquesta povíncia rebran singular gràcia y mercè».

continuada en lo present dietari, sots jornada de
vint-y-hu de abril pròxim passat, las embaxadas
devall scritas y continuades, enviant com han
enviat ses senyories, minuta de aquellas a dits
embaxadors, comforme més largament està
contingut en la carta de ses senyories enviada a
dits embaxadors, las quals embaxadas són del
tenor següent:
«Segona embaxada feta a sa excel·lència per la
mudança y transferiment de la Real Audiència
de la ciutat de Barcelona a Gerona. Il·lustríssim
y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a
vostra excel·lència, per orde dels deputats del
General del principat de Cathalunya y aquestos
comtats de Rosselló y Cerdanya, per lo doctor
Raphael Llobet, canonge de la sancta isglésia de
Elna, Lluýs Ros, donsell, y lo doctor en drets
Gregori Prats, burgès de la present vila de Perpinyà, a vint-y-quatre del mes de abril pròxim
passat, fonch representada a vostra excel·lència
la contrafacció de las generals constitucions y
majorment, de la 5, 6 y 8, col·locades en lo títol
«De Audiència y Consell Real», per la mudança
y transferiment de la Real Audiència de la ciutat
de Barcelona a la de Gerona, estant com està
disposat ço és, en la 5a, que si lo lloctinent de sa
magestat per a perseguir ladres o altrament, se’n
anirà del loch a hont se celebra la Real Audiència, pugue aportar-se’n lo regent la Real Cancelleria, advocat fiscal y los dos jutges de cort. Y
perquè la despedició de las causas civils no cesse, romangue en lo mateix loch la Real Audiència Civil, la qual pugue fer y despedir tot lo negoci corrent ab la forma en la dita constitució
contenguda. Y en la 6 y 8 està disposat que la
Real Audiència hage de celebrar-se en lo palau
real de Barcelona, en las salas allí mencionades,
senyalant loch als notaris, per a tenir taulell y las
scripturas, prohibint-lo tenir-loa en altre loch,
com en las ditas constitucions és de vèurer, y
també de moltas altres constitucions en las
quals se disposa lo mateix. Y altres cosas de las
quals resulta haver volgut statuhir que la dita
Real Audiència hage de celebrar-se precissament en la dita ciutat de Barcelona, perquè celebrant-se en altre loch no·s podria observar lo
disposat ab ditas constitucions, com largament
ab dita embaxada estas cosas estan contengudas, suplicant com se suplica a vostra excel·lència, ab ella fos servit // 332r // manar revocar, la
conclusió se féu per la dita translació y mudament de la dita Real Audiència y que no fos
aquella exequutada, per ser contrària a las ditas
generals constitucions. Y si bé vostra excel·lència o sa magestat ha manat fer, no contravé a las
ditas ni altres constitucions, per las rahons y
causas en la resposta contengudes. Emperò dits

332v

a. tenir-lo en, interlineat.

«Tercera embaxada feta a sa excel·lència per la
mutació de la Real Audiència de la ciutat de
Barcelona a Gerona. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos embaxadas fetas a vostra excel·lència, per ordre dels deputats del General
del principat de Cathalunya y de aquestos comtats de Rosselló y Cerdanya, per lo doctor Raphael Llobet, canonge de la sancta iglésia de
Elna, Lluýs Ros, donsell, y lo doctor en drets
Gregori Prats, burgès de la present vila de Perpinyà, la primera a 24 del mes de abril pròxim
passat, y la altra aa ... del present y corrent mes
de juny, fonch representada a vostra excel·lència
la contrafacció de las generals constitucions y
majorment, de la quinta, sisena y octava, col·locades en lo títol «De Audiència y Consell Real»,
per la mudança y transferiment de la Real Audiència de la ciutat de Barcelona en la de Gerona, estant com està disposat ço és, en la quinta,
que si lo lloctinent de sa magestat per a perseguir ladres o altrament, se’n anirà del loch a
hont se celebra la Real Audiència, puga aportara. a continuació espai en blanc d’uns 10 mms.
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se’n lo regent la Real Cancelleria, advocat fiscal
y los dos jutges de cort, y perquè la despedició
de las causas civils no cesse, romangue en lo mateix loch la Real Audiència Civil, la qual pugue
fer y despedir tot lo negoci corrent, ab la forma
en la dita constitució contenguda. Y en la 6 y 8
està disposat que la Real Audiència hage de celebrar-se en lo palau real de Barcelona, en las salas allí mencionades, senyalant loch als notaris
per a tenir taulell y las scripturas, prohibint-los
tenir-lo en altre loch, com en las ditas constitucions és de vèurer y també de moltas altres
constitucions, en las quals se disposa lo mateix y
altres cosas, de las quals resulta haver volgut statuhir que la dita Real Audiència hage de celebrar-se praecissament en la dita ciutat de Barcelona, perquè celebrant-se en altre loch no·s
podria observar lo disposat ab ditas constitucions, com largament ab ditas embaxadas estas
cosas estan contengudes, suplicant com se suplica, a vostra excel·lència ab ellas, fos servit manar revocar la conclusió se féu per la dita translació y mudament de la dita Real Audiència y no
fos aquella exequutada, per ser contrària a les
ditas generals constitucions. Y si bé vostra excel·lència és estat servit respòndrer a la dita primera embaxada per la dita translació, que vostra
excel·lència o sa magestat ha manat fer, no encontrava ab las ditas ni altres constitucions, per
las rahons // 333r // y causes en la resposta contengudes, emperò dits deputats per satisfer a la
obligació de son càrrech, procurant com és just,
la íntegra observança de las ditas constitucions,
privilegis y altres drets de aquesta província y
que a ellas, o alguna d’elles, no·s fassa contravenció o violació alguna, volent-se més assegurar del fet y de la verdadera disposició y intel·ligència de las ditas generals constitucions, y
si a ellas se ha fet, hi·s fa violació o contrafacció,
per la dita translació y celebració de la Real Audiència en la dita ciutat de Gerona y axí, fora la
ciutat de Barcelona, inseguint resolució de brassos de las personas dels tres estaments de aquestos Principat y comtats, han tingut moltas y diversas juntas dels assessors y advocat fiscal del
dit General y de doctors gravíssims aplicats en la
corrent matèria, los quals, praecehint la praemeditació necessària y inspecció del fet y dret de
aquell resultant, han feta una informació en
dret, en la qual se funda la contravenció de las
ditas constitucions 5, 6 y 8 del títol «De la Real
Audiència y Consell Real», per la dita translació
de dita Real Audiència de la ciutat de Barcelona
a la de Gerona, còpia de la qual se liurà a vostra
excel·lència ab la segona de ditas embaxadas. Y
com fins lo die present dits deputats no hagen
alcansat la mercè que se han promès de vostra
excel·lència, en manar restituhir y celebrar-se la
dita Real Audiència y Consell Real en la dita
ciutat de Barcelona, comforme disposan las di-

tas generals constitucions y comforme la observança de aquelles, seguida fins lo die present, y
axí lo reparo de la dita contrafacció, no desconfiant de la dita mercè, tornen a representar a
vostra excel·lència y suplicar lo mateix que, ja ab
ditas dos embaxadas han representat y suplicat,
del que dits deputats rebran singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència».
333v

Dilluns, a XVIII. En aquest die lo magnífich misser Benet Anglasell, advocat fiscal del General,
present en lo consistori de ses senyories, digué y
representà de paraula a ses senyories en dit son
consistori que, attès que la magestat del rey
nostre senyor li ha fet mercè de la plassa de doctor del Real Consell y altrament, per diverses
occupacions, no pot còmmodament acudir al
servey del General comforme ell desija, que per
ço renunciave en mà y poder de ses senyories líberament dit son offici de advocat fiscal, perquè
ses senyories se servescan de provehir aquell en
persona que aparexerà a ses senyories, attesa la
dita renunciació que fa de present de dit son offici. E ses senyories acceptaren la dita renunciació si y comforme per capítols de Corts los és lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del dit General.
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Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del dit General.
Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de la bolla del General.

334v

611

En aquest mateix die lo magnífich misser Hierònym Palmerola, altre dels magnífichs assessors del General, present en lo consistori de ses
senyories de paraula, digué y representà a ses
senyories que ell, en exequució de la deliberació
feta per ses senyories a XXI del present y corrent
mes de juny, acerca de la anada que ell y lo magnífich síndich del General han de fer a la ciutat
de Gerona, per a comparèxer lo dit síndich en la
Real Audiència, que de present se celebra en la
dita ciutat de Gerona y proposar en ella lo dubte acerca de la contrafacció mencionada en dita
deliberació, entenia partir lo die present, juntament ab lo dit síndich, y axí se despedia del
consistori per lo dit effecte. E ses senyories encontinent, manaren ser donats y liurats al dit
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En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del General.

magnífich misser Hierònym Palmerola los actes
y scriptures conferents per lo dit negoci, los
quals estaven trets en pública y auctèntica forma
y aparellats per mi, scrivà major y secretari del
dit General, per lo dit effecte, de orde y manament de ses senyories, las quals, dit doctor misser Palmerola, rebé en lo dit consistori y presència dels senyors consistorials de aquell, de mà de
dit scrivà major, y manaren ser-ne feta nota en
lo present dietari.

Dimars, a III. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat de Barcelona per continuar los arrendaments de la bolla del dit Generala.
336r

Dimars, a XXVI. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Joan Francesch Daltà, lo qual mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories ha fet relació que mossèn Narcís Fontanet, cavaller racional del General y present casa de la Deputació,
està detingut de malaltia corporal, per la qual
jau en lo llit de febra contínua, per la qual té necessitat de curació. Y axí bé necessitat de surrogat y açò dix saber per haver-lo visitat y visitarlo de present.
335r

En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de las bollas
del dit General.
Divendres, a
Pere.

XXVIIIIo.

Festa del apòstol sanct

Dissapte, a XXX. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat de
Barcelona per a continuar los arrendaments de
las bollas del dit General.

Juliol MDCXXXV
335v

Dilluns, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen en son consistori una carta dels senyors
Raphael Llobet, canonge de la sancta iglésia de
Elna, Luýs Ros y Requesens, donsell, y lo doctor misser Gregori Prats, burgès de la vila de
Perpinyà, embaxadors de General de Cathalunya per al excel·lentíssim senyor lloctinent General de sa magestat en aquestos Principat y
comtats, residint en la vila de Perpinyà, dada en
Perpinyà a 27 de juny pròxim passat, y una còpia auctèntica de una embaxada feta per dits
senyors embaxadors, de orde de ses senyories a
sa excel·lència, per lo reparo de las contrafaccions de las generals constitucions, drets y privilegis de aquesta província, ab la resposta feta per
sa excel·lència a la dita embaxada, la qual carta
és en la plica de cartas corrent y la còpia de dita
embaxada és del tenor següent: «Dilluns als
XXVI de juny MDCXXXV, en Perpinyà. Refereix a
mi Andreu Bosch notari». Consuatur papirus
signatus littera A.
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En aquest die lo honorable Joan Salvador, apothecari ciutadà de Barcelona, ajudant segon del
racional y present casa de la Deputació, constituït personalment en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, congregat en la sala dita del consistori, en
presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, y dels testimonis devall scrits, digué y representà de paraula a ses senyories, que ell renunciava lo dit offici, en favor del doctor misser Magí
Pozo, doctor en drets, ciutadà de Barcelona y no
altrament, lo dit son offici de ajudant segon del
racional, de mà y poder de ses senyories, com en
effecte renunciava aquell, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació
y provehir dit offici ab los salaris y emoluments
ad aquell pertanyents, en persona del doctor
misser Magí Pozo, comforme per capítols y actes
de Cort poden y deuen ses senyories fer la dita
provisió, attès dit offici és dels antichs y és estat
provehit en persona de dit Joan Salvador, del qui
obtenia aquell. E ses senyories admeteren la dita
renunciació offerint-se promptes en fer lo que sie
de justícia. De quibus et cetera. Presentibus pro
testibus honoribus Hieronymo Gali et Michaele
Marquez, notariis, civibus Barcinonae.
Dijous, a V. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, presents en lo
consistori de ses senyories donaren a ses senyories un vot posat en scrits per ells ab doctors
aplicats, fet sobre las coses contengudes en la
suplicació donada per lo procurador fiscal del
General a dos del present y corrent mes // 336v
// de juliol, lo qual vot y suplicació manaren ses
senyories ser continuat y continuada en lo present dietari, del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya acerca del contengut en una suplicació a ses senyories presentada, per part del
procurador del General, de consell de son magnífich advocat fiscal a dos del corrent, los assessors del dit General, ab los doctors aplicats són
de vot y parer que, attesa la instància que ab dita
a. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1693-1694.

suplicació fa lo dit procurador del General, los
dits senyors deputats tenen obligació de fer
aprehensió de les botigues de Ramon Roger y
altres botiguers de la present ciutat, que tenian
part en lo arrendament de la bolla en lo trienni
proppassat, que lo dit procurador del General
preté ser caygudes en frau y haver de ser confiscades al General. Però per quant si·s feya la
aprehensió en son rigor, serie gran dany, no sols
de la part, però encara del dit General, perquè
se anirian entre tant gastant y perdent les robes.
Per ço los mateixos assessors y doctors aplicats
són de vot y parer que·s fassa en esta forma ab
que erit satis cautum Generalis ço és, que los
senyors deputats envien officials a descríurer totes les robes de les botigues y descrites, les encomanen als mateixos amos que les tingan pro
manifesto Generalis y presten idònea caució de
donar-ne rahó sempre los serà demanat, y que la
causa sie comesa als magnífichs assessors perquè
passen avant en la causa del frau que preté lo
procurador del General. Don Franciscus de Uluja, assessor. Aguilo, assessor. Fontanella, consulens. Ozona, consulens. Boix, consulens»a.
337r

Divendres, a VI. En aquest die Steve Torrabruna, corredor de coll públich y jurat de la present
ciutat de Barcelona, ministre del General, constituhit personalment en la scrivania major del
dit General, mitjensant jurament per ell prestat
en lo ingrés de son offici, ha fet relació a ses senyories y a mi, scrivà major y secretari del dit
General devall scrit, com ha pública persona rebent aquell per ses senyories y per lo dit General
y per los qui tinguen interès, que ell y Salvador
Cuyner, també corredor, son company, de manament de ses senyories, han encantat y subhastat en lo encant públich, per los lochs públichs
solits y acostumats de la present ciutat de Barcelona, per temps no sols de trenta dies, però encara molt més, que passa de dos anys y mig, tota
aquella casa ab un portal rodó obrint en lo carrer de la Freneria y una botiga junta ab dita casa
que és drogueria ab dos portals obrints, lo hu
en lo dit carrer de la Freneria y l’altre en lo carrer de la Libretaria, la qual botiga fa cara al dit
carrer de la Freneria y també al carrer de la Libretaria, la qual casa tenia y posehia lo doctor
Gervasi Gorí en lo sobredit carrer, ab entrades y
exides, drets y pertinències de aquella en la tabba expedida per effecte de la dita encantació y
subhastació, que fonch liurada al dit Salvador
Cuyner, son company, a 20 de juny 1633, més
largament designada, y que han posada la primera, segona y tercera lanternas en la forma
acostumada, y que no han trobat comprador o
compradors alguns que digués dita o ditas algua. a continuació un vot i una suplicació transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 1694-1695.
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nas en dita casa y botiga, sinó és Domingo
Prats, droguer ciutadà de Barcelona, qui últimament y en las últimas de ditas lanternas, ha
donat dita en dita casa y botiga de mil sis-centas
liuras moneda barcelonesa pagadores ço és,
quatre-centas noranta que se ha de retenir per
rahó de vint-y-quatre liuras y deu sous dels censos annuals que fa la dita casa, lo qual cens dit
Domingo Prats se hage de encarregar, axí en lo
preu, com en las pensions, y pagar als senyors //
337v // alovaris, los quals reben lo dit cens, sens
contribució alguna del dit General; y las restantsa
mil cent-y-deu liuras donarà y pagarà a ses senyories y al dit General ço és, doscentas liuras
de present en la firma del acte de la dita venda y
las restants nou-centas y deu liuras, donarà y pagarà a ses senyories y al dit General a rahó de
cent sinquanta liuras per quiscun any, obligants
a pagar las ditas mil cent-y-deu liuras en lo
modo y forma, terminis y pagas demuntdits, ab
acte rebedor en la scrivania major del dit General, ab obligació de sa persona y béns com ha
deutes fiscals y reals. Y axí de orde de ses senyories ha liurat la hasta fiscal al dit Domingo Prats
com a més donant y offerint en lo encant públich, per lo preu demuntdit pagador, ab lo
modo y forma demuntdits.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya reberen en
son consitori una carta del magnífich misser
Hierònym Palmerola, altre dels magnífichs assessors del dit General, enviat per ses senyories
en la ciutat de Gerona per a opposar lo dubte,
juntament ab lo síndich del dit General, dada en
Gerona a quatre del corrent, ab una còpia de la
suplicació de dita opposició, la qual suplicació y
carta manaren ses senyories ser cusida en lo present dietari, y són del tenor següent: «Excelentissime Domine. Ex parte conciliariorum et cetera». Inseratur ut in papiro signato littera A, y la
carta signada de letra B.
En aquest mateix die ses senyories anaren en la
Lotja de la mar de la present ciutat de Barcelona
per continuar los arrendaments de las bollas del
dit General.
En aquest mateix die vingueren en consistori de
ses senyories los magnífichs Francesch Xammar,
donsell, y Joseph Miquel Quintana, ciutadà
honrat de Barcelona, enviats per los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de
Barcelona, los quals donaren a ses senyories en
son consistori una suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors deputats, lo síndich de
la ciutat de Barcelona etcètera». Consuatur ut
in papiro signato litera B. E ses senyories oÿda la
a. a continuació ratllat, cent.
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dita suplicació manaren a mi,a // 338r // Antoni
Thió, notari, scrivà major y secretari del dit General, tocàs al peu de aquella la decretació següent: «Oblata VI iulii MDCXXXV. In consistorio
et cetera». Inseratur et cetera.

339r

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja del mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas del dit General.
Dimars, a X. Festa del gloriós sanct Christòfol.
Dimecres, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, tenint consistori en la casa de la Deputació en la
forma y modo acostumats, reberen una carta
del magnífich misser Hierònym Palmerola, //
338v // assessor del General, qui de present se
troba en la ciutat de Gerona, enviat per ses senyories en dita ciutat, en la qual de present se
celebra hi·s té la Real Audiència de aquestos
Principat y comtats, per lo negoci del dubte
proposat en dita Real Audiència, acerca de la
contrafacció de las generals constitucions y, en
particular, de la quinta sots títol «De acusacions
y denunciacions», per la captura de mandato y
llarga detenció de las personas de Raphael Matalí y Jaume (Pi) detinguts en los dits càrcers reals, de mandato de sa excel·lència sens donar
aquells a manlleuta, ni assignar-los jutge, comforme disposa la dita constitució, juntament ab
una còpia auctèntica y fefahent de uns procehiments fets per lo síndich del General en la dita
Real Audiència, de consell de dit magnífich misser Hierònym Palmerola, en la matèria de dit
dubte, la qual carta de manament de ses senyories és estada posada en la plica corrent de la
scrivania major y la còpia de dits procehiments
és cusida en lo present dietari en la forma següent: «Excelentissime Domine. Ex parte concilianorum et cetera». Consuatur prout est papirus
consutas in presenti dietario et cetera. Signatus
littera F.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la present
ciutat de Barcelona per a continuar los arrendaments de las bollas del dit General.
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del Generalb.

a. a continuació una suplicació i una carta transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1695-1696.
b. a continuació una embaxada i una carta transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1696-1699.
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Dissapte, a XIIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, reberen una carta dels embaxadors de ses
senyories que són en la vila de Perpinyà, en rahó
de la embaxada han fetaa ditsb embaxadors al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, de present residint en la vila de
Perpinyà, acerca de la contrafacció de las generals constitucions de aquestos Principat y comtats, per rahó de tenir y celebrar-se la Real Audiència en la ciutat de Gerona, juntament ab
una còpia auctèntica de dita embaxada, la qual
còpia de dita embaxada, per orde manament de
ses senyories és continuada en lo present dietari
y la carta és posada en la plica corrent. Y dita
embaxada és del tenor següent: «Dimars als X
de juliol etcètera». Consuatur papirus signatus
littera D.
En aquest mateix die lo magnífich mossèn Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, servint
lo offici de racional del General y present casa
de la Deputació, per la indisposició corporal de
mossèn Narcís Fontanet, cavaller, qui obté dit
offici en virtut de licència a ell concedida, per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, present en lo consistori de ses senyories, ha relació de paraula a ses
senyories, que lo magnífich Francesch Descallar
y Sorribes, sobrecullidor del General en la part
de levant, ha comptada la terça de juliol, agost y
setembre 1633 y pagada aquella, exceptat los libres y diners de la taula de Puigcerdà y sa
col·lecta. Y axí bé fa relació a ses senyories com
de la terça de juliol, agost y setembre 1632 faltan los libres de Mataró, més de la terça de octubre, novembre y dezembre de dit any 1632
faltan los libres y diners de las taulas de la vila de
Caldes de // 339v // Monbuy y Sanct Feliu de
Codines, més de la terça de abril, maig y juny
1633 faltan los libres y diners de la taula de
Sanct Feliu de Guíxols. Y més fa relació que totas las terças de las taulas de tota la col·lecta de
levant, tocants a cullir a dit Francesch Descallar,
faltan tots los libres y diners, des de la última
terça que·s juliol, agost y setembre 1633, fins lo
die present, se deuen tots los libres y diners de
totas las terças caygudas fins lo die present.
Dimars, a XVII. En aquest die vingué en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, lo magnífich misser
Pere Montserrat y Ruffet, servint lo offici de
síndich del dit General, durant la absència de
mossèn Francesch Dalmau, síndich del General,
en virtut // 340r // de licència per ses senyories a
ell concedida, ha fet relació a ses senyories que
a. a continuació ratllat il·legible.
b. a continuació ratllat, senyors.

nes ço és, tres de cada estament següents ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors, don
Francisco de Oluja, degà de la Seu de Leyda, fra
don Jaume Meca y Terça, lo doctor Francesch
Peroy, canonge y capíscol de la Seu de Tortosaa.
// 341r // Per lo estament militar los senyors,
mossèn Ramon de Boxadós y Cornet, mossèn
Lluýs de Foixà, donsell, mossèn Balthezar de
Claramunt, donsell. Per lo estament real los
senyors, mossèn Magí Florença, ciutadà honrat
de Barcelona, misser Domingo Ozona, doctor
en drets, mossèn Joseph Morgades, ciutadà
honrat de Barcelona.

ell, per orde de ses senyories, se conferí a 17 del
corrent en lo consistori dels molt il·lustres senyors inquisidors, en lo qual trobà tant solament lo senyor inquisidor Abat y li representà,
de part de ses senyories, que una causa que havia comensada Jaume Matoses, parayre de la vila
de Piera, com ha familiar del Sanct Offici en son
tribunal, citant en ella lo reverent Jaume Móra,
prevere, devallant de una proprietat que dit
Móra havia comprada del procurador fiscal del
General, en virtut de una exequució que, attès
ere interès del fisch y per consegüent, se havia
de tractar en lo consistori de la Deputació y per
a assencar a sa senyoria de què en dita causa tenia interès lo fisch del General, li féu occular ostensió extrajudicialment dels actes de dita proprietat. Y dit senyor inquisidor féu de resposta a
ell dit síndich, que entregàs los actes demuntdits, al notari de la causa qui ésa... Ribera, per a
que vistos aquells, li·n fes relació, y axí encontinent los entregà a dit Ribera y ell, dit síndich, és
tornat vuy que comtam als 17 del dit mes de juliol per la resposta y li ha ditb ... Ribera, notari,
que dit senyor inquisidor li havia dit que digués
a ell dit síndich, que quant li constaria judicialment que en dita causa estava interessat lo dit
fisch del General, faria lo que seria de justícia. Y
ses senyories manàrem a mi Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, notari, scrivà major y
secretari del dit General, continuàs la dita relació en lo present dietari. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die hi hagué junta de brassos
en la present casa per fer extracció de nou habilitadors, per los qui poden ser inseculats en deputats y oÿdors, per la inseculació fahedora // 340v
// en aquest die, dels lochs vaccants de deputats
y oÿdors. Y serviren de braços los testimonis, los
quals foren los següents ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors, don Ramon de Magarola, ardiaca de la Seu dec Barcelona, lo doctor
Francesch Morillo, ardiaca y canonge de la Seu
de Urgell, don Francisco Çabater, del orde de
Sanct Joan. Per lo estament militar los senyors,
mossèn Onoffre Morell, donsell, mossèn Ramon Spuny, donsell, mossèn Francesch Ferrer,
donsell. Per lo estament real lo senyors, mossèn
Antoni Magarola, ciutadà honrat de Barcelona,
misser Barthomeu Soler, misser Ramon Cuberta, doctor en drets ciutadà de Barcelona.

En aquest mateix die estant ses senyories en lo
acte de la extracció dels habilitadors de deputats
y oÿdors de comptes, que han de ser en lo pròxim vinent trienni, havent lo magnífich mossèn
Bernat Valencas, fent lo offici de racional de la
present casa, per malaltia de mossèn Narcís
Fontanet, obtenint lo dit offici publicat per debitor, continuat en lo libre de Vàluas, lo molt
reverent y noble don Francisco de Oluja, degà y
canonge de la Seu de Leyda, per fermança per
ell feta al quondam molt il·lustre y reverendíssim senyor don Pere Antoni Serra, bisbe de
Leyda, deputat ecclesiàstich, en la caució per ell
prestada per rahó del dit càrrech de deputat, y
ser estades condempnades per la visita del General últimament feta, les fermanças donades
per dit senyor bisbe deputat, en pagar algunas
quantitats per lo dit senyor bisbe, y essent estada feta contradicció al dit fent lo offici de racional per part de dit senyor degà Oluja, pretenent
no ésser ell prohibit de concórrer en las extraccions se fan en // 341v // la present casa, per rahó
de dita fermança, per ço, que la visita no ha alterat lo modo de la sua obligació, per ser estada
aquella fidejussòria y no principal, y les fermanças no són prohibides de poder concórrer
en ditas extraccions, ses senyories cometeren la
declaració de aquest fet als magnífichs misser
Hierònym Palmerola, altre dels magnífichs assessors, y misser Joseph Fontanella, fent lo offici
de advocat fiscal del General, dits magnífichs assessor y advocat fiscal donaren a ses senyories en
scrits son vot y parer y aquell manaren ser cusit
en lo present dietari, que és del tenor següent:
«En lo fet consultat etcètera». Consuatur papirus signatus littera A.
341r
bis

Y axí en aquest mateix die, en presència de dits
brassos y testimonis sobredits, qui serviren de
brassos, foren extrets en habilitadors nou persoa. a continuació espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació repetit, dit.
c. a continuació ratllat, Urgell.

Diumenge a XXII. En aquest die fonch feta extracció de deputats y oÿdors segons forma del
capítol de extraccions, en que foren testimonis
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
don Ramon Magarola, ardiaca de la Seu de Barcelona, fra don Francisco Çabater, del hàbit de
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 16991700.
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Sanct Joan, comanedor de Tortosa, lo doctor
Miquel Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona. Per lo estament militar los senyors, Ramon Spuny, donsell, don Francisco de Surribas
y Rovira, don Lluýs Garau. Per lo estament real
los senyors, misser Barthomeu Soler, mossèn
Hierònym Axada, ciutadà honrat de Gerona, y
misser Domingo Ozona.
341v
bis

Y axí en la solita y acostumada forma foren extrets los següents, deputat ecclesiàstich lo senyor fra don Miquel de Alentorn, abat de
Amer. Deputat militar lo senyor don Francesch
de Lupià, populat en la vila de Perpinyà. Deputat real lo senyor mossèn Pere Prats, ciutadà de
Gerona. Oÿdor ecclesiàstich lo senyor don Herrich de Alamany, sacristà y canonge de la Seu de
Urgell. Oÿdor militar lo senyor mossèn Francesch de Malla y Conanglell, donsell en la vegueria de Vich domiciliat. Oÿdor real lo senyor
mossèn Jaume Badaula, mercader de la vila de
Perpinyà.
Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas del General.

342r

Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present per a continuar los arrendaments de
las bollas del General.

342v

Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas del General.

Agost MDCXXXV
343r

Dimecres al primer. Entre las deu y onse horas
abans migdie, qui encara no havien jurat los
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General novament extrets.
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En aquest die entre las deu y onse horas abans
migdie y abans de què los senyors deputats novament extrets prestassen son jurament, per
rahó de son càrrech de deputats, essent dits deputats novament extrets devant de la stància
dita del consistori, y essent axí mateix los senyors deputats antichs devant la dita stància,
juntats tots los dits deputats y oÿdors de comptes nous y vells, lo senyor bisbe de Barcelona,
deputat ecclesiàstich absent, volent partir per a
anar en la Seu a oyr missa, comforme s’és acostumat de fer, abans de prestar dits deputats y
oÿdors de comptes nous lo jurament en lo ingrés de sos càrrechs, lo senyor don Francesch de
Lupià, deputat militar novament extret, en
presència de mi Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del General,
y dels testimonis devall scrits, de paraula ha denunciat a dits senyors deputats antichs, que ell
és arrendador eo partícip en lo arrendament
dels drets de la bolla de Perpinyà, trienni pròxim passat, y que axí, en conformitat dels capítols y actes de Cort, usos, pràtigues, styls y observanças del General y present casa de la
Deputació, los denunciava la dita participació
que té en lo dit arrendament y que cedia y
transferia, comforme de present cedí y tranferí
la dita sua participació del dit dret de dita bolla,
en persona del noble don Gabriel de Lupià, en
la vila de Perpinyà populat, allí present y acceptant, comforme acceptà la dita participació,
translació y cessió de aquella. E dits senyors deputats y oÿdors de comptes vells respongueren
que ells tenian entesa la dita denunciació y declaració, cessió y translació de dita participació
// 343v // feta per dit senyor don Francesch de
Lupià, en favor y persona del dit don Gabriel de
Lupià y la acceptació feta per dit don Gabriel,
de las quals cosas és estat levat acte per mi, dit
scrivà major. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
Laus Deo.

1635-1638

Agost MDCXXXV
1r

Dimecres, lo primer. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, lo real absent de la present ciutat,
qui encara no ha jurat, novament extrets a vinty-dos de juliol pròxim passat per lo trienni que
comensarà lo die present, juraren en la forma
acostumada en la sala vella del foch de la present
casa, estant los dits senyors deputats y oÿdors
nous per son orde, assentats a la part de la paret
ab una taula gran, ab lo missal devant y los deputats, lo ecclesiàstich absent y oÿdors vells a la
altra part de la dita taula. Y lo noble don Ramon
de Semmanat, doctor en drets, ardiaca major y
canonge de la Seu de Barcelona, official y vicari
general del senyor bisbe de Barcelona, y lo veguer al cantó de la taula y lo scrivà major y secretari del dit General al altre cantó, publicant y
legint allí lo jurament y publicat. Y fet dit jurament y oÿda la sentència de excomunicació y los
l·aya prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de dit veguer, se assentaren
tots per son orde y se’n anaren fins al hort, y allí
se despediren abans de jurar servant la forma següent, ço és, que los senyors deputats y oÿdors
vells se’n vingueren primer en la Deputació y
se’n entraren en consistori, y feren allí negoci. Y
los senyors deputats y oÿdors nous vingueren
en dita casa, comensant lo senyor oÿdor militar,
ben acompanyat, y després lo senyor oÿdor ecclesiàstich, y axí consequutivament los demés. Y
allí se’n entraren en lo consistori vell, dit del
ivern, aguardant que·y fossen tots, fent oracióa
axí com venien en la capella xica, que estava parada. Y aprés que·y foren, los porters ordinaris
de la present casa avisaren com estavan ja tots
los senyors deputats y oÿdor juntats, hisqueren
ab las masses grans fins a los claustres y allí se
ajuntaren tots vells y nous en la // 1v // forma següent, ço és, que lo senyor deputat vell se posa
a la mà dreta del senyor deputat nou. Y axí ma-

teix per son orde, restant en consistori lo senyor
deputat ecclesiàstich nou, per faltar lo senyor
deputat ecclesiàstich vell, y de aquesta manera
anaren fins a la Seu en la capella de la gloriosa
Sancta Eulària ben acompanyats. Y arribats allí
se assentaren ab sos banchs de espalleras, ço és,
los vells a la part del evangeli y los nous a la part
de la epístola, y oÿren la missa. Y oÿda la missa,
los senyors deputats vells y nous reberen lo Santíssim Sagrament, ab gran devoció, y aparegué
molt bé a tots los presents. Y fet açò se’n tornaren en la present casa, anant los vells a la mà esquerra y los nous a la dreta. Y arribats en la present a la sala vella del foch y prestà lo dit
jurament com dalt està dit. E fet açò se’n entraren dits senyors deputats y oÿdors vells se despediren dels nous y se’n anaren quiscú d’ells en
sa casa, y los nous se’n entraren en consistori y
feren negoci, assentant-se quiscú d’ells ab ses
cadires, comforme sos praedecessors havian acostumat. Y a cap de poch quiscú de dits senyors
deputats y oÿdors se’n anaren en sa casa acompanyat de son porter y massa de son estament y
tots acompanyats de molts cavallers y officials.
En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
hora del il·lustríssim y reverentíssim senyor bisbe de Barcelona en la tarda, entre las tres y quatre horas, lo anaren a visitar consistorialment ab
molt gran acompanyament de molts officials y
ministres del General, y arribats a sa presència
los rebé ab molta cortesia. Y aprés se despediren
ab molta cortesia y se’n tornaren en la present
casa ab lo mateix acompanyament.
Dijous, a II. En aquest die entrà en lo consistori
de ses senyories mossèn Joan Boher, secretari de
sa magestat, y donà y liurà en mans de ses senyories en dit sona // 2r // consistori, una carta de la
magestat del rey nostre senyor dirigida a ses senyories, sagellada ab lo sagell real, la qual manaa. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1701.

a. a continuació ratllat, fent oració.
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ren ses senyories desclòurer y legir en consistori,
y legida aquella, manaren ser continuada en lo
present dietari, la qual és del tenor següent:
«El rey.
Diputados, yendo el regente Mathías Bayetola de
Cavanillas por visitador de nuestros officiales reales de essos nuestros Principado y condadosa, comforme lo dispuesto por los capítulos quinto y sexto
que se concedieron a esse nuestro Principado y
condados en las Cortes que se celebraron el anyo
1599 en essa nuestra ciudad de Barcelona, sobre
la visita que se ha de hazer de seis en seis anyos a
los dichos officiales, y desseando que dello se consiga el fruto que se pretende, no ha parecido acompanyarle con esta, para que, como negocio concerniente al benefficio universal y particular de essa
provincia por una parte, le ayudéis, assistáis y advirtáis de todo lo que a este propósito convenga,
comforme a la confiança que de vosotros hazemos,
que alende que en ello cumpliréis con vuestro dever, lo recibiremos en accept(o) servicio. Dada
enb... ac ... de MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentinus de
Villanueva, secretarius».
En aquest mateix die se féu extracció de visitadors del General en la forma ordinària y comforme disposició del capítol primer // 2v // del
nou redrés, en presència dels brassos y de nou
testimonis, los quals testimonis serviren de
brassos y foren los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, Onoffre Palau,
ardiaca major y canonge de la Seu de Vich,
Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de Gerona,
fra Jaume Paller, monjo de la religió de Sanct
Benet. Per lo estament militar los senyors, don
Phelip de Alentorn, en la present ciutat de Barcelona populat, don Gabriel de Lupià, en la vila
de Perpinyà populat, mossèn Domingo Malla,
donsell en la ciutat de Vich domiciliat. Per lo estament real los senyors, Pere Vicents, sayts mercader de Gerona, misser Miquel Carreras menor, ciutadà honrat de Barcelona, Jacinto Ham,
burgès de la vila de Perpinyà.
Y encontinent fonch feta extracció en la forma
que·s sol fer de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors los següent, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, mossèn Joan
Pere Reart, canonge de la Seu de Elna, lo doctor Pere Pau Rabassa, canonge de la Seu de Tara. candados, al manuscrit.
b. a continuació espai en blanc d’uns 13 mms.
c. a continuació espai en blanc d’uns 10 mms.

ragona, lo doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de la Seu de Leyda. // 3r // Per lo estament militar los senyors, mossèn Francesch
Puigjaner, donsell en Barcelona domiciliat,
mossèn Pere Moner de Solanell, donsell en la
vila de Camprodon domiciliat, mossèn Joan de
Malgar, donsell en Barcelona domiciliat.
E feta la dita extracció dels demuntdits senyors
mossèn Francesch Puigjaner, mossèn Pere Moner de Solanell y mossèn Joan de Malgar per lo
dit estament militar, extrets com està dit, encontinent comparegué devant de ses senyories en
son consistori, junt per a continuar la dita extracció per lo estament real que encara no estava
feta, lo dit mossèn Francesch Puigjaner, lo qual
de paraula, en presència de mi, notari y scrivà
major del General y dels honorables Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris reals, testimonis
cridats per lo present acte, digué que per cosas
son ánimo movents renunciava al dit càrrech de
hu dels dits senyor visitadors en lo qual, de present, era estat extret, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories, consultat lo cas present, respongueren que admetien la dita renunciació si y en
quant poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès, de las quals cosas, a instància de dit
Puigjaner y de manament de ses senyories, és estat levat acte per mi, dit scrivà major, en presència dels testimonis demuntdits, y encontinent
fonch per ses senyories procehit a fer extracció
de altre rodolí en la forma demuntdita, en lo
qual fonch trobat continuat lo nom de mossèn
Honorat de Bearn, donzell. Per lo estament real
los senyors, mestre Hierònym Joan Roig, doctor en medicina, // 3v // mossèn Francesch Fortunyó, ciutadà honrat de Tortosa, mossèn Pere
Axada, ciutadà honrat de Barcelona y Gerona.
Divendres, a III. En aquest mateix die vingué en
consistori de ses senyories mossèn Joan Boher,
scrivà de manament de sa magestat, lo qual presentà a ses senyories en son consistori un privilegi, contenint commissió, fa sa magestat al regent
Bayetula Cabanillas, per la visita que sa magestat
manà fer dels officials reals del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, donant y liurant a ses senyories còpia auctèntica
de dit privilegi. E ses senyories manaren que dita
còpia fos continuada en lo present dietari. Y
respongueren de paraula que ells mirarien lo paper que·ls liuran y procurarien en tot, acudir a
la obligació de son càrrech, la qual còpia de dit
privilegi és del tenor següent: «Phillipus, Dei
gratia, rex Castellae, Aragonum et cetera». Consuatur dictus privilegium signatus littera A.a
a. a continuació una comissió reial transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1701-1704.
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4r

E aprés al VIIIIo de dits mes y any vingueren en
consistori de ses senyories, los magnífichs Francesch Xammar, donsell, y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, de part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, los quals, primer de paraula y després en
scrits, explicaren a ses senyories una embaxada,
en resposta de la que lo die de sis del corrent,
dits molt il·lustres senyors consellers reberen de
ses senyories, la qual és del tenor següent:

Dilluns, a VI. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de
las bollas del dit General.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunyaa, per medi dels magnífichs Antoni Thió,
ciutadà honrat de Barcelona, y Bernat Valencas,
ciutadà honrat de Gerona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
de Barcelona una embaxada, la qual explicaren
primer de paraula y aprés liuraren aquella en
scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya han rebut carta de
don Joan Grau y Montfalcó, son agent en la
cort de sa magestat, de 28 de juliol pròxim passat, avisant, dit agent a dits deputats, del estat
del negoci se li encomanà acerca de suplicar a sa
magestat fos de son real servey donar licència a
Joseph de Bellafilla, embaxador de aquesta província per estar en públich en la dita cort, per a
tractar los negocis se li eren de nou comesos y
de las diligèncias fetas per dit agent, de las quals
se fa menció en un capítol de dita carta, y també
de una còpia del memorial donà dit agent a sa
magestat en orde al ja dit. Y com dits deputats
hagen entès que los negocis novament comesos
al dit embaxador, tenen respecte an aquesta ciutat y a vostres senyories y desijan en tot acudir al
gust de vostres senyories y beneffici de la ciutat,
tenint y guardant ab ella y ab vostres senyories,
la deguda // 4v // conformitat y correspondència, ha aparegut donar-ne avís a vostres senyories com ho fan ab esta y ab la còpia de dita carta y memorial que·s liura a vostres senyories,
suplicant sien servits fer-los mercè de donar-los
intel·ligència del que aparexerà a vostres senyories convenir y ser del servey y beneffici de
aquesta ciutat, representant a vostres senyories
que dits deputats procuraran acudir en tot lo
que convingue y donarà loch la obligació de son
càrrech, del que rebran de vostres senyories
mercè molt singulà».

«Molt il·lustres senyors. A sis del corrent reberen los senyors consellers la embaxada foren servits vostres senyories fer-los y ab ella molt particular mercè, pus veren la bona disposició tenen
vostres senyories en fer mercè a esta ciutat, en
tot lo que sie son beneffici, per part de la qual
offereixen a vostres senyories la mateixa conformitat y correspondència com sempre la han tinguda estas dos casas, y suplican a vostres senyories sien servits fer mercè a Barcelona en
continuar aquellas, com ho speran axí de vostres
senyories».
E ses senyories manaren la present resposta ser
continuada en lo present dietaria.
5r

Dimars, a VII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats enviaren, per medi de don
Francesch de Vallgornera y Senjust, en Barcelona populat, y lo doctor misser Jacinto Fàbregues, ciutadà honrat de Barcelona, embaxada al
molt il·lustre y spectable senyor don Aleix de
Marimon y Jaffer, portantveus de general governador en aquest principat de Cathalunya, la
qual dits embaxadors reportaren y explicaren
primer de paraula, y després la donaren y liuraren a sa senyoria en scrits, que és del tenor següent:

E tornats los dits senyors embaxadors en lo consistori de ses senyories, referiren a ses senyories,
que ells havien feta y reportada la dita embaxada
a dits senyors consellers y que havien respost
que estimaven en molt a ses senyories lo bon
cuydado, y que mirarien lo contingut en lo paper que·ls era donat, juntament ab los més papers, y del que resolrria farian sabidors a ses senyories.

«Molt il·lustre senyor. En virtut dels privilegis
del General de aquestos principat de Cathalunya, capítols y actes de Cort, pràtigues, styls y
observanças del dit General y del jurament, sagrament y homenatge que presten y son tinguts
fer y prestar los officials y ministres reals als deputats del General de Cathalunya, en las cosas
espectants a la administració y exercisci de son
càrrech, de exequir y cumplir las requestas de
aquells, han y deuen ser servits dits officials y
ministres reals y per consegüent, vostra senyoria
molt il·lustre, en assistir y donar favor, auxili y
consell a dits Deputats y als officials y ministres
del dit General en las cosas spectants y concernents la dita administració y exercisci del dit
General. Y com de present se offerescan cosas
de la dita administració y exercisci, y que neces-

a. a continuació ratllat, en.

a. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 5,
pàg. 1704.
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Jaume Joan Rossell, prevere en la Seu de Barcelona benefficiat, obtenint lo offici de receptor
de la casa de la Deputació y General de Cathalunya y en dit nom, de las avarias de la Real
Thezoraria per lo dit General, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Francesch
Pons, notari públich de Barcelona, als set del
present y corrent mes de agost, com dit notari
ab ses certificatòrias letras ne fa fe, en dit nom
constituhit personalment en lo consistori del
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, congregat en la sala dita del consistori en presència de mi, Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, notari, scrivà major y secretari del dit General, a ses senyories y al dit
son consistori, la suplicació en scrits que és del
tenor següent: «Molt il·lustres senyors mossèn
Jaume Joan Rossell, prevere». Consuatur dicta
suplicatio prout in papiro signato A, qua inserta
dices.

sitan precisament de la assistència, presència y
auxili de vostra senyoria, per ço dits deputats,
representant ab esta a vostra senyoria, la dita
obligació, y en quant menester sie, parlant ab lo
degut acato y reverència, amonesten y requereixen sie servit vostra senyoria en prestar y donarlos la presència y assistència // 5v // de vostra
senyoria, favor y auxili que convinguen, per la
dita administració y exercisci de dit General y
càrrech de dits deputats officials y ministres de
aquells y en particular, en lo torb y impediment
se fa de present al dit General, officials y ministres de aquell, en la cobrança y exacció de sos
drets, per occasió de unas robas y mercaderias
que de present són detingudes, contra forma
dels capítols y actes de Cort, usos, pràtigues,
styls y observanças del dit General en las atarassanas de la present ciutat, per algunas personas,
contravenint a la dita exacció, representant a
vostra senyoria la vigència y necessitat del fet
que no admet dilació, sens notable contrafacció
de las generalitats, drets, privilegis y prerrogatives del dit General. Y que si a ella no se acut ab
la puntualitat que·s just, serà per falta de no tenir dits deputats officials y ministres de aquells,
la presència, assistència, auxili y favor de vostra
senyoria, comminant lo que convinga en favor
del General y senyors deputats de aquell, y que
sie levat acte de la present».
E feta y reportada la dita embaxada y liurada
aquella en scrits, per dits embaxadors, dit senyor portantveus de general governador la legí,
y legida respongué que ell, en lo que tenia respecte a què lo General y senyors deputats de
aquell y sos officials cobren los drets que specten al dit General, per rahó de la robas y mercaderias e demés coses mencionades en la dita
scriptura, donaria tot lo auxili y favor y assistència que seria menester, en tant com si ell mateix
fos official del General, y feria pagar fins a un diner, dits drets ab tota puntualitat, de les quals
coses, axí al que té respecte a dita embaxada,
com a la dita resposta, fonch levat acte per mi
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General, a instància del honorable Francesch Fitor, notari de
Barcelona, procurador fiscal del dit General,
present, y instant y presents per testimonis, lo
magnífich Montserrat Puigvert, scrivà de manament, y Hierònym Galí.
6r

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas del dit General.
En aquest mateix die lo magnífich Francesch de
Tamarit, donsell en Barcelona domiciliat, com
ha procurador ab bastant poder del reverent
620

E ses senyories respongueren de paraula, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, que tenian
entesa la dita suplicació que·ls és estada legida y
donada, com dalt està dit, per lo dit Francesch
de Tamarit en dit nom, y la renunciació que ab
dita suplicació se fa de dit offici, y que acceptaven la dita renunciació, si y comforme per capítols y actes de Cort los és lícit y permès y no altrament. De quibus et cetera. Presentibus pro
testibus magnifico Balthazare Tarroja, utriusque iuris doctor, Hieronymi Gali et Michaele
Marques, notariis civibus Barcinonae.
6v

Dijous, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats enviaren, per medi dels nobles
don Pedro de Aymerich y Vicents de Magarola,
en Barcelona populats, embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch de
Fernandina, la qual dits embaxadors explicaren
primer de paraula y després la donaren y liuraren en scrits a sa excel·lència, del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Han entès los deputats
del General de aquestos principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, que vostra excel·lència ha fet aprehensió de unas mercaderias
de Joan Batista Corretge, genovès ciutadà de
aquesta ciutat de Barcelona, arribades en lo moll
de dita ciutat ab una pollaca, y de unas mercaderias y barca de patró Jacomo Carlos, genovès, ab
la qual aprehensió se ha contrafet a las generals
constitucions de Cathalunya, privilegis, usos,
costums y praerrogatives de la Generalitat y en
particular, a la constitució 7, títol «De offici de
alcayts» y a las constitucions del líbero commers, axí generals de tots los provincials, com
també dels ciutadans de Barcelona. E com a dits
deputats incumbesca, per rahó de son càrrech,
procurar ab los medis que per ditas constitu-

cions són disposats, exir a la defensa de ditas
constitucions, privilegis, usos, costums y praerrogatives y demés drets, y procurar lo reparo de
la contrafacció de aquellas, suplica per ço dits
deputats extrajudicialment, sie vostra excel·lència servit manar se’ls entreguen ditas barca y
mercaderias, a effecte que de aquell se fasa lo
que per ditas generals constitucions, pràtigues,
usos, costums y praerrogatives està disposat, y se
repare dita contrafacció, que dits deputats rebran mercè molt singular y qual se prometa // 7r
// de la mà de vostra excel·lència, representant a
vostra excel·lència, que dits deputats havian de
acudir a la obligació de son càrrech per los remeys que més aparexeran convenir per la salvetat de ditas constitucions, privilegis y praerrogatives y altres drets de dits aquestos Principat y
comtats».
E aprés als XI de dits mes y any, dit don Vicents
de Magarola, altre de dits embaxadors, ha referit a ses senyories de paraula, com lo dit senyor
marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, ha
respost a la dita embaxada lo contengut un paper, lo qual dit embaxador ha entregat a ses senyories del tenor següent: «Hago mucha estimación de la embaxada etcétera». Consuatur
papirus signatus litera B.
Divendres, a X. Festa del gloriós sanct Barthomeu.

necessitat de surrogació, y açò diu per visitar-lo
de present.
Dilluns, a XIII. En aquest die Miquel Arbonès,
ciutadà de Barcelona, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories, com ell, en lo die de aÿr a la tarda,
arribà de Tortosa ena // 8r // la present ciutat de
Barcelona, en la qual era anat per orde y manament de ses senyories a donar avís a mossèn Francesch Fortunyó, ciutadà honrat de Tortosa, de
la extracció se era feta en sa persona, en hu dels
visitadors de la pròxima fahedora visita per lo estament real, y que dit Francesch Fortunyó ha detingut per algun temps, ans de despedir-lo, y després lo ha despedit dient-li que besava las mans
a ses senyories, suplicant-los lo tinguessen per escusat, que ell, per justas causas, no podie acceptar
lo dit càrrech, y donà una carta per al consistori de
ses senyories, la qual, dit Arbonès, donà a ses senyories. Y ses senyories la desclogueren y legiren
aquella y manaren ser cusida en lo present dietari, la qual és del tenor següent: «Il·lustres senyors.
He tingut a gran sort etcètera». Consuatur.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per continuar los arrendaments de las bollas de la present ciutat.

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor en medicina Joan Francesch
Daltà, lo qual, mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet relació que Miquel
Calp, hu dels porters ordinaris del General, està
detingut de malaltia corporal, per la qual és impossible servir dit son offici de porter, y axí té

En aquest mateix die, entre quatre y sinch horas
aprés migdie, lo honorable y discret mossèn
Joan Salines, notari públich de Barcelona, procurador, per las causas devall scritas, constituït y
ordenat de Miquel Calp, hu dels porters eo verguers ordinaris del General de Cathalunya y
present casa de la Deputació, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder del honorable
Raphael Riera, notari de Barcelona, a XXIIIIo de
mars pròxim passat, en dit nom constitutït personalment devant los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes en son consistori,
congregat en la sala dita del consistori, de paraula representà y digué a ses senyories que ell,
en nom de son principal, renuncia com en effecte renunciava, lo dit offici que lo dit son principal // 8v // obté de hu dels verguers eo porters
ordinaris del dit General y present casa de la
Deputació, en favor del honorable Gaspar Rey,
corredor de orella, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories, comforme suplica, fossen
servits ses senyories admètrer-li la dita renunciació, y aquella attesa, provehir lo dit offici en favor de dit Gaspar Rey, ab los salaris y emoluments, drets, privilegis y praeminències al dit
offici pertanyents y spectants. E ses senyories
respongueren de paraula que admetien la dita

a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1704.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1704.

Dissapte, a XI. En aquest die lo noble don Vicents de Magarola, com a procurador de
mossèn Pere Joan Reart, canonge de la sancta
Seu de Elna, extret en hu dels visitadors de la visita del General, que pròximament se ha de fer,
comforme de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Miquel Ortega, notari públich col·legiat de la vila // 7v // de Perpinyà, a set del present y corrent y mes de agost, en dit nom present en consistori de ses senyories, ha renunciat
al dit càrrech y offici de visitador per justas causas, lo ánimo de son principal movents, suplicant a ses senyories li admetessen la dita renunciació si y en quant poden y per capítols de Cort
los és lícit y permès. Presents per testimonis los
magnífichs Francesch Vidal y Jacinto Fàbregues, doctors en drets, ciutadans de Barcelona.
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renunciació si y en quant poden y per capítols
de Cort los és lícit y permès, y no altrament.
Presents per testimonis Miquel Marquez y
Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest die mateix los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General liuraren als senyors
deputats del General de Cathalunya en son consistori, un vot en scrits per ells y altres doctors
aplicats fet y firmat de sas pròprias mans, continuat en un full de paper, acerca de la aprehensió
feta per lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, en la platja de
Montgat prop Barcelona, de laa pollaca del patró Barracino Sarruto, genovès, declarant ab ell
dita apprehensió ser contra las generals constitucions, privilegis, usos, costums y altres drets
del present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, lo qual manaren ses
senyories ser continuat en lo present dietari, lo
qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del
mateix General y doctors aplicats infrascrits,
acerca de la apprehensió ha fet lo senyor marquès de Vilafranca, en la platja de Mongat prop
Barcelona, de la pollaca del patró Barracino Sarruto, genovès, carregada de mercaderias en lo
port de Alicant, // 9r // regne de València, per
compte de Joan Batista Correja, cavaller genovès ciutadà de Barcelona, las quals mercaderias dit senyor marquès ha fetas descarregar y
aportar en la Dressana de la present ciutat, a
hont fins vuy las té encara detingudes, si ditas
apprehensió y attenció y altres procehiments,
que per dita rahó ha fets, encontran ab las generals constitucions de Cathalunya, capítols de
Cort y privilegis, axí generals com particulars.

thalunya fos lícit a altre persona fer ditas aprehensió, detenció y procehiments, y per altra
part per lo capítol 8 de las Corts del any 1547,
número 2, 12 y 13 està disposat que las mercaderias que deuen dret al General, se hagen de
descarregar y posar en las casas en què·s cullen
los drets, prohibint en particular que no·s puguen portar en la Dressana de la present ciutat.
Per ço los dits assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats infrascrits, són de vot y
parer que, ab dita apprehensió y detenció de
dita pollaca y de ditas robas y mercaderias, y demés procehiments, se ha contrafet y contrafà a
las ditas constitucions generals de Cathalunya,
// 9v // capítols de Cort y privilegis de la ciutat, y
ciutadans de Barcelona, y que per ço los senyors
deputats tenen obligació de opposar-se a dita
contrafacció y instar lo reparo de aquella en la
forma acostumada, comforme disposan las
constitucions, usos y pràticas de la present casa.
Palmerola, assessor. Fabregues, pro fisci advocato.
Vidal, assessor. Malla, consulens. Fontanella,
consulens. Cornell, consulens. Ozona, consulens.
De Paz, consulens. Mas, consulens. Carreras junior, consulens».
Dimecres, a XV. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats enviaren, per medi dels nobles
don Joachim de Margarit y Roger, y en Francesch de Argensola, en Barcelona populats, embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, la qual dits senyors embaxadors explicaren primer de paraula
y després la liuraren en scrits a sa excel·lència,
del tenor següent:

Attès que per lo privilegi del «Recognoverunt
proceres», capítol 84 y següents, y per las constitucions del libre commers y altres semblants,
està permès als ciutadans de Barcelona y qualsevol altres domiciliats en lo present Principat,
poder commersar líberament en qualsevol part,
y no consta fins vuy que en Cathalunya se hage
levat lo commers, ni ab França, ni ab altre part
del món, y per la constitució 7 del títol «De offici de alcayts», està prohibit que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen, ni
usar puguen de jurisdicció alguna sinó en quant
de dret o per constitucions del present principat
de Cathalunya los és permès, y consta que dita
pollaca estava en los límits de la jurisdicció del
virrey y capità general del present Principat, y
no consta que per dret o constitucions de Ca-

«Excel·lentíssim senyor. Ab embaxada enviada a
vostra excel·lència per los deputats dela // 10r //
General de aquestos principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, a nou del corrent, se representà a vostra excel·lència la contrafacció que és estada feta a las generals constitucions, privilegis, usos, costums, pràtigues,
observanças y altres drets de aquesta província y
en particular, a la constitució 7, títol «De offici
de alcayt» y a las constitucions del líbero commers, axí generals de tots los provincials, com
també dels ciutadans de Barcelona, per la apprehensió que vostra excel·lència ha manat fer de
unas mercaderias de Joan Batista Corretge, genovès ciutadà de aquesta ciutat de Barcelona,
arribades en lo moll de dita aquesta ciutat ab
una pollaca, y de unas mercaderias y barca del
patró Jacomo Carlos, genovès, com largament
en dita embaxada, la qual s’és donada a vostra
excel·lència en scrits, està contengut. Y si bé
vostra excel·lència ha respost axí mateix en scrits
a dita embaxada, la qual resposta tenen en de-

a. a continuació ratllat, qual.

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1705.
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guda estimació dits deputats en tot lo que aquella se ajusta, a la observança de ditas constitucions y reparo de contrafaccions, fent mercè en
açò an aquesta província, emperò en lo que
aquella no comforma a la obligació de dits deputats y a la suplicació, per part de aquells, donada a vostra excel·lència per lo reparo de dita
contrafacció, dits deputats representan a vostra
excel·lència que, abans de exir a a la deffensa de
ditas constitucions y al reparo de dita contrafacció, han consultat lo fet de aquella als assessors y
advocat fiscal del General y altres gravíssims
doctors que han aplicat en esta consulta, los
quals, plenament instituhits del fet y circunstàncies de aquell, ab la maduresa que de personas
tant doctes y ben affectes al servey de sa magestat y beneffici de aquestos Principat y comtats y
provincials de aquells, se deu promètrer han donat son vot y parer en la forma acostumada en la
casa de la Deputació, que la dita aprehensió feta
per vostra excel·lència de ditas mercaderias y detenció de aquelles, contrafà a las ditas generals
constitucions, drets, pràtigues, styls y observanças // 10v // del dit General dalt referides, y
que dits deputats deuen exir a la observança de
aquellas. Y axí mateix, obtinguda la resposta de
vostra excel·lència, han consultat aquella als dits
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, los
quals, ab la deguda ponderació, han aconsellat
que, no obstant la dita resposta de vostra excel·lència, restan las ditas constitucions, privilegis y demés drets ab la mateixa contrafacció y lezió, y que dits deputats tenen obligació, per
rahó de son càrrech, exir a la dita deffensa y en
procurar lo reparo de la dita contrafacció y lezió, de manera que dits deputats, en lo fet corrent, han procehit y procehexen molt consultadament y comforme la obligació de son càrrech
demana. Y axí, en rahó de dita obligació, extrajudicialment tornen a representar a vostra excel·lència lo mateix que ja han representat ab
dita embaxada, y suplicant sie vostra excel·lència servit manar se’ls entreguen ditas barca y
mercaderias, a efecte que, ab lo entrego de
aquelles, se fassa lo que per ditas generals constitucions, pràtigues, styls y observanças del dit
General està disposat y se alcanse lo reparo de la
dita contrafacció, comforme de vostra excel·lència se prometen, confiant que vostra excel·lència, com a tant zelosos del servey de sa magestat
y del beneffici de aquestos Principat y comtats,
per ser tant interessat y affecte en las cosas de
aquell, no permetrà occasió alguna a què dits
deputats hagen de acudir als remeys que la observança de ditas constitucions, pràtigues, observanças, privilegis y altres drets de aquesta
província, y la obligació del càrrech de dits deputats demanan, del que rebran singular gràcia
y mercè de vostra excel·lència».
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E aprés als XVI dels dits mes y any, dit don Joachim
de Margarit y Reguer, altre de dits embaxadors,
ha referit a ses senyories de paraula, com lo dit excel·lentíssim senyor marquès de Vilafrancaa // 11r
// ha respost a la dita embaxada lo contengut en
un paper, lo qual dit embaxador ha entregat a ses
senyories del tenor següent: «La primera, como
esta, extrajudicial etcétera.» Y manaren aquella
ser cusida en lo present dietari signat de letra D.
Dijous, a XVI. En aquest die a las quatre horas
passat migdie, los molt il·lustres senyors, los
doctors Pere Pau Rabassa, canonge de la Seu de
Tarragona, Joseph Hierònym Besora, canonge
de la Seu de Leyda, mossèn Pere Moner de Solanell, donsell en la vila de Camprodon domiciliat, Joan de Malgar, donsell en la ciutat de Balaguer domiciliat, misser Hierònym Joan Roig,
doctor en medicina ciutadà honrat de Barcelona, y Pere Axada, ciutadà honrat de Barcelona y
Gerona, visitadors novament extrets per la visita
del General, comforme disposició del capítol
primer del nou redrés de las Corts del any 1599,
juntats en la sala dels reys de la present casa, en
presència de ses senyories, oÿren lo dit capítol
primer del nou redrés, lo qual fonch legit per
mi, scrivà major y secretari del dit General y encontinent, oÿt lo dit capítol, dits senyors visitadors juraren en mà y poder de ses senyories en
la forma acostumada, y los laychs prestaren sagrament y homenatge en mà y poder del noble
don Francesch de Ayguaviva, regent la vegueria
de Barcelona, y tots los demuntdits sis senyors
visitadors, per haver renunciat los altres, oÿren
la sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada en la forma següent:
«Nos don Raymundus de Semmanat, dominus
domnus archidiaconus maior et canonicus sedis
Barcinonae, officialis et vicarius // 11v // generalis pro admodum illustrissimi et reverendissimo
domino Barcinonensi episcopo, monemus vos admodum illustres dominos doctores Petrem Paulum Rabassa, canonicum Sedis Tarraconae, et
Josephum Hieronymum Besora, canonicum Sedis
Illerdensis, Petrum Moner de Solanell, domicellumb in villa Campi Rotundi domiciliatum, Joannem Malgar, domicellum in civitate Balagarii domiciliatum, Hieronymum Joannem Roig,
medicinae doctorum civem honoratum Barcinonae, et Petrum Axada, civem honoratum Barcinonae et Gerundae, personas juxta formam capituli primi novae reformationis extractas in
visitatores Generalis principatus Cathaloniae
pro triennio proxime preterito. Hic presentes pro
primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et
a. a continuació un resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1705-1706.
b. comicellum al manuscrit.
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tament real lo senyor, misser Joan Martí Rull,
ciutadà de Barcelona.

monitionibus quatenus bene et legaliter, vos habeatis in vestro officio seu munere visitatoris quovis
amore, rancore postpositis, sed solum Deum et
concientias vestras intuendo et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam in vos et quem
libet vestrum contrafacientem seu contrafacientes in hac canonica monitione praemissa, ferimus
et promulgamus in his scriptis».

Dissapte, a XVIII. En aquest die a les deu de la
matinada los molt il·lustres senyors mossèn
Joan Soler, donsell, y Joan Martí Rull, en drets
doctor, ciutadà de Barcelona, visitadors novament extrets, juntament ab lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, absent de
la present ciutat, qui encara no ha jurat en loch
dels tres havien elegit // 13r // per la visita del
General, comforme disposció del capítol primer
del nou redrés de las Corts del any 1599, junts
en la sala dita del consistori, en presència de ses
senyories, oÿren lo dit capítol primer del nou
redrés, lo qual fonch legit per mi, scrivà major y
secretari del dit General. Y encontinent, oÿt lo
dit capítol, dits senyors visitadors juraren en mà
y poder de ses senyories, en la forma acostumada, y prestaren sagrament y homenatge en mà y
poder del noble don Francesch de Ayguaviva,
regent la vegueria de Barcelona, y oÿren sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada,
del tenor següent:

E poch aprés fonch feta extracció, a sort de rodolins, de jutges dels processos, en què foren
extrets ço és, per lo bras ecclesiàstich lo dit doctor Joseph Hierònym Besora, e per lo bras militar fonch extret lo dit mossèn Joan Malgar, e
per lo bras real fonch extret lo dit mestre Hierònym Joan Roig, de las quals cosas fonch levat
acte per mi, dit notari y scrivà major del dit General, a instància dels dits senyors de dita Novena. Presents per testimonis Francesch Dalmau,
ciutadà honrat de Barcelona, Miquel Marquès,
notari, y Hierònym Galí, també notari, ciutadans de Barcelona, y de moltas altres en multitut copiosa.
12r

Divendres, a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Phelip Joan Argila, lo qual, mitjensant jurament
en mà y poder de ses senyories, féu relació de
paraula que lo magnífich Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona notari, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, està detingut
en lo lit de malaltia corporal, ab febra, per la
qual no pot acudir a la obligació de dit son offici sens gran perill de sa vida y açò per haver-lo
visitat y visitar-lo vuy, die present.
En aquest mateix die se féu extracció de visitadors del General, en la forma ordinària, per los
qui havien renunciat, comforme disposició del
capítol primer del nou redrés en presència dels
brassos y de nou testimonis, los quals testimonis
serviren de brassos y són los següents ço és, per
lo estament y bras ecclesiàstich los senyors,
mossèn Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de
Gerona, fra don Joseph Junyent, dispenser menor del monastir de Ripoll, fra Antoni Pou, sacristà de Sanct Pau del Camp. Per lo estament
militar los senyors, don Grau de Alamany, don
Diego de Alentorn, don Fèlix de Lupià.// 12v //
Per lo estament real los senyors, misser Miquel
Carreras menor, ciutadà honrat de Barcelona,
mossèn Dimas Çafont y mossèn Joseph Nebot.

«Nos domnus Raymundus de Semmanat, dominus domnus archidiaconus maior et canonicus
Sedis Barcinonae, officialis et vicarius generalis
pro admodum illustrissimi et reverendissimo domino Barcinonensi episcopo, monemus vos admodum illustres dominos Joannem Soler, domicellum Barcinonae domiciliatum, et Joannem
Martinum Rull, utriusque iuris doctor, civem
Barcinone, personas juxta formam capituli primi novae reformationis extractas in visitatores
Generalis principatus Cathaloniae pro triennio
proxime preterito, secundo, tertio et peremptorio
terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter, vos habeatis in vestro officio seu munere visitatoris quovis amore, rancore postpositis, sed solum Deum et consientias vestras intuendo et pro
his auditis excomunicationis sententiam, quam
in vos et quem libet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes in hac canonica monitione praemissa, ferimus et promulgamus in his scriptis».
14r

Y encontinent fonch feta extracció en la forma
que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors, en loch dels que havian renunciat, los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Gerona. Per lo estament militar
lo senyor, mossèn Joan Soler, donsell. Per lo es624

Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de
la bolla del dit General.
En aquest mateix die, constituït personalment
en consistori de ses senyories mossèn Francesch
Corratger y Mestre, mercader ciutadà de Barcelona, credenser del General de Cathalunya y
drets de aquell en la taula de la present ciutat de
Barcelona, de paraula digué y exposà a ses senyories que ell, per justas causas son ànimo movents, entenia renunciar com en effecte renunciava, y renuncià lo dit son offici de credenser

del dit General, en persona de mossèn Francesch Vell, mercader ciutadà de Barcelona, ab
los salaris y emoluments, drets, privilegis y
praerrogatives al dit offici pertanyents, suplicant
a ses senyories que, attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar comforme disposició dels capítols y actes de Cort,
usos, pràtigues, styls y observanças del dit General y present casa de la Deputació, admeten la
dita renunciació y provehir lo dit offici en persona del dit mossèn Francesch Vell, persona hàbil y sufficient per obtenir aquell. E ses senyories de paraula respongueren que, a bé lo dit
offici sie dels antichs y que dit mossèn Francesch Corratger se puga desfer de aquell, en
persona per ell nomenadora, segons capítols y
actes de Cort, pràtigues, styls y observanças del
dit General, emperò per quant lo dit mossèn
Francesch Corratger y Mestre és obligat, com
ha fermança y principal pagador, per lo quòndam Pere Oller, mercader ciutadà de Barcelona,
del qual obtingué dit offici lo dit mossèn Francesch Corratger, en notable quantitat deguda al
General, comforme consta ab acte rebut en la
scrivania major de aquell a deu del mes de juny
1623, en lo qual per dit mossèn Francesch Corratger y Mestre, // 14r // entre altres coses, és estat fet special obligació y hipotheca al dit General de dit son offici de credenser de dit General,
y que axí se fa dificultat a la admició de dita renunciació que primer, dit Francesch Vell no se
obligue al mateix deute eo al que de aquell se
resta devent lo die present, ab la mateixa special
hipotheca y obligació de dit offici, obligant-se
en pagar dita quantitat al dit General ab los terminis y pagues que en lo dit acte estan contenguts. Y encontinent, entrat en lo consistori de
ses senyories, ý digué que ell se acotentava de
entrar en la mateixa obligació en la qual estava
lo dit mossèn Francesch Corratger y se obligaria
axí mateix en tot lo que aquell està obligat al dit
General, en virtut del dit acte fet per dit quòndam Pere Oller al dit General, dit die de deu de
juny de dit any 1623, en lo qual com dalt està
dit és fermança dit mossèn Francesch Corratger
en la quantitat en dit acte continguda, pagadora
com en lo dit acte està contengut, y que encontinent per ses senyories se li provehesca lo dit
offici, farà y firmarà comforme de present per
lashoras fa y firma, lo acte de la obligació per ell
promesa a ses senyories ab special hipotheca del
dit offici y general obligació de sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals, ab stipulació y
jurament y altres clàusules, renunciacions y
cauthelas en semblants actes posar acostumades, a coneguda del scrivà major y secretari del
dit General. E ses senyories attesa la dita offerta
feta a ses senyories per lo dit Francesch Vell,
present en consistori, ab lo effecte de aquella y
no altrament, admeteren la dita renunciació, si y

en quant podien y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Jacinto
Bartomeu, pintor ciutadà de Barcelona, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans
de Barcelona, y Joseph Cortès, valer, també ciutadà de la present ciutat de Barcelona.
14v

Dijous, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per continuar los arrendaments
de la bolla del dit General.
Divendres, a XXIIIIo. En aquest die Joan Gaspar
Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat de Barcelona, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories en virtut del jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici de
corredor, féu relació a ses senyories que, estant
ell encantant y subhastant los drets de la bolla
del General de la vila y col·lecta de Tàrrega, per
lo present y corrent trienni, li vingué a ell dit
corredor, un home que aprés, informant-se’n
ell, entengué se deya Pau Rosich, çabatera, //
15r // habitant en la present ciutat de Barcelona,
y li donà dita en los drets de la dita bolla de mil
sexanta-sinch liuras per quiscun any. Y dubtant
ell dit corredor de pèndrer la dita del dit Pau
Rosich, axí per no tenir-lo molt conegut, com
també per no saber hont estava, acudí a ell dit
corredor Joan Verdera, dit lo carlà de Sancta
Coloma de Queralt, lo qual conexia ell molt bé
per haver-lo tractat diversas vegades y li digué
en paraula sua, prengués la dita de dit Pau Rosich que ell lo abonava. Y axí mateix abonava la
dita, y attès lo abono de dit Joan Verdera, prengué la dita de dit Pau Rosich y se liurà la dita
bolla per lo preu demuntdit, per orde de ses
senyories y axí fa la present relació.
Diumenge, a XXVI. En aquest die són los actes
de la renunciació feta per lo legítim procurador
de Pere Pau Rol, receptor dels fraus y paenas del
General en la taula de la present ciutat de Barcelona, del dit offici de receptor de dits fraus, com
més largament consta en dits actes que són del
tenor següent: «Die vigesima sexta mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quinto, inter septimam et octavam horas post meridiem, presente et in his
vocato et cetera». Consuatur ut in papiro signato
littera A.

15v
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Dilluns, a XXVII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya reberen carta del molt il·lustre y reverendíssim
senyor fra don Gregori Parcero, bisbe de Gerona de 22 del corrent, aportada a ses senyories
a. a continuació una renúncia i uns actes de renúncia transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1706-1708.
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per Pere Ferran, porter real, lo qual per ses senyories era estat enviat al dit senyor bisbe de
Gerona, ab carta de avís de la extracció de la
persona de dit senyor bisbe, extret en hu dels
senyors visitadors de la visita pròxim fahedora,
dels officials del General, ab la qual dit senyor
bisbe se escuse del càrrech de visitador, la qual
carta és del tenor següent: «Molt il·lustres senyors. Que fuera no allarme tan occupado para
hir a cumplir etcétera». Consuatur ut in papiro
signato littera A.

que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y fonch extret en visitador, en loch de dit molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Gerona, lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell.
16v

E no res menys, lo mateix die lo doctor misser
Martí Joan Rull, com a procurador que és de dit
senyor bisbe de Gerona, comforme de sa procura
consta ab acte rebut y testifficat en poder dela
discret Pal·ladí Blanch, notari de Camprodon, a
22 del present y corrent mes de agost, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, inseguint lo orde que tenia de sa senyoria il·lustríssima, ha renunciat y renuncia al
càrrech de visitador, per lo qual era extret dit senyor bisbe son principal, suplicant a ses senyories
sien servits admètrer-li la dita renunciació y que
sien servits proseguir fer extracció de altra persona, comforme per capítols de Cort està ordenat. E ses senyories manaren ser admesa la dita
renunciació y continuada en lo present dietari.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die se féu extracció de hu dels
visitadors del General en la forma ordinària, en
lo loch del molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Gerona, lo qual fonch extret en hu de
dits visitadors per lo bras ecclesiàstich a 17 del
corrent, attès ha renunciat lo ditb // 16r // càrrech de visitador, comforme disposició del capítol primer del nou redrés, en presència dels
brassos y de nou testimonis, los quals testimonis
serviren de brassos y foren los següents ço és,
per lo estament y bras ecclesiàstich los senyors,
doctor Melchior Palau, ardiaca major y canonge
de la Seu de Vich, lo doctor don Ramon de Magarola, ardiaca de Llobregat, lo doctor Aleix de
Boixadors, canonge de la Seu de Barcelona. Per
lo estament militar los senyors, don Phelip de
Alentorn, en Barcelona populat, don Phelix de
Lupià, en la vila de Perpinyà populat, mossèn
Domingo Malla, donsell. Per lo estament real
los senyors, misser Miquel Carreras menor, ciutadà honrat de Barcelona, mossèn Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, misser Simon
Campana, ciutadà de Barcelona.
Y encontinent fonch feta extracció en la forma
a. a continuació ratllat, doctor.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1708-1709.
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Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die ses senyories
remeteren al molt reverent noble y magnífich
senyor ardiaca Joseph del Viver, don Gabriel de
Lupià y Joseph Soler, y com a embaxadors anomenats per ses senyories, per a fer y reportar, de
part de ses senyories y de son molt il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor, de present residint en la vila de Perpinyà, las minutas de la primera, segona y tercera embaxadas, que se han
de fer a sa excel·lència, sobre lo negoci de la
aprehensió feta per lo marquez de Vilafranca,
de la pollaca del patró Barrassino Sarruto, genovès, y de las mercaderias y robas que venien
per compte de Joan Batista Corratge, cavaller
genovès, ciutadà de Barcelona, las quals minutas són anades a dits senyors embaxadors ab la
carta de ses senyories enviadas a dits senyors
embaxadors del die present, los originals de las
quals minutas són las següents:
«Primera embaxada. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Lo excel·lentíssim marquès de Vilafranca, pochs dies fa, ha fet aprehensió en la
platja de Mongat, cerca de la ciutat de Barcelona, de la pollaca del patró Barrasino Sarruto, genovès, carregada de mercaderias en lo port de
Alicant, regne de València, per compte de Joan
Batista Corratge, cavaller genovès ciutadà de
Barcelona, las quals mercaderias ha fet descarregar y apportar en la Dressana de la present ciutat, en la que fins lo die present les té encara detingudes per algunes persones. Y com la dita
aprehensió y detenció sien contra las generals
constitucions, privilegis, praerrogatives y demés
drets de aquestos principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya y majorment,
// 17r // contra lo privilegi del «Recognoverunt
proceres», capítol 84 y següents, y de les constitucions del líber commers y altres semblants,
per los quals és permès als ciutadans de Barcelona y a qualsevols altres domiciliats y poblats en
dit Principat y comtats, poder commersar líberament en qualsevol part, y no constant fins lo
die present en Cathalunya se hage levat lo commers, ni en França, ni en altra part, y per la
constitució 7, del títol «De offici de alcayts»
està prohibit que los capitans de guerra, axí generals, com particulars, no usen, ni usar puguen
de jurisdicció alguna sinó en quant de dret o per
constitucions del dit principat de Cathalunya
los és permès, y consta que dita pollaca ab ditas
robas y mercaderias estava dins los límits de la
jurisdicció de vostra excel·lència com ha llocti-

nent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en dits aquestos Principat y comtats,
y no consta que per dret o constitució de Cathalunya sie lícit a altra persona fer ditas aprehensió, detenció y procehiments, y per altra
part per lo capítol 8 de las Corts del any 1540,
número 12 y 13 està disposat que las mercaderias que deuen dret al General, se hagen de descarregar y posar en las casas, en las quals cullen
los drets de dit General prohibint en particular,
que no·s puguen portar en la Dressana de dita
ciutat de Barcelona. Desijant los deputats del
General de Cathalunya y comtat de Rosselló y
Cerdanya acertar en fet de tanta ponderació, en
servey de Déu Nostre Senyor, de sa real magestat y beneffici de aquesta província, han consultat aquell als magnífichs assessors, advocat fiscal
del General y a altres doctors que han aplicat en
aquell, los quals en son vot que han donat en
scrits, han declarat que ab dita aprehensió y detenció de dita pollaca, robes y mercaderias y demés procehiments, se ha contrafet y se contrafà
a las ditas generals constitucions, capítols de
Cort, y privilegis de la dita ciutat y ciutadans de
Barcelona. Y que per ço dits deputats tenen
obligació de opposar-se a dita contrafacció y
instar lo reparo de aquella en la forma acostumada, comforme disposan // 17v // las mateixas
constitucions, usos, pràtigues, styls y observança del dit General en exequució del qual vot.
Y acudint dits deputats a la obligació de son càrrech, en scrits han representat al dit marquès de
Vilafranca, que restituhís las ditas pollaca y demés coses apreses y posades en poder del General dites robes y mercaderias, per y en observança de les dites generals constitucions y
privilegis y demés drets, reparant axí la dita contrafacció y reintegrant lo dit General en son dret
y justícia. Y com excel·lentíssim senyor, dit marquès no hage satisfet sa obligació, ans bé hage
perseverat y persevera en la dita contrafacció, en
notable dany del dit General y persones interessades en aquest fet, dits deputats, recorrent extrajudicialment a vostra excel·lència com a lloctinent y capità general de sa magestat que és en
aquesta província, suplican a vostra excel·lència
sie servit manar restituhir la dita pollaca, robes y
demés mercaderias, posant aquelles en poder
del dit General, comforme disposan las ditas
constitucions, privilegis y demés drets dalt referits, y revocar los dits procehiments fets per dit
marquès de Vilafranca, y axí reparar la dita contrafacció, del que rebran de vostra excel·lència
singular gràcia y mercè».
«Segona embaxada. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab altra embaxada per part dels deputats del General de Cathalunya se representà
a vostra excel·lència la contrafacció de las generals constitucions, privilegis y altres drets de
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aquesta província, feta per lo marquez de Vilafranca ab la apprehensió que féu o manà fer en
la platja de Mongat, cerca la ciutat de Barcelona, de la pollaca del patró Barracino Sarruto,
genovès, carregada de mercaderias en lo port de
Alicant, regne de València, per compte de Joan
Batista Corretge, cavaller genovès ciutadà de
Barcelona, las quals mercaderias ha fet descarregar y aportar en la dressana de la present ciutat,
en la qual, fins lo die present, las té encara detingudes per algunas personas, contrafent ab //
18r // dita aprehensió y detenció de ditas pollaca
y mercaderias, a ditas generals constitucions,
privilegis, praerrogatives y demés drets de
aquestos Principat y comtats y majorment, al
privilegi de «Recognoverunt proceres», capítol 84
y següents a les constitucions de líbero commers y altres semblants, per los quals és permès
als ciutadans de Barcelona y a qualsevol altres
domiciliats y poblats en dits Principats y comtats, poder commersar léberament en qualsevol
part majorment, no constant fins lo die present
en Cathalunya, ser levat lo commers, ni en
França, ni en altra part, y per la constitució 7,
del títol «De offici e alcayts», està prohibit que
los capitans de guerra, axí generals, com particulars no usen ni usar puguen de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret o per constitucions
del dit principat de Cathalunya los és permès, y
consta que dita pollaca, ab ditas robas y mercaderias estava dins los límits de la jurisdicció de
vostra excel·lència com ha lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
dits aquestos Principat y comtats, y consta que
per dret o constitució de Cathalunya sie lícit a
altre persona fer ditas aprehensió, detenció y
procehiments, y per altra part, per lo capítol 8
de las Corts del any 1587, número 2, 12 y 13
està disposat que las mercaderias que deuen
dret al General, se hagen de descarregar y posar
en las quals se cullen los drets de dit General,
prohibint en particular, que no·s puguen posar
en la Dressana de la ciutat de Barcelona, hi·s suplica a vostra excel·lència, com ha lloctinent y
capità general de sa magestat en dits aquestos
Principat y comtats, extrajudicialment fos del
servey de vostra excel·lència manar, per observança de las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets, ser restituïdes las ditas pollaca, robas y mercaderias, posant-se aquellas en
mà y poder del dit General y de sos officials y
ministres, axí per la cobrança dels drets spectants al dit General, (com) per lo reparo de la
dita contrafacció, y revocar tots los procehiments fets per dit marquès de Vilafranca ab dita
aprehensió y detenció de ditas pollaca, robas y
mercaderias y altrament, com més largament en
dita embaxada a la qual se ha relació està contengut. Y com fins lo die present // 18v // no sie
estat obtingut lo reparo de dita contrafacció, ab

[ 1635 ]

[ 1635 ]

la restitució de ditas pollaca, robas y mercaderias posant-se aquellas en poder del dit General,
ni ab la revocació de dits procehiments. Per ço
excel·lentíssim senyor, per part de dits deputats,
ab la present se torna a representar y suplicar a
vostra excel·lència extrajudicialment, lo mateix
que ab la dita embaxada se representà y suplicà a
vostra excel·lència, per lo reparo de dita contrafacció y observança de ditas generals constitucions, privilegis y demés drets dalt referits del
que, ademés que és comforme lo que dits deputats se prometen de vostra excel·lència, ne rebran singular gràcia y mercè».
«Tercera embaxada. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos embaxadas per part dels deputats del General de Cathalunya se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions de las
generals constitucions, privilegis y altres drets
de aquesta província feta per lo marquès de Vilafranca ab la apprehensió que féu o manà fer en
la platja de Mongat, cerca la ciutat de Barcelona, de la pollaca del patró Barracino Sarruto,
genovès, carregada de mercaderias en lo port de
Alicant, regne de València, per compte de Joan
Batista Corretge, cavaller genovès ciutadà de
Barcelona, las quals mercaderias ha fet descarregar y aportar en la Dressana de la present ciutat,
en la qual fins lo die present las té encara detingudes per algunas personas, contrafent ab dita
aprehensió y detenció de ditas pollaca y mercaderias, a dita generals constitucions, privilegis,
praerrogatives y demés drets de aquestos Principat y comtats y majorment, al privilegi del «Recognoverunt proceres», capítol 84 y següents a
les constitucions del líbero commers y altres
semblants, per los quals és permès als ciutadans
de Barcelona y a qualsevol altres, domiciliats y
poblats en dits Principat // 19r // y comtats, poder comersar líberament en qualsevol part majorment, no constant fins lo die present en Cathalunya ser levat lo comers, ni en França, ni en
altra part, y per la constitució 7, del títol «De
offici de alcayts», està prohibit que los capitans
de guerra, axí generals, com particulars, no
usen, ni usar puguen de jurisdicció alguna sinó
en quant de dret o per constitucions del dit
principat de Cathalunya los és permès, y consta
que dita pollaca, ab ditas robas y mercaderias,
estava dins los límits de la jurisdicció de vostra
excel·lència com ha lloctinent y capità general
de la magestat del rey nostre senyor en dits
aquestos Principat y comtats, y consta que per
dret o constitució de Cathalunya sie lícit altre
persona fer ditas aprehensió, detenció y procehiments, y per altra part, per lo capítol 8 de
las Corts del any 1547, número 2, 12 y 13 està
disposat que las mercaderias que deuen dret al
General, se hagen de descarregar y posar en las
cases en las quals se cullen los drets de dit Gene628

ral, prohibint en particular, que no·s puguen
posar en la dressana de la ciutat de Barcelona,
hi·s suplica a vostra excel·lència, com a lloctinent y capità general de sa magestat en dits
aquestos Principat y comtats, extrajudicialment
fos del servey de vostra excel·lència manar per
observança de las ditas generals constitucions,
privilegis y demés drets, ser restituïdes las ditas
pollaca, robas y mercaderias, posant-se aquellas
en mà y poder del dit General y de sos officials y
ministres, axí per la cobrança dels drets spectants al dit General, com per lo reparo de la dita
contrafacció, y revocar tots los procehiments
fets per dit marquès de Vilafranca ab dita prehensió y detenció de ditas pollaca, robas y mercaderias y altrament, com més largament en ditas dos embaxadas, a las quals se ha relació, està
contengut. Y com fins lo die present no sie estat
obtingut lo reparo de dita contrafacció ab la restitució de ditas pollaca, robas y mercaderias posant-se aquellas en poder del dit General, ni ab
la revocació de dits procehiments, per ço excel·lentíssim senyor // 19v // per part de dits deputats, ab la present se torna a representar y suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment, lo
mateix que ab las ditas dos embaxadas se representà y suplicà a vostra excel·lència, per lo reparo de dita contrafacció y observança de ditas generals constitucions, privilegis y demés drets
dalt referits, del que ademés que és comforme
lo que dits deputats se prometen de vostra excel·lència, ne rebran singular gràcia y mercè».
Dijous, a XXX. En aquest die Pau Rossich, çabater ciutadà de Barcelona, mitjensant jurament
per ell prestat en mà y poder de ses senyories en
son consistori, féu relació y fe que ell, pregat de
mossèna ... Verdera, carlà de Sancta Coloma de
Queralt, que·s trobava en aquesta ciutat de Barcelona, y de orde y commissió de aquell, digué
en la bolla de Tarragona per lo trienni ara corrent y donà dita al corredor Gaspar Pau, qui encantava la dita bolla en la Lotja de la mar de la
present ciutat de Barcelona, de quantitat de mil
sexanta-y-sinch liuras, per quiscun any, la qual
dita prengué y acceptà lo dit corredor de ell dit
Pau Rossich, en presència del mateix carlà Verdera, y abonà dit Verdera la dita, dient-li que la
prengués que era per ell y que ell seria lo arrendador en cas se liuràs, y axí dit corredor, en
presència y ab lo abono que li féu dit carlà Verdera, acceptà la dita y publicà aquella, y liurà la
dita bolla a ell, dit Pau Rossich, qui la prengué y
acceptà per dit carlà Verdera, lo qual era present, y consentint en lo dit liurament y acceptació de la dita bolla y ell, dit Pau Rossich, havie
de fer regonexensa a dit Verdera de dita bolla, y
dit Verdera li havia promès de fer-li indempnia. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.

tat. Y dix que açò és la // 20r // veritat per lo jurament que té prestat en mà y poder de ses senyories. Presents per testimonis los honorables
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXXI. En aquest die lo molt reverent senyor don Luýs de Copons, degà de la
sancta iglésia de Gerona, com a procurador que
és de Simon Bonjoch, mercader de la vila de
Cervera, bisbat de Solsona, tauler eo col·lector
dels drets del General de Cathalunya en la
col·lecta y taula de la dita vila de Cervera, com
de sa procura consta per acte rebut y testifficat
en poder de Andreu Bonet Saurina, notari públich de dita vila de Cervera, als 19 del present y
corrent més de agost, en dit nom consistorialment en lo consistori dels molt il·lustres senyors
deputats de Cathalunya, usant del dit son poder
y de la facultat que dit son principal té, segons
capítols y actes de Cort, styls, pràtigues y observanças del dit General y present casa de la Deputació, sobre de poder-se desfer de dit son offici, per ser aquell dels antichs, renuncia dit
offici de dit son principal, en mà y poder de ses
senyories, en favor de Ramon Sisquer, negociant de dita vila de Cervera, ab los salaris y
emoluments, drets y prerrogatives al dit offici
pertanyents, suplicant a ses senyories sien servits
admètrer la dita renunciació y fer provisió de
aquell en favor de dit Ramon Sisquer. E ses senyories admeteren la dita renunciació, si y comforme per capítols de Cort los és lícit y permès y
no altrament. Presents per testimonis Jacinto
Barthomeu, pintor y Joseph Cortès, valer, ciutadans de Barcelona.
20v

Setembre MDCXXXV
Dissapte, al primer. En aquest die lo doctor
mestre Joan Francesch Daltà ha fet relació a ses
senyories y a mi, scrivà major, en nom de ses
senyories, que ell visità lo senyor misser Francesch Joan Magarola, ciutadà honrat de Barcelona y advocat fiscal del General, lo qual està
detingut de malaltia corporal jahent en lo llit ab
febra tarcianas, per las quals no pot exir de casa,
ni acudir a las obligacions de son offici, y necessita de fer-se donar lo recapte convenient, que
altrament perilleria de sa vida.
En aquest mateix die los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General liuraren als molt
il·lustres senyors deputats de dit General de
Cathalunya en son consistori, un vot en scrits
per ells y altres doctors aplicats, fet y firmat de
sas pròprias mans, continuat en un full de paper
acerca dels salaris y officials tenen los officials
del senyor regent Bayetula y Cavanilles, visitador enviat per sa magestat per a visitar los offi629

cials reals qui no purgan taula, lo qual manaren
ses senyories ser continuat en lo present dietari,
lo qual és del tenor següent:
«Vot. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, acerca de un memorial que lo
molt il·lustre senyor don Mathias Bayetula y Cabanillas, regent en lo Consell Supremoa de la Corona de Aragó y visitador general dels officials reals de Cathalunya que no purgan taula, ha fet
donar a ses senyories dels officials que ha anomenat per a la dita visita y cerca de altres coses concernents dita visita. Vists los capítols 5, 6 y 7b //
21r // de les Corts del any 1599 en los quals
fonch instituïda la dita visita. Vistos los processos
de las dos visitas que després de ditas Corts se són
fetas, la una per lo senyor regent Clavero y l’altra
per lo senyor regent Banyatos, y juntament los libres dels dietaris de la Deputació de aquells anys
y alguns libres dels gastos fets en ditas visitas, y
vista una sentència dec la visita del General de
Cathalunya, publicada a 22 del més de juliol de
1615. Y vistes altres coses que se havien de vèurer, y atteses les que se havien de atténdrer. Los
assessors, advocat fiscal del dit General y doctors
aplicats infrascrits són del vot y parer següent:
E primerament quant al que toca al dit memorial dels officials de dita visita que dit senyor visitador té anomenats per fer aquella, attès que
feta combinació ab los memorials de las dos visitas antecedents se és trobat no ésser est últim
memorial excessiu, ans ésser casi del tot igual ab
los de las altres visites, en qualitat y en quantitat, y no·s troba que en las visitas del General
després subseguides, si haja provehit alguna
cosa en contrari sinó és en respecte del que
abaix se dirà. Per ço són de vot y parer que los
senyors deputats no deuen contradir a dita nominació de officials màxime que tocant com,
toca a dit senyor visitador, la nominació de dits
officials y essent la persona que és en ben cert
no hauran anomenats officials superfluos y no
necessaris en una visita de tants anys com és
aquesta, salvo en lo que té respecte la creació de
assessor o consultor que·s posa en primer loch
en lo dit memorial, attès que en la dita sentència
de la visita dels officials del General de Cathalunya del any 1615 és estat expressament declarat que los senyors deputats no paguen, ni puguen pagar de pecúnies del General, salaris, ni
dietas a semblants y altres officials que allí se
anomenen ab motiu que no són necessaris, ans
la elecció de aquells és contrària a la disposició
a. a continuació ratllat, de Aragó.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17091710.
c. de la visita, interlineat.
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ras o tres liuras per dieta, ni al alguasil més de
desset sous, ni al procurador fiscal, ni ajudants
de scrivà major més de un ducat per dieta, per
disposar·o axí dita sentència de visita. Y en lo
compte y paga de les dietes dels senyor visitador
y senyors conjutges, han de ésser advertits dits
senyors deputats que la sentència de visita, dalt
dita, ordena y dóna forma com se ha de fer.

de dit capítol de Cort 5, y altres leys de la terra a
la qual sentència de visita, tenen obligació praecissa, los deputats, de estar y observar sens poder-se, en ninguna manera, entremètrer de la
justícia o injustícia, validitat o invaliditat de
aquella, per lo plen poder // 21v // que li ha donat la Cort en lo capítol 1 el nou redrés del General del dit any 1599, fins a levar qualsevol súplica, recors y appel·lació a superior, no obstant
que sien de dret natural los recorsos y appel·lacions, y està rebut en lo General que las sentèncias de visita fan dret irreflegable, no sols en respecte de aquelles contra qui són proferides,
però contra tots los successors, y porian ésser
los senyors deputats y oÿdors en la visita vinent
ésser molt repressos y castigats sinó guardaven a
la letra la dita sentència de visita y accedian de
aquella, com ho són estats altres, per no haver
tingut lo cuydado necessari en la observança de
las sentèncias de visita, o haver fet alguna cosa
contra d’elles, encara que los deputats y oÿdors
que contrafeyan, no fossen los mateixos ab qui·s
feren las sentèncias, sinó successors seus, sempre que les sentències tenien tracte successiu,
com està declarant y provehint per lo sdevenidor.
Entès també y declarant, que per quant lo aguasil de la visita que ab dit memorial ha anomenat
dit senyor visitador, no és cathalà sinó valencià y
ab les demés visites se troban que en la del senyor regent Clavero fonch català y en la del senyor regent Banyatos, a bé que al principi fonch
anomenat mallorquí, però poch aprés fonch revocat y creat altre que era cathalà, y axí no ý ha
exemplar que sie estat foraster, y que si una vegada se és nomenat foraster és estat revocat y
creat un cathalà. Per ço los mateixos són de vot
y parer que dits senyors deputats y oÿdors de
comptes deuen fer a saber al dit senyor regent
Bayetula que, attès lo dit aguasil no és cathalà,
sie servit revocar aquell y fer-ne un altre que sia
cathalà, y quant no volgués fer-ho procehir per
los remeys que donan las constitucions en
matèria de contrafaccions, y no pagar lo salari al
dit aguasil mentres no sie cathalà.

Y finalment quant al que toca a cosas de cera,
leny, stores, candeles de sèu, arquimesesa, bufets, brasers de aram y altres coses en la sentència contra deputats y oÿdors, dins visita del any
1615 expressades, són de vot y parer que los
senyors deputats no poden gastar més en dites
coses del que per ells se gastà en la primera visita del senyor regent Clavero, y axí los senyors
deputatsb quant vindrà lo cars de semblants coses, poran fer mirar lo que·s dóna y gasta en
aquella visita y seguir-la en tot y per tot, y no
apartar-se d’ella, perquè axí ho disposa la
sentència de dita vista de dit any 1615, de la
qual no·s poden apartar salvo etcètera. Vidal,
assessor. Fabregues, fisci advocatus. Vidit Aguilo,
assessor. Lenes, consulens. Peralta, consulens. Don
Hierònym de Agulló y de Rocabertí. Fontanella, consulens. De Paz, consulens. Malla, consulens».
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Quant al altre capítol que·s consulta acerca dels
salaris que se han de donar y pagar a dits officials de la dita visita, los mateixos assessors, advocat fiscal, y doctors aplicats són de vot y parer
que estan dits salaris a coneguda de dits senyors
deputats, comforme la disposició del capítol 7
de les dites Corts del any 1599. Y axí dits senyors deputats poran arbitrar com se hauran de
pagar, advertint emperò, que // 22r // aqueix arbitre tenen obligació de regular-lo a les constitucions de Cathalunya, comforme ho disposà la
dalt dita sentència de visita del any 1615, y que
al advocat fiscal no poden donar més de tres liu630

Dilluns, a III. En aquest die los senyors deputats
reberen carta del molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Urgell, dada en Sanahuja al primer del corrent, ab la qual se escusa y renuncia
lo càrrech de visitador en lo qual és estat extret a
sort, en la forma acostumada, per justas causas
que dit senyor bisbe dedueix ab dita sa carta, la
qual legida en lo consistori a ses senyories
fonch, de orde de ses senyories, continuada en
lo present dietari, que·s del tenor següent. «He
rebut la carta de vostra senyoria que me ha donat un propri». Consuatur ut in papiro signato
littera A et postea dices.
E no-res-menys, en lo mateix die lo il·lustre y
molt reverent senyor Pere Joan Plejà, prevere y
canonge de la Seu de Barcelona, com a procurador de dit senyor bisbe, comforme de sa procura consta per acte rebut y testifficat en poder del
discret Hierònym Viladrossa, per auctoritat
apostòlica y real, notari públich de la vila de
Cervera, bisbat de Urgell lo primer del present
y corrent més de setembre, en dit nom constituït personalment en la scrivania major del General, ha requerit a mi, dit scrivà major baix
scrit, que levàs acte com ell, en nom de dit senyor son principal, renunciava per justas causas
lo ànimo de dit senyor son principal movents, al
a. a continuació ratllat, fr.
b. a continuació ratllat, no poden gastar més en dites coses.

dit offici de visitador del General de Cathalunya, en lo qual, com dalt és dit, era estat extret,
suplicant a ses senyories sien servits admètrer-li
la dita renunciació, de les quals coses ne fonch
levat acte públich pera mi, dit scrivà major y secretari del General. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas del Generalb.
23r

En aquest mateix die Narcís Fontanet, cavaller
racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consitori de ses senyories, ha
fet relació de paraula a ses senyories que lo magnífich Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor de la part de levant del dit general, ha
comptat los libres de la taula de Puigcerdà de la
terça de juliol, agost y setembre 1633, y pagat
lo resultant de aquells. E més fa relació que dit
magnífich Francesch Descallar y Surribas, ha
comptat y pagat la terça de octubre, novembre
y dezembre de dit any 1633, acceptat los libres
y diners de la taula de Sanct Feliu de Guíxols y
los libres y diners de la taula de la vila de la Bisbal. Y axí manaren la present relació ser continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die se féu extracció de hu dels
visitadors del General en la forma ordinària, en
loch del molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Urgell, lo qual fonch extret en hu de
dits senyors visitadors per lo bras ecclesiàstich a
27 del mes de agost pròxim passat, attès ha renunciat lo dit son càrrech de visitador, comforme disposició del capítol primer del nou redrés
del General, en presència dels brassos y de nou
testimonis, los quals testimonis serviren de
brassos y foren los següents ço és, per lo estament y bras ecclesiàstich los senyors, doctor
Melchior Palau, ardiaca major y canonge de la
sancta iglésia de Vich, mossèn Onoffre Ciurana,
canonge de la sancta iglésia de Gerona, doctor
Aleix de Boxadors, canonge de la Seu de Barcelona. Per lo estament militar los senyors, don
Phelip de Lupià, en la vila de Perpinyà populat,
// 23v // don Diego de Alentorn, en Barcelona
populat, Domingo de Malla, donsell en Barcelona domiciliat. Per lo estament real los senyors,
misser Aleix Tristany, ciutadà honrat de Barcelona, misser Pere de Montserrat y Ruffet, ciutadà de Barcelona, misser Miquel Carreras menor.
a. a continuació ratllat, el.
b. a continuació una renúncia transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1710.
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Y encontinent fonch feta extracció en la forma
que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y fonch extret en visitador en loch de dit molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Urgell, fra don
Miquel de Hospital, del hàbit de Sanct Joan.
Dimars, a IIIIo. En aquest mateix die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, entraren en lo consistori de ses senyories y liuraren
a ses senyories un vot que han fet en scrits, acerca dels avís se ha de fer al senyor fra don Onoffre de Hospital, extret en lo die de aÿr en hu
dels visitadors de la visita del General de Cathalunya, per la renunciació feta per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, lo
qual vot manaren ses senyories ser continuat en
lo present dietari y és del tenor següent:
«Vot. En lo fet consultat per los senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
acerca de la extracció feta per ses senyories lo die
de aÿr, que comptàvem a tres del present y corrent mes de setembre, de la persona de fra don
Onoffre de Hospital, prior de Cathalunya, de la
religió y milícia de Sanct Joan de Hierusalem, extret en hu dels senyors visitadors del General de
Cathalunyaa // 24r // dels deputats, oÿdors de
comptes y demés officials del dit General per lo
estament del bras ecclesiàstich, en loch y per renunciació del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, feta lo die present del dit càrrech de visitador, per lo qual és estat extret, sobre
la difficultat resultant de la notifficació fahedora,
segons disposició del capítol primer del nou redrés del General de las Corts del any 1599, a dit
fra Onoffre de Hospital, de la dita sua extracció
en lo dit càrrech de visitador. Per ço que se entén
que dit senyor fra don Onoffre de Hospital de
present no·s troba dins lo present principat de
Cathalunya, ans bé se diu trobar-se aquell en la
isla de Malta. Vist lo dit capítol de Cort y lo disposat en aquell en lo que se respecte al fer a saber
als extrets per deputats y oÿdors, per a què als 16
de mes de agost se troben en la casa de la Deputació de la present ciutat de Barcelona, y prestat
jurament y oÿda sentència de excomunicació de
bé y lealment, haver-se en son càrrech y offici de
visitador, se pugue procehir, y en cas algú o alguns dels visitadors no acudissen dit die de 16 de
agost, se fassa encontinent en loch de aquell o
aquells, semblant extracció ab termini de quinse
dies, per acudir a dit exercisci, y que semblant extracció se fassa ab lo mateix termini de quinse
dies fins que lo numero estiga cumplit. Vista axí
mateix la extracció dit die sie feta, de la persona
de dit fra Onoffre de Hospital, en dit loch de visitador, per dita renunciació de dit senyor bisbe de
a. a continuació un vot insert transcrit a l’Apèndix 5, pàgs.
1710-1711.
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Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona, testimonis cridats y aplicats per estas cosas. Y constituhit personalment
dit Francesch Besturs, porter ordinari de la Deputació demuntdit, dins la dita casa de dita comanda de Sanct Joan de la present ciutat de
Barcelona dalt designada, en presència de mi,
dit scrivà major y secretari del dit General y dels
testimonis demuntdits, de paraula demanà si en
la dita casa hi havia alguna persona per compte
del dit senyor prior fra Onoffre de Hospital, a
la qual se pogués fer la dita notifficació y donarli la carta dels molt il·lustres senyors deputats,
que ses senyories envien a dit senyor fra Onoffre de Hospital, fent-li a saber ab ella, la dita extracció perquè dit senyor prior comparagués
dins quinse dies pròxim vinents, dins la casa de
la Deputació per acceptar lo dit càrrech de visitador, jurar y fer lo demés, que en rahó de dit
càrrech és tingut y obligat, segons disposició
del capítol primer del redrés del General, de las
Corts del any 1599, ab comminació que altrament passat dit termini, seria procehit ha fer altra extracció en son loch, comforme disposa lo
dit capítol de Cort. Y en açò uns senyors cavallers, qui foren trobats en la dita casa, respongueren de paraula que no·y havia persona alguna en la dita casa per compte de dit senyor
prior y que ells estaven allí en ella retirats y que
no podien pèndrer la letra, ni fer cosa alguna
del que per dit Besturs és estat dit. Y encontinent dit Francesch Besturs, exequutant lo dit
orde, afficà y clavà la dita carta de dits senyors
// 25v // deputats en las portas primeras de la
dita casa en loch públich y en la qual se pogués,
com se pogué, tenir plena notícia de la dita carta per exequució del contengut en aquella, de
las quals cosas a instància de dit Francesch Besturs, fonc levat acte per mi, dit scrivà major y
secretari del dit General, en presència dels testimonis demuntdits.

Urgell. Vista també un vot donat per los magnífichs assessors y advocat fiscal y també de doctors
del Real Consell, aplicats per los senyors deputats, en lo principi del trienni pròxim passat de
1632, acerca de la notificació feta al noble don
Luýs de Moncada, extret en deputat per lo estament ecclesiàstich del dit General del dit trienni,
en la casa del excel·lentíssim senyor marqueza de
Aytona, son germà, declarant la dita notifficació
no ser estada feta legítimament y haver-se de fer
en lo castell de Miravet, que ere lo cap de la comanda de dit // 24v // fra don Luýs de Moncada,
com més largament en dit vot, al qual se ha relació, se conté. Vist tot lo que sobre ditas cosas se
ha de vèurer y attès lo que se ha de atténdrer, los
assessors y advocat fiscal del dit General baix
scrits, són de vot y parer que la notifficació fahedora per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, segons disposició del
capítol de Cort, se ha, hi·s deu fer en la casa de la
encomanda de Sanct Joan de Hierusalem, scituada en la present ciutat de Barcelona, que és la
casa del prior y priorat de dita religió en lo present principat de Cathalunya, que de present
obté lo dit fra don Onoffre de Hospital, extret en
visitador demuntdit, en la qual casa los senyors
priors de dita religió, comforme de present és lo
dit fra Onoffre de Hospital, han acostumat y
acostumen fer lur pròpria habitació y domicili en
la present ciutat de Barcelona. Vidit Vidal, assessor. Montaner, pro fisci advocato. Vidit, Aguilo
assessor».
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats, inseguint lo vot y parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General donat en scrits, continuat en lo present dietari en
la present jornada, enviaren a Francesch Besturs, hu dels porters ordinaris de la present
casa, ha notificar al molt il·lustre senyor Onoffre de Hospital, del orde y milícia de Sanct Joan
de Hierusalem, prior de Cathalunya, la extracció feta de dit senyor prior, en hu dels senyors
visitadors del General, en loch y per renunciació del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, extret en lo càrrech de visitador,
de la qual renunciació consta en los actes y
scriptures de la scrivania major del dit General,
a hont se ha relació, en la casa dita de la encomanda de Sanct Joan, scituada en la present
ciutat de Barcelona, en lo carrer dit de la Riera
de Sanct Joan, en la qual casa acostumen de habitar y residir los senyors priors de Cathalunya,
// 25r // lo qual Francesch Besturs, inseguint lo
orde de ses senyories a ell de paraula donat
consistorialment, se és conferit, juntament ab
mi Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General, y de

26r

a. a continuació ratllat, marque.
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Dilluns, a X. En aquest die lo magnífich mossèn
Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat,
present en lo consistori de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General de la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre del any 1634, acceptat los libres y diners
de las taulas de Montblanch, Spluga de Francolí y Viella, la qual relació manaren ses senyories
ser continuada en lo present dietari.
Dimecres, a XII. En aquest die lo magnífich Pere
Lunés, doctor en arts y medicina, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
// 26v // féu relació a ses senyories que mossèn
Francesch Fitor, notari procurador fiscal del
General, està detingut de malaltia corporal ab
febra y sagnat, y açò per visitar-lo ell y haver-li

Onoffre de Hospital, del hàbit de Sanct Joan, lo
molt il·lustre senyor Galceran Rossell y de Gassol, degà y canonge de la Seu de Tarragona.

ordenat la dita sagnia, y en dit effecte no pot
servir dit son offici.
En aquest mateix die lo magnífich Dimas Vileta, en arts y medicina doctor, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories que lo magnífich misser
Hierònym Palmerola, altre dels assessors del dit
General, està detingut de malaltia corporal y
terçanas, y per dita rahó està sagnat dos vegades
y jau en lo lit, y és impossible poder servir lo dit
son offici de assessor.

Dissapte, a XXII. En aquest die lo noble don
Francesch Gamis menor, en quiscun dret doctor, en la present ciutat de Barcelona populat,
procurador del molt reverent Andreu Perpinyà,
prevere, en quiscun dret doctor de la ciutat de
Balaguer, assessor de la Deputació local de dita
ciutat y col·lecta del General de aquella, com de
sa procura consta per acte rebut en poder de
Joan Folquer, per auctoritat real notari públich
de dita ciutat de Balaguer, a 29 del mes de agost
pròxim passat, en dit nom constituït personalment, per justas causas son ánimo movents, renunciava, comforme ab effecte ha renunciat, líberament y simplament en mà y poder de ses
senyories y de son molt il·lustre consistori, lo dit
offici de assessor de la dita Deputació local de la
dita ciutat y col·lecta de aquella, que de present
// 28v // obté lo dit son principal ab los drets y
pertinèncias, suplicant a ses senyories sien servits admètrer la dita renunciació y fer provisió
de dit offici. E ses senyories acceptaren y han acceptat la dita renunciació si y en quant poden y
per capítols de Cort los és lícit y permès, de las
quals coses, a instància del dit don Francesch
Gamis, en dit nom, és estat levat acte per mi,
Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major del dit General. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris
ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die Andreu Texidor y Francesch Tamarit, argenters ciutadans de Barcelona, experts anomenats per los senyors deputats
per part del General, Jaume Sal·la y Jaume Mir,
argenters ciutadans de Barcelona, experts anomenats per part del magnífich Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, per la
estimació devall scrita, mitgensant jurament per
ells prestat, en mà y poder de ses senyories, feren la relació del tenor següent. «Nosaltres Jaume Sal·la etcètera». Consuatur ut in papiro signato littera A.
En aquest mateix die ses senyories anaren en la
Lotja de la mar de la present ciutat consistorialment, per a continuar los arrendaments de les
bolles de dit Generala.
27r

Divendres, a XIIIIo. Festa de Sancta Creu.

27v

Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die se féu extracció de hu dels visitadors del General en la forma
ordinària, en loch del molt il·lustre senyor fra
don Onoffre de Hospital, lo qual fonch extret
en hu de dits senyors visitadors per lo estament
ecclesiàstich a tres del corrent, attès dit senyor
visitador no ha comparegut en la present casa
per a prestar lo solit y acostumat jurament, comforme disposició del capítol de Cort del nou redrés del General, fet en las Corts del any 1599,
en presència dels brassos. Y foren los següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
lo doctor Raphael Avallà, lo doctor fra Jaume
Dalmau, fra Benet Manyalich. Per lo estament
militar los senyors, don Phelip de Alentorn, don
Phèlix de Lupià, Domingo Malla. Per lo estament real los senyors, Bernat Valencas, ciutadà
honrat de Gerona, // 28r // misser Miquel Carreras menor, ciutadà honrat de Barcelona, misser
Gaspar Berart, ciutadà de Barcelona.

Dimars, a XXV. En aquest die lo magnífich Antoni Mostarós, doctor en arts y en medicina,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, féu relació a ses senyories que lo magnífich mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, està detingut de malaltia corporal ab febra, y per dita
rahó sagnat tres vegades, y açò per visitar-lo y
haver-li ordenat las ditas sagnias, y per dit effecte no pot servir dit offici.
29r

Y encontinent fonch feta extracció en la forma
que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y fonch tret
en visitador, en loch de dit molt il·lustre fra don
a. a continuació una estimació transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1711.
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Dimecres, a XXVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat de Barcelona, per a continuar
los arrendaments de las bollas del dit General.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya reberen
una carta dels embaxadors de ses senyories quea
són en la vila de Perpinyà, en rahó de la embaxada han feta dits embaxadors al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat, de present residint en la vila de Perpinyà,
acerca de la contrafacció de les generals constia. a continuació repetit, que.

[ 1635 ]

[ 1635 ]

del General y present casa de la Deputació, a
mirar y regonèxer las fonts del dit General, lo
que feren per a satisfer y cumplir a la obligació
de lur càrrech, com és acostumat quiscun any.

tucions de aquestos Principat y comtats, per
rahó de la aprehensió feta per lo excel·lentíssim
senyor marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, general de las galeras de Espanya, de una
pollaca genovesa en la platja de Mongat, juntament ab una còpia auctèntica de dita embaxada,
la qual còpia de dita embaxada, per orde y manament de ses senyories, és continuada en lo
present dietari y la carta és posada en la plica de
cartas corrent, y dita embaxada és del tenor següent: «Referesch jo Andreu Bosch etcètera».
Consuatur papirus signatus littera A.
29v

Dissapte, a XXVIIIIo. Festa del arcàngel sanct Miquel.
Dilluns, a XXXI. Festa del Àngel Custodi.

Octubre MDCXXXV
30v

Dimecres, a II. En aquest die lo magnífich misser
Narcís Peralta, en quiscun dret doctor, advocat
fiscal de la visita del General, que de present se fa
en la present ciutat de Barcelona, y lo honorable
y discret mossèn Francesch Pastor, notari públich de Barcelona, scrivà major de dita visita,
enviats segons vingueren per los molt il·lustres
senyors visitadors de la dita visita en lo consistori de ses senyories, de paraula primer notifficaren
als molt il·lustres senyors fra don Miquel de
Alentorn, abat de Amer, deputat ecclesiàstich,
don Francesch de Lupià, donsell en la vila de
Perpinyà populat, y Pere Prats, ciutadà honrat
de Gerona, deputats militar y real respective del
dit General, y don Henrrich Alemany, sacristà y
canonge de la Seu de Vich y oÿdor ecclesiàstich
del dit General, presents en lo consistori, los
senyors oÿdors militar y real absents de aquell y
fora la present ciutat y vegueria de Barcelona, la
deliberació feta per dits molt il·lustres senyors
visitadors lo dita dieb dos del mes de octubre
corrent y del present y corrent any 1635, sotascrita y firmada de mà del dit mossèn Francesch
Pastor, notari y scrivà major de la dita visita, y sagellada ab lo sagell del dit General, com en
aquella és de vèurer, la qual notifficació digueren dit senyor advocat fiscal de dita visita han
manat fer dits senyors visitadors, a fi y effecte
que ses senyories manen posar en exequució
aquella, segons la sua sèrie y tenor y a maior
cauthela, donan, dits senyor advocat fiscal y
scrivà major de dita visita, còpia auctèntica de la
dita deliberació, la qual ses senyories reberen y
rebuda, manaren ser aquella continuada en lo
present dietari, la qual és del tenor següent:
«Die II octobris MDCXXXV.» Consuatur. E nores-menys, ses senyories de paraula respongueren que estaven promptes y aparellats de posar
en deguda exequució lo contingut en la dita y
praeinsertada deliberació de la dita visitac.

31r

Dijous, a IIIIo. Festa del gloriós pare sanct Francesch.

Divendres, a XXVIII. En aquest die entre les deu
y onse horas de la matinada lo molt il·lustre y
reverent senyor Galceran Rossell y de Gassol,
degà y canonge de la Seu de Tarragona, visitador novament extret per lo estament ecclesiàstich, en loch del noble fra don Onoffre de Hospital, que per trobar-se absent del present Principat no ha pogut jurar dins lo temps que disposan los capítols de Cort, per la visita se fa del
General, conforme disposició del capítol primer
del nou redrés de las Corts del any 1599, en la
sala dita del consistori, en presència de ses senyories, ha oÿt lo dit capítol primer del nou redrés, lo qual fonch legit per mi scrivà major y secretari del dit General. Y encontinent, oÿt lo dit
capítol, dit senyor visitador jurà en mà y poder
de ses senyories, en la forma acostumada y ohí
sentència de excomunicació que li fonch promulgada del tenor següent:
«Nos domnus Raymundus de Semmanat, dominus domnus archidiaconus maior et canonicus
Sedis Barcinonae, officialis et vicarius generalis
pro admodum illustrissimi et reverendissimo domino Barcinonensi episcopo, monemus vos admodum illustrem dominum Galcerandum Rossell et
de Gassol, decanum et canonicum Sedis Tarraconae, personam juxta formam capituli primi novae reformationis extractum in visitatorem. Hic
presentim pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter, vos habeatis in vestro officis seu munere
visitatoris quovis amore, rancore postpositis, sed
solum Deum et consientiam vestram intuendo et
pro his auditis excomunicationis sententiam,
quam in vos contrafaciem in hac canonica monitione praemissa, ferimus et promulgamus in his
scriptis».a

30r

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
lo militar absent de la present ciutat, anaren
consistorialment ab cotxos, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats els officials
a. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1711-1712.
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a. dit, interlineat.
b. a continuació ratllat, do.
c. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1713.

tas, de orde y manament de ses senyories per
observança de las generals constitucions, y attès
drets de aquestos Principat y comtats, ha tret de
la dita galera y donada libertat a Pau Forment,
natural del loch de Vilamós, de la Vall de Aran,
bisbat de Comeja, lo qual fonch condempnat
a servir remant en ditas galeras en lo loch de
Castell, per haver acabat lo dit temps de sa condempnació. E ses senyories manaren que la present relació fos continuada en lo present dietari
y dada còpia a qui demanarà aquella, lo qual Pau
Forment entrà en lo consistori de ses senyories
y féu gràcies a ditas ses senyories de la mercè li
havian feta, de haver-li alcansada la libertat.

Divendres, a V. En aquest die lo magnífich Hierònym Roig, doctor en arts y en medicina,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, féu relació a ses senyories que lo magnífich misser Magí Pozo, ajudant del racional,
està detingut de malaltia corporal de tercianas
dobles, per rahó de las quals, de son orde està
sagnat dos vegades y jau en lo llit, y és impossible servir lo dit son offici de ajudant del racional.
31v

En aquest die entrà en lo consistori de ses senyories mossèn Joan Boher, secretari de sa magestat, en companyia del magnífich misser Jaume Martí, doctor en drets, com a consultor y
assessor de la visita se fa dels officials reals en
aquestos Principat y comtats, los quals donaren
y liuraren a ses senyories una carta del rey nostre
senyor, dada en Madrit a 29 de setembre pròxim passat, en forma de Cancelleria despedida,
la qual ses senyories manaren desclòurer y legir
aquella per mi, scrivà major y secretari del General, la qual legida manaren ser continuada en
lo present dietari y és del tenor següent:

Dissapte, a XVIII. Festa de sanct Luch.
33v

«El rey.
Diputados, el regente Mathías Bayetola me ha
avisado la difficultad que ponéis en acudir a la
paga de la que se ha acostumbrado dar al assessor
y delegados de la visita que haze en esse Principado y condados, elegidos por él, comforme lo dispuesto en las Cortes del anyo 1599. Y lo que usaron los otros visitadores que ha havido desde
entonses acá, y pues los dichos assessor y delegados
pareze que son precissamente necessarios para la
exequución de la dicha visita y está instituida
para el buén govierno de essa provincia. No es justo que rehuséys de acudir a vuestra obligación,
como os lo encargo y dirá más particularmente, el
dicho regente. Y en el cumplimiento desto seré servido de vosotros. Dada en Madrid, a XXVIII de setiembre MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius»a.
32v

Dimars, a XVI. En aquest die lo magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General de Cathalunya, mitjensant
// 33r // jurament per ell prestat en lo ingrés de
son offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors
deputats del dit General que lo capità don Phelip Spinola, del hàbit de Santiago, capità de la
galera de Milan, de la esquadra de Gènova, a
instància de ell dit síndich y diligèncias per ell fea. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1713.
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Divendres, a XVIIIIo. En aquest die lo molt reverent senyor don Luýs de Copons, degà de la
sancta eccléssia de Gerona, com a procurador
que és de Simon Bonjoch, mercader de la vila
de Cervera, bisbat de Solsona, tauler eo cullidor
dels drets del General de Cathalunya en la
col·lecta y taula de la dita vila de Cervera, com
de sa procura consta per acte rebut y testifficat
en poder de Andreu Benet Saurina, notari públich de dita vila de Cervera, als denou del present y corrent mes de agost, en dit nom constituït personalment en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats de Cathalunya, usant
del dit son poder y de la facultat que dit son
principal té, segons capítols y actes de Cort y
observanças del dit General y present casa de la
Deputació, sobre de poder-se desfer de dit son
offici, per ser aquell dels antichs, renuncia dit
offici de dit son principal, en mà y poder de ses
senyories, en favor de Ramon Sisquer, negociant de dita vila de Cervera, ab los salaris y
emoluments, drets y prerrogatives al dit offici
pertanyents, suplicant a ses senyories sien servits
admètrer-li la dita renunciació y fer provisió de
aquell en favor de dit Ramon Sisquer. E ses senyories admeteren la dita renunciació si y comforme per capítols de Cort los és lícit y permès,
y no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans
de Barcelona.
Dissabte, a XX. En aquest die Raphael Vives, librater ciutadà de Barcelona, ajudant comú del
racional y regent los comptes del General y present casa de la Deputació, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, renuncia
en mà y poder de ses senyories, lo dit son offici
// 34r // de ajudant comú del racional y regent
los comptes del dit General, en favor de Jacinto
Vernet, mercader ciutadà de Barcelona, com en
effecte renuncia aquell, suplicant a ses senyories
sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir dit offici, ab los salaris y emoluments ad
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aquell pertanyents, en persona del dit Jacinto
Vernet, comforme per capítols y actes de Cort
poden y deuen ses senyories fer la dita provisió,
attès dit offici és dels antichs. E ses senyories admeteren la dita renunciació si y en quant poden
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès,
y no altrament. Presents per testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

putats ordenaren y manaren a mossèn Francesch
Dalmau, síndich del General, y a mi Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major
y secretari del dit General, que presentassen al
molt il·lustre y spectable senyor portantveus de
general Governador en lo present principat de
Cathalunya y al noble veguer eo al noble regent
la vegueria de Barcelona, una scriptura de requeriment, lo qual juntament ab lo acte de la
dita presentació de aquella, feta a dit senyor portant-// 35v // veus de general governador y al dit
noble regent la vegueria de Barcelona, és del tenor següent: «Havent entès los deputats del General etcètera». Consuatur prout in papiro signato littera A.

Dilluns, a XXII. En aquest die lo magnífich misser Francesch Joan Magarola, ciutadà honrat de
Barcelona y advocat fiscal del General de Cathalunya, present en lo consistori de ses senyories,
féu relació que ell, de orde de ses senyories donat de paraula, s’és conferit en la casa del spectable don Aleix de Marimon, portantveus de
general governador en lo principat de Cathalunya, al qual personalment trobat en un aposento de sa casa que té en la present ciutat de
Barcelona, // 34v // en lo carrer del portal del
Àngel, de part de ses senyories ha representat de
paraula, que de orde seu de dit senyor governador són estades capturades per lo senyor veguer, sots-veguer y altres officials reals, diverses
personas de la present ciutat y present principat
de Cathalunya y posades en las Atarassanas de la
present ciutat y no en los càrcers comuns de la
dita present ciutat, sens saber la causa perquè y
que·s presumia los volian compel·lir y forsar a
fer soldats, contra la libertat comuna dels naturals y poblats en la present província, encontran
axí a las generals constitucions, drets y demés
privilegis de aquella, com en lo present Principat y comtats se dega procehir segons ditas
constitucions per directum y no per oblicum. Y
axí se suplica a sa senyoria, per part de dits senyors deputats, sie servit manar reparar lo dit
encontre, manant donar libertat a ditas personas presas. Y que dit senyor governador li ha
respost que las personas que són capturades per
son orde, per dits officials reals, era perquè imaginaven que eren soldats fugitius, y que averiguant que no·u sien los manarà relexar, y en
quant ad algun d’ells que los procuradors fiscal
los inculpa de alguns delictes que dato que no
sien soldats, los manarà aportar en los càrcers
reals y comuns de la present ciutat y los fulminarà enquesta. Y si seran culpables, ab penas legals los manarà debitament punir y castigar, y si
no·s trobaran culpables, del que dit procurador
fiscal los inculpa, los manarà encontinent relexar. Y que està vigilant sempre a la observança
de las generals constitucions y ningú ab majors
veras que ell. E ses senyories manaren la present
relació ésser continuada en lo present dietari.

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona
y síndich del General de Cathalunya, mitjensant
jurament en lo ingrés de son offici per ell prestat, ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats del dit General, que lo capità Steve Xapa,
cabo de las tres galeras que de present se troben
en lo moll o port de la present ciutat de Barcelona, de la esquadra de Gènova, per medi y a
instància de ses senyories y diligèncias fetas, de
orde y manament de ses senyories per ell dit síndich, per observança de las generals constitucions, drets y altres privilegis del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, ha tret de ditas galeras y donada libertat a Salvador Maldonado, natural de la vila
de Granollers, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat remant en ditas galeras per lo
veguer y pahers de la ciutat de Leyda del dit
present Principat, per temps de sinch anys, ab
sentència proferida a 23 de octubre 1630, pera
// 36r // haver ja acabat lo temps de sa penitència comptant aquell del dia de la pronunciació
de dita sentència y no del die fonch entregat en
ditas galeras, lo qual entrà en lo consistori de ses
senyories y féu gràcies a ses senyories de la
mercè li havian feta de alcansar-li la libertat, y
manaren que la present relació fos continuada
en lo present dietari de la present casa y dada
còpia de aquellas.
Dimars, a XXX. En aquest die ses senyories anaren consistorialment ab cotxos en la Lotja de la
mar de la present ciutat, per a continuar los
arrendaments de las bollas del dit General.

Novembre MDCXXXV
Dijous, lo primer. Festa de tots los Sancts.
36v

Dilluns, a V. En aquest die los magnífichs asses-

Dimars, a XXIII. Festa de sancta Eulària.
35r

Dissabte, a XXVII. En aquest die los senyors de636

a. a continuació un requeriment, tres respostes i una carta
transcrites a l’Apèndix 5,. pàgs. 1713-1718.

sors y advocat fiscal del General entraren en lo
consistori de ses senyories y liuraren a ses senyories un vot en scrits, per ells y altres doctors
aplicats fet y firmat de sas pròprias mans, continuat en un full de paper, acerca del manament
de part dels senyors inquisidors del present Principat a instància de Joan Barceló, receptor de la
Sancta Inquisició, y presentata // 37r // a Francesch Serra, botiguer de telas de la present ciutat, lo qual vot manaren ses senyories ser continuat en lo present dietari y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors aplicats infrascrits, per occasió del manament de part dels senyors inquisidors del present principat de Cathalunya, a instància de Joan Barceló, receptor de la Sancta
Inquisició, fet y presentat a Francesch Serra, botiguer de telas, de la present ciutat als 28 de setembre del corrent any 1635. Vist lo dit manament en lo qual dits senyors inquisidors manan
a dit Serra que dins sis dies pague realment al dit
instant dos-centas nou liuras, per ell demanades, o que, dins dit termini, per ell o son legítim
procurador, comparega en la Audiència del Civil del Sanct Offici per a respòndrer a dita demanda y deduhir de son dret y justícia, y perquè
no sie obligat al sobredit ab comminació, que
passat lo termini procehiran contra dit Serra y
sos béns en la dita causa, segons que en las letras
o cartells de dit manament més largament se
conté. Vists los capítols concedits y decretats
per lo reverendíssim don Joan, bisbe de Leyda e
inquisidor general, a suplicació dels tres estaments de Cathalunya convocats en la Cort de
Monçó a dos de agost 1512. Vista la bulla de
Leó X en confirmació dels precedents capítols,
dada en Sanct Pere de Roma a las kalendas de
agost 1516 y de son pontificat any quart. Vista
la confirmació feta per lo cardenal Adrià, bisbe
de Tortosa e inquisidor general dels praecedents capítols de las Corts de Monçó ja confirmats per lo Sanct Pare Leó X, tot insertat sots lo
títol 8 «De la Sancta Inquisició» en lo libre primer de las Pragmàticas y altres drets de Cathalunya. Vist // 37v // lo capítol 22 de las Corts del
any 1599. Vist un vot per los assessors, advocat
fiscal del General y altres doctors aplicats donat
a ses senyories dels senyors deputats y oÿdors,
sobre fet consemblant contrab Riera, als 12 de
octubre 1634. Vist tot lo demés que·s devia
vèurer. Attès que en lo capítol 3 dels dalt referits del bisbe de Leyda e inquisidor general, declarà sa senyoria y manà ésser observat, que si al-

gun official de la Sancta Inquisició havia de convenir alguna persona de qualsevol grau y condició que sie civilment, hage de convenir aquella
devant son jutge ordinari, com lo actor hage de
seguir lo for del reo eo tal persona no puga ésser
convinguda devant los pares inquisidors; y en lo
capítol 28 lo mateix inquisidor general, en la
decretació del contengut en aquell diu: «Plau a
sa senyoria quod actor sequatur forum rei»; y en
lo següent capítol ajustant al capítol 3 ja referit,
estatuhí y ordenà que si algun official de la
Sancta Inquisició convindrà alguna persona
contra la forma de dit capítol 3, tot lo que en
contrari serà fet, sia cas irrit y nul·lo, y lo dit official sie condempnat en despe<de>ses y dany.
Attès que los dits capítols se troban conformats
auctoritate apostòlica ab la bulla de Leó X ja referida y aprés, ab la informació feta per lo cardenal Adrià, inquisidor també general y que axí
dits capítols, coma comfirmacions, se troben insertades en lo volum segon de las Pragmàticas y
altres drets de Cathalunya que estan en veril observança, y que en lo referit capítol 22 de las últimas Corts del any 1599, lo rey nostre senyor y
la Cort General ho entengueren de la mateixa
manera y manà sa magestat que dits capítols
fossen guardats per los dits inquisidors, en tot
allò que no contradiran als capítols que·s disposan en dita Cort del any 1599. Attès que del
mateix manament consta que lo deute pretès
per Joan Barceló és civil y se diu se havia de tractar en la Audiència del Civil del Sanct Offici, y
que Joan Barceló, official de la Sancta Inquisició, és actor // 38r // en dita causa y que Francesch Serra és reo y ciutadà de Barcelona, y lo
jutge ordinari de aquell és lo noble regent la vegueria de Barcelona, y axís del for de la jurisdicció real. Y lo demés que se havia de atténdrer,
attès los dits assessors, advocat fiscal y doctors
infrascrits són de vot y parer que lo referit manament se encontra y és directament contrari als
sobredits capítols y altres de Cathalunya aplicables, y que los dits senyors deputats se deuen
opposar a la dita contrafacció y procurar lo reparo de aquella segons forma de las generals
constitucions, capítols, usos y styls, e costums
de la present casa. Vidit Vidal, assessor. Vidit
Franciscus Magarola, fisci Generalis advocatus.
Vidit Aguilo, assessor. Lenes, consulens. Christophorus Cornell, consulens. Carreras junior. De
Paz, consulens. Malla, consulens».
38v

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17181719.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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Divendres, a VIIIIo. En aquest die los senyors
deputats ordenaren y manaren a mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General, y a mi Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del
dit General, que presentàssem al molt il·lustre y
a. com, interlineat.
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spectable senyor don Aleix de Marimón y Jaffer,
portantveus de general governador en lo present principat de Cathalunya, una scriptura de
requeriment, lo qual, juntament ab lo acte de la
dita presentació de aquella feta a dit senyor portantveus de general governador, és del tenor següent: «Ab scriptura presentada a vostres senyories a 27 de octubre etcètera». Consuatur
papirus signatus littera A.
Dissapte, a X. En aquest die Steve Torrabruna,
corredor públich y jurat de la present ciutat de
Barcelona, ministre del General, mitjensant jurament per ell prestat a Nostre Senyor Déu y als
seus sancts quatre Evangelis en lo ingrés de son
offici de corredor, ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
en son consistori, que ella, // 39r // en virtut de
manament y per orde de ses senyories, ha encantat y subhastat pública y palesament per los lochs
solits, públichs y acostumats de la present ciutat
de Barcelona per temps de trenta dies y més,
tota aquella casa y heretat ab totas las terras tant
campas, boscosas y hermas, com de vinya plantades, honors y pocessions, drets y pertinències
de aquellas, nomenades lo mas Colomer, las
quals lo quòndam Ramon Codina, mercader
ciutadà de Barcelona, debitor del General de
Cathalunya, tenia y possehia en la parrochia de
Sancta Magdalena de Esplugues, bisbat de Barcelona, que abans foren de Montserrat Lavaneras, també mercader ciutadà de Barcelona, en la
tabba de encants y venets, per effecte de la dita
subhastació a ell, dit corredor, liurada a sinch de
octubre pròxim passat y del corrent any 1635
designades. Y ha posat la primera, segona y tercera lanternas y no ha trobat comprador algú
que digués dita alguna en ditas torra y terras sinó
és Pere Salvador, parayre y baxador ciutadà de
Barcelona, qui ha offert donar sinch-centas liuras, més de las mil sis-centas y deu liuras per les
quals dites torra y terres foren liurades al magnífich mossèn Baldiri Miquel Sovias, de present
conseller de la present ciutat de Barcelona, de
manera que las ditas sinch-centas liuras offertas
per dit Pere Salvador, més de les dites mil siscentas y deu liuras offertas y per las quals foren
liurades a dit Sovias, juntas fan summa de dos
mil cent y deu liuras moneda barcelonesa, y ultra
la dita quantitat, se encarrega per compliment
del preu lo que muntan las millores fetas per dit
Sovies per dita torra y terras, comforme la dita
feta per dit Pere Salvador judicialment ab scedula donada per dit Salvador a dotse delb mes de
maig 1634, en la causa aportada devant ses senyories entre dit Sovies y dit Salvador, y lo procua. a continuació un requeriment transcrit a l’Apèndix 5,
pàgs. 1719-1721.
b. a continuació ratllat, any.
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rador // 39v // del General, per rahó de la venda
de dita torra. Y que axí com a més donant y offerint en lo encant públich li havia liurada la hasta
fiscal de las ditas torra y terras per lo dit preu de
las ditas dos mília cent y deu liuras barceloneses.
De quibus et cetera. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari(s) ciutadans de Barcelona.
Dimars, a XIII. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General entraren en
lo consistori de ses senyories y liuraren a ses senyories un vot en scrits per ells y altres doctors
aplicats, fet y firmat de sas pròprias mans, continuat en un full de paper, acerca las capturas fetas per lo portantveus de general governador y
regent la vegueria de Barcelona, lo qual vot manaren ses senyories ser continuat en lo present
dietari y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors, advo- // 40r // cat
fiscal del General y doctors aplicats infrascrits,
per occasió de las capturas fetas dins la present
ciutat de Barcelona en las casas de alguns particulars y hostals de dita ciutat, per lo noble don
Francisco de Ayguaviva, veguer de Barcelona, y
Christòphol Casabona, capdeguayta o bastoner
real, de las personas de Francesch Manader, Miquel Vicents àlies lo Bugat, jóvens flassadés,
Joan Sastre, pagès y treballador, Jaume Torroella de Sanct Andreu de Palomar, ya... dit lo Gironí de la ciutat de Gerona, y altres, tots del
present Principat, los quals no foren portats als
càrcers reals de la present ciutat sinó a las presons de las Atarassanas que·s dins la mateixa ciutat. Vistos los procehiments a instància del procurador fiscal del General y de algú dels interessats, fets sobre dit fet en lo consistori y casa de la
Deputació de la present ciutat devant dits assessors. Vistas las constitucions 1 y 2 del sereníssim
rey don Ferrando 2, fetas la primera en la tercera Cort de Barcelona any 1503b, capítol 33, y la
segona en la Cort de Monçó, any 1510, capítol
52, las dos col·locades sots lo títol «De capturas» en lo libre 9 de las constitucions de Cathalunya y altres de capturas parlants. Y axí mateix
vist lo capítol 8 de las constitucions de la Cort
del any 1599 y lo demés que se havia de vèurer.
Attès que en la 1 constitució de dit rey don
Ferrando, sots títol «De captures», se troba expressament statuït y disposat que quant als ordinaris reals no puga ésser més algú en presó, sinó
a consell del assessor, o tenint loch de aquell
sinó crim fregant, y en la constitució segona del
matex títol, confirmant la propreferida y en
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. a continuació ratllat, y la.

aquella anyadint, se statueix y ordena que si algun algutsir pendrà o posarà algú en presó, contra forma de dita constitució, que sie privat de
son offici e hage de satisfer los // 40v // danys y
despesas al tal pres e incorrega paena de sinquanta liuras. Attès més avant que en lo capítol
8 de la Cort del any 1599, se ordena que lo veguer y balle de Barcelona hagen de aportar totas
las personas que capturaran als càrcers reals de
dita ciutat, encontinent que las hauran capturades ab pena de cent liuras per quiscuna vegada
que serà contrafet. Attès que dels procehiments
dalt referits consta que dit noble veguer y Casabona, capdeguayta real, han fet ditas capturas
sens consell del assessor y provisió de jutge, y
que dit veguer ha portat o fet portar las ditas
personas presas en la Dressana y no las hagen
portades als càrcers reals de la present ciutat, encontinent que las capturaren. Los dits assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són
de vot y parer que, ab ditas capturas y detenció,
se ha contravingut a las ditas constitucions 1 y
2, del títol «De captura», capítol 8 de la Cort
del any 1599 y altres drets de Cathalu(n)ya aplicables, y que los dits senyors deputats y oÿdors
se deuen oposar a las ditas contrafaccions y procurar lo reparo de aquellas, segons forma de las
generals constitucions, capítols, usos, styls y
costums de la present casa. Vidit Vidal, assessor.
Vidit Franciscus Magarola, fisci Generalis advocatus. Vidit Aguilo, assessor. Lenes, consulens.
Carreras consulens. Carreras junior. Malla, consulens. De Paz, consulens. Cornell, consulens»a.
41r

Dijous, a XV. En aquest die lo magnífich mossèn
Narcís Fontanet, cavaller en Barcelona populat,
racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha
fet relació a ses senyories com Onoffre Massanés,
mercader sobrecullidor del General en la part de
ponent, ha comptada y pagada la terça de octubre, novembre y dezembre 1634, acceptat los
libres y diners de la taula de Viella, Vall de Aran
y Vimbodí y la Spluga, la qual relació manaren
ses senyories ser continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die losb il·lustres molt reverent, noble y magnífich lo doctor Joseph Claresvalls, prior de la iglésia col·legiada de Sancta
Anna de la present ciutat de Barcelona, don
Francesch Grimau, en Barcelona populat, y
mossèn Francesch Bru, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors anomenats per ses senyories ab sa consistorial deliberació de catorse del
present y corrent mes de novembre 1635, personalment constituïts en lo consistori de ses
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17211722.
b. a continuació ratllat, molt.
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senyories, inseguint en açò la disposició dels capítols y actes de Cort, prestaren en mà y poder
de ses senyories jurament a Nostre Senyor Déu
y als seus sancts quatre Evangelis per lurs mans
corporalment tocats, de haver-se bé y lealment
en la embaxada o embaxadas que per ses senyories los són estades encomanades y que no faran, ni tractaran negoci algú per si, ni per altres
qualsevol persones, sinó sols faran y tractaran lo
que·ls és estat encomanat per ses senyories,
comforme en las instruccions o altres órdens
que per ses senyories los són estats donats o los
seran donats en scrits, o de paraula en lo discurs
y temps de la dita embaxada // 41v // o embaxadas anada, estada y tornada de aquellas en la
present ciutat. Y altrament tindran, servaran y
cumpliran lo que per dits capítols y actes de
Cort està disposat, del qual jurament manaren
ses senyories ser-ne feta nota en lo present dietari per mi, scrivà major y secretari del dit General.
En aquest mateix die ses senyories manaren liurar y entregar als dits senyors embaxadors, còpia
de las embaxadas que ses senyories han manat
ser ordenades per lo reparo y esmena de las
constitucions y de las contrafaccions de aquellas, mencionades en las instruccions fetas als
dits embaxadors, los originals de las quals són
del tenor següent:
«Embaxada primera feta a sa excel·lència per lo
negoci de las capturas y presos de las Atarassanas.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. No obstant que per las constitucions primera y segona
del sereníssim rey don Ferrando 2, fetas la una
en la tercera Cort de Barcelona en lo any 1503,
capítol 33, y la altra en la Cort de Monçó en lo
any 1510, capítol 52, col·locades baix del títol
«De capturas» en lo libre 9 de las constitucions
de Cathalunya y altres parlants de captures, y
per lo capítol 8 de las constitucions de la Cort
del any 1599, sie loablament statuït y disposat
que quant als ordinaris reals no pugue ésser més
algú en presó sinó a consell del assessor o tenint
loch de aquell o en crim fregant, y que si algun
algú si·s pendrà o posarà algú en presó, contra la
forma de la dita constitució primera del dit senyor rey don Ferrando, sots lo dit títol «De capturas», sie privat de son offici e hage a satisfer
los danys y despeses al tal pres, e incorrega en
paena de sinquanta liuras. Y en lo dit capítol 8
de la dita Cort del any 1599 se ordena que lo
veguer y balle de Barcelona // 42r // hagen de
aportar totas las personas que capturaran als
càrcers reals de la dita ciutat de Barcelona, encontinent que las hauran capturades, a paena de
cent liuras per quiscuna vegada. Ab tot, notòria
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y certa contrafacció de las ditas y altres constitucions de aquestos principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, privilegis, libertats y altres drets, usos, pràtigues y observanças de aquells, no han dubtat, ni dubtan lo
spectable portantveus de general governador en
dit principat de Cathalunya, don Aleix de Marimon y Jaffer, don Francisco de Ayguaviva y Tamarit, regent la vegueria de Barcelona, Christòphol Casabona, capdeguayta o bastoner, y
altres officials y ministres reals en la ciutat de
Barcelona, capturar, posar y mancipar en los
càrcers de la Atarassana, scituada dins la dita
ciutat de Barcelona, sens provisió de jutge competent, ni crim fregant a moltas y diversas personas naturals y poblades e habitants en la dita
ciutat y Principat y comtats, y majorment, las
personas de Francesch Manades, Miquel Vicents àlies Bogat, fadrins flassadés, Joan Sastre,
Joan Torrella, pagesos, Joan Pujol, Joseph Benifort de la ciutat de Leyda, Miquel Vidal y
Joana ... , naturals de la vila de Oliana y altres,
de las quals capturas y mancipaccions de las personas capturades, sens provisió de jutge, ni ser
aquellas trobades en crim fregant, mancipades
en las ditas presons de la Atarassana, consta per
informació rebuda en lo consistori dels deputats
de Cathalunya y per las confessions fetas per los
dits spectable portantveus de general governador y regent la vegueria de Barcelona, en las respostas per ells respectivament fetas en las scripturas que, per lo síndich del General, los són
estades presentades, las quals, ab la present, se
entregan a vostra excel·lència. Y altrament, per
ser axí públich y notori, de las quals cosas han
vingut y venen quiscun die al dit consistori //
42v // clamors grandíssims dels capturats y detinguts en ditas presons de la Atarassana y de las
insuportables violèncias y vexacions los són estades fetas. Y quiscún die se’ls fan ab imposicions de grillons, patiment de fam y no permetent que·ls sie entrat lo sustento necessari per a
redimir-se de la fam que pateixen, perquè ab estas violèncias y vexacions se determinen de pèndrer algun sou de rey y fent-los scríurer per soldats contra la natural libertat que tenen y gosen
los naturals y poblats en aquestos Principat y
comtats. Y si bé lo dit síndich del General, de
orde dels dits deputats, per salvetat de las ditas
constitucions hage en scrits suplicat, interpel·lat
y request, ab lo degut acato, los dits spectable
don Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de
general governador, y don Francisco de Ayguaviva y Tamarit, regent la vegueria de Barcelona,
perquè attesa la disposició de las ditas generals
constitucions, privilegis, libertats y demés drets
de aquesta província tinguessen a bé de relexar
de ditas presons de la Dressana, los presos sens
a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
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provisió de jutge y sens crim fregant, o altrament posasen y mancipassen aquells en los càrcers comuns y reals de la dita ciutat de Barcelona, ab restitució de tots los danys causats, axí a
las ditas personas capturades y detingudes en ditas presons de la Dressana, com altrament. Emperò fins lo die present no se ha alcansat lo degut remey, restant axí las ditas constitucions,
lezes y praedicades y sens lo degut reparo y esmena, hi·s desconfia alcansar-lo de dit spectable
portantveus de general governador, veguer de
Barcelona y demés officials y ministres reals, per
vèurer que no sols se remedian las ditas contrafaccions, danys y praejudicis dalt referits, no
obstant las diligèncias del dit síndich, però encara aquells se multipliquen // 43r // y continuan, y axí mateix se multipliquen y continuen
los clamors de las personas presas y altres. Per
ço los deputats, desijant lo reparo y ramey de
ditas contrafaccions y satisfer a la obligació de
son càrrech, acuden extrajudicialment a vostra
excel·lència com ha lloctinent general de sa magestat en aquest Principat y comtats, suplicant
sie del servey de vostra excel·lència manar posar
lo degut remey en aquest fet tant contrari a las
ditas constitucions y a la libertat comuna dels
provincials y poblats en aquesta província, manant relexar ditas personas capturades y detingudes ab las ditas oppressions y violencias en ditas presons de las Dressanas, o manar posar
aquellas en dits càrcers reals comuns de la ciutat
de Barcelona y procehir-se en lo fet de aquelles,
comforme disposicions de ditas generals constitucions, y axí bé reparar las ditas contrafaccions
de constitucions ab restitució y refecció de tots
los danys seguits per los dits procehiments, manant ditas constitucions en lo fet present y en
los demés, ser inviolablament observades y exequutades, segons la sèrie y tenor de aquelles, y
los contrafactors y violadors de ditas constitucions ser condignament corregits y castigats per
las paenas posades en ditas constitucions. Y altrament, comforme lo de justícia del que dits
deputats ne rebran singular gràcia y mercè de
vostra excel·lència».
«Segona embaxada per lo negoci de las capturas
dels presos de la dressana.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a vostra excel·lència per part dels
deputats del General de Cathalunya se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis y altres
drets de aquestos principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, fetas per lo
spectable don Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador en lo principat
de Cathalunya, y per lo noble don Francisco de
Ayguaviva, regent // 43v // la vegueria de Barce-

lona, y per altres officials y ministres reals per
rahó de las capturas per ells y per son orde fetas,
de moltas y diversas personas naturals y poblades en dits aquestos Principat y comtats, trobades en la ciutat de Barcelona sens provisió de
jutge, ni ser trobades ditas personas en crim fregant, posant y mancipant aquellas en las presons
de la Dressana, y no posant y mancipant aquellas en los càrcers reals comuns de dita ciutat de
Barcelona, lo que se havia de fer per observança
de ditas constitucions y majorment, de las constitucions primera y segona del sereníssim senyor
rey don Ferrando 2, fetas ço és, la primera en la
Cort de Barcelona en lo any 1503, capítol 33 y
l’altra en la Cort de Monçó, any 1510, capítol
52, col·locades baix del títol «De captures» en
lo libre 9 de las constitucions de Cathalunya y
altres parlants de capturas, y del capítol 8 de las
constitucions del any 1599. Per las quals constitucions, dalt referides, és statuït y disposat
quant als ordinaris no pugue ésser més algú en
presó sinó a consell del assessor, o tenint loch
de aquell, o en crim fregant, y que si algun alguasil pendrà o posarà algú en presó contra la
forma de la dita constitució primera de dit senyor rey don Ferrando, sots lo dit títol «De capturas», sie privat de son offici e hage a satisfer
los danys y després al tal pres, e incorrega en
paena de sinquanta liuras. Y per lo dit capítol 8
de la Cort del any 1599, se ordena que lo veguer y balle de Barcelona hagen de aportar totas
las personas que capturaran als càrcers reals de
dita ciutat de Barcelona, encontinent que las
hauran capturades, a pena de cent liuras per
quiscuna vegada que serà contrafet, y suplicat a
vostra excel·lència extrajudicialment fos de son
real servey manar posar en aquest fet lo degut
remey, ab lo reparo y esmena de ditas contrafaccions, que de vostra excel·lència se prometen
dits deputats. Y com fins lo die present no se
hage obtingut lo suplicat ab dita embaxada, restants las ditas constitucions ab la mateixa violació y contrafacció y sens lo dit reparo y esmena,
ab // 44r // esta segona embaxada se representa
axí mateix extrajudicialment a vostra excel·lència per part de dits deputats, lo mateix que ab
dita embaxada és estat representat, suplicant sie
del servey de vostra excel·lència manar los dits
procehiments fets per dit portantveus de general governador, regent la vegueria de Barcelona
y demés officials y ministres reals ab ditas capturas fetas en la forma y modo dalt dits, ser revocats. Y las personasa capturades y detingudes en
dits càrcers de la Dressana, ab las vexacions y
violèncias ja representades, ser per vostra excel·lència libertades o manades posar en los càrcers reals comuns de la ciutat de Barcelona, y
procehir en ellas, comforme disposició de las di-

tas y altres constitucions de Cathalunya, comforme dits deputats se prometen de vostra excel·lència, del que rebran a singular gràcia y
mercè».
«Tercera embaxadaa per las capturas dels presos
de la Dressana.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas fetas a vostra excel·lència per part
dels deputats del General de Cathalunya, se ha
suplicat a vostra excel·lència extrajudicialment
fos del servey de vostra excel·lència manar reparar y esmanar las contrafaccions de las generals
constitucions, privilegis y altres drets de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya referides y specificades en ditas
dos embaxadas, fetas per lo spectable portantveus de general governador en lo principat de
Cathalunyab, lo noble regent la vegueria de Barcelona y altres officials y ministres reals, en las
capturas per ells y de son orde fetas, de diversas
personas, y posades y mancipades en las presons
de la Dressana // 44v // de la dita ciutat de Barcelona, dexant de mancipar y posar aquellas en
los càrcers reals comuns de dita ciutat de Barcelona, sens praecehir provisió de jutge y sens ser
trobades dites persones en crim fregant, vexant
y violentant las personas capturades an presons,
grillons y altres vexacions insuportables, prohibint-los ser-los portat ni donat lo sustento necessari. Y axí fent-los patir de fam en ditas presons fins a fer-los pèndrer diner o sou de rey y
scríure·ls per soldat contra las ditas constitucions y natural libertat que tenen los naturals
poblats y habitants en dits Principat y comtats.
Y com fins lo die present no se hage alcansat lo
suplicat y las ditas contrafaccions no sien reparades, ni esmenades, restant axí ditas constitucions lezes y contrafetas, suplican extrajudicialment dits deputats ab esta tercera embaxada, lo
mateix que ab les altres se ha suplicat, del que
rebran dits deputats singular gràcia y mercè de
vostra excel·lència».
«Primera embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 20, sots títol «De
vectigals.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per diversas constitucions, privilegis y altres drets de
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, y senyaladament, per lo
capítol 20, sots títol «De vectigals», col·locada
en lo volum de ditas constitucions, és loablament disposat, prohibint nous vectigals y novas
imposicions y contribucions, ser imposats en
a. a continuació ratllat, de.
b. a continuació ratllat, y comtats de Rosselló y Cerdanya.

a. a continuació ratllat, re.
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dits principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y als naturals poblats y habitants en aquells, y poder-se exhigir per lo capità
general y sos officials y ministres, ab las comminacions y paenas en las ditas constitucions, a las
quals se ha relació, contengudes en contrafacció y violació de las quals constitucions, // 45r
// privilegis y demés drets y majorment, de la
dita constitució 20, sots títol «De vectigals» y
del que ab ellas està disposat y prohibit, no han
dubtat don Leonardo Moles, sargento major
de un tèrcio de soldadesca, don Joan Phrison,
los capitans don Hèrcules Turell, don Hierònym Díez, Domigo Grasso, lo capità Brinyan,
los capitans don Caesar Garraffa, don Gaspar
Calvillo Medina, Chiffrén Filomarino, don
Diego Bruxello, don Francisco Plassa, lo capità
Tarrassa, lo alferes don Joan de Gustamante,
don Sancho de Alondonyo y altres officials y
ministres de la dita soldadesca y companyias de
aquella, anan discorrent y fent camí per moltas
vilas y lochs e altres parts de dits principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
comètrer comforme han comès, molts y diversos excessos y fetas moltas y diversas vexacions
a moltas universitats y als naturals y poblats en
aquesta província composant y extorquint ab
violència, de ditas universitats naturals y poblats, moltas y diversas quantitats, fent las capturas y levant las armas y altres coses de sas hasiendas, y composant ab diversas quantitats de
pecúnias ditas capturas, appressions de armas y
demés cosas, y fent-se, ab vexació y violència,
donar y prestar aliments extraordinaris y no
permesos per ditas constitucions y taxa, en virtut de aquellas, feta per dits aliments, y composant y extorquint axí mateix per dits aliments
ditas universitats naturals y poblats de aquellas,
y hospedant y allotjant-se per las casas y habitacions de dits naturals y poblats, ab excés intolerable, fent aquells per si mateixos sens intervenció dels regidors de dits universitats, no servant
la forma y modo que disposan las ditas constitucions, com largament consta en lo procés de
la informació rebuda en la Cort y consistori del
General y casa de la // 45v // Deputació, còpia
del qual se entrega a vostra excel·lència, juntament ab còpia del vot y parer dels assessors y
advocat fiscal del General y doctors aplicats, ab
los quals respective consta de las ditas vexacions, oppressions y composicions fetas y exhigides ab violència per dits capitans y soldats, y
de altres delictes y excessos. Y ab dit vot se declara ditas vexacions y oppressions e composicions, y las exaccions de aquelles, encontra ab
las ditas generals constitucions y majorment, ab
la dita constitució 20, títol «De vectigals» ab
individuació y prova de aquells. Y com il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, sie del càrrech y
obligació dels deputats del General de Catha-

lunya, exir a la deffensa de ditas constitucions y
procurar la observança de aquelles, y que las
contrafaccions y violacions sien reparadas y esmenades ab lo modo y forma en ditas constitucions, y senyaladament, en la dita constitució
20, sots títol «De vectigals», disposats, comparexent devant vostra excel·lència extrajudicialment y per medi de la present embaxada suplican humilment, sie del servey de vostra excel·lència manar revocar dits procehiments, excessos, vexacions, oppressions y composicions
fetas, com dalt està dit, per los dits capitans y
demés soldats officials y ministres de ditas companyias, y reparar y esmanar las ditas contrafaccions y violacions de ditas constitucions, axí ab
càstich y punició condignes dels contrafactors y
violadors de las ditas constitucions, com ab satisfacció y esmena de totas las missions, gastos y
danys que per rahó del demuntdit han patit y
suportat ditas universitats y particulars, del que
rebran dits deputats singular gràcia y mercè de
vostra excel·lència».
46r
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«Segona embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 20, sots títol «De
vectigals».
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada se féu a vostra excel·lència per part dels
deputats del General del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis y altres
drets de dits Principat y comtats y senyaladament, de la constitució 20, sots títol «De vectigals», col·locada en lo volum de ditas constitucions fetas per don Leonardo Moles, sargento
major de un tèrcio de soldadesca, don Joan
Phrison, don Hèrcules Turell, don Hierònym
Díez, Domingo Grassoa, ... Brinyan, don Caesar Garraffa, don Gaspar Clavillo Medina, Chifrén Filomarino, don Diego Bruxello, don
Francisco Plaça, lo capitàb Tarrassa, lo alferes
don Joan de Gustamante, don Sancho de Alondonyo Margonsales y Joan de Valejo y altres
soldats, officials y ministres de la dita soldadesca
y companyias de aquella, anant discorrent y fent
camí per moltas vilas, lochs e altres parts de dit
Principat y comtats cometent comforme han
comès, molts y diversos excessos y fent moltas y
diversas vexacions a moltas universitats y als naturals y poblats en aquesta província, composan
y extorquint ab violència de ditas universitats,
naturals y poblats moltas y diversas quantitats,
fent capturar y levant-los las armas y altres coses
de sas hasiendas y composant y fent-los pagar
per ditas capturas armes y demés coses per ells
a. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
b. a continuació ratllat, plassa.

preses, y per a redimir aquelles moltas quantitats de pecúnies y fent-se donar y prestar aliments immoderats y extraordinaris y no permesos per ditas constitucions y taxa, en virtut de
aquelles feta, com més largament en la dita embaxada, a la qual se ha relació, està contengut. Y
se ha suplicat a vostra excel·lència fos servit manar, revocar, çassar y annul·lar dits procehiments, excessos, // 46v // vexacions, oppressions
y composicions fetas, com dalt està dit, per los
dits capitans y demés soldats officials y ministres
de las ditas companyias, y reparar y esmanar las
ditas contrafaccions y violacions de ditas constitucions ab càstich y punició condignes dels contrafactors y violadors de aquelles, com ab satisfacció y esmena de tots los gastos y danys que
per rahó del demuntdit han patit y supportat ditas universitats y particulars. Y com fins lo die
present no se hage alcansat lo suplicat ab dita
embaxada, en orde a las ditas contrafaccions y a
la esmena de aquellas, los deputats ab esta embaxada tornan a suplicar a vostra excel·lència lo
mateix que ja ab dita embaixa(da) tenen suplicat, perquè vostra excel·lència sie servit fer-los
la mercè que de vostra excel·lència se prometen».
«Tercera embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 20, sots títol «De
vectigals».
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas se representaren a vostra excel·lència, per part dels deputats del General de
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, las contrafaccions de las
generals constitucions, privilegis y altres drets
de dits Principat y comtats y senyaladament, de
la constitució 20, sots títol «De vectigals»,
col·locada en lo volum de las ditas constitucions, que han fet don Leonardo Moles, sargento maior de un tèrcio de soldadesca, don
Joan Phrison, don Hèrcules Turell, don Hierònym Díez, Domingo Grassoa, ... Brinyan, don
Caesar Garraffa, don Gaspar Calvillo Medina,
Chifrén Filomarino, don Diego Bruxello, don
Francisco Plaça, lo capità Tarrassa, lo alfèrez
don Joan de Gustamante, don Sancho de Alondonyo Margonsales, Joan de Valejo y altres soldats officials y ministres de la dita soldadesca y
companyias de aquella, anant, discorrent y fent
camí per moltas vilas, lochs e altres parts de dits
Principat y comtats, commetent comforme han
comès, dits sargento maior, capitans, alferes y
demés // 47r // soldats, officials y ministres de
las ditas companyias, los excessos violencias,
composicions, extorsions y altres delictes encontra y lezió de las ditas constitucions y contra

las ditas universitats y particulars, que en las ditas dos embaxadas són estades representades a
vostra excel·lència. Y se ha suplicat ab ellas, per
lo reparo y esmena de las ditas contrafaccions y
satisfacció dels gastos y danys donats y causats a
ditas universitats y singulars, comforme està
disposat en las ditas constitucions. Y com fins al
die present no se sie alcansat lo dit reparo, ni
feta la satisfacció dels dits gastos y danys, ans bé
restan las ditas constitucions ab las mateixas
contrafaccions y lesions referidas y sens lo reparo y esmena de aquelles disposan, per ço, per
part del dits deputats, se torna a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment ab esta tercera
embaxada, lo mateix que se ha suplicat ab las
dos praecedents, prometent-se dits deputats alcansar de vostra excel·lència aquesta gràcia y
mercè, pus és comforme a justícia y disposició
de las ditas generals constitucions, la observança de las quals, té vostra excel·lència encomanades ab lo jurament prestà vostra excel·lència en lo ingrés de son càrrech de lloctinent y
capità general de sa magestat en aquesta província».
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. En la
embaxada que per part dels deputats del General de Cathalunya fonch feta a vostra excel·lència dissapte als 15 del mes de setembre pròxim
passat, acerca de las contrafaccions fetas a las
generals constitucions, privilegis y demés drets
de aquestos principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya y majorment, al privilegi de «Recogneverunt proceres», capítol 84 y següents, y a las constitucions del líbero comers y
altres // 47v // semblants, per lo excel·lentíssim
marquès de Vilafranca, ab la aprehensió per dit
excel·lentíssim marquès feta eo manada fer en
la plaja de Mongat, cerca de la ciutat de Barcelona, de la pollaca del patró Barracino Sarruto,
genovès, carregada de mercaderias vingudas del
port de Alicant, regne de València, per compte
de Joan Baptista Corretja, cavaller genovès ciutadà de Barcelona, las quals mercaderiasa dit
marquès féu descarregar y aportar en la Dressana de la present ciutat, la qual aprehensió y detenció de la dita barca o pollaca són contra las
generals constitucions, privilegis, praerrogatives y demés drets de dits aquestos Principat y
comtats y majorment, del dit privilegi del «Recognoverunt proceres» y de las constitucions del
líbero comers, per las quals és permès als ciutadans de Barcelona y als naturals y poblats en
dits Principat y comtats poder commersar líberament en qualsevol part, senyaladament, no
constant que en Cathalunya sie levat lo comers
de França, ni de altra part, y per la constitució
a. a continuació ratllat, vingudas del port de Alicant, regne
de València per compte.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
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7, del títol «De offici de alcayts» que los capitans de guerra, axí generals com particulars, no
usen, ni usar puguen de jurisdicció alguna sinó
en quant de dret o per constitucions del dit
principat de Cathalunya los és permès particularment, essent com era dita pollaca ab ditas robas y mercaderias dins los límits de la jurisdicció de vostra excel·lència com a lloctinent y
capità general de la magestat del rey nostre senyor en dits aquestos Principat y comtats, vostra excel·lència fonch servit respòndrer que,
constant a vostra excel·lència dels procehiments
fets per lo dit marquez de Vilafranca fent apprehensió en la plaja de Barcelona de una barca
genovesa y mercaderias que aquella aportava,
contra las constitucions y capítols de Cort de
Cathalunya, vostra excel·lència faria tot lo que
seria de justícia per reintegrar la Generalitat en
tot lo que li tocaria de dret, encontinent que se
li entregarian, com més largament en la dita
resposta, continuada al peu de dita embaxada, a
la qual se ha // 48r // relació, està contengut,
desijant per ço los dits deputats rèbrer la mercè
que a vostra excel·lència és estat servit inclinarse ab la dita resposta y per consegüent, que las
contrafaccions fetas com dalt està dit per lo dit
marquès, sien reparades y esmanades, comforme la disposició de ditas constitucions, privilegis y demés drets per medi dels embaxadors de
aquesta embaxada entreguen a vostra excel·lència las embaxadas fetas per part de dits deputats
al dit marquez, en orde al demuntdit y las respostas fetas per dit marquez a las ditas embaxadas, ab las quals consta dels dits procehiments.
Y axí haver-hi loch a la mercè que de vostra excel·lència speran los dits deputats per lo degut
reparo y esmena de ditas contrafaccions, rebent
aquella molt singular de la mà de vostra excel·lència».
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada se féu a vostra excel·lència per part dels
deputats del General de Cathalunya, dijous a
nou de novembre pròxim passat, continuada en
lo dietari de la casa de la Deputació en jornada
de 16 del mateix mes y any, se representà a vostra excel·lència la contrafacció que aleshores se
féu al capítol 3 y altres capítols de la concòrdia
firmada en lo any 1512 entre lo il·lustríssim bisbe de Leyda, inquisidor general, y la magestat
del sereníssim senyor rey don Fernando y los
tres estaments de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, en la
Cort de Monçó convocats, tenints y celebrats
aquella, y a la disposició de la dita concòrdia
majorment, en lo que aquella disposa que ningun official de la Sancta Inquisició no pugue
convenir en lo tribunal de aquella algun debitor
seu, ni altra persona, ans bé los officials de dita
Sancta Inquisició en tots sos negocis hagen de
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seguir lo for dela reo, la qual // 48v // concòrdia
fou per lo santíssim pare Leó 10, per auctoritat
apostòlica, confirmada ab sa bulla apostòlica en
deguda forma expedida, dada en Roma en las
chalendas de agost en lo any 1516. Y axí mateix
fonch y és estada aquella de nou establerta y
confirmada en lo any 1520 per lo eminentíssim
cardenal Adrià, bisbe de Tortosa, inquisidor general y los dits tres estaments de Cathalunya
convocats en la Cort que·s celebrà aleshores en
la ciutat de Barcelona, las quals concòrdia y bulla apostòlica, stabliment y confirmació de
aquellas, estan col·locades en lo volum de las
generals constitucions de aquestos Principat y
comtats, en lo llibre primer de las Pragmàticas y
altres drets municipals de aquesta província,
baix del títol 8 «De la Sancta Inquisició», com
més largament consta en lo dit títol y sèrie de
aquell, las quals disposicions estan en ferma y
veril observança, la qual contrafacció de ditas
disposicions y stabliments resulta per ço que, a
24 de juliol, aleshores pròxim passat, fou convingut en lo tribunal del Sanct Offici, Joan Riera, clergue de Solsona, a instància de Joan Barceló, mercader qui aleshores servia lo offici de
receptor del Sanct Offici, demanant-li vuit-centas denou liuras y sis diners que dit Barceló pretenia que dit Joan Riera li devia per interessos
particulars, que no tenian, ni tenen dependència ninguna del dit offici de receptor, ni de altre
interès del Sanct Offici. Y si bé lo dit Riera protestà que no entenia prorogar lo judici, ni la jurisdicció dels pares inquisidors, ells se declararen jutges competents, aquestos procehiments
foren y són directament contraris a la disposició
del capítol 3 y altres de la concòrdia per auctoritat apostòlica confirmada, com dalt està dit. Y
axí mateix per lo senyor rey y los tres estaments
de aquestos Principat y comtats en las ditas
Corts firmada, lloada, aprobada y establerta y
per consegüent, deu y ha de ser tinguda y observada e guardada com ha dret y ley municipal,
majorment essent com és per dit respecte
col·locada en lo volum de las generals constitucions y altrament. Y se suplicà per part dels dits
deputats fos servit // 49r // vostra excel·lència fer
mercè an aquesta província y als dits deputats de
aquella, de procurar fossen dits procehiments
revocats y la dita contrafacció reparada, servintse vostra excel·lència per lo dit effecte scríurer a
la magestat del rey nostre senyor y per altres
medis que apareguessen a vostra excel·lència de
major efficàcia y conveniència, en la qual embaxada, vostra excel·lència fonch servit donar demostració de la voluntat tenir en què la dita
constrafacció fos reparada, en observança de la
dita concòrdia, ajustan-se a las pregàries de dits
deputats. Y axí mateix per lo dit reparo se feren
a. del, interlineat.

altres diligències per dits deputats, que aleshores aparegueren ser de conveniència. Y si bé los
dits pares inquisidors se havien de satisfer de las
ditas diligèncias y ajustar-se a la dita concòrdia y
disposició de aquella y per consegüent, no admètrer en son tribunal semblants convencions
de personas que no són de son for y jurisdicció,
ans bé aquellas havien y deuen ser remesas a sos
jutges competents y de sa jurisdicció etiam a
instància de officials y ministres de la Sancta Inquisició, segons lo disposat en dita concòrdia, y
altrament és de dret y de justícia. Ab tot, dits
pares inquisidors van continuant y continuen la
dita contrafacció, admetent las ditas convencions en son tribunal a instància de officials del
Sanct Offici, contra de personas que no són de
son for y jurisdicció y majorment, als 28 de setembre pròxim passat a instància del dit Joan
Barceló, manaren despedir y feren presentar a
Francesch Serra, botiguer de teles de la ciutat
de Barcelona, lo qual no és del for, ni jurisdicció
del dit Sanct Offici, ni del tribunal de aquell, un
manament en scrits ab lo qual dits pares inquisidors manen a dit Serra que dins sis dies pague
realment al dit Joan Barceló instant, dos-centas
y nou liuras que dit Barceló pretén esser-li degudes per dit Serra, o dins dit termini, per ell o
per son procurador, comparega en la Audiència
del Civil del Sanct Offici per a respòndrer a la
demanda y deduhir de son dret y justícia. Y perquè no ý sie obligat ab comminació, que passat
// 49v // lo termini procehiran contra dit Serra y
sos béns en la dita causa, segons que en las letras
o cartells de dit manament més largament sa
conté. Y com il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, los deputats per obligació de son càrrech,
desijen lo degut remey, a fi y effecte que la dita
concòrdia y disposicions de aquella, com ha
dret municipal de aquesta província, sie inviolablament observada y no patesca contrafacció o
lezió algunas, lo dit remey se prometen del emparo y protecció de vostra excel·lència com a
lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor. Y axí acuden per aquell a vostra
excel·lència ab esta embaxada, representant la
disposició de la dita concòrdia y dret municipal,
la contrafacció y lezió se fa a ella y se ha fet per
los dits pares inquisidors ab los dits y altres procehiments, suplicant extrajudicialment a vostra
excel·lència sie de son servey manar observar la
dita concòrdia y disposició de aquella, reparar la
dita contrafacció y per consegüent, revocar los
dits procehiments en y per observança de dita
concòrdia y reparo de la dita contrafacció, ab
los medis y forma que a vostra excel·lència aparexeran més convenir y quals se prometen de la
mà de vostra excel·lència, del que dits deputats
ne rebran singular gràcia y mercè».

Mostarós, doctor en arts y en medicina, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, que Francesch Vell, credenser del General, està detingut de malaltia corporal ab febra
de la qual jau en lo lit ab perill de sa vida. Y açò
dix saber per visitar-lo y axí bé diu no pot servir
son offici de credenser.
50r

Divendres, a XVI. En aquest die lo doctor Antoni
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Dijous, a XXII. // 50v // En aquest die Salvador
Grifolleda, porter real ciutadà de Barcelona,
present en lo consistori de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories que ell, de orde y manament de ses senyories, lo die present ha pres y
capturat la persona dea ... Henrrich, sots-veguer
de la ciutat de Manresa, y aquell ha aportat en
los càrcers de la present casa de la Deputació en
los quals està pres y detingut, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present
dietari.
Divendres, a XXIII. En aquest die Steve Torrabruna, corredor públich y jurat de la present
ciutat de Barcelona, mitjensant jurament per ell
prestat en lo ingrés de son offici de corredor, ha
fet relació a ses senyories que de orde y manament de ses senyories ha encantat per los lochs
públichs solits y acostumats de la present ciutat
de Barcelona, per més de trenta dies y més, totas aquellas casas ab dos portals obrints en la
carrera pública, situades en lo carrer de la Carnisseria d’en Sorts, que tenia y possehia Glaudi
Branco, debitor del General, segons lo tenor de
la tabba que per dit effecte li fonch liurada als
22 de octubre pròxim passat y del corrent any
1635. Y ha posat la primera, segona y tercera
lanternas en aquellas y no ha trobat comprador
algú qui donàs y offerís tant preu com Antoni
Brassó, apothecari ciutadà de Barcelona, qui ha
donat dita y offert donar per ditas casas, noucentas liuras moneda barcelonesa. E ses senyories manaren la present relació ésser continuada
en lo present dietari. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Dissapte, a XXIIIIo. En aquest die Steve Torrabruna, corredor de coll públich y jurat de la present ciutat de Barcelona y ministre del // 51r //
General, present en lo consistori de ses senyories ha fet relació a ses senyories que ell, inseguint lo orde a ell donat per ses senyories en lo
die de aÿr de paraula en son consistori, ha liurat
a Antoni Brassó, apothecari ciutadà de Barcelona, com a més donant y offerint en lo encant
públich, totas aquellas casas ab dos portals
obrints, scituadas en lo carrer dit de la Carnisseria d’en Sorts, las quals eren de Glaudi Branco,
debitor al General ab entrades y exides, drets y
a. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
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pertinències de aquella, de la subhastació de las
quals s·féu relació a ses senyories lo die de aÿr
per lo preu de nou-centas liuras moneda de Barcelona, y axí com a més donant y offerint en dit
encant públich li ha liurada la hasta fiscal de ditas casas. Y axí ha fet la present relació, la qual
manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
51v

Dimecres, a XXVIII. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories lo doctor en medicina Phelip Joan Argila, lo qual mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories féu relació
de paraula que lo magnífich Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, notari, scrivà major y
secretari del General de Cathalunya, està detingut en lo llit de malaltia corporal per la qual no
pot acudir a la obligació de son offici sens grans
perill de sa vida, y açò per haver-lo visitat y visitar-lo lo die present, la qual relació ordenaren
ser continuada en lo present dietari.

Dezembre MDCXXXV
Dissapte, lo primer. En aquest die Gabriel Nogués, estamper ciutadà de Barcelona, // 52r //
com ha procurador que és del honorable Gaspar Bales, apothecari de la vila de Tàrrega, bisbat de Solsona, tauler cullidor y guarda dels
drets del General de Cathalunya en la col·lecta y
taula de la vila de Verdú, com de sa procura
consta per acte rebut y testificat en poder de
Hierònym Meja, per auctoritat real notari públich de dita vila de Tàrrega, a trenta de agost
pròxim passat del corrent any 1635, en dit nom
constituït personalment en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya,
usant del dit son poder y de la facultat que de
dit son principal té segons capítols y actes de
Cort y observanças del dit General y present
casa de la Deputació, sobre de poder-se desfer
de dit offici. Per ço renuncia en dit nom, com
ab effecte renuncie, lo dit offici de tauler cullidor y guarda de la dita vila de Verdú, en mà y
poder de ses senyories per la que ha mudat son
domicili des de dita vila de Verdú en la dita vila
de Tàrrega, y per consegüent, no poder exercir,
ni tenir aquell suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y comforme per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament. Presents
per testimonis los honorables Hierònym Galí y
Miquel Marquez, notaris ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
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Cathalunya reberen en son consistori una carta
dels senyors Joseph Claresvalls, prior de Sancta
Anna, don Francesch Grimau y Francesch Bru,
ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors del
General de Cathalunya per al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en aquestos Principat y comtats, // 52v // residint en la vila de Castelló de Ampurias o en altra
part del present Principat, dada en Gerona a 29
de novembre pròxim passat, y las respostas
auctènticas de las embaxadas fetas a sa excel·lència per dits senyors embaxadors de orde y manament de ses senyories, per lo reparo de contrafaccions de las generals constitucions, drets y
privilegis de aquesta província, ab las respostas
fetas per sa excel·lència a las ditas embaxadas, la
qual carta juntament ab las respostas per sa excel·lència a las ditas embaxadas, las quals carta
juntament ab las respostas sóna açí cusidas signades de letras A y B.
Dimars, a IIIIo. En aquest die lo magnífich misser Joseph de Orlau, doctor en drets ciutadà de
Barcelona, dressaner del General y present casa
de la Deputació, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, congregat en la sala
dita del consistori, en presència de mi, scrivà
major y secretari del dit General, y dels testimonis devall scrits, digué y representà de paraula a
ses senyories que ell renunciava lo dit offici en
favor del honorable Jaume Mimó, negociant
ciutadà de Barcelona, lo dit offici de dressaner,
en mà y poder de ses senyories com en effecte
renuncia aquell, suplicant a ses senyoriesb // 53r
// sien servits admètrer-li la dita renunciació y
provehir dit offici ab los salaris y emoluments ad
aquell pertanyents, en persona del dit honorable Jaume Mimó, comforme per capítols y actes
de Cort poden y deuen ses senyories fer la dita
provisió, attès dit offici és dels antichs. E ses
senyories admeteren la dita renunciació si y en
quant poden y per capítols y actes de Cort los és
lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo magnífich Joan Francesch Daltà,
doctor en medicina, lo qual mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories féu relació
que lo magnífich mossèn Narcís Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, està detingut de malaltia corporal ço és, de
una inflamació en lo coll, ab perill de sa vida y
està sagnat per rahó de dita desgana, y és imposa. a continuació ratllat, del tenor següent.
b. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1722-1724.

sible puga acudir a la obligació de son offici, la
qual relació manen ses senyories ser continuada
en lo present dietari.
Dimecres, a V. En aquest die vingueren en consistori dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya los magnífichs assessors
y advocat fiscal del dit General y liuraren a ses
senyories un vot en scrits, per ells y altres doctors aplicats fet y firmat de sas pròprias mans,
continuat en full de paper, acerca dels procehiments y novedats que los officials de la Sancta
Inquisició, de orde dels molt il·lustres senyors
inquisidors del present Principat de pochs anys
esta part, farien las naus, barques y vaxells forasters que arriben y prenen port en lo moll de la
present ciutat, exhigints dels capitans, mariners
// 53v // y patrons de dits vaxells quantitats de
diners y altres exaccions, fent-se pagar aquellas
per forsa. Y ses senyories rebut aquell manaren
que per lo scrivà major y secretari del dit General se continuàs en lo present dietari, lo qual és
del tenor següent:
«Vot. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal
del mateix General y doctors aplicats infrascrits,
acerca dels procehiments y novedats que los officials de la Sancta Inquisició, baix nomenadors,
de orde dels molt il·lustres senyors inquisidors
del present Principat, de pochs anys a esta part
fan en las naus, barques y vaxells forasters que
arriban y prenen port en lo moll de la present
ciutat de Barcelona, exhigint dels capitans, mariners y patrons dels vaxells, quantitats de diners
y altres exaccions, fent-se-les pagar per força.
Vista la informació acerca de dits procehiments
y novedats rebuda a instància del procurador
fiscal del General devant los sobredits assessors
y axí mateix vistas las constitucions, pragmàticas, capítols de Cort y altres leys del Principat
acerca de dita matèria disposants, y lo demés
que se havia de vèurer. Attès que per la informació rebuda consta quea ... Fontanilles, alguasil
del Sanct Officib, ... Pason, Francesch Vehells,
prevere, y Joseph Spinós, tots officials del Sanct
Offici per orde dels senyors inquisidors, de
poch temps a esta part són arribats moltas vegades en lo dit moll y allí se embarcaven ab un
lahüt, y anaven y entraven en las naus, barcas y
vexells forasters y dit Joseph Spinós, de part de
dits senyors inquisidors, manaven als capitans,
patrons, mariners de dits vaxells a pena de cent
liuras, dos-centas, tres-centas o sinch-centas liuras, que no desembarcassen cosa alguna de dits
vaxells fins a tant tinguessen licència de dits sea. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.
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nyors inquisidors y dits officials fossen entrats
en dits vaxells, y al exir dits officials de dits vaxells se feyan fer salva ab algun tir o tir d’artilleria, y aprés se feyan donar y pagar en diners quatre, // 54r // sis, vuit, dotse, vint y o trenta reals
segons la grandesa y qualitat del vaxell, y no volent los capitans, patrons y mariners pagar ditas
quantitats, dit Joseph Spinós, per orde y consentiment dels altres officials, prenia y s’enportave penyoras com són: un padrer, mascles de
bronse, arcabús o altres coses, fins a tant haguessen pagat las quantitats sobreditas respective, segons que més largament en lo procés de
dita informació se conté. Attès que per constitucions generals y altres drets del present principat de Cathalunya està expressament prohibit
que nous vectigals, exaccions, imposicions, extorsions y novedats violentas y forçades no sien
posats, ni exhigits. Y assenyaladament en lo capítol 29 de las Corts del 1363, que lo sereníssim
rey Pere Ters celebrà en Monsó, que és la constitució 10, sots títol «De vectigals», fonch ordenat que barres, peatges o altres novells vectigals
imposats, tant en privat profit, com de utilitat
publica, sien haguts tots per irrits y no fets, y
que contra la forma acostumada vectigals imposats en algun loch altre, que ont en temps passat
són acostumats y no sien levats. Y axí mateix en
lo capítol 29 de las Corts del any 1553, que lo
sereníssim Phelip príncep y lloctinent general
de Carles, celebrà en Monçó, que·s la constitució 20, títol «De vectigals» se donà per regla general que nous vectigals en Cathalunya e comtats de Rosselló y Cerdanya no poden refer
imposats. E més avant en lo capítol 15 de las
mateixas Corts del any 1553 que·s la constitució 13, sots títol «De alcayts y capitans» se diu
que per dret de la pàtria està expressament disposat que nous vectigals en Cathalunya no sien
imposats ab violència y contra voluntat dels particulars y poblats en aquells y aquellas, y lo sereníssim rey Pere Terç, en la real pragmàtica dada
en Barcelona lo die antes dels idus de abril
1344, refereix que segons constitucions generals de Cathalunya ab jurament de sa magestat
corroborades, qualsevol persona pot anar ab sas
cosas y mercaderias a qualsevol y per qualsevol
loch que voldrà, sens impediment ni contradicció, ab què paguen leuda, peatges y altres drets
reals acostumats. Y axí mateix // 54v // en lo capítol 81 del «Recognoverunt proceres», en lo títols «De consuetuds de Barcelona», volum 2, se
troba concedit que sobre las leudas, tant de
mar, com de terra, ara sien de naus, fustes o barcas se observe y fassa segons que antigament
s’és acostumat de fer, y que tota leuda novament imposada se revoque y çasse, y aprés se litjan las paraulas següents et omnis novitas cesset et
fiat sicut antiquitus est consuetum. Attès més
avant que segons altres generals constitucions
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de Cathalunya lo comerci en lo present Principat és líbero, franch sens contradicció e empatxament de algú y assenyaladament, en lo capítol
25 de la Cort del any 1283, que lo sereníssim
rey Pere 2 celebrà en Barcelona, que·s la constitució 1 títol «De comersis y seguretat de camins», se estatuhí que quiscú puxa anar e tornar
per mar e per terra ab mercaderias y sens mercaderias, sens contracció e empatxament de nos e
de nostres officials, salvats vectigals, leudas, peatges e regalias antigament acostumades. Y en
lo capítol 18 de la Cort del any 1422 que Maria
consort y lloctinent de Alfons 4 celebrà en Barcelona, que·s la constitució 5 en lo mateix títol
«De comersis», se diu que per constitució de
Cathalunya és lícit e permès a quiscun poder
anar per terra e per mar allà a hont li plaurà ab
lurs béns y mercaderias, sens empatxament
algú, estatuint que ditas constitucions sien a la
letra observades, tolent, abol·lint, anul·lant e
revocant tot lo que fos contra ditas constitucions. Y en lo capítol 3 de las Corts del any
1599, essent dit commersi per constitucions del
Principat líbero y franch, y poder-se líberament
comprar y vèndrer tot gènero de grans y mercaderias, se statuhí que tots los habitants en dit
Principat pugan líberament comprar y vèndrer y
que dit líbero comers no·s puga prohibir. Totas
las sobreditas cosas atteses y altres que·s devien
conciderar y atténdrer, dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats són de vot y parer que
los impediments, empatxaments, extorsions y
exaccions violentas fetas per los sobredits officials de la Sancta Inquisició y per orde dels dits
senyors inquisidors, resultants de la informació
dalt referida, se encontran ab las constitucions y
altres leys de Cathalunyaa // 55r // dalt expressades, y altres drets de la pàtria aplicables. Y que
los senyors deputats y oÿdors deuen procurar lo
reparo de ditas contrafaccions, segons las constitucions generals de Cathalunya, capítols del
nou redrés, usos, forma y styl de la casa de la
Deputació. Don Raymundus de Magarola, assessor. Joffreu, fisci advocatus Generalis. Fabregues, assessor. Lenes D.D., consulens. Cornell,
consulens. De Paz, consulens. Carreras junior,
consulens. Malla, consulens».

cions, privilegis y altres drets de aquesta província y en particular, a la constitució 10 sots títol
«De vectigals», las quals han de reportar al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general // 55v // en
aquesta província, residint en dita ciutat de Gerona, los originals de las quals són del tenor següent:
«Primera embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 10, sots títol «De
vectigals», per los officials de la Sancta Inquisició.

Divendres, a VII. En aquest die ses senyories
enviaren als molt il·lustres reverent y magnífichs senyors Joseph Claresvalls, prior de Sancta
Anna de la present ciutat, don Francesch Grimau, Francesch Bru, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors del General del principat de
Cathalunya en la ciutat de Gerona, còpia de las
quals embaxadas que ses senyories han manat
ser ordenades per lo reparo y esmena de las
contrafaccions se fan a las generals constitu-

Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per diverses constitucions, privilegis y altres drets de
aquestos principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, està expressament prohibit que nous vectigals, exaccions, imposicions,
extorsions y novedats violentes y forsades no
sien posats ni exhigits, y assenyaladament en lo
capítol 28 de las Corts del any 1363, que lo sereníssim rey Pere Ters celebrà en Monçó, que és
la constitució 10 sots títol «De vectigals», fonch
ordenat que barres, peatges o altres novells vectigals imposats, tant en privat profit, com de
utilitat pública, sien haguts tots per irrits y no
fets y que contra la forma acostumada, vectigals
imposats en algun loch altre, que hont en temps
passat són acostumats y no sien levats. Y axí mateix en lo capítol 29 de les Corts del any 1553,
que lo sereníssim Phelip príncep y lloctinent general de Carlos, celebrà en Monçó, que és la
constitució 20, títol «De vectigals», se donà per
regla general que nous vectigals en Cathalunya
e comtats de Rosselló y Cerdanya no poden ésser imposats. E més avant en lo capítol 15 de les
mateixes Corts del any 1553, que és la constitució 13, sots títol «De alcayts y capitans», se diu
que per dret de la pàtria està expressament disposat que nous vectigals en Cathalunya no sien
imposats ab violència y contra voluntat dels particulars y poblats en aquells y aquelles. Y lo sereníssim rey Pere Ters, en la real pragmàtica dada
en Barcelona lo die antes dels idus de abril
1344, refereix que segons constitucions generals de Cathalunya, ab jurament de sa magestat
corroborades, qualsevol persona pot anar ab ses
coses y mercaderias a quasevola y per qualsevol
loch que voldrà sens impediment, ni contra(di)cció ab què paguen leudas, peatges y altres
drets reals acostumats. Y axí mateix en lo capítol
8 del «Recognoverunt proceres», en lo títol de las
consuetuds de Barcelona, // 56r // volumen 2,
se troba concedit que sobre les leudes, tant de
mar com de terra, ara sien de naus, fustes o barcas, se observe y fassa segons que antigament se
és acostumat de fer, y que tota leuda novament

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1725.

a. a continuació ratllat, persona pot anar.
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imposada se revoque y çasse y aprés se lligen las
paraulas següents, et omnis novitas cesset et fiat
sicut antiquitus est consuetum. E més avant segons altres generals constitucions de Cathalunya lo commersi en lo present Principat és líbero franch, sens contracció e empatxament de
algú y assenyaladament, en lo capítol 25 de la
Cort del any 1283, que lo sereníssim rey Pere
Segon celebrà en Barcelona, que és la constitució 1, títol «De comersis y seguretat de camins»
està statuït que quiscú puxa anar e tornar per
mar e per terra ab mercaderies y sens mercaderies, sens contracció e empaxament de nos e de
nostres officials, salvats vectigals, leudes, peatges, e<s> regalies antigament acostumades. Y en
lo capítol 18 de la Cort del any 1422, que Maria
consort y lloctinent de Alfons 4 celebrà en Barcelona, que és la constitució 5 en lo mateix títol
«De comersis», se diu que per constitucions de
Cathalunya és lícit y permès a quiscú poder anar
per terra e per mar allà a hont li plaurà ab lurs
béns y mercaderias sens empaxament algú, statuint que ditas constitucions sien a la letra observades, tolent, abulint y anul·lant e revocant
tot lo que fos contra dites constitucions. Y finalment per lo capítol 3 de las Corts del any 1599,
essent dit comersi per constitucions del Principat líbero y franch, y poder-se líberament comprar y vèndrer tot gènero de grans y mercaderies, està statuït que tots los habitants en dit
Principat puguen líberament comprar y vèndrer, y que dit líbero comersi no·s puga prohibir. No han dubtat de poch temps a esta part, ni
dubten Pere Fontanilles, aguasil, Antoni Joan
Pastor, Francesch Vahells, prevere, y Joseph
Spinós, tots officials del Sanct Offici de la Inquisició del present Principat y comtats, per orde
dels molt reverents pares inquisidors // 56v //
dels mateixos Principat y comtats, anar moltes
vegades embarcats ab un lahüt en la platja, moll
y port de la ciutat de Barcelona y entrar en las
naus, barques y vaxells forasters que arriben y
prenen port, ab ses mercaderias, vitualles y provisions en lo dit moll de Barcelona, y exigir dels
capitans, mariners y patrons dels vaxells quantitats, diners y altres exaccions fent-se-les pagar
per força, y dit Joseph Spinós, de part de dits
senyors inquisidors, manar als capitans, patrons
y mariners de dits vaxells a pena de cent, doscentas o sinch-centas liuras que no desembarquen cosa alguna de dits vaxells fins a tant tinguen licència de dits pares inquisidors y dits
officials de la Sancta Inquisició entrar en dits vaxells y al exir dits officials de dits vaxells, fer-se
fer salva ab algun tir o tirs de artilleria, y aprés
fer donar y pagar en diners, quatre, sis, vuit,
dotse, vint o trenta reals segons la grandesa y
qualitat del vaxell, y no volent los capitans, patrons y mariners pagar ditas quantitats, dit Joseph Spinós, per orde y consentiment dels altres
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officials, pèndrer y aportar-se’n penyores, com
són un padrer, mascles de bronse, arcabús o
altres coses fins a tant hagen pagat las quantitats sobreditas respectives, en notable dany y
prejudici, axí dels patrons y amos de dits vaxells,
com dels naturals y habitants en dita ciutat,
Principat y comtats, y del natural sustento de
aquells líbero y franch comers, y en notable
contrafacció y violació de ditas generals constitucions, privilegis y altres drets de Cathalunya y
comtats, com largament consta en los processos
de las informacions rebudas en la cort y consistori del General y casa de la Deputació de Cathalunya, còpia dels quals se entregan a vostra
excel·lència, juntament ab còpia del vot y parer
dels assessors y advocat fiscal del General y doctors consultats, ab los quals respective consta de
las ditas vexacions y oppressions e composicions
fetas y exigides ab violència // 57r // per dits officials de la Sancta Inquisició, y ab dit vot està declarat dites vexacions y oppressions e composicions y las exaccions de aquellas, encontrar ab
las ditas generals constitucions, privilegis, y altres drets de la pàtria, ab individuació y prova de
aquells y aquells. Y com il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, sie del càrrech y obligació dels deputats del General de Cathalunya, exir a la deffensa de ditas generals constitucions, privilegis y
altres drets y procurar la observança de aquellas
y aquelles, y que lasa contrafaccions y violacions
sien reparades y esmanades, ab lo modo y forma
en ditas generals constitucions, privilegis y altres drets disposats, comparent devant vostra
excel·lència extrajudicialment y per medi de la
present embaxada, suplican humilment sie del
servey de vostra excel·lència manar revocar dits
procehiments, excessos, vexacions, oppressions
y composicions fetas, com dalt està dit, per los
officials y ministres de la Sancta Inquisició, y reparar y esmanar las ditas contrafaccions y violacions de ditas generals constitucions, privilegis
y altres drets, axí ab càstich y punició condignes
dels contrafactors y violadors de les dites generals constitucions, privilegis y altres drets, com
ab satisfacció y esmena de totas las missions,
gastos y danys que per rahó del demuntdit se
hauran patits y suportats, del que rebran dits
deputats singular gràcia y mercè».
«Segona embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 10, sots títol «De
vectigals».
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada se féu a vostra excel·lència per part dels
deputats del General del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions
a. a continuació ratllat, constitucions.
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de las generals constitucions, privilegis y altres
drets de dit Princi- // 57v // pat y comtats, y assenyaladament, a la constitució 10, sots títol
«De vectigals», col·locada en lo volum de dites
constitucions, fetas per Pere Fontanilles, agusil,
Antoni Joan Pastor, Francesch Vahells, prevere,
y Josep Spinós, tots officials y ministres del
Sanct Offici de la Inquisició de dits Principat y
comtats, cometent comforme han comès, molts
y diversos excessos, y fent moltas y diverses extorcions y vexacions a moltas persones ço és, patrons de vaxells qui arriben en lo moll y port de
la ciutat de Barcelona ab mercaderias y vitualles,
per al sustento necessari dels poblats y habitants
en dits Principat y comtats, composant y extorquint ab violència de dites persones y patrons,
diverses quantitats, y en cas de recusació, levant-los las armas y altres coses de sas hasiendas
fins a tant hagen de ells extorquint ab violència
las quantitats los apar, y fent altres desordes y
procehiments no permesos per ditas generals
constitucions, com més largament en la dita embaxada, a la qual se ha relació, està contengut. Y
se ha suplicat a vostra excel·lència fos servit manar revocar, çassar y anul·lar dits procehiments,
excessos, vexacions, oppressions y composicions fetas, com dalt està dit, per lo dits officials
y ministres del Sanct Offici de la Inquisició y reparar y esmanar las ditas contrafaccions y violacions de ditas generals constitucions, privilegis
y altres drets, axí ab càstich, punició, condignes
dels contrafactors y violadors de aquelles, com
ab satisfacció y esmena de tots los gastos y
danys, que per rahó del demuntdit se han patit y
suportat, comforme per ditas constitucions, privilegis y altres drets està disposat. Y com fins lo
die present no se hage alcansat lo suplicat ab
dita embaxada, en orde a las ditas contrafaccions y a la esmena de aquellas, los deputats del
General de Cathalunya ab esta embaxada tornen a suplicar a vostra excel·lència lo mateix que
ja ab dita embaxada tenen suplicat, perquè vostra excel·lència sie servit fer la mercè que de vostra excel·lència se prometen».
58r

«Tercera embaxada per lo reparo de la contrafacció feta a la constitució 10, sots títol «De
vectigals».
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas se representaren a vostra excel·lència, per part dels deputats del General de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, las contrafaccions de las generals
constitucions, privilegis y altres drets de dits
Principat y comtats, y assenyaladament, de la
constitució desena sots títol «De vectigals»,
col·locada en lo volum de dites constitucions,
fetas per Pere Fontanilles, aguasil, Antoni Joan
Pastor, Francesch Vahells, prevere, y Joseph
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Spinós, tots officials y ministres del Sanct Offici
de la Inquisició de dits Principat y comtats, per
orde dels molt reverents pares inquisidors de
dits Principat y comtats, cometent comforme
han comès, molts y diversos excessos, y fent
moltas y diverses extorsions y vexacions de moltas personas ço és, de patrons de vaxells qui arriben en lo moll y port de la ciutat de Barcelona
ab mercaderias i vitualles per al sustento necessari dels poblats y habitants en dits Principat y
comtats, composant y extorquint ab violència
de dites persones y patrons diverses quantitats,
ya en cas de recusació levant-los las armes y altres coses de ses hasiendas, fins a tant hagen de
ells extorquit ab violència las quantitats los apar,
y fent altres desordes y procehiments, tot contra
lo disposat ab ditas generals constitucions, privilegis y altres drets, com més largament en las
ditas dos embaxadas, que a vostra excel·lència
són estades representades, està contengut y se
ha suplicat ab ellas per lo reparo y esmena de las
ditas contrafaccions y satisfacció dels gastos y
danys donats y causats, comforme per ditas
constitucions, privilegis y altres drets està disposat. Y com fins lo die present no se hage alcansat
lo dit reparo, ni feta la satisfacció dels dits gastos
y danys, ans bé resten las ditas constitucions ab
las mateixas contrafaccions y lezions referides y
sens lo reparo y esmena de aquelles disposan.
Per ço, per part dels dits deputats, se // 58v //
torna a supplicar a vostra excel·lència extrajudicialment ab esta tercera embaxada, lo mateix
que se ha suplicat ab las dos precedents, prometent-se dits deputats de vostra excel·lència
aquesta gràcia y mercè, pus és comforme a justícia y disposició de ditas generals constitucions,
la observança de las quals té vostra excel·lència
encomanades ab lo jurament prestà vostra excel·lència en lo ingrés de son càrrech de lloctinent y capità general de sa magestat en aquesta
província».
Diumenge, a VIIIIo. En aquest die lo magnífich
Joan Phelip Argila, en arts y medicina doctor,
en la present ciutat de Barcelona populat, procurador del magnífich Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, notari, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, com de sa
procura consta ab acte rebut y testifficat en poder de Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, a quatre de janer del any de la Nativitat
del Senyor mil sis-cents trenta-y-quatre, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, per lo devall scrit effecte juntat en
las casas ditas del Palau del Rey, constituidas en
la present ciutat en las quals habitan y fan residència los molt il·lustres y molt reverents senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor real, absent
a. a continuació ratllat, demés.

del dit consistoria // 59r // y present ciutat lo
molt il·lustre senyor deputat real, lo qual de paraula y en scrits exposà y suplicà a ses senyories
que ell, en nom de dit son principal, renunciava
en mà y poder de ses senyories lo dit son offici
de scrivà major y secretari del dit General, en favor del honorable Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, no obstant la renunciació
per ell ja feta del mateix offici en favor del dit
Fita a las personas del dit consistori y a quiscuna
d’ellas en particular, los actes de la qual són en
scrits en lo present dietari sots la present jornada, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació y fer la provisió de dit offici en persona del dit honorable Antoni Joan
Fita, com més largament en la suplicació devall
insertada és de vèurer. E ses senyories respongueren de paraula que admetien la dita renunciació y en quant poden y per capítols de Cort
los és lícit y permès, y no altrament, la qual suplicació és del tenor següent: «Molt il·lustres
senyors. Antoni Thió ciutadà honrat etcètera».
Consuatur signatus littera A. Presents per testimonis en lo demuntdit acte los honorables Jaume Roca, Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
59v

celona populat, y Francesch Bru, ciutadà honrat
de Barcelona, embaxadors del General del principat de Cathalunya, tramesos al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, en la
ciutat de Gerona, los quals de paraula referiren
a ses senyories tot lo que·ls havia succehit y passat ab sa excel·lència, en las embaxadas los eren
estades encomanades, y aprés liuraren a ses senyories còpia auctèntica de dita embaxadas,
juntament ab las respostas per sa excel·lència a
ellas fetas, las quals ses senyories manaren ser
continuades eo originalment cusidas en lo present dietari. Consuatur papirus signatus littera
A.a
61r

Dimars, a XXV. Festa de Nadal.

61v

Dissapte, a XXVIIIIo. En aquest die los noble y
magnífichs senyors don Francesch de Vilalba,
Phelip de Boxadors, donsell, y Joseph Molins,
ciutadà honrat de Barcelona, vingueren en lo
consistori de ses senyories ab embaxada de part
del molt il·lustre bras militar, la qual explicaren
primer de paraula y després donaren a ses senyories del tenor següent:

Dimecres, a XII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo doctor en arts y en
medicina Hierònym Roig lo qual, mitjensant
jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories que lo magnífich Miquel
Móra, ciutadà honrat de Barcelona, deffinedor
del dit General, està detingut de malaltia corporal ab tercianas, de tal manera que no pot servir
dit son offici de deffinedor, y assò dix saber per
haver-lo visitat y visitar-lo vuy en dia y per lo
tant, no poder acudir a la obligació de dit offici,
la qual relació manaren ses senyories ser continuadas en lo present dietari.
Dijous, a XIII. Feriat de sancta Lúcia.

60r

Dijous, a XX. En aquest die los senyors deputats
anaren consistorialment abb cotxos, en la Lotja
de la mar de la present ciutat per encantar los
drets del General. Y a cap de poch se disgregaren y cada hu ab sos officials anaren a regonèxer
los botigués de teles y altres per occasió de
fraus, com és acostumat fer per tal die.

60v

Dissapte, a XXII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los il·lustres y molt
reverent noble y magnífich senyors Joseph Claresvalls, prior de la iglésia de Sancta Anna de la
present ciutat, don Francesch Grimau, en Bara. a continuació una renúncia i unes respostes transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1725-1727.
b. a continuació ratllat, to.
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«Molt il·lustres senyors. Per orde del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat, inseguint una conclusió feta en lo sacro Real Consell, foren
publicades unas cridas en la ciutat de Gerona als
dotse de dezembre corrent, en ellas ha declarat
sa excel·lència que Thomàs Banyuls, Carlos
Banyuls, germans, y don Joseph de Vilanova,
Bernat Pellicer, Francesch Ros, criats de dit don
Joseph, han incidit en las penas de la constitució
“Com instigant” del senyor rey don Ferrando
en las Corts de Barcelona any 1503, per haver
mort apensadament al que·s diu a Pere de Sora,
procurador del comte de Guimerà, y axí haver
de ésser gitats de pau y treva, la qual declaració
se féu praecehint informació rebuda a instància
del procurador fiscal de la règia cort y ab altres
cridas lo mateix die publicades. Sa excel·lència,
inseguint conclusió en lo Real Consell, manà
ésser cridats per enemichs del rey los // 62r // sobreanomenats y haver de ésser perseguits, y per
ço, en sa paraula real promet, al qui pendrà y
capturarà a hu dels sobrenomenats y posarà en
mà de la règia cort, donarà mil liuras per cada
hun cavaller, y sinó·s podian pèndrer vius, sinó
morts, per cada hu d’ells sinch-centas liuras, y
als dits Pellicer y Ros vius quatre-centas liuras y
morts dos-centas, y si lo que farà tal facció serà
dels sòcios, li manarà fer y despatxar larga remissió del mateix delicte y altres, no volent
a. a continuació unes embaxades i unes respostes transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1727-1733.
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compèndrer en esta mercè als dits germans Banyuls y don Joseph de Vilanova, las quals cridas
encontran ab las constitucions del present Principat ab los capítols següents:
Primo perquè ab lo privilegi quart del títol «De
acusacions» se ordena que contra de algun cavaller no·s puga inquirir per lo rey nostre senyor,
ni sos officials de son mer offici. Y axí sens prosecució y instància de part formada y de las mateixas cridas, resulta que la enquesta feta en la
règia cort a la mort de Pere Sora per lo procurador fiscal sens haver-hi instància de part, se contrafà al dit privilegi militar del que se siguiria, a
més de llevar-se la differència que·y ha de militars a plebeos, que los militars restarian molt
oprimits y perduda molt de sa noblesa y praerrogativas del estament, si sens instància de part
se procehia en la règia cort contra sas personas.
Y en lo cas present se ha molt més de ponderar
perquè lo delicte que se acumula als dits Banyuls y Vilanova és sols lo haver perpetrada una
mort de una persona particular y privada.
Secundo perquè donant-se facultat ab ditas cridas de què qualsevol persona puga matar als dits
Banyuls y Vilanova se condampnan los dits a
mort perquè no pot aquell qui li matarà patir
cosa alguna per rahó de dita mort. Y axí sens ésser admesos a deffensa són estats condemnats a
mort, no tenin attendència a la menor edat de
don Joseph de Vilanova que sols és de // 62v //
setse anys, lo que en contra a la constitució 3, títol «De paenas corporals», ab la qual se prohibeix que paena de mort natural a ningú sie imposada legítima defensa no admesa. Y com
aquesta no·s pugàs fer sinó estant presos, y dits
de Banyuls y Vilanova no·u estigan, de qui és
que sens fer-se dita contrafacció no·s pot donar
facultat de matar a ningú de aquells.
Tertio que en Cathalunya los foragitats de pau y
treva no·s poden offendre impunement sinó és
en cas que, resistint, no·s puguessen pendre, y
en las ditas cridas com se ha dit etiam no resistint, dit don Joseph lo pot matar qualsevol sens
ninguna paena.
Quarto que lo sereníssim rey en Pere Tters ab sa
declaració feta en la vila de Montblanch als 26
de novembre 1370 disposà que, per donar clam
de pau y treva no sie admès lo procurador fiscal
del rey en los casos que tocan a sa persona particular del Principat y axí sens contrafacció de la
dita declaració, essent interès de part la mort de
dit Sora y podent ésser, no ha hagut lo procurador de la règia cort instar ex offici que los dits
Thomàs de Banyuls, Carlos de Banyuls y don
Joseph de Vilanova, sian foragitats de pau y treva per rahó de dita mort en cas la haguessen
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perpetrada. Per totas las quals y altres rahons se
suplica a vostra senyoria sia de son servey manar
exir a la defensa y reparo de ditas constitucions
y del dany que al stament militar de ditas cridas
resulta, que a més és de justícia, dit suplicant ho
rebrà a singular mercè, lo offici etcètera. Altissimus et cetera. Tristany.
Oblata XXVIIIIo mensis decembris MDCXXXVI per
domnum Franciscum de Vilalba, Philippum de
Boxados, domicellum, et Josephum Molins, embaxiatores brachii militaris in consistorio et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computoris commiserunt praedicta
magnificis assessoribus ordinariis, qui praedicta
videant et relationem faciant. Fita, scriba maior
Generalis Cathaloniae».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada respongueren que // 63r // restaven advertits del que
ses mercès de paraula havien referit y en scrits
los dexaven, y que lo consistori ó cometria als
assessors perquè vessen y referissen lo que se havia de fer en rahó de dit negoci, agrehint al molt
il·lustre bras militar lo bon cuydado y zel mostran en la deffensa de las generals constitucions
de Cathalunya y altres drets de la pàtria, assegurant que ses senyories estan vigilants contínuament en procurar lo reparo de aquelles.
Dilluns, a XXXI. En aquest die los noble y magnífichs senyors don Francesch de Vilalba, Phelip
de Boxadós, donsell, y Joseph Molins, ciutadà
honrat de Barcelona, vingueren en lo consistori
de ses senyories ab embaxada de part del molt
il·lustre bras militar, la qual explicaren primer
de paraula y aprés liuraren en scrits a ses senyories del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A notícia dels embaxadors del bras militar ha vingut que en continuació de las opressions se fan a don Joseph de Vilanova, han enviat en lo loch de Molix, vassalls
de dit don Joseph, // 63v // que serà de sexanta
cases las més pobres, dos-cents dos soldats oposant-los allà, fent-se donar menyar y bèurer, y lo
pijor és que no han dubtat apoderar-se del castell de dit loch, no obstant sie casa de dit don
Joseph, rompent portas, obrint caxes y prenent
quant en aquelles han trobat, lo que se encontre
en diverses constitucions y assenyaladament, en
la 20 dels nous vectigals, suplica a vostra senyoria sie servit exir en la defensa com ab altre se ha
demanat lo offici etcètera. Altissimus et cetera.
Tristany.
Oblata XXXI decembris MDCXXXVI. In consistorio
et cetera. Per domnum Franciscum de Vilalba,
Philippum de Boxadors et Josephum Molins, embaxiatores brachii militaris et domini deputatis

nients per la vinguda de dita sa eminència. Estigueren aguardant fins tocades les avemaries, a la
que dit senyor cardenal envià un recaudo a ses
senyories, per medi dels molt reverents senyors
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona y dit prior de Sancta Anna, parlant dit
senyor sacristà Roig y fent sabidors a ses senyories que, en lo temps estava per a venir sa
eminència a tornar la dita visita, en aquell instant arribà a fer-li visita lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Fernandina, marquès de Vilafranca, y no se sabia si dita visita
seria llarga, dient a ses senyories que per ser de
nit dit senyor cardenal no podria venir, y que
tampoch li seria possible poder tornar a ses senyories la visita per anar-se’n sa eminència lo
endemà de gran matí. Y que axí ses senyories
fossen servits admètrer aquest descàrrech y estar
assegurats de què dit senyor cardenal tenia viva
pena de poder ésser vingut a visitar a ses senyories y donar-los demostració de contentó havia
tingut, de la que ses senyories li havian feta. Y
axí dit recaudo y embaxada oÿt se’n anaren y
manaren-ne fos feta la present nota en lo present dietari.

intervenientibus dominis auditoribus computoris
remiserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis, qui praedicta videant et relationem faciant. Fita, scriba maior Generalis Cathaloniae».
E ses senyories respongueren de paraula que ja
feyen las diligèncias possibles y que anomenarien advocats y doctors per a què, juntament ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General, resolguessen lo dit fet.

Janer MDCXXXVI.
Dimars, lo primer. Die de cap de any.
64r

Divendres, a IIIIo. En aquest die entre les tres y
quatre horas de la tarda los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, lo senyor oÿdor ecclesiàstich absent de la present ciutat, anaren
consistorialment ab cotxos acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, ab los porters y masses grans devant, a visitar y donar la benvinguda al eminentíssim senyor cardenal de Borja, lo qual pochs
dies fa era arribat en la present ciutat ab set galeras que venia de Itàlia, lo qual estava aposentat
en las casas del noble don Berenguer de Oms,
scituades en la present ciutat en lo carrer dit de
la Riera de Sanct Joan. Y arribats en ditas casas,
dalt en la tercera sala sa eminència los hisqué a
rèbrer, y aprés de haver-se fet las degudas cortesias, junts se’n entraren en un aposento o sala
gran adressat de molt gentil tapiseria y se assentaren en unas cadiras de repòs, a hont estigueren una bona estona ab conversació, y aprés se
alsaren fent-se axí mateix les degudes cortesies y
se’n tornaren, acompan(y)ant-los sa eminència
ab grandíssima demonstració de voluntat y alegria, fins al cap de la escala de ditas casas a hont
se despediren ab moltas cortesias y reverèncias,
y los senyors deputats se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament y modo
que eren anats, y a cap de poch foren ses senyories avisats de part // 64v // de dit eminentíssims
senyor cardenal, per medi dels molt reverent
noble senyors Joseph Claresvalls, prior de la
iglésia col·legiada de Sancta Anna de la present
ciutat, y don Anton d’Oms, dient que ells venien de part de sa eminència a fer a saber a ses
senyories com dit eminentíssim senyor cardenal
volia la mateixa tarda tornar la visita a ses senyories, als quals feren de resposta, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, per part de tot lo
consistori, que ells estimaven en molt la mercè
que sa eminència volia fer y que lo consistori lo
aguardaria ab gran voluntat y desig fins fos arribat en la present casa, y procurant ses senyories,
ab la brevedat possible, adressar las cosas conve-

65r

Dilluns, a VII. Festa de sanct Ramon.
Dimars, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya reberen en son consistori duas respostas auctènticas feta per lo excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, a las últimas embaxadas li foren fetas per part de ses senyories, per
los molt il·lustres senyors Joseph Claresvalls,
prior de la iglésia col·legiada de Sancta Anna,
don Francesch Grimau y Francesch Bru, ciutadà
honrat de Barcelona, embaxadors del General
de Cathalunya, per al excel·lentíssim senyor
lloctinent de sa magestat, per lo reparo dea contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y altres drets de aquesta província, las quals
reberen per medi del magnífichb // 65v // Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del dit General de Cathalunya, las quals
respostas de ditas embaxadas ses senyories manaren fossen cusides en lo present dietari signades de letras A y B.

66r
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Dimars, a XV. En aquest die Joan Pau Roure,
mariner del loch de Sanct Pol, bisbat de Gerona, com ha procurador que és de Jaume Roure,
pescador, de dit loch de Sanct Pol, tauler eo cullidor dels drets del General de Cathalunya en la
a. a continuació ratllat, la.
b. a continuació unes respostes transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1733.

[ 1635 ]

[ 1636 ]

col·lecta y taula del dit loch de Sanct Pol, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Onoffre Just, per auctoritat real notari, regint la
notaria y scrivania públicas del terme de Monpalau de dit bisbat de Gerona, a set de dezembre pròxim passat de 1635, com dit notari ab
ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom
constituït personalment en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, usant del dit
son poder y de la facultat que dit son principal
té segons capítols y actes de Cort y observanças
del dit General y present casa de la Deputació,
sobre de poder-se desfer de dit son offici, // 66v
// renuncià dit offici de dit son principal, en mà
y poder de ses senyories, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la dita renunciació.
E ses senyories admeteren aquella si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

sa desgana no pogué assitir, tots a cavall ab los
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació y assistint en aquell lo spectable don
Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador, anant la governació via ordinària y no vice règia, perquè lo excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general del rey nostre senyor en aquesta
província, aleshores estava fora de la present
ciutat, residint en la ciutat de Gerona, lo qual
senyor portantveus de general governador estigué sempre, lo temps se féu lo dit torneig, sens
tenir almoada ni almoadilla, ni tampoch la tingueren los senyors deputats.
Dimecres, a XXIII. En aquest die Pere Jaume,
mestre major de las galeras y altres vaxells se fabrican en la Dressana de la present ciutat de
Barcelona, present en lo consistori de ses senyories, que ell, de orde y manament de ses senyories, ha mirat, visurat y rego- // 68r // negut un
esquif vell hi havia en lo magatsem de las galeras
del General en la dita Dressana, la qual era de
una de las ditas galeras del dit General, y aquell
ha mirat y regonegué, y per haver-lo trobat
molt vell, cruxit y apadessat ha estimat aquell,
justa sa conciència y per la gran experiència té
de vaxells per ser mestre major de dita Dressana
com té dit, en quinse lliuras moneda barcelonesa, dient y representant a ses senyories no·n valia
més, la qual relació manaren ses senyories ser
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona.

Divendres, a XVIII. En aquest die lo magnífich
misser Pere Llunés, doctor en arts y en medicina, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, féu relació a ses senyories que
mossèn Francesch Fitor, notari de Barcelona,
procurador fiscal del General, està detingut de
malaltia corporal de febra ab perill de sa vida, de
tal manera que no pot exercir son offici, y assò
dix saber per visitar-lo de present.
67r

En aquest mateix die lo noble don Jaume de
Lordat, en Barcelona populat, com ha procurador de Pere Sola, ciutadà honrat de Barcelona,
populat en la ciutat de Tortosa, altre dels taulers
cullidors y guardas del General de la dita ciutat
y col·lecta de Tortosa, com de sa procura consta
ab acte rebut en poder de Pere Gil de Phederich, ciutadà honrat de Barcelona, per auctoritats apostòlica y real notari públich de dita ciutat de Tortosa, a set del present y corrent mes
de janer, com dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom constituït personalment
en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo offici que dit son principal obté, del altre
de dits taulers de dita ciutat y col·lecta de Tortosa, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la dita renunciació si y comforme poden y per capítols de Cort los és lícit y permès, y
no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans
de Barcelona.

68v

Diumenge, a XX. En aquest die se féu lo torneig
ordinari de la confraria del gloriós Sanct Jordi
en lo Born de la present ciutat, en lo qual anaren los senyors deputats y oÿdors, acceptat //
67v // lo senyor deputat ecclesiàstich lo qual per
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Diumenge, a XXVII. En aquest die se féu torneig
de desafiu en lo Born de la present ciutat al qual
anaren los senyors deputats y oÿdors de comptes, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui
per sa indisposició no·y assistí, y ab los acompanyaments dels porters ordinaris y masses
grans y dels officials del General y present casa
de la Deputació, també ab cotxos. Y assistí en
dit torneig lo senyor portantveus de general governador, anant via ordinària y no vice règia,
sens tenir almoada ni almoadilla, ni tampoch la
tingueren los senyors deputats.
Dimars, a XXVIIIIo. En aquest die lo doctor en
arts y en medicina Jaume Amat, present en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories, mitjensant jurament en mà y poder
de ses senyories, com Melchior Pagès, ajudant
del regent los comptes, està detingut de malatia
corporal ab febra, per rahó de la qual jau en lo
llit y no pot acudir a la obligació de son offici, y
assí dix saber per visitar-lo de present, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo
present dietari.

69r

Febrer MDCXXXVI.

testimonis devall scrits entregà a ses senyories
un llibre de paper, de la forma mitjana, ab cubertas de pregamí blanch, ab sa baga y botó,
conté cent y dotse pàgines foliades, és una certifficatòria auctèntica feta per mossèn Agustí de
Lana, donsell òlim racional y archiver de la casa
de la Deputació y General de Cathalunya, del
examen fet per Francesch Hexarch dels comptes donats per Climent Thalavera, òlim síndich
y procurador dels senyors deputats del General
de Cathalunya, en rahó de nou mil dos-centas
tratas de forment ha venudes en Palerm, concedides a dits senyors deputats per lo real patrimoni de Cicília, en ajuda del sustento de las galeras del dit General, lo qual tenia encomanat
per los praedecessors de ses senyories ab deliberació feta a vuit de febrer del any 1626, de la
restitució del qual llibre ses senyories li·n han
firmada àpocha, y manaren ne fos feta la present
nota en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris
ciutadans de Barcelona.

Dissabte, a II. Festa de Nostra Senyora Candalera.
70r
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Dimecres, a VIII. En aquest die lo magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona
y síndich del General de Cathalunya, mitjensant
jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació als molt il·lustres senyors deputats del dit General, que lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, general de galeras de la esquadra de Espanya, que de present se troban en lo moll o
port de la present ciutat de Barcelona, per medi
y a instància de ses senyories y diligèncias fetas
de orde y manament de ses senyories per ell dit
síndich, per observança de las generals constitucions, drets, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de ditas
galeras y donada libertat a Antoni Porcal, natural de la ciutat de València, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat remant en ditas
galeras per lo Real Consell de dita ciutat de
València per tretse anys, ab sentència proferida
en dita Real Audiència, per haver acabat ja lo
temps de sa penitència, comptant aquell del die
de la pronunciació de dita sentència y no del die
de la entrega se féu de sa persona en ditas galeras. E lo dit Antoni Porcal entrà en consistori y
féu gràcia a ses senyories de la mercè li havian
feta. E se manaren la present relació fos continuada en lo present dietari y donada còpia a qui
demanarà aquella.

72r

Dilluns, a XXV. Festa de sanct Matia.

72v

Dimars, a XXVI. En aquest die vingueren en lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya los magnífichs assessor y advocat fiscal del dit General y liuraren a
ses senyories un vot en scrits per ells y altres
doctors aplicats fet y firmat de sas pròprias
mans, continuat en un full de paper, acerca si
deuen dexar de pagar y retenir-se los salaris dels
doctors del Real Consell. Y ses senyories rebut
aquell, manaren que per lo scrivà major y secretari del General se continuàs en lo present dietari y és del tenor següent:

Diumenge, a X. En aquest die se féu una festa
de està-ferm en lo Born, en la qual festa anaren
los senyors deputats, no consistorialment sinó
particularment, per quant los cavallers qui feyan la festa se pagaren tots los gastos sens que
lo General los ajudàs de ninguna cosa y en dita
festa estigueren ab ventallas eo gelosies a las finestras.

71r

Dilluns, a XVIII. En aquest die lo doctor en arts
y en medicina Joan Francesch Daltà, present en
lo consistori de ses senyories, que Salvador
Magí, notari qui obté loa offici de receptor dels
salaris dels magnífichs doctors de la Real Audiència, està detingut de malaltia corporal, per
la qual jau en lo llit ab febra y no pot acudir a la
obligació de son offici, y assò per visitar-lo de
present.

71v

En aquest mateix die entrà en lo consistori de
ses senyories mossèn Jacinto Alsina, donsell en
Barcelona domiciliat, lo qual en presència dels
a. a continuació ratllat, dit.
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«Vot. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal ordinaris
del General si deuen dexar de pagar y retenir-se
los salaris deguts al molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y
doctors de la Real Audiència. Per ço que a ses
senyories se ha donat un vot per los mateixos assessors y advocat fiscal y altres doctors aplicats,
declarant que lo dit molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y
doctors de la Real Audiència, havent-se absentats de la ciutat de Gerona a hont se celebra dita
Real Audiència, han contrafet a la constitució
primera títol «De residència y absència dels
doctors de la Real Audiència y Consell Real».
Attès que dita constitució primera conté dos
disposicions generals, la una en respecte de la
absència de tots o de la major part de dits doctors del Real Consell, l’altra en particular de cadahú de ells. Y attès que dit molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Can-
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celleria y doctors del Real Consell estan residint
en dita Real Audiència y no han estat absents
per temps dea // 73r // quaranta dies no ferrats.
Per ço y altrament, dits assessors y advocat fiscal
són de parer que no deuen vostres senyories retenir-se dits salaris, ni dexar de pagar aquells als
sobredits molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria, doctors del
Real Consell, ans bé continuar en pagar aquells
segonsb la forma acostumada. Vidal, assessor.
Don Raymundus de Magarola, assessor. Fabregues, fisci Generalis advocatus».
Dijous, a XXVIII. En aquest die vingueren en lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General y liuraren a
ses senyories un vot en scrits per ells y altres
doctors aplicats, fet y firmat de ses pròprias
mans, continuat en un full de paper, acerca de
haver-se’n anat de la ciutat de Gerona a hont se
tenia la Real Audiència, los magnífichs doctors
del Real Consell de aquella y haver estats absents de dita ciutat per spay de molts dies jurídichs, sens fer-se negoci civil, ni criminal, lo que
és contra lo que disposa la constitució 2 de las
Corts del any 1493, celebrades en la present
ciutat per lo rey don Ferrando 2, lo qual vot
manaren ses senyories se continuàs en lo present dietari y és del tenor següent:
«Vot. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal // 73v // de la Deputació y als doctors aplicats infrascrits, si lo haverse’n anat de la ciutat de Gerona, a hont se tenia
la Audiència Real, lo molt reverent canceller,
noble regent la Real Cancelleria y tots los magnífichs doctors de la Real Audiència, y haver estats absents de dita ciutat de Gerona per molts
dies jurídichs, sens fer-se negoci civil, ni criminal, se encontra ab las generals constitucions del
principat de Cathalunya. Dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats són de vot y parer haverse contrafet a la constitució del sereníssim rey
don Ferrando Segon en la segona Cort de Barcelona en lo any 1493, capítol 2 que és la primera en lo títol «De residència y absència dels
doctors de la Audiència y Consell Real» y altres
aplicables. Y que axí dits molt il·lustres senyors
deputats deuen exir al reparo de la sobredita
contrafacció en lo modo y forma que per constitucions generals de Cathalunya està statuït y
segons ús y pràtiga de la present casa de la Deputació. Vidit Vidal, assessor. Fabregues, fisci
Generalis advocatus. Vidit don Raymundus de
Magarola, assessor. Fontanella consulens. Llenes,

consulens. Mas, consulens. Malla, consulens. Boix,
consulens. Peralta, consulens».

Mars MDCXXXVIa
74r

Dilluns, a III. En aquest die present en lo consistori de ses senyories mossèn Narcís Fontanet,
cavaller racional del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació a ses senyories com
Onoffre Massanés, mercader sobrecullidor del
General de la part de ponent, ha comptada, pagada la terça de abril, maig y juny 1635, acceptat los llibres y diners de la taula de Viella y de la
taula de Vimbodí y la Spluga Calva, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo
present dietari.
Dimars, a IIIIo. En aquest die los senyors deputats anomenaren en can- // 74v // daler de la present casa a Narcís Mas, candaler de cera ciutadà
de Barcelona, lo qual vagava per mort de Barthomeu Arimon, candaler.
En aquest mateix die los senyors deputats anomenaren esparter de la present casa de la Deputació a Joan Dols, esparter ciutadà de Barcelona, lo qual de present vacca per mort de
Christòphol Cabirol, sparter.

75v

Dissapte, a XV. Festa de sancta Madrona.

76v

Dimecres, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories mossèn Joan Boher,
scrivà de manament de sa magestat, lo qual presentà a ses senyories en son consistori dos commissions fetas per sa magestat als reverents Ferrando Escon y Jacinto Ortin, conjutges per sa
magestat anomenats per a votar las causas de
querelas que lo senyor regent Bayetula y Cavanilles han fulminades contra los officials reals de
aquesta província que no purgan taula, donant
y liurant a ses senyories còpia de dits privilegis,
fent ostensió dels originals. E ses senyories manaren ditas còpias de privilegis fossen cusides en
lo present dietari. Consuatur papirus signatus
litteris A et Bb.

77v

Abril MDCXXXVI
Dimars, al primer. En aquest die ses senyories
reberen una carta de la magestat del rey nostre
senyor, la qual legida manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General, fos continuada en
lo present dietari y és del tenor següent:
«El rey.
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1734.
b. a continuació dues comissions transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1734-1735.

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1734.
b. segons, interlineat.
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Diputados, por carta el duque de Cardona, mi
lugarteniente y capitán general en esse Pprincipado y condados, he entendido la difficultad que
representáys para no socorrer en esta occasión con
una buena partida de dinero, del que queda de lo
consignado para fábrica de castillos y fortalezas,
para repara del de Perpinyán, y porque la necessidat del y de las demás plazas de aquella frontera
piden prompto remedio y este dinero se destinó en
las Cortes del anyo 85, para el dicho effecto del
reparo de dichas fortalezas, conservación es tan
praecissa como sabéys por consistir la maior parte
del abrigo y custodia dessa provincia en ellas, particularmente en la occassión presente, que el estado de las cosas obliga a toda prevención, pues los
últimos avisos que han llegado confirman el
apresto de las levas que se hase en Francia y armada compuesta de naves de aquel reyno y de olandeses, y que está prompte para salir mediado éste mes.
He querido por lo mismo encargaros con mucha
apretura acudáys a esto con toda brevedat, sin que
el cargo que desís se haze a vuestros antecessores por
lo que libraron para ello, se aparte para dilatarlo,
pues no es subsistente y la occasión y necessidad tan
urgente, con que fío de vosotros lo que siempre he
experimentado en tan fieles vassallos. Dada en
Madrid, a IIIIo de março MDCXXXVI. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Morlanes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius»a.
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En aquest mateix die los senyors deputats ordenaren y manaren a mossèn Francesch Dalmau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General y a mi Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari del dit General, que presentàssem al il·lustre
senyor don Mathias Bayetula y Cavanillas, regint la Real Cancelleria en lo Supremo de Aragó, visitador general de tots los officials reals
que no purgan taula de aquesta província, y als
doctors Jacinto Ortin y don Ferdinando Ascon,
conjutges, per sa magestat enviats a dit senyor
regent Bayetula, y senyors conjutges manaren
ses senyories fos cusit en lo present dietari eo
buydat del tenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo t(r)igesimo sexto,
die vero martis, prima mensis aprilis, intitulata
inter nonam et decimam horas ante meridiem,
presentibus et ad infrascrita vocatis atque requisitis nempe me Antonio Joanne Fita, notario
publico Barcinonae secretarioque dominorum
deputatorum et scriba maior Generalis Cathaloniae, pro parte sindici dicti Generalis infra
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1735-1736.
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nominatis, et me Joanne Boher, scriba mandati
domini nostri regis in Supremo Aragonum Concilio auctoritate regia, generalis officialium regiorum presentis principatus Cathaloniae, pro
parte ac mandato dominorum visitatorum et coniudicis visitatorum simul stipulantibus et insolidum conficientibus et claudentibus infrascritis,
et presentibus etiam Vicentio Ximeno, de familia
infrascriti domini visitatoris, et Francisco Tries,
notario publico Barcinonae, pro testibus ad infra
vocatis specialiter et assumptis, magnificus Franciscus Dalmau, civis honoratus Barcinonae, sindicus, procurator et actor admodum illustrisimum dominorum deputatorum ac Generalis
Cathaloniae // 78v // constitutus personaliter coram admodum illustrisimi domino don Mathias
Bayetula et Cavanilles, regente Regiam Cancelleriam in Supremo Aragonum Concilio, visitatori reali et generali omnium officialium regiorum presentis principatus Cathaloniae et comitatuum Rossilionis et Ceritaniae et magnifico
regio conciliario, doctore Jacinto Ortin, coiudice
dicti domini visitatoris, personaliter repertis in
quada aula palatii Sancta Inquisitionis, sciti
ante ecclesiam maiorem dictae civitatis, qui dicto
nomine eisdem dominis visitatori et coniudici obtulit et presentavit et per me, dictum Antonium
Joannem Fita, notari legi publice, petiit, instavit, requisivit et fecit, quandam in scriptis scedulam tenoris sequentis: «Havent tinguda notícia
los deputats del General de aquest principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya
de què en la visita real, que de present vostra
mercè té en la present ciutat de Barcelona contra los officials reals no subjectas a purgar taula y
Francesch Aquiles, procurador fiscal de la Ballia
General, de parer y ab firma de don Acàsio de
Ripoll, advocat fiscal de dita Ballia General, sots
jornada de 22 de setembre 1635, havie proposat querela contra los praesidentes de la Real
Audiència, a la qual ha adherit lo procurador
fiscal de dita visita real, pretenent los sobredits
que dits presidents de dita Real Audiència estan
estrets y obligats en observar una real pragmàtica del rey nostre senyor, dada ena Madrit a 11
de juliol 1630, en la qual, entre altres coses està
disposat, que las causas del patrimoni real se tinguen y hagen de tractar y decidir en la Ballia
General de Cathalunya privative, y que ab ningun motiu que pensar, ni imaginar se pugue, se
evoquen a la Real Audiència de dit Principat. Y
que axí dits presidents no han dubtat ni dubtan,
contrafent dita real pragmàtica y altres evocar
causas patrimonials en dita Real Audiència, com
és la causa que·s porta entre lo síndich de la vegueria de Gerona de una y lo procurador fiscal y
don Francisco Bach de part altre, a relació del
magnífich Ramon Rubí y de Marimon sobre la
a. a continuació repetit, en
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infeudació del loch de Orriols y la causa del síndich de Saderra, y don Lluýs Descallar // 79r // a
relació de dit misser Ramon Rubí y de Marimon, per lo que han instat y instan la sobredita
querela que dits presidents de dita Real Audiència sien punits y castigats com ha contrafactors
de dita real pragmàtica, lo que encontra ab moltas y diversas generals constitucions de aquest
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya lo contrari de dita real pragmàtica disposant, y assenyaladament, ab la constitució de
Alfons Quart de la Cort de Barcelona any 1432,
capítol primer que és segona, sots títol «De evocació de causes», la qual disposa que las causas
patrimonials se pugan tractar en la Real Audiència, y ab la constitució de la reyna germana en la
Cort de Monçó, any 1512, capítol 2, que és la
constitució 12, títol «De vectigals», y ab la
constitució del rey don Pere Segon en la Cort
de Barcelona any 1283, capítol 56, qui és tercera, títol «De feus y postats» la qual disposa que
las causas feudals entre lo senyor rey y particulars se hagen de declarar per pares curiae, y ab
moltas altres aplicables, per lo que los sobredits
procuradors fiscals de dita Ballia y visita real respective, són estats requerits y interpel·lats per lo
síndich del General, tenint orde y mandato dels
senyors deputats a qui toca axir al reparo de dita
contrafacció per descàrrech de son offici, que
sens mora ni tardança alguna, desistissen y se
apartassen de la instància de dita querela, renunciant an aquella, y que revocassen, çassassen
y anul·lassen tots los actes y procehiments fets
en dita querela, com si fets no fossena, per ser
axí de dret y de justícia en virtut y força de altres
generals constitucions de Cathalunya, y que en
cas de recusació y renitència los ha protestat
contra de quiscú de aquells de la violació de ditas generals constitucions y de las paenas en
aquellas contengudes, y del perill y sentència de
excomunicació en que han incidit. Y com fins al
die de vuy no conste al dit síndich del General
ni a dits senyors deputats, de què los sobredits
hagen desistit ni que se sien aportats de la
instància de dita querela, // 79v // y que menos
hagen revocat, çassat y anul·lat los actes y procehiments per aquells fets en la dita querela. Per
tant y altrament, lo dit síndich del General, tenint orde y mandació de dits senyors deputats, a
vostra mercè respresenta extrajudicialment las
sobreditas cosas y notòria contrafacció a las altres ditas constitucions y altres aplicables, y ab
lo degut acato, lo requereix y interpel·le que
sens mora, ni tardança alguna, mane als sobredits procuradors fiscals de dita Ballia y visita real
respective, desistescan y se aparten de la instància y prosequució de dita querela, y que juntament revoquen, çassen y annul·len tots los dits

procehiments, com ha fets en cas no permès y
en notòria contrafacció y violació de las sobreditas generals constitucions y altres aplicables. Y
axí mateix lo requereix y interpel·le que sobre
dita querela no·s fassa judici algú ni·s proferesca
sentència, ni declaració alguna, altrament en cas
de recusació, li protesta de la violació de ditas
generals constitucions y de las penas en aquellas
contengudes, y de tot loa demés lo lícit y permès de protestar. Requirens vos notarius». Quaquidem papiri requisitionis scedula sie, ut praedicitur oblata et presentata et per me, dictum
Antonium Joannem Fita, lecta et publicata copiaque illius cum originalis comprobata, dictis
dominis visitatori et coniudici tradita et liberata
et ab eis accepta illico dicti domini regens et coniudex, ore dicti domini visitatoris responderunt
«que la oýan, que no se serrasse el auto sin la respuesta», de quibus ita per actis et gestis dictus
magnificus Franciscus Dalmau, dicto nomine,
petiit et requisivit mihi, dicto Antoni Joanni
Fita, dicti vero domini visitator et coniudex
mandarunt mihi, dicto Joanni Boher, sibi ac
aliis cuya intersit, fieri et tradi unum et plura,
publicum et publica instrumenta per nos dictos et
infrascritos notarios et secretarios respective.

a. a continuació ratllat, tots los actes y procehiments.

a. lo demés, interlineat.
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Deinde vero dicti die et anno et paulo post praedicta, presente et ad hoc voccato et requisito per
dictum sindicum dicti Generalis Cathaloniae
// 80r // me, dicto Antoni Joanne Fita, notario et
scriba prae et infrascrito, et presentibus pro testibus Petro Diez, de familia infrascriti domini coniudicis, et Michaele Marques, notario cive Barcinonae, pro testibus ad ista voccatis specialiter et
assumptis, dictus magnificus Franciscus Dalmau, uti sindicus dictorum dominorum deputatorum et Generalis Cathaloniae, constitutus personaliter coram magnifico domini doctore et
regio conciliario don Ferdinando Ascon, altero
ex coniudicibus dicti domini visitatoris generalis, personaliter reperto, exhistente in quadam
aula domorum suae habitationis quae scitae
sunt in presenti civitate Barcinonae, in vico desensus Sancti Michaelis, obtulit et presentavit eidem ac per me, dictum Fita, notari legi publice,
petiit, instarent et requisiant ac fecit supra insertam requisitionis papiri scedulam, qua oblata
et presentata lectaque et publicata dictoque domino coniudici tradita et liberata illico dictus
dominus coniudex verbo dixi «que la oýa y que no
sierre el aucto sin la respuesta la qual dará dentro del tiempo de drecho y comforme a constituciones de Cathalunya», de quibus ita per actis et
gestis dictus magnificus Franciscus Dalmau, dicto nomine, petiit et requisivit sibi ac aliis cuya
intersit, fieri et tradi unum et plura, publicum
et publica instrumenta per me Antonium Joan-

ticiones, que les administre justicia respectivamente, comforme a lo qual, haviendo pedido la
Diputación la visita, comforme a lo dispuesto en
dicha constitución, estranyan mucho en respondiente y los dichos conjudices que, tiniendo obligación los senyores diputados a guardar las constituciones y capítulos de Corte, agora contravengan a
su disposición y a lo que tienen suplicado a su magestad, en conseqüencia de lo qual, no pueden, ni
deven mandar a las partes que no pidan justicia.Y assí les piden con encaracimiento al dicho
visitador y conjudices, y en quanto sea necessario,
les requieren que desistan y se aparten de la dicha
instancia y requerimiento que ayer les hisieron,
por ser contra lo dispuesto en la dicha constitución
y pregones y contra lo que su magestad tiene ordenado y mandado a petición del mismo consistorio,
dónde no lo contrario hasiendo, reprotestan largamente de todo lo que por derecho, ley, constituciones y costumbres les es lícito y permetido protestar, offreciendose ha hazer y administrar justicia
a las partes en el dicho processo de querela, donde
oyrán lo que cada una dellas y sus abogados y procuradores querrán informar y advertir».

nem Fita, notarium et secretarium prae et infrascritum.
Praeterea die jovis tertia praedictorum mensis et
anni, presentibus et ad infrascrita vocatis atque
requisitis nobis dicto Joanne Boher et Antonio Joanne Fita, notariis et secretariis supra memoratis, et presentibus pro testibus Bernardo Soler, sartore, et Michaele Marques, notarius civibus Barcinonae, ad ista vocatis specialiter et assumptis,
dicti admodum illustris regens et visitator generalis et magnifici coniudices, exhistens personaliter in dicta aula palatii Sanctae Inquisitionis
respondentes, ut dixerunt suprainserte requisitioni eisdem, ut prae- // 80v // habetur per dictum
sindicum Generalis Cathaloniae presentarae et
oblatae tradiderunt nobis et utrique nostrorum
in dictorum testium presentia, quandam in
scriptis responsionis inseri et continuari copiamque dictae requisitionis, absque dictae responsionis scedula insertione minime tradi et liberari,
petierunt et requisiverunt. Quam quidem responsionis scedulam nos, dicti et infrascripti notarii et
secretarii, ad nos recepimus et uterque nostrum
ad se recepit eamque seu contentam in eadem de
verbo ad verbum in presenti instrumento continuavimus, inservimus et uterque nostrum inservit et continuavit, et est tenoris sequentis: «El regente don Mathías Bayetula y Cavanillas del
Consejo del rey nuestro senyor y su regente la Cancilleria en el Supremo de Aragón, visitador general de todos los officiales reales del principado de
Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdanya
que no estan sujetos a purgar tabla, y los dotores
don Fernandino Ascón y Jacinto Ortín, assí mismo del Consejo de su magestad y conjudices del dicho visitador, respondiendo a la asserta protesta
hecha el primero de abril, dizen que como le es notorio a los senyores diputados, el rey nuestro senyor
en exequución de lo que su consistorio le tenía y tiene pedido y suplicado, mandó al dicho regente que
viniesse a visitar los officiales reales deste Principado y condados que no purgan tabla, como les
consta a dichos senyores diputados por los despatchos reales que se les presentaron de que se les libró
copia, en cuyo cumplimiento mandó haser y se hisieron y publicaron los pregones acostumbrados,
comforme lo dispuesto en capítulo 5 de los del anyo
1599, para que los que se sintiessen agraviados
diessen sus querelas dentro del tiempo de la constitución, y entre otros, la dio el procurador fiscal de
la Ballia General, a quién después ha adherido el
fiscal de la visita, pretendiendo que ha contravenido a una real pragmática publicada el anyo
1630, confirmación de otras muchas muy antiguas en ella mencionadas y chalendadas donde los
querelados han dado sus deffensas y hecho sus dili// 81r // gencias y probanças, que les ha parecido
interpellando al respondiente, assí el procurador
fiscal, como los mismos querelados con diversas pe-

Quae fuerunt acta Barcinonae sub anno, diebus,
mense et locis praedictis presentibus vocatis et requisitis mihi, dictis Joanne Boher et Antonio Joanne Fita, notariis et secretariis prae et infrascriptis et presentibus testibus praedictis, ad
praemissa respective vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
82r
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Dimars, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya, per medi dels magnífichs Lluýs
Lull y de Boxadós, donsell, y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de
Fernandina, marquès de Vilafranca, general de
las galeras de Espanya, que de present se troben
en lo moll o port de la present ciutat, una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després entregaren en scrits la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per part
de Gabriel Guàrdia y de Joseph Tartay, naturals
del regne de València, condemnats a remar en
las galeras de sa magestat per lo virrey y Real
Consell de dita ciutat, lo hu per tota la vida y
l’altre per temps de sinch anys, los és estat representat en consistori que los sobredits havien
obtinguda remissió y absolució de la dita condempnació, absolent-los y remetent-los lo restant del temps que havien de estar servint a sa
magestat remant en sas galeras. Y que dita remissió y absolució havien obtinguda del lloctinent de sa magestat en la ciutat y regne de
València, per haver acudit al servey de sa mages-
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tat ab una notable quantitat de diner, y que axí,
en virtut de constitucions generals de Cathalunya y de la consuetut, ús y styl inviolablament
observat, devien per medi de són síndich instar
la libertat de dits Gabriel Guàrdia y Joseph Tartay. // 82v // Y com per medi del dit síndich del
General se sia representat a vostra excel·lència lo
sobredit, per a què manàs relexar-los en sa prístina libertat, lo que fins vuy no se ha pogut obtenir, en gran dany y prejudici de ditas generals
constitucions y consuetut, ús y styl del General.
Per ço suplican a vostra excel·lència extrajudicialment mane als capitans de las galeras, en què
estan detinguts los sobredits o a las personas a
qui toca a las quals se ha feta ocular ostensió de
ditas remissions, llegítimament despatxadas, relaxen encontinent aquells líberos restituhint-los
en sa prístina libertat, representant a vostra excel·lència que dits senyors deputats haurien de
acudir al reparo de la contrafacció y violació de
ditas constitucions, ús y styl inconcusament observat, per satisfer a la obligació de son càrrech
ab lo modo y forma que en semblants casos és
acostumat procehir, que conciderada la grandesa de vostra excel·lència esperan dits senyors deputats no serà menester valer-se de semblants
medis.

Dilluns, a XIIIIo. En aquest die lo doctor en arts
y en medicina Vicents Barthomeu, constituït
personalment en lo consistori ses senyories, féu
relació, mitgensant jurament en mà y poder de
ses senyories, que Pere Farell, receptor del General, està detingut de malaltia corporal en lo
llit ab febra, ab perill de sa vida, y axí no poder
acudir a la obligació de son offici, y axí dix saber
per visitar-lo, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present dietaria.
84r

E aprés als deu del present y corrent mes de
abril los dits senyors embaxadors refferiren a ses
senyories en consistori com lo die de aÿr havien
reportada la dita embaxada a dit senyor marquès de Vilafranca, y que dit senyor marquès los
havie respost que ell desijava summament donar
gust a ses senyories en tot lo que a ell li sie possible, emperò que tenint com té órdens de sa
magestat, encontrari del que per part de ses senyories se li demana, còpia dels quals los havie
donat y ells dits senyors embaxadors los entregaven en mà y poder de ses senyories, no podia
acudir a servir a ses senyories en lo que li demanaven, de què tinia viva pena, però que desijaria
que aquest negoci se miràs, hi·s ves si·s trobaria
algun cas per a poder-se ajustar.
83r

Divendres, a XI. En aquest die los senyors deputats ordenaren y manaren a mossèn Francesch
Dalmau, síndich del General, y a mi Antoni
Joan Fita, scrivà major y secretari del dit General, que presentassen a il·lustre senyor Mathias
Bayetula y Cabanillas, regint la Real Cancelleria
en lo Supremo de Aragó, visitador general de
tots los officials reals que no purgan taula de
aquesta província, y als doctors Jacinto Ortin y
don Ferdinando Ascon, conjutges, per sa magestat enviats a dit senyor regent Bayetula, una
scriptura de requeriment, la qual juntament ab
lo // 83v // acte de la presència de aquella feta a
dit senyor regent Bayetula y senyors conjutges,
és assí cusit signat de letra A.
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Dimecres, a XVI. En aquest die lo doctor en arts
y en medicina Joan Castelló, constituït personalment en lo consistori de ses senyories ha fet
relació, mitjensant jurament en mà y poder de
ses senyories, que Jacinto Vernet, mercader,
ajudant correu del racional y regint los comptes,
està detingut de malaltia corporal, per la qual
jau en lo llit ab febra contínua, per rahó de la
qual està sagnat dos vegades, y axí bé no poder
acudir a la obligació de son offici, la qual relació
manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die lo magnífich Francesch
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich
del General de Cathalunya, mitgensant jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha
fet relació als molt il·lustres senyors deputats del
dit General que lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, general de la esquadra de las galeras de Espanya, que
de present se troban en lo moll o port de la present ciutat de Barcelona, per medi y a instància
de ses senyories y diligèncias fetas, de orde y
manament de ses senyories, per lo dit síndich,
per observança // 84v // de las generals constitucions, drets, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de ditas
galeras y donada llibertat a Gabriel Guàrdia, natural de la ciutat de València, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat remant en ditas
galeras per lo Real Consell de la ciutat de València per tota sa vida. Attès havia obtingut remissió del excel·lentíssim senyor lloctinent de sa
magestat en dit regne de València, per rahó de
la qual ha pagat a la Real Thezoraria de dit regne cent liuras, lo qual entrà en lo consistori de
ses senyories y féu gràcies a ses senyories de la
mercè li havian feta de alcansar-li la dita libertat,
manant que la present relació fos continuada en
lo dietari de la present casa y dada còpia de la
present a qui demanaran aquella.
Dijous, a XVII. En aquest die constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doca. a continuació un acte de presentació i un requeriment
transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1736-1737.

tor en arts y en medicina Joachim Móra, lo qual
mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com lo magnífich misser
Francesch Vidal, altre dels magnífichs assessors
del dit General, està detingut de malaltia corporal, per la qual jau en lo lit de còlica y febra, per
rahó de la qual està ab gran perill de sa vida y no
pot acudir a la obligació de son càrrech, la qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari.
85r

Dimars, a XXII. Vigília del gloriós sanct Jordi. //
En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints, manaren
posar la present casa de la Deputació y en particular la capella major, ab molta tapiseria y altres
adorns molt richs, a hont se celebraren les vespres, que en semblants jornadas se acostumen a
celebrar, ab molta música de manestrils y orgue
y altres invensions de música, que fonch cosa de
mirar. Y vingueren en ella los dits senyors deputats y oÿdors, acceptat lo senyor deputat real
que per sa indisposició y desgana no·y pogué assistir, en esta forma, ço és, a las duas horas y
mitja partí de sa casa ab lo senyor oÿdor real
acompanyat de molts cavallers y officials del General, y vingué en dita present casa al qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General
qui ja eren en la capella del gloriós Sanct Jordi,
y se assentà en un banch vanovat de vellut carmesí, que per dit effecte ere posat en dita capella. Y poch aprés vingué lo senyor oÿdor militar
ab lo mateix acompanyament, al qual hisqueren
a rèbrer los dits senyors oÿdor real y magnífichs
assessors y advocat fiscal fins al dit cap de la escala y junts se’n anaren en dita capella. Y al cap
de poch vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab
lo mateix acompanyament, al qual hisqueren a
rèbrer fins al cap de la escala los dits senyors oÿdors militar y real, assessors y advocat fiscal, y ab
lo mateix acompanyament vingueren los senyors deputats, acceptat com és dit lo real, que
per sa indisposició no pogué assistir, ço és, primer lo senyor deputat militar y últimament lo
ecclesiàstich, quiscú d’ells ab sa massa y porter
devant, y ab la mateixa seremònia y acompanyament los reberen y se assentaren en dit banch
quiscú d’ells per son orde. Y a cap de poch, tenint notícia dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat venian, los dits senyors
deputats y oÿdors assessors y advocat fiscal // 86r
// los hisqueren a rèbrer fins al dit cap de la escala ab los porters y masses grans devant, y tots
junts entraren en la dita capella y dits senyors
consellers se assentaren en altrea banch al cap de
dits senyors deputats, envers lo altar, comforme
85v //

a. altre, interlineat al damunt de los ratllat.
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los de dits senyors deputats. Y encontinent se
comensaren les vespres ab molta solempnitat y
música que era cosa de maravella, las quals deya
lo il·lustrea y reverent senyorb ... , y acabades dites vespres los dits molt il·lustres senyors consellers se alsaren y ses senyories acompanyaren
aquells fins al cap de la escala, y allí se despediren ab molta cortesia.
Dimecres, a XXIII. Festa del gloriós sanct Jordi.
En aquest die se celebrà la festa del gloriós sanct
Jordi en la present casa ab molta pompa y solempnitat que·s pot conciderar, estant parada la
present casa de moltas tapiserias, brocats, sedas
y domassos, y en la capella nova se celebraren
los officis divinals ab tota la pompa solempnitat
y seremònias ecclesiàsticas acostumades. Ab la
mateixa música del die de aÿr vingueren en dit
offici los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, acceptat lo senyor deputat real que
per sa indisposició y desgana no·y assistí, ab la
mateixa ceremònia y acompanyament del die de
aÿr vingueren en dit offici los dits senyors consellers y lo spectable portantveus de general governador, anant via ordinària y no vice règia, per
trobar-se y residir de present lo excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de sa magestat en los presents
Principat y comtats, en la ciutat de Gerona, als
quals hisqueren ses senyories a rèbrer com lo
die de aÿr a les vespres. // 86v // Y digué la missac
... y predicà fra Antoni Mantilla, abat del monastir de Banyolasd, y acabat lo dit offici se’n
anaren tots, precehint los mateixos acompanyaments del die de aÿr.
En aquest mateix die a la tarda se celebraren solempnes vespres a les quals ses senyories vingueren ab lo mateix acompanyament, faltant en
ellas lo dit senyor deputat real, qui per sa indisposició no pogué venir a oyr aquellas, y acabades les vespres se’n anaren quiscú d’ells ab lo
mateix acompanyament en sa casa.
Dijous, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo aniversari acostumat en la present casa per les ànimes de deputats y oÿdors de comptes diffuncts
ab gran solempnitat y cantòria, ab un túmol y atxes de cera groga, en lo qual assistiren ses senyories consistorialment acompanyats ab las
masses xicas, faltant en aquell lo dit senyor deputat real, y en dit offici lo protector del bras militar don Francesch de Argensola, acompanyat
de molts cavallers, lo qual era convidat per medi
a. a continuació ratllat, lo il·lustre.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 23 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 9 cms.
d. Banyolas, interlineat al marge esquerre. - a continuació
ratllades tres paraules.
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del síndich del dit General. Y digué lo offici lo
dit molt il·lustre y reverent senyor don Ramon
de Queralt, canonge de la dita Seu de Barcelona,
predicà lo reverent pare fra Ignasi de Sanct Joseph, de orde de Sanct Joseph de la present ciutat de Barcelona, y acabat lo dit offici se alsaren
quiscú d’ells y se’n anaren de la present casa.
Divendres, a XXV. Festa del gloriós sanct March.
87r

87v

Dissabte, a XXVI. En aquest die lo doctor Joan
Amat, en arts y en medicina doctor, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació a ses senyories que lo noble don
Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes del dit General, està detingut de malaltia corporal de la qual jau en lo llit de puagra,
sagnat dos vegades, de tal manera que no pot
acudir a la obligació de lur offici, y açò diu per
visitar-lo, la qual relació manaren ses senyories
ser continuada en lo present dietari.
Dimecres, a XXX. En aquest die entrà en lo consistori de ses senyories lo magnífich Francesch
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich
del General, lo qual de paraula digué y representà a ses senyories, com ell de orde y manament de ses senyories se era conferit en la ciutat
de Tarragona y vila de Montblanch, y havia presentat al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, la requesta que ses senyories li havian manat presentàs, y de la
mateixa manera ne hauria presentada altra als
jurats de la vila de Montblanch y altres, los actes
de las quals presentatas y respostas fetas en
aquells, liurà a ses senyories, las quals legidas
per mi, scrivà major y secretari del General, manaren fossen continuades y cusidas en lo present
dietari. Consuatur signatus litteris A et B.
E aprés als sinch de maig del present any, los
senyors deputats reberen en son consistori las
respostas fetas a ditas requestas per los jurats de
Montblanch, las quals ses senyories manaren
fossen continuades y cusides en lo present dietari. Consuatur signatus litteris B et C.

Maig MDCXXXVIa
88r

Divendres, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya reberen en son consistori un acte
clos per Joan Riquer, notari públich de la ciutat
de Vich, que és la presentata de unas letras fetas
al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Vich y al capítol de la Seu de dita isglésia, lo
qual manaren ses senyories fos legit per mi,
a. a continuació una requesta i unes respostes transcrita a
l’Apèndix 5, pàgs. 1737-1745.
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scrivà major y secretari del dit General, y legit,
manaren fos cusit y continuat en lo present dietari. Signat de letra A. Consuatur et cetera.
En aquest mateix die entrà en lo consistori de
ses senyories Salvador Grifollera, porter real
ciutadà de Barcelona, lo qual féu relació com
ell, de orde y manament de ses senyories, ha
arrestat y a manlleutat per la present ciutat de
Barcelona a Martí de Avaria, receptor del General de la ciutat y col·lecta de Tortosa, a paena de
sinch-centas liuras moneda barcelonesa comforme li era estat ordenat y manat.
En aquest mateix die los senyors deputats, absent lo senyor deputat real, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes, manaren enviar a
sercar los assessors y advocat fiscal, als quals vinguts y presents en consistori ses senyories, en
presència de mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà
major y secretari del dit General, ses senyories
digueren, per orgue de senyor deputat ecclesiàstich, com ja tenian notícia de las contrafaccions de constitucions proposades a ses senyories per lo síndich del General ab una larga
suplicació, la qual ses senyories havien comesa a
dits assessors per a què hoa mirassen y advertissen ab intervenció // 88v // de dit advocat fiscal,
lo que convenia fer en rahó de las cosas allí proposades, y que dits magnífichs assessors ab intervenció de dit magnífich advocat fiscal, ab altra scriptura havian respost y satisfet a tots los
caps que contenia dita suplicació, y advertint lo
que se havia de fer y observar en rahó de las cosas en aquella contengudes. Y que ses senyories,
ab deliberació de onse de mars proppassat, havian deliberat que dits magnífichs assessors y
advocat fiscal ordenassen y disposasen totas las
scripturas y recaptes eren necessaris per a la deguda exequució y total effecte de les coses per
dits magnífichs assessors y advocat fiscal en dita
scriptura advertides, que ses senyories les posarien o manarien posar en deguda exequució ab
la puntualitat y brevedat possibles, segons que
aquestas cosas més largament estan contengudes en dita deliberació, en la qual ditas dos
scripturas ço és, la donada per part del síndich y
resposta per part de dits assessors y advocat fiscal donades, estan mencionades y junt ab dita
deliberació cusides, signades de letra A y B, la
qual deliberació manaren dits senyors deputats
fos legida segons que jo, dit scrivà major y secretari, la llegí de mot a mot a dits magnífichs
assessors y advocat fiscal, als quals axí mateix,
ses senyories digueren que també se recordarian
com moltas y diversas vegades los havian manat
solicitar perquè ordenassen y disposassen les
scriptures y recaptes eren menester, en rahó de
a. ho, interlineat.

jor de dita visita, los quals de paraula representaren a ses senyories lo contengut en un paper
que de part dels molt il·lustres senyors visitadors fonch per ells liurat a ses senyories, lo qual
manaren ser legit per lo scrivà major que és del
tenor següent:

ditas cosas y que ara de nou los requerien y
amonestaven, que ab la brevedat y diligència
possibles, preparassen y ordenassen dites scriptures y papers necessaris y convenients per a dit
effecte y assenyaladament, los concernents per
la contrafacció de constitucions en rahó del
exercisci de veguer de Barcelona que continuà
don Francisco de Ayguaviva y de Tamarit, essent espirat lo temps per al qual fonch provehit
de dit offici, protestant dits senyors deputats a
dits magnífichs assessors y advocat fiscal de tota
mora, negligència y descuyt, que per part lur
pogués haver y comètrer, en rahóa // 89r // de
ditas cosas, a la exequució de las quals ses senyories estaven promptes y aparellats acudir ab
las veras, cuydado y diligència que lur offici los
obliga, y que no està per ses senyories de posarles en exequució, pus dits magnífichs assessors y
advocat fiscal tenian notícia com ses senyories
havien deliberat que lo magnífich misser Francesch Vidal, assessor, y misser Joseph Vinyals,
advocat fiscal en loch y per impediment del senyor Francesch Joan Magarola, conseller en cap
de la present ciutat, y lo magnífich mossèn
Francesch Dalmau, síndich del dit General, se
conferissen en la ciutat de Gerona per a presentar les scriptures ja ordenades als magnífichs
doctors del Real Consell y altres, y que lo die
present havien deliberat anàs ab ells lo scrivà
major y secretari del General per a levar los actes
de las presentacions, y que ses senyories estan
cada dia solicitant la partida.
En aquest mateix die ses senyories entregaren al
scrivà major del General de Cathalunya los papers baix insertats, per a què aquells entregàs al
magnífich misser Francesch Vidal, altre dels
magnífichs assessors del dit General y al síndich
de aquell, que són unas institucions per ses senyories ordenades, juntament ab unas requestas
se han de presentar als magnífichs doctors de la
Real Audiència, que de present resideixen en la
ciutat de Gerona, las quals instruccions y requesta manaren ses senyories fossen cusides en
lo present dietari, signades de letras A y B.

«Molt il·lustres senyors. Als setse de abril proppassat féu relació Francesch Pastor, scrivà major, de la visita, en consistori de vostres senyories, que los senyors visitadors, per poder continuar ditas visita y per los affers d’ella, tenian
praecissa necessitat de dos mília y sinch-centas
liuras. Y axí deliberaren fossen vostres senyories
servits manar-les girar al regent los comptes ab
la forma acostumada, y la deliberació fou liurada a vostres senyories y fins vuy no se ha girat
dit diner. Per ço, de nou se tornà a representar a
vostres senyories, per part de dits senyors visitadors, manant-me que per aquest effecte me
conferís en lo present consistori, diuen se servescan girar ditas dos milia y sinch-centas liuras
al noble don Francesch de Vallgornera, per obs
de dita visita».
E ses senyories de paraula respongueren que ja
en dies passats havien deliberat ser girada la
quantitat mencionada en dit scriptura y que, lo
no haver posat en exequució dita deliberació,
era estat no haver entrat diner, però que procurarien lo més prest fos possible posar en exequució la dita deliberació, y manaren ser-ne feta
la present nota en lo present dietari.
91r

Dissapte, a III. Festa de Sancta Creu.
89v

Dijous, a VIII. Festa de sanct Miquel.

90r

Diumenge, a XI. Festa de Esperit Sanct.

90v

Dimecres, a XIIIIo. En aquest die vingueren en
lo consistori de ses senyories lo magnífich Aleix
Tristany, assessor de la visita del General, que
de present se té en la present casa y Francesch
Pastor, notari públich de Barcelona, scrivà maa. a continuació unes instruccions i unes requestes transcrites
a l’Apèndix 5, pàgs. 1745-1747.
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Dijous, a XV. En aquest die hi hagué junta de
brassos en la present casa per fer extracció de
nou habilitadors per la inseculació fahedora dels
lochs vaccants de deputats y oÿdors de comptes,
comforme disposició del capítol 8 del nou redrés del General, y serviren de brassos los testimonis devall scrits dels tres estaments, los quals
foren los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, doctor Nicholau Gavaldà,
prior de Sanct Pere de Casserras del orde de
Sanct Benet, doctor Joan Reart, degà de la
sancta iglésia de Tortosa, fra Joseph Malla, refatoner de Ripoll. Per lo estament militar los senyors, don Diego de Lentorn, don Grau Alemany, don Phelix de Lupià. Per lo estament real
los senyors, Ignasi Prats, Francesch Manyanich,
lo doctor Jaume Joseph Llebra.
Entre los quals se suscità algun debat o qüestió
sobre la forma del sèurer en lo acte de la dita extracció, // 91v // pretenent los ecclesiàstichs haver de sèurer en primer loch, los militars en segon loch y després los reals. Y axí dits testimonis
per ara, y per no haver de differir lo acte de la
extracció sens prejudici de sos drets y accions, se
acontentaren sèurer en la forma que fins assí s’és
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acostumat, ab expressa protestació que lo present acte no sie tret en conseqüència. Presents
per testimonis Miquel Marquez y Hierònym
Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
Y encontinent, en presència de dits brassos y
testimonis que serviren de brassos, foren extrets
nou habilitadors ço és, tres de cada estament següent, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
mossèn Joseph Rovira y Boldós, canonge de la
Seu de Barcelona, fra don Dimas de Lupià, lo
doctor Pere Pau Rabassa, ardiaca y canonge de
la Seu de Tarragona. Per lo estament militar los
senyors, mossèn Ramon Palau, mossèn Francesch de Santmartí, mossèn Galceran Cahorts y
de Soler. Per lo estament real los senyors, misser
Miquel Carreras menor, en drets doctor ciutadà
honrat de Barcelona, mossèn Joseph Morgades,
// 92r // misser Jaume Martí, en drets doctor
ciutadà honrat de Barcelona, com més largament se conté en libre de Deliberacions sots la
present jornada.
E fet açò, al cap de alguns debats y qüestions
suscitades entre los dits senyors habilitadors ço
és, entre los del estament militar y reals sobre la
forma del sèurer en lo acte de la habilitació, per
no differir dit acte, se acontentaren sens prejudici de sos drets y accions en la forma que fins
assí s’és observada, ab protestació expressa que
lo present acte no sie tret en conseqüència en algun temps. Y encontinent comensaren lo acte
de dita insiculació y acabaren aquell lo endemà.
Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XVII. En aquest die vingué en consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del Generala ... Garcia, deputat
local del General de la vila y col·lecta de Puigcerdà, enviat a cercar per ses senyories per medi
de hu dels porters ordinaris de la present casa de
la Deputació, al qual present en lo con- // 92v //
sistori de ses senyories, sots pena de què provehirien lo dit son càrrech de deputat local en
altra persona, que se’n anàs a servir son càrrech
de deputat local per quant en aquella col·lecta
los negocis del General patian summament. E
lo dit Garcia, deputat local, acceptant dit manament a ell fet per ses senyories, prometé y se
acontentà de paraula que ses senyories li levassen dit càrrech si dilluns pròxim vinent no se’n
era anat a servir aquell en dita vila de Puigcerdà,
lo qual manament y acceptació ses senyories
manaren se continuàs en lo present dietari. Presents per testimonis Joseph Massana, mercader,
y Ramon Roger, mercader y botiguer de teles,
ciutadans de Barcelona.

Diumenge, a XVIII. En aquest die constituït personalment en lo consistori de ses senyories Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, referí a ses senyories, com per orde y manament de ses senyories, a tres del corrent se
conferí en la ciutat de Gerona, en companyia
dels magnífichs misser Francesch Vidal, assessor, y Francesch Dalmau, síndich del General de
Cathalunya, a effecte de presentar les scriptures
de sobre, en jornada de dos del corrent, continuades, als magnífichs doctors de la Real Audiència y a don Acasi de Ripoll, advocat fiscal de
la Ballia General. Y a dita ciutat arribà a quatre
del corrent a hont alguns dies havia que·y era ja
lo magnífich misser Joseph Vinyals, advocat fiscal de dit General. Y volent posar en exequució
los ordes y manaments de ses senyories, contengut en las intruccions continuades de sobre, en
ditas jornades de dos del corrent, en orde a presentar dites scriptures, no fou possiblea // 93r //
perquè los senyor virrey manà capturar la persona de dit Francesch Dalmau, per fets propris de
dit Dalmau y no del dit General, y axí se
aguardà que vingués orde de ses senyories, com
vingué y licencià, per a Thomàs Vidal de Roda,
burgès de Puigcerdà, per a exercir lo dit offici
de síndich del General en dita ciutat de Gerona
durant lo impediment de dit Dalmau, lo qual
Thomàs Vidal de Roda arribà en dita ciutat a
nou de dit y lo endemà a deu, a instància sua,
dit scrivà major presentà a dit don Acàsio de Ripoll la requesta de sobre, en jornada de dos, insertada. A la qual dit don Acàsio de Ripoll a
dotse de dit respongué, y dita resposta se liurà
en mà y poder de dit scrivà major com de la presentació y respostas consta per lo acte assí cusit.
Consuatur papirus signatus littera A.
E aprés lo mateix die de onse del corrent dit síndich se conferí en casa del senyor canseller y li
dexà còpia de la requesta que se havia de presentar a dit senyor canceller y al noble regent la
Real Cancelleria y als demés magnífichs doctors
del Real Consell per a què dit senyor canseller la
manàs habilitar y donar loch a què·s presentàs, y
dit senyor canseller respongué que per al dimecres vinent la portaria en consell per a comunicar-la als demés doctors del Consell, pus era negoci que tocava a tots. Y replicant-li dit síndich
fos servit no aguardar tant a donar loch que·s
presentàs dita scriptura per escusar gastos al General y altres inconvenients, que de retardar dita
pretensió, podrian succehir-se. Dit senyor canseller respongué que si las salas se ajuntaven en
alguna de aquestas festas pròximas, conferiria la
dita scriptura ab dits senyors doctors del Cona. a continuació una presentació i unes respostes transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1747-1749.

a. a continuació una espai en blanc.

664

sell sens aguardar lo die del dimecres y perquè
després se tingué intel·ligència que lo Consell
revocaria los procehiments y contrafacció de
constitucions, fets y fetas per las personas, en la
requesta alt mencionada, designades. Aguardà
dit síndich a la jornada de dimecres pròxim en la
qual solicità // 93v // la habilitació y loch de presentar dita scriptura, y per estar leshores conferint-la lo Consell y tractant la dita revocació,
aqueix die no s·i prengué resolució fins lo endemà dijous, que dit senyor canseller digué a dit
síndich se ves ab lo secretari Miquel Pérez, que
ell li donaria lo acte de la revocació auctèntich y
que axí no seria menester presentar ditas scripturas, y axí dit síndich cobrà lo mateix die lo
acte de dita revocació auctèntich, pagant a dit
Peres deu liuras per salari de dit acte, perquè altrament dix dit secretari no·l volia donar, aserint
que en altres occasions de semblants revocacions y per semblants actes de aquelles, los senyors deputats li havian manat deliberar y de fet
se li eren pagades deu liures. Y ab aquesta acerció dit síndich li pagà dites deu liuras de las
quals dit secretari li féu albarà ab promesa de
restituhir-las al General, quant no consta en altras occasions y per semblants salaris de revocacions no ésser-se-li pagades, lo qual acte de
revocació és del tenor següent: «Noverint Universi quod anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo trigesimo sexto. Die vero decima
quinta mensis maii anni eiusdem, intitulata et
cetera». Consuatur papirus signatus littera B.
En aquest mateix die se féu la justa ordinària de
la confraria del gloriós sanct Jordi en lo Born de
la present ciutat, en lo qual anaren los senyors
deputats y oÿdors a cavall, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials
del General y present casa de la Deputació, y assistint en aquell lo spectable don Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador, anant la governació via ordinària y no vice
règia, perquè lo excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general del rey nostre senyor en aquesta província,
estava fora la present ciutat, residint en la de
Gerona, en companyia de la Real Audiència, lo
quala // 94r // portantveus de general governador estigué sempre, lo temps se féu lo dit torneig, sens tenir almoada ni almoadilla, ni tampoch la tingueren lo senyors deputats.
Dilluns, a XVIIIIo. Feriat del gloriós sanct Ivó.
Dimars, a XX. En aquest die Pere Ferran, porter
real ciutadà de Barcelona, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyoa. a continuació una revocació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1749.
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ries que ell, de orde y manament de ses senyories, presentà, a vuit del corrent, al tauler del
General de la vila de Vilafranca de Conflent, lo
manament que ses senyories li havian donat, lo
qual la·y donà personalment, trobat en sa casa la
qual té en dita Vilfranca. Y axí ses senyories manaren ser-ne feta la present nota en lo present
dietari.
Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories
enviaren una carta per propri als magnífichs
misser Francesch Vidal, assessor, misser Joseph
Vinyals, advocat fiscal, Francesch Dalmau, síndich del General, y per son impediment a
Thomàs Vidal de Roda, per a què dit síndich ab
la diligència possible presentàs als magnífichs
doctors de la Real Audiència, vuy residint en la
ciutat de // 94v // Gerona, una scriptura eo requesta, còpia de la qual se’ls envià dins dita carta, la qual scriptura eo requesta manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari y
és del tenor següent:
«Il·lustre senyor. Com toque als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya,
per rahó de sos officis, mirar per lo bé públich
del present Principat, y vegen lo dany que reben
los singulars de aquell per parar, dendel die de
19 del corrent ensà, universalment, las causas
vertents en la Real Audiència y altres que se
haurian de introduhir en ella, lo qual dany hauria cessat y cessaria si vostra mercè y los demés
magnífichs doctors del Real Consell haguessen
seguit y seguian la Audiència del spectable portantveus de general governador de Cathalunya
com estan obligats en virtut de la constitució
única, sots títol «De la Audiència del governador vice règia» y altres leys del dit Principat y
observança d’ellas. Per tant los dits deputats y
en lur nom, lo síndich del General, suplican a
vostra mercè, si y en quant per constitucions y
altrament los és permès, requereixen que ab la
promptitut possible per observança de ditas
constitucions y lo ús y pràtiga d’ellas, acude a
seguir la Audiència del spectable portantveus de
general governador, altrament protestan de sa
diligència y de tot lo de justícia y en particular,
de donar-ne rahó a sa magestat, requerint al notari».
En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya enviaren al
molt il·lustre senyor governador de Cathalunya,
exercint son càrrech de governador com ordinari per haver acabat lo temps de lloctinent y capità general de aquesta província lo excel·lentíssim senyor don Henrich // 95r // Folch de
Cardona, per medi dels senyors don Jaume de
Magarola, en Barcelona populat, y mossèn Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona,
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hedor y espera resposta per a exequutar lo degut del aconsellat».

una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després liuraren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo privilegi concedit al
excel·lentíssim duch de Cardona de lloctinent y
capità general del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, espirà a
19 del corrent mes de maig, en lo qual dia se
acabà lo trienni en lo qual sa magestat lo havie
anomenat per son lloctinent general, y axí del
die ensà, segons las generals constitucions de
Cathalunya y en particular, segons la constitució del rey Ferrando Segon en la segona Cort de
Barcelona any 1483, capítol 7 que és única, baix
lo títol «De la Audiència del governador vice règia», vostra senyoria tenia y té obligació de
exercir la jurisdicció del present Principat vice
règia, lo que fins vuy no se és fet, lo que encontra ab la dita constitució única y és molt gran
praejudici, de altra part per faltar la administració de justícia en est Principat. Per tant los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, a qui toca, per rahó de sos officis, mirar per lo bé públich del present Principat, desijant la observança de dita constitució y zelant lo
bé del present Principat, perquè no se’ls puga
fer càrrega de què no han instada la observança
de dita constitució y no corregan per sóna
compte los danys se poden succehir, de faltar la
administració de la justícia, representan a vostra
senyoria lo demuntdit, hi·l suplica sie servit procurar, ab tot effecte se observe lo contengut en
dita constitució».

Y aquesta donà encontinent, sens comètrer la
resposta a son assessor, com és de costum, fentho axí per guanyar temps.
Dijous, a XXII. Die de Corpus.
96v

E aprés lo mateix die a la tarda tornats dits senyors embaxadors en lo consistori de ses senyories, referiren que ells havien feta y reportada la
dita embaxada a dit senyor governador y que·ls
// 95v // havia fet resposta lo contengut en un
paper, que de ses pròpries mans dit senyor governador los havia donat y liurat, la qual fonch
legida per mi, scrivà major y secretari del dit General, y manaren ses senyories fos continuada al
peu de dita embaxada y és del tenor següent:
«Respon lo governador de Cathalunya a una
scriptura donada per part dels senyors deputats
y de mà dels senyors Hierònym de Navel y del
senyor don Jaume Magarola, contenint acusació per obligació de governar vice règia segons
la constitució del sereníssim rey don Fernando
del any 1483, a la qual dit governador se refereix per a què·s veja com dita constitució parla
de la Audiència Real, obligant-la en tal cars a seguir a la del governador que està prompte y
aparellat per a observar-la. Per rahó de assò dit
governador ha consultat al Consell sobre lo faa. són, interlineat.
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Dijous, a XXVIIIIo. Últim die de la octava de Corpus.
Divendres, a XXX. En aquest die los senyors deputats, absent lo senyor deputat militar, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes, manaren enviar a sercar los senyors assessors y
advocat fiscal del dit General, als quals vinguts y
presents en consistori, ses senyories, en presència de mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major
y secretari del dit General, a instància del procurador fiscal del General, ses senyories digueren,
per orgue del senyor deputat ecclesiàstich, com
ja tenian notícia de las contrafaccions de constitucions proposades a ses senyories per lo síndich
del General ab una larga suplicació, la qual ses
senyories havien comesa a dits assessors per a
què mirassen y advertissen ab intervenció de dit
advocat fiscal lo que devien fer en rahó de las
cosas allí proposades, y que dits assessors ab intervenció de dit advocat fiscal, ab altra scriptura
havien respost y satisfeta tots los caps que contenia dita scriptura, y advertint lo que se havia
de fer y observar en rahó de las cosas en aquella
contingudes. Y que ses senyories, ab deliberació
de onse de mars proppassat, havien deliberat
que dits magnífichs assessors y advocat fiscal ordenassen y disposasen totas las scripturas y recaptes eren necessaris per a la deguda exequució
y total effecte de les coses, per dits // 97r // magnífichs assessors y advocat fiscal en dita scriptura
advertides, que ses senyories les posarien o manarien en deguda exequució y total effecte de
les coses per dits magnífichs assessors y advocat
fiscal en dita scriptura advertides, que ses senyories les posaran o manaran posar a deguda exequució ab la puntualitat y brevedat possibles,
segons que dites aquestes coses estan contengudes en dita deliberació. Y que ja a dos del corrent los havien advertit y amonestat posassen
apunt y ordenassen totes les scriptures y recaptes eren menester, en rahó de ditas cosas y assenyaladament, les concernents per la contrafacció de constitucions en rahó del exercisci del
offici de veguer de Barcelona, que continue don
Francesch de Ayguaviva y de Tamarit, essent-li
espirat lo temps per al qual fonch provehïit de
dit offici. Y que ara, de nou continuant dita solicitut, com és obligació per rahó de lur càrrech,
los tornaven a dir y amonestar ordenassen y disposassen ditas scripturas, totas las que són ne-

cessàrias y seran menester per dit effecte, offerint-se dits senyors deputats promptes y aparellats en posar-les y fer-les posar en deguda exequució, protestant-los de la mora y dilació que
en ditas cosas, per part de dits magnífichs assessors ý pot haver, y que no està per dits senyors
deputats lo fer tot lo que·s puga en rahó del reparo de ditas contrafaccions de constitucions,
segons ja dites coses los foren protestades a dos
del corrent. E lo endemà als trenta hu de dits
mes y any los dits senyors deputats notificaren
les dites coses al magnífich misser Francesc Vidal, qui era arribat de la ciutat de Gerona, present en lo consistori, y li feren la mateixa monició y requisició en rahó de las cosas demuntditas, a instància del dit procurador fiscal en
presència de mi, dit scrivà major y secretari del
dit General.
97v
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Divendres, a VI. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories mossèn Antoni Fornells,
prevere, lo qual dix que renunciava, comforme
en effecte renuncià, en mà y poder de ses senyories, lo offici de credenser dels magnífichs doctors de la Real Audiència, ab què ses senyories
acceptaren y admeteren la dita renunciació si y
comforme per capítols de Cort los és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Pere Dalmau, verguer de la present casa, y
Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
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Dilluns, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, lo
deputat militar absent del consistori, enviaren al
molt il·lustre senyor governador de Cathalunya
exercint son càrrech de governador com ha ordinari, per haver acabat son temps de sa lloctinent y capità general de aquesta província, lo
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lo doctor en arts Gabriel Antoni Mostarós, qui fa lo offici de síndich del General, per
impediment de mossèn Francesch Dalmau, qui
obté dit offici, y a mi, scrivà major y secretari del
dit General, a effecte de presentar a dit senyor
governador una scriptura de requeriment, la
qual és del tenor següent:

Dissabte, a XXXI. En aquest die en la matinada
entra(ren) en lo consistori de ses senyories los
magnífichs misser Francesch Vidal, assessor, y
misser Joseph Vinyals, advocat fiscal, los quals
erena arribats de la ciutat de Gerona en la qual
eren estats enviats de orde y manament de ses
senyories, per reparo de las contrafaccions se fan
a las generals constitucions del present Principat, a hont de paraula representaren a ses senyories com se eren presentades als magnífichs doctors del Real Consell, que de present resideixen
en dita ciutat de Gerona, las requestes que per
ses senyories los eren estades trameses, los actes
de las quals presentacions, juntament ab las respostas en aquellas fetas per dits doctors del Real
Consell liuraren a ses senyories, los quals manaren fossen cusits y continuats en lo present dietari del tenor següent: «In nomine Domini
amen et cetera». Consuatur papirus signatus littera A.

Juny MDCXXXVIb
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Dilluns, a II. En aquest die present en lo consistori de ses senyories mossèn Narcís Fontanet,
cavaller racional del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació a ses senyories com
Onoffre Massanés, mercader sobrecullidor del
General de la part de ponent, ha comptada y pagada ab pòlissa que ha liurat a ses senyories en
son consistori per lo banch de la present ciutat,
de la quantitat ha volguda la terça de juliol,
agost y setembre 1635, acceptat los libres y diners de la taula de Tarragona, Monroig, Vilaller
y Viella en la Vall de Aran, Ça Real, Vimbodí, la
Spluga Calva, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari.
a. a continuació ratllat, anats.
b. a continuació unes presentacions y respostes transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1749-1751.
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«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, per medi de embaxada a vostres senyories reportada alsa ... del
més de maig pròxim passat, per Hierònym de
Navel, ciutadà honrat de Barcelona, y don Jaume de Magarola, representaren a vostra senyoria, als 19 de dit mes de maig expirà lo privilegi
de lloctinent y capità general en lo present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, concedit per sa magestat al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, y que segons disposició de la constitució feta per lo sereníssim rey
don Ferrando Segon en la 2 Cort de Barcelona,
any 1483, capítol 7, col·locada en lo volum de
las constitucions de Cathalunya, sots títol «De
Audiència // 99v // del governador vice règia»,
toca y specta a vostra senyoria, com ha portantveus de general governador de Cathalunya, lo
exercisci de la jurisdicció civil y criminal del present Principat, y axí bé en observança de dita
constitució. Y encara que per vostra senyoria sie
estat respost a la dita embaxada que està prompte y aparellat per a observar la dita constitució, y
que ha consultat al Consell sobre lo fahedor, y
spera resposta per a exequutar lo degut del
aconsellat, ab tot, com fins al die de vuy no se
haja alcansat lo fi de la dita constitució y cesse lo
exercisci de dita jurisdicció civil y criminal vice
règia, contra lo disposat en dita constitució en
notable praejudici del Principat y particulars de
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
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aquell, per faltar la administració de la justícia y
cessar lo curs de las causas en gran dany de las
parts. Per tant lo síndich del General de Cathalunya, tenint orde y mandato dels dits deputats
del General de Cathalunya, desijant acudir a la
obligació de llur càrrech, suplica ab lo degut
acato, y requereix y interpel·la a vostra senyoria
sie servit manar ab effecte observar la dita constitució única, sots títol «De Audiència de governador vice règia», segons la sèrie y tenor de
aquella. Altrament, en cas de retardació y recusatió lo que no·s creu de vostra senyoria, protesta a vostra senyoria de la violació de dita constitució y de tot lo lícit y permès de protestar,
segons lo modo y forma disposat per las generals constitucions de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya».
Dicta die nona mensis junii MDCXXXVI huiusmodi requisitio fuit presentata spectabili domino
don Alexio de Marimon y Jaffer, militi ordinis et
militiae Sancti Jacobi de Spata, domino castri et
termini Sancti Martialis, a consilio bellis suae
magestatis et gerenti vices generalis gubernatoris
Cathaloniae, personaliter reperto et existenti in
domibus suae propriae habitationis, scitis in presenti civitate Barcinonae, in vico portae Angelis,
qui respondendo dixit quod retinebat sibi terminum jurisa // 100r // instante magnifico Gabriele
Antonio Mostaros, utriusque iuris doctor, sindico
Generalis Cathaloniae, presenti me Antonio Joanne Fita, scriba maiori Generalis Cathaloniae,
et presentibus pro testibus Joanne Carreras, causidico cive Barcinonae, et Josepho Miro, scriptore
Barcinonae.
Postea vero die decimatertia praedictorum mensis et anni, dictus domnus Alexius de Marimon
tradidit mihi, notario infrascripto, responsionem
sequentim: «Satisfent lo molt il·lustre governador». Consuatur signatus littera A qua inserta
dices. Presentibus pro testibus Joanne Cortes, notarius, et Phelice Gotera, scriptore Barcinonae.
Divendres, a XIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, los deputats militar y real absents // 100v //
del consistori y oÿdors de comptes, enviaren al
molt il·lustre senyor governador, com ha ordinari, per haver acabat lo temps de lloctinent y
capità general de aquesta província lo excel·lentíssim senyor don Henrrich Folch y de Cardona, una embaxada ab los porters y masses grans
devant y acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, per medi
dels senyors Jaume Ferran, canonge de la Seu
de Urgell, Joachim Terré, donsell, Joseph Mia. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1751-1752.
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quel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de
Barcelona, don Francisco Vallgornera y Senjust,
misser Jacinto Fàbregues, doctor en drets ciutadà honrat de Barcelona,a ... Playà, canonge de
la Seu de Barcelona, don Francisco Desbach y
Descallar y Bernat Valencas, ciutadà honrat de
Gerona, la qual explicaren primer de paraula y
després liuraren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats del General de Cathalunya, per medi de son síndich, han
representat a vostra senyoria vuy die present,
com en son consistori havien acudit un gran número de sagadors dient-los que Agustí Forés,
després de haver logats sis o set sagadors entre
los quals diuen Joseph Soler de Bartí, Pau Salgot de Sanct Miquel ses Perxes, Amador Salgot
germà seu, Pere Soler y Barthomeu Sallana ab
motiu del que havien de segar, a rahó de sinch
sous jornal, arribats en sa casa los havie demanat
los nom de aquells y haver-los scrits, los havie
fet ligar y garrotar, prenent-los violentment a
effecte de fer-los fer soldats. Y que per occasió
de dit fet tenian en la casa de la Deputació un
grandíssim número de sagadors clamant a dits
deputats hisquessen al reparo del sobredit. Y
no-res-menys que en lo carrer Ample he havie
junt la casa de dit Forés major multitut de sagadors, y encara que vostra senyoria sie // 101r //
estat servit respòndrer que havie ordenat als officials y ministres reals acudissen en la casa de dit
Forés y d’ella traguessen dits sagadors, segons
se deya, tenia presos, hi·ls portassen en la de
vostra senyoria, ab tot, en loch de remediar-se
lo sobredit, continuen la instància de dits sagadors ab gran número en la casa de la Deputació,
clamant lo remey a semblant excés. Y lo mateix
tenen entès que claman y instan altres sagadors
ab molta gran multitut en lo carrer Ample, ab
eminent perill en una y altra part de succehir algun fracàs, lo que directament toca a vostra senyoria remediar y punir lo que pot succehir-se
en dany del Principat y de servey de sa magestat.
Per ço dits deputats y oÿdors del General de
Cathalunya, per medi de la present embaxada,
ho representa a vostra senyoria y supliquen extrajudicialment, mane donar orde en què·s disgrega semblant gent y repare promptament
semblant dany, offerint-se dits deputats en assistir a vostra senyoria y al rey nostre senyor en
tot lo que convinga en beneffici de dit negoci».
E encontinent tornaren dits senyors embaxadors en lo consistori de ses senyories y referiren
que ells havien feta y reportada la dita embaxada
a dit senyor governador, lo qual se trobava en la
casa de la present ciutat y que·ls havia fet de resa. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.

posta, que encontinent ha rebut lo recaudo de
ses senyories per medi del síndich del General
en rahó de las cosas en la embaxada referides,
havie ordenat que tots lo officials reals acudissen al carrer Ample a hont era lo aplech y avalot
dels sagadors, per a què procurassen assosegar y
remediar-lo. Y que com los officials són pochs,
no eren estats bastants per a poder-ho assosegar, y que estant ell dit senyor governador en lo
monastir de caputxins en companyia del senyor
marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, havia tingut notícia de com lo concurs y avalot
dels sagadors anava crexent, y de prompte s’és
partit per a la present ciutat // 101v // y s’és conferit en la casa de la ciutat a hont per son orde ja
los senyors consellers havien manat juntar las
confraries dels sastres y çabaters, he·i tenia allí
en dita casa de la ciutat cuerpo de guàrdia, a
hont ell assistia y pensava assistir per a donar los
órdens que convindran y repartir los soldats per
los caps del carrer Ample, perquè, ab aquest
medi y los que més aparexeran a propòsit, se
puga aquietar lo avalot mogut per dits sagadors
y capturar los que·s trobaven delinquints. Y que
del que se anirà fent ne manarà donar notícia a
ses senyories estimant-los la mercè li feyan y lo
cuydado y bon zel tenian a las cosas tocants al
servey de sa magestat, pau, quietut y beneffici
de la cosa pública.

forme ab effecte ha renunciat, líberament y simplament en mà y poder de ses senyories y de son
molt il·lustre consistori, lo dit offici de tauler
cullidor y guarda del General de la Deputació
local de Balaguer, que de present obté lo dit son
principal ab sos drets y pertinències, suplicant a
ses senyories sien servits admètrer la dita renunciació y fer provisió de dit offici. E ses senyories
acceptaren y han acceptat la dita renunciació si y
en quant poden y per capítols de Cort los és lícit
y permès, y no altrament, de las quals cosas, a
instància de dit don Ramon de Çabater, en dit
nom és estat levat acte per mi Antoni Joan Fita,
scrivà major y secretari del dit General. Presents
per testimonis Francesch Fitor, notari de Barcelona, y Jacinto Barthomeu, pintor ciutadà de
Barcelona.
102v

Dilluns, a XVI. En aquest die lo magnífich misser Jacinto Fàbregues, advocat fiscal del General, present en lo consistori de ses senyories referí a ses senyories, que lo die de aÿr anà a
tractar alguns // 102r // negocis ab lo senyor governador per orde de ses senyories y que interloquendo li digué, lo senyor governador, que
ell se partia lo endemà per a la ciutat de Gerona,
que no seria menester més requestar-lo y que
dit senyor governador se era ja partit vuy dematí entre las dos y las tres de la matinada. E oÿda
dita relació los dits senyors deputats resolgueren no se ordenassen altres scriptures per a presentar a dit senyor governador, comforme tenim ordenat.
En aquest mateix die lo noble don Ramon de
Çabater, donsell en la vegueria de Cervera populat, procurador del honorable Hierònym
Prim, negociant del loch de Ribes, bisbat de
Urgell, tauler, cullidor y guarda del General de
la ciutat de Balaguer, com de sa procura consta
ab acte rebut en poder del discret Amador Pasqual, notari públich de la vila de Guissona, a
dotse del mes de maig pròxim passat, comforme
dit notari ab ses certifficatòrias ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, de paraula ha exposat a ses senyories que ell, en nom de dit son principal, per justas causas son ànimo movents, renunciava com669

Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories
entregaren a Thomàs Vidal de Roda, burgès de
la vila de Puigcerdà, fent lo offici de síndich del
General de Cathalunya durant lo impediment
del magnífich mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici
en la ciutat de Gerona, una addició feta per los
molt il·lustres senyors deputats de consell dels
magnífichs assessors, ab intervenció del magnífich advocat fiscal del dit General a la instrucció
donada a dit Francesch Dalmau, lo primer die
del mes de maig pròxim passat, acerca del orde
han de tenir en la dita ciutat de Gerona per a
acudir al reparo de las contrafaccions se fan a las
generals constitucions del present Principat,
com largament està contengut ab la deliberació
per ses senyories feta lo die present, a la qual se
ha relació. La qual addició manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari a la instrucció donada al primer de maig, la qual és del
tenor següent:
«Addició a la instrucció donada al primer de
maig pròxim passada als magnífichs misser
Francesch Vidal, assessor del General, y Joseph
Vinyals, servint lo offici de advocat fiscal del dit
General per impediment del il·lustre Joan Francesch Magarola, // 103r // advocat fiscal y conseller en cap de la present ciutat, acerca del que
han de fer en la ciutat de Gerona.
Primo posar en exequució tot lo que falta de
exequutar del contengut en dita instrucció de
dit die del primer de maig.
Secundo se’n han de aportar lo procés del torb
de Castelló de Empúrias contra de Francisco de
Barutell, veguer de Castelló de Empúrias, y
conferir-se en la ciutat de Gerona ab lo senyor
misser Mir del Real Consell y ab las demés personas que seran deputades per ex negoci, per
part de la règia cort, acerca de la prevenció del
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senyors consellers havien rebuda carta de sa magestat, ab la qual, los encarregava y manava que
ab las demonstracions de contentó y regosijo
acostumades, rebessen la sereníssima princessa
de Carinyan, que dins b(r)eus dies se espera en
esta ciutat, y celebrassen y festejassen la dita vinguda ab alimàries y altres festas acostumades, y
que lo Consell de Cent havie deliberat servir y
donar gust a sa magestat. Y que en rahó de dita
vinguda fessen alimàries y festas com se ere
acostumat fer a semblants personas reals y assenyaladament, com las que feren als sereníssims prínceps de Saboya, sos cunyats, de las
quals cosas dits senyors consellers ne feyen sabidors a ses senyories suplicant-los fossen servits,
que per la bona correspondència y comformitat
que sempre ha tingut y tenen estes dos casas de
la Deputació y de la ciutat, deliberar y ordenar
se fassen alimàries y las demés festas acostumades per aquest consistori, per a què ab ellas los
de la ciutat resten més il·lustrades y pomposas,
que altrament no·n serian de gran part per tenir-ne tant en ella aquest consistori y los officials del General. Al que dits senyors deputats
respongueren que ells no tenien carta de sa magestat y que desijen servir y complàurer als senyors consellers y acudir al gust de la ciutat en
tot lo que sie possible, y que manaran mirar //
105r // exemplars y lo que poden y deuen fer en
dita matèria, y de tot ne manaran donar avís a
dits senyors consellers, y manaren ne fos feta la
present nota en lo present dietari.

frau de què·s tracta en dit procés y del torb
que·s preté per part del procurador fiscal haver
comès lo dit Francisco de Barutell.
Tertio faran instar per medi del síndich del General la recuperació del procés que lo noble don
Francisco de Monsuar, balle general de Cathalunya, aporta contra diversos acreadors del que
don Galceran de Albanell, per tenir interès lo
procurador fiscal del General, per occasió de la
evicció a la qual està obligat a Joan Tarragó, per
la venda del loch de Buadella, de la vegueria de
Gerona, feta a Balthezar Masdeu, del qual dit
Tarragó té dret y causa, lo relador és misser Gabriel Berart.
Quarto arribats en la dita ciutat procuraran saber si lo senyor virrey donà orde en scrits manant, ab aquell, al senyor governador y veguer
de la present ciutat, que traguessen los presos
que tenien capturats en los càrcers de la Dressana de la present ciutat y que aquells los portassen en los càrcers comuns de la present ciutat.
Quinto han de procurar saber de mossèn
Domènech, archiver, los exemplars que·y ha hagut acerca de la declaració del usatge «Princeps
namque». Y també procuraran tenir intel·ligència de las conferènciasa que los senyors del Consell hauran tingudes sobre de dita matèria, y de
tot, ab brevedat possible, avisaran als senyors
deputats.
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Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories enviaren a sercar a Melchior Pagès, ajudant del regent
los comptes del General, y present en lo consistori de ses senyories li manaren que dins tres dies
primer vinents, del die present en avant comptadors, a pena de la terça corrent de son offici, haja
de donar bo y acabat per poder passar avant la
comprovació, lo llibre Corantell Racional número 9, que per rahó de son offici té obligació
de fer. Altrament serà posat en exequució lo present manament y monició, y manaren ne fos feta
la present nota en lo present dietari. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.

Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment abb cotxos, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats // 104r // de
molts officials, en la casa de la bolla y General de
la present ciutat. Y arribats allí se disgregaren
cada hu ab los officials y ministres del General y
anaren a regonèxer las botigues de teles y altres
de la present ciutat, per rahó de fraus, lo més
acostumat per a cumplir a la obligació de lur
càrrech. Y manaren ne fos feta la present nota
en lo dietari de la present casa.
Dimars, a XXIIIIo. Festa de sanct Joan.
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Dissabte, a XXVIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, per part dels molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
Joseph de Spuny, donsell fent lo offici de obrer,
en loch del molt il·lustre Nicholau Bonet, conseller segon de dita ciutat, y Miquel Planes,
obrer de dita ciutat, ensemps ab dit molt il·lustre senyor conseller losc quals en substància referiren de paraula a ses senyories, com los dits

E aprés als dos de juliol dit Pagès entregà a ses
senyories lo dit libre. E ses senyories liuraren y
entregaran aquell a Jacinto Vernet, ajudant comú del racional y regent los comptes, al qual
manaren que de aquí sis dies copiàs aquell per a
poder passar avant dita comprovació. Presents
per testimonis los sobredits Galí y Marquez.
105v

a. a continuació ratllat, dels.
b. a continuació repetit, ab.
c. a continuació repetit, los.

Juliol MDCXXXVI
Dimars, al primer. En aquest die mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del General y pre-
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sent casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, entregà al noble don Jacinto Descallar, tenint lo offici dels ploms de la bolla de la present ciutat, uns encunys nous, de
orde y manament de ses senyories fets, lo qual,
present en dit consistori, ha acceptats aquells,
firmant-ne àpocha a dit racional ab promesa de
restituir los vells té en son poder, a les quals coses foren presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Joseph Cortès, valer, ciutadans de Barcelona. E ses senyories manaren que
la present nota y entrega fos continuada en lo
present dietari.
En aquest mateix die lo magnífich misser Gabriel Antoni Mostarós, fent lo offici de síndich
del dit General durant la absència del magnífich
Francesch Dalmau, síndich del General, qui
obté lo dit offici, present en lo consistori de ses
senyories, ha fet relació que ell, de orde y manament de ses senyories, se conferí en presència del
senyor regent Mathias Bayetula y Cavanilles y
dels senyors conjutges lo die de aÿr que comptàvem a trenta de juny pròxim passat, y de part de
ses senyories los digué que ses mercès vessen lo
que se’ls devia, per rahó de dita visita, perquè ses
senyories volien prevenir lo diner, que per rahó
de sos salaris de dita visita se’ls deuria, y dels demés officials de aquella, y que dits senyors visitador ya // 106r // conjutges havian respost que estimaven a ses senyories lo bon cuydado tenian
dels officials de dita visita real y que ells procurarien manar tràurer los comptes, axí d’ells, com
dels demés officials, y enviarien aquell a ses senyories, la qual relació manaren ses senyories ser
continuada en lo present dietari.
106v

Dijous, a X. Festa del gloriós sanctb Christòphol.

107r

Diumenge, a XIII. Feriats del Stiu.
Dimars, a XV. En aquest die ses senyories reberen en son consistori per mans de Jaume Strada,
notari, lo procés original de la causa se // 107v //
aportave en la Real Audiència entre Barthomeu
Bellve ý, notari ciutadà de Barcelona, de una, y
Casilda Bellve ý y Berart y l’atre de part altra, en
la qual causa té interès lo procurador fiscal del
dit General manant-se’n fer nota en lo dietari de
la present casa.

108v

Dissabte, a XXVI. Festa de la gloriosa sancta
Anna. En aquest die havent tinguda notícia ses
senyories que las galeras ab què venia embarcada la sereníssima princesa de Carinyan arribaven, que ja eren devant lo riu de Bassós, se juna. a continuació repetit, y.
b. a continuació ratllat il·legible.
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taren en la present casa a las sis horas de matí y
determinaren que per a donar la benvinguda a
sa altesa fossen elegits dos cavallers los quals,
acompanyat de alguns officials de la present
casa, fessen dita embaxada. Y en exequució de
dita deliberació ses senyories feren nominació
de les persones dels senyors don Pedro Aymerich Cruÿlles y de Sancta Pau y don Aleix Grimau, los quals reportassen dita embaxada y donassen de part de ses senyories y de aquest
Principat la benvinguda a sa alteza, y per a
acompanyar dits senyors embaxadors foren
anomenats Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, mossèn Narcís Fontanet, cavaller racional
del General y present casa de la Deputació, lo
reverent mossèn Ramon Paÿssa, servint lo offici
de regent los comptes del dit General, mossèn
Francesch Dalmau, síndich del dit General, don
Phelip de Lentorn, mossèn Joan Carreras, ajudants del racional, Hierònym // 109r // Galí y
Miquel Marquez, notaris, scrivants ordinari y
extraordinari de la scrivania major del dit General, y lo reverent Joseph Palaudàries. E feta dita
nominació, ses senyories enviaren a sercar dits
senyors embaxadors los quals, arribats en consistori de ses senyories, acceptaren lo càrrech de
dita embaxada y al cap de poch se’n tornaren en
lurs cases posant-se molts galants ab sas cadenas
de or y tornats en la present casa de la Deputació, acompanyats dels dalt dits officials. Encontinent se posaren ab cotxos y anaren al moll y se
embarcaren ab dos bargantins o falugas, que ja
allí estaven molt ben adressades ab los estandarts del General, anaren molt bon tros enllà
passats los Àngels Vells, hont totes las galeras,
que eren desset, estaven parades. Y a la que arribaren se ajuntaren ab la galera capitana de Espanya, ab la qual venia sa alteza, lo dit mossèn
Francesch Dalmau, síndich demuntdit, pujà
primer a dita galera y digué a hu dels cavallers
que assistien a dita sereníssima senyora que aquí
venian los embaxadors dels deputats del General de Cathalunya per a besar la mà y donar la
benvinguda a sa alteza, y obtinguda licència dits
senyors embaxadors pujaren a dita galera ahont
foren rebuts per lo senyor Joan Batista Costa,
president de Turí, baró de Villamur, del consell
de estat del sereníssim duch de Saboya, majordom major de dita sereníssima princessa. Y entrats en la popa de dita galera, a hont estava dita
sereníssima senyora arrimada a un buffet ab son
tapete de domàs carmesí, acompanyada de moltas y molt gentils damas y cavallers, dits embaxadors, de part de dits senyors deputats, donaren la benvinguda a dita sereníssima senyora,
dient-li la contentó que havia rebut aquesta ciutat y Principat de la sua vinguda, y que dits senyors deputats y tot aquest Principat estaven
promptes y aparellats en servir a sa alteza en tot
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cials de la present casa y de la casa del General,
faltant en lo present acte los molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y real, los quals se
trobaven absents de la present ciutat, havent
primer, per medi de Francesch Dalmau, ciutadà
honrat de Barcelona, síndich del dit General,
obtinguda per entre sis y set horas de la tarda,
hora per a anar a besar la mà a sa alteza y donarli la benvinguda, partiren de la present casa consistorialment ab las masses grans devant, y anant
a peu passaren per devant casa la ciutat, Regomir carrer Ample, di(re)cta (a) les cases del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, y allí al
cap de la escala foren rebuts del senyor majordom major de sa alteza, lo qual los acompanyà
fins a una gran sala a hont estava dita sereníssima senyora princessa debaix de un doser, arrimada ab un bras de cadira y alrededor acompanyada de moltas y de molt hermosas damas //
110v // y cavallers, tots de peus, y allí dits senyors
deputats feta la deguda cortesia y havent correspost dita sereníssima princessa ab moderada
cortesia, a la que lo senyor deputat ecclesiàstich
comensava a parlar, dita sereníssima senyora los
féu senyal ab la mà se cubrissen y dits senyors
deputats se cubriren. Y encontinent se tornaren
a descubrir y dit senyor deputat ecclesiàstich en
nom de aquest Principat donà a sa alteza la benvinguda, dient-li com tot aquest Principat y lo
consistori havian tingut particular contentó de
la vinguda de sa alteza y que ab sa presència hagués fet mercè y honrat ad aquesta ciutat y Principat, offerint-se servir a sa alteza en tot lo que
fos de son gust y servey. Y dita sereníssima senyora, per medi de dit son majordom, respongué que restava agrahida a la voluntat y amor
que aquest Principat y dits senyors deputats
mostraven tenir-li y al contento significant tenir
de sa vinguda, offerint-se en tota occasió que
convinga al Principat tenir-ne memòria. Y feta
la deguda cortesia y dita sereníssima senyora
corresponent ab la mateixa, se despediren acompan(y)an-los dit majordom major fins al cap de
la escala y de aquí se’n tornaren ab la mateixa
seremònia a la present casa.

lo que fos de son gust y servey. Y dita sereníssima Princessa, per medi del dit son majordom,
respongué que sa alteza restava agrahida a la voluntat y contentó // 109v // que de sa vinguda
havia donat demonstració lo Principat, y que·n
tindria memòria en tota occasió se offerís poder
valer-los en totas cosas de utilitat, gust y contentó del Principat. Y feta la deguda cortesia se
despediren acompanyant-los dit senyor majordom fins al cap demunt de la escala de dita galera, y tornats dits senyors embaxadors a la present ciutat pujaren a la casa del General de la
guàrdia ordinària del portal del Mar a hont los
senyors deputats aguardaven la resposta y relació de la embaxada, la qual donaren dits senyors
embaxadors y referiren com dalt està dit, advertint que dits senyors embaxadors foren entrats a
la popa, y havent saludat y feta la deguda cortesia y comensant a relatar sa embaxada, sa altesa
los signà se cubrissen ya dits embaxadors se cubriren, y encontinent, proseguint dita embaxada se descubriren y dita sereníssima senyora al
entrar y al exir de dita galera los féu una mesurada cortesia.
E lo mateix die entre las tres y quatre hores de la
tarda las ditas galeras comensaren a serpar y
acostar-se al moll de la present ciutat, y tantost,
la ciutat saludà ab totas las pessas de artilleria
dels baluarts de levant y mitjorn y de las que estaven a la muralla de mar. Y poch aprés totas las
galeras tornaren la salut. Y fet açò tantost vingueren los molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat a cavall, acompanyats de molts
cavallers, y anaren vers lo moll, en lo loch a hont
havia de desembarcar dita sereníssima princesa.
Y allí se apearen y entraren dins la galera, y a la
que entraren los saludà ab quatre pessas quiscuna. E aprés desembarcant dita sereníssima princessa se féu altra salva, primer per las galeras y
aprés per los baluarts y // 110r // artilleria que
estava posada per la muralla de mar, y dita sereníssima senyora se posà dins una litera tota verda molt ben adornada, que·s podia vèurer per
totas parts, y a la mà dreta de dita littera anava
lo senyor governador de Cathalunya don Aleix
de Marimon y Jaffer y a la mà esquerra lo senyor
conseller en cap de Barcelona misser Francesch
Joan Magarola. Y anant los demés consellers y
pròmens devant y altres litteras y cotxos de darrera, a hont anaven los fills y filles de dita sereníssima senyor princessa, la acompanyaren fins a
les cases del excel·lentíssim senyor duch de Cardona a hont li estava aparellada la posada.

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die comensà la
ciutat a fer alimàries a la sereníssima senyora
princessa, les quals duraren tres dies contínuos.
111r

Diumenge, a XXVII. En aquest die entre las sis y
set horas de la tarda los senyors deputats, acompanyats dels magnífichs assessors y demés offia. a continuació ratllat, encontinent.
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Dimecres, a XXX. En aquest die se veren en la
platja de la mar a vista de Barcelona una armada
de galions nous y altres vexells de enemichs que
eren cerca de cent vaxells, com ne féu fe als senyors consellers de la present ciutat, la guarda
de Moniuchs, que causà molt gran espant a la
present ciutat. Y encontinent manaren dits senyors consellers hisquessen, com de fet hisqueren, dotse companyas, repartidas per tota la ciutat a sos puestos, que fonch cosa de mirar la

nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, usant del dit son poder y de la facultat que de dit son principal té segons capítols
y actes de Cort y observanças del dit General y
present casa de la Deputació, sobre de desfer-se
de dit son offici, per ser aquell dels antichs, de
altre dels verguers del dit General y present casa
de la Deputació, per ço renuncià com ab effecte
renunciava aquell, en favor de // 113r // Joseph
Cortès, valer ciutadà de Barcelona, en mà y poder de ses senyories, ab los salaris y emoluments
al dit offici pertanyents, suplicant a ses senyories
sien servits admètrer la dita renunciació y fer
provisió de aquell en favor de dit Joseph Cortès.
E ses senyories respongueren que no admetien
la dita renunciació, no obstant lo capítol 9 de la
Corts del any 1542, per estar com està lo dit
Gaspar Rey enquestat a instància del procurador fiscal del General. Presents per testimonis
Francesch Fonolleda, valer, y Jaume Vidal, studiant en philosophia.

prevenció de armes se féu, los quals vaxells passaren en levant.

Agost MDCXXXVI
111v

Dilluns, a IIIIo. Die de sanct Domingo.
Dimecres, a VI. En aquest die, constituïta personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en arts y medicina Joan Francesch Daltà,
mitjensant jurament per ell prestat, en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com Pere Vidal, guarda ordinària del General del portal
Nou de la present ciutat, està detingut en lo lit
de malaltia corporal ab febra contínua, sengrat
dos vegades, // 112r // ab molt perill de sa vida y
no poder acudir a la obligació de son offici, la
qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari.
Dissabte, a VIIIIo. En aquest die Jaume Vidal,
studiant en philosophia en Barcelona residint,
com ha procurador que és del honorable Pere
Vidal, carder ciutadà de Barcelona, guarda ordinària dels drets del General en lo portal Nou
de la present ciutat de Barcelona, son pare, com
de sa procura consta per acte rebut y testifficat
en poder de Pere Pau Vives, notari de // 112v //
Barcelona als divuit del mes de maig 1628, com
dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en
dit nom constituït personalment en lo consistori de ses senyories, usant del dit son poder y de
la facultat que de dit son principal té segons capítols y actes de Cort y observanças del dit General y present casa de la Deputació, sobre de
poder-se desfer de dit son offici, per ser aquell
dels antichs, per ço renuncià com ab effecte renunciava, lo dit offici de guarda ordinària del
General del portal Nou en mà y poder de ses
senyories, en favor de ell, dit Jaume Vidal, ab los
salaris y emoluments al dit offici pertanyents,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrerli la dita renunciació y provehir aquell en persona de ell dit Jaume Vidal, studiant. E ses (senyories) admeteren la dita renunciació si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis
Joan Salines, notari públich, de Barcelona y
Joan Cortès, notari real, ciutadà de Barcelona.

En aquest mateix die constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en
arts y en medicinaa ... Barthomeu, mitgensant
jurament per ell prestat en mà y poder de ses
senyories, ha fet relació com mossèn Joseph
Miquel Quintana, exactor del General, està detingut de malaltia corporal ab febra, de tal manera que perilla de sa vida, y per dita rahó no
poder acudir a la obligació de son offici, y açò
per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la
qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
Diumenge, a X. Festa de sanct Lorens.

En aquest mateix die Joan Salines, notari públich de Barcelona, com ha procurador del honorable Gaspar Rey, hu dels verguers ordinaris
del General, y present casa de la Deputació,
com de procura consta per acte rebut y testificat
en poder de Raphael Riera, notari públich de
Barcelona als vint-y-hu de agost 1635, com dit
notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit

Dimars, a XII. En aquest die Joan Salines, notari
públich de Barcelona, com a procurador del honorable Gaspar Rey, hu dels verguers ordinaris
del General y present casa de la Deputació, com
de sa procura consta ab acte rebut y testifficat
en poder de Rafel Riera, notari públich de Barcelona, als vint-y-hu de agost 1635, com dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, usant del dit son poder y de la facultat que de dit son principal té, segons capítols y actes de Cort y observanças del dit General y present casa de la Deputació, sobre de
desfer-se de dit son offici, per ser aquell dels antichs, per ço revocan la renunciació de dit son
offici, feta en mà y poder de ses senyories, en favor de Joseph Cortès, valer ciutadà de Barcelona, continuada en lo dietari de la present casa
sots jornada de nou del corrent, suplicant a ses
senyories sien servits admètrer de nou la renunciació del dit offici que dit son principal obté,

a. consistituït al manuscrit.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
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del altre dels verguers ordinaris de la present
casa, en favor de Ramon Saqués, passamaner
ciutadà de Barcelona, axí que de nou renuncia
aquell, en mà y poder de ses senyories, en favor
de dit Ramon Saqués, ab los salaris y emoluments al dit offici pertanyents, suplicant a ses
senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació y fer provisió de aquell en favor de dit Ramon Saqués. E ses senyories respongueren que
admetien la dita renunciació si y en quant poden y per capítols de Cort los és lícit y permès, y
no altrament. Presents per testimonis Joseph
Cortès, valer, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
114r

Dijous, a XIIIIo. En aquest die vingueren ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, los
magnífichs Francesch Joan de Vergós, donsell
en Barcelona domiciliat, y Francesch Bru, ciutadà honrat de Barcelona, los quals de paraula
representaren a ses senyories una embaxada y
aprés liuraren aquella en scrits, que és del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors. Han entès los molt
il·lustres senyors consellers que alguns officials
de aqueixa casa, ab títols de exempció, pretenen
eximir-se de anar a les guardes y fer las demés
servituts concernents la comuna utilitat y beneffici d’esta ciutat, a què tots sos habitants estan
obligats. Y com la necessitat present que té Barcelona de custòdia, sie tant urgent com ho ha
representat lo rey nostre senyor, Déu lo guart,
ab sa real carta de què té vostra senyoria notícia,
no admeta exempció de persona alguna, sèrie lo
voler-se eximir dits officials, causar molt gran
praejudici a esta ciutat y destruhir son govern
en esta rahó, perquè a exemple de aquells se
voldrien eximir los de altres tribunals, hi·s debilitaria dita custòdia, suplican per ço a vostres
senyories sien servits no donar loch a esta pretensió que tenen dits officials, que esta y majors
mercès se promet de vostres senyories».
E ses senyories respongueren // 114v // de paraula a la dita embaxada que ells mirarien lo
contengut en ella y, del que se resoldria, farian
sabidors a ses senyories y que procurarien servir
a ses senyories y present ciutat en tot lo que porien, acerca del contengut en dita embaxada.
Divendres, a XV. Festa de Nostra Senyora.
Dissabte, a XVI. Festa de sanct Roch.
Dilluns, a XVIII. En aquest die lo magnífich Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre
senyor, present en lo consistori de ses senyories,
donà y presentà a ses senyories una carta de la
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magestata // 115r // del rey nostre senyor de
quinse de maig pròxim passat, y aquella desclogueren y fonch legida de manament de ses senyories per mi, scrivà major y secretari del dit
General, y manaren aquella ser continuada en lo
present dietari, la qual és del tenor següent:
«El rey.
Diputados, porque se cumple este mes el triennio
de los cargos de mi lugarteniente y capitán general, en que me está sirviendo en essa provincia el
duque de Sogorve y Cardona y me hallo con la satisfación que merece la attención con que la ha
governado, he tenido por bien de nombrarle por
otros tres anyos para los dichos cargos. Y assí os encargo y mando que demás de admitirle y acudir
al juramento, de la manera que se ha acostumbrado hazer con los otros lugartenientes generales
que han sido hasta aquí, le respetéis y obedescáys
en todo y por todos, comforme los poderes que leva
y a lo que sóys obligados, procurando por vuestra
parte todo lo que convenga para el benefficio, defensa, quietud y seguridad desse Principado y
condados, y extirpación de tantos malhechores,
como en ellos suele haver, que alende que esto importará mucho para que en essa tierra la justicia
sea administrada y se viva con la paz y reposo que
es menester, será hazer de vuestra parte lo que es
tan proprio de vuestos officios, y en ello recibiré
muy accepto y senyalado servicio. Dada en Madrit, a XV de mayo MDCXXXVI. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius. Vidit Morlanes, regens».
Dimars, a XVIIIIo. En aquest die los nobles y
magnífichs senyors don Ramon de Queralt,
thezorer y canonge de la Seu de Barcelona, don
Vicents // 115v // Magarola y Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors anomenats y elegits per ses senyories, ab deliberació
feta lo die present, per fer embaxada al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, novament provehit per la magestat
del rey nostre senyor de son lloctinent y capità
general en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, residint en la
vila de Perpinyà, suplicant-lo, ab ella, tingué per
bé venir a jurar en la present ciutat, comforme
ell y sos antecessors han acostumats. Y axí bé suplicant-lo, tingué a bé residir en dita present
ciutat en companyia de la Real Audiència y demés tribunals de sa magestat constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, prestaren jurament a Nostre Senyor Déu y als seus
sancts quatre Evangelis, en mà y poder dels
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1752.

molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, rebent aquell, en nom del consistori de ses senyories, que ells se haurian bé y lealment en lo lur
càrrech de embaxadors que observaran los capítols y actes de Cort, pràtigues, styls y observanças del General, y que sols faran y tractaran
los negocis del General y present casa de la Deputació que per ses senyories los seran donats, la
qual embaxada fahedora a sa excel·lència és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya han rebut
molt gran contentó ab la mercè que la magestat
del rey nostre senyor, que Déu guarde, ha fet a
vostra excel·lència en anomenar-lo per son lloctinent y capità general del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya, perquè confien continuar a vostra excel·lència en fer las
mercès que ha acostumat de fer a dit Principat
y comtats. Y per quant convé a la conservació y
augment // 116r // dels drets de la Generalitat y
de beneffici públich, que vostra excel·lència se
servesca venir a jurar en la ciutat de Barcelona,
suplicam ab sa presència, y prestar en ella lo jurament que han acostumat vostra excel·lència y
sos praedecessors prestar, que los dits deputats,
en nom de tota laa província, ho rebran a singular gràcia y mercè».
Dijous, a XXI. E aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya, per medi dels noble y magnífich
senyor don Phelip de Lentorn y mossèn Narcís
Fontanet, cavaller, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, una embaxada, contenint la resposta de la
per dits senyors consellers a ses senyories feta,
en jornada de quatorse del corrent, continuada
en lo dietari de la present casa sots dita jornada,
la qual explicaren primer de paraula y aprés liuraren aquella en scrits, y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Responent los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya a la embaxada se’ls és estada feta per
part de vostres senyories, en rahó de la // 116v //
exempció que pretenen los officials del General
de no anar a las guardas y fer las demés servituts,
concernents la comuna utilitat y beneffici de la
present ciutat, representant la necessitat occorrén, significada per lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, ab sa real carta, la qual exempció
diuen ser prejudicial a la ciutat y de exemple per
als altres tribunals, diuen que han trobat, ab diligent investigació, que la dita exempció está
fundada ab capítol, de Cort antiquíssims, referits en molts registres y deliberacions que són

en lo archiu del General, en virtut dels quals
han estat y estan los dits officials en consuetut
immemorial de no anar a guardes, hosts y cavalcades y del usatge «Princeps namque» y de totas
altres servituts més privilegiadas. Y la rahó d’est
for y consuetut és lo estar los officials del General de servints en son offici, actualment militant
en la deffensa del Principat, per lo qual se introduhiren los drets de la Generalitat, suplicant a
vostres senyories manen no donar loch a cosa
que encontre a dita exempció, lo que rebran a
particular gràcia de la mà de vostra senyoria».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori, faltant en aquell lo senyor oÿdor ecclesiàstich, que
ells, de orde y manament de ses senyories, havian reportat a dits molt il·lustres senyors consellers la dita embaxada, la qual havien primer explicada de paraula y després donada en scrits de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que dits senyors consellers havian respost de paraula que ells havien rebut ab molt
aplauso la dita embaxada eo resposta, a la per
ells a ses senyories enviada a catorse del corrent,
dient que dita embaxada havien feta instats de
algunas personas dels col·legis y confraries, y
que havien consultat dit fet ab la Vintiquatrena
de guerra, ab parer de la qual se era fetaa // 117r
// dita embaxada, y que la dita resposta feyan a
dita embaxada, ses senyories la comunicarian ab
dita Vintiquatrena, assegurant a ses senyories
que ells, dits senyors consellers, en tot lo que
poran se emplearan en donar gust y servir a ses
senyories.
Divendres, a XXII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya, per medi de mi, scrivà major y
secretari del General, y Gabriel Antoni Mostarós, servint lo offici de síndich del General, en
loch y per absència del magnífich Francesch
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté
lo dit offici, enviaren al senyor regent don Mathias Bayetula Cavanilles, visitador general,
que·s estat dels officials reals del rey nostre senyor en aquesta província que no purgan taula,
trobat dins lo palau de la Sancta Inquisició, en
lo qual de molt temps a esta part habita en la
present ciutat de Barcelona, en paper contenint
la resposta de altre per sa mercè a ses senyories,
enviat per son secretari lo die present, lo qual li
fonch entregat en sas proprias mans y manaren
ser cusides en lo present dietari, consuatur papiris signatis littera A y B, lo qual, rebut per dit
senyor visitador respongué que miraria lo contengut en dit paper y que tornaria resposta a ses
a. a continuació un memorial, una escriptura i unes respostes
transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1752-1754.

a. la, interlineat.
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senyories, la qual relació y presentada de dit paper, manaren fos continuada en lo present dietari. E aprés, lo mateix die, dit senyor visitador,
per medi de son secretari, envià a ses senyories
la resposta feya a la scriptura se li ere presentada
lo dit die present, la qual manaren ser cusida en
lo present dietari. Consuatur signatus littera C.
117v

Dimars, a XXVI. En aquest die present en lo consistori de ses senyories lo magnífich misser Jacinto Fàbregues, doctor en drets ciutadà de Barcelona, servint lo offici de advocat fiscal del
General y present casa de la Deputació, per lo legítim impediment del molt il·lustre senyor Francesch Joan Magarola, de present consell(er) en
cap de la present ciutat, qui obté lo dit offici en
virtut de licència per ses senyories a ell concedida, continuada en lo libre de Deliberacions corrent sots jornada de 25 dea janer pròxim passat
de 1636, ha renunciat la dita licència per las
moltas occupacions pròprias se li offereixen per
rahó de sos negocis, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació de la
dita // 118r // licència. E ses senyories respongueren que li admeteren la dita renunciació si y
en quant poden y per capítols de Cort los és lícit
y permès, la qual renunciació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo doctor en arts y en medicina Hierònym Roig,
mitjensant jurament per ell prestat en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com lo magnífich misser Magí Pozo, ajudant segon del racional, està detingut de malaltia corporal ab
cortanas y sengrat, per rahó de la qual no pot
acudir a la // 118v // obligació de son offici, y
assò per visitar-lo de present, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present
dietari.

Setembre MDCXXXVI
Dimars, a II. En aquest die constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en arts y medicina Bernat Enveja, mitjen- // 119r
// sant jurament per ell prestat en mà y poder de
ses senyories, ha fet relació com Francesch
Camplonch, guarda ordinària del General de
portal de Mar, està detingut de malaltia corporal per la qual jau en lo lit, y per dita rahó no poder acudir a la obligació de son offici, y assò per
visitar-lo de present, la qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die vingueren en lo consistori
de ses senyories lo magnífich misser Narcís Pea. a continuació ratllat, corrent.
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ralta, advocat fiscal de la visita dels deputats y
oÿdors y demés officials del General del trienni
pròxim passat, en companyia del honorables
Francesch Pastor, notari públich de Barcelona y
scrivà major de la dita visita, y lo doctor en arts y
en medicina Ramon Roig, ciutadà honrat de
Barcelona y procurador fiscal de la dita visita,
los quals de part de la dita visita y molt il·lustres
senyors visitadors de aquella, presentaren a ses
senyories un memorial o summari de sentèncias
fetas y promulgades per dits senyors visitadors
contra los officials y ministres del dit General
del trienni 1632, comensada en lo any 1632 ya
fetes y promulgades en lo any 1636, a fi y effecte que ses senyories se servescan exequutar ditas
sentèncias, comforme està contengut en dit memorial o summari, juntament un libre intitulat
Dietari de la Visita, trienni 1632, feta en lo any
1635, y altre libre intitulat Sentèncias y Decrets
de Exequució de la Visita del General de Cathalunya, feta en lo trienni 1632, en lo any 1635, y
axí bé lo procés en dita visita fet. E ses senyories
han respost que acceptaven lo dit memorial, libres y procés y que farian lo que serian tinguts y
obligats per rahó de sos officis en comformitat y
exequució dels capítols y actes de Cort, usos,
pràtigues, styls y observanças del dit General. Y
aprés de poch, essent ja fora del dit consistori
los dits officials de la dita visita, ses senyories
manaren a mi, scrivà major y secretari del dit
General, continuàs en lo present dietari lo dit
summari eo memorial de las ditas sentèncias de
la dita visita y que comunicàs aquellsb // 119v //
al magnífich racional de la present casa per a
què constituhís y constituesca en libre de Vàluas, debitors al dit General, las personas condempnades per dita visita en las quantitats en las
quals respective són condempnades, segons lo
dit memorial o summari. Lo qual memorial jo,
dit scrivà major, he cusit en lo present dietari,
que és del tenor següent: «Memorial de las
quantitats que las personas avall scritas etcètera». Consuatur prout est signatum littera A. Y
que los demés libres y procés de visita recondís y
guardàs ab la forma y de la mateixa manera estan recondits y guardats los demés processos y
libres fets ab las visitas atressades.
Dimecres, a III. En aquest die constituït personalment en lo consistori de ses senyories Francesch Vell, mercader ciutadà de Barcelona, credenser del General de Cathalunya y drets de
aquell en la taula de la present ciutat de Barcelona, de paraula digue a ses senyories que ell
renunciava com en effecte renuncià lo dit son
offici de credenser del General, en persona de
a. y fetes ... 1636, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació cinc memorials transcrits a l’Apèndix 5,
pàgs. 1754-1759.

Francesch Corratger y Mestre, també mercader
ciutadà de Barcelona, ab los salaris y emoluments, drets, privilegis y prerrogativas al dit offici pertanyents, suplicant a ses senyories que,
attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, comforme disposició dels
capítols y actes de Cort, admetian la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona del dit
Francesch Corratger y Mestre. E ses senyories
de paraula respongueren que, a bé lo dit offici
sie dels antichs y que dit Francesch Vell se puga
desfer de aquell en persona per ell nomenadora
segons capítols y actes de Cort, pràtigues, styls y
observanças del dit General, emperò per quant
lo dit Francesch Vell, en lo temps que dit Francesch Corratger // 120r // y Mestre renuncià lo
dit offici en son favor, prestà caució al dit General, la qual està continuada al peu de la provisió
de dit offici, com largament està contengut en
lo libre de Deliberacions sots jornada de vinta
de agost 1635, a la qual se ha relació. Y axí ell
dit Francesch Corratger ara havia de prestar la
mateixa caució prestà quant fonch provehit de
aquell, en virtut de renunciació en son favor feta
per Pere Oller, últim pocessor del dit offici. Y
encontinent lo dit Francesch Corratger de paraula representà a ses senyories y digué que ell
se acontentava de tornar a firmar de nou la dita
obligació en la qual estava obligat lo dit Francesch Corratger, ans de fer la renunciació de dit
offici en favor de dit Francesch Vell, dient se
obligaria axí mateix en tot lo que estava obligat
al dit General, en virtut del dit acte fet per dit
Pere Oller al dit General a 10 de juny del 1’any
1623. Y que encontinent, que per ses senyories
se li provehesca lo dit offici de nou firmarà, loarà y aprovarà, ratifficarà y confirmarà lo dit acte
de obligació, comforme de present, ara per leshores, fa y firma lo dit acte de obligació que té
dit, ab special hipotheca del dit offici y general
obligació de sa persona, béns com ha deutes fiscals y reals ab stipulació y jurament y altres clàusules, renunciacions y cauthelas en semblants
actes, posar acostumades a coneguda del scrivà
major y secretari del dit General. E ses senyories, attesa la dita offerta feta a ses senyories per
lo dit Francesch Corratger, present en lo consistori ab la dita offerta per aquell feta y no altrament, admeten la dita renunciació si y en quant
poden y per capítols de Cort lo és lícit y permès.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona, y
Joseph Fita, scrivent.

sia de Barcelona, don Vicents Magarola y Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors del General del principat de Cathalunya
per al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, residint en la vila de Perpinyà, los quals
de paraula representaren a ses senyories com
ells, de orde y manament de ses senyories se
eren conferits en la vila de Perpinyà, y havia reportada la embaxada que per part de ses senyories los era estada encomanada y que havien representat aquella, primer de paraula y després
donat en scrits, al dit excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent de sa
magestat demuntdit, lo qual residia en dita vila
de Perpinyà, als denou de agost a ells donada,
continuada en lo dietari de la present casa sots la
dita jornada, a la qual sa excel·lència respongué,
comforme largament veurian ses senyories ab
una carta, la qual entregaren a ses senyories y
manaren a mi, scrivà major y secretari del dit
General, des(c)logués aquella, y desclosa manaren legir, la qual és del tenor següent:
«El doctor don Ramon de Queralt, thezorero y canónigo de essa santa iglesia, don Vicents Magarola y Jayme Bru me han dado la carta de vuestra
senyoría de 19 deste, y en su nombre dicho el gusto
con que vuestra senyoría se halla de haver entendido la merced que su magestad me ha <c>hecho en
mandarme continue su servicio en estos cargos,
dónde, como en todas partes, estimaré tener muchas occasiones en que mostrar lo que estimo a
vuestra senyoría. Y siendo tan de su gusto el que
vaja a jurar a essa ciudad, lo huviera exequutado
luego a no tenerme las cosas desta frontera obligado a no poderme partir tan presto della, pero
crea vuestra senyoría, ganaré las horas que pudiere para yr a haserlo, como más largamente diran
a vuestra senyoría sus embaxadores. Guarde Dios
a vuestra senyoría muchos anyos. Perpinyán, 29
de agosto 1636. El duque de Sogorve y Cardona.
Senyores diputados del General de Cathalunya»a.
121r

En aquest mateix die en la matinada vingueren
en lo consistori de ses senyories los il·lustres nobles y magnífichs senyors // 120v // don Ramon
de Queralt, thesorer y canonge de la sancta iglé-

E ses senyories, oÿda dita carta, respongueren
que estimaven en molt lo bon cuydado havien
tingut en reportar la dita embaxada y que la present relació fos continuada en lo dietari de la
present casa.
Divendres, a V. En aquest die lo honorable Bernat Serrat, valer ciutadà de Barcelona, com ha
procurador del honorable Matia Prats, blanquer
ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla de la present ciutat de Barcelona, com de sa
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1759.

a. a continuació ratllat, y hu.
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procura consta per acte rebut en poder del magnífich Antoni Thió quòndam, ciutadà honrat de
Barcelona, notari, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya a 19 del mes de janer
1635, com dit notari ab ses certifficatòries letres
ne fa fe, en dit nom constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, usant del dit son
poder y de la facultat que de dit son principal té
segons capítols y actes de Cort y observanças del
dit General y present casa de la Deputació, sobre
de desfer-se de dit son offici, per ser aquell dels
antichs. Per ço renuncia com ab effecte renuncià, lo dit offici que dit son principal obté de
guarda ordinària de la bolla, en mà y poder de
ses senyories, en favor de Francesch Salomina,
blanquer ciutadà de Barcelona, ab los salaris y
emoluments al dit offici pertanyents, suplicant a
ses senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació y fer provisió de aquell en favor del dit
Francesch Salomina. E ses senyories // 121v //
respongueren que admetien la dita renunciació
si y en quant poden y per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a VIII. Festa de Nostra Senyora. En
aquest die los senyors deputats del General de
Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors
de comptes del dit General, junts en lo consistori, manaren a mi Antoni Joan Fita, notari,
scrivà major y secretari del dit General, y a Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
síndich del dit General, que ab absència del noble regent la vegueria de Barcelona nos conferissen a la posada del capità don Joan Ozenda, o
hallà a hont més prest lo puguessem trobar, y
que dits síndich, en presència de dit senyor veguer y mia y de testimonis, de part de ses senyories, // 122r // digués a dit capità quea com ses
senyories hagen entès que dit capità tenia en la
companyia, violentat y contra sa voluntat, a Pau
Verdejo, notari natural de la ciutat de Tortosa,
y que axí violentat y per forsa lo havia aportat
des de Tortosa a la present ciutat, y que de present estava dit Verdejo detingut en una de las
galeras que estan surtas en lo moll de la present
ciutat en companyia dels soldats de la companyia de dit capità, y en occasió pròxima de aportar-se’l-ne ab ditas galeras, que estan per a partir
a Itàlia. Y com aquesta detenció de dit Verdejob,
essent com és contra sa voluntat y violentada y
sens precehir delictes o culpas de dit Verdejo
que merescan aquesta detenció, ni per jutge
competent ésser estat condempnat a ella, per ço
ses senyories, per conservació de las generals
constitucions de Cathalunya y drets de la pàtria
a. que com ... capità, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, que merescan.

de què son protectors y per la obligació de lur
offici, preguen y exorten a dit capità, tinga a bé
de relexar y donar libertat a dit Verdejo, que
ademés és axí de justícia, dits senyors deputats
ho rebran a particular favor de dit capità, que altrament seria forçós procehir en aquest negoci,
comforme poden hi·ls és permès. Y si donat
aquest recaudo lo dit capità líberament relexarà
y donarà libertat a dit Verdejo, dit síndich ab la
deguda cortesia la·y estimarà de part de ses senyories, y quant recusàs donar libertat y relexar
a dit Verdejo leshores dit síndich instàs a mia,
dit scrivà major y secretari, presentàs a dit capità,
en presència y assistència de dit veguer y testimonis, la scriptura per aquest effecte ordenada
per los magnífichs assessors, ab intervenció del
magnífich advocat fiscal de la present casa.
En exequució de aquest orde y mandato lo dit
síndich y scrivà major, en companyia y assitència
del dit noble regent la vegueria de Barcelona,
nos conferírem devant la iglésia de Nostra Senyora de la Mercè y devant lo portal del Claustro, que mire al carrer Ample, y allí trobaren a lo
dit capità don Joan Ozenda, al qual, en presència de dit senyor verguer y de // 122v // Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, y de
Hierònym Galí, notari ciutadà de Barcelona,
testimonis ad açò cridats, lo dit síndich, ab paraules molt urbanes y corteses, donà al dit capità
lo recaudo alt referit, lo qual respongué que ell
era molt amich de què·s conservassen las leys y
drets de la terra y que los senyors deputats feyen
o que devien en instar y procurar-se aguardassen, y que subposat que lo dit Pau Verdejo no
tenia plassa assentada, sinó que per orde y a
instància de un germà y cunyada de dit Verdejo
y de un clergue, lo aportave en sa companyia ab
guarda y custòdia per a passar-lo a Itàlia y no tenir altra obligació més, de la que ell referiria que
desijava servir y complàurer a ses senyories, axí
en esta, com en altres occasions se offerissen, y
que axí estava prompte y aparellat en donar libertat y entregar líberament la persona de dit
Pau Verdejo. Y en exequució de aquesta offerta
tots los dalt referits, en companyia de dit capità,
nos conferírem al moll de la mar de la present
ciutat devant ditas galeras y de allí estant, dit capità donà orde al alferes de sa companyia anàs a
tràurer en terra a dit Pau Verdejo y lo aportà allí
a hont estàvem parats. Y encontinent dit alferes
se’n anà a la dita galera y de allí tragué y aportà
allí, a hont tots los sobredits eren parats, la persona de dit Pau Verdejo, lo qual dit capità entregà líberament a dit síndich, dient que en açò
y en tot lo demés que pugués servir a ses senyories en tota occasió ho faria de boníssima gana.
Presents a totas estas cosas lo dit noble regent la
a. mi, interlineat.
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deputats que tenian obligació de estar a la disposició de dita sentència de visita del General, y
no podian apartar-se de aquella en la paga y tatxa de las dietas y salaris dels officials de dita visita real. Vist tot lo que se ha de vèurer, los assessors infrascrits, ab intervenció del advocat fiscal
del General són de vot y parer:

vegueria de Barcelona y jo, dit scrivà major y secretari y los testimonis de sobre mencionatsa.
123r

Divendres, a XII. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General donaren y
liuraren a ses senyories en son consistori un vot
en scrits fet per ells, dits magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, acerca la pretensió
té lo regent don Mathias Bayetula y Cabanillas,
visitador general que estat de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província contra los officials reals que no són subjectas a purgar taula,
pretenent haver-se-li de pagar més dies dels que
se li són pagats, lo qual vot és del tenor següent:

124r

«Jhesus Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del General infrascrits, acerca del
demanat y pretès per lo senyor // 123v // don
Mathias Bayetula y Cavanilles, regent en lo Supremo de Aragó, visitador que és estat dels officials reals no subjectas a purgar taula, y per los
assessors don Fernando Ascón y Jacinto de Ortín, conjutges de la dita visita real, y demés officials de aquella. Vists diversos papers que per
part de dit senyor regent y conjutges de dita visita són estats enviats a dits senyors deputats y
oÿdors en diferents jornades, ans de acabar dita
visita y després de acabada. Vist lo capítol de
Cort 5, 6 y 7 de las del any 1599. Vista una
sentència de la visita del General en jornada de
22 de juliol 1615, ab la qual fonch declarat no
haver pogut pagar los tunch deputats y oÿdors
del General del trienni antacedent, o fet pagar
als advocat fiscal, ministres y officials de la visita,
feta per lo senyor regent Banyatos, més dietas
de las que importan los quaranta dies, nou mesos y quinse dies que donà y tatxà lo capítol 5 de
ditas Corts 1599, comptadors del die que·s fa la
crida, la qual en Barcelona y per tota Cathalunya se pot y deu fer en un dia, y al visitador Banyatos no haver-li pogut pagar sinó estos dies y
los que estigué per lo camí venint y tornant en
sa casa, y un mes que estigué bastava, aprés de
ésser arribat en Barcelona per a pèndrer casa, fer
officials y las cridas ordinàrias y que a caetero
no·s pugan pagar més dietas de les dalt referidas, y lo demés disposat en rahó de dits conjutges y altres officials de la vita real, a la qual
sentència se ha relació. Vist un vot dels assessors, advocat fiscal del General y altres doctors
aplicats sots jornada del primer de setembre
1635, acerca de la demanda feta per lo dit senyor regent Bayetula de la paga dels salaris dels
officials, que per dita visita havia anomenats, ab
lo qual és aconsellat a dits molt il·lustres senyors
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17591760.
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Quant als 36 dies que demana lo senyor regent
Bayetula que se li paguen per haver-los estat en
anar de la vila de Madrit, de hont partí als 30 de
juny 1635, a la de Perpinyà, hont lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb,
lloctinent y capità general del present Principat
y comtats y Consell Criminal se trobava ans de
comensar la visita real, y tornar a Barcelona per
fer dita visita real, attès que per lo dit capítol 7
de les Corts del any 1599 està disposat que al
dit visitador de la visita real se li paguen tot lo
temps que se occupa en dita visita, comptant
del die que hix de sa casa fins torna en ella, attès
que consta que dit senyor regent Bayetula anà
en la dita vila de Perpinyà per conferir-se ab lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lloctinent y capità general en lo present
Principat y sos comptats, lo que era necessari,
axí per a mostrar a sa excel·lència los órdens y
instruccions de sa magestat y informar-se de las
cosas necessarias per la bona direcció de la dita
visita real, per ço y altrament, dits assessors y advocat fiscal són de vot y parer que ha dit senyor
regent Bayetula, se li paguen dits trenta-sisa dies
que se occupà eo gastà en anar de Madrit a Perpinyà y tornar a la ciutat de Barcelona.
Quant als demés dies que preté dit senyor regent Bayetula que se li han de pagar, ab los memorials y papers entregats als molt il·lustres senyors deputats en particular, los deu dies de
appel·lacions de sentèncias, deu de carruatge y
altres per despedir-se. Attès que ab dita sentència de visita capítol 5 y 7 y de las Corts del any
1599, està disposat que al dit visitador real se li
donen tant solament trenta dies de preparatoris,
com són per lo jurament, creació de officials, fer
cridas y quaranta dies per los quarelats y los nou
mesos respective, y quinse dies aprés següents,
que donà lo capítol 5 de ditas Corts del any
1599, dins los quals tres mesos últims se poden
y deuen exequutar las sentèncias y també dins
dels // 124v // quinse dies aprés següents, los
quals disposant dit capítol 5 que sian següents
als dits tres mesos últims, és vist contínuos ser
segons disposició de dret, y per consegüent, los
dits deu dies de las appel·lacions que demana dit
senyor regent Bayetula estan inclusos y compresos ab los mateixos tres mesos últims y aprés
quinse dies següents de dit capítol 5, y vint dies
a. sis, interlineat.
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Diumenge, a XIIIIo. En aquest die ses senyories,
tenint notícia de la vinguda del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, li enviaren ab embaxada los nobles don Pedro Aymerich Cruÿlles y de Sancta Pau y don Grau de
Alemany, los quals, anant acompanyats del correu ordinari de la present casa, se conferiren en
lo loch de Sanct Andreu, anant a la postaa ab
molt bons cavalls, a hont trobaren lo dit excel·lentíssim senyor. Y arribats a sa presència li
donaren de part de ses senyories la benvinguda
ab la forma acostumada.

per tornar-se’n a Madrit. Per ço y altrament,
dits assessors y advocat fiscal són de vot y parer
que ha dit senyor visitador sols se li poden y
deuen pagar los sobredits trenta dies, quaranta
dies y nou mesos respective, y aprés, quinse dies
següents y vint dies per tornar-s’en a Madrit, y
no altres.
Quant al demanat per lo senyor don Ferrando
Ascon, conjutges de dita visita real, attès dita
sentència de visita y capítol 6 y 7 de las Corts
any 1599 y altrament, dits assessors y advocat
fiscal són de vot y parer que ha dit don Fernando Ascon sols se li poden y deuen pagar, és a saber, per a venir de Madrit a Barcelona, vint dies,
y los que a vostres senyories aparexerà per sercar
casa y altres preparacions, regulant vostres senyories lo àrbitre ab lo que està disposat ab dita
sentència de visita del General, y los tres mesos
de las sentèncias y quinse aprés següents y vint
dies per tornar-se’n a sa casa.
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Quant al pretès per don Jacinto de Ortin, altre
de ditsa assessors y advocat fiscal, són de vot y
parer que no li poden pagar vostres senyories
més dies dels referits en respecte de don Fernando Ascon, salvat que sols per venir de València a Barcelona se li poden donar deu dies y per
tornar-se’n altres deu dies.
Quant al demanat y pretès per part de lo doctor
Exea, advocat fiscal de dita visita real, Joan Boher, scrivà major, y dels demés officials de dita
visita, attès la disposició de dita sentència de visita delb General, dits assessors y advocat fiscal
són de vot y parer que als sobredits officials y
advocat // 125r // fiscal y scrivà major, tant solament poden pagar-los los dies expressats ab dita
sentència y capítol 5 de las Corts del any 1599
ço és, quaranta dies dels querelants, los nou mesos respective y quinse dies aprés següents, y no
altres, y que per lo present vot no·s fassa praejudici a la pretensió de dit Boher remesa a justícia».
Dissabte, a XIII. En aquest die present en lo
consistori de ses senyories Salvador Grifolleda,
porter real ciutadà de Barcelona, ha fet relació a
ses senyories que lo die de aÿr, de orde y manament del magnífich Miquel Joseph Quintana,
exactor del dit General, capturà la persona de
Francesch Coll, mercader ciutadà de Barcelona,
y aquell aportà en las presons de la present casa
a hont vuy està detingut, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present
dietari.

En aquest mateix dieb a la vesprada, entrà en la
present ciutat de Barcelona per lloctinent y capità general del present principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, loc excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y Cardona. Y los
senyors deputats y oÿdors de comptes, los senyors deputat ecclesiàstich, qui per sa indisposició no·y pogué assistir, y lo senyor deputat militar qui·s trobava fora de la present ciutat, anaren
consistorialment acompanyats ab los porters ordinaris y masses altes devant y de tots los officials y ministres del dit General, ab molt gran
acompanyament y fausto y tots molt ben posats
a cavall, los quals partiren de la present casa de
la Deputació ab lo dit acompanyament y anaren
fora la present ciutat, anant per la Librateria,
carrer de la Bòria, devant Sanct Agustí y dret al
portal Nou, per lo qual portal havia de entrar sa
excel·lència per venir de la vila de Perpinyà. Y
exint per lo dit portal Nou y anant per lo camí
real, se aturaren un rato devant la capella de
Nostra Senyora del Socós, aguardant allí los
senyors embaxadors que havien enviats, los
quals arribaren al cap de poch y donaren notícia
com havien feta y reportada sa embaxada de
part de ses senyories, y que dit excel·lentíssim ja
estava per lo camí que ja era cerca dels Molins
del Clot. Y ses senyories, tinguda la dita relació,
proseguiren son camí y arribaren fins passat lo
molíd dit d’en Carbonell a hont trobaren lo dit
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general lo qual venia
fent camí envers la present ciutat, ab una gran
companyia de soldats de cavall, tenint en son
costat a la mà esquerra lo senyor canseller y després venien lo reverent y doctors del Real Consell. Y arribats que foren dits senyors deputats y
oÿdors, lo dit senyor canseller se apartà de sa excel·lència tornant atràs y en lo costat esquerra
de sa excel·lència se posà lo senyor Pere Prats,
a.
b.
c.
d.

a. a continuació repetit, dits.
b. del, interlineat.
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a continuació ratllat, per.
die, interlineat.
a continuació ratllat, dit.
molí, interlineat al damunt de camí ratllat.

següent, ab la qual los deputats y oÿdors de
aquell trienni per sas proprias personas, foren
condempnats en algunas quantitats y en subsidi, per los officials de la Deputació y General en
altres majors, segons que estan continuats en lo
libre de Vàluas y racional de la present casa,
attès que dits senyors deputats ne són estats interposats ab suplicació a ells donada a 12 del
corrent, la qual és del tenor següent:

ciutadà honrat de Gerona, deputat [real] y los
senyors oÿdors se posaren devant ab los dits //
126r // porters y masses altes devant y ab lo mateix acompanyament. Y axí venian acompanyant
a sa excel·lència envers la present ciutat molt
gran tros de camí y al que arribaren a la creu de
Sanct Francisco, arribaren los magnífichs consellers de la present ciutat, acompanyats ab lurs
officials y ministres. Y arribats dits magnífichs
consellers, los dits senyor deputat y oÿdors se
despediren de sa excel·lència y se’n tornaren ab
lo mateix acompanyament per lo carrer de Sanct
Pere més baix, carrer d’en Copons, plassa Nova
y dret a la present casa de la Deputació. E sa excel·lència acompanyat de dits senyors consellers
continuà son camí y se’n entrà en la present ciutat, anant dret a la Seu a hont en la forma acostumada prestà son jurament. E lo síndich del
General féu la solita y acostumada protesta, rebent lo acte de dit jurament y de dita protesta
mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament, en
la forma acostumada.

«Molt il·lustres senyors. En la visita del trienni
que finí en lo any 1631, que·s féu en lo any immediatament següent, foren condempnats los
deputats y oÿdors de aquell trienni ex propriis
illorem personis, en algunas quantitats y en subsidi per los offi- // 127r // cials de la Deputació y
General en altres majors, de les quals axí deputats y oÿdors com los officials, ne han pagades la
major part però resten a cobrar-ne encara algunas de diversas personas, segons que estan continuats en lo libre de Vàlues en lo racional de
dita casa. E com il·lustres senyors les fermanças
del senyor bisbe de Leyda, Hierònym Sentís y
Joseph Miquel Quintana, deputats, don Jacinto
Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor Jaume Lamarca, lashores oÿdors, sien molt interessats en la cobrança de las quantitats degudes per
estar condempnats en subsidi. Per ço suplican a
vostra senyoria sie de son servey manar que los
debitors sien exequutats, per lo que cada qual
d’ells constarà en dit libre de Vàluas què deu,
que a més de què és axí de justícia, los suplicants
ho reputaran a singular merced de vostra senyoria. Y per què conste d’esta diligència, requereixen al scrivà major que per observança del capítol de Cort 59, de las Corts de 1599,
continue la oblata al peu d’esta suplicació, lo offici etcètera. Et licet et cetera. Altissimus et cetera. Martí.

«Adverteix que quant los senyors deputat y oÿdors encontraren ab lo senyor virrey, lo senyor
deputat real com és dit, se posà a la sua mà esquerra, y devant immediadament se posaren los
tres senyors oÿdors, devant dits senyors oÿdors
se posaren en filera los magnífichs assessors y
advocat fiscal y devant d’ells anaven las masses
del Real Consell, y devant de aquestas las del
consistori dels senyors deputats. Fas aquesta
nota perquè en altra occasió no se ha de permètrer ni donar loch, que los assessors y advocat
fiscal vagen en lo puesto alt referit, perquè no és
ni pot ser aqueix son loch, per no haver-lo y per
alguna persona entre los verguers y los senyors
deputats. Y si bé dits assessors y advocat fiscal se
posaren en dit puesto, fou per inadvertència y
descuyt perquè, lo lur propri puesto era devant
las massas dels senyors deputats y devant dits assessors, tots los restants dels officials // 126v //
del acompanyament. Y axí se féu y se observà en
la entrada dels sereníssims prínceps de Saboya,
qui la segona vegada que vingueren en Barcelona entraren per dit portal».
Dilluns, a XV. En aquest die los senyors deputats, absents del consistori los senyors deputats
ecclesiàstich y militar, presents de mi Antoni
Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del General, y en presència de mossèn Narcís Fontanet, cavaller, y Jacinto Barthomeu, pintor ciutadà de Barcelona, requeriren de paraula a
mossèn Joseph Miquel Quintana, exactor del
General, que encontinent y sens mora alguna,
exequute y exequutar fasse los béns de las personas que estan obligades a pagar al General, las
quantitats de pecúnies contengudes en la sentència feta en la visita en lo any immediadament

Oblata in consistorio, absente deputato militari,
die XII septembris MDCXXXVI per illustrem et admodum reverendum dom Josephum Claresvalls,
priorem ecclesiae Sanctae Annae, nobilem don
Franciscum de Vilalba, magnificum Anthicum
Saleta et Morgades, civem honoratum Barcinonae, Jacobum Damians et Augustinum Novell,
mercatores cives Barcinonae».
Altrament protestan que si sa negligència y descuyt dits dèbits se faran inexhigibles y lo General ne patirà dany o interès algú, sia tot a càrrech
de dit exactor, y perquè conste de les diligèncias
fetas per ses senyories, manen que de dit requeriment ne fos levada la present scriptura y aquella continuada en lo present dietari. De quibus et
cetera.
127v
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E aprés als dos de octubre 1636, mossèn Joseph
Miquel Quintana, exactor del General, presentà
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a ses senyories en son consistori la supercació
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Responent Joseph Miquel Quintana, exactor del General, al requeriment per vostres senyories a ell de paraula fet, als
quinse dels mes de setembre proppassat, del
qual fonch dit die levat actes per lo scrivà major
de la present casa contenint en lo principi «Que
encontinent y sens mora alguna etcètera» y en lo
fi «sia tot a càrrech de dit Quintana etcètera»,
diu que ell, dit Quintana, fou altre dels deputats
del present Principat en lo trienni passat de
1629 y per consegüent, en la visita de dit trienni
fou condempnat ex pròpria persona en algunas
quantitats, las quals té ja vuy pagades al General
y en subsidi per los officials de la Deputació y
General e per altres persones que foren també
condempnades en dita visita en altres majors
quantitats. Y axí que no sols per satisfacció de
son offici de exactor, però encara per son propri
interès, està y deu estar més que cuydadós de la
cobrança dels dits debitors, lo que se ha pogut
col·legir dels effectes, pus vuy se han ja cobrades
per sa solicitut y cuydado més de quatorse mil
liuras y axí és molt mòdica la quantitat resta a cobrar al respecte de la cobrada, y ningú dels debitors est non solvendo, ni los dèbits estan en estat
de fer-se inexhigibles, lo que és cert fóra estat en
molts d’ells si se hagués procehit via exequució,
y vuy seria si tal se feya per moltas opposicions se
haurian fet y de molts no se haurian trobat béns,
en què fer dita exequució y procehint ab maduresa y solicitut se va tot cobrant y és cert no restarà quantitat alguna inexhigible, lo que·s deu a
dit Quintana per lo modo ha tingut en solicitar y
cobrar dit dèbits. Y és de crèurer que ninguna altre persona, a no ésser tan interessada en què
dits dèbits no fossen inexhigibles per lo seu //
128r // interès del General, no hauria portat d’eixa manera la cobrança. Y axí donant a vostres
senyories las presents respostas y perquè conste
de sa diligència, requereix al scrivà major que
per observança dels capítols de Cort, continue la
present al peu de dit acte, de tal manera que del
hu sens l’altre no donessi liure còpia ni fefahent,
per ésser axí de justícia. Officio et cetera. Quae licet et cetera».
La qual manaren ses senyories ésser legida per
mi, scrivà major y secretari del General, y aquella aprés legida continuàs en lo dietari de la present casa al peu de la suplicació a ell dit Quintana presentada, manant que de la una sens l’altra
no se’n donàs còpia. De quibus et cetera. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die los senyors deputats, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui per sa
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indisposició no·y pugue assitir y lo senyor deputat militar qui·s trobave fora la present ciutat,
anaren consistorialment ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials de
la present casa, en la casa del senyor comte de
Sancta Coloma, scituada en lo pla de Sanct
Francesch de la present ciutat, a hont posava lo
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província. Y
arribats a sa presència donaren la benvinguda y
n’ora bona. E sa excel·lència respongué que
agrahia molt a ses senyories lo bon cuydado y
que ell ho tindria en la memòria per a què,
quant se offerís occasió, feria mercè a ses senyories y al Principat en tot allò que la occasió li daria loch.
Dimars, als XVI. En aquest die en la matinada los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, per medi del molt il·lustre noble y
magnífichs senyors Joseph Claresvalls, prior de
la iglésia // 128v // de Sancta Anna de la present
casa, don Miquel de Rocabertí y Jaume Bru,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
de Barcelona y savi Consell de Cent de aquella,
una embaxada en rahó del negoci del quint de
la dita present ciutat, la qual embaxada explicaren primer de paraula y donaren còpia de aquella en scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, antecessors nostres,
per a què la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, restàs servida esta ciutat aconsolada y tot lo Principat alegre y content, feren
molts grans diligèncias per a què·s prengués assiento en la pretenció del quint. Permeté Déu
no fossen de effecte y guardar-nos altra occasió
més abte y convenient, la qual tenin ja vuy en las
mans per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general
per sa magestat en aquest Principat y sos comtats, ha fet mercè a esta ciutat y a tot lo Principat
de arribar en ella y prestar lo solit jurament de la
mercè y honra que sempre esta ciutat y tot lo
Principat ha rebut de sa excel·lència, y del contentó que mostra, a nostres embaxadors en la
vila de Perpinyà, tenir de la nova mercè que sa
magestat li havia fet del govern d’esta província,
esperam y confiam felices y pròsperos successos
en esta pretensió, y altres majors y que·ns farà
mercè a tots de interposar-se ab sa magestat per
a alcansar-los. Y axí nosaltres per no faltar a nostres obligacions y guardar la correspondència
que esta casa ha tingut ab la de la present ciutat,
representam a vostra senyoria y diem que confiam ab Déu y sa magestat que vostra senyoria
alcansa lo fi que desija y tots necessitam, si vos-

tra senyoria suplica a sa excel·lència ab las veras
que vostra senyoria sab fer, li fassa mercè de interposà y ab sa magestat, per lo assiento de dit
quint, offerint a vostra senyoria la // 129r // diligència y poder que a vostra senyoria aparexerà
que podem y devem fer assegurant a vostra senyoria que affectam en esta occasió y moltas altres emplear-nos en cosas del servey de vostra
senyoria, y que a totas ella acudiren ab las veras
que las obras donaran clara y evident demostració».
E poch aprés tornats dits senyors embaxadors,
referiren a ses senyories en son consistori que
ells eren anats en la casa de la Deputació, ab las
masses grans devant y acompanyats de molts officials de la present casa, y havien reportat a dits
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent la dita embaxada y aquella explicada,
primer de paraula y després donada en scrits, de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors consellers y savi Consell de Cent, parlant lo senyor conseller en cap,
en nom de tot lo Consell, havia respost de paraula, que estimaven a ses senyories la mercè los
havien fet y lo bon cuydado tenien de les coses
de la ciutat y que, puis estaven junts, tractarien
lo negoci mencionat en dita embaxada, y de la
resolució se pendria, farian sabidors a ses senyories.
Dimecres, a XVII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, absent de aquell los
senyors deputats ecclesiàstich y militar, los noble y magnífichs senyors don Joan de Eril, en
Barcelona populat, y Joseph Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, de part dels molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent de la
present ciutat, los quals primer de paraula y després en scrits, explicaren a ses senyories una embaxada en resposta de la que, lo die de aÿr dits
molt il·lustres senyors // 129v // consellers y savi
Consell de Cent reberen de ses senyories, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. De la embaxada de vostra senyoria legida en lo savi Consell de Cent a
16 de aquest y també de les demés accions, que
fent mercè a esta ciutat en totas occasions de
son beneffici sia conciderat ab vostra senyoria,
ha entès lo bon zel ha tingut sempre y té vostra
senyoria en sos augments y en lo stat present
per lo bon assiento de la matèria de quints de
què donam a vostra senyoria les degudes gràcies. Ab estas finesas veu esta ciutat fia vostra
senyoria, com pot, a nostres obligacions ab majors aventatges, la correspondència que tindrà
sempre Barcelona de servir a vostra senyoria. Y
axí ha deliberat que ab embaxada se supercàs a
sa excel·lència fos servit de intercedir ab sa ma683

gestat per a què dita matèria de quints tingue lo
assiento que·s desija, y que ab sa presència fassa
mercè de honrar esta ciutat, attès la experiència
ha ensenyat que la absència de sa excel·lència ha
differit dit assiento, y que suplicàssem a vostra
senyoria com suplicam, sie servit fer mercè de
continuar estos benefficis, com ho espera de
vostra senyoria, assegurant-se que per ells li restarà viva memòria de servir-los a vostra senyoria».
E ses senyories respongueren de paraula que
agrahien lo bon cuydado havian tingut en
respòndrer a la dita embaxada, dient que sempre estaran promptes y aparallats en acudir a
servir a ses senyories y present ciutat.
En aquest mateix die en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya per medi del molt il·lustre, noble
y magnífichs senyors don Ramon de Queralt,
thesorer y canonge de la Seu de Barcelona, don
Francisco Vilalba y Joseph Miquel Quintana,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
embaxada en // 130r // rahó del negoci corrent
del quint, lo qual explicaren primer de paraula y
després liuraren còpia de aquella en mans de sa
excel·lència, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
entès los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, que los consellers y savi Consell de
Cent d’esta ciutat han suplicat a vostra excel·lència los fes mercè en interposar-se ab sa
magestat, que Déu guarde, entretant honrar-los
vostra excel·lència ab sa presència, com a tant
interessats en los médios y augments de Barcelona, prostrats als peus de vostra excel·lència ab
viva sperança que vostra excel·lència la honrarà,
suplican a vostra excel·lència sie de son servey
fer-li esta mercè, assegurant a vostra excel·lència
que tot lo Principat la rebrà per pròpria y perpètuament la servirà a vostra excel·lència».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en la casa del senyor comte de Sancta
Coloma, scituada en la plassa de Sanct Francesch, hont habita sa excel·lència, ab las masses
grans devant, acompanyats de molts officials de
la present casa, y havien reportat a dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa
magestat la dita embaxada, y aquella explicada
de paraula y després donada en scrits de la manera que per ses senyories los ere estat ordenat,
y que dit excel·lentíssim senyor havia rebuda
aquella ab grandíssima demonstració de volun-
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per a què tots los fels christians pregassen per la
pau, quietut y concòrdia dels prínceps christians.

tat y que restava agrahit del bon cuydado tenian
los senyors deputats de las cosas de la ciutat, y
que miraria lo contengut ab dita embaxada y
tornaria resposta en aquella per scrits.
133r

E aprés lo endemà que comptàvem a divuit de
dits mes y any, personalment constituït en lo
consistori de ses senyories, mossèn Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor,
lo qual donà y entregà a ses senyories un paper,
contenint la resposta feya sa excel·lència a la embaxada li era estada feta lo die de aÿr, lo // 130v
// qual dix li havia donat sa excel·lència. La qual
resposta fonch per mi, dit scrivà major y secretari del dit General, legida de manament de ses
senyories, y manaren aquella fos continuada en
lo present dietari, y és del tenor següent:
«Toda la seguridad con que vuestra senyoría està
de que he de procurar se conponga la materia de
los quintos desta ciudad, merece el desseo con que
he procurado acudir a las cosas de este Principado. Y con mucho gusto haré lo que la ciudad me
pide, interponiéndome con su magestad y deteniéndome en este lugar todo el tiempo que me le
dieren las materias del exército. Esperado que los
expedientes, que por parte de la ciudad se me propondrán, seran tales que podré con ellos dexarla
en el estado que dessea. Y de vuestra senyoría prometo continuará el ajudiar a esto para que siempre tenga vuestra senyoría en ello, la parte que
merece su cuydado».
131r

Dimars, a XXIII. Festa de sancta Tecla.

131v

Dissabte, a XXVII. Festa dels gloriosos metges.
Dilluns, a
Hierònym.

XXVIIIIo.

Festa del gloriós sanct

Dimars, a XXX. Festa del gloriós sanct Miquel.
132r

Octubre MDCXXXVI
Divendres, a III. En aquest die mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació com Onoffre
Massanés, mercader sobrecullidor del General
en la part de ponent, ha comptada y pagada la
terça de octubre, novembre y dezembre de
1635, acceptats los libres y diners de la taula de
Viella en la Vall de Aran, Vimbodí y la Spluga
Calba y Çarreal, la qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari.

132v

Dimecres, a VIII. En aquest die féu solempne
professó per la present ciutat fent la ronda de la
professó de Corpus, per rahó de un jubileu
grandíssim que lo Sanct Pare havia concedit,
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Dijous, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats, estant consistorialment assentats en la sala del consistori, faltant en aquell lo
senyor deputat militar qui·s trobava fora la present ciutat, entregaren y liuraren a mossèn Joseph Miquel Quintana, exactor del dit General,
present en lo consistori, lo libre intitulat Ferrando, paga de la qual entrega manaren a mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del
dit General, fes nota en lo present dietari de la
dita entrega.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
lo senyor deputat militar absent de la present
ciutat, anaren consistorialment ab cotxos, ab los
porters y masses grans devant, acompanyats dels
officials del General y present casa de la Deputació, a mirar y regonèxer las fonts del dit General, lo que feren per a satisfer y cumplir a la obligació de lur càrrech, com és acostumat quiscun
any.
Dissabte, a XI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, acceptats lo senyor deputats, ecclesiàstich, qui per //
133v // sa indisposició estava absent del present
consistori, y lo militar absent de la present ciutat, anaren consistorialment ab los porters y
masses grans devant, acompanyats dels officials
del general y present casa de la Deputació ab
cotxos, a visitar lo excel·lentíssim senyor duch
de Cardona, lloctinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, lo qual los havia
enviat a sercar. Y arribats dalt, sa excel·lència los
hisqué a rèbrer en una sala de son palàcio, y
fent-se las degudas cortesias se assentaren en
unas cadires de repòs, que ja per dit effecte estaven posades. Y assentats sa excel·lència los digué
y representà, de part de sa magestat, la gran necessitat tenia de fortificació lo castell de Perpinyà y que axí sa excel·lència procuràs que ditas
fortificacions se passassen avant del que restava
de las cent mília liuras que en las Corts del any
1585 foren reservades per fortificacions de fortalesas, del que sa magestat se’n tindria per molt
servit. E ses senyories respongueren, parlant lo
senyor deputat real en nom del consistori, que
lo consistori procurarie acudir ab molta puntualitat al servey de sa magestat y del que resoldria
lo consistori, tornaria resposta a sa excel·lència.
Y encontinent se alsaren y fent las degudes cortesies se despediren de sa excel·lència, y ab lo
mateix acompanyament se’n tornaren en la present casa.

134r

Dimars, a XIIIIo. En aquest die en la matinada,
los senyors deputats y oÿdors, acceptats los senyors deputat ecclesiàstich, qui per sa indisposició estava desganat, y lo militar absent de la present ciutat, anaren consistorialment ab cotxos,
ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molt officials del General y present casa
de la Deputació, ab embaxada al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
de sa magestat en aquesta província, per la resposta li havien promès tornar a onse del corrent.
Y arribats a palàcio foren rebuts de sa excel·lència ab gran demonstració de voluntat y se assentaren. Y assentats, parlant lo senyor deputat real
en nom del consistori, digué que lo consistori
havie deliberades girar per la fortificació del castell de Perpinyà per ara, quatre mília liuras, del
que sa magestat se tingués per servit, la qual resposta sa excel·lència los estimà molt dient ho
scriuria a sa magestat. Y axí se alsaren y fent las
mateixas cortesias se despediren de sa excel·lència y se’n tornaren ab lo mateix acompanyament
en la present casa, y manaren ne fos feta la present nota en lo present dietari.
Dijous, a XVI. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal // 134v // del General,
donaren y liuraren a ses senyories en son consistori un vot en scrits per ells, dits magnífichs assessors, advocat fiscal y altres doctors aplicats,
fet acerca si Agustí Forés pot fer lo offici de veguer de la present ciutat de Barcelona o no, lo
qual manaren ses senyories fos continuat en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors aplicats devall scrits, acerca de
la provisió que sa magestat ha feta de la persona
de Agustí Forés, donsell en Barcelona populat,
en regent la vegueria, si aquella encontra ab las
generals constitucions de Cathalunya per las
causas y rahons deduhidas per lo procurador del
General y per part de Pere Atxer de la vila de
Camprodon, part privada, y a ses senyories representades. Vist un procés original portat en la
vila de Camprodon en poder de Pal·larí Blanch,
notari, sobre una querela feta y donada contra
dit Forés en lo judici de taules, del temps que
fou veguer de aquella vegueria de Camprodon,
a instància de dit Pere Atxer de dita vila. Vista
una informació rebuda devant de dits senyors
deputats eo devant dits assessors sobre de haver
donat dit Forés soldats al rey nostre senyor, per
haver lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona. Y finalment tot lo que se havia de vèurer
y assenyaladament las constitucions generals de
Cathalunya, que d’estas cosas tracten.

685

Attès que ab la constitució IIIIo que comença
«Tot veguer», títolada «De offici de jutges de
taula», està ordenat que penjant lo judici de
taules, ningun official puga tornar usar del offici
fins que la inquisició sie terminada y finida, y
feta satisfacció del dany donat, y si condempnat
serà en alguna cosa, lo official, per rahó del offici, que en ningun temps puga tenir lo offici del
rey nostre senyor concedint al officiala // 135r //
que puga apel·lar una vegada tant solament,
però que no puga tornar al offici fins que sia determi(na)da la apel·lació. Y per la constitució 5
del mateix títol que comensa «Com en la Cort»,
està disposat que·l official que tindrà taula no
puga tornar a ningun offici del rey nostre senyor, fins que lo judici de taula sie finit y la inquisició sie determinada y cumplida per sentència y satisfacció feta, com ab altres constitucions
estava abans ja disposat, las quals constitucions
y lo disposat en ellas està confirmat en la constitució 7, que comensa «Ordenam», del mateix
títol, y per la constitució 3, que comensa «Algun official», del títol «De persones prohibidas
regir officis», està disposat que ningun official
que serà condempnat en res, per rahó del offici
que haurà obtingut, en ningun temps puga tenir offici del rey nostre senyor. Y finalment ab la
constitució 6 que comensa «Volem», de dit títol «De personas prohibidas regir officis», està
prohibit que de aquí avant a algú que hage tingut offici de jurisdicció, fins que taula hage tinguda y per sentència diffinitiva ne sie absolt,
no·s pot cominar algun offici de jurisdicció, ni
se li poden dar esperanças de haver-li·n de dar,
ni·s pugan cominar a parents, sots sperança
que·l hagen de tornar a dit official. Després definida la causa, consta que dit Agustí Forés, en
lo trienni que acabà en lo any 1633, fonch veguer de la vegueria de Camprodon y que acabat
son offici, se li cridaren las taulas en lo judici de
las quals, dit Pere Atxer, de la dita vila de Camprodon, donà querela contra lo dit Forés per
haver-li, al temps que era veguer, pagat un colp
de puny en la cara y coses aportant-lo a la presó,
y haver-lo arrestat aprés en sa casa per spay de
sexanta dies o més, ab pena de quatre-centas
liuras per rahó del qual fonch necessari que dit
Atxer recorregués al Real Consell Criminal y
obtenir allí, com obtingué, remissió y absolució, y constà que, en la sentència que·s proferí
en la dita querela per los jutges de taula a 28 de
juny 1633, és estat // 135v // dit Agustí Forés
condempnat en haver de esmanar y refer al dit
Pere Atxer lab injúria y los danys y gastos a ell
causats, per rahó de dita injuria y captura, tatxant y moderant aquells en dos-centas liures
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1760-1761.
b. a continuació ratllat, iuria.
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moneda barcelonina, juntament ab las despeses.
Y si bé consta haver apel·lat dit Forés de dita
sentència, per no se ha encara declarat en aquell,
ans penja encara indecissa devant dit jutge de
apel·ls. Per ço tot lo qual, los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són de
vot y parer que lo dit Agustí Forés rebus ut nunc
mentras no esta revocada la sentència primitiva,
ni finit lo judici de taulas per absolució de son favor feta, resta inàbil per a poder obtenir ningun
offici del rey nostre senyor y per consegüent, ni
lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona,
per a ser contra las ditas generals constitucions
de Cathalunya y altres aplicables, a la defensa de
las quals y al prejudici y rompiment de aquellas,
tenen obligació los molt il·lustres senyors deputats de opposar-se ab embaxadas y altrament, en
la forma acostumada, fent a saber juntament a sa
excel·lència ab la embaxada, que lo procurador
del General no sols ha donat quexa contra dit
Forés de dita contrafacció, però encara dit y deduït que dit Forés havia donat, per obtenir dit
càrrech, alguns soldats a sa magestat, que li costaven molt ducats, dient que ab axò, també se
havia contrafet a altres constitucions y senyaladament a la constitució 7 que comensa «Statuïm», del títol «De offici de veguers»a, no rebrà
preu o prèstich algú, y per la constitució 13, que
comensa «Com segons las constitucions», títol
«De persones prohi(bi)des regir officis», després
de haver dit que segons constitucions de Cathalunya algun offici no dega ser donat ni comanant
per diners, y després de haver confirmades aquellas, se ordena y statueix a las ditas constitucions,
ajustant que si algú per si o per altri, directament
o indirecte, haurà promès, prometrà o darà diners, argent o servey algú valents mésb // 136r //
de deu sous, o farà promissió, obligació al senyor
rey o altre qualsevol persona, per obtenir algun
offici de jurisdicció dins lo present principat
de Cathalunya, ara sie perpetual o temporal, si
aquell en dita manera obtindrà, sie privat del dit
offici o officis, e sie hagut per infame sens alguna
dispensació e inàbil per deu anys a obtenir offici
de jurisdicció real en Cathalunya, sobre del qual
fet se està actualment rebent informació devant
dels assessors del General, de la qual fins vuy resta provada ab dos testimonis contestes y altres
singulars y altre de fama pública, la confessió
extrajudicial que ne ha fet dit Forés, de la qual
informació, acabada que sia de rèbrer, se donarà
rahó a sa excel·lència del que més avant resultarà
d’ella. Vidal, assessor. Fabreguers, fisci Generalis
advocatus. Don Raymundus de Magarola, assessor. Fontanella, consulens. Peralta, consulens. De
Paz, consulens. Malla, consulens».
a. a continuació ratllat, en la qual.
b. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17611762.
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Divendres, a XVII. En aquest die en la matinada
los molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, per medi del molt il·lustre noble
y magnífichs senyors don Ramon de Queralt,
thezorer y canonge de la Seu de Barcelona, don
Joan de Erill y Diego Monfar y Sorts, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, una embaxada en
rahó de haver de aportar la vara de veguer de
Barcelona Agustí Forés, la qual explicaren a sa
excel·lència, primer de paraula y aprés donaren
en mans de sa excel·lència còpia de aquella, //
136v // la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per generals constitucions de Cathalunya, col·locades
baix del títol «De offici de taula», y per la constitució 3 y 6, sots títol «De persones prohibides
regir officis», està disposat que tot veguer o altre official real que serà querelat y condempnat
per los jutges de taula de la vegueria a hont
haurà exercit lo offici de jurisdicció real, no
puga obtenir aquell fins a tant que de dita querela sie absolt. Y havent tingut notícia los deputats del General de Cathalunya que Agustí Forés, donsell, ha obtingut de sa magestat lo offici
de regent la vegueria de Barcelona per lo present trienni y que instà lo jurament per exercir
aquell, y que per part del procurador fiscal y de
Pere Atxer de la vila de Camprodon los és estat
representat que dit Agustí Forés, éssent estat
veguer de la vila de Camprodon y durant son
offici, havie donat un colp de puny en la cara y
cosas a dit Atxer, capturant-lo y detenint-lo
arrestat ab quatre-centas liuras, per spay de més
de sexanta dies. Y que precehint legítima querela en lo any 1633 devant dels jutges de taula de
dita vila de Camprodon, fonch condempnat a
pagar a dit Atxer dos-centas liuras per la injúria
y danys a ell feta y causats, de la qual sentia fins
lo die de vuy no està absolt dit Forés. Y per conseqüent, obstant las alt referidas constitucions y
altres aplicades dit Forés resta inhàbil per a obtenir y exercir lo dit offici de regent la vegueria
de Barcelona ni altre de jurisdicció. Per ço y altrament dits deputats, a qui toca la observança
de ditas constitucions y exir al reparo y deffensa
de aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors ordinaris y advocat fiscal del General y altres doctors aplicats en dit fet, representan a
vostra excel·lència extrajudicialment lo dit, encontre a ditas generals constitucions y inhabilitat de dit Forés per a obtenir dit offici // 137r //
de regent la vegueria de Barcelona o altre de jurisdicció, y ademés del sobredit de què consta
per pròpria confessió de dit Forés, y constarà
plenament de la informació que se està rebent,
instant lo procurador fiscal del General, de què

sat, y axí era inhàbil per a poder obtenir offici
algú de veguer o altre de jurisdicció, fins a tant
fos absolt de dita querela, comforme està axí
disposat per las generals constitucions de Cathalunya col·locades baix títol «De offici de jutges de taula» y de la constitució 3 y 6, sots títol
«De persones prohibides regir officis», y que
axí, essent provehit dit Forés en regent la vegueria de Barcelona per lo corrent trienni, restava inhàbil per a obtenir aquell en virtut de ditas
generals constitucions, per lo que és estat consultat lo sobredit fet per dits senyors deputats
als assessors del General y doctors aplicats, los
quals han declarat en la forma acostumada, donant y liurant a dits senyors deputats vot en
scrits, de què dit Forés, obstant ditas generals
constitucions 6 de sobre mencionades, no podie exercir lo dit càrrech de veguer de la present
ciutat. Y en exequució de aquest vot, ab embaxada han suplicat a sa excel·lència fos de son servey en manar no donàs loch a que dit Forés jure
y exercesca dit càrrech de veguer. Per ço dits
senyors deputats, axí en conformitat de la correspondència que sempre ha tingut la casa de la
Deputació ab la de la present // 138r // ciutat,
suplicant a vostra senyoria sie servit instar ab los
medis a vostra senyoria ben vistos ab sa excel·lència, que dit Forés no preste son jurament
per a regent la vegueria de Barcelona ni vostra
senyoria accepte aquell, obstant lo demuntdit y
permès assentar a vostra senyoria de les demuntditas cosas, donan y liuran a vostra senyoria còpia de dita embaxada y del vot dels dits assessors y doctors aplicats. Y fan a saber a vostra
senyoria que, ultra del sobredit, se està rebent
informació de la qual consta ja de què dit Forés
ha contrafet a las constitucions 12 y 13, títol
«De personas prohibides regir officis», per haver donats alguns soldats per obtenir dit offici
de veguer, que de acudir vostra senyoria a esta
obligació los dits deputats ne rebran particular
gràcia y mercè de la mà de vostra senyoria».

dit Forés ha donat a sa magestat vint soldats o
més per a obtenir lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona, o lo que directament encontra a las generals constitucions de Cathalunya, sots títol «De persones prohibides regir
officis», y a la constitució 7, títol «De offici de
veguer» y altres aplicables, suplicant a vostra excel·lència sie de son servey manar no·s done
loch a que dit Forés se li reba lo jurament de dit
offici ni exercesca aquell, ans bé sie lo dit offici
provehit en persona hàbil per observança de
dita generals constitucions, privilegis y consuetuts del principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, que dits deputats ho rebran de vostra excel·lència a singular gràcia y
mercè».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, absent de
aquell los senyors deputat ecclesiàstich y militar,
que ells eren anats en la casa de senyor comte de
Sancta Coloma, hont està y habita sa excel·lència, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present
casa de la Deputació, y havèn reportat al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat,
la embaxada los ere estada encomanada, la qual
li havian explicada primer de paraula y després
donà en scrits, de la manera que per ses senyories los ere estat ordenat, y que dita sa excel·lència havia rebuda aquella responent-los que miraria los papers y serviria las constitucions de
Cathalunya.
En aquest mateix die en la tarda, los dits molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels magnífichs senyors
Francesch de Tamarit, donsell, y Joseph Móra,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers // 137v // de la present ciutat una embaxada acerca del ser veguer
de la present ciutata de Barcelona Agustí Forés,
la qual embaxada explicaren primer de paraula y
després donaren y liuraren aquella en scrits,
comforme los ere estat ordenat per ses senyories, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En lo consistori dels
deputats del General de Cathalunya és estat representat per part del procurador fiscal del General y de Pere Atxer, de la vila de Camprodon,
que essent estat Agustí Forés, donsell, veguer
de dita vila, havie donat un colp de puny y cosas
a dit Pere Atxer y que per rahó de dit fet, instant
dit Atxer, ne era estat querelat y condempnat
per los jutges de taula de dita vila en pagar doscentas liuras per la injúria y agravi li havie cau-

E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en la casa de la present ciutat de Barcelona y que havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers la dita embaxada, laa
qual, primer de paraula la havien explicada y
després la havien donada en scrits, de la manera
que per ses senyories los ere estat ordenat. Y
que dits senyors consellers havien respost que
mirarien los papers y, del que resoldrien, farian
sabidors a ses senyories.
Dissabte, a XVIII. Festa del gloriós sanct Luch.
138v

a. a continuació ratllat, una embaxada.

Dilluns, a

XX.

En aquest die ses senyories rebe-

a. la qual, interlineat.
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ren en son consistori una carta del molt il·lustre
senyor don Francisco de Lupià, deputat militar,
lo qual se troba en la vila de Perpinyà, juntament ab una fe feta per lo doctor en arts y en
medicina Joan Salell, de la vila de Perpinyà, closa y auctenticada per Antoni de Ortega, notari
públich de dita vila, sots diada de 14 del present
y corrent mes de octubre, ab la qual fa relació
que ell actualment visità a dit molt il·lustre senyor deputat militar que·s troba desganat en
dita vila, sengrat dos vegades, y que ni lo és possible posar-se en lo camí, la qual carta y certifficatòria reberen per mans del noble don Joan de
Lupià, son pare, y manaren a mi, dit scrivà major y secretari del General, continuàs dita carta y
certifficatòria en lo present dietari. Consuatur
papiri signati littera A et B.

inconvenients que vostres senyories té molt ben
ponderats. Y axí suplica a vostres senyories lo
bras, vulla remòurer la matèria y sercar lo major
expedient se puga per conseguir del senyor virrey manar venir assí lo civil y córrer lo negoci,
com convé al servey de Déu nostre senyor y beneffici públich».

Dimars, a XXI. Festa de las gloriosas Verges.

En aquest mateix die mossèn Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del
General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, usant de la facultat que té
segons capítols y actes de Cort y observanças
del dit General y present casa de la Deputació,
sobre de desfer-se de dit son offici, per ser
aquell dels antichs, per ço renuncia com ab effecte renuncià dit son offici de síndich del General, en favor de mossèn Agustí Dalmau, també ciutadà honrat de Barcelona, son fill, en mà y
poder de ses senyories, ab los salaris y emoluments al dit offici pertanyents, suplican a ses
senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació y provisió de aquell en favor de dit mossèn Agustí Dalmau, son fill. E ses senyories respongueren que admetien la dita renunciació si y
en quant poden y per capítols de Cort los és lícit
y permès, y no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galí, Miquel Marquès, notaris
ciutadans de Barcelona, y Joseph Fita, scrivent
en Barcelona habitant.

E ses senyories respongueren que estimaven al
bras militar lo advertiment de las cosas contingudes ab la dita embaxada y lo bon zel tenien a
la conservació de las generals constitucions y
leys de la pàtria. Y que ses senyories manaren
mirar lo que convé fer en rahó de ditas cosas, assegurant-se al bras militar que per sa part no faltaran en cosa concernent a la obligació de lur
càrrech.

Dijous, a XXIII. Festa de la gloriosa sancta Eulàriaa.
139r

Dissabte, a XXV. En aquest die en la matinada
vingueren en lo consistori de ses senyories, absent de aquell lo senyor deputat militar, los noble y magnífichs senyors don Pedro Aymerich
Cruÿlles y de Sancta Pau, Miquel Joan Tavarner, donsell, y misser Aleix Tristany, ciutadà
honrat de Barcelona, de part del molt il·lustre
bras militar, los quals primer de paraula y després en scrits explicaren a ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar nos ha
ordenat vinguéssem a suplicar a vostres senyories
fossen servits de voler exir a la deffensa de las
contrafaccions, entenen se fan ab las cridas per lo
senyor virrey manades publicar y assenyaladament, en la que prohibeix los ajusts en festas majors sens expressa licència de sa excel·lència, entenent compèndrer las terras de barons de què
als dits se segueix grandíssim dany y generalment
a tot lo Principat y comtats per ser edicte general,
y cosa que sab a ley lo que en Cathalunya està reservat per lo rey nostre senyor y Cort General.

140v

Y també que sa excel·lència, estan assí en Barcelona y tenint més ministres ab si dels que disposa la constitució, quant sa excel·lència hix del
loch a hont resideix la Audiència, apar se contrafà // 139v // a la dita constitució y en la era
present se fan sobreb los danys passats ab tant
temps, com ha que no corra lo despaig de las
cosas de justícia, com solia residint en Barcelona
sa excel·lència y Real Consell, se segueixen los
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1762.
b. sobre, interlineat.
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Divendres, a XXXI. En aquest die constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en arts y en medicina Phelip Argila, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, féu relació com lo magnífich Francesch
Descallar y Surribas, sobrecullidor del General
en la part de levant, està detingut de malaltia
corporal ab febra continua ab gran perill de sa
vida, de tal manera que·s impossible poder acudir a la obligació de son offici y assò dix saber
per visitar-lo, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo dietari de la present
casa.
En aquest mateix die en la matinada, los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per medi dels molt reverents, nobles y
magnífichs senyors don Ramon de Queralt,
thezorer y canonge de la Seu de Barcelona, don

Joan de Eril y Jaume Bru, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor
en aquesta província, duas embaxadas, la una
per lo negoci corrent de tornar en la present
ciutat de Barcelona la Real Audiència y l’altra
per a remediar los grans danys reban los habitants y provincials en lo comtat de Rosselló,
acerca dels soldats, los quals explicaren primer
de paraula y després donaren en mans de sa excel·lència còpia de cada una de aquellas, las
quals són del tenor següent:

nen representen aque·ls, haurà de ser forçós dexar y desemparar ses cases en notable dany de
aquells. Y com als deputats del General de Cathalunya incumbesca, per rahó de son càrrech,
lo procurar remediar los danys que·s causen als
naturals y habitants de aquest Principat. Y axí bé
als de dita terra de Cerdanya representan a vostra excel·lència extrajudicialment sie de son servey manara als capitans, axí de cavalls com de infanteria, no fassen semblants oppressions y
vexacions als naturals de dita terra de Cerdanya,
que dits deputats esperan rèbrer esta mercè, que
com a tant justa de mà de vostra excel·lència».

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per part
dels deputats del General de Cathalunya, de paraula y ab carta de 22 de octubre 1635, és estat
representat a vostra senyora la desconsolació,
inconvenients y notables danys que senten //
141r // los provincials de aquest Principat y comtats ab la absència de la Real Audiència, residint
en la ciutat de Gerona, y que entenian que la
causa que havia occasionat a vostra excel·lència
en mudar-la, aleshores no tenia la vigència que
abans, suplicant a vostra excel·lència fos servit
manar tornar dita Real Audiència y residir en
esta ciutat com abans. Y com fins vuy no hagen
obtingut dita mercè y honra de vostra excel·lència, havent-la rebuda molt gran lo Principat y
ciutat en residir vostra excel·lència en la present
ciutat, ab lo Consell Criminal, y conciderar que
la dita causa de ésser-se feta dita mutació de dita
Real Audiència cessà ja, y tenint lo Consell y
Audiència Civil en la dita ciutat de Gerona és de
gran praejudici per la expedició de las causas en
tercera instància, y que en la occasió present la
ciutat de Barcelona s’és ajustada en la materia
de quints y insta lo assiento de aquells ab las demonstracions que a vostra excel·lència son
notòrias, per ço y altrament, extrajudicialment
continuant la instància, dits deputats suplican a
vostra excel·lència sie de son servey continuar
en honrar en fer mercè a esta ciutat y Principat
ab sa presència y tornar en ella la Real Audiència com abans, per a què los ciutadans d’ella y
los provincials y los deputats qui en açò son
principalment interessats gozen de la consolació que de vostra excel·lència sempre se han
promès».

E aprés tornat dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, absent de
aquell lo senyor deputat militar per trobar-se
fora ciutat, que ells eren anats en la casa del senyor comte de Sancta Coloma, hont fa sa habitació sa excel·lència, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molt officials del
General y present casa de la Deputació, y havèn
reportat a dita sa excel·lència las dalt insertades
duas embaxades los eren estades encomanades,
las quals lib havian explicat primer de paraula y
després donades en scrits de la manera que per
ses senyories los ere estat ordenat, y que dita sa
excel·lència havia rebudas aquellas ab gran demonstració de voluntat, responent-los que miraria los papers y tornaria resposta als senyors
deputats.

Novembre MDCXXXVI
Dissabte, al primer. Festa de tots los Sancts.
142r

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per part
dels síndichs de la terra de Cerdanya nos és estat
representat las vexacions y oppressions que las
companyias de soldats de cavall y de infanteria,
que de molts dies atràs y al die de vuy estan allojades en dita terra de Cerdanya, fan als naturals
y habitants de aquella, fent-se donar menjar //
141v // y bèurer, axí a dits soldats com als cavalls,
fent-los per dit effecte notables extorsions, per
rahó de las quals, y dels mals tractes que·ls te689

Dilluns, a III. Die dels morts.
Dimecres, a V. En aquest die los senyors deputats reberen en lur consistori, absent de aquell
lo senyor deputat militar, per mans de Miquel
Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor
// 142v // en aquesta província, dues respostas,
ab dos fulls de paper differents continuades, les
quals dix haver-li donades lo excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en dita aquesta província, acerca de las
dos embaxadas que per part de ses senyories li
foren fetes a trenta-hu del passat, continuades
en lo present dietari, las quals respostas són del
tenor següent:
«Haviendo entendido por don Ramon de Queralt, don Joan de Erill y Jayme Bru lo que vuestra
senyoría me pide, sobre la buelta de las Audiencias a esta ciudad, devo decirles que el anyo passaa. a continuació ratllat, remediar.
b. a continuació ratllat, eren estat.
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do, hallándome en la villa de Castellón de Ampurias, me pidió vuestra senyoría lo mismo por el
prior de Santa Anna, don Francisco Grimau y
Francisco Bru, y respondí a vuestra senyoría que
daría qüenta a su magestad dello, por cuya orden
estavan trasladadas las Audiencias como lo hice.
Y assí ahora solo puedo decir a vuestra senyoría
que esto es orden de su magestad a quien podrá
vuestra senyoría representarle lo que a mi me
dice, estando muy cierto vuestra senyoría que desearé siempre todo lo que fuere de mayor servicio
de su magestad y benefficio desta provincia».

relació que, faltan a luyr dels censals, se manllevaren per fer y fabricar las galeras de Cathalunya
setse mil set-centas sexanta-duas liuras en proprietat, y en pensions, vuit-centas trenta-vuit
liuras y dos sous, la qual relació manaren ses
senyories fos continuada per mi, scrivà major y
secretari del General, en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel
Marquez, notaris ciutadans de Barcelona.
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Divendres, a XIIIIo. En aquest die Jacinto Morell, calafat de la vila de Coplliure del comtat de
Rosselló, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, per justas causas son ànimo
movents, per rahó de las quals no li ésa possible
poder acudir a la obligació // 144v // de son offici, renunciava com ab effecte ha renunciat, lo
dit offici de guarda ordinària del General de la
dita vila de Coplliure, del qual per los predecessors de ses senyories fonch provehit a 26 de febrer 1635, per a què ses senyories provehissen y
donassen aquell a la persona que ses senyories
aparexerà, suplicant-los fossen servits admètrerli la dita renunciació. E ses senyories respongueren que admetien la dita renunciació si y en
quant poden y per capítols de Cort lo és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.b
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Dimars, a XVIII. Festa de la edifficació de la Seu
de Barcelona. En aquest die en la tarda, los molt
il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya en Barcelona residints, anaren consistorialment, absent de la present ciutat
lo senyor deputat ecclesiàstich, ab cotxos, ab los
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, a donar la benvinguda a la excel·lentíssima senyora duquessa de Sogorb y Cardona,
la qual era vinguda de la ciutat de Lucena diumenge pròxim passat. Y arribats a sa presència,
ses senyories se assentaren ab sinch cadires de
cuyro vermell que ja estaven aparellades, a la
qual, fent-se las degudes cortesies, parlant lo
senyor deputat militar en nom de tot lo consistori, donà a sa excel·lència la n’ora bona y benvinguda de part del consistori y tot lo Principat,
offerint-se a sa excel·lència en tot allò que ses
senyories y lo Principat porian donar gust y
contentó a sa excel·lència. E dita excel·lentíssima senyora respongué de paraula que estimava
molt a ses senyories y a tot lo Principat en tot
allò que seria possible, comforme la experiència
amostraria. Y al cap de poch de alsaren y fent-se
las mateixas cortesias, ses senyories se despedi-

«He visto lo que en nombre de vuestra senyoría me
ha representado don Ramon de Queralt, don
Joan de Erill y Jayme Bru, sobre las vexaciones
que pretenden los síndicos de la tierra de Cerdanya, reciben de los soldados. Y aunque de aquellos
condados es la parte menos cargada de soldados la
de Cerdanya, con todo me informaré de lo que en
esto huviere y mandaré a los cabos tengan mucho
cuydado en que no se permita. Y si algun excesso
huviere havido en esto, se castigue, y que en todo se
guarden las constituciones deste Principado».
143r

En aquest mateix die entrà en lo consistori de ses
senyories lo magnífich misser Jaume Martí, ciutadà honrat de Barcelona, lo qual entregà tots
los libres de totas las terças, eren estats demanats
a Miquel Torrent, de Vilaller, en virtut del manament li fonch fet a instància del procurador
fiscal del dit General, despedit per lo scrivà major a 26 de setembre pròxim passat, dient ya scusant a dit Miquel Torrent que ell, per justas causas, no havia pogut aportar-los, y que axí los hi
havia enviats, los quals entregava a ses senyories
suplicant a ses senyories fossen servits manar ferne nota en lo dietari de la present casa.
Dijous, a VI. Festa del gloriós sanct Sever.

143v

Dilluns, a X. En aquest die present en lo consistori de ses senyories lo reverent Ramon Paÿssa,
prevere, servint lo offici del noble don Francisco
de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del
dit General, absent de la present ciutat, ha fet
relació a ses senyories, inseguint la disposició de
la sentència de la visita del General pròxim passada, feta y promulgada en la querela de número 15, la qual conté que lo regent los comptes
del General haja y sie tingut y obligat de fer relació de las cosas devall scritas, sots les penes en
dita sentència contingudes, a la qual se ha relació. Y axí obtemperant a dita sentència ha fet relació que lo compte ordinari del General, deu,
fins lo die present, al compte de galeres, vint-yun mil tres-centas sexanta-tres liuras y quatre
sous, moneda barcelonina. Y axí mateix ha fet
a. a continuació ratllat, sus.
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a. a continuació ratllat, im.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1762.

Diputados, he entendido la contradición que hazéys para que no se dé pocessión a Joan Agustí Forés del officio de veguer de essa ciudad, de que le
hize merced. Y porque no es justa dilatársela os
encargo y mando que alséys la mano desto para
que use de su privilegio, que esta es mi volundad.
Dada en Madrid a XV de noviembre MDCXXXVI.
Yo, el rey.

ren y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament, y manaren ne fos feta en
lo present dietari la present nota.
145v

Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die de orde y manament dels molt il·lustres senyors deputats, inseguint lo disposat y ordenat en la visita del General pròxim passada, fonch per mi Antoni Joan
Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y
secretari del dit General, intimada y notifficada
la dita ordenació y disposició feta per dita visita
als officials següents, trobats dins la present casa
de la Deputació ço és, a mossèn Narcís Fontanet, cavaller racional al servint lo offici de regent
los comptes, mossèn Ramon Paÿssa, prevere, a
Jaume Strada, servint lo offici de ajudant del
scrivà major, al magnífich Anton Descallar, servint lo offici de sobrecullidor del General de la
part de levant, y a Onoffre Massanés, sobrecullidor del General de la part de ponent, als quals
respectivament los fonch feta dita notifficació,
donant-los còpia a cada hu d’ells del libre, per
dita visita estampat, per a què, ignorància del
contingut en aquell, no puguen en ningun
temps al·legar, volent ses senyories que de la
dita notifficació y entrega ne sie levat lo present
acte y aquell ésser continuat en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí, notari, y Miquel Marquès, també notari, ciutadans
de Barcelona.
En aquest mateix die fonch per mi scrivà major
y secretari del dit General, donat de orde y manament de ses senyories, entregat a mossèn
Narcís Fontanet, cavaller racional del General y
present casa de la Deputació, una còpia auctèntica de un memorial entregat a ses senyories per
los senyors visitadors de la // 146r // visita del
General pròxim passat, en lo qual estan continuades totes les persones que són estades condempnades per dits senyors visitadors en algunas quantitats, per a què continue aquells
debitors del General en lo libre de Vàlues, a la
entrega del qual memorial foren presents per
testimonis Miquel Marquès, notari, y Joseph
Fita, scrivent.

Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Morlanes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
146v

Divendres, a XXI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Jacinto Vernet, mercader, ajudant comú del regent los comptes y racional, lo qual ha fet
relació a ses senyories que ell entregava a ses
senyories un memorial ab lo qual estaven continuats tots los errors se són trobats, tant en dany
de General com també de particulars, en la
comprobació se ha feta de totes les entrades y
exides del General de Cathalunya, del trienni
pròxim passat de 1632, feta en la stància dels
capbreus de ell dit Vernet, en presència dels
senyors oÿdors de comptes del dit General del
trienni corrent, axí que lo que s’és trobat en
dany del General importa tres-centas vint-yquatre liuras, set sous y quatre, continuada en
dit memorial ab sexanta-un partit. Y los errors
trobats en dany de particulars, importa quatre
liuras, divuit sous y dits diners y malla continuades ab quaranta partits, com largament en dit
memorial està contengut, lo qual memorial se
ha entregat al ajudant primer del scrivà major,
lo qual aportà a son càrrech los capbreus del
General per a què quant se anirà a firmar las
àpochas, pague y continue ab la àpocha lo que
lo General tenia obligació de pagar, y axí bé
passe en compte als qui trobarà en dit memorial
haver cobrat del dit General, lo que se’ls fos feta
en lo present dietari.
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En aquest mateix die fonch per mi, scrivà major
y secretari del dit General, donat y entregat a
Jaume Strada, notari, servint lo offici de ajudant
primer del scrivà major, durant la absència de
mossèn Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de
Gerona, qui obté lo dit offici, lo dalt dit memorial, trobat personalment dins la present casa de
la Deputació, per a què los contenguts en debitors al dit General en lo dit memorial, per haver
cobrat més del que se’ls devia, quant vindran a
firmar àpocha, los ho fassa pèndrer en compte.
Y axí bé als qui lo General deu lo ho fassa bo, de
la qual entrega de dit memorial manaren ne fos
llevat lo present acte. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats reberen per mans de mossèn Agustí
Forés, cavaller, una carta de la magestat del rey
nostre senyor acerca de la contradicció fan ses
senyories a dit Forés, per rahó de la gràcia que
sa magestat li ha feta de regent la vegueria de
Barcelona, la qual manaren ses senyories a mi,
scrivà major, la desclogués y legís en consistori,
la qual legida manaren continuàs y cusís en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«El rey.
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ció en lo // 148v // present Principat y comtats y
supliccassen a sa magestat fos servit, no sols tenir
a bé dita instància, però encara manar reparar ditas contrafaccions y altres de las quals, si fos estat
informat com no·u és estat és evident no haurie
obtingut dit Forés dita real carta, y que lo mateix
representassen a sa excel·lència, suplicant lo que,
en conformitat dels dits deputats, los fes mercè
de scríurer a sa magestat la justa causa ha tingut
y tenen de instar lo remey y reparo de ditas generals constitucions, y que no·s done loch a què
dit Forés preste dit jurament. Per ço, los deputats, representan a vostra senyoria dita resolució
y suplican a vostra senyoria continue en fer-los
mercè, y que ab la mateixa conformitat del dalt
referit, responga a la carta de sa magestat, representant-li ditas contrafaccions y altres ja referides en altre embaxada, y la justa causa de dita
instància, suplicant a sa magestat reparo de
aquellas y a sa excel·lència lo mateix, que per
part de dits deputats se li suplica ab embaxada,
còpia de la qual se entrega a vostra senyoria, que
a més que lo principal interès de la observança
de generals constitucions y privilegis de la ciutat
és comú, dits deputats ho rebran a mercè de vostra senyoria, offerint la deguda correspondència,
comforme fins vuy sempre han tingut los deputats a vostra senyoria».

Dimars, a XXV. Festa de la gloriosa sancta Catharina màrtir.
Dijous, a XXVII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya, lo ecclesiàstich absent de la present
ciutat, per medi dels noble y magnífichs senyors
don Vicents Magarola y Miquel Joan de Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat una embaxada, acerca la pretensió de
Agustí Forés de ser regent la vegueria de Barcelona, de la qual sa magestat li té feta mercè, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren y liuraren aquella en scrits, comforme per
ses senyories los ere estat ordenat, y entregantlos còpia de la embaxada que ses senyories havien deliberat fer a sa excel·lència y de una
sentència feta contra dit Forés, com largament
en // 148r // dita embaxada està contengut, que
és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En conformitat de la
carta de sa magestat que Agustí Forés ha obtingut, affectant la assitència de vostres senyories
en lo jurament que procura prestar per exercir lo
offici de regent la vegueria de Barcelona per lo
trienni corrent, del qual ha alcansat privilegi de
sa magestat, los deputats y oÿdors del General
de Cathalunya han rebut altra carta per mà de
dit Forés, de sa magestat, en data en la vila de
Madrit de 15 del corrent mes de novembre, encarregant-los ab aquella y manant-los alsen la
mà en la instància que contra la exequució de dit
privilegi fan, y havent tingut de vostres senyories
lo avís de dita carta y un recaudo, per lo síndich
de vostres senyories, perquè dits deputats avisassen a vostres senyories lo que podian fer-los
mercè, en continuació de las diligèncias fetas en
la materia, consultaran als assessors ordinaris de
la casa y advocat fiscal y altres doctors aplicats,
las ditas cartas reals y lo que devien y podien fer
en servey de sa magestat y en beneffici del Principat y obligació de lurs officis. Y dits assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats, ab intervenció
del magnífich misser Joseph Orlau, advocat de
vostres senyories, los han aconsellat que devien
respòndrer a la carta de sa magestat respresentant-li lo encontra de generals constitucions
que, salva sa real clemència, hi havie en haver
obtingut, dit Forés, lo privilegi de regent la vegueria de Barcelona, las embaxadas a sa excel·lència en orde del sobredit fetas, anyadint la
nova causa de la instància per ser estada confirmada en causa de appel·lació la sentència feta en
lo any 1633 per los jutges de taula de la vila de
Camprodon contra de dit Agustí Forés, extant
la qual, sens dubte algú, segons la constitució 4,
títol «De jutges de taula y altres aplicables», és
persona inhàbil per a obtenir officis de jurisdic-

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, absent de
aquell lo dit senyor deputat ecclesiàstich, que
com és dit era fora la present ciutat, que ells
eren anats en la casa de la ciutat y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers la embaxada los era estada encomanada, la qual havien explicada primer de paraula y aprés donada
en scrits, de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat, entregant-los així mateix còpia dels papers feya mencióa dita embaxada, y
que dits senyors consellers havien rebuda aquella ab grandíssima demonstració y havien respost mirarien los papers, y del que deliberarien
ne farien sabidors a ses senyories.b
149r
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E aprés als XV de dezembre mil sis-cents trentay-sis los molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, per medi dels magnífichs senyors
lo doctor Àlvaro Antoni Bosser, cavaller, y Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, reberen en son consistori una embaxada, contenint la resposta feyan a la dita embaxada a dits
senyors consellers, per ses senyories enviada sots
jornada de 27 del corrent, la qual explicaren primer de paraula y després la liuraren en scrits, la
qual és del tenor següent:
a. a continuació ratllat, de.
b. a continuació dues sentències transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1762-1764.

«Molt il·lustres senyors. La justa causa que ha
tingut vostra senyoria y cohoperant ab ella també esta ciutat, de què no·s donàs loch a què
Agustí Forés prengués pocessió del offici de veguer, originada de la sentència proferida contra
d’ell en lo judici de taula de la vila de Camprodon, confirmada en causa de appel·lació, per las
quals, és contra constitucions de Cathalunya
exercesca dit offici. Escriguérem al rey nostre
senyor significant a sa magestat la occasió de
desconsuelo que tenia tota esta província en la
violació de sas leys, suplicant-lo que per sa real
clemència manàs posar en concideració estas
cosas y que la petició de vostra senyoria y d’esta
ciutat, tingués en sa real presència la gràcia y
bon despaig que de sa real mà confiavan estos
sos fidelíssims vassalls. Y volent dar-ne esta ciutat notícia ab embaxada a vostra senyoria, ne reberen los consellers altra, en rahó de la qual y de
la voluntat ab què affecta Barcelona las cosas de
vostra senyoria, a més de son propri interès,
que·l concidera molt gran en esta materia, ne
feren altra a sa excel·lència, suplicant en aquella
fos servit scríurer y intercedir ab sa magestat per
a què se alcanse lo que vostra senyoria ha manat
significar-nos y desijam, tot fou servit respòndrer que desÿava dar gust a la ciutat y volia
guardar les constitucions de què donà notícia a
vostra senyoria Barcelona, la qual estarà ab la
disposició que sempre de servir a vostra senyoria».
E ses senyories respongueren que agrahian molt
a dits senyors consellers y present ciutat lo bon
cuydado tenian de las cosas del Principat.
149v

En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya, lo ecclesiàstich absent de la present
ciutat, per medi del molt reverent, noble y magnífich senyor lo doctor Joan Reart, degà y canonge de la sancta iglésia de Tortosa, don Vicents Magarola y Bernat Valencas, ciutadà
honrat de Gerona, enviaren al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, una embaxada
acerca de la gràcia que la magestat del rey nostre
senyor ha feta a Agustí Forés, de regent la vegueria de Barcelona, lo que encontra ab las generals constitucions de aquesta província, la
qual explicaren a sa excel·lència primer de paraula donant còpia de aquella y dels papers en
aquell mencionats, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab embaxada feta a vostra excel·lènciaa ... se representà
que lo privilegi de offici de regent la vegueria de
a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.
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Barcelona, obtingut de sa magestat en favor de
Agustí Forés per lo present trienni, encontraria
a las generals constitucions de Cathalunya referidas en la embaxada y en particular, ab la constitució quarta que comensa «Tot veguer», títol
«De offici de jutges de taula», en la qual està ordenat que penjant lo judici de taula ningun official puga tornar usar de offici de jurisdicció fins
que la inquisició sie determinada. Y si condempnat serà lo official per rahó de offici, que
en ningun temps puga tenir offici de jurisdicció
del rey nostre senyor, concedint-li tant solament puga appel·lar una vegada. Y que dit
Agustí Forés, precehint legítima querela en lo
any 1633 devant dels jutges de taula de la vila
de Camprodon, fonch condempnat en pagar a
Pere Atxer de dita vila, per la injúria y danys ab
dol de dit Forés, fets y causats a dit Atxer, doscentas liuras, de la qual sentència penjà causa de
appel·lació. Y a vostra excel·lència se suplicà fos
servit manar no·s donàs loch al jurament per lo
exercisci de dit offici de veguer instava prestar
dit Forés, a la qual embaxada fos servit vostra
excel·lència // 150r // respòndrer que miraria los
papers y servaria las ditas generals constitucions.
Y com per part de dit Agustí Forés se hage obtingut carta real en data en la vila de Madrit als
sinch del corrent mes de novembre per a los deputats, contenint que, havent entès sa magestat
la contradicció que·s fa a dit Forés en lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona, los manà
que alsen la mà de la instància per a què use del
privilegi, per ser aqueixa sa real voluntat, la qual
carta presenta dit Forés als deputats. Y és cert
que dita real carta ha obtingut dit Forés surreptíciament, callant la veritat y causa de la instància de dits deputats y obligació de lur càrrech,
en observança de generals constitucions. Y haver-se succehit que, en causa de appel·lació interposada per dit Forés de la dita sentència dels
jutges de taula de la vila de Camprodón, és estada aquella confirmada, comforme consta de la
còpia que se entregà a vostra excel·lència. Per ço
dits deputats, precehint vot y parer dels assessors ordinaris y advocat fiscal del General y altres doctors aplicats, han resolt respòndrer a la
carta de sa magestat y donar-li rahó de las alt referidas y altres contrafaccions de constitucions
generals de Cathalunya, ab las quals encontra lo
dit privilegi de regent la vegueria de Barcelona
concedit a dit Forés, salva sa real clemència, per
a què enterat sa magestat de la veritat, sie de son
real servey manar reparar ditas contrafaccions. Y
axí mateix per medi de esta embaxada, representar-ho a vostra excel·lència, suplicant-li lo
mateix y que honrre y fassa mercè als deputats,
ab la mateixa conformitat, scríurer a sa magestat
la justa causa han tingut y tenen de instar lo remey y reparo de ditas generals constitucions, y
que mane vostra excel·lència no·s done loch a

[ 1636 ]
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que dit Forés preté lo jurament, que ho rebran a
singular mercè de la real mà de vostra excel·lència».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta província, ab los porters y masses // 150v // grans devant, acompanyats de molt
officials del General y present casa de la Deputació, y havien reportat a sa excel·lència la embaxada los era estada encomanada, la qual li havien explicada primer de paraula y aprés donada
en scrits, de la manera que per ses senyories los
ere estat ordenat, y que dita sa excel·lència havia
rebuda aquella ab gran demonstració, responent-los que ell procuraria per sa part en què las
constitucions de Cathalunya se observassen.
En aquest mateix die present en lo consistori de
ses senyories Francesch Tamarit, argenter ciutadà de Barcelona, obtemperant al manament
de paraula a ell fet de orde de sesa senyories, ha
fet relació en scrits, la qual legida per mi, scrivà
major, manaren fos continuada en lo present
dietari del tenor següent: «La relació que fas jo
Francesch Tamarit». Consuatur papirus signatus littera O.
Dissabte, a XXVIIIIo. En aquest die ses senyories
reberen una carta en son consistori de don Joan
Grau y Monfalcó, agent del General de Cathalunya en Cort de sa magestat de 22 del corrent,
juntament ab una còpia del memorial que diu
ab sa carta haver donat y presentat, per part de
ses senyories, a la magestat del rey nostre senyor, la qual legida manaren fos legida, manaren fos cusida juntament ab dit memorial en lo
present dietari, la qual y lo qual són signats de
letra A y Bb.
151r

En aquest mateix die present en lo consistori de
ses senyories, faltant en aquell lo senyor deputat
ecclesiàstich per ser fora la present ciutat, Miquel Peres, scrivà de manament del rey nostre
senyor en aquesta província, lo qual donà y liurà
a ses senyories un paper, lo qual digué li havia
donat lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent de sa magestat en
aquest Principat, contenint la resposta que sa
excel·lència feya a la embaxada que, per part de
ses senyories li fonch feta a desset del corrent, la
qual manaren ses senyories fos legida per mi,
scrivà major y secretari del dit General, y legida,
a. a continuació repetit, ses.
b. a continuació una relació, una carta i un memorial transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1764.
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manaren fos continuada en lo present Dietari y
és del tenor següent:
«Su excelencia ha visto las dos sentencias que han
sido dadas contra Agustín Forés y scrivirá a su
magestad en la conformidad que vuestra senyoría
le pide, y en el entretanto terna la mano para que
se guarden las constituciones deste Principado y se
haga justicia».
En aquest mateix die ses senyories respongueren a la carta que la magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, los havia scrita acerca de
la mercè havia feta de regent la vegueria de Barcelona a Agustí Forés, donsell, la qual està continuada en lo present dietari sots diada de 19
del corrent, representant-li la contrafacció se fa
a las generals constitucions de aquesta província
per rahó de obtenir dit offici dit Agustí Forés,
com largament està contengut ab la dita carta
continuada en registre, enviat-li a sa magestat
còpia de un memorial fet per los magnífichs assessors y altres doctors aplicats, lo qual és del tenor següent:
«Senyor. Per part de Pere Atxer de la vila de
Camprodon, se presentà petició als deputats del
General de Cathalunya, instant ab aquella, //
151v // que Agustí Forés, havent exercit lo offici
de veguer en la vila y vegueria de Camprodon,
era estat querelat en lo judici de tauler per diversos agravis y injúrias comesas en lo exercisci
de dit offici, contra diversas personas, y en particular, contra de dit Atxer, en lo qual judici
fonch condempnat en esmanar y pagar a dit Atxer dos-centas liuras barcelonesas y las despesas
ab sentència proferida a 28 de juny 1633. Y que
axí dit Forés restava inhàbil per exercir lo càrrech de veguer de la ciutat de Barcelona, comforme lo disposat en constitucions generals de
Cathalunya y en particular, 3 y 6, títol «De personas prohibidas regir officis» y las constitucions 4 y 5, títol «De offici de jutges de taula»,
que disposan que tot veguer que serà estat condempnat en judici de taula per rahó de son offici, no tinga altre offici de jurisdicció, demanant
tinguessen a bé axir a la defensa de ditas generals constitucions ab los medis que per constitucions està disposat. Y per ço los deputats, inseguint lo vot y parer dels assessors ordinaris,
advocat fiscal y altres doctors aplicats, feren ambaxada al lloctinent de sa magestat, representant-li lo sobredit Forés per a obtenir dit offici
de regent la vegueria de Barcelona o altre de jurisdicció fins a tant fos absolt de dita querela, en
la causa de appel·lació que penjava indecissa de
la dita sentència o condempnació. Y que axí dit
lloctinent no donàs loch a què al dit Forés se li
rebés lo jurament de dit offici, ni exercís aquell,
a la qual embaxada lo lloctinent de vostra ma-

gestat respongué que miraria los papers que, en
orde a est fet y encontra de generals constitucions, se li donaven per part de dits deputats y
servaria las ditas generals constitucions. Y estant
aquest fet en lo estat referit, los dits deputats,
per medi de dit Agustí Forés rebés la real carta
de vostra magestat en data en la vila de Madrit
als sinch del corrent mes de novembre, ab la
qual manà vostra magestat a dits deputats que
alsen la mà de la contradicció fan a dit Forés
perquè no se li done pocessió del dit offici de
veguer. Y com aprés de rebuda dita real carta en
la causa de appel·lació interposada // 152r // per
dit Forés, sie estada dita sentència confirmada,
lo que del tot ha fet inhàbil a la persona de dit
Forés, comforme per ditas generals constitucions està disposat de obtenir altre consemblant
càrrech de jurisdicció en lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, representaren dits deputats al lloctinent de vostra
magestat la confirmació de dita sentència y inhabilitat de dit Forés, lo qual havia obtinguda
dita real carta surreptíciament. No exprimint la
justa causa de la instància y contradicció fan dits
deputats y part instant, per a què dit Forés no
use del dit privilegi de veguer y que axí, en comformitat del dit fet, scrigués a vostra magestat lo
encontra y contrafacció de ditas generals constitucions, lo que representan a vostra magestat
los dits deputats, per a què vista la notòria contrafacció de ditas generals constitucions, ab las
quals encontra lo dit privilegi de regent la vegueria de Barcelona, concedit a dit Forés, y que
ells, comforme la obligació de lurs càrrechs y
servey de vostra magestat, no poden dexar de
instar lo remey y reparo de ditas generals constitucions, suplicant a vostra real magestat, salva
son real servey, fer mercè de dit offici de regent
la vegueria de Barcelona a altre persona, que ho
rebran de sa real mà a singular mercè».

obté lo dit offici, enviaren al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
embaxada, la qual explicà primer de paraula y
després en scrits, la qual és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyors. Los proffits que resultan al General de Cathalunya dels drets que·s
cobren dels blats que devallen de Aragó per a
València, passant per Cathalunya per lo riu Hebro, són de alguna concideració dels quals resta
privat lo General, perquè lo veguer // 153r // de
Tortosa y altres ministres reals impedeixen lo
transit de dits blats per dit riu. Y axí es forçós
que los assentistes, encara que major gasto lur,
los passen per terra al dit regne de València. Per
ço los deputats del General de Cathalunya suplican a vostra excel·lència, sie de son servey
manar als dits veguer, officials y ministres reals,
no fassen dit impediment al trànsit de dits blats,
per dit riu, supposat que·s major commoditat
per los assentistes y és utilitat y profit per al General, que dits deputats ho rebran de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè».
E aprés, tornat dit Francesch Dalmau en lo consitori de ses senyories, referí a ses senyories que
ell havia reportada la dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havia explicada primer de
paraula y aprés li havia liurada còpia de aquella,
de la manera que per ses senyories li ere estat ordenat. Y que sa excel·lència li havia fet de resposta que·u miraria molt atentament.
153v

Diumenge, a XXX. Festa del apòstol sanct Andreu. En aquest die, en la matinada entre las
onse y las dotse de migdie, se féu extracció de
consellers de la present ciutat de Barcelona y foren extrets los següents, don Ramon Olmera,
en cap; // 152v // lo doctor en medi(ci)na Antoni Mostarós, segon; Antoni Seguí, ciutadà honrat de Barcelona, tercer; Sebastià de Cormellas,
mercader, quart; Miquel Pasqual, blanquer,
quint.

Dezembre MDCXXXVI
Dilluns, al primer. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats, per medi del magnífich
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General, en
virtut de licència per ses senyories a ell concedida en loch del magnífich Agustí Dalmau, qui
695

Dijous, a IIIIo. En aquest die en la matinada,
present en lo consistori de ses senyories mossèn
Narcís Fontanet, cavaller racional del General y
present casa de la Deputació, féu relació a ses
senyories com Joseph Pasqual, mercader de la
vila de Perpinyà, com ha procurador ab bastant
poder de Antoni Aymerich, receptor del General de la vila de Perpinyà, ha comptat y pagat las
terças de janer, febrer y mars, abril, maig y juny
de la col·lecta de Perpinyà pròxim passades del
corrent any 1636, acceptat los libres y diners de
las taulas de Vilafranca de Conflent, Canet y
Puigvalador, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die lo honorable Joseph Pasqual, mercader de la vila de Perpinyà, com ha
procurador ab bastant poder, per las cosas baix
scrites a ell donat per lo honorable Antoni Aymerich, mercader de dita vila de Perpinyà, receptor del General de la dita vila de Perpinyà,
com de sa procura consta ab acte rebut en dita
vila en poder de Antoni Guillot y Mercer, notari públich de dita vila, al primer de mars pròxim
passat, com dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom present en lo consistori

[ 1636 ]
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de ses senyories, per justas causas son ànimo
movents, renunciava com ab effecte ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici
de receptor del General de la dita vila y col·lecta
de Perpinyà, del qual dit son principal per los
predecessors de ses senyories era estat provehit
per a què ses senyories provehissen y donassen
aquell a la persona los apparexerá, suplicant-los
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories respongueren de paraula admetian la
dita renunciació si y en quant poden y per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

sim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província en lo present
Principat, en lo mes de setembre proppassat, y
si aquella encontra ab las generals constitucions
de aquesta província o no, lo qual vot és del tenor següent:

Dimecres, a X. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General donaren y
liuraren a ses senyories en son consistori, un vot
en scrits per ells dits magnífichs assessors, advocat fiscal // 155r // y altres doctors aplicats fet,
acerca la crida publicada de part del excel·lentís-

«Jhesus, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, acerca de si encontran ab las generals
constitucions de Cathalunya y són contràrias a
ellas unas cridas que, de part del excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general, se són manades publicar en lo present
Principat en lo mes de setembre proppassat del
corrent any 1636. Vistas las ditas cridas, vists
molts dietaris y libres de Deliberacions y de vots
donats en semblants materias per los assessors y
doctors aplicats en la present casa de la Deputació. Vist tot lo que se havie de vèurer. Attès les
dites crides contenen que sa excel·lència prohibeix y mana, que del die de la publicació d’elles
en avant, no·y puga haver ballades ni regosijos
públichs, com són cóssos y altres festes que puguen causar ajusts y congregacions de gent en
las vilas y lochs del present Principat en dies de
festes majors, en los quals hi acostuma haver ballades, cóssos o altres regosijos, seran punits y
castigats, a àrbitre de sa excel·lència y Real Consell. Y los músichs que atreviren sonar per occasió de ditas ballades, de pèrder los instruments
de música y de estar quaranta dies en la presó y
altres penes majors o menors àrbitre de sa excel·lència y doctors del Real Consell etcètera.
En lo que són vists dites crides ésser consebudes
en forma de estatut y edicte general, los quals
en la present casa de la Deputació sempre se són
tinguts per // 155v // prohibits per generals
constitucions y assenyaladament, per la 1, títol
«De usatges», y per las constitucions de títol
«De interpretació de Usatges», y per la constitució «Revocant» y en orde del títol «Del dret
del fisch», y en moltas occasions ho han axí votat los assessors y doctors aplicats y los deputats
y oÿdors ab embaxadas y altrament, si són opposats per obviar la contrafacció, com apar en
los dietaris dels any 1599, 1601, 1610, 1612 y
altres ha hont estan continuats dits vots y diligències, en semblants casos fets per los deputats y oÿdors, majorment que estes crides, a més
de ésser concebudes com està dit ena forma de
estatut y edicte general, contenen també un
praejudici notable, que axí mateix encontra
constitució que sens conexensa de causa y sens
judicar per directum, privan als ordinaris y als
barons de sas jurisdiccions, levant-los la facultat

a. a continuació ratllat, consis.

a. en, interlineat al damunt de com ratllat.
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En aquest mateix diea constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en
arts y en medicina Pere Pau Miquel, lo qual
mitgensant jurament per ell prestat en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com Luýs
Amill, tenint lo offici de credenser dels salaris
dels magnífichs doctors de la Real Audiència,
està detingut de malaltia corporal, per rahó de
la qual, jau en lo lit, y per dita rahó no poder
acudir a la obligació de son offici, y assò per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo
present dietari.

154v

Dilluns, a VIII. Festa de la Inmaculada Concepció de Nostra Senyora.
Dimars, a VIIIIo. En aquest die lo magnífich misser Francesch Joan Magarola, advocat fiscal del
General, present en lo consistori de ses senyories, digué y respresentà de paraula en son consistori que, attès que la magestat del rey nostre
senyor li ha fet mercè de la plassa de doctor de
la Ballia General y altrament, per diversas occupacions no pot còmmodament acudir al servey
del General, comforme ell desije, que per ço renunciava en mà y poder de ses senyories líberament dit són offici de advocat fiscal, perquè ses
senyories se servesquen de provehir aquell en
persona que aparexerà a ses senyories, attesa la
dita renunciació que fa de present de dit son offici. E ses senyories acceptaren la dita renunciació si y comforme per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
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de donar y levar las licèncias de ballades y altres
regosijos que en ses vegaries, ballies y baronies
respective, los toca y specta, lo que encontra
particularment ab la constitució 4 y següents
del títol «De violència y restitució de despullats» en los quals lo rey nostre senyor se ha abdicada la facultat de levar a ningú lo que li toca
sens conexensa de causa. Per rahó de las quals
constitucions del títol «De violència y restitució
de despullats» en lo any 1612, los deputats, que
leshores eren, se opposaren a altre contrafacció
semblant a esta, fent embaxades a sa excel·lència
per lo reparo de aquella, com appar en lo dietari
de dit any. Per ço los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són de vot y parer que los dits molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors, inseguint los vestigis de sos passats, tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció fent las solitas embaxades y demés diligències que convinguen per al reparo de aquella.
Vidit Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis
advocatus. Vidit Çabater, assessor. Fontanella,
consulens. Peralta, consulens. De Paz, consulens.
Malla, consulens».a
156r

Dissabte, a XIII. Feriat de la Verge y màrtir sancta Eulària.
Dilluns, a XV. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints, // 156v // lo
ecclesiàstich absent de la present ciutat, y oÿdors
de comptes del dit General, per medi del molt
reverent noble y magnífichs senyors lo doctor
Joan Reart, degà y canonge de la sancta iglésia
de Tortosa, don Vicents de Magarola y Bernat
Valencas, ciutadà honrat de Gerona, enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
embaxada acerca de las cridas que en lo mes de
agost pròxim passat sa excel·lència manà fer publicar en la vila de Perpinyà, prohibint y vedant
las ballades y altres regosijos se acostumen fer
quiscun any en Cathalunya, la qual explicaren
primer de paraula a sa excel·lència y aprés li donaren per scrits, y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per generals constitucions de Cathalunya y en particular,
per la primera, títol «De Usatges» y per las del
títol «De interpretació de Usatges» y per la
constitució «Revocant» 7, en orde y altres aplicables del títol «Del dret del fisch», està disposat no poder-se fer per lo lloctinent de sa magestat, ni per altre algú en lo present Principat y
comtats cridas, status, ni edictes generals, y com
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17641765.
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per orde de vostra excel·lència se sien manades
publicar en la present ciutat, en lo mes de setembre pròxim passat, unas cridas en forma de
statut y edicte general, ab las quals prohibeix y
mana que, del die de la publicació de aquelles
en avant, no·y pugue haver ballades, ni regosijos públichs, com són cósos y altres festes que
pugan causar ajusts y congregacions de gents en
las vilas y lochs del present Principat en dies de
festes majors, en los quals s·i acostuma de fer
semblants regosijos, sens expressa licència de
vostra excel·lència y Real Consell, sots las penas
en ditas cridas contengudes, abdicant-se ab ditas cridas y edictes generals sens conexensa de
causa als ordinaris y barons la jurisdicció, levant-los la facultat de donar y levar las licèncias
de ballades y altres regosijos que en sas veguerias, ballies y baronies respectivament los toca y
specta, lo que axí mateix encontra a las generals
constitucions de Cathalunya y en particular, a la
constitució 4 // 157r // del títol «De violència y
restitució de despullats», ab la qual sa magestat
se ha abdicada la facultat de levar a ningú, lo
que li toca sens conexensa de causa. Per ço y altrament, los deputats del General de Cathalunya, en observança de generals constitucions y
acudint a la obligació de lur càrrech, inseguint
lo vot y parer dels assessors ordinaris y advocat
fiscal del General y altres doctors aplicats en lo
sobredit fet, representan a vostra excel·lència
extrajudicialment los dits encontras a ditas generals constitucions. Y suplican a vostra excel·lència mane reparar aquells, lo que dits deputats rebran a singular gràcia y mercè de la mà
de vostra excel·lència».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en lo palàcio de dita sa excel·lència ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Deputació, y havian reportat a dita sa excel·lència la dita embaxada, que per ses senyories los era estada encomanada, la qual li havien
explicada primer de paraula y aprés donada en
scrits, de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat. Y que sa excel·lència, oÿda y rebuda aquella en scrits, los havia fet de resposta
que ell tenia entesa la dita embaxada y que procuraria donar gust a dits senyors deputats.
E aprés als XVII de dits mes y any, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Miquel Perez, scrivà de manament del rey nostre
senyor, faltant en aquell lo senyor deputat ecclesiàstich, qui dies ha és absent de la present
ciutat, lo qual donà y liurà en mà de ses senyories un full de paper, dient en ell se contenia la
resposta que sa excel·lència feya a la embaxada,
que de part de ses senyories li fonch feta a quin-

[ 1636 ]

[ 1636 ]

se del corrent, la qual rebuda, manaren a mi,
scrivà major, legís aquella, y legida, ordenaren
fos continuada en lo present dietari al peu de
dita embaxada, la qual resposta és del tenor següent:
«Satisfaciendo su excelencia a la embaxada que
el die de 15 del corriente se le hizo por parte de
vuestra senyoría, dize que con los pregones que ha
mandado // 157v // publicar en el mes de setiembre passado, en razón de la prohibición de bayles y
regosijos públicos en las villas y lugares del presente Principado y condados y prefixión de penas en
ellas contenidas, no entiende su excelencia haver
contravenido a ninguna de las constituciones en
la dicha embaxada expressadas, antes bien le ha
sido lícito de hazer dichos pregones, comforme disposición de constituciones de dicho Principado, si
y según los lugarestinientes de su magestad en él
han hecho y mandado publicar semejantes pregones, siempre que se ha offrecido occasión de hazerse, y su excelencia ha sido en todo observantíssimo
en guardar y hazer guardar las constituciones y
práticas del presente Principado».
Dimecres, a XVII. En aquest die navà tot lo die.
158r

Dissabte, a XX. En aquest die lo magnífich Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, servint
lo offici de racional del General y present casa
de la Deputació, per absència de mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del General y present casa de la Deputació, en virtut de licència
de ses senyories, present en lo consistori de ses
senyories, ha fet relació com Onoffre Masse(né)s, mercader sobrecullidor del General de
Cathalunya de la part de ponent, ha comptada y
pagada la terça de janer, febrer y mars del present y corrent any 1636, acceptats los libres y
diners de las taulas de Cambrils, Valls, Monroig, Vilaller, Viella en la Vall de Aran, Montblanch y sa col·lecta, la qual relació manaren en
ses senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die lo dit magnífich Bernat
Valencas, com ha servint lo dit offici de racional, ha fet relació a ses senyories en son consistori, com lo magnífich Anton Descallar y Rosset, servint lo offici de sobrecullidor del General
de la part de levant, en virtut de licència de ses
senyories, durant la malaltia del magnífich
Francesch Descallar, qui obté lo dit offici, //
158v // ha comptada y pagada la terça de juliol,
agost y setembre 1635, acceptats los libres y diners de las taulas del General de la vila de
Arenys, Pineda y Cadaqués, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present
dietari.
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En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General
y present casa de la Deputació, en la Lotja de la
mar a peu, y anaren a fer la visita ordinària per
las botigas.
Diumenge, a
màs.

XXI.

Festa del apòstol sant Tho-

Dilluns, a XXII. En aquest die a les deu horas de
la matinada en presència de mi Antoni Joan
Fita, scrivà major del General de Cathalunya, y
de mossèn Andreu Casademunt, prevere benefficiat en la iglésia de Sanct Just y Sanct Pastor de
la present ciutat, y de Ramon Balle, notari públich de Barcelona, testimonis, per a d’açò cridats y pugats, lo honorable mossèn Francesch
Cathà, mercader ciutadà de Barcelona, com ha
procurador de mossèn Steve Loses, mercader
credenser de les sedes de la bolla del General de
la present ciutat de Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Antoni
Thió, ciutadà honrat de Barcelona y notari en
Barcelona populat, a nou de octubre 1631, en
dit nom constituït personalment devant del
molt il·lustre y reverent senyor don Henrrich de
Alemany, sacristà major y canonge de la sancta
iglésia de Vich, oÿdor ecclesiàstich del General
de Cathalunya, personalment trobat en las //
159r // casas de la Deputació del dit General, renuncià lo dit offici de credenser de las sedas de
la bolla del dit General, en mà y poder de dit
senyor oÿdor y del consistori dels senyors deputats del dit General de Cathalunya, a favor del
reverent mossèn Pau Coll, prevere benefficiat
en la iglésia parrochial de Sancta Maria de la
Mar, suplicant la dita renunciació ésser admesa
y lo dit mossèn Pau Coll ésser provehit de dit
offici, ab tots los drets y pertinències de aquell.
Y dit senyor oÿdor respongué que tenia entès la
dita renunciació, que remetia la deliberació sobre açò fahedora al dit molt il·lustre consistori.
E aprés lo mateix die, poch aprés de tocades les
dotse horas de migdie, en presència de mi, dit
scrivà major, y de dit Ramon Balle e Ilarion Riber, scrivent, testimonis, en açò cridats, lo dit
mossèn Francesch Cathà en lo dit nom, constituït personalment devant lo il·lustre senyor don
Francisco de Lupià, deputat militar del General
de Cathalunya, trobat personalment en las casas
de la habitació de don Vicents Magarola, scituades en lo carrer dels Banys Vells, féu semblant
renunciació y dit senyor deputat semblant resposta. E aprés y encontinent se conferí lo dit
mossèn Cathà en companyia de mi, dit scrivà
major y dels testimonis prop dits, se conferí a las
casas de la habitació del il·lustre senyor Francesch Malla y de Conanglell, oÿdor militar, y allí

deputat real del trienni 1629, que aleshores ere,
y manaren ses senyories ne fos feta la present
nota en lo present dietari.

féu semblant renunciació en mà y poder de dit
senyor oÿdor y del molt il·lustre consistori del
dit offici, a favor de dit mossèn Pau Coll. Y dit
senyor oÿdor respongué lo mateix que de sobre
està dit. De aquí encontinent y sens divertir-se
en altres actes, los dits Francesch Cathà y jo,
scrivà major demuntdit, y testimonis prop dits,
nos conferírem a las del Palau del Rey a hont
habita lo il·lustre senyor Jaume Badaula, oÿdor
real, al qual trobat allí present féu semblant renunciació dit Cathà en dit nom, y ell respongué
lo que respongueren en los demés.
159v

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die lo doctor misser Joseph Queralt, com ha procurador ab bastant poder del noble don Martí Joan de Pons,
donsell en la ciutat de Balaguer populat, deputat local del General de la dita ciutat y col·lecta
de Balaguer, com de sa procura consta // 160v //
ab acte rebut en dita ciutat de Balaguer en poder de Joan Folquer, notari públich de dita ciutat, als nou del present y corrent mes de dezembre 1626, com dit notari ab ses certifficatòries
letres ne fa fe, en dit nom constituït personalment en lo consistori de ses senyories, absent de
aquell lo senyor deputat ecclesiàstich qui temps
ha és fora la present ciutat y oÿdor, qui per sa indisposició jau en lo lit, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de deputat local
que dit son principal obté, per justas causas lo
ánimo de dit son principal movents, per a què
ses senyories provehescan y donen aquell a la
persona que a ses senyories apparexerà, supplicant-los fossen servits admètrer-li la dita renunciació ab la forma acostumada. E ses senyories
respongueren de paraula que admetian la dita
renunciació si y en quant poden y per capítols
de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona, y que li sia donada
còpia de la present.

Dijous, a XXV. Festa de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrist.

Any nou MDCXXXVII
Divendres, a XXVI. En aquest die entre sis y set
hores de la tarda poch més o manco vingueren
en lo consistori de ses senyories los magnífichs
Miquel Joan Granollachs y de Orat y Miquel
Joan Tavarner, donsells enviats per part del
molt il·lustre senyor Jaume Badaula, mercader
de la vila de Perpinyà, oÿdor real del present
Principat, los quals constituïts personalment en
lo dit consistori de ses senyories, que ells, de
part de dit molt il·lustre senyor oÿdor, feyen a
saber a ses senyories, com Nostre Senyor era estat servit aportar-se’n en sua sancta glòria la ànima de la sua muller y que axí suplicaven, per
part de dit senyor oÿdor a ses senyories, fossen
servits honrar-lo en la sepultura si y comforme
en altres occasions se ere fet en semblants casos,
que ell ho rebria a singular mercè y honrra del
consistori. E ses senyories respongueren que·ls
pesava molt y que ells acudiran ab molta puntualitat en servir dit senyor oÿdor, en tot allò
que la obligació de lur càrrech los donaria loch.
160r

161r

Dissapte, a XXVII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, absent de la present
ciutat lo senyor deputat ecclesiàstich, ab los
porters y masses grans devant, cubertas de dol y
dits porters ab gramalles, acompanyats ses senyories de molts officials del General y present
casa de la Deputació, en la casa del Palau del
Rey hont està y habita lo dit senyor oÿdor real,
per occasió del dol de sa muller que era morta
lo die de aÿr, y en aquest die la enterraren en lo
col·legi de Nostra Senyora del Carme, y anave
descubertaa la cara, en lo qual palau estigueren
tenint dit dol fins a tant foren tornats los del enterro, inseguint en açò los exemplars en semblants casos fets y en particular lo exemplar se
féu a 27 de maig 1632 per la mara del senyor
a. descuberta la cara, interlineat al damunt de descarada
ratllat.
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Janer MDCXXXVII
Divendres, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats, lo senyor deputat ecclesiàstich
absent de la present ciutat, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes del dit General, lo
real absent del consistori per sa indisposició y
malaltia, per medi del magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General, en virtut de licència
per ses senyories a ell concedida durant las occupacions del magnífich Agustí Dalmau, son
fill, que obté lo dit offici, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, per a què de
paraula, de part de ses senyories, li representàs
com la nit passada lo aguasil Balthezar Oriol
capturà la persona de Ramon Saqués, hu dels
tres porters ordinaris de ses senyories y alcayt de
las presons de la present casa de la Deputació,
perquè aportava ab si un padrenyal de tres
palms, lo qual Saqués, per lo senyor oÿdor ecclesiàstich era estat tramès aa casa de don Diego
de Pas, y que axí suplicavan a sa excel·lència fos
a. a continuació ratllat, quatre de.

[ 1636 ]

[ 1637 ]

servit // 161v // manar relexar líberament dels
càrcers comuns de la present ciutat a hont estava pres, que ses senyories ho rebrian de sa excel·lència a singular gràcia y mercè.
E aprés als tres del corrent dit síndich referí a ses
senyories com ell havia explicada la embaxada al
senyor virrey y, juntament li havia dexat còpia
del privilegi del rey don Ferrando, ab la inserta
de la carta del rey don Joan, ab lo qual consta de
la licència y facultat que tenen los officials y ministres del General de poder portar qualsevol armes, tant de nits com de dies, per defenses de
ses persones, y que dit senyor virrey havia respost que manarà mirar y advertir lo dit fet y que
ell tornaria resposta a ses senyories. Y després li
digué que ell, dit senyor virrey, estava obligat a
dits senyors deputats per la bona correspondència y voluntat ha tingut ab ses senyories y que·ls
desijava complàurer ab tot lo que podria, la qual
nota manaren ses senyories fos feta en lo present
dietari.
Dissabte, a III. En aquest die ses senyories, vist
que sa excel·lència no havia manat tràurer de ditas presons comunes la persona de dit Ramon
Saqués, ni havia tornat resposta a la embaxada
que a dos del corrent li fonch feta de part de ses
senyories, per medi del síndich del dit General,
de paraula representant-li, tingués per bé de
tràurer a dit Saqués de ditas presons, sa excel·lència li havia respost que acudís al doctor
misser Joseph Massó, jutge de cort, a qui ell havia comès dit negoci y que·ls informassen.
162r

«Molt il·lustres senyors Salvador Magí, notari
real ciutadà de Barcelona, receptor dels salaris
menors de quaranta sous en avall, reben los
magnífichs doctors de la Real Audiència, per
certes causes son ànimo movents, renuncia en
mà y poder de vostres senyories lo dit offici de
receptor dels salaris menors reben dits magnífichs doctors de la Real Audiència, en favor y
persona del reverent Francesch Valería, // 163r
// prevere y benefficiat de la Seu, suplicant a
vostra senyoria sia servit admètrer-li la dita renunciació en favor de dit Francesch Valerí, que
licet et cetera. Officio etc. Altissimus et cetera.
Fontanet».
E axí oÿda la dita suplicació, respongueren de
paraula que admetian la dita renunciació si y en
quant poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès, de les quals cosas és estat levat acte públich per mi, dit Antoni Joan Fita, scrivà major y
secretari demuntdit. Presents los dalt dits testimonis.

Dimars, a VI. Festa dels tres reys de orient.
Dimecres, a VII. Festa del gloriós sanct Ramon.

162v

lo dit son offici de receptor de dits salaris dels
dits doctors de la Real Audiència, que lo dit
obté y exerceix en la present casa de la Deputació, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor del dit reverent Francesch Vallerí,
comforme per capítols y actes de Cort és permès, com més largament en la suplicació per dit
Salvador Magí presentada a ses senyories, per
los effectes de la dita renunciació y provisió del
dit offici, és més largament contengut, la qual és
del tenor següent:

Dissabte, a X. En aquest die Salvador Magí, notari real ciutadà de Barcelona, receptor dels salaris dels magnífichs doctors de la Real Audiència,
constituït personalment en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, congregat una sala de las casas del
molt il·lustre senyor deputat militar, scituades al
cap de la devallada de Santa Eulària, lo qual per
sa indisposició no podia exir de casa, essent absent de la present ciutat lo senyor oÿdor ecclesiàstich y lo senyor oÿdor real malalt en lo lit, en
presència de mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del
dit General de Cathalunya, en les coses devall
scrites cridat, y també en presència de Sebastià
Claret, fuster, y de Pere Pau Castells, gua(r)damaniler, ciutadans de Barcelona per testimonis
aplicats, de paraula primer y després en scrits,
renuncià y ha renunciat en mà y poder de ses
senyories en favor del reverent Francesch Vallerí, prevere y benefficiat en la Seu de Barcelona,
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Dilluns, a XII. En aquest die present en lo consistori de ses senyories lo reverent Ramon Paÿssa, prevere, servint lo offici del noble don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes del General, en virtut de licència per
ses senyories a ell donada, durant la absència de
dit noble regent los comptes, ha fet relació a ses
senyories com de tots los censals foren manllevats per fer las galeras de Cathalunya, ne són estats luÿts des de dos de setembre 1632 fins a 24
de dezembre 1636, los següents continuats en
un full de paper, lo qual volen ses senyories sia
continuat y cusit en lo present dietari y és del tenor següent: «Memorial dels censals luÿts de las
galeras. Primo a 2 de setembre». Consuatur dictus memoriale signatus littera A. Del qual memorial ses senyories han manat ne fossen fetas
tres còpias // 163v // y aquellas closas y firmades
per mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, y
entregades la una al ajudant primer del scrivà
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 5, pàgs.
1765-1767.

no hi havia tingut remey de tractar de dit negoci per a què lo primer die jurídich, sens falta,
se’n tractaria, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

major y l’altre a Melchior Pagès, y l’altra a Jacinto Vernet, a càrrech dels quals estan los capbreus del General per a què ne fassen relació en
consistori, com ells ho han tocat. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.

Dissabte, a XVII. Festa de sanct Antoni. En
aquest die los magnífichs misser Jacinto Fàbregues, advocat fiscal del General, Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del dit General, de orde y
manament de ses senyories, se conferiren ab lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província, suplicant-lo de part de ses senyories fos servit manar
tràurer la persona de Ramon Saqués, verguer de
ses senyories, lo qual havia dies estava pres en las
presons comunes de la present ciutat, al que sa
excel·lència los féu de resposta que lo negoci de
dit Saqués estava en mà de justícia y que axí ell
tenia las mans ligades en dit negoci.

E aprés als XVI de dits mes y any, constituïts dins
la scrivania major Melchior Pagès y Jacinto Vernet y ajudant primer del scrivà major, per mi
scrivà major y secretari del dit General los fonch
donada, a cada hu d’ells, còpia del dalt dit memorial per a què fessen nota en los capbreus que
cada hu d’ells aporta a son càrrech, de las luÿcions de dits censals, los quals han respost que
farian ditas notas y obehirían ab tota puntualitat
a ses senyories. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans
de Barcelona.
164r

Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories enviaren per medi del magnífich Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General en loch de Agustí
Dalmau, son fill, qui obté dit offici, en las presons comunes de la present ciutat, hont estava
junt lo Consell Criminal per a ser lo endemà
festa del gloriós abat sanct Antoni, hont trobà
misser Joseph Massó, al qual, de part de ses senyories, li digué que sa mercè ja sabia que lo primer del present y corrent mes de janer fonch
capturat y posat en ditas presons Ramon Saqués, altre dels verguers ordinaris de ses senyories, lo qual anava, per orde del consistori, ha fer
certas diligèncias que convenian per la bona
exacció dels drets del General, y que axí fes
mercè a ses senyories manar-lo tràurer de ditas
presons, lo que li suplicaven extrajudicialment a
sa mercè. Al que dit misser Joseph Massó li respongué que entràs dintra en companyia sua, a
hont estaven lo noble don Miquel Sala, regent,
misser Ferruz, advocat fiscal. Y a la que foren
dins, dit misser Massó me digué resitàs en
presència d’ells lo recaudo que de part dels senyors deputats li havia donat fora, y axí lo resitàs, lo qual resití y torní a dir a dit misser Massó en presència dels dalt dits lo dit // 164v //
recaudo, al que respongué que prenia pler
que·u hagués dit devant de tots y que dit negoci se tractaria y en lo instant se despedí de dits
senyors. Y aprés a las dos horas passat migdie,
ell, dit síndich, se conferí ab dit misser Massó
per a saber si se havia tractat de dit negoci, al
que respongué que no se havia pres resolució
ninguna però que la mateixa tarda se havian de
tornar a juntar per altre negoci y que poria ser,
si li havia loch, ell ne tractaria. Y despedint-se
d’ell, aprés tocades les oracions, la mateixa tarda, dit síndich se tornà a conferir ab dit misser
Massó per a la resposta, lo qual li respongué que
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Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die se féu la festa
del gloriós sanct Ramon, per lo que lo die de la
sua festa no·s pogué fer la professó, per lo que
navà tot lo die.
Dimars, a
bastià.

XX.

Festa del gloriós màrtir sanct Se-

Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories
anomenaren los magnífichs misser Martí Joan
Rull, misser Christòphol Cornell, misser Narcís
Peralta y misser Joachim Malla, doctor en drets,
ciutadans de Barcelona, per a què juntament ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General aconsellassen a ses senyories lo que poden y deuen fer, acerca de la captura de Ramon
Saqués, hu dels verguers ordinaris de ses senyories, de la qual nominació manaren ne fos feta la
present nota en lo present dietari.
Dijous, a XXII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya, en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo ecclesiàstich absent de la present ciutat
y lo real absent del consistori y present // 165v //
casa de la Deputació per sa indisposició, per
medi dels molt reverent, noble y magnífich senyors lo doctor Joan Reart, degà y canonge de
la sancta iglésia de Tortosa, don Vicents Magarola y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, una embaxada acerca de las
cridas que en lo mes de agost pròxim passat, sa
excel·lència manar fer publicar en la vila de Perpinyà, prohibint y vedant las ballades y altres regosijos se acostumen fer quiscun any en Catha-
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sent casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories en son consistori com lo magnífich Anton
Descallar y Rosset, servint lo offici de sobrecullidor del General de la part de levant durant la
malaltia del magnífich Francesch Descallar, son
fill, qui obté lo dit offici, ha comptada y pagada
la terça de juliol, agost y setembre 1635, acceptats los libres y diners de la vila de Pineda, la
qual relació manaren ses senyories ser continuada en lo present dietari.

lunya, la qual explicaren primer de paraula a sa
excel·lència y aprés li donaren en scrits, y és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a vostra excel·lència als 15 de dezembre pròxim passat per part dels deputats de
Cathalunya, se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y capítols de Cort fetas ab las
cridas per vostra excel·lència manades publicar
en lo mes de setembre pròxim passat, ab las
quals se prohibeix y mana que no·s puguen fer
ballades ni altres regosijos públichs, per los
quals se causan ajusts y congragacions de gens
en los lochs y vilas del present Principat, sens
licència de vostra excel·lència y Real Consell,
abdicant, ab ditas cridas y edictes generals sens
conexensa de causa, als ordinaris y barons, la jurisdicció de donar licèncias de fer ballades y altres regosijos en sas vegarias, ballies y baronies,
y suplicat a vostra excel·lència extrajudicialment, fos de son real servey manar reparar las
ditas contrafaccions. Y com fins al die present
no se hage obtingut lo suplicat ab dita embaxada y si bé en altres occasions se hagen fetas semblants cridas, sempre per part de dits deputats,
se ha representades las mateixas violacions y
contrafaccions, y de aquellas obtingut lo reparo
y esmena. Per ço ab esta // 166r // segona embaxada se torna a representar a vostra excel·lència,
extrajudicialment per part de dits deputats, lo
mateix que ab dita embaxada fonch representat,
suplicant a vostra excel·lència sie de son servey
manar revocar ditas cridas, comforme dits deputats se prometen de vostra excel·lència, com a
tant gran, observant de las generals constitucions de Cathalunya que·u rebran a singular
gràcia de la mà de vostra excel·lència».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio de dita sa excel·lència ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Deputació, y havien reportat a dita sa excel·lència la dita embaxada que per ses senyories
los era estada encomanada, la qual li havien explicada primer de paraula y aprés donada en
scrits, de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat, y que sa excel·lència, oÿda y rebuda aquella, los havie fet de resposta que miraria
lo contengut ab dita embaxada y procuraria se
guardassen las generals constitucions de Cathalunya.
166v
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Divendres, a XXX. En aquest die los senyors deputats, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, ordenarena als magnífichs assessors, advocat fiscal, síndich y procurador fiscal del dit General presents en lo consistori de ses senyories, que cada hu d’ells,
segons toca per rahó de sos officis, tinguen intel·ligència, solicitut y cuydado, axí judicial com
extrajudicialment, en totas y sengles causes de
contrafaccions de constitucions presents y sdevenidores y en particular, en la causa dels pares
inquisidors, lo dubte de la pragmàtica de las
causas feudals y patrimonials y dels presos de
mandato, fent y ordenant totes y qualsevol
scriptures, en orde a ditas matèrias necessàries y
concernents, instant la exequució de aquelles
comforme per generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort és disposat y ordenat, no perdent punt en fer y exercir tot lo
que convinga en esta matèria, per quant ses senyories estaven promptes y aparellats en posar
en exequució tot lo que en rahó de ditas cosas
per dits magnífichs assessors y advocat fiscal los
serà ordenat, y per dit síndich y procurador fiscal los serà instat, y manaren ne fos feta nota en
lo present dietari.
En aquest mateix die se obrí la sala hi·s comensà
a fer negoci en la Real Audiència que havia tres
anys estava fora la // 167v // present ciutat de
Barcelona, lo que fonch de gran alegria y contentó dels notaris de la sala y també de tots los
manestrals y altres persones de negoci, que molt
temps havia, ho desijaven.

Febrer MDCXXXVII
Dilluns, a II. Festa de Nostra Senyora.
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Diumenge, a XXV. Festa del gloriós sanct Pau.
Dilluns, a XXVI. En aquest die mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del General, y pre702

Dijous, a V. En aquest die lo honorable Pere
Bernola, studiant en Barcelona residint, com a
procurador ab bastant poder per les coses baix
scritas a ell donat per lo reverent senyor Arnau
Cerdà, prevere, canonge de la iglésia parrochial
de Sancta Maria de la Real, de la vila de Perpinyà, bisbat de Elna, receptor, cullidor y guara. ordenaren, interlineat.

vegarias, ballies y baronies, y suplicat a vostra
excel·lència extrajudicialment fos // 169r // de
son real servey manar reparar las ditas contrafaccions, y com fins vuy no se hage obtingut lo suplicat ab ditas embaxadas. Per ço per part de
dits deputats se torna a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment ab esta tercera embaxada, lo mateix que se ha suplicat ab las precedents, prometent-se dits deputats alcansar de
vostra excel·lència aquesta gràcia y mercè, com
a tant observant de las generals constitucions de
Cathalunya, que dits deputats ho rebran a singular gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència».

da del General de la vila y col·lecta de Puigcerdà, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Hierònym Rello, per auctoritat real
notari públich de dita vila de Puigcerdà, al primer del mes de dezembre pròxim passat de
1636, com dit notari, ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom present en lo consistori
de ses senyories, per justas causas lo ànimo de
son principal movents, renunciava com ab effecte ha renunciat en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de receptor, cullidor y guarda
del dit General de dita vila de Puigcerdà, lo qual
dit son principal obté per a què ses senyories
provehéscan y donen aquell a la persona los
aparexerà, suplicant-los fossen servits admètrerli la dita renunciació. E ses senyories respongueren de paraula que admetian la dita renunciació
de dit offici, si y en quant podien y per capítols
de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris reals ciutadans de Barcelona.
168v

E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio de dita sa excel·lència ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molt officials del General y present casa de la
Deputació, y havien reportat a dita sa excel·lència la dita embaxada, que per ses senyories los
ere estada encomanada, la qual li havien explicada primer de paraula y aprés donada en scrits,
de la manera que per ses senyories los ere estat
ordenat. Y que sa excel·lència, oÿda y rebuda
aquella, los havia fet de resposta que miraria los
papers y servaria las constitucions de Cathalunya.

Divendres, a VI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo ecclesiàstich absent de la present ciutat,
per medi dels molt reverent, noble y magnífichs
senyors don Jacinto Descallar, canonge de la
sancta iglésia de Barcelona, don Vicents de Magarola y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, tercera embaxada acerca de
las cridas que en lo mes de agost pròxim passat
sa excel·lència manà fer publicar en la vila de
Perpinyà, prohibint ab ellas y vedant las ballades
y altres regosijos se acostumen fer quiscun any
en los lochs de Cathalunya, la qual explicaren
primer de paraula a sa excel·lència y aprés la·y
donaren en scrits, que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas fetas a vostra excel·lència a onse de
dezembre y vint-y-dos de janer pròxim passat,
per part dels deputats de Cathalunya se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis y capítols de Cort fetas ab las cridas, per vostra excel·lència manades publicar, en lo mes de setembre pròxim passat, ab las quals se prohibeix
y mana que no·s puguen fer ballades ni altres regosijos públichs, per los quals se causan ajusts y
congregacions de gents en los lochs y vilas del
present Principat sens licència de vostra excel·lència y Real Consell, abdicant, ab ditas cridas y edictes generals sens conexensa de causa,
als ordinaris y barons, la jurisdicció de donar
licèncias de fer ballades y altres regosijos en sas

Diumenge, a VIII. En aquest die se féu lo torneig ordinari de la confraria del gloriós sanct
Jordi en lo Born de la present ciutat, en lo qual
// 169v // anaren los senyors deputats y oÿdors,
acceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich absent de
la present ciutat, tots a cavall, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació. Y assistint en aquell lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta província, juntament ab la excel·lentíssima senyora duquesa de Cardona, sa
muller.
Dimars, a X. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en arts y en medicina Jaume Amat, mitgensant
jurament per ell prestat en mà y poder de ses
senyories, ha fet relació com Jacinto Vernet,
mercader, ajudant comú del racional, està detingut de malaltia corporal, per rahó de la qual
jau en lo lit y no pot acudir a la obligació de son
offici, y açò per visitar-lo de present, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo
present dietari.
170r
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Dijous, a XII. Festa de la gloriosa verge sancta
Eulària, patrona de Barcelona.
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Diumenge, a XV. En aquest die se féu la festa de
desafiu del torneig per los cavallers confrares de
la confraria del gloriós Sanct Jordi, // 170v // en
lo qual anaren los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual
molts dies ha era fora de la present ciutat ab cotxos, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present
casa de la Deputació, en la qual festa assistí també lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, en aquesta província, juntament ab la excel·lentíssima senyora duquesa de Cardona, lur
muller, la qual festa fonch ab gran alegria y contentó, per lo que en ella no s·i succehía ningun
fracàs.
Dimars, a XVII. En aquest die lo magnífich Francesch Vidal, hu dels assessors ordinaris del General, juntament ab lo magnífich advocat fiscal
de aquell, donaren y liuraren a ses senyories un
vot en scrits per ells fet, acerca si lo estar don
Ramon Magarola, hu dels magnífichs assessors
del dit General en la vila de Madrit y servir, en
virtut de licència a ell concedida per ses senyories, lo magnífich misser Joan Çabater, encontra
ab ninguna constitució o no, lo qual vot manaren ses senyories fos continuat en lo present dietari del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors // 171r // del General de
Cathalunya als assessor ordinari, lo altre ex causa impedit y advocat fiscal del General, si lo estar
absent lo noble don Ramon de Magarola, ardiaca de Lobregat y altre dels assessors ordinaris
del General de la present casa de la Deputació, y
nominació de surrogat en lo exercisci de son offici feta, de la persona del doctor misser Joan
Çabater, al temps obtingué licència dels senyors
deputats y oÿdors per anar-se’n en la vila de Madrit per sos negocis, encontra a capítols de
Cort, y si segons aquells pot estar absent y dexar
lo exercisci y residència de son offici. Vista la deliberació feta per los senyors deputats y oÿdors
als 14 de novembre proppassat, ab la qual se
donà licència al dit don Ramon Magarola per
anar per sos negocis en la vila de Madritb, y durant sa absència aprovan la nominació de subrrogat en son loch, del doctor misser Joan Çabater. Vist lo capítol 8 del libre dels Quatre
Senyals de las Corts del any 1413, foli 17. Y la
resposta quarta de las Corts 1420 de dit libre,
foli 52. Y lo capítol 22 de las del any 1599. Y
vistas diversas deliberacions y exemplars en
a. a continuació ratllat, al.
b. a continuació ratllat, per sos negocis encontra a capítols
de Cort.
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semblants y altres casos fetas, y vist tot lo que se
ha de vèurer, y attès principalment que consta
en las Corts del any 1599 en lo capítol 22, la
Cort General provehí los casos en los quals los
officials del General poden dexar lo exercisci y
residència de son offici, disposant que per causa
de malaltia o just impediment, a coneguda dels
senyors deputats y àrbitre lur, puguen los officials del General dexar lo exercisci de lur offici,
nomenar en subrrogat persona hàbil y idònea
obtingue las qualitats necessàrias. Y absentantse dit official o dexant lo exercisci de son offici,
fora dels alt dits casos, anomenant subrrogat ab
las ditas qualitats. Y axí per cas voluntari o negocis propris no se hage de pagar sinó un salari
entre los dos y no anomenant, hagen de anomenar los senyors deputats, com largament en dit
capítol és de vèurer al que se ha relació. Y consta en los libres de Deliberacions que, axí en los
casos de // 171v // malaltia o just impediment,
com en altres casos voluntaris y per negocis propris dels officials, dexant subrrogat en lur loch,
han dexat lo exercisci y residència del offici per
molt temps, precehint emperò licència dels senyors deputats y oÿdors ab diferència, que si la
absència era o és per malaltia o impediment
just, pague lo General dos salaris ço és, al official y al subrrogat, y si la absència és per negocis
propris del official, pague lo General sols un salari. Y axí consta ser-se observat del any 1599
fins vuy y en particular, ab las absèncias voluntàrias y per negocis propris féu lo noble don Francisco Oluja, assessor, lo trienni pròxim passat, y
vuy encara se observa ab lo noble don Pedro
Aymerich, qui obté lo offici de las àpochas, don
Vicents de Magarola, qui obté lo offici de receptor dels drets de la bolla de Barcelona, y ab
lo noble don Francisco de Vallgornera, qui obté
lo offici de regent los comptes, los quals per estar justament impedits per sos negocis propris,
han dexat la residència de son offici y subrrogat
ab un sol salari, ab licència de dits deputats y oÿdors. Y de la mateixa manera s’és observat y ab
altres officials del General, baix del qual nom de
l’official del General de què parla y disposa dit
capítol 22, no·s pot dubtar que no s·i comprengan los assessors y advocat fiscal. Y axí mateix
que ab dit capítol 22 està derogat lo disposat en
las Corts 1413, capítol 8, libre dels Quatre Senyals, foli 17, en quant disposava que no puguen los advocats del General, per justa causa o
necessitat, fer absència de sa residència, sinó per
temps de dos mesos ab licència de diputats, altrament los abatia lo salari, lo qual capítol tampoch no disposava en lo cas que dit advocat
dexava subrrogat. Y axí mateix està derogada
la disposició del capítol o resposta 4, Corts
1420, en lo libre praedit, foli 52, en quant disposava que los advocats del General no podien
dexar subrrogat ans ho haguessen de fer los de-

putatsa, // 172r // per quant és doctrina assentada en dret y las leys posteriors derogan las anteriors en quant se encontran. Y axí, attès consta
ab la alt referida desliberació feta per los senyors
deputats als vint-y-quatre de novembre, que ab
licència dels senyors deputats y oÿdors, lo dit
don Ramon de Magarola assessor ordinari del
General s’és absentat y ha dexat lo exercisci y residència de son offici, per negocis propris y per
anar a la vila de Madrit, dexant subrrogat en son
loch lo dit misser Joan Çabater, y fou aprobat y
tingut per idòneo per dits senyors deputats y
oÿdors. Per ço y altramentb són vot y parer que
la dita absència de don Ramon de Magarola y
nominació de subrrogat, extant la licència y
aprovació dels senyors deputats y oÿdors, no
encontra a capítols de Cort, ans bé és comforme
a la disposició del dit capítol 22, en lo versículo
«Absentant-se emperò etcètera», y a la observança de aquell. Vidit Vidal, assessor. Vidit Fabregues, fisci Generalis advocatus».
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, per medi dels reverent,
noble y magnífichs senyors lo doctor Joseph
Claresvalls, prior de la iglésia de Sancta Anna, y
misser Jacinto Fàbregues, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor
en aquesta província, lo recaudo y embaxada següent: «Que havent tingut notícia los deputats
del General de Cathalunya de la competència
que és estada suscitada estos dies entre los pares
inquisidors y sa excel·lència, a occasió de alguns
procehiments fets per dits inquisidors, los quals
tenen entès encontran ab las generals constitucions de Cathalunya y que li havien ja altra vegada representant a sa excel·lència, suplicaven
per ço extrajudicialment a vostra excel·lència,
fos de son servey manar reparar aquells, offerint-se per dit effecte dits deputats en acudir a la
obligació // 172v // de lurs càrrechs, en virtut de
las generals constitucions de Cathalunya». E sa
excel·lència respongué quec estava cert sa excel·lència del zel y de la conservació de las generals constitucions y que ho representarà a sa magestat, agrahint a dits deputats lo bon cuydado
que havien tingut.
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Dijous, a XXVI. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories // 173v // per part del
il·lustre bras militar, lo noble y magnífich senyors don Pedro Aymerich C(r)uÿlles y de Sanc-

ta Pau, Miquel Joan Tavarner, donsell en Barcelona domiciliat, y Diego Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, los quals reportaren a
ses senyories per part de dit bras militar, còpia
de una embaxada que, de part de dit bras, se havia feta al il·lustríssim senyor y segrat Concili, la
qual explicaren primer de paraula y aprés liuraren dita còpia en scrits a ses senyories, la qual legida per mi, scrivà major y secretari del dit General, manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari y és del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor y sagrat Concili. Lo bras
militar no·s ha ordenat suplicàssem a vostra
il·lustríssima y sagrat Consili, fossen servits manar provehir de remey al abús que·s fa en totas
las corts ecclesiàsticas d’esta província, en despedir monitoris contra laychs a instància de altres laychs, y per dèbits sensillos sens actes de
renunciació de propri for, dels quals resulta per
sola contumàcia de no comparèxer y declinar de
for, arribar a publicar-los, inobedients per excomunicats sens servar-se la disposició del segrat
concili de Trento, en lo capítol 3, sessió 25 «de
refor.» Lo que se evitaria si abans de despedir-se
lo monitori, hagués de constar al jutge ecclesiàstich si la causa és de son for o no, y no·s causaria dany al convingut de haver de anar a declinar de for que és ben vist, declina qui no
compareix, sabent no ha renunciat a son for. Y
també suplica lo remey contra altre abús que·s
comet ab los ordinaris reals y barons, als quals
sens seguir la forma de la Constitució de Cathalunya, títol «De invocació de bras secular», se
proceheix a declarar-los, no havent tinguda part
instant que·ls prestàs las despesas, an què·s fa
dany als ordinaris de no cobrar-las y de haver de
anar a respòndrer a la cort ecclesiàstica. Y més
suplicà a vostra il·lustríssima y sagrat Concili lo
reparo de la dilació de la declaració de las contensions, per las prorogacions de- // 174r // manades per los advocats fiscals de las corts ecclesiàsticas, a qui, de açí avant, se hauria de posar
termini, com lo té lo molt regent canceller en
declarar-las. Y últimament suplica la extensió de
laa constitució Tarrachonense, títol «De sepulturas als naturals qui moran dintre la província»
y a qui succehexen parents per intestat, per lo
molts excessos se fan ab los testaments que
diuen de pietat, en dany dels parents pobres que
per lo interès tenen algunas personas de dit bras
y los barons per lo de sos vassals, estimaran a
vostra il·lustríssima y sagrat Concili la mercè seran servits fer-los, sentint que lo dalt dit és del
servey de Déu y de la cosa pública».
E ses senyories respongueren, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que mirarian la matèria de

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1768.
b. a continuació ratllat, de.
c. a continuació ratllat, ell.

a. a continuació ratllat, suplicació.
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dita embaxada y procurarien acudir a tot allò
que la obligació de lur càrrech los dóna loch.
Divendres, a XXVII. En aquest die present en lo
consistori de ses senyories lo doctor en arts y en
medicinaa ... Castelló, mitgensant jurament en
mà y poder de ses senyories, ha fet relaciób com
lo magnífich Miquel Móra, deffinidor del General, està detingut de malaltia corporal, per
rahó de la qual, jau en lo lit y per consegüent,
no poder acudir a la obligació de son offici, lo
que diu per visitar-lo de present.

Mars MDCXXXVII
174v

Dilluns, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints, lo real absent del consistori y present casa de la Deputació per sa indisposició, y oÿdors de comptes del
dit General, per medi del molt reverent, noble y
magnífich senyors lo doctor Joan Reart, degà y
canonge de la sancta iglésia de Tortosa, don
Francesch de Vallgornera y Senjust y lo doctor
misser Barthomeu Soler, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca de las contrafaccions fetes a las generals constitucions per los pares inquisidors y
sos officials, la qual explicaren primer de paraula
a sa excel·lència y aprés li liuraren per scrits dita
embaxada, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab embaxadas del primer de octubre 1634 y de 15 de novembre 1635 y ab altres, és estat representat a
vostra excel·lència, per part dels deputats del
General de Cathalunya, la notòria contrafacció
que fa a las generals constitucions de Cathalunya ab los procehiments fets per los pares inquisidors a instància de Joan Barceló, receptor de la
Sancta Inquisició, contra Joan Riera y Francesch
Serra, botiguer de teles, convenint als dits en lo
tribunal de dita Inquisició per certs deutes civils
a dit Barceló deguts, y axí mateix és estat representat a vostra excel·lència, ab embaxada de set
de dezembre 1635, y ab altres, altre contrafacció feta per los officials y ministres de dita Inquisició ab las extorsions y vexacions que los dits fan
als patrons de las barcas y capitans de las naus
que arriban en lo moll y platja de la present ciutat, composant aquells en certas quantitats de
diner, ab motiu de regonèxer y vèurer si en ditas
barcas y naus hi ha libres dampnats y prohibits,
suplicant a vostra excel·lència extrajudicialment
fos de son servey manar reparar // 175r // ditas

contrafaccions. Y com sien notables los danys
que lo Principat y los naturals y habitants de
aquell pateixen y suportan ab los sobredits y altres procehiments, lo síndich del General, per
obtenir lo reparo de aquells comparagué judicialment en la Real Audiència, formant dubte, la
qual causa de dubte y firma de dret, fonch comesa al magnífich misser Bernat Pons y de Turell als set de juliol 1636, lo qual feta paraula en
la Real Audiència provehí que, admesa la firma
de dret, fossen despedides letres a dits inquisidors, manant-los que çassassen y anul·lassen los
procehiments que havien fet contra dits Riera y
Serra, y que restituïssen los diners que havien
extorquit los officials de dita Inquisició, dels capitans y patrons de las naus y barques, realment
y ab effecte, y que de la revocació y restitució,
respectivament li·n fessen fe dins deu dies, o que
comparaguessen devant dit magnífich relador o
en lo banch real, per a informar aquell, las quals
foren presentades als doctor Domingo Abat y
Huerta, inquisidor, en dotse de juliol 1636. Y
com lo termini praefigit a dits inquisidors ab ditas letras sie molt més que passat, y no sie estat
obehit per aquells al que se’ls és estat manat, ha
instat una y moltas vegades lo síndich del General al magnífich misser Hierònym Grau, relador
de dita causa, durant la absència del magnífich
misser Bernat de Pons y Turell, fossen despedides segones letres, ab lo modo, forma y styl de la
Real Audiència, y fins vuy no se ha feta provisió.
Per ço los deputats del General de Cathalunya a
vostra excel·lència extrajudicialment suplican,
sie de son servey en manar a dit misser Hierònym Grau provehesca ditas segonas letras dirigides a dits inquisidors, ab lo modo, forma y styl
de la Real Audiència que, a demés de què és ministrar justícia, los dits deputats ho rebran a particular gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general ab los porters
y masses grans devant, acompanyats de molts
officials del General y present casa de la Deputació, y havien reportat a dita sa excel·lència la
dita embaxada, que per ses senyories // 175v //
los ere estada encomanada, la qual li havien explicada primer de paraula y aprés donada en
scrits, de la manera que per ses senyories los ere
estat ordenat, y que sa excel·lència oÿda y rebuda aquella los havia fet de resposta que miraria
los papers y servaria las constitucions de Cathalunya.
Dimecres, a IIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿ-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
b. a continuació ratllat, en mà y poder se ses senyories.
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dors de comptes del dit General, anomenaren
per lanser de la present casa, a Joseph Lapuja,
ciutadà de Barcelona, la qual nominació feren
durant la mera y líbera voluntat de ses senyories,
lo qual vaccava per mort de Hierònym Argayares, qui obtenia dit offici de lanser.
176r

Dimars, a X. En aquest die constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en arts y en medicina Phelip Argila, mitgensant
jurament en mà y poder de ses senyories, féu relació com lo magnífich Francesch Descallar y
Surribas, sobrecullidor del General de la part de
levant, està en convalesència de una gran malaltia que molts mesos ha li dura y per consegüent,
no poder-se posar en camí, lo que si feya seria
posar-se en parill de recàurer y morir-se infeliblament, y assò dix saber per visitar-lo, la qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari.
Dimecres, a XI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, per medi del molt reverent // 176v // a ...
Ferran, canonge de la sancta iglésia de Urgell,
don Francesch de Vallgornera y Senjust y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al sagrat Concili Provincial,
congregat en la stància capitular de la Seu de
Barcelona, una embaxada, la qual donaren en
scrits y és del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor y sagrat Concili. Los deputats del General de Cathalunya nos han ordenat
suplicàssem a vostra il·lustríssima y sagrat Concili, fossen servits manar provehir que en las
corts ecclesiàsticas d’esta província, no despedescan monitoris contra laychs, a instància de
altres laychs per dèbits sensillos, per sola contumàcia de no comparèxer, partant-se del que
disposava lo sagrat Concili de Trento en lo capítol 3, cessió 25 «De refor.»
Y axí mateix suplican lo remey contra lo que·s fa
ab los ordinaris reals y de barons, sens seguir lo
que disposan las constitucions de Cathalunya,
títol «De invocació de bras secular», en declararlos no havent tinguda part instant que·ls prestàs
las despesas en gran dany dels ordinaris, havent
de anar a respòndrer a la cort ecclesiàstica.

Y axí bé suplica que la constitució Tarrachonense títol «De sepultura», sia extessa als naturals
qui moran dintre la província, als quals succeheixen parents per intestat, evitant d’esta manera los danys se causa ab lo testament de pietat a
molts parents pobres, lo que seria en gran utilitat del present Principat.
Y més suplica a vostra il·lustríssima y sagrat
Concili ordenar que en lo present principat de
Cathalunya y esta província, de assí avant, no
puguen ésser officials ni vicari generals que no
sien cathalans y naturals del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya, limitant la
constitució provincial comensant «Archiepiscopalis apicis» y ordenat.
Últimament suplican a vostra il·lustríssima y sagrat Concili que en la provisió dels benefficis
d’esta província, mane observar la // 177r //
constitució provincial feta en lo sagrat Consili
Provincial celebrat en Tarragona lo any 1630,
fent confirmar aquella auctoritat apostòlica, que
ho estimaran a vostra il·lustríssima y sagrat
Concili la mercè se’ls farà, entenent que, a demés del bé públich, resultarà en gran servey de
Déu nostre senyor».
E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories com havien donada la dalt dita
embaxada y que lo senyor bisbe de Barcelona,
president en dit Concili, los havia respost que ja
per part de la ciutat de Barcelona y del bras militar se’ls havia representat, ab embaxada, las matèrias contengudes ab dita embaxada, si bé
aquesta contenia dos caps més, y que lo sagrat
Concili manaria advertir y conferir las ditas matèrias, y de la resolució que en ella se pendria,
tornaran resposta a ses senyories. Y digueren
dits embaxadors, com los eren exits a rèbrer a la
porta de dita stància, lo abat de Ripoll, lo priora
... y lo degà de Leyda, y que·ls havien donat assiento immediadament, aprés dels abats, que és
lo loch que·s dóna al procurador de sa magestat, y que al exir los havien acompanyats fins als
claustres de la Seu.

Y més suplica a vostra il·lustríssima y sagrat Concili lo reparo de la dilació tant gran en lo declarar
las contencions, per las porrogacions demanades per los fiscals de las corts ecclesiàsticas, prefigint cert termini per expedició de la justícia.

Divendres, a XIII. En aquest die present en lo
consistori de ses senyories lo doctor en arts y
medicina Francesch Vilanera, mitgensant jurament per ell prestat en mà y poder de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com lo noble
don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent
los comptes del dit General, està detingut de
malaltia corporal, per la qual // 177v // jau en lo
lit de puagra y per consegüent, no poder acudir
a la obligació de lur offici, y açò per haver-lo visitat y visitar-lo de present.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 22 mms.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 16 mms.
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siàstich, Antoni Axada, deputat real, y Onoffre
Ciurana de Bellafilla, canonge de Gerona, oÿdor ecclesiàstich, condemnats in subsidium en
dita querela número 37, acudint a vostres senyories y representant-los la obligació de sos officis y de la observança del capítol 1 del nou redrés de 1599, suplican siea de son servey manar
fer exequució contra dels debitors compresos
en dita sentència de visita, y no sobresèurer en
ella fins que lo General estiga satisfet, y perquè
conste de sas diligèncias, ésser levat acte de la
presentació de la present suplicació per lo scrivà
major, buydant en lo dietari, que en tot ho rebran a particular mercè, lo offici etcètera. Altissimus etc. Tristany».

Diumenge, a XV. Festa de sancta Madrona.
Dilluns, a XVI. En aquest die se féu la festa de
sancta Madrona per ser lo seu die Dominica de
la Quaresma.
Dijous, a XVIIIIo. Festa del gloriós sanct Joseph.a
178r

Diumenge, a XXII. En aquest die, present en lo
consistori de ses senyories lo magnífich misser
Ivó Garbí, servint lo offici de síndich del General durant las occupacions del magnífich Agustí
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté
lo dit offici, donà y liurà a ses senyories una còpia auctèntica de las cridas que lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, manà publicar en la present ciutat de Barcelona, als quatorse del corrent, manant ab ella manifesten los cavalls y rossins, la qual manaren ses senyories fos
continuada y cusida en lo present dietari. Consuatur signatus littera A.

179r

Dilluns, a XXIII. En aquest die a instància de Jaume Strada, notari ciutadà de Barcelona, com ha
procurador assert dels anomenats ab la infrascrita
continuada suplicació, fonch presentada a ses
senyories // 178v // consistorialment y en son
consistori per mi Antoni Joan Fita, notari públich
de Barcelona, scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, la suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Ab sentència publicada
per los visitadors del trienni proppassat sobre la
querela número 37, foren condempnats los deputats y oÿdors del trienni 1632, en haver de fer
dins un any comptador, des del die del decret
de exequució en avant, las diligèncias necessàries per a cobrar los dèbits en dita sentència
contenguts, lo qual termini passat nunc pro
tunc, los condempnà en haver de pagar y satisfer al General lo que constarà dèurer-se, y en lo
decret de exequució se moderà que no estiguessen compresos los dèbits en subsidi dels quals
estaven condempnats los deputats del trienni
antecedent de 1629, la qual sentència y decret
de exequució, juntament ab les demés sentències de visita, és estat a vostres senyories, per lo
procurador fiscal de dita visita, intimat. Y com
los dits deputats y oÿdors del trienni 1632, que
ho foren en lo trienni pròxim passat, no puguen
fer majors diligències per a cobrar dits dèbits,
que és acudir a vostres senyories, a qui toca lo
haver de exequutar los debitors del General. Per
ço, lo il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona, don Garci Gil Manrique, deputat ecclea. a continuació una crida transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1768-1769.
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La qual legida per mi, scrivà major, en presència
dels testimonis devall scrits, ses senyories respongueren que tenien entès lo contengut ab
dita suplicació y que la dita suplicació ses senyories la notifficaven a Joseph Miquel Quintana,
exactor del General, lo qualb se trobava present
en lo consistori, per a què ell posàs en exequució, en quant toca a son offici, lo contengut en
dita suplicació, lo qual Joseph Miquel Quintana
respongué que li fos donada còpia de dita suplicació, aturant-se lo temps de la constitució per a
respòndrer. Y que axí bé fos de la mateixa manera intimada al racional per a què pose en exequució, en quant toca a son offici, lo contengut
en dita suplicació. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Pere Dalmau, sastre,
ciutadans de Barcelona.
E aprés als XXX de abril de dit any MDCXXXVII,
dit Joseph Miquel Quintana, constituït personalment en dit consistori, faltant en aquell lo
senyor deputat ecclesiàstich y oÿdor militar,
presentà a ses senyories una suplicació, dient
contenir la resposta feya a la suplicació que a 23
de abril li fonch presentada, demanant fos continuada al peu de dita suplicació y que de la una
sens l’altra, no·n fos donada còpia. E ses senyories manaren fos decretada per lo scrivà major,
com largament al peu de aquella està contengut. Presents per testimonis Hierònym Galí y
Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona, la qual resposta és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Responent Joseph Miquel Quintana, ciutadà, a la suplicació en lo
consistori de vostres senyories presentada als 23
de mars proppassat per lo il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona, don Garci Gil Manrique òlim deputat ecclesiàstich, Antoni Axada,
deputat real, y altres, contenint que exequuten
y exequtar fassen los debitors del General coma. a continuació ratllat il·legible.
b. a continuació repetit, lo qual.

presos en la sentència de la visita sobre la querela de número 37 del trienni passat, com en dita
suplicació és de vèurer, a la qual se ha relació.
Diu que ell està prompte y aparellat per a exequutar // 179v // als debitors de dita visita que a
vostres senyories aparexerà convenir, y que ell
per sa part fa y ha fetas totas las diligèncias convenients per a ditas cobranças, solicitant als debitors, sens perdonar a treball algú, inventariant
a molts d’ells y induhint a altres ab rahons y paraules obligatòries, per a vèurer que segons la
naturalesa de alguns de dits debitors, era menester induhir-los de bé a bé per no occasionarlos a opposicions de dots, vendes y molts altres
diffugis, que se haurian sercat per no pagar. Y és
cert se haurian perduts molts dèbits y quantitats
se són cobrades, procehint ab dita maduresa, de
hont se veu que lo dit Quintana no ha faltat a sa
obligació per rahó de son offici, ans bé s’és
aportat y aporta ab tota puntualitat y rectitut,
com en los dèbits propris de sa casa, offerint-se
en tot estar al que per vostres senyories li serà
ordenat per a la recuperació de dits dèbits. Y per
a què conste de la present offerta y resposta y de
sas diligèncias, suplica ésser levat acte de la present suplicació y que aquella sie continuada al
peu de la presentada als 23 de mars, y que de la
una sens la altre no sie donada còpia auctèntica
ni fefahent, lo offici etcètera. Que licet et cetera.
Altissimus etcetera. Joseph Miquel Quintana en
causa pròpria.
Oblata XXX aprilis MDCXXXVII In consistorio et
cetera. Et domini deputati replicantes dixerunt
que de nou manaven y ordenaven a dit exactor
que sens mora, ni retardació alguna, posàs en
exequució lo contengut en dita sentència, com
li pertany y specta segons la sèrie y tenor de
aquella. Fita, scriba maior Generalis Cathaloniae».
En aquest mateix die los senyors deputats del
General de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, per
medi dels molt reverent, noble y magnífich senyors don Ramon de Queralt, thezorer y canonge de la Seu de Barcelona, don Pedro Bosch
y Gregori Prats, burgès de la vila de Perpinyà, //
180r // enviaren una embaxada al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, la qual li explicaren
primer de paraula y després donaren en scrits al
dit excel·lentíssim senyor, y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per orde
de vostra excel·lència se són manades publicar
en la present ciutat a 14 del corrent mes de mars
unas cridas, ab las quals se mana que qualsevol
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persona de qualsevol estament, grau o condició
que sia que, dins vuit dies immediadament següents des de la publicació de aquellas, tinga
obligació ço és, en la present ciutat, al noble regent la Real Thezoraria y fora de aquella, als ordinaris de las altres ciutats, vilas y lochs, denunciar los cavalls o rosins que tindran en son
poder, designant lo pèl de aquells y lo senyal
que cada hu de aquells tindrà, imposant las penas en dita crida expressades, las quals cridas per
ser en forma de statut y edicte general encontran ab diversos usatges, usos, libertats y constitucions del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya y en particular, a la primera
constitució títol «De usatges» y a la constitució
7 en orde que comensa «Revocant», y altres
aplicables del títol «De dret del fisch», y també
per destrènyer los habitants del present Principat y impedir-los lo líbero comers y aportar los
dits rossins y cavalls líberament, y anar ab ells
sens destrenyament algú per tot lo present Principat y comtats, encontra ab las constitucions
primera del títol «De comersis y seguretat de
camins», 3 y 5 del mateix títol. Y per quant havent-se en altres occasions manades publicar,
per los praedecessors de vostra excel·lència,
semblants cridas, a petició dels deputats y oÿdors del present Principat foren suspeses las
exequucions de aquellas, y també de una pragmàtica real que en orde a ditas cosas en any
atràs, per lo cathòlich senyor rey don Phelip
fonch publicada. Per ço y altrament, los deputats del General de Cathalunya, per observança
de generals constitucions, usos y costums, acudint a la obligació de lur càrrech, representan a
vostra excel·lència extrajudicialment los dits encontres a ditas generals constitucions. Y suplican a vostra excel·lència manaren reparar aquells,
esperant rèbrer de vostra excel·lència la acostumada // 180v // mercè que sempre ha fet a est
Principat, y comforme en semblants casos per
los praedecessors de vostra excel·lència se féu».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en casa del excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent de
dita sa magestat ab los porters, masses grans devant, acompanyats de molts officials del General
y present casa de la Deputació, y havien reportat
a dita sa excel·lència la dita embaxada, que per
ses senyories los ere estada encomanada, la qual
li havien explicada primer de paraula y després
donada en scrits, de la manera que per ses senyories los ere estat ordenat, y que sa excel·lència los havia fet de resposta que miraria los papers y respondria a dita embaxada, fent sabidors
de dita resposta a ses senyories.
E aprés als XXVI de dit mes y any, en la matinada,
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entrà en lo consistori de ses senyories Miquel
Pérez, secretari de sa excel·lència, lo qual liurà y
entregà en mà y poder de ses senyories un paper
desclòs, dient contenia la resposta que sa
excel·lència feya a la embaxada, que per part de
ses senyories li fonch feta als 23 del corrent, la
qual manaren a mi Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís
la dita resposta, que·s del tenor següent:
«Satisfaciendo su excelencia a la embaxada que·l
día de 23 del corriente se le hiso por parte de los
deputados del Principado de Cathalunya, dize
que con los pregones que a mandado publicar a
14 del corriente, en razón de la denunciación de
los cavallos y rocines en la presente ciudad, al regente la Real Thezoraria y en la(s) ciudades, villas y lugares del principado de Cathalunya y
su(s) condados, a los ordinarios en las penas pecuniarias en dichos pregones contenidas, no entiende su excelencia haver contravenido a ninguna
de las constituciones en la dicha embaxada expressadas, antes bien entiende le ha sido lícito haser dichos pregones, comforme disposición de constituciones del presente Principado, si y según los
lugartenientes de su magestad en él han hecho,
siempre que se ha offrecido occasión. // 181r // Y
su excelencia ha sido en todo observantíssimo en
guardar y hazer guardar las constituciones y costumbres del presente Principado».
Divendres, a XXVII. En aquest die Climent Masbernat, negociant de la vila de Sanct Pere Pescador, bisbat de Barcelona, com a procurador //
181v // ab bastant poder de Joan Tixador, ciutadà honrat de Barcelona, en la vila de Figueres
habitant, antes en dita vila de Sanct Pere Pescador populat, com de sa procura consta ab acte
rebut en dita vila de Figueres en poder de Salvador Prats, notari públich de dita vila, als quatre
de novembre 1636, com dit notari ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha dit, que per quant dit son principal ha mudat
son domicili des de dita vila de Sanct Pere Pescador en la vila de Figueres y per consegüent,
no poder acudir, ni tenir lo offici de tauler, cullidor y guarda del General de dita vila de Sanct
Pere Pescador, que dit son principal obté líberament, en mà y poder de ses senyories, per a què
ses senyories sien servits provehir aquel en favor
de la persona que a ses senyories los aparexerà.
E ses senyories respongueren que acceptaven la
dita renunciació si y en quant poden y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die en la matinada vingueren
en lo consistori de ses senyories, per part del
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molt il·lustre bras militar, los nobles y magnífich senyors don Pedro Aymerich Cruÿlles y de
Sancta Pau, Narcís Ramon March, cavaller, y
Pere Axada, ciutadà honrat de Gerona, una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y
després liuraren en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Per orde del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general del present Principat y comtats, als 14 del corrent se
han manades publicar més crides y edictes generals, en las quals se mana a qualsevol persona de
qualsevol estat, grau y condició que sie, que hagen de denunciar los cavalls o rossins tindran en
son poder, designant lo pèl de aquells y lo senyal de cada hun d’ells, sots paena de vint-ysinch liuras y de pèndrer los dits rossins o cavalls
que tindran, ab les quals se contrafà a las generals constitucions del present Principat // 182r //
y als privilegis militars. Y si en altres occasions,
consemblants crides són estades publicades, són
estades revocades. Per ço lo estament y bras militar suplica a vostra senyoria sie de son servey
manar axir al reparo y observança de ditas constitucions, representant la contrafacció de aquelles y instant devant sa excel·lència, la revocació
de ditas cridas, fins que ab tot effecte sien revocades, y manant procehir contra los officials
reals que fan la exequució, si y conforme las
constitucions manan y ordenan, que a més de
que vostra senyoria cumplirà a la obligació de
son offici, dit bras militar ho rebrà a singular
mercè».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren, per orgue del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que lo consistori ja acerca dit
fet havien feta embaxada a sa excel·lència y que
havien anomenats doctors per a què, juntament
ab los assessors y advocat fiscal, vessen lo que se
devie fer y que no perdian punt.
Dilluns, a XXX. En aquest die mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del // 182v // General
y present casa de la Deputació, present en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories com Onoffre Massanés, mercader sobrecullidor del General de la part de ponent, ha
comptada y pagada la terça de abril, maig y juny
1636, acceptat los libres y diners de la taula de
Monroig, Tortosa y sa col·lecta, la qual relació
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

Abril MDCXXXVII
Dimecres, al primer. En aquest die en la matinada vingueren en lo consistori de ses senyories ab
embaxada per part del sagrat Concili Provincial,
que·s congregat en la iglésia major de aquesta

ciutat, los doctors Francesch Puig y Pau Claris,
canonges de las iglesias de Tortosa y Urgell respective, los quals, de part de dit sagrat Concili,
de paraula explicaren y després en scrits donaren a ses senyories, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. No obstant que segons
antigas consuetuts de Cathalunya, constitucions y capítols de Cort y en particular, per lo
comensant «Tota vegada» y los subsegüent comensant «Suplica la Cort», baix títol «De bisbes, prelats, clergues etcètera», libre primer de
las Constitucions de Cathalunya, estiga disposat
que los reverendíssim bisbe, canonges, Capítol
y pabordres de la sancta iglésia de Tortosa hagen sols de contribuhir // 183r // en los serveys
que en occasió de Corts se fassen a sa magestat
per lo principat de Cathalunya y no en altres, no
dubtan ministres de sa magestat y los de la Generalitat del regne de València, de fer contribuhir y pagar als dits reverendíssim bisbe, canonges, Capítol y pabordres, lo servey féu dit
regne a sa magestat en las últimas Corts los celebrà, que fonch lo any 1626, al·legant dits reverendíssim bisbe, canonges, Capítol y pabordres tenen part de ses rendes en lo dit regne, lo
que redunda en gran dany de dits reverendíssim
bisbe, canonges, Capítol y pabordres y de tot lo
Principat ab la violació de dits capítols de Cort.
Y havent conferit sobre la matèria en aquest sagrat Concili Provincial que celebram, desijant
obviar a dits danys, ha aparegut se fes decret
com se ha fet en la sessió 34, de què se scriga en
nom y de part de aquest sagrat Concili a sa magestat, representant-li sie de son real servey, en
cumpliment de la concessió feta per los senyors
reys, de loable memòria, predecesors seus, en
dits capítols de Cort, manar a sos ministres y a
tots los demés toque, los guarden y observen y
contra ells en manera alguna no vinguen. Y axí
mateix se representàs a vostra senyoria com, cap
del Principat y protector de las generals constitucions e immunitats suas y poblats en ell, sia
servit, ab sa mà poderosa, exir a la defensa de
dits capítols de Cort, procurant lo remey necessari ab sa magestat o ab qui convinga, per a què
no·s fassen semblants procehiments per dits ministres reals y de la Generalitat de dit regne de
València contra dits reverendíssim bisbe, canonges, Capítol y pabordres, fent-los axí mateix, restituhir y tornar tot allò que a la dita Generalitat hauran pagat, perquè axí tinga cumpliment lo disposat en dits capítols de Cort y la
voluntat de sa magestat en ells, expressament
declarada. Y en exequució del dit decret havem
ordenat als doctors Francesch Puig y Pau Claris,
síndichs dels Capítols de Tortosa y Urgell, respectivament, que en nom de aquest sagrat Concili lo expliquen a vostra senyoria, per medi del

qual, com a tant zelós dels drets e immunitats
del Principat y bé de la cosa pública, esperan lo
reparo de tot y axí ho suplicam a vostra senyoria».
183v

E dits senyors deputats respongueren que ells
conferiren la matèria continguda ab la embaxada y que en tot lo que porian, procurarien donar gust al sagrat Concili y acudirien ab puntualitat, ab tots los medis possibles y convenients,
al reparo dels capítols y actes de Cort mencionats ab dita embaxada y altres concernents dites
matèries, segons que per rahó de lur càrrech tenen obligació.
Adverteix-se que per orde de ses senyories los
officials de la present casa hisqueren acompanyar a dits senyors embaxadors al cap de la escala, y de allí fins a la sala dels reys, al segon portal,
per lo qual se entrà a la sala que és immediada a
la de consistori y en dit portal, hisqueren a rèbrer a dits embaxadors los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar ab masses altes, hi·ls entraren
en consistori a hont eren los senyors deputats y
oÿdor real, y assentats dits embaxadors en dos
cadires conseqüents a las dels senyors deputats,
a la mà dreta, al costat del senyor oÿdor militar,
explicaren, per orde, la dalt dita embaxada, parlant primer lo dit doctor y canonge Puig y després lo dit doctor y canonge Claris, la qual explicada, se’n tornaren acompanyant-los dits
senyors oÿdors ecclesiàstich y militar ab lo mateix orde y fins lo mateix puesto hont lo havien
rebut, y de aquí, los dits officials de la present
casa los acompanyaren fins al cap demunt de la
escala.
Dijous, a II. En aquest die en la matinada, entrà
en lo consistori de ses senyories Onoffre Massanés, sobrecullidor del General de la part de ponent, al qual interpel·laren de paraula ses senyories, dient-li posàs en exequució y fes lo que és
estat ordenat y declarat en la visita dels officials
del General pròxim passada, sobre la querela de
número 40, la qual protestació li feyen perquè
no pogués ignorància al·legar. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris.

184r
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Divendres, a III. En aquest die lo noble don
Francesch de Vallgornera y Senjust, en Barcelona populat, com ha procurador ab bastant poder de Benet Artigues, major de dies, guarda
ordinària del General de la ciutat y col·lecta de
Gerona, com de sa procura consta ab acte rebut
en dita ciutat de Gerona, en poder de Salvi Fàbrega, notari públich de dita ciutat, als set de febrer pròxim passat, com dit notari ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,

[ 1637 ]

[ 1637 ]

ha renunciat, per justas causas lo ànimo de dit
son principal movents, lo dit offici de guarda
ordinària de dita ciutat y col·lecta de Gerona,
com ab effecte renunciava aquell líberament, en
mà y poder de ses senyories, per a què ses senyories provehescan aquell en favor de la persona los aparexerà, suplicant-los fossen servits
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
respongueren de paraula que li admetien la dita
renunciació ab la forma acostumada. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die lo doctor en medicina
Jaume Amat, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com mossèn Jacinto Vernet, mercader, ajudant comú del
racional y regent los comptes del dit General,
està detingut de malaltia corporal ab febra, per
rahó de la qual no pot acudir a la obligació de
son offici, la qual relació ha fet mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, y assò per
visitar-lo de present, la qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die en la matinada vingueren
lo consistori de ses senyories ab embaxada per
part del sagrat Concili Provin- // 184v // cial,
que·s congregat en la iglésia major de aquesta
ciutat, los doctors Francesch Broquetes, archipestre de Àger, y Jaume Pla, canonge de la sancta iglésia de Gerona, los quals, de part de dit sagrat Concili, de paraula explicaren y després en
scrits donaren a ses senyories, la embaxada del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo sagrat Concili Provincial nos ha manat vinguéssem a referir a vostres senyories, que havent conferit diferents vegades lo sagrat Concili sobre la embaxada per
part de vostres senyories feta a onse de mars
proppassat, desijant affectadament donar gust a
vostres senyories en las cosas que demana ab lo
memorial que se li donà ab dita embaxada,
aprés de haver tingut particular tractat sobre
cada hu dels capítols de dit memorial:
Quant al primer fet, ha resolt que per estar las
corts ecclesiàsticas de la present província en
pocessió prescrita de molts centenars de anys,
de tractar causas contra laychs a instància de altres laychs y ser porrogada la jurisdicció ecclesiàstica, en respecte dels laychs, no deu lo sagrat
Concili innovar cosa contra la consuetut tant
antiga.
Al segon, que lo styl observat en las corts ecclesiàsticas no és contrari a la constitució 2, títol
«De invocació de bras secular», pus no·s proceheix contra los officials sinó en cas de expressa
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recusació de executar las letras requisitòrias de
la cort ecclesiàstica o contumàcia, en no fer la
relació al jutge ecclesiàstich, del impediment
que·y ha per no fer la exequució, segons estan
obligats per disposició de dita constitució.
Al tercer, que se han conciderats molts grans inconvenients en privar als advocats fiscals que no
puguen consentir, en porrogacions dels térmens
de las contencions per los diferents casos, que
succehexen, // 185r // en què són necessàrias dites porrogacions, però que los senyors bisbes
tindran particular cuydado que no·s consenten
senblants porrogacions, sens molt justa causa.
Al quart, que extendre la constitució 3 Tarraconense, títol «De sepulturis», generalment a tots
los naturals que moren intestats y a qui succehexen parents ab intestat en lo present Principat,
podria ésser gran praejudici de las ànimas dels
tals defuncts, que molt sovint per descuyt o negligència dels tals hereus, resterien privades de
sufragis de misses y altres competents a lur estat,
y obligacions hagut esguart, no solament al estament al qual ha provehit la dita constitució en
respecte de la pompa funerària, però encara a las
facultats que dexen los dits diffuncts, que com
són diverses no·s pot donar regla general sinó
que és forçós reste a disposició dels prelats ecclesiàstichs, a qui toca suplir aquest defecte, los
quals, de aquí al devant, tindran particular cuydado de què ab los testaments de pietat o altrament se cumple moderadament, segons la qualitat de las personas y de las facultats ab los
sufragis dels diffuncts intestats, y no resten carregats los hereus desmasiadament.
Quant al quint, lo sagrat Concili ha decretada
constitució en la sessió 35, celebrada a 30 de
mars passat, en que ajustant a la constitució
«Archiepiscopalis apecis de effs. vicarii», se prohibeix que de caetero no sien vicaris generals, ni
officials persones que no sien naturals de la present província de Tarragona.
Quant al sisè capítol, lo sagrat Concili ha resolt
que en son nom se fassen totes les diligències
possibles per obtenir de sa Santedad comfirmació apostòlica, de la constitució que comensa
«Quam inequale sit», feta en la sessió 17 del sacro concili celebrat en Tarragona a 16 de mars
1630, en què·s prohibeix que no·s puguen conferir benefficis de la present província a estrangers y per dispòndrer las cosas per instar laa confirmació, tant d’estas dos constitucions, com de
altres fetas en // 185v // lo present y penúltim
Concili, se ha feta commissió als reverendíssim
senyor bisbe de Urgell, molt reverent abat de
a. a continuació ratllat, constitució.

Dimecres, a XXII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints, lo ecclesiàstich absent de la present casa per sa indisposició, ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes del
dit General, manaren posar la present casa de la
Deputació, y en particular la capella major, ab
molta tapiseria // 188r // y altres adorns molt
richs, a hont se celebraren les vespres que en
semblants jornades se acostumen a celebrar ab
molta música de menestrils y orgue y altres invensions de música, que fonch cosa de mirar. Y
vingueren en ella los dits senyors deputats y oÿdors, acceptat, com dit és, lo senyor deputat ecclesiàstich, que per sa indisposició y desgana no·y
pogué assistir en esta forma ço és, a les dues horas
y mitja partí de sa casa lo senyor oÿdor real,
acompanyat de molts cavallers y officials del General, y vingué en dita present casa, al qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
qui ja eren en la capella del gloriós Sanct Jordi, y
se assentà en un banch vanovat de vellut carmesí,
que per dit effecte ere posat en dita capella. Y
poch aprés vingué lo senyor oÿdor militar ab lo
mateix acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer los dits senyors oÿdor real y magnífichs assessors y advocat fiscal, fins al dit cap de la escala,
y, junts, se’n anaren en dita capella, y al cap de
poch vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab lo
mateix acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala los dits senyors oÿdor
militar y real, assessors y advocat fiscal. Y ab lo
mateix acompanyament vingueren los senyors
deputats, acceptat com és dit, lo ecclesiàstich,
que per sa indisposició no pogué assistir, ço és,
primer lo senyor deputat real y últimament lo
militar, quiscú d’ells ab sa massa y porter devant
y ab la mateixa cerimònia y acompanyament los
reberen, y se assentaren en dit banch quiscú
d’ells per son orde. Y encontinent se comensaren
les vespres ab molta solempnitat y música, que
era cosa de maravella, y en dita festa no vingueren los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, no obstant eren estats convidats en
ella, per lo que se offerí haver de tenir en dita tarda Consell de Cent, per cosas de importància tocants a la bona administració de dita ciutat. Las
quals vespres foren dites per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don Garsi Gil Manrrique,
bisbe de Barcelona, y acabadas ditas vespras dits
senyors deputats acompanyaren a dit molt il·lustre y reverendíssim senyora bisbe, fins al cap de la
escala y allí se despediren ab molta cortesia.

Besalú, prior de Sancta Anna de Barcelona y canonge Francesch Gonsales, de Solsona, y com
per la confirmació apostòlica d’estas dos constitucions se ofrescan molts gastos, y la província
se troba tant exausta que no podria acudir a ells,
y estas constitucions sian fetas en beneffici
comú del Principat y en observança y corroboració de las constitucions generals de Cathalunya, títol «Que los estrangers no puguen
obtenir benefficis, ni officis ecclesiàstichs en
Cathalunya», y per consegüent, sie cosa tant
pròpria de vostra senyoria y de aquest consistori
procurar la perfecció y total observança de ditas
constitucions, suplicam a vostra senyoria, de
part del sacro concili, sie servit manar, de béns
de la Generalitat, gastar lo que serà necessari per
obtenir esta confirmació apostòlica, ordenant a
son agent en Roma que ab lo de la província
fassen las diligèncias necessàrias per dita confirmació, que a més que serà cosa de molt gran
servey de Déu y bé públich del Principat, lo sacro Concili ho tindrà a particular mercè y favor
de mà de vostra senyoria».
E dits senyors deputats respongueren que ells
estimaven al segrat Concili lo bon recort.
En aquest mateix die, present en lo consistori
de ses senyoriesa... Ricart, pagès de Sanct Boy,
bisbat de Barcelona, tauler, cullidor y guarda
del General de dita vila, ha renunciat com ab effecte digué que renunciava, en mà y poder de
ses senyories líberament, lo dit son offici de tauler cullidor y guarda de dit General de dita vila
de Sanct Boy, per justas causas son ànimo movents, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de la persona que a ses senyories aparexerà. E ses senyories respongueren que admetien la dita renunciació, si y comforme per capítols de Cort los és permès. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris
ciutadans de Barcelona.
186r

Dilluns, a VI. Feriats de la Semmana Sancta.

186v

Diumenge, a XII. Die de Pasqua.

187v

Dimars, a XXI. En aquest die lo doctor en arts y
en medicina Jaume Amat, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com mossèn Jacinto Vernet, mercader, ajudant comú del racional y regent los comptes de
la present casa de la Deputació, està detingut de
malaltia corporal, per rahó de la qual jau en lo
lit y no pot acudir a fer la obligació de son offici,
la qual relació ha feta mitjensant jurament en
mà y poder de ses senyories, y assò per visitar-lo.

188v

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.

Dijous, a XXII(I). Festa del gloriós sanct Jordi.
En aquest die se celebrà la festa del gloriós sanct
Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnia. a continuació ratllat, fi.
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tat que·s pot conciderar, estant para la present
casa de moltas tapiserias, brocats, sedas y domascos, y en la capella nova se celebraren los officis divinals ab tota la pompa, solemnitat y
seremònias ecclesiàsticas acostumades. Ab la
mateixa músicaa del die de aÿr vingueren en dit
offici los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich que per sa indisposició y desgana no·y assití,
ab la mateixa seremònia y acompanyament del
die de aÿr. Vingueren en dit offici los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat y los
dits senyors deputats oÿdors, assessors y advocat
fiscal del dit General, los hisqueren rèbrer fins al
cap de la escala ab los porters y masses grans devant y, tots junts, se’n entraren en la dita capella,
y dits senyors consellers se assentaren en altre
banch al cap de dits senyors deputats més prop
del altar. Y axí mateix lo senyor bisbe de Barcelona digué lo offici de pontifical. Vingué també
lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de
Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta província, convidat per ses senyories en dita festa, al
qual hisqueren a rèbrer fins al cap de la escala. E
sa excel·lència estigué ab una cadira de vellut ab
son estrado, que acostumen tenir los lloctinents
a la part del evangeli del altar de dita capella, y
los dits senyors consellers, a l’altra part assentats
en los banchs vanovats de vellut carmesí, los
quals estaven vers y prop del altar. Y encontinent
ses senyories per son orde al costat de dits senyors consellers, als quals donaren ses senyories
la precedència, per ser convidats en dita festa. Y
després de dits senyors deputats se assentaren
los magnífichs assessors, advocat fiscal, scrivà
major, racional, regent los comptes y altres officials ab la forma del die de aÿr. Y encontinent se
comensà la missa que, com és dit, digué dit senyor bisbe de Barcelona y predicà lo reverent
pare Joseph Monte, del orde de Sanct Francisco
de Paula de la present ciutat, y acabat lo dit offici
alsant-se // 189r // sa excel·lència, los dits senyors deputats y oÿdors, assessors, officials y ministres del General y molta cavalleria, acompanyaren ab las masses devant, a sa excel·lència fins
al cap de la escala, y allí se despartiren.
En aquest mateix die en la tarda se celebraren
solempnes vespres, a les quals vingueren ses
senyories ab lo mateix acompanyament, faltant
en ellas lo dit senyor deputat ecclesiàstich, no·y
assistiren los senyors consellers, ni lo lloctinent
per no ser de consuetut. Y acabades las vespres
se’n anaren cadahú ab lo mateix acompanyament y dit senyor bisbe digué ditas vespresb.

Divendres, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa per les
ànimes de deputats y oÿdors de comptes diffuncts, ab gran solempnitat y cantòria, ab un túmol y atxes de cera groga, en lo qual assistiren
ses senyories, faltant en aquell lo senyor deputat
ecclesiàstich, qui per sa indisposició no pogué
venir en dit offici. Y en dit offici assistí lo protector del bras militar don Francesch Tamarit,
acompanyat de molts cavallers, lo qual ere estat
convidat per medi del dit síndich del dit General, y digué lo offici lo molt il·lustre senyor don
Ramon de Queralt, thezorer y canonge de la
Seu de Barcelona. Predicà lo reverent pare fra
Joseph Staper, del orde de Sanct Francisco de
Paula, y acabat lo dit offici se alsaren quiscú
d’ells y se’n anaren de la present casa.
189v

Dilluns, a XXVII. En aquest die lo doctor en medicinaa ... Barthomeu, present en lo consistori de
ses senyories, mitgensant jurament per ell prestat
en mà y poder de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories com Pere Farell, receptor del General,
està detingut de malaltia corporal, per la qual jau
en lo lit ab febra contínua, y per consegüent no
poder acudir a la obligació de son offici, y assò
dix per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la
qual relació manaren ses senyories ésser continuada en lo dietari de la present casa.
Dimars, a XXVIII. En aquest die mossèn Narcís
Fontanet, cavaller racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories en son consistori, com lo magnífich Anton
Descallar y Roset, servint lo offici de sobrecullidor del General de la part de levant, durant la
malaltia y indisposició del magnífich Francesch
Descallar, son fill, qui obté lo dit offici, à comptada y pagada la terça de octubre, novembre y
dezembre de 1635. Y axí mateix ha comptada la
terça de juliol, agost y setembre de dit any 1635
de la taula de Pineda y pagada aquella, la qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

190r

a. músida al manuscrit.
b. a continuació ratllat, se’n anaren cadahú ab lo mateix
acompanyament.
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En aquell mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo honorable
Melchior Aguilera, guarda ordinària del General de la present ciutat de Barcelona, volent usar
del poder y facultat a ell concedida per capítols
y actes de Cort, ha renunciat com en effecte renuncia, lo dit offici de guarda ordinari del General, en mà y poder de ses senyories, en favor
de Barthomeu Ferrer, negociant ciutadà de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen sera. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

vits admètrer-li la dita renunciació de dit son offici, per ser aquell dels antichs y provehir aquell
en favor de dit Barthomeu Ferrer, negociant, ab
los salaris y emoluments, praerrogatives y praheminències al dit offici pertanyents. E ses senyories respongueren de paraula que admetian
la dita renunciació si y comforme podien y per
capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galí,
notari, y Miquel Marquès, notari, ciutadans de
Barcelona.
190v

Maig MDCXXXVII
Divendres, lo primer. Festa dels apòstols.
Dissabte, a II. En aquest die present en lo consistori de ses senyories lo doctor en arts y en
medicina Joan Amat, mitgensant jurament per
ell prestat, en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació com mossèn Joan Carreras, ajudant del
racional, està detingut de malaltia corporal, per
la qual jau en lo lit ab tercianas, per rahó de las
quals jau en lo lit y no pot acudir a fer la obligació de son offici, y assò per visitar-lo de present,
la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

Diumenge, a VI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, faltant en aquell lo senyor deputat real y oÿdor militar per trobar-se absents de la present ciutat y
vegueria, los magnífichs Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, Onoffre Coromines,
mercader, credenser dels draps de la bolla de la
present ciutat, y Baldiri Miquel Sovias, mercader, scrivent ordinari del regent los comptes,

«Molt il·lustres senyors. De part de vostres senyories és estat fet manament a nosaltres Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y
secretari del General, Baldiri Miquel Sovias,
mercader, scrivent ordinari del regent los
comptes, y Onoffre Coromines, mercader, credenser dels draps de la bolla de la present ciutat,
despedit a tres de abril 1637, contenint en
aquell que encontinent que dit manament los
serà presentat, examinen la persona de misser
Barthomeu Soler, scrivent ordinari del racional
per los senyors deputats anomenat, per a fer lo
exercisci y ministeri de scrivent ordinari del racional, y fet dit examen, relació fassen en scrits
en mà y poder de ses senyories, de la habilita(t)
o inhabilitat de dit misser Barthomeu Soler, si y
comforme largament està contengut ab la deliberació, en virtut de la qual, se ha despedit dit
manament, com més largament en dita deliberació y manament és de vèurer, als quals se ha
relació. Y obtemperant nosaltres dit Fita, Sovies
y Coromines a dit manament com és rahó, fem
la relació a vostres senyories infrascrits, dient
com nos som conferits algunes vegades tots tres
junts ab dit misser Barthomeu Soler, y legida y
oÿda la dita deliberació, com en dit manament
se diu, havem examinat a dit misser Barthomeu
Soler en scríurer y en las quatre reglas de comptes ço és, sumar,a // 192r // restar, multiplicar y
partir, axí de compte de alba com compte pla,
que són necessàries haver-se de saber per lo
exercisci de dit ministeri y càrrech de scrivent
ordinari del racional, y aquell havem trobat hàbil per a fer dita servitut. E aquesta és la relació
que tots tres concòrdament fem a vostres senyories, scrita de mà de dit Onoffre Coromines
y firmada de nostres mans en Barcelona, a II de
maig MDCXXXVII. Antoni Joan Fita. Baldiri Miquel Sovias. Onoffre Coromines».

a. a continuació ratllat, quo inserta dices.
b. a continuació una suplicació i un memorial transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1769-1771.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1771.

En aquest mateix die constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverent Pere
Pons, prevere, procurador del doctor misser Joseph Massó, doctor del Real Consell, fent ocular ostensió de son poder, lo qual presentà a ses
senyories la suplicació del tenor següent: «Molt
il·lustres senyors. Ab sentència de visita sobre la
querela de número 112». Consuatur dicta suplicatio signatus litera Aa una cum dicto memoriali signati littera B.
E ses senyories, oÿda la dita suplicació y lo memorial ab ella donat, feren deliberació que fos
fet manament al exactor del General, per a què
posàs en exequució lo contingut ab dita deliberació, com largament en dita deliberació està
contengut, continuada en lo libre de Deliberacions, corrent sots jornada del die present.b
191r

personas anomenades per ses senyories per a
examinar misser Barthomeu Soler, scrivent ordinari del ra- // 191v // cional y present casa de la
Deputació, per los predecessors de ses senyories
anomenat, per a fer dit exercisci, lo qual vacava
per mort de Pau Berelo, qui obtenia dit exercisci, los quals han donat y liurat a ses senyories la
relació que ells feyen del examen tenien fet de la
persona de dit misser Barthomeu Soler, si y
comforme los ere estat manat ab lo manament a
ells presentat y en virtut de deliberació per ses
senyories feta, a tres de abril pròxim passat despedit, la qual legida per mi, dit scrivà major y secretari del dit General, manaren ses senyories
fos continuada y originalment cusida en lo dietari de la present casa y és del tenor següent:
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per ser-se sagnat y estar indispost lo senyor virrey no se’n haurà tractat, però que estant bo y
anant a consell se’n tractaria. Y que sa excel·lènciaa ho té sobre lo cap, lo despaig de dit negoci.
Quant també al que toca al negoci tocant als pares inquisidors, me digué lo senyor don Bernat
de Pons y de Turell, que havia aportat la súplica
en consell, juntament ab la requesta que·s presentà per part del síndich al magnífich misserb
Hierònym Grau y que li feren de resposta, que
acerca de ex negoci, temen una carta del rey
nostre senyor, que de dit negoci tocant als pares
inquisidors no·s tractàs sinó per via de conferència y no altrament, y que no obstant tot axò, lo
senyor virrey haurà scrita una carta a Madrit per
negocis tocants als pares inquisidors y que
aguardaven resposta dissabte, y que quant lo dit
relador farà juntar las salas per pèndrer resolució
de axò y que seguirà en tot lo orde, li daran
comforme provehí ditas primeras letras que foren fetas facto verbo in Regia Audiencia o lo
orde se daran las ditas tres salas».

Divendres, a VIII. En aquest die los senyors deputats del General del principat de Cathalunya,
ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes
del dit General, anomenaren en corredor de la
casa del General, a Jacinto Janer, corredor de
coll de la present ciutat, lo qual vaccava per
mort de Andreu Salvat, qui obtenia dit càrrech
sens salari algú y durant la mera y líbera voluntat de ses senyories, lo qual ha jurat en mà y poder de ses senyories haver-se bé y lealment en lo
exercisci de trompeta del dit General.
En aquest mateix die, present en lo consistori
de ses senyories lo honorable Bernat Faura, chirurgià ciutadà de Barcelona, lo qual, mitgensant
jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories // 192v // com lo magníficha Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, jau en lo lit per rahó
de un colp ha rebut en sa persona, de tal manera que no pot servir, ni acudir a la obligació de
son offici. Y açò dix saber per curar-lo de present de dit colp, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
Dijous, a XI. En aquest die los senyors deputats,
ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes
del dit General, digueren y manaren a misser
Ivó Garbí y de Lordat, servint lo offici de síndich del dit General durant las occupacions del
magnífich Agustí Dalmau, qui obté lo dit offici,
present en lo consistori de ses senyories, que
tingués ànsia y solicitut, un die part altre, de solicitar las causas dels inquisidors y dels mandatos, fent totas las diligèncias ab los reladors de
aquells possibles. E lo dit misser Garbí ha respost que està prompte // 193r // y aparellat en
fer ditas diligèncias y en acudir a totas las obligacions de son offici. Presents per testimonis
Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.

Presents per testimonis los propdits Marquès y
Galí.
193v

E aprés als XII de dit mes y any, dit misser Garbí,
present en lo consistori, donà y presentà a ses
senyories un paper dient conténen la resposta
feya a la dalt dita protestació y manament a ell
fet per ses senyories, la qual legida per mi, scrivà
major, manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari, que·s del tenor següent:
«Satisfent lo doctor Ivó Garbí y de Lordat, com
a subrogat de síndich, a un manament a ell fet
per orde de ses senyories, en effecte contenint
que solitas las causas de dos en dos dias portava
dit síndich en la Real Audiència, diu: Que vuy
que comptam als XII del corrent, s’és conferit en
casa lo senyor canceller per a solicitar la causa
aporta del dubte contra la constitució 5, que

Dimars, a XII. En aquest die, present en lo consistori de ses senyories lo doctor en arts y medicina Miquel Vilanera, mitgensant jurament, ha
fet relació com lo noble don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del dit
General, està detingut de malaltia corporal ab
febra, que correspon a cortana y un flumor en
lo peu, de tal manera que no pot servir ni acudir
a la obligació de son offici, y assò per visitar-lo
de present, la qual relació manaren ses senyories
fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die ses senyories manaren a mi
Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà
major y secretari del General, que intimàs a tots
los porters de la present casa la deliberació per
ses senyories feta a 15 de novembre 1636, manant los observen lo contengut en aquella, y axí
fonch intimada a Joan Soler, Pere Ferran, Steve
Solanich, Joan Pedrós, Francesch Vilar, Montserrat Gallart, Hierònym Vila, Bernat Romeu,
Bernat Ferrer, Antoni Martorell, Jaume Martí y
Bernat Davara, los quals respongueren que observarian dita deliberació, comforme los ere estat ordenat.
Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren en casa del excel·lentíssim senyor duch
de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, lo qual los havia enviats a sera. a continuació ratllat, té.
b. misser interlineat.

a. a continuació ratllat, magnífich.
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car de part de sa magestat. Y arribats en sa casa y
palàcio, anant consistorialment ab cotxos, ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Deputació, trobaren sa excel·lència en lo lit,
sengrat dos vegades, los quals senyors deputats
se assentaren ab ses cadires que ja sa excel·lència
havia fetas aparellar. Y assentats, fent-se les degudes // 194r // cortesies, sa excel·lència los explicà de paraula lo contengut en un paper tenia
en las mans, lo qual explicat donà y liurà a ses
senyories, que·s del tenor següent:
«Són estades tantes las prevencions que han fetas los enemichs de sa magestat de alguns anys a
esta part, y las que continuen de present contra
sa monarchia, que per a mirar per sa defensa y
conservació, ha sustentat ab immensos gastos
molt y diferents exèrcits, axí en lo present Principat com en altres parts. Ara últimament, aprés
de la invasió de la isla de Cerdenya, que ha feta
la armada naval del rey de França, tinch certs
avisos del apreto en què té posades las islas de
Sancta Margarida y de Sanct Honorat, y que·s
va engrossant ab nous vaxells que se li ajusten,
de manera que, desembaraçada de aquella empresa, se deu recelar que ne intentarà altres, que
si fossen encaminades a estas marinas, poria patir la present província irreparables danys, particularment, tenint tant gran veÿnat com té ab
França per terra, ab perill de perdre, si no·y era
provehit, la antiga reputació en què sempre, des
de sos principis, s’és sustentada nostra nació per
son gran valor en defensa y conservació de la
cosa pública, de la pàtria y de la magestat de sos
gloriosos prínceps. He procurat, per quants camins he pogut, que la defensa de aquest principat se previngue de manera que, en tot cas, se
asegure lo bon succés enviant per tota la marina
y parts confinants ab França, personas de cabo y
experiència per a què ordenen en mon nom, las
prevensions han de fer en armes, municions y
vitualles, y en lo que han de servar en cas de invasió. Y per a conseguir est fi, per orde de sa magestat, no he perdonat a treball ni a gasto. Però
com los avisos que tinch ara novament, dels
aprestos que fan nostres enemichs, sien tants y
tals, que·m apar que lo que se ha fet y previngut
a fins ara no abasta, ans que és necessari y precís
sien las prevencions molt majors, per assegurar
esta província dels danys podria rèbrer y se li
emanassen, si sens ésser fetas fos invadida, desitjant com a tant interessat en sa conservació, no
faltarà en res al que tant convé, y assentar // 194v
// los medis y expedients que sien més eficasos
per al major servey de sa magestat y beneffici del
present principat y de tots los naturals y habitants d’ell, me ha aparegut comunicar ab vostra
senyoria per a què, pus tant importa se disponga
a voler tractar ab lo cuydado y attenció és me717

nester d’esta matèria, deputant personas que·s
conferescan ab las que anomenaré, per a què, ab
uniforme voluntat y consell, tracten y miren los
medis y expedients que seran més proporsionats
a la comuna defensa del Principat, que en la mateixa conformitat ho tinch comunicat ab los
consellers d’esta ciutat y offeresch no pèrdrer
punt per a què se conseguesca lo servey de sa
magestat y la conservació y defensa d’esta província».
E ses senyories respongueren de paraula que
tractarien la matèria y, del que resoldrien, tornarien resposta a sa excel·lència.
Divendres, a XV. En aquest die, aprés de haver
oÿt los senyors habilitadors sentència de excomunicació, se assentaren per son orde per a comensar y proseguir lo acte de la inseculació, és a
saber, lo senyor degà Oluja, a cap de taula; a la
mà dreta lo senyor ardiaca Palau, de la Seu de
Vich; a la mà esquerra lo senyor canonge Boldó;
a la mà dreta de dit senyor ardiaca, lo senyor
Francesch Joan de Vergós; a la mà esquerra del
canonge Boldó, lo senyor Pere de Tord; al costat de dit senyor Vergós, lo senyora Çacoromina; al costat de // 195r // dit Tord, lo doctor Berengari; al costat de dit Çacoromina, lo doctor
March y Jalpí; y al costat de dit Berengari, los
senyor Ivó Ornos. Y assentats d’esta manera y
comensant lo acte de la habilitació, aprés de haver habilitat y admès a fra don Phelip de Lentorn y don Gabriel de Lupià, se suscità contenció y debat entre los senyors habilitadors per lo
bras real, per ço que pretingué lo dit senyor Ivó
de Ornos, que per ser ell ciutadà honrat de Gerona, li tocava lo primer loch entre los habilitadors del bras real, attès que los dits doctors Berengari y March y Jalpí, encara que estiguessen
enseculats y occupassen aqueix loch com ha ciutadà de Barcelona, emperò que per no ésser ciutadans de privilegi o matrícula, sinó tant solament doctors en medicina, no devien precehir a
dit Ornos. Y doctors Berengari y March y Jalpí
al·legaven que ells eren inseculats per la ciutat
de Barcelona y occupaven aquells lochs com a
tals ciutadans de Barcelona, la qual preceheix a
totas las altres ciutats, vilas y lochs de Cathalunya, com a cap de tota aquesta província, y que
per aquest respecte se’ls devie los primers lochs
y havien de precehir al dit Ornos. Y aprés de haver tingut algunas conferèncias sobre aquesta
matèria y haver vists alguns exemplars, fou concordat que sens prejudici, novació, ni derogació
dels drets de las parts, se assentassen a proseguir
lo dit acte per edats, com estaven assentats los
militars, y axí se asentà en primer loch, en los
dits senyors habilitadors del bras real, lo dit
a. a continuació un espai en blanc d’uns 16 mms.
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doctor Berengari com a més vell, y aprés, lo dit
Ivó de Ornos, y en lo últim loch, lo dit doctor
March y Jalpí com a més jove. Y axí ab aquest
orde assentats se proseguí lo dit acte fins a la
conclusió de aquell.
Dissabte, a XVI. En aquest die entre las nou y
deu horas abans de migdie y abans de ser closa
lo acte de la inseculació, vingué nova, com
mossèn Nicholau Bonet ere caygut del terrat de
sa casa fins baix al carrer Ample y que encontinent ere mort. Y los senyors deputats, oÿda
aquesta // 195v // nova, encontinent enviaren lo
síndich del General y Hierònym Galí, notari,
scrivent ordinari de la scriva(nia) major del dit
General, per a certificar-se de la veritat de
aquest fet. Y tornats feren relació a ses senyories
com lo dit Nicholau Bonet era mort y en lo loch
de deputat que ell occupava fonch per dits senyors deputats anomenat y per dits senyors habilitadors habilitat e inseculat, misser Joan Çabater, doctor en drets.
Dimars, a XVIIIIo. En aquest die aparegueren en
alta mar devant la present ciutat, una gran armada de vaxells de alto bordo, la qual se deya era
del rey de França. Y tenint notícia de açò, la ciutat de prompte manaren los senyors consellers
axir y posar de guarda per los baluarts, quatre
companyias de la present ciutat.
Dimecres, a XX. En aquest die constituïts personalment en lo consistori de ses senyoriesb // 196r
// don Anton de Perapertussa y Vilademany,
vescomte de Joch, don Francisco Cartellà y don
Joseph d’Ardena, altres dels tudors y curadors
dels pubills, fills y hereus de Joan Pau Riffós,
presentaren a ses senyories la suplicació del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Don Anton de Perapertusa y Vilademany, vescomte de Joch, dona
Luÿssa de Ardena y Çabastida, viuda del quóndam don Joan de Ardena y de Dernius, com a
tenint y possehint la universal heretat y béns del
dit quòndam son marit y altrament tudora y curadora dels fills y hereus a ells comuns, los tudors y curadors dels pubills, fills y hereus de
Joan Pau Riffós, hereus del quòndam Joan Pau
Riffós, canonge y ardiaca de la Seu de Barcelona, fermances donades en lo ingrés del càrrech y
magistrat de oÿdors de Cathalunya per lo doctor Jaume Lamarca, estan obligats en nou-centas lliures o altra més verdadera quantitat, segons se veu en lo libre de Vàlues, que dit doctor
Lamarca restà debitor a la Generalitat de Cathaa. clos interlineat.
b. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1771-1772.
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lunya, del que fonch condempnat en la visita y
residència que tingué de son trienni, y qualsevols altres quantitats que, en subsidi, fos estat
condempnat en la dita visita. E com molt il·lustres senyors no sia just que las fermanças hagen
de pagar lo que lo principal se ha menjat, ni
que, podent cobrar ara del principal, resten les
fermanças ab tant evident perill de haver de pagar quantitat tant notable. Per ço y altrament,
suplican a vostra senyoria sie de son servey manar al exactor de la Generalitat, que ab los remeys de justícia, ab tot effecte sobre la dita
quantitat del dit doctor Jaume Lamarca, principal obligat, que essent la petició tant justa esperen de vostra senyoria esta mercè, requerint al
scrivà d’esta casa, que per observança del capítol
de las Corts del any 1599, leve acte de la oblata
de la present suplicació, officio et cetera. El licet
et cetera. Altissimus et cetera. Joffreu.
Oblata XX maii MDCXXXVII In consistorio et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
// 196v // auditoribus computoris audita suplicatione dixerunt, quod retinebant sibi terminum
juris ad respondendum. Presentibus pro testibus
Hieronymo Gali et Michaele Marques, notariis,
civibus Barcinonae».
Dijous, a XXI. Festa de la Assenció de Nostre
Senyor Déu Christ. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya en Barcelona residints, ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes del
dit General, per medi dels noble don Vicents
Magarola y don Gabriel de Lupià, enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general del rey nostre
senyor en aquesta província, una embaxada en
resposta del paper a ses senyories, per sa excel·lència donat, continuat en lo present dietari
sots jornada de tretse del corrent, lo qual li explicaren primer de paraula y després li donaren
per scrits y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per haver
estat los deputats y oÿdors del General de Cathalunya occupats en la inseculació, que comforme los capítols de Cort no·s podia porrogar,
no han pogut los dits deputats y oÿdors fins ara,
enténdrer en la matèria que per vostra excel·lència los fonch proposada, sobre la qual van mirant papers y scriptures de sos antecessors, que
acerca dit fet tenen, en la casa del General. Y desijant entre tant, acudir al servey de sa magestat
y defensa del present Principat, offerexen a vostra excel·lència, que en la forma acostumada, en
prestaran vuit-cents arcabussos a las universitats
que a vostra excel·lència aparexerà tenen més
necessitat de aquells, y juntament tenen donat
orde que en las parts del present principat hont

se fan y fabrican // 197r // armes de foch, fassen
y fabriquen arcabussos per compte del General.
Y van continuant lo mirar papers per vèurer lo
que los és permès, comforme los dits capítols de
Cort, usos y costums del General, en semblants
casos, sens pèrder punt, per lo gran desig tenen
de acudir al servey de sa magestad y defensa de
aquesta província y al gust de vostra excel·lència».

cia. Y en las demés va solicitant y donant memorials y senyor virrey y consell, fent-li de resposta
que lo mandaria ver, la qual relació manaren ses
senyories fons continuada en lo present dietari.
199r

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en casa del excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent de
dita sa magestat, y havien reportat a dita sa excel·lència la dita embaxada, que per ses senyories los ere estada encomanada, la qual li havien
explicada primer de paraula y després donada
còpia en scrits, de la manera que per ses senyories los ere estat ordenat. Y que sa excel·lència
los havia respost ab paraules de molt agrahiment, que havia ja entès lo bon cuydado y diligència ab què entenian en ditas matèrias y que
ja ho tenia scrit a sa magestat. Y assenyaladament, havia agrahit molt la resolució havien
presa de emprestar los vuit-cents arcabussos a
las vilas y lochs que major necessitat tinguessen.

Dijous, a IIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat y savi
Consell de Cent, per medi dels noble y magnífichs senyors don Joan de Eril y Marlés y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a ses senyories una embaxada per scrits, la
qual explicaren a ses senyories, primer de paraula y després liuraren en scrits, del tenor següent:

197v

En aquest die se féu la festa de la justa ordinària
de la confraria del gloriós cavaller y màrtir Sanct
Jordi, hont assistiren los senyors deputats y oÿdors y lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, lo qual no tingué tarima.
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Dimecres, a III. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich misser Ivó de Garbí, servint lo offici
de síndich del General durant las occupacions
del magnífich Agustí Dalmau, qui obté lo dit
offici, ha fet relació a ses senyories que ell, en
virtut del manament y protesta per ses senyories
a ell fet, continuat en lo present dietari sots jornada de onse de maig passat, anant solicitant de
cadal dia lo contengut ab dita protestació y manament, com vuy die present, anant continuant
ses diligències, a la que s’és conferit, devan don
Bernat Pons y Turell, relador de la causa aporta
lo síndich del General contra los pares inquisidors, per a solicitar-lo, despedís dita causa, li ha
fet de resposta que la causa de Joan Riera ya ...
Serra, que las parts se eren concertades, y que
axí no tenia que solicitar ditas causas, y que en
lo del regonèxer los vaxells arriban en la platja o
moll de la present ciutat, decla(ra)ria lo de justí-

«Molt il·lustres senyors. Són tants los excessos,
abusos y vexacions que fan los arrendataris dels
drets de la bolla ab color d’ella, quants publican
los clamors públichs de persones que·ls patexen
y té experimentat esta ciutat en moltas occasions, que lo significar-les ella a vostres senyories, a qui asseguran las veras de ses accions, no
ésser menester per a vostres senyories altra calificació. Però no li done loch les últimes, de dexar de significar-les a vostres senyories, y són,
que havent Hierònym Resplans, mercader, qui
vuy és cònsol del pont, fet aprehensió de dotse
estamenyas trobades en casa dea ... Barba, en la
qual, totes les que·s venen ordinàriament són
falcificades, perquè se ha experimentat que qui
compra una cana d’ellas, si·s banya, ans de posar-se en obra, ve a ésser sinch palms escassos, y
feta obra de aquella o ropilla o altre si·s ve a mullar, per no poder evitar una invasió de aygua la
persona la aporta, tornar-se’n en tant extrem
que no pot més servir. Y aportades aquelles en
casa de la ciutat, són anats ab assitència de Miquel Joan Monredon, aguasil ordenari, en casa
de dit Resplans y de fet, se’n han volgut aportar
los mobles etiam molt usats, ab color de vèurer
si devian dret de bolla, y alguns han trets de sa
casa com és un tros de pelfa de mostra que la tenia per fer judici d’ella, ja bollada. Y lo mateix
han fet en altres cases de // 199v // persones
honrades. Sols en emulació de dita aprehensió
de estamenyas, lo síndich de la confraria dels velluters ha representat al savi Consell de Cent
quant se referiren dites quexas, que dits arrendataris, sens tenir occasió de trobar en ses cases
mals aparells, en las cases que tixen ab dit color
de la bolla, se’n aportan telas y texits, causant
los notables danys per ser insuportables, los que
per a cobrar-les pateixen, occasionant de desferse y acabar-se sa confraria, pus no poden treballar de sos officis. Per esta occasió, implorant lo
auxili d’esta ciutat protectora d’ella y de les demés, en orde a les quals cosas que en dit Consell
se són representades, ha deliberat aquell lo die
de vuy, que de sa part suplicàssem com supli-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
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cam a vostra senyoria mane rèbrer informació
sobre ellas contra dits arrendataris, als quals,
constant d’ellas, mane vostra senyoria donar lo
càstich que de tribunal tant recto se confia, y ho
demana la correspodència de estas dos cases,
que de açò restarà servit Déu Nostre Senyor y
esta ciutat ab nous empenyos de servir a vostra
senyoria».
E aprés de haver explicat lo contingut ab dita
embaxada y liura<ra>da en scrits a ses senyories,
ajustaren de paraula los dits embaxadors a dita
embaxada, que los cònsols del pont manarien
portar las estamenyas en la casa del General, per
a què allí fossen po(sa)des en manifest. Y en
rahó del judici de ditas estamenyas, se fasse y
observe lo contengut en lo paper y scriptura firmada per los assessors y advocats consultats de
la present casa y casa de la ciutat.
E oÿt tot lo demuntdit per dits embaxadors, ses
senyories ferena de resposta que ells mirarien y
conferirien ditas cosas ab los assessors y que, del
que·s resoldria, farian sabidors a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent.
Divendres, a V. En aquest die los senyors deputats del General del principat de Cathalunya, ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes //
200r // del dit General, per medi dels molt reverent noble y magnífichs senyors don Ramon de
Queralt, thesorer y canonge de la Seu de Barcelona, don Vicents Magarola y Raphael Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
una embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, una embaxada contenint la resposta de la, per dits senyors consellers y savi Consell de Centb, feta a dits senyors
deputats lo die de aÿr, continuada en lo present
dietari, la qual explicaren de paraula y després
liuraren per scrits y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo noble don Joan de
Eril y Marlés y Ramon Romeu, ciutadà honrat
de Barcelona, ha reportat de vostra senyoria una
embaxada, part en scrits y part de paraula, als
molt il·lustres senyors deputats, la de scrits conté quexas generals y particulars y excessos que
han referit a vostra senyoria, han comesos los
arrendataris dels drets de la bolla de Barcelona,
representant manassen rèbrer informació de
aquells, y constant castigassen ab las paenas
condignes; la de paraula, que havent los cònsols
del pont après certas pessas de estamenya lo die
de aÿr de la botiga dec ... Barber, pretenent ser
roba falsa y fer de aquella lo judici y experiència
a. a continuació repetit, feren.
b. a continuació ratllat, una embaxada.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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tocants a dits cònsols, las han portades en casa
de vostra senyoria, y que vostra senyoria manaria portales a la bolla a manifestar-las, comforme
lo disposat y concordat ab lo paper firmat per
los magnífichs advocats ordinaris de vostra senyoria y los d’esta casa y advocat fiscal, y que
manassen als officials de la bolla no·ls detinguessen ditas estamenyas, fent-lo manifest per a
què se pogués procehir a judici de aquelles,
comforme lo concordat ab dit paper. Lo desig
que los molt il·lustres senyors deputats han tingut sempre en totas occasions, que·s són offertas de gust de vostra senyoria, ha manifestat la
voluntat ab què en ellas ha experimentat vostra
senyoria ab quantes veras ha acudit a condecéndrer en la voluntat y gust, continuant lo que lo
praedecessors sempre han tingut a la mira y tenen de conservar // 200v // la unitat y conformitat de las dos casas, tant necessària per al bé públich. Y axí ab molta certitut, pot estar vostra
senyoria que dits il·lustres deputats manaren rèbrer informació sobre lo que per vostra senyoria
se ha representat ab dita embaxada, y constantlos dels culpables, manaran castigar-los ab paenas condignes, lo que ja en altres occasions han
procurat, instant-los lo síndich dels velluters. Y
per no tenir prova no·s pugue fer demonstració
alguna, no obstant se procura apurar la veritat
ab los mateixos velluters, los quals no volgueren
de posar contra dits arrendataris. Y donaran demonstració, quals los delictes merexen».
A la embaxada de paraula responen dits molt
il·lustres senyors deputats, que havent-se, dies
ha, suscitat qüestió y debat entre los cònsols del
pont y los arrendataris dels drets de la bolla, sobre de la aprehensió de altres estamenyas y sobre lo fer judici de aquelles, y recuperar los
arrendataris los drets de la Generalitat, y havent
los senyors consellers donada demonstració que
era gust de la ciutat concordar dita qüestió y
posar assiento per lo sdevenidor, fonch comès
als dits magnífichs advocats y assessors y advocat fiscal del General, per a què aconsellassen lo
modo ab què se evitàs tota contenció, los quals
resolgueren la forma se poria tenir continuantla en un paper que se entregà als senyors consellers y deputats. Y no dexe de causar admiració
que havent, comforme dit paper, los cònsols del
pont, de aportar las ditas estamenyas, aprés és a
la bolla, y manifestar-las per a poder proseguir
son judici, las hagen aportades en casa de vostra
senyoria, sens posar-las en manifest. Per tant
dits molt il·lustres senyors deputats ho representan a vostra senyoria per a què mane y ordene, que lo tractat ab dit paper, se effectue del
modo està assentat y disposat en aquell, que per
sa part no se ha de fer impediment algú al tractar ab dit paper, ans bé havent alguns officials
de vostra senyoria deixat de observar, lo que ab

vari y a vuit persones del mateix Consell, ab
igual número de estaments, que ab les anomenadores per vostra senyoria, com suplica dit
Consell, les mane anomenar tinguen las conferèncias convenients per a mirar y sensurar si lo
disposat ab dita nova reforma encontra o no ab
les concòrdies entre les dos cases firmades,
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, ab referiment del que trobaran a vostra
senyoria y a dit Consell dites persones respective. Per què en tot se prengue tant acertada deliberació, qual convé a la stabilitat de aquesta //
202r // unió y conformitat, hi·s veja en tots
temps la bona disposició té aquesta ciutat de
servir a vostra senyoria».

altres concòrdies està assentat entre las dos casas, han procurat remediar-ho y levar tot debat
y encontre. Y també havent tingut notícia de
què unes ordinacions fetes per vostra senyoria a
sinch de mars passat, encontraven ab ditas
concòrdias antigas y capítols de Cort, ho ha representat ab embaxada als dits senyors consellers per a què, ab remeys // 201r // més convenients, ho manassen reparar, y com fins vuy no
tingan resposta, no·s ha ordenat ho representàssem a vostra senyoria y suplicàssem mane vostra
senyoria se effectue, y que los officials de vostra
senyoria observen ditas concòrdias y capítols de
Cort per a que d’eixa manera se continue la conformitat y correspondència entre las dos casas,
que és lo desig major tenen dits molt il·lustres
senyors deputats y de servir a vostra senyoria.
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells de
orde y manament de ses senyories, havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent la dita embaxada, la qual
havien explicada, primer de paraula y després
donada en scrits, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors
consellers havien respost de paraula que ells
tractarian ab lo savi Consell de Cent la matèria
contenguda ab dita embaxada, ans que aquell se
disgregàs, y que, del que·s resolria, farian sabidors a ses senyories.
201v

La qual, rebuda, manaren ses senyories fos legida per mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major
y secretari del dit General, y legida, manaren fos
continuada en lo present dietari, fent de resposta a dits senyors embaxadors, que mirar(i)en y
consultarien lo contengut ab dita resposta de
embaxada y del que resoldrian, farian sabidors a
dit senyors consellers y savi Consell de Cent.
Dilluns, a XI. Die del Corpus.
202v

Dilluns, a VIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent, per
medi dels noble y magnífichs senyors don Andreu Blan, en Barcelona populat, y Diego Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a ses senyories una embaxada en scrits, dient
ésser la resposta feyen dits senyors consellers y
savi Consell de Cent a la embaxada <q>que per
ses senyories, primer de paraula y després donaren en scrits, la quals és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Fa molt gran estimació
esta ciutat de la disposició ha significat tenir
vostra senyoria en acudir a la emenda y càstich
que demanen los excessos dels arrendataris de la
bolla, referits ab la embaxada d’esta ciutat, presentada a vostra senyoria, de qui ab sa reposta
legida en lo savi Consell de Cent lo die de vuy,
spera dit Consell lo bon èxit que·s confia. Y
també en desijar vostra senyoria que estas dos
cases tinguen com sempre, mútua conformitat y
correspondència, assegurant a vostra senyoria
dit Consell, que sos desigs y de vostra senyoria
en esta rahó, en orde a la nova reforma dada als
portalers d’esta ciutat, dit Consell ha comès alsa
molt il·lustres senyors consellers, magnífich claa. a continuació ratllat, dits.
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Divendres, a XII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya, acceptat lo senyor deputat real qui
per sa indisposició no assistia al consistori, per
medi del noble y magnífichs senyors don Vicents de Magarola y Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als senyors consellers
de la present ciutat una embaxada, la qual digueren havien explicat primer de paraula a dits
senyors consellers y després liurada en scrits, la
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los arrendadors del
dret de la bolla de Barcelona, vuy die present,
han referit als molt il·lustres senyors deputats
que Hierònym Resplans, mercader altre dels
cònsols del pont de la present ciutat, lo die de
aÿr, a las sis horas de la tarda poch més o manco,
sa conferí en la casa de la bolla y digué a dits
arrendataris li prenguessen lo manifest de dos
pessas de estamenya, las quals, junt ab altres,
havie apreses de casa de Melchior Barber, sastre,
a effecte que, manifestades primer, pogués fer
son judici de aquelles, segons lurs privilegis. Los
arrendataris dubtaren en pèndrer dit manifest
sens donar-ne rahó a dits molt il·lustres senyors
deputats, per lo que·ls tenian dit, que sobre la
pretensió dels arrendadors y cònsols del pont,
acerca de la exacció dels drets del General y pretensió de dits cònsols, acerca de fer lur judici de
la roba apresa, havian concordat ab vostres senyories, y que axí, junts, arribassen en consistori per a dar-ne rahó a dits molt il·lustres senyors
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deputats, replicà dit cònsol y principalment, digué que la concòrdia referida no li constava fos
firmada de algun magnífich advocat ordinari de
la ciutat, ni passada per lo savi Consell de Cent,
ni per lo consistori de // 203r // dits senyors deputats, comforme tot lo sobredit esta largament
contengut ab lo acte, en forma pública, tret que
ab la present se entrega a vostres senyories las
rahons y replicas de dit cònsol han donat que
dubtar a dits molt il·lustres senyors deputats, y
més vèurer que havent feta aprehensió dit cònsol de altras estamenyas y ser passat lo termini,
dins lo qual, tenian obligació de manifestar-les,
segons lo que vostres senyories y deputats tenen
tractat, per medi dels magnífichs assessors ordinaris de la ciutat y general, no hage manifestades aquelles, la qual concòrdia y apuntaments,
ab embaxada feta al savi Consell de Cent, se representà, y se offeriren dits senyors deputats
manar que no·s fes impediment algú a dits cònsols, segons lo tractat ab aquella. Per tant, los
dits senyors deputats, no·s han ordenat representàssem a vostres senyories lo sobredit en esta
embaxada y suplicàssem a vostres senyories manassen advertir la resposta de dit cònsol, que tenen per cert que no és de orde de vostres senyories, desijan lo saber de vostres senyories o savi
Consell de Cent per a què puguen manar als
dits arrendadors lo que deuen fer, y axí se conserve la unió y correspondència de las dos casas
y se eviten tot gènero de encontres, la qual sempre espere de vostres senyories».
E dits senyors consellers, oÿda y entesa aquella,
havien fet de resposta que besaven les mans a
ses senyories y que mirarien y conferiren lo contengut ab dita embaxada, juntament ab lo acte
que se’ls ere entregat y del que·s resoldria, donarian resposta a ses senyories.
En aquest mateix die mossèn Narcís Fontanet,
cavaller racional del General, y present casa de la
Deputació, present en lo consistori de ses senyoriesa, ha fet relació com lo magnífich Anton
Descallar y Rosset, servint lo offici de sobrecullidor de la part de levant, durant la malaltia del
magnífich Descallar, son fill, qui obté lo dit offici, ha comptada y pagada la terça de janer, febrer y mars 1636, la qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
203v

Dissabte, a XIII. Princeps namque. En aquest die
ses senyories reberen en la tarda, per mans del
magnífich misser Ivó Garbí, servint lo offici de
síndich del General durant las occupacions del
magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de
Barcelona, qui obté lo dit offici, còpia de unes
crides, lo die present publicades, ab veus de
a. a continuació ratllat, y en son consistori los.
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trompetas per los lochs acostumats de la present
ciutat, de orde y manament del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, contenint la declaració del usatge «Princeps namque», las quals legides, manaren ses senyories fossen cusides en
lo present dietari.
E encontinent, ses senyories anomenaren los
magnífichs doctors devall scrits ço és, misser
Pere Joan Fontanella, misser Pere Boix, misser
Joan Martí Rull, misser Francesch Molera, misser Christòphol Cornell, misser Guillem Balet,
misser Raphael Jolí, misser Francesch Aguiló,
misser Narcís Peralta, per a què se conferissen
ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General, per a mirar y consultar, ab dits
magnífichs assessors, lo que deuen y poden fer
ses senyories acerca la publicació de ditas cridas
y declaració de dit usatge «Princeps namque».
En aquest mateix die en la tarda, los molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de
la present ciutat, per medi dels // 204r // magnífichs senyors Sebastià de Miralles, donsell, y Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a
ses senyories en son consistori una embaxada en
scrits, dix ésser la resposta feyen a la embaxada,
per ses senyories a dits senyors consellers enviada, als dotse del corrent, la qual està continuada
en lo present dietari, la qual explicaren primer
de paraula y després liuraren a ses senyories en
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo savi Consell de
Cent ha deliberat lo die de vuy se das com se
donà notícia a vostres senyories que, exercint lo
cònsol del pont son offici y havent estos dies
passats fet aprehensió de dotse pessas de estamenyas, per a fer son judici d’ellas, comensantles a posar en manifest lo arrendatari de la bolla,
se han retingut dos d’ellas. Y axí dit Consell suplica a vostres senyories les manen posar en manifest y restituhir-les a dit cònsol per fer dit judici y que per a les deu pesses que restan, sien
servits vostres senyories manar a un official del
General, assistesca per part de aqueix consistori
a dit cònsol, al qual assistirà també lo síndich de
la present ciutat per a posar aquellas en manifest, manant ses senyories se li tornen, com dit
Consell ha deliberat, les hi fassa aportar, spera
dit Consell de vostres senyories».
E ses senyories manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General, legir aquella, y legida, la
continuàs en lo present dietari, fent de resposta
a dits senyors embaxadors que ses senyories mirarien y conferirien lo contingut ab dita embaxada y, de la resolució se pendria, tornarien res-

posta a dits senyors consellers y savi Consell de
Cent.
204v

Dilluns, a XV. En aquest die lo molt il·lustre bras
militar, per medi dels nobles y magnífichs senyors don Francisco Gravalosa, Domingo Moradell, Francesch Bru, don Andreu Blan, Joseph
Jover, Joan Francesch Codina, don Joseph Biure y de Margarit, Ramon Spuny y Ramon Romeu, vingueren en lo consistori de ses senyories, faltant en aquell lo senyor oÿdor real, los
quals, de part de dit bras, explicaren a ses senyories una embaxada acerca de las cridas que lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, féu
publicar en la present ciutat a tretse del corrent,
acerca del usatge «Princeps namque», la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Després de haver entès
lo bras militar que a tretse del corrent se serian
fetas unas cridas, las quals encontran en moltas
constitucions de Cathalunya y per ser cosa tant
grave, ha occasionat al dit estament juntar-se
per resòldrer y suplicar a vostra senyoria sie servit exir a la // 205r // defensa, axí com sempre se
ha acostumat, y que en cas tant grave, sie servit
lo més prest que·s pugue juntar brassos, que·u
reputaran a singular gràcia y mercè».
E ses senyories respongueren que ja tenian notícia de ditas cridas y que mirarien ab molta puntualitat lo que·s devia fer, y que estigués cert
que per lur part no·s perdria cosa alguna.
Dimars, a XVI. En aquest die se tingué junta de
brassos en la present casa, cridats en lo die de
aÿr, en la qual entrevingueren las persones dels
tres estaments següents ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors, doctor Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, don
Francisco Sans, ardiaca y canonge, don Ramon
de Semmanat, ardiaca major y canonge de la
Seu de Barcelona, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, Francesch Tavarner, canonge de
Barcelona, Joseph Rovira, canonge de Barcelona, lo doctor Aleix de Boxadós, canonge de
Barcelona, lo doctor Miquel Joan Ozona, cabíscol y canonge de Barcelona, fra Pau Tristany,
obrer y monjo de Sanct Pere de Roda, Francesch Pagà, canonge de Barcelona, fra Jacinto
de Monclús, pabordre de Lançà, lo doctor Matia Amell, canonge de Barcelona, lo doctor don
Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, Pere
Joan Plejà, canonge de Barcelona, lo doctor
Joan Reart, degà de Tortosa, lo doctor don Ramon de Queralt, thesorer y canonge de Barcelona, lo doctor Miquel Amell, canonge de Bar723

celona, // 205v // lo doctor Jaume Corts, ardiaca
y canonge de Barcelona, lo doctor Francesch
Palau, ardiaca de Vich, lo doctor Francesch
Puig, canonge dea Tortosa, Luýs Cassador, canonge de Barcelona. Per lo estament militar los
senyors, don Francisco Junyent y Çapila, don
Diego de Lentorn, don Galceran de Foixà, Bernat Miquel, Francesch Joan de Vergós, don
Phelip de Farrera, Diego de Vergós, Anton
Descallar y Rosset, Francesch Nicholau, Luýs
Boix, Francesch de Tamarit, don Ramon de
Erill, don Joan de Semmanat, don Francisco
Gravalosa, don Antoni Desbosch, don Bernat
Terré, Francesch Xammar, don Joachim Margarit y Raguer, don Francisco Sala, don Francesch de Vallgornera y Senjust, don Phelip Vilana, Francesch Tarragó, don Phelip de Lentorn,
Narcís Fontanet, Jaume Ros, don Joseph de
Biure y de Margarit, Miquel Joan Tavarner, lo
doctor Àlvaro Antoni Bosser, Sebastià de Miralles, Joseph Spuny, // 206r // don Grau de Alemany, don Anton Meca, don Henrrich Semmanat, don Jaume Falcó, Luýs Lull y de Boxadós,
Francesch Callar, don Miquel Agulló, Joseph
Sagarra, don Joan de Margarit, Pere de Millàs,
don Joseph Terré, don Joseph Amat, Francesch
Valls, don Phelip Vilana, don Pedro Bosch, Jacinto Vilossa, Vicents Valls, don Grau Reguer,
don Francisco Bas, don Francisco de Orís, Narcís Ramon March, don Joseph de Olmera, don
Miquel Çalbà, Joseph Corbera, misser Ivó de
Garbí, Francesch Ferrer, don Joan de Peguera,
Domingo Moradell, don Phelip Surribas, don
Joseph Olmera, don Rafel Casamijana, Francesch Cànovas, don Fernando Fivaller, don
Joan Agulló, don Luýs Descallar, don Francisco
de Grimau, don Berenguer d’Oms, // 206v //
don Joan de Erill, Pau Jordi Boquet, don Carlos Calders, Joan Frigola y de Lordat, Pau
Amat. Per lo estament real los senyors, conseller
segon, Hierònym de Navel, Francesch Bru, Joseph de Navel, Jaume de Navel, Ramon Romeu, Diego Monfar y Sorts, Joseph Móra, Jaume Joseph Lebre, Joan Francesch Codina, Pere
Axada, Bernat Valencas, Agustí Dalmau, lo
doctor Aleix Tristany, Joseph Miquel Quintana, Onoffre Fàbregues, Magí Magarola, Joseph
Molins, Joseph Urrea, Batista Codina, misser
Joseph Fontanella, Bernat Amell. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Havent nosaltres tingut notícia en lo any proppassat, que lo
excel·lentíssim senyor lloctinent, per orde de sa
magestat, que Déu guarde, tractava // 207r // y
conferia ab los doctors del Real Consell, si la
disposició del usatge «Princeps namque» en
a. a continuació ratllat, Pu.
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aquella occasió tenia loch o no, encontinent
que tinguèrem esta notícia de ditas conferèncias
y tractats, manàrem fer junta de advocats per a
què ensemps ab los assessors y advocat fiscal de
aquesta casa, regoneguessen y mirassen scriptures y papers conferents per aquesta matèria. Y
per a d’açò se juntaren moltas vegades y conferiren aquest fet. E com dissabte proppassat, que
comptàvem a 13 del corrent, de part de dit excel·lentíssim senyor lloctinent General, sien estades publicades en la present, tenir loch la disposició de dit usatge «Princeps namque»,
manant a totas las personas compreses baix de
dit usatge y sots las penas en aquell contingudes, que per al die se’ls senyalaria, ab armes y vitualles acuden a les parts del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya, com estan
obligats en la forma y de la manera que conté en
dit usatge, com en ditas cridas se conté, las
quals, per major intel·ligència seran per lo scrivà
major legides. Aquesta novedat nos dóna occasió y motiu de què, ab la prestesa vigilància y
cuydado que matèria tant grave y de tanta importància requeria, de prompte procuràssem
haver una còpia de ditas cridas, la qual haguda
encontinent lo mateix die, manàssem fer junta
de nou doctors en drets dels més graves y experts de la plassa, los quals, ensemps ab los assessors y advocat fiscal de la present casa, per
orde nostre, tots estos dies han conferit y tractat
y encara van conferint y tractant las ditas cridas
y las matèrias que aquellas contenen, per a què
sobre aquelles no·s donen son vot y parer. Y no
contents de açò y perquè ab major consell, maduresa y prudència se advertescan y diligèncien
totas las cosas, que per la bona direcció de dit
negoci sien més a propòsit y convenients, havent suplicat a vostra senyoria fos servit ajuntarse en aquest loch per a què sia servit aconsellarnos lo que en estas matèrias devem fer y
observar, a major glòria de Déu, servey de sa
magestat y beneffici de aquesta província, //
207v // asseguran a vostra senyoria, que en tot lo
que donarà loch la obligació de nòstron càrrech
y la conveniència que aquest fet demana, acudirem ab deguda puntualitat, majorment ajudats
del consell de vostra senyoria, que serà lo més
acertat y convenient».

ren de parer y aconsellaren a ses senyories fossen
servits, attesa la gravedat de la matèria, manar
elegir un gra(n) número de persones eletes dels
tres estaments, les quals, ab los magnífichs assessors y advocat fiscal de aquesta casa y altres
aplicats, conferescan, tracten y resolguen dita
matèria dins tres dies pròxim vinents, y de tot lo
que hauran tractat, conferit y resolt ésser en beneffici de aquesta província, ne fassen relació als
presents brassos, los quals se servescan ses senyories manar juntar per a oÿr dita resolució y
sobre ella, aconsellar lo que més convinga al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de aquesta província. Y que dits senyors deputats sien
servits enviar una embaxada als senyors consellers, suplicant-los se servescan ab la major brevedat possible, manar juntar lo Consell de Cent
y en ell, fer proposició de las materias contengudes en la que s’és feta en la present junta, per a
què lo Consell de Cent tinga per bé de advertirlas y conciderar-las, ab la maduresa y prudència
que acostuma, y deliberar sobre ella lo que més
aparega convenir. Y que axí mateix, per part de
ses senyories, se fassa una embaxada solempne
al savi Consell de Cent, representant y suplicant
lo mateix.
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E oÿda dita proposició y las cridas en ella mencionades, lo senyor Antoni Mostarós, conseller
segon de la present ciutat, dix als dits senyors
deputats fossen servits permètrer que ell anàs a
consultar ab sos companys la dita proposició en
casa la ciutat com és costum, que ell tornarà resposta que per ço se li dexàs dita proposició y cridas. E tornat dit senyor conseller de dita consulta, aportà son vot en scrits, lo qual fonch allí
legit. Y aprés de haver votat tots los de la present junta, casi tots unànimes y conformes, fo724

Encontinent ses senyories, en exequució de la
resolució sobredita, presa en los sobredits brasços, feren nominació de las personas dels tres
estaments per a què, en companyia dels magnífichs assessors y advocat fiscal y doctors aplicats,
conferescan y tracten dita matèria corrent. Y foren anomenats los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Pau
Rabassa, ardiaca y canonge de Tarragona, lo
doctor Joan Reart, degà de Tortosa, lo doctor
Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor Francesch Palau, ardiaca de Vich, Onoffre Ciurana,
canonge de Gerona, lo doctor Joseph Besora,
canonge de Leyda, fra Francesch Miquel, comanadora de Sanct Joan, fra don Pau de Àger,
comanador de Sanct Joan, lo doctor Francesch
Monfar, pabordre de Àger en lo monastir de Ripoll, fra Francesch Çacirera, dispenser de Ripoll. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadós, protector del bras militar, Francesch
Joan de Vergós, Francesch Tamarit, don Joan
de Peguera, Luýs Corbera y de Castellet senyor
de Linars, don Francesch Grimau, don Francesch de Gravalosa, don Bernat Terré, Francesch Puigjaner, don Miquel de Rocabertí, //
208v // don Phelip de Surribas menor, Domingo
Moradell. Per lo estament real, los senyor Antoni Mostarós conseller segon de la present ciutat,
a. camonador al text.

Francesch Bru, Jaume Bru, Hierònym de Navel, Diego Monfar y Sorts, Joan Francesch Codina, Ramon Romeu, Joan Onoffre Fàbregues,
Joseph Móra, Jaume Damians, Bernat Valencas, Hierònym Grimosachs.
En aquest mateix die ses senyories enviaren als
molt il·lustres senyors consellers, los noble y
magnífich senyors don Vicents Magarola y
Francesch Bru, ciutadà honrat de Barcelona, suplicant-los fossen servits juntar lo més prest sie
possible, lo savi Consell de Cent, per lo que se li
havia de fer una embaxada acerca las matèrias
corrents. E tornats dits senyors embaxadors, feren de resposta que ells, dits senyors consellers,
convocarien lo savi Consell de Cent lo die de
demà a les nou hores de la matinada, per a què
ses senyories poguessen fer dita embaxada.
Dimecres, a XVII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, per medi dels molt il·lustres nobles
y magnífichs senyors, Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Joseph Besora, canonge de la isglésia de Leyda, y
lo senyor Onoffre Ciurana, // 209r // canonge
de la sancta iglésia de Gerona, per lo bras ecclesiàstich. Don Francesch Grimau, Luýs Corbera
y de Castellet senyor de Linàs, y don Bernat
Terré, per lo estament militar. Francesch Joan
Codina, Joseph Móra y Raphael Grimosachs, per
lo bras real, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, una embaxada
acerca de la matèria corrent del usatge «Princeps
namque», la qual explicaren primer de paraula y
després donaren per scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyor. La magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit declarar tenir loch en la occasió present, la convocació en força del usatge «Princeps namque»,
per las causas y motius contengudes en dita declaració, a quatre de juny corrent despedida, ab
totas las solempnitats de la Real Cancelleria de
Aragó acostumades, de la qual vostra senyoria
estarà ben certifficat, pus aquella, ab veu de pública crida feta en la present ciutat, dissabte a
tretse del corrent, de part del excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general, fonch manifestada y feta a enténdrer, la qual crida, axí mateix, és estada despedida ab totas las solempnitats de la Real Cancelleria acostumades ab lo dit
decret o declaració, feta per sa magestat. Se
mana a totas y qualsevol persones compreses en
lo dit usatge «Princeps namque», que sots las
paenas en aquell contengudes, ab ses armes y vitualles per al die se assenyalarà, acudan a las
parts del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, en la forma y de la manera que
en dit usatge se conté. Matèrias són estas de
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gran sentiment y que han de posar en notable
cuydado a tots los poblats en lo present Principat y comtats, han lo tingut, hi·l tenen, los senyors deputats del General de Cathalunya de
exir-hi a la defensa. Y per ço, ja en lo any proppassat, praecentint algun rumor de aquesta matèria, manaren fer junta de advocats // 209v //
per a què vessen y mirassen scriptures y papers
conferents per aquella, y encontinent, lo mateix
die se publicaren dites crides, manaren juntar
doctors en número copiós per a què tractassen y
conferissen aquest negoci. Y continuant aquesta
diligèncias, lo die de aÿr convocaren los tres estaments en la casa de la Deputació, per a què
fossen servits dir son parer y aconsellar-los lo
que devien fer y observar sobre aquest fet. Y
aderint y seguint dits senyors deputats lo parer y
consell de brassos, encontinent nomenaren
trenta, sis personas eletes dels tres estaments per
a què aquelles, ensemps ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats, conferissen y tractassen aquestas matèrias,
y per a instruhir-se en ellas vessen y mirassen totas las scripturas y papers que fossen de importància y apropòsit per aquest fet, y de la resolució que pendrien, fessen relació als braços,
los quals per aquest effecte dits senyors deputats
entenen convocar, encontinent que dits elets y
advocats hauran près resolució en dit negoci.
Totes estes coses representan los senyors deputats y de elles donen notícia a vostra senyoria suplicant-lo sie servit atténdrer y conciderar matèria tant grave, de tant pes e importància y tant
universal que toca a tot gènero de persones, y
los praejudicis que d’elles resultan a tota aquesta província y a sos provincials, y que aquesta
ciutat, com a cap y principal menbre de aquest
Principat, tinga a bé procurar, ab los medis efficassos y convenients, conferir tractar y diligenciar estes matèrias ab lo madur y prudent consell que bé té acostumat, assegurant a vostra
senyoria que dits senyors deputats no pararan
un punt, ni perdonaran a treball algú en fer y
procurar tot lo que convinga en beneffici y per
la bona direcció d’esta matèria, la qual confian
que ajudats del consell, favor y mercè que esperan rèbrer de vostra senyoria, tindrà lo fi èxit
que convé a major glòria de Déu, servey de sa
magestat y beneffici de tota esta província».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en la casa de la ciutat hont estava
congregat junt lo savi Consell de Cent, ab los
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials de la // 210r // present casa y havia
reportat a dits senyors consellers y savi Consell
de Cent la dita embaxada, que per ses senyories
los era estada encomanada, la qual havien explicada primer de paraula y aprés donada en scrits,
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de la manera los era estat ordenat, y que dits
senyors consellers havien respost que agrahian a
ses senyories lo bon cuydado y diligència havian
tingut de donar-los part de tal matèria, per ser
tan grave y de tanta concideració, y que ells ho
tractarian ab lo savi Consell de Cent, que per dit
effecte estava congregat y ajuntat, y que de la
resolució se pendria donarian avís y resposta a
dits senyors deputats.

esperan, sie servit, ab lo més breu temps, puga
pèndrer resolució en dit negoci, com ho demana y exhigeix lo cas present, y de la resolució hi
pendrà, se servesca fer relació als brassos que per
aquest effecte procurarem juntar, encontinent y
com tingam notícia de la resolució haurà presa a
vostra senyoria en aquest fet».
211r

En aquest mateix die convocà y congregà la
junta, que lo die de aÿr se deliberà fos juntada,
per los dits negocis del «Princeps namque»a en
la capella nova del gloriós Sanct Jordi, en la qual
assistiren los senyors deputats y oÿdors de
comptes y las personas dels tres estaments anomenades, en la qual assistiren los següents ço és,
per lo estament ecclesiàstich, don Ramon de
Semmanat, ardiaca major de la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Palau, ardiaca de Vich,
lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Joan
Reart, degà de Tortosa, Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de Gerona, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor Joseph Besora,
canonge deb Leyda, lo doctor Francesch Monfar, pabordre de Àger, fra Franceschc Çacirera,
dispenser de Ripoll. Per lo estament militar,
don Francisco Grimau, Luýs Corbera y de Castellet, don Bernat Terré, Francesch Joan de
Vergós, don Joan de Peguera, // 210v // Domingo Moradell, Francesch de Tamarit, don Phelip
de Surribas menor. Per lo estament real, los senyor Antoni Mostarós, conseller segon de la
present ciutat, Joseph Móra, Diego Monfar y
Sorts, Bernat Valencas, Rafel Grimosachs, Jaume Damians, Francesch Joan Codina, Joan
Onoffre Fàbregues. En la qual junta fonch, per
dits senyors deputats feta, la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. En la junta dels tres estaments, que per orde nostre se tingué aÿr, fou
resolt nomenassen un gran número de persones
eletes dels tres estaments per a què, ab los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa y altres doctors aplicats, fossen servits conferir y tractar la matèria contenguda en las cridas manades publicar per sa excel·lència a tretse
del corrent, las quals se donaran a vostra senyoria per instruhir-se del fet. Y axí nosaltres, en
exequució del deliberat, havem suplicat a vostra
senyoria fos servit fer-nos mercè juntar-se en
aquest loch per al dit effecte. Y axí suplicam a
vostra senyoria, que ab la dexteritat y prudència, vigilància y cuydado que de vostra senyoria
a. a continuació ratllat, lo qual.
b. a continuació ratllat, Urgell.
c. a continuació ratllat, cad.

E feta dita proposició, alsant-se los senyors deputats per anar a fer negoci en lur consistori, la
dita junta los suplicà fossen servits no·s moguessen de son assiento, ans bé fossen servits assistir
en aquella y altres semblants juntes se hauran de
tenir, en rahó del fet proposat, attès a la gravedat del negoci y matèrias tant importants que
en ellas se han de tractar. Y axí mateix aparegué
a dita junta y resolgué, que per las mateixas causas y motius, era molt convenient que totas las
personas eletes assistissen en ditas juntas y que
no·s reduís dita junta a menor número, perquè
era molt convenient que tots oïssen los magnífichs assessors y advocatsa aplicats, y estiguessen
ben enterats del fet, per què ab major maduresa,
poguessen donar son vot y parer acerca ditas cosas. Y fet açò, la dita junta se disgregà, porrogant aquella per a sinch horas de la tarda.
En aquest mateix die, en la tarda, se tornaren
convocar la junta de las trenta-sis personas per
lo negoci del usatge «Princeps namque», en lo
trast de sortidor, devant la sala del consistori, en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors
de comptes y les persones dels tres estaments infrascritas y següent, per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Pau Rabassa, ardiaca y canonge
de la Seu de Tarragona, lo doctor Pau Claris,
canonge de Urgell, lo doctor Joseph Besora, canonge de Leyda, lo doctor Francesch Palau, ardiaca de Vich, fra Francesch Çacirera, dispenser
de Ripoll. Per lo estament militar, don Francesch Grimau, Luýs Corbera y de Castellet, senyor de Linàs, don Bernat Terré, // 211v // don
Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós,
don Francisco Gravalosa, Domingo Moradell,
don Phelip de Surribas menor, Francesch de
Tamarit. Per lo estament real, lo senyor Antoni
Mostarós, conseller segon de la present ciutat,
Francesch Bru, Joan Francesch Codina, Ramon
Romeu, Joan Onoffre Fàbregues, Joseph Móra,
Jaume Damians, Hierònym de Navel. Y en dita
junta, los magnífichs assessors y advocat fiscal
del dit General y los doctors aplicats, tractaren y
conferiren dita matèria de dit usatge «Princeps
namque», a fi y effecte de instruhir los dits senyors dels tres estaments anomenats. Y aprés de
haver feta dita instrucció, fonch resolt que fos
feta nominació de tres persones, de las trenta-sis
convocades, per a què miren y serquen papers y
a. a continuació ratllat, fi.
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exemplars per lo negoci corrent del «Princeps
namque», porrogant la junta per lo endemà a
las sinch horas de la tarda. Y foren anomenats
los següents, lo doctor Pau Claris, canonge de
Urgell, Francesch Tamarit, Diego Monfar.
Dijous, a XVIII. En aquest die lo doctor en medicina Phelip Joan Argila // 212r //, present en
lo consistori de ses senyories, féu relació a ses
senyories com lo magnífich Francesch Descallar
y Surribas, sobrecullidor del General de la part
de levant, està malalt ab febra, de tal manera
que no pot acudir a la obligació de son offici, y
açò per visitar-lo de present, la qual relació ha
fet mitgensant jurament en mà y poder de ses
senyories, ab la forma acostumada.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat, per medi dels noble y magnífichs senyors don Luýs de Rayadell y
misser Raphael Puig, ciutadà honrat de Barcelona, reportaren a ses senyories en son consistori, duas embaxadas, la una contenint la resposta
feyan dits molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent a la embaxada per dits senyors
deputats, a dits senyors consellers y savi Consell
de Cent, reportada lo die de aÿr, acerca de la
matèria corrent de la declaració del usatge
«Princeps namque» y l’altra, acerca de la matèria
y jurisdicció dels cònsols del pont, las quals explicaren primer de paraula y aprés donaren per
scrits y són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Molt gran mercè confessa esta ciutat haver rebut lo die de aÿr de vostra senyoria ab la embaxada és estat servit fer al
savi Consell de Cent, de paraula y en scrits,
molt copiosament referida, conciderant en matèria tant grave la bona disposició de vostra senyoria les diligèncias han manat fer y las que significa se faran, significant, axí mateix, las que
desija obre esta ciutat uniformament ab vostra
senyoria. Y encara que té vostra senyoria experimentat en totas occasions, nostres effectes que
són sempre ajustats ab una mútua correspondència y conformitat als de vostra senyoria,
per ésser estats aquells tant conformes a rahó y
encaminats sempre al servey de Déu nostre senyor, de sa magestat y beneffici de aquesta província, // 212v // de què és vostra senyoria y esta
ciutat protector y emparo, confessa dit Consell
haver-s·i dat vostra senyoria nous alientos a tot
que sie augment d’ella, conciderant que lo més
aficàs medi per a què se alcanse lo fi que·s desija
és esta uniformitat. Y axí ha fet nominació de
vint-y-quatre persones del mateix Consell, de
tots estaments, per a servar, mirar y censurar los
privilegis exemplars y demés scriptures de la
present casa, conferents a la matèria. Y que dites
persones, les que convindrà, tinguen ab les per
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vostres senyories eletes, que també convindrà
les conferrèncias convenients ab referiment a
vostra senyoria, del que·s trobarà ésser en beneffici de la cosa y deliberarà dit Consell en orde
a ellas, per a què en tot se prengue tant acertada
resolució, qual convé al servey de las magestats,
divina y humana, y beneffici universal d’esta
província».
«Molt il·lustres senyors. Després de proposat ja
lo savi Consell de Cent lo fet ocorrent de les estamenyas y haver referit en ell lo sagristà Roig,
per part de vostra senyoria, las justas causas ha
tingut de diferir la resposta de la embaxada feta
a vostra senyoria, sobre esta matèria, de part de
dit Consell, ha deliberat aquell, lo die de aÿr, assegurat que aplaudirà per fer-li mercè vostra senyoria en manar als arrendataris de la bolla posen en manifest per canas y palms, sens vèurer
les estamenyas, sinó és en cas que vostra senyoria done paraula als cavallers d’esta embaxada,
de què encontinent, restituhiran, dits arrendataris, les dos pessas retingudes y les demés de les
quals ha fet aprehensió lo cònsol del pont d’en
cantara, portant-les allí per a què de aquelles
fassa dit cònsol son judici, com ab esta, de part
de dit Consell, se suplica a vostra senyoria y ho
demanen la justícia y uniformitat de las dos casas».
E ses senyories respongueren de paraula que
agrahian a la ciutat lo bon cuydado y que tractarian lo contengut ab dita embaxada dels cònsols
del pont, y del que·s resoldria, donarian avís a
ses senyories.
En aquest mateix die, a les sinch horas passata
migdie, se convocaren y ajuntaren en la sala del
consistori las trenta-sis personas // 213r // eletes
per lo negoci del usatge «Princeps namque», en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors
de comptes, assessors, advocat fiscal de la present casa y doctors aplicats, en la qual convocació y ajuntament se trobaren los següent(s), ço
és, per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Francesch Palau, ardiaca de Vich, lo doctor Joan Reart, degà de Tortosa, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor Joseph Besora, canonge de Leyda. Per lo estament militar, Luýs
Lull y de Boxadós, don Francisco Grimau, Luýs
Corbera y de Castellet, Francesch Joan de Vergós, don Phelip de Surribas menor, don Miquel
de Rocabertí, Francesch de Tamarit, don Joan
de Peguera, don Bernat Terré, Domingo Moradell. Per lo estament real, Francesch Bru, Hierònym de Navel, Diego Monfar y Sorts, Ramon
Romeu, Bernat Valencas, Jaume Bru, Jaume
Damians, Joan Francesch Romeu, // 213v // Joa. passat, interlineat.

[ 1637 ]

[ 1637 ]

seph Móra. Fonch resolt per ditas personas, que
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats prenguen resolució, per tot, lo die de
demà, y que les tres persones eletes per sercar
papers y scriptures, entreguen los exemplars a
dits assessors y advocats per què millor puguen
resòldrer acerca dit fet, y que porrogaven dita
junta per lo endemà a las sinch horas de la tarda
en lo mateix puesto.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya, ab intervenció dels senyors
oÿdors de comptes del dit General, per medi
dels molt reverent y magnífichs senyors Luýs
Claresvalls, prior de Sancta Anna, Narcís Fontanet, cavaller, y Francisco Vila, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent una embaxada,
contenint la resposta de altra feta per dits senyors deputats acerca la jurisdicció dels cònsols
del pont, la qual explicaren primer de paraula y
després donaren en scrits y és la del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. La matèria corrent sobrevinguda, aprés de haver rebuda la embaxada
de vostres senyories de tretse del present mes de
juny, ha donat occasió que los molt il·lustres
senyors deputats no han pogut puntualment,
tornar resposta a vostres senyories de dita embaxada, com ho avisaren a vostres senyories de
paraula ab la última embaxada, ni menosa representar a vostres senyories la pretensió y debat
suscitat entre los cònsols del pont y los arrendataris del dret de la bollab, sobre la qual aposició
dels molt il·lustres senyors consellers, foren nomenats los magnífichs advocats de aqueixa casa
y los assessors y advocat fiscal del General, que
acordaren, aprés de moltas juntas, los apuntaments que hu y altre consistori tenen fermats de
dits magnífichs advocats // 214r // y assessors, a
effecte que per avant, dits cònsols y arrendataris
poguessen procehir en lur exercisci respectivament sens contradicció y impediment algú. Y
havent-se per part de dits arrendataris, representat a dits molt il·lustres senyors deputats,
que dits cònsols del pont no observaven lo contengut en dit paper, ni volen estar a ell, y desijant-ho saber si era o és de orde dels molt il·lustres senyors consellers o de vostres senyories, ab
embaxada de dotse del corrent, enviant acte en
forma pública, rebut per lo scrivà major de la
casa de la Deputació del sobredit, per a què de
dits molt il·lustres senyors deputats a vostres
senyories sie servit manar donar-los la resolució
de vostres senyories en si se ha de estar als apuna. a continuació repetit, re.
b. a continuació ratllat, y.

728

taments de dit paper o no, que en tenir-la de
vostres senyories, no disgregue lo savi Consell,
dits molt il·lustres senyors deputats donaran sa
resolució, assegurant a vostres senyories que lo
major desig tenen és de donar gust a vostres
senyories y continuar la unió y conformitat de
las dos casas, tant necessària per a glòria de Déu
y servey de sa magestat y bé públich».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en la casa de la ciutat hont estava
ajuntant lo Consell de Cent, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials de la present casa y que ells havien reportat a dits senyors consellers y savi Consell de
Cent la dita embaxada, la qual havien explicada
primer de paraula y aprés donada en scrits, de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors consellers havian respost
que mirarien lo contengut ab dita embaxada y
consultarian aquella ab lo savi Consell de Cent,
y del que·s resoldria la mateixa matinada, tornarian resposta als senyors deputats.
E aprés entre las dotse y una horas de migdie,
dits senyors consellers y savi Consell de Cent,
per medi dels noble y magnífich senyor don
Joa- // 214v // chim Margarit y de Reguer y Antoni Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a ses senyories resposta de la dalt dita embaxada, dient que los senyors consellers y savi
Consell de Cent los enviava per a donar avís a
ses senyories, com la matèria contenguda ab la
embaxada se’ls era feta per part de ses senyories,
se era molt tractada y que per contenir matèria
de jurisdicció, no s·i havia presa ninguna resolució y que ho havien dexat per altra occasió, y
que de la resolució s·i pendria, donarian rahó a
dits senyors deputats. E ses senyories respongueren que agrahian la mercè los feyen los senyors consellers y savi Consell de Cent.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, se convocaren y ajuntaren en la sala del consistori las trenta-sis persones eletes per lo negoci
del usatge «Princeps namque», en la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors de comptes,
assessors, advocat fiscal de la present casa y doctors aplicats, en la qual convocació y ajuntament se trobaren presents los següents ço és,
per lo estament ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, lo ardiaca Palau, lo degà Reart, lo canonge Ciurana, lo canonge Claris, lo canonge
Besora, lo pabordre Monfar. Per lo estament
militar, Luýs Lull y de Boxadors, don Francesch
Grimau, Francesch Joan de Vergós, lo senyor
de Linàs, Phelip de Sorribes menor, // 215r //
don Bernat Terré, don Miquel de Rocabertí,
don Joan de Peguera, Domingo Moradell,

Francesch de Tamarit, don Francesch de Gravolosa. Per lo estament real, lo senyor conseller
segon, Francesch Bru, Joan Francesch Codina,
Diego Monfar, Ramon Romeu, Jaume Bru,
Bernat Valencas, Joan Onoffre Fàbregues, Jaume Damians, Hierònym Grimosachs, Hierònym de Navel. Los junts tractaren y porrogaren
la matèria en la qual no·s pogue acabar de pèndrer resolució y porrogaren la present junta per
lo endemà a les vuit hores de matí.
Dissabte, a XX. En aquest die en la matinada, se
convocaren y ajuntaren las trenta-sis personas
eletes en la sala del consistori, per a tractar y
resòldrer la matèria del «Princeps namque», en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors
de comptes, assessors y advocat fiscal del dit General, en la qual convocació y ajuntament se
trobaren presents les persones següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, lo senyor ardiaca
Rabassa, // 215v // lo senyor degà Reart, lo senyor canonge Ciurana, lo senyor canonge Claris, lo senyor canonge Besora. Per lo estament
militar, lo senyor Luýs Lull de Boxadós, don
Francesch Grimau, Luýs Corbera y de Castellet
senyor de Linars, don Miquel de Rocabertí,
Francesch Joan de Vergós, don Joan de Peguera, don Phelip de Surribas menor, don Francesch de Gravalosa, Domingo Moradell, don
Bernat Terré, Francesch Puigjaner, Francesch
de Tamarit. Per lo estament real, lo conseller segon de la present ciutat, Jaume Bru, Ramon
Romeu, Bernat Valencas, Jaume Damians, Joseph Móra, Joan Francesch Codina, Francesch
Bru. En la qual junta, los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, reportaren en dita
junta, la declaració y resolució havien presa
acerca de la declaració los era estada consultada
en rahó de las matèrias corrents. Y acerca de la
declaració y crida // 216r // que de part de sa
magestat fonch publicada en la present ciutat als
tretse del corrent, declarant lo usatge «Princeps
namque», lo qual vot manaren ses senyories fos
legit per lo scrivà major del dit General en
presència de tots. Y aprés de legit, manaren fos
buydat y originalment cusit en lo present dietari
y és del tenor següent:
«Jhesús Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del
mateix General de Cathalunya y doctors aplicats
infrascrits, acerca de las crides reals que lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general en lo present Principat, ab
firma dels nobles regents la Real Cancelleria y
Thezoraria y magnífich advocat fiscal, ha manades publicar en la present ciutat de Barcelona a
tretse del corrent mes de juny 1637, ab inserta
de unes letres reals de sa magestat a quatre del
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mateix mes de juny despedida per la Real Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, acerca
del usatge «Princeps namque», declaració, convocació y exequució de aquell fahedora lo die
que senyalarà, per vèurer si encontran ab los
usatges, constitucions, capítols de Cort del present Principat, usos y styls y consuetuts de
aquell. Vist y conciderat lo dit usatge «Princeps
namque», scituat en lo volum de les constitucions, sots títol «Del dret del fisch» y altres
constitucions de aquell parlants. Vist lo que los
doctors pràtichs de Cathalunya en la matèria del
dit usatge scriuen. Vist los exemplars que·s són
trobats en aquesta matèria. Vists altres diversos
papers acerca d’ella fets y altres coses. Attès que
de la contextura, sèrie y paraules de dit usatge
«Princeps namque», del títol «Del dret del fisch
y de las suas regalias», lo qual la constitució 6
del mateix títol vol y disposa expressament, ésser servat, segons que parla e dispon, revocats
tots abusos. Y de la mente del legislador y de las
constitucions que parlan de la matèria del dit
usatge, y del que scriuen los doctors // 216v //
pràtichs de Cathalunya acerca de aquell, y del
que s’és vist en molts exemplars que·s són trobats y altrament, consta que la declaració, convocació y exequució de dit usatge requereix la
presència de la real persona de sa magestat en lo
present Principat, del tal manera que, sempre
que dits actes se són fets, altrament que per sa
magestat y aquell, estant en lo Principat, s’és
quexat lo Principat y a instància sua són estats
revocats per los senyors reys en Corts Generals y
altrament, y lo styl, observança y consuetut en
esta matèria són estats sempre de aqueixa manera, sens que la occupació de sa magestat, que se
al·lega en dites reals letras, salva sa real clemència, sie sufficient per a poder en sa absència usar
de dit usatge, y consta que las ditas letras reals
insertades ab dita crida real contenen, no sols
declaració y convocació de les gents del present
Principat per rahó de dit usatge ja fetes, però
encara exequució fahedora en absència de sa
magestat, que havia de ser de necessitat per alguna persona per al dit effecte per sa magestat
delegadora, cosa que sempre que se és feta, és
estada revocada per los senyors reys, com se troba en los exemplars que·s són vistos. Per ço y altrament, dits assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats infrascrits són de vot y parer que dita
crida y reals letras, en ella insertades, encontran
ab lo dit usatge «Princeps namque» y constitucions a aquell aplicables y als usos, pràtigues,
costums y styls en esta matèria, fins assí en lo
present Principat observats, y que tenen obligació los senyors deputats y oÿdors opposar-se,
per los remeys de las generals constitucions, per
los que més convindrà al reparo de ditas contrafaccions, segons lo styl, usos y pràtigues de la
present casa. Vidit Vidal, assessor. Fabregues, fis-

[ 1637 ]

[ 1637 ]

ci Generalis advocatus. Çabater, assessor. Fontanella, consulens. Joli, consulens. Joannes Martinus Rull, consulens. Peralta, consulens. Mas, consulens. Boix, consulens. Balet, consulens. Molera,
consulens. Cornell, consulens. Aguilo, consulens.
E aprés, encontinent fonch resolt per ditas personas, que lo dit vot fos amostrat y legit a les
persones dels tres estaments y que per ço fossena // 217r // ses senyories servits ajuntar-les en
la tarda a les quatre horas en la present casa, per
a què se pugués pèndrer resolució y aconsellar a
ses senyories lo que deuen fer per alcansar lo reparo, de tant gran declaració feta per sa magestat.
Y encontinent ses senyories manaren publicar
las cridas per a ajuntar ditas personas dels tres
estaments per la tarda a les quatre hores ab la
forma acostumada.
En aquest mateix die en la tarda se tingué junta
de brassos en la present casa, cridats lo die present, en la qual entrevingueren las personas dels
tres estaments següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, lo doctor Joan Reart, degà de
Tortosa, lo doctor Francesch Palau, ardiaca de
Vich, Aleix Boxadors, canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Pau Claris, canonge de
Urgell, don Jacinto Descallar, canonge deb Barcelona, Onoffre Ciurana, canonge de Gerona,
lo doctor Joseph Claresvalls, prior de Sancta
Anna, lo doctor Diego Jover, ardiaca y canonge
de Barcelona, fra Jacinto de Monclús, pabordre
de Lançà, fra Joseph Sastre de Sanct Pere de
Rodes, fra don Phelip de Calders, del hàbit de
Sanct Joan, don Ramon de Queralt, canonge de
Barcelona, don Francisco Sans, canonge de
Barcelona, lo doctor Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell. Per lo estament
militar, Luýs Lull y de Boxadors, // 217v // don
Francesch Grimau, Hierònym de Calders, don
Bernat Çalbà, don Joseph Biure y de Margarit,
Phelip de Boxadors, don Joseph Terré, don
Phelip de Surribas menor, Miquel Joan Granollachs, Luýs de Corbera, don Phèlix de Lupià,
don Joachim Margarit, don Andreu Blan, don
Galceran de Foixà, Luýs València, Bernat Miquel, Domingo Moradell, Francesch Valls, don
Miquel Çalbà, Hierònym Nadal, Sebastià de
Miralles, Galceran Dusay, Diego de Vergós, Jacinto Vilossa, misser Ivó de Garbí y de Lordat,
Joseph Spuny, don Joan Corteron, don Anton
Bosch, don Grau de Alemany, don Aleix Grimau, Joseph Corbera, don Agustí Guilla, Miquel Granollachs, Alexandre de Boxadós, don
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1772.
b. a continuació ratllat, Tortosa.
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Joan de Peguera, don Bernat Terré, Miquel
Joan Taverner, // 218r // don Miquel de Rocabertí, Pau Amat, Narcís Fontanet, don Hierònym de Agulló, don Pedro Bosch, don Joachim Reguer, Ramon de Boxadós y Cornet,
don Pheliciano de Cordelles, don Phelip Ferreres, don Francisco Gravalosa, Francesch Tamarit, Ramon Spuny, don Luýs Descallar, don
Francisco Junyent, don Diego de Lentorn, don
Vicents Magarola, Francesch Puigjaner, don
Phelip de Lentorn, don Francisco Sala, Narcís
Ramon March, Jaume Ros, Anton Granollachs.
Per lo estament real, lo senyor Antoni Mostarós
conseller segon, Joseph Móra, Jaume Bru, Hierònym de Navel, Joan Francesch Codina, Joseph Ximenis y Monredon, Hierònym Romeu,
Joseph Urrea, Diego Monfar y Sorts, misser
Aleix Tristany, // 218v // Balthesar Càrcer, misser Joseph Fontanella, Bernat Valencas, Jacinto
Sala, Joseph Damians, Antoni Magarola, Joan
Onoffre Fàbregues, Gismundo Boffill, Francesch Vila, Jaume Damians, Joan Batista Monfar y Balthesar Càrcer. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Inseguint lo parer y
consell de vostra senyoria explicat en la junta
dels brassos, per orde nostre convocats a setse
del corrent, encontinent férem nominació de
trenta-sis persones, dotse de cada estament, per
tractar y conferir ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal d’esta casa y demés doctors aplicats la matèria corrent del usatge «Princeps
namque», sobre que tots estos dies, per dits
elets y advocats, se han tingut moltas conferèncias y juntas, en totas las quals havem assistit per
donar gust a dits elets, qui en la primera significaren tenir-lo de nostra assistència y també per
ostentar nostre voluntat y desig, que és sempre
servir a vostres senyories y acudir a las praecissas
obligacions de nóstron càrrech, majorment en
matèria tant grave y de tanta concideració, com
la que tenim entre mans. Y de tot lo fet fins aleshores ab embaxadas fetas de part nostra, ne havem donat rahó als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, qui per aquest
mateix effecte deliberà que per dits senyors consellers fossen, com foren, nomenades vint-yquatre persones del dit Consell per a tractar y
conferiar estas matèrias. Y aprés de haver vists,
mirats y regoneguts molts exemplars, scriptures
y papers, y ben conciderat y advertit lo dit //
219r // usatge «Princeps namque» y las constitucions a ella aplicables y los doctors pràtichs cathalans, qui sobre aquesta matèria han scrit, y
ponderades y sensurades les crides manades publicar per sa excel·lència, sobre la declaració feta
per sa magestat del dit usatge «Princeps namque», y advertit tot lo que ab aquest breu temps

se ha pogut advertir y conciderar, los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, unànimes y concordes, han resolt y donat
son vot en scrits firmat de lurs mans, lo qual,
per lo scrivà major serà legit. Y axí suplicam a
vostra senyoria sie servit aconsellar-nos lo que
havem de fer sobre aquest fet, que nosaltres, en
tot lo que la obligació de nòstron offici no·s donarà loch, procurarem seguir lo parer y consell
de vostra senyoria, que entenem serà lo més
acertat, a major glòria de Déu, servey de sa magestat y beneffici de aquesta província».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà, prenent còpia de
la dita proposició y vot fet per los dits magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General y
doctors consultats y s’en anà en la casa de la dita
ciutat, per a consultar aquella ab los demés senyors consellers. Y al cap de un bon rato tornà
lo dit senyor conseller y aportà son vot en scrits,
lo qual fonch legit en presència de dits braços,
los quals aconsellaren a ses senyories que, attesa
la notòria contrafacció de las generals constitucions de Cathalunya, lo emparo y defensa de les
quals toca a ses senyories, que per ço, per a la
stabilitat y la conservació de aquellas, manen ses
senyories, com los és molt propi, fer les diligències convenients, axí judicials com extrajudicials, a consell de la junta ja anomenada, y que
sian aquellas, ab la diligència y puntualitat que
matèria tant important demana hi·s confia, del
zel y disposició bona que en totas cosas se concideren ab dits senyors deputats.
Diumenge, a XXI. En aquest mateix die, en la matinada, se convocaren y ajuntaren las trenta-sis
personas eletas en la sala del // 219v // consistori,
en la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors, assessors y advocat fiscal del General, en la
qual convocació y ajuntament foren presents les
persones següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, lo ardiaca Palau, lo degà Reart, lo canonge Claris, fra don Pau
de Àger, comanador de Sanct Joan. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, don Francesch Grimau, Luýs Corbera, don Joan dea Paguera, don Phelip de Surribas menor, Francesch
Joan de Vergós, don Miquel de Rocabertí, don
Francisco Gravalosa, Domingo Moradell, Francesch de Tamarit. Per lo estament real, Francesch Bru, Hierònym de Navel, Joan Francesch
Codina, Diego Monfar y Sorts, Ramon Romeu,
Jaume Bru, Onoffre Fàbregues, Hierònym Grimosachs, Jaume Damians, // 220r // Josep Móra,
Bernat Valencas. En la qual junta fonch presa resolució que fos feta embaxada al senyor virrey,
representant-li la contrafacció de dit usatge

«Princeps namque», ab la brevedat possible, y
que fos feta per nou personas eletes per dits senyors deputats ço és, tres de cada estament, y que
axí bé fos feta embaxada als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, molt
il·lustre Capítol ya bras militar, per a què ajuden
ab tot lo que puguen a estas matèrias.
Dilluns, a XXII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, per
medi dels molt reverents nobles y magnífichs
senyors don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Pau Claris, canonge de la Seu de Urgell, fra
Francesch Çacirera, dispenser de Ripoll, don
Joan de Peguera, don Miquel de Rocabertí,
don Francesch Grimau, Francesch Bru, Hierònym de Navel y Diego Monfar y Sorts, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca de la declaració, feta per dita sa magestat en dita aquesta província, de la declaració
del usatge «Princeps namque», la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en mans
de sa excel·lència y és del tenor següent:
«Primera embaxada feta a sa excel·lència en
rahó del usatge «Princeps namque». Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. La magestat del
rey nostre senyor, que Déu guarde, ab sas letras
reals dadas en Madrit a quatre del corrent mes
de juny, signades de sa real mà ab altres solempnitats de la Real Cancelleria despedides, hab
// 220v // declarat que som en lo cas del usatge
«Princeps namque» y en la execució de aquell,
manant que dites letres se publiquen y exequuten en las ciutats reals y lochs de esta província
en la forma acostumada y que, axí mateix, sots
las paenas en dit usatge contengudes, lo die
que·s senyalarà, ab armes y vitualles se acuda a
las parts del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, comforme lo disposat en lo
dit usatge «Princeps namque», las quals letras
reals ha manades publicar vostra excel·lència als
tretse de dit mes, ab veu de pública crida per
los lochs acostumats de la present ciutat. Y com
sa magestat, salva sa real clemència, no hage
pogut fer la dita declaració, convocació y exequució fahedora lo die que senyalarà en virtut
del dit usatge «Princeps namque», per no ser sa
magestat present en lo Principat, ni occórrer-se
de present algú dels casos del dit usatge «Princeps namque», axí per requerir dita declaració,
convocació y exequució, la dita real presència
de sa magestat dins lo dit Principat en los dits
a. a continuació ratllat, savi Consell de Cent.
b. a continuació repetit, ha.

a. a continuació ratllat, Corbera.
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casos, comforme ho disposa lo dit usatge
«Princeps namque», col·locat baix del títol «De
dret del fisch y sas regalias», lo qual la constitució 6 del mateix títol, vol y disposa expressament ésser servat, segons parla y disposa, revocats tots abusos. Y s’és observat en semblants
casos de aqueixa manera, com perquè ni la occupació de sa magestat que se al·lega ab ditas
reals letras, salva sa real clemència, és sufficient
per poder-se praticar dit usatge «Princeps namque» en est principat de Cathalunya, ni en
aquell hi ha guerra que sia tal en que haja loch
«Princeps namque», de hont resulta que ditas
cridas, declaració, convocació y exequució fahedora ab motiu dit usatge «Princeps namque»,
directament encontran ab lo mateix usatge y
constitucions a ell aplicables, usos y costums
del present Principat. Per ço y altrament, los
deputats del General de Cathalunya, per acudir
a la obligació de lur càrrech, segons que per generals constitucions de Cathalunya estan obligats, no·s han ordenat representàssem extrajudicialment a vostra excel·lència, per medi d’esta
embaxada, la dita contrafacció, y suplicàssem a
vostra excel·lència sia de son real servey, manar
revocar ditas cridas y parar en la exequució del
contengut en ditas letras reals, per observança
del dit usatges, constitucions de Cathalunya,
consuetuts, usos, styls y pràticas fins assí observades, que ho rebran de vostra excel·lència a
singular gràcia y mercè».
221r

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio del dit excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials
y ministres del General y present casa de la Deputació, y havien reportat a dit excel·lentíssim
senyor la embaxada, que per ses senyories los
era estadaa encomanada, la qual li havian explicada primer de paraula y després donada en
scrits, de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat, y queb sa excel·lència los havia fet
de resposta, jo lo mateix mandaré ver.
En aquest mateix die y encontinent, tornats los
dits senyors embaxadors, los dits senyors deputats y oÿdors, per medi de ditas nou persones
tramesas al excel·lentíssim lloctinent ab dita embaxada, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent una embaxada
acerca de la matèria corrent del usatge «Princeps
namque», entregant-los còpia de la embaxada
que acerca dita matèria se era feta a sa excel·lència la mateixa matinada, ab la resposta al peu de
aquella feta per dita sa excel·lència, la qual explia. a continuació ratllat, chalendada.
b. a continuació ratllat, dictàs.

caren primer de paraula y aprés liuraren per
scrits y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Per donar principi a las
diligèncias se deuen fer, en orde al reparo de la
contrafacció de las generals constitucions y
drets de aquestos Principat y comtats, que·s
concidera ser feta ab la declaració del usatge
«Princeps namque» feta per sa magestat y publicada en esta ciutat, per orde y manament del excel·lentíssim lloctinent y capità general, han ordenat los senyors deputats se fes, com s’és feta
lo die present, una embaxada solempne a sa excel·lència, còpia de la qual se dona a vostres senyories per a què del contengut en ella, tinga
plena notícia de tot lo que se anirà fent y disposant en rahó de aquest fet, dits senyors deputats
la donaran a vostres senyories y a la Vintiquatrena que vostres senyories, per estas // 221v // cosas té anomenada, perquè ab tota conformitat y
ab major intel·ligència, puga servir-se fer-los
mercè cohoperar en estas matèrias ab embaxadas a sa excel·lència y altres diligèncias convenients, fins a alcansar lo fi que·s desija, com axí
ho confian dits senyors deputats del bon zel y
affecte experimenten en vostres senyories».
E aprés, tornats dits senyor embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en la casa de la ciutat, en la qual estava junt lo savi Consell de Cent, y havian reportada als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent, la embaxada que per ses senyories los era estada encomanada, ab los porters y masses grans devant y acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, y que dits senyors consellers havian
respost que ells tractarian ab lo savi Consell de
Cent la matèria contenguda ab dita embaxada,
lo qual, per dit effecte havian convocat, y que
de la resolució se pendria, tornarian resposta a
ses senyories.
En aquest mateix die, aprés de fetas las dalt ditas
dos embaxadas al lloctinent general y a la ciutat,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, per medi del noble y magnífich
senyors don Joan de Peguera y Joseph Móra,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al molt
il·lustre bras militar una embaxada, juntament
ab una còpia de la embaxada que la mateixa matinada, de orde de ses senyories, era estada feta
al excel·lentíssim senyor lloctinent general en
aquesta província, ab la resposta per aquell feta
al peu de dita embaxada per la matèria corrent
del usatge «Princeps namque», la qual havian
explicada primer de paraula y després en scrits,
la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En exequució del que los
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nyoria sie servit fer-los mercè, per sa part, diligenciar lo que més aparega convenir en beneffici de aquest negoci, que dits senyors deputats
ho estimaran de vostra senyoria a singular favor
y mercè».

brassos, que per orde dels senyors deputats foren convocats a 20 del corrent, y de la junta de
las trenta, sis personas eletes se tingué lo die de
aÿr, aconsellaren als dits senyors deputats, per
part sua, és estada feta una embaxada solempne
// 222r // al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general, en orde a representar-li la contrafacció de constitucions per la declaració del
usatge «Princeps namque» y suplicar-li lo reparo
de dita contrafacció, com més largament se
conté en la embaxada, còpia de la qual se donà a
vostra senyoria, a qui suplican dits senyors deputats, sie servit cohoperar en aquest negoci y
acerca d’ell, fer y procurar lo que més convinga,
assegurant dits senyors deputats a vostra senyoria que per sa part no faltaran a cosa alguna de
las que tocan a la obligació de son càrrech, ab lo
cuydado y vigilància que matèria tant grave y de
tanta importància requereix».

E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories en son consistori, que ells eren
anats en lo Capítol de la Seu de Barcelona hont
estava convocat lo molt il·lustre Capítol y canonges de la dita Seu, y que havian reportat a
dit Capítol la embaxada que per ses senyories
los era estadaa encomanada, y que lo dit Capítol
los havia respost que estimavenb molt la mercè
que ses senyories los feya de donar-los rahó de
aquestos negocis y que, ab la deguda correspondència, acudirien a tot lo que sie servey de
ses senyories y beneffici de aquesta província.c
223r

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en lo Capítol de la Seu de Barcelona
hont estava convocat lo molt il·lustre bras militar, y que havian reportat a dit bras la embaxada
que per ses senyories los era estada encomanada, y que los de dit bras havian respost que estimaven molt a ses senyories que·ls donassen part
de las cosas corrents del usatge «Princeps namque», y del bon cuydado y vigilància tenian en
ellas, offerint per part de aquell bras, acudir en
tot lo que sia gust y servey de ses senyories ab
molt gran voluntat y correspondència.
En aquest mateix die en la tarda, los dits senyors
deputats y oÿdors, per medi dels magnífichs
Francesch Puigjaner, donsell, y Diego Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
molt il·lustre capítol de la Seu de Barcelona una
embaxada acerca de la matèria corrent del usatge «Princeps namque», la qual explicaren primer
de paraula y després en scrits, juntament ab una
còpia de la embaxada feta a sa excel·lència lo die
present y la resposta per sa excel·lència en aquella feta, y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Per orde dels senyors deputats se ha fet vuy una embaxada solempne a sa
excel·lència, còpia de la qual se dona a vostra
senyoria per a què tinga notícia del con- // 222v
// tingut en ella, que en effecte és matèria concernent la contrafacció de las constitucions per
rahó de la publicació del usatge «Princeps namque» y lo reparo que de aquella se procura hi·s
solicita, desijant los senyors deputats que aquestas diligèncias y las demés que·s faran en estas
matèrias, se encaminan al fi que·s pretén per los
medis més efficaces y convenients. Y advertint
que lo de vostra senyoria és hu dels més conciderables per alcansar-lo, suplican a vostra se733

Dijous, a XXV. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat, per medi
dels noble y magnífich senyors don Andreu Blan
Ribera y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als il·lustres senyors
deputats y oÿdors una embaxada, dient contenir
las respostas de la per ses senyories feta a dits senyors consellers y savi Consell de Cent a vint-ydos del corrent, acerca la matèria corrent del
usatge «Princeps namque», la qual explicaren
primer de paraula y després liuraren per scrits,
juntament ab una còpia de la embaxada, que
acerca dita matèria, per part de dits senyors consellers, havian feta y reportada al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general del rey nostre senyor en aquesta
província, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo savi Consell de Cent,
en lo qual se legiren lo die de aÿr les embaxadas
de vostra senyoria y còpia de la que fou servit fer
a sa excel·lència, ha aplaudit, ab molt gran gust,
al que ha significat vostra senyoria, com és cert,
tindrà esta bona disposició en tot lo que convindrà a la uniformitat de las dos cases en totes
matèrias. Y axí ha deliberat que en la occorrent,
per part de dit Consell, per sis cavallers d’ell,
quatre ciutadans y dos militars, se fes la embaxada a sa excel·lència, que manarà vostra senyoria
legir ab la còpia que va ab esta, estimant a vostra
senyoria la mercè, que en esta rahó, és estat servit fer-li, a qui suplica les continue en les demés
coses, que en rahó de dit fet, se offeriran, esperant vostra senyoria los mateixos effectes d’esta
ciutat, que en totas occasions desija los experimente vostra senyoria».
a. a continuació ratllat, ordenada.
b. en, interlineat.
c. a continuació una embaxada transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1772-1773.
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E ses senyories, rebuda dita embaxada, manaren
a mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General, que juntament ab dita còpia, de la feta a sa excel·lència,
legís a ses senyories. Y legides feren de resposta
que agrahian molt a dits senyors consellers y
savi Consell de Cent lo bon cuydado tenian en
ajudar-los en dita matèria, del que restaven
molt agrahits y que axí fossen continuades en lo
present dietari.
223v

En aquest mateix die, lo molt il·lustre bras militar, per medi de don Francisco de Gravalosa,
Francesch Joan de Vergós y Ramon Romeu, referiren a ses senyories, en son consistori, faltant
en aquell lo senyor oÿdor real, com per part de
aquell estament se era feta una embaxada al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, còpia de la qual entregaven a ses senyories, acerca
de la matèria corrent del usatge «Princeps namque», la qual rebuda per sa excel·lència, los havia
fet de resposta lo mandaría ver, del que per part
de dit estament se’n donava rahó a ses senyories, offerint-se a ses senyories y a dit consistori
en tot lo que convinga acudir a ses senyories ab
molt gran gust y voluntat. E ses senyories manaren a mi, dit scrivà major, legís aquella. Y legida, manaren fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«Embaxada feta per lo molt il·lustre bras militar
al senyor virrey. Il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor. Lo bras militar ha tingut notícia, que
per part dels deputats y oÿdors del present Principat, se ha fet embaxada a vostra excel·lència
suplicant, ab ella, sie de son real servey fer
mercè al present Principat de revocar unas cridas reals manades publicar als tretse del corrent
en la present ciutat, en las quals se publicà la declaració feta per sa magestat, que Déu guarde,
en Madrit a quatre del corrent, de estar en lo cas
del usatge «Princeps namque», per encontrar-se
ab las generals constitucions, usos y costums del
present Principat. Y esperant de vostra excel·lència lo reparo de ditas contrafaccions, lo bras militar suplicà a vostra excel·lència sie de son real
servey fer mercè al Principat de la dita revocació
de ditas cridas, comforme per dits deputats y
oÿdors és estat suplicat, que ho serà molt particular, com de vostra excel·lència se espera».
La resposta que sa excel·lència ha fet és que lo
mandará ver.
Divendres, a XXVI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del // 224r // dit General, lo senyor oÿ734

dor real absent de la present ciutat, per medi
dels molt reverents nobles y magnífichs senyors,
lo doctor Joan Reart, degà de la sancta iglésia
de Tortosa, lo doctor Pau Claris, canonge de
Urgell, fra Francesch Çacirera, dispanser de Ripoll, don Francesch Grimau, don Miquel de
Rocabertí, don Joan de Peguera, Hierònym de
Navel, Diego Monfar y Sorts, Joseph Miquel
Quintana, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, la qual li explicaren primer de paraula y
després donaren per scrits a dita sa excel·lència,
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, la qual és del tenor següent:
«Segona embaxada feta a sa excel·lència en rahó
del usatge «Princeps namque».Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, ab embaxada feta a vostra excel·lència a 22 de corrent
mes de juny, representaren a vostra excel·lència
que la declaració, convocació y exequució fahedora lo die que·s senyalarà, en virtut del usatge
«Princeps namque», feta per sa magestat, que
Déu guarde, en la vila de Madrit a quatre de dit
mes de juny y a 13, per vostra excel·lència manada publicar en la present ciutat, encontraven
ab dit usatge «Princeps namque», scituat en lo
títol «Del dret del fisch y sas regalias» y ab altres
constitucions an aquell aplicables, y abusos,
pràticas y costums del present Principat, per no
occórrer-se algú dels casos en los quals té loch la
disposició del dit usatge y per requerir-se la
presència real de sa magestat, dins lo present
Principat, per fer ditas declaració, convocació y
exequució en lo cas que guerra tal hi ha en Cathalunya, que hage loch «Princeps namque», suplicant a vostra excel·lència manàs revocar dita
crida y parar en la exequució de las ditas declaració y convocació, en observança del dit usatge, constitucions // 224v // de Cathalunya, consuetuts, usos, styls y pràtigues fins assí, en
semblant matèria observades. Lo que dits deputats y oÿdors fins vuy no han obtingut de vostra
excel·lència, suplican per ço extrajudicialment a
vostra excel·lència, sie de son real servey reparar
dita contrafacció y parar en la exequució de ditas declaració y convocació, com ho tenen suplicat ab dita embaxada, que ho rebran a mercè
de vostra excel·lència, com sempre han rebuda
dits deputats y Principat».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en lo palàcio del dit excel·lentíssim
senyor lloctinent general en aquesta província,
ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present

casa de la Deputació, y havian reportada a dita
sa excel·lència la dita embaxada, explicant aquella primer de paraula y després havian donada
per scrits, de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat, y que sa excel·lència oÿda y
rebuda aquella los havie fet de resposta, jo lo
mandaré ver.
225r

Dimars, a XXX. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers, per medi de don Joachim
Margarit y Reguer y Anton Magarola, enviaren
a ses senyories una embaxada acerca de la jurisdicció pretenen tenir los cònsols del pont, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren per scrits, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Les moltes y tant notòries ocupacions que ha tingut fins ara esta ciutat, no li han dat loch a fer la censura convenient dels ajuntaments, que ab embaxada feta a
19 del corrent, significà vostra senyoria respongués dita esta ciutat, si volia estar a ells, y per a
fer-la, deliberà lo savi Consell de Cent lo die de
aÿr, se anomenassen com se anomenaren, vuit
persones del mateix Consell ab igual número de
estaments, per a què ab les que suplica dit Consell, mane anomenar vostra senyoria, tinguen
sobre d’ells les conferències convenients ab referiment a vostra senyoria y a dit Consell respective. Y perquè ha succehit que, havent lo cònsol
del pont lo mateix die de aÿr feta aprehensió de
un drap, que era de la vila de Valls, per a fer judici d’ell, lo qual trobà ja bollat lo deffenedor
de la Generalitat, li féu manament de paraula levant-ne acte Bernat Salitges, notari, del mateix
deffinidor que a pena de sinquanta liures de sos
béns exagidor, lo tornàs, lo qual és impeditiu a
la justícia de dit cònsol, suplica dit Consell a
vostra senyoria mane a dit deffenedor revoque
dit manament, pus és esta petició comforme a
justícia y confia dit Consell la manarà administrar en tot vostra senyoria».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, manaren
a mi Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari
del dit General, legís aquella, y legida, respongueren que tractarian lo contengut ab dita
matèria y del que·s resoldria, donarien avís a dits
senyors consellers.

225v

En aquest mateix die en la matinada, se convocaren y ajuntaren las trenta-sis personas eletes
en la sala del consistori, en la qual assistiren los
senyors deputats y oÿdors, en la qual junta se
trobaren presents los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo ardiaca Palau, lo degà Reart, lo doctor Pau Claris, lo doctor Hierònym
Besora, fra Francesch Çacirera. Per lo estament
militar, Luýs Lull y de Boxadós, don Francisco
Grimau, don Joan de Peguera, don Francesch
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de Gravalosa, don Miquel de Rocabertí, Francesch Joan de Vergós, Domingo Moradell,
Francesch Puigjaner. Per lo estament real, lo
conseller segon, Francesch Bru, Hierònym de
Navel, Jaume Bru, Diego Monfar y Sorts,
Onoffre Fàbregues, Ramon Romeu, Bernat Valencas, // 226r // Raphael Grimosachs, Jaume
Damians y Joseph Móra. Las quals personas
tractaren de dita matèria, però no·s prengué
ninguna resolució.

Juliol MDCXXXVII
Dimecres, al primer de Juliol MDCXXXVII. En
aquest die los senyors deputats, ab intervenció
dels senyors oÿdors de comptes del dit General,
lo real absent de la present ciutat, per medi dels
molt reverent, noble y magnífichs senyors lo
doctor Joan Reart, degà de la sancta iglésia de
Tortosa, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, fra Francesch Çacirera, dispenser de Ripoll,
don Francesch Grimau, don Miquel de Rocabertí, don Joan de Paguera, Hierònym de Navel, Joseph Miquel Quintana, Diego Monfar y
Sorts, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de
Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, tercera embaxada en orde a
la matèria corrent del usatge «Princeps namque», la qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits en mà de sa excel·lència,
del tenor següent:
«Tercera embaxada feta a sa excel·lència en rahó
del usatge «Princeps namque». Il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada de 22 y
26 del passat, los deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya representaren a vostra excel·lència que sa magestat, que Déu guarde, ab letres reals despedides en Madrit als quatre dela mes de juny pròxim passat, declarà que
en lo cas del usatge «Princeps namque» y en la
exequució de // 226v // aquell, manant que ditas
letras se publiquen y exequuten ab comminació
de las penas de dit usatge, las quals letras reals
manà vostra excel·lència publicar als tretse de
dit mes per la present ciutat, y que las ditas cridas y declaració, convocació y exequució fahedora, en virtut del usatge «Princeps namque»,
salva sa real clemència, no té loch, per no occórrer-se algun dels casos en los quals disposa, y requerir-se praecissament la presència de sa magestat dins lo present Principat y que la guerra
en Cathalunya sia tal, que hage loch «Princeps
namque». Y per ço ditas cridas, declaració y
convocació y exequució encontran directament
ab lo mateix usatge «Princeps namque» y ab altres constitucions a aquell aplicables y ab usos y
a. a continuació ratllat, corrent.
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consuetuts e pràtigues del present Principat, suplicant a vostra excel·lència manàs revocar la
dita cridas y parar en la exequució de las ditas
declaració, convocació, en observança de dit
usatge «Princeps namque», constitucions de
Cathalunya, usos, consuetuts, styls y pràtigues
fins assí observades. Y com los deputats y oÿdors de comptes del General fins vuy no han
tingut de vostra excel·lència lo reparo de dita
contrafacció, per ço, ab esta tercera embaxada
extrajudicialment, la representan a vostra excel·lència y suplican sia de son real servey revocar ditas cridas y parar en la exequució de dites
declaració y convocació per observança de dit
usatge, constitucions, consuetuts, styls y pràtigues del present Principat, que los deputats y
oÿdors de comptes ho rebran a singular mercè
de vostra excel·lència y lo Principat ne restarà
aconsolat».

junta, la qual ses senyories manaren convocar
per a las sis horas de la tarda.
E encontinent, ses senyories feren nominació
de les persones dels tres estament següents ço
és, per lo estament ecclesiàstich, lo ardiaca Palau, de Vich, lo canonge Claris, de Urgell. Per
lo estament militar, don Francesch Grimau,
don Miquel de Rocabertí. Per lo estament real,
Hierònym de Navel y Joseph Móra.a
228r

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials del
general y present casa de la Deputació y havian
reportada a dita sa excel·lència la dita embaxada, la qual havian explicada primer de paraula y
després donada en scrits de la manera que per
ses senyories los ere estat ordenat y que dita sa
excel·lència, oÿda y rebuda aquella los havia fet
de resposta, yo lo mandaré ver.
227r

En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, se convocaren y ajuntaren las trenta-sis personas eletas en la sala del consistori, en la qual
assistiren los senyors deputats y oÿdors, en la
qual junta se trobaren y foren presents los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
ardiaca Palau, lo degà Reart, lo canonge Claris,
lo pabordre Monfar. Per lo estament militar,
don Francesch Grimau, Luýs Lull y de Boxadors, Francesch Tamarit, Francesch Joan de
Vergós, Domingo Moradell, don Francesch de
Gravalosa, don Miquel de Rocabertí, don Joan
de Peguera, Francesch Puigjaner. Per lo estament real, lo conseller segon, Francesch Bru,
Joseph Móra, Joan Francesch Codina, Jaume
Damians, Onoffre Fàbregues, // 227v // Hierònym de Navel, Ramon Romeu, Bernat Valencas. Las quals persones, tractant de dita
matèria corrent de la declaració del usatge
«Princeps namque», fonch feta resolució que
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ab sis persones de la present junta nomenadores per ses senyories, ço és, dos de cada estament, les quals miren los exemplars que·s
trobaran fets acerca consemblants matèrias y
que demà ho referescan per scrits a la present
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En aquest mateix die lo il·lustre y molt reverent
senyor Francesch Puig, prevere, doctor en
drets, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
síndich de la reverent província de Tarragona,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, digué de paraula fossen ses senyories
servits donar y concedir licència de què tres processos de concilis provincials fossen posats y
constituïts dins lo archiu de la present casa de la
Deputació, per a què millor fossen guardats y
conservats, com més largament apar en una certifficatòria feta per lo scrivà major y secretari del
dit Generalb, que·s del tenor següent: «Fas fe jo,
Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
scrivà major y secretari del General etcètera».
Consuatur dicta certificatoria signata littera A.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, se juntaren les trentac-sis persones eletes en
lo loch del surtidor més prop del consistori, en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors,
acceptat lo senyor oÿdor real, que per trobar-se
absent de la present ciutat no·y assistí, y foren
presents los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, canonge Besora, fra
Francesch Çacirera, lo pabordre Monfar. Per lo
estament militar los senyors, Luýs Lull y de Boxadors, don Francesch Grimau, don Joan de
Peguera, Domingo Moradell, // 228v // Francesch de Tamarit, Francesch Joan de Vergós.
Per lo estament real los senyors, conseller segon, Francesch Bru, Joan Francesch Codina,
Ramon Romeu, Onoffre Fàbregues, Hierònym
de Navel, Jaume Damians, Joseph Móra, Bernat Valencas, Hierònym Grimosachs, Jaume
Bru. En la qual junta fonch donat y entregat,
per los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General, un paper, lo qual manaren ses senyories legir a mi Antoni Joan Fita, notari de
Barcelona y scrivà major y secretari del dit General, en la present junta y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Inseguint la resolució
que vostra senyoria prengué en lo die de aÿr,
a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1773-1774.
b. General, interlineat.
c. a continuació ratllat, persones.

acerca de la direcció de la matèria corrent sobre
la declaració, convocació y exequució fahedora
en virtut del usatge «Princeps namque», ordenant que sis persones elegidores per los senyors
deputats y oÿdors ço és, dos de cada estament,
ab los assessors y advocat fiscal, mirassen los
exemplars fets acerca de consemblants matèrias
y que·u referissen en scrits a vostra senyoria, per
ço, vists los dietaris y altres libres y papers concernents a la matèria, fan a vostra senyoria la relació següent:
Que en los casos que lo Principat ha pretès haver-se succehit algun fet contra las generals
constitucions, los deputats y oÿdors del General, // 229r // han procurat exir al reparo de
aquellas y procurar la revocació per dos medis
ço és, per remeys extrajudicials y altres vegades
per remeys judi(ci)als.
Ans del any 1593 se troban alguns exemplars en
los quals, pretenent los deputats y oÿdors del
General contrafacció, han manat al síndich del
General comparagués en la Real Audiència y
firmàs dubte segons la disposició de la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions y altres aplicables».
Del dit any 1593 fins lo any 1632, en los casos
que·s pretengué contrafacció de constitució, los
senyors deputats per lo reparo de aquella se
trobà haver fetas sempre diligències extrajudicials y no altres.
Y havent sa magestat en lo any 1612 manat publicar en la present ciutat una pragmàtica sobre
lo port dels pedrenyals y havent-se pretès encontrar ab las generals constitucions, dits senyors deputats procuraren lo reparo ab remeys
extrajudicials, com de embaxades a sa excel·lència, scríurer cartas a sa magestat, per medi del
embaxador que aleshores estava en cort per altres negocis.
Y vehent que totas las diligèncias extrajudicials
no aprofitaren en lo any 1625, ajuntaren los assessors y advocat fiscal ab molt gran número de
advocats per a que los aconsellassen si tenian
obligació, per lo reparo de dita contrafacció,
usar del remey judicial y per los dits fonch aconsellat que no tenian tal obligacióa, y axí no·s troba se hagen fetes altres diligències judicials.
Y per las extrajudicials, no se sab haver-se alcansat reparo de las ditas contrafaccions sinó és de
las cridas que lo senyor cardenal infant féu publicar, quant fou lloctinent y capità general.

Y havent-se succehit en lo any 1630 que sa magestat manà publicar altra pragmàtica, prohibint la evocació de las causas feudals y patrimonials en primera instància a la Real Audiència,
havent aconsellat encontrava dita pragmàtica a
moltas constitucions, los senyors deputats hisqueren al reparo de dita contrafacció ab la mateixa forma extrajudicial y feren diversas embaxades.
Y vist en lo any 1632 que las ditas diligèncias
extrajudicials no havien aprofitat, ni aprofitaven, y lo Principat cadal die anava rebent praejudicis, los senyors deputats ajuntaren brassos
// 229v // per a què los aconsellassen y resolgueren los brassos, que los senyors deputats fessen
diligències judicials fins a firmar dubte, segons
la disposició de dita constitució «Poch valdria».
Y després los senyors deputats en lo any 1634
consultaren ab los assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats lo sobredit fet y aconsellaran
que dits senyors deputats, per lo reparo de dita
contrafacció, fessen lasa diligèncias judicials fins
a arribar a firmar dubte.
Y estas diligèncias se han usat de leshores ensà
en altres contrafaccions, com són las de la dita
pragmàtica del mandato y pares inquisidors, si
bé fins vuy no han aprofitat cosa per no haver-se
feta declaració, per més se sie instada.
Y venint als casos particulars de diversas declaracions y convocacions fetas per los senyorsb reys,
en virtut del usatge «Princeps namque», se troba que totas las diligèncias, que per los senyors
deputats y oÿdors són estades fetes per procurar
lo reparo de las contrafaccions se feyan y pretenia lo present Principat, per rahó de las ditas declaracions y convocacions, són estades fetas a sa
magestat, com ab embaxadors se enviaven y a
totas las revocacions de semblants declaracions
són fetas en Corts Generals, que són tres, ço és,
del senyor rey en Pere, del senyor rey don Joan,
qui revocà la declaració y convocació feta per la
senyora reyna dona Joana y del senyor reyc Alfonso.
Hi·s troba que en lo any 1413, havent lo senyor
rey don Fernando feta declaració del dit usatge,
per los senyors deputats y oÿdors de comptes,
ab suplicació a sa magestat presentada, per medi
de sos embaxadors enviats en la ciutat de Leyda,
en la qual se trobave dit senyor rey, se suplicà
fos de son real servey sobresèurer en la exequució de la dita convocació fins y tant fos vist per
a. las, interlineat.
b. a continuació ratllat, deputats.
c. a continuació ratllat, don.

a. a continuació ratllat, per lo reparo de dita contrafacció.

737

[ 1637 ]

[ 1637 ]

230r

justícia si dit usatge tenia loch o no, suplicant-lo
fos servit fer la declaració ab intervenció de quatre prelats, quatre richs hòmens, quatre cavallers, quatre ciutadans y ab juristas, que era la
forma ab què, comforme las generals constitucions de Cathalunya, se feyan las interpretacions
y declaracions de usatges y constitucions».

que és just, ho rebrà dit Capítol de Barcelona
per singular favor de vostra excel·lència».

E oÿt lo contengut en dit paper, fonch deliberat
que fossen con(voc)ades les persones dels tres
estaments per a demà a les quatre horas de la
tarda, per a donar-los rahó del fins vuy fet y treballat acerca la matèria corrent del usatge
«Princeps namque».

En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos en la present casa, cridats del die
present, en la qual entrevingueren les persones
dels tres estaments següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, doctor Joseph
Claresvalls, prior de Sancta Anna, lo doctor
Joan Reart, degà de Tortosa, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, Diego Palau, canonge
de Vich, Jaume Ferran, canonge de Urgell, don
Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym Besora, canonge de
Leyda, Francesch Tavarner, canonge de Barcelona, Joseph Rovira, canonge de Barcelona, fra
Pau Tristany, obrer de Sanct Pere de Rodes,
don Ramon de Queralt, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar los senyors, Luýs Lull y
de Boxadors, Bernat Miquel, Hierònym Miquel, Alexandre de Boxadors y Busquets, don
Grau de Alemany, Hierònym de Areny, // 231r
// don Francisco de Surribas, don Francesch
Tort, don Rafel Casamijana, don Francisco Bas,
Joan Frigola y de Lordat, don Bernat Çalbà,
Francesch Xammar, don Joseph Biure y de
Margarit, don Luýs Descallar, don Diego de
Lentorn, don Joan de Erill, don Francesch de
Vallgornera y Senjust, don Anton Bosch, don
Joan Corteron, don Francisco Junyent y Çapila,
Magí Ramon de Gualbes, don Aleix Semmanat,
don Joseph Clariana, misser Ivó Garbí y Lordat,
don Aleix Grimau, Jaume Ros, Joseph Reart,
Pau Amat major, don Francisco Grimau, don
Joachim Margarit y Reguer, Francesch de Tamarit, Joachim Malla, don Joan de Peguera,
Francesch Joan de Vergós, Narcís Ramon
March, Francesch de Vilamalae, don Grau Reguer, don Phelip Vilana, Ramon de Boxadors y
Cornet. // 231v // Per lo estament real los senyors, conseller segon, Joan Onoffre Fàbregues, Hierònym de Navel, Jacinto Sala, Jaume
Bru, Jaume Damians, Ramon Romeu, Joseph
Molins, Joseph Miquel Quintana, Jaume de
Navel, Pere Axada, Balthesar Càrcer, Joan
Francesch Codina, Bernat Valencas, Francesch
Bru y Antoni Magarola. Los quals juntats y congregats en la sala dels reys fonch, ans de fer la
proposició suscitada, la protestació següent:

Divendres, a III. En aquest die lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi del
noble don Francesch Sans, ardiaca, y Miquel
Amell, canonge de la Seu de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
en son consistori, faltant en aquell lo senyor oÿdor real, absent de la present ciutat, de paraula
referiren a ses senyories com lo dit molt il·lustre
Capítol havia fet a sa excel·lència una embaxada
acerca de la matèria corrent de la convocació y
declaració del usatge «Princeps namque», còpia
de la qual entregaren a ses senyories y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Vostra
excel·lència ha manat publicar en la present ciutat als 13 del corrent unes crides, les quals contenen unes letres de la real magestat, que Déu
guarde, dades en Madrit als quatre del corrent,
firmades de sa real mà y despatxades per sa Real
Cancelleria ab les solempnitats acostumades, ab
elles és estat servit sa magestat declarar que en la
occasió present, té loch en lo present Principat y
comtats la disposició del usatge «Princeps namque». Y com excel·lentíssim senyor, sa magestat,
salva sa real clemència, no hage pogut fer la dita
declaració, convocació y exequució fahedora
per al die senyalat, en virtut de dit usatge «Princeps namque», per contra la disposició de las generals constitucions de dit Principat y comtats,
comforme per part del deputats se ha representat a vostra excel·lència, concideràn lo Capítol
de la Seu de Barcelona que aquest cas és hu dels
més graves que poden haver succehit en est
Principat, fat en lo zel ab que vostra excel·lència, com a príncep tant just, zela la observança
de ditas constitucions. Y axí mateix, en la benignitat y amor ab què vostra excel·lència // 230v //
li fa mercè de rèbrer ses intercessions, per no faltar en esta occasió al cumpliment de ses obligacions, suplica a vostra excel·lència sie servit reparar dites contrafaccions y lo praejudici que
d’ellas resultaria als poblats en dit Principat,
manant suspèndrer la exequució de dites crides,
que a més que vostra excel·lència farà en assò lo
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E ses senyories respongueren de paraula, que
estimaven al molt il·lustre Capítol, lo bon cuydado y diligència tenen en procurar lo reparo de
tant gran dany y prejudici.

Abans que per los senyors deputats se fes la proposició avall scrita se suscità contenció y debat
entre lo senyor Joseph Claresvalls, prior de la
iglésia de Sancta Anna, de una, y lo senyor Joan
Reart, degà de Tortosa y los demés capitulars

que·s trobaven presents, de part altra, sobre que
los dits prior pretengué tocar-li la precedència y
precehir a tot lo demés ecclesiàstichs de la junta,
per no haver-hi bisbe, ni abat algú, fundant sa
intenció en actes antichs consemblants ad
aquest, en los quals lo prior de Sancta Anna havia precehit a las dignitats y canonges dels Capítols. Y per ser dit prior cap de dita iglésia y tenir
en ella jurisdicció, y estar exempta de tota altra
jurisdicció sinó immediadament al Papa, y que
havia de ser conservat en sa pocessió, y lo dit
senyor degà y demés capitulars, pretenent que
la precedència tocava a ell, dit degà, com ha
dignitat de catedral y a les demés dignitats y canonges de altres catedrals, los quals tots y cada
hu d’ells, en aquest y semblant actes, han y
deuhen precehir a dit prior, no obstant // 232r
// los exemplars que ell al·legà, per ser aquells
fets en temps que dita iglésia no era secularitsada y en aquell temps entrava lo prior en Corts y
assistia en altres ajuntaments, lo que no s’és fet,
ni s’és observat des de què dita iglésia fou secularitsada; ni dit prior, per rahó de sa dignitat,
pot ésser inseculat en deputat ni oÿdor de la
present casa, majorment que·y ha doctor, y en
lo cas en térmens diu que la precedència toca als
Capítols y no al prior, y que la pocessió al·legada no és de concideració, abans bé la tenen dits
capitulars, com sa diu en los dos proppassats
ajusts de brassos; en lo primer dels quals pretengué assistir dit prior y per dubtar-se de tal assistència dit prior se hisqué de dits brassos, protestant de què per aquella vegada se’n exia per
no causar detenció en los brassos per la matèria
tant grave se havia de tractar ab ells y sens praejudici de sas praeminèncias, honors y praerrogatives, a sa dignitat degudes, y no protestà de la
precedència sinó tant solament de la assistència.
Y en lo altre ajust assistí dit prior praecehint-li y
sahent en primer loch don Ramon Semmanat,
ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
ab sciència y paciència de dit prior y sens contradicció sua, de hont se veu que la pocessió en lo
últim estat és dels capitulars y no del dit prior.
Lo qual per donar loch a què·s tractassen en los
brassos las matèrias que en ells se havian de proposar y per no estorvar negoci de tant gran pes,
digué se acontentava que li precehís lo dit senyor degà Reart, sens emperò praejudici, novació, ni derogació de tots y qualsevols drets y accions a ell y a sa dignitat competents, tant en
rahó de sas praeheminències, honors y praerrogatives, com altrament, de las quals gosa y deu
gosar la sua dignitat y ell en son nom, com las
gosava abans de la dita secularitsació per ésser-li
reservades expressament per sa Sanctedat a son
motu propi. De totes les quals coses protestà
expressament per a què en son degut cas, loch y
temps se’n hage la deguda rahó que de dret se’n
deu haver, a las quals, per lo present acte, no sie
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fet praejudici algú. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquez notaris ciutadans de Barcelona.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Per a què vostra senyoria
tinga notícia de tots los procehiments per nosaltres // 232v // fets fins assí, en orde a procurar lo
reparo de la contrafacció del usatge «Princeps
namque» y constitucions a ell aplicables, seran
legides, per lo scrivà major y secretari del General, las embaxadas fetas per part nostra de la ciutat, del molt il·lustre Capítol y del molt il·lustre
bras militar al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general, y las que per part nostra se són
fetas a la mateixa ciutat y savi Consell de Cent,
molt il·lustre Capítol y molt il·lustre bras militar. Y axí mateix se legirà una summària relació
feta per los magnífichs assessors y advocat fiscal
de aquesta casa, ab intervenció de sis persones
de la junta, de la forma se ha tingut en diversos
temps, per a demanar lo reparo de contrafaccions de constitucions fet en consemblants casos, per a què vostra senyoria, tenint concideració a totas estas cosas ab la maduresa y prudència que tant il·lustre junta se espera hi·s confia,
sie servit aconsellar-nos lo que devem fer y
obrar, que a tot lo que donarà loch la obligació
de nòstron càrrech, acudirem ab las veras diligèncias, puntualitat y cuydado que matèria
tant grave y de tanta ponderació requereix».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà prenent còpia de
la dita proposició y demés papers, legits per dit
scrivà major, y se’n anà en la casa de la ciutat per
consultar aquella ab los demés senyors consellers, y al cap de un bon rato tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch en presència de dits braços legit, los quals
aconsellaren a ses senyories que, sobre la matèria corrent, devien servir-se los senyors deputats
firmar dubte y que los magnífichs assessors de la
Generalitat, advocat fiscal y demés doctors aplicats firmen y disposen aquell ab intervenció y
parer de las trenta-sis personas eletas, per demanar-ho axí matèria tant grave, y que la resolució
manaran pèndrer dits senyors deputats, sien servits manar-la insinuar al molt il·lustre savi Consell de Cent, Capítol y bras militar, perquè batuda per tant graves juntas, matèria tant grave y
tant important se puga en aquella pèndrer tant
acertada resolució, qual se d(es)ija y convé al bé
universal de aquesta província.
Dissapte, a IIIIo // 233r // En aquest die lo molt
il·lustre senyor Bernat Francesch Pagà, prevere
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y canonge de la Seu de Barcelona, com a procurador ab bastant poder de Bernat March, çabater de la vila de Palautordera, bisbat de Barcelona, altre dels cullidors y credensers e guardas del
General de dita vila de Palautordera, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Francesch Bonamich y Conaguera, notari públich
de dita vila, als trenta del més de juny pròxim
passat y del corrent any 1637, com dit notari ab
ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, absent de aquell lo senyor oÿdor real,
qui·s trobava fora la present ciutat y vegueria,
ha renunciat com ab effecte renunciava, lo offici
que dit son principal obté del altre dels cullidors, credensers y guardas del General de dita
vila, en favor de Ramon March, çabater, son fill,
en mà y poder de ses senyories, suplicant a ses
senyories, attès dit offici és dels antichs, fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
aquell en favor de dit Ramon March. E ses senyories respongueren de paraula que sens prejudici de la causa que lo procurador del General
aportave contra d’ell, ans aquella romanent en
sa força y valor, ab lo qual dit procurador fiscal
pretén dit offici no ser dels antichs, y per consegüent, no poder ser renunciat en favor de ninguna persona, ans bé deu ser provehit per ses
senyories però mediant dita protestació y no altrament, admeten la renunciació si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y permès
y no altrament, ni en altra manera. Presents per
testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

y doctors aplicats fet a 20 de juny del corrent
any 1637, és estat resolt que la crida y las letras
reals en ella insertades y en dit vot referides, encontraven ab lo usatge «Princeps namque» y
constitucions a aquell aplicables y als usos, pràtigues, costums y styls en aqueixa matèria, fins
assí en lo present Principat observats, que tenen
obligació los senyors deputats y oÿdors opposar-se per los remeys de las generals constitucions, per lo que més convindrà al reparo de ditas contrafaccions, segons lo styl, usos y
pràtiques de la present casa. Y attès més avant,
que aprés de haver-se fet dit vot dits senyors deputats y oÿdors ajuntaren los braços y en ells reportaren lo dit vot y lo demés se havie fet fins en
aquella occasió, demanant als brassos lo que devien fer per lo reparo de ditas contrafaccions y
que los brassos aconsellaren a dits senyors deputats fossen servits formar dubte, ab la forma en
dita resolució de brassos contenguda. Attès que
dit remey és comforme a las constitucions generals de Cathalunya y permès a ditsa // 234r //
senyors deputats per al reparo de contrafaccions. Per ço y altrament, dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats infrascrits, són de vot y
parer y aconsellen, que dits senyors deputats y
oÿdors seguescan lo vot y resolució dels brassos
dalt referits, en la forma y modo que allí està
contengut. Vidal, assessor. Mas, fisci Generalis
advocatus. Çabater, assessor. Fontanell, consulens. Lenes, consulens. Joli, consulens. Molera,
consulens. Aguilo, consulens. Boix, consulens.
Joannes Martinus Rull, consulens. Cornell, consulens. Balet, consulens. Peralta, consulens».

Dilluns, a VI. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General donaren y liuraren a ses senyories en son consistori, faltant en
aquell lo senyor oÿdor real, qui·s trobava fora la
present ciutat y vegueria, un vot en scrits per
ells dits magnífichs assessors y advocat fiscal y
altres doctors aplicats, fet acerca si ses senyories
deuen firmar dubte en la Real Audiència acerca
de las cridas y convocació feta per sa magestat
en aquesta província del usatge «Princeps namque», lo qual vot manaren ses senyories fos legit,
per lo scrivà major y secretari del General y legit
fos continuat en lo present dietari, y és del tenor
següent:

En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
se ajuntaren les trenta-sis personas eletes en lo
dit loch del surtidor més prop del consistori, en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors
de comptes, lo senyor oÿdor real que per trobar-se absent de la present ciutat no·y pogué assistir. Y assistiren los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats per a tractar de la
matèria corrent del usatge «Princeps namque»,
y foren presents los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo sacristà Roig, lo degà Reart, lo canonge Claris, lo pabordre Monfar, lo
canonge Besora, fra Francesch Çacirera. Per lo
estament militar, Luýs Lull de Boxadós, don
Francisco Grimau, Domingo Moradell, // 234v
// lo senyor de Linars, don Joan de Peguera,
Francesch de Tamarit, don Miquel de Rocabertí, Francesch Joan de Vergós, Francesch Puigjaner. Per lo estament real, lo conseller segon,
Francesch Bru, Hierònym de Navel, Diego
Monfar, Ramon Romeu, Joseph Móra, Jaume
Damians, Bernat Valencas. Fonch resolt en la
present junta, aprés de haver tinguts molt

«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats del principat de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal del General y als doctors que han entrevingut en las juntas de la
matèria corrent, que·ls digan ab tota brevedat
possible lo que·ls apar deuen fer, en orde del vot
dels tres brassos se tingueren a tres del corrent
mes de juliol 1637. Vista la resolució dels dits
brassos tinguts dit die de tretse del corrent y
attès que ab vot de dits assessors, advocat fiscal
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col·loquis y rahonaments, que los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, juntament
ab los doctors aplicats, vessen y dassen la forma
del modo se havia de firmar lo dubte y contra
qui se havia de firmar, la qual firma y manera
posassen en un paper, lo qual fos reportat a la
present junta per lo die de demà, lo qual los
senyors deputats manassen juntar per a las sis
horas de la tarda.
Dimars, a VII. En aquest die, a les sis horas de la
tarda, se ajuntaren las trenta-sis persones eletes
en lo dit loch del surtidor, en la qual assistiren
los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real, que molts dies ha se troba fora
la present ciutat y vegueria, y los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, los quals
tractaren de la // 235r // matèria corrent del
usatge «Princeps namque» y s·i trobaren les persones següent ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo sacristà Roig, lo canonge Besora. Per lo
estament militar, Luýs Lull de Boxadós, don
Francisco Grimau, lo senyor de Linars, don
Joan de Peguera, Francesch de Tamarit, Domingo Moradell, Francesch Joan de Vergós,
don Miquel de Rocabertí, Francesch Puigjaner.
Per lo estament real, lo senyor conseller segon,
Francesch Bru, Joan Francesch Codina, Hierònym de Navel, Ramon Romeu, Joseph Móra,
Jaume Bru, Jaume Damians, Hierònym Grimosachs, y Bernat Valencas. Las quals persones
tractaren molt largament de dita matèria corrent del usatge «Princeps namque» y fonch presa resolució que fos presentada al excel·lentíssim senyor lloctinent general, una suplicació ab
cap y cua y que no·s presentàs, per ara, a ningun
doctor del Real Consell, thesorés, ni secretari
Pérez, scriptura alguna.
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sessors y síndich del general, a las sis horas de
matí, anaren en casa del senyor conseller y allí lo
informaren largament de la justícia del General
eo dels senyors deputats, en rahó de poder presentar a sa excel·lència scriptures levant acte de
las presentacions per cosas concernents a lur offici y obligació, citant-li alguns exemplars en
esta matèria. Y dit senyor canseller respongué
que li amostrassen dits exemplarsa, los quals li
foren amostrats per los dits magnífichs assessors
y síndich a la una hora després dinar. Y donats
dits exemplars, dit senyor canseller digué li dexassen la suplicació per a habilitar-la y axí li fou
dexada, hi·ls digué que tornassen a parlar ab sa
senyoria dissabte de matí, que·ls donaria la resolució.
Divendres, a X. Festa de sanct Christòphol.

Dimecres, a VIII. En aquest die los magnífichs
assessors, scrivà major y síndich del General, per
orde de ses senyories, cerca las deu hores de la
matinada, anaren a casa del senyor lloctinent
general per a presentar-li la scriptura estava ordenada en rahó del usatge «Princeps namque»,
firmada per los dits magnífichs assessors. Y aprés
de haver aguardat allí molt bona estona, los dits
assessors parlaren ab sa excel·lència y li explicaren lo perquè venian, y lo senyor virrey, aprés de
haver-los oÿt y havent-li dit que ja lo Consell
era fora perquè sa excel·lència ho demanà, digué que aguardassen lo senyor canseller, y arribat, enterat del fet per sa excel·lència, digué que
dubtava se pogués fer tal presentació ab la dita
forma de levar-ne acte, emperò que lo die de
demà, a les sis hores, los dits magnífichs assessors fossen a sa casa per a informar-lo sobre
aquest fet.

Dissabte, a XI. En aquest die, a las sis horas, lo
síndich del General anà en casa del senyor canseller per a saber la resposta, en rahó de la presentació de la suplicació se havia de fer al senyor
virrey, y dit senyor canceller li féu de resposta
que a deu horas fos a palàcio per la resposta. E
després serca las deu horas, los magnífichs misser Joan Çabater, assessor, y Jacinto Fàbregues,
advocat fiscal, y lo dit síndich del General, ensemps ab mi, lo scrivà major y secretari del dit
General, se conferiren en casa de sa excel·lència
per vèurer si·s donaria loch a presentar dita suplicació, y allí parlaren ab lo dit senyor canceller, qui·ls digué tornassen a la una hora que·ls
tornaria lo paper. E després tocada la una hora,
los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y síndich anaren en casa lo dit senyor canseller, lo
qual los donà la suplicació, dient que ja estava
habilitada. Y a la que se despediren de dit senyor canseller Joan Pau Oller, scrivà de manament, los digué que a tres hores podian anar a
presentar dita suplicació. Y abans de tocades
tres horas, lo dit síndich y lo dit scrivà major
anaren a casa dit senyor canseller y allí, havent
près al dit Joan Pau Oller, lo acompanyaren a
casa del senyor virrey per a presentar dita suplicació. Y havent tingut notícia dit senyor virrey
que dits officials eren allí, envià a sercar lo senyor canseller lo qual féu de resposta no li era
possible poder venir que no fossen sinch horas,
y haguda aquesta resposta, dit senyor virrey
cridà a dit scrivà major y digué que digués als
senyors deputats que tenia per conveniència no
se li presentàs aquesta tarda dita suplicació, a
occasió de haver-los donat lo die present la carta de sa magestat y que se li podria presentar dilluns pròxim, y que estiguessen certs dits senyors deputats que no era per diferir-ho, sinó
per conveniència y beneffici del negoci.

Dijous, a VIIIIo. En aquest die los magnífichs as-

a. a continuació ratllat, en esta matèria.
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En aquest mateix die, a las deu horas de matí,
ses senyories anaren en casa del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, lo qual los havia
enviats a sercar de part de sa magestat, y arribatsa // 236v // en sa casa y palàcio, anant consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials del
General y present casa de la Deputació, trobaren a sa excel·lència en una stància de dit son
palàcio, ab companyia de molts cavallers, bo y
dret. Y axí, praecehint primer les degudes cortesies, sa excel·lència los explicà de paraula lo contengut ab carta que sa magestat li havia enviada
juntament ab un paper, y després de explicada
dita carta y paper, donà a dites ses senyories la
dita carta y paper, las quals tenia en sas mans,
los quals rebuts per dit senyor deputat ecclesiàstich, en nom de tot lo consistori, respongué que
lo consistori veuria y miraria lo contengut ab
dita carta y paper de sa magestat y que en tot lo
que donaria loch la obligació de lurs càrrechs,
acudirien al servey de sa magestat ab molt gran
voluntat. Y encontinent, fent-se moltas cortesias, se despediren de sa excel·lència y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament, y arribats, se’n entraren en la sala del
consistori y desclogueren dita carta, la qual,
juntament ab dit paper, manaren a mi Antoni
Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del dit
General, legís aquella, la qual carta és del tenor
següent:
«El rey.
Diputados, la publicación que se hizo en essa provincia del usage «Princeps namque» fue usando
yo de la facultad que tengo, comforme las constituciones della y estado que las cosas tienen, como se
manifiesta en las letras de la dicha publicación, y
constará también, por las que de nuevo he mandado despatxar, assignando día y puesto a dónde
se ha de acudir. Y aunque comforme vuestra obligación lo devéis hazer y lo havéis acostumbrado en
occasiones semejantes, todavía quise advertiros de
ello, y que no déis lugar a que jo aplique a esto el
remedio que fuere menester, como se hará, para
que se cumpla con lo que importa a mi servicio y
benefficio dessa provincia, executando, en razón
desto, las penas que dispone el usage sin excepción
de nadie. Y comforme a mi confiansa devéis ser
los primeros, a cuyo exemplo // 237r // os sigan los
demás, y experimente yo lo que siempre en vuestro
amor y fidelidad. Dada en Madrid, a III de julio
MDCXXXVII. Yo el reyb.
a. a continuació una carta i un paper transcrits a l’Apèndix
5, pàgs. 1774-1775.
b. a continuació repetit, rey.
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Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Joannes Laurentius
de Villanueva, secretarius».
Y lo paper se saa excel·lència és del tenor següent:
«Yo advertí a vuestra senyoría y a esta ciudad los
danyos que podían temerse de las armadas enemigas que se van juntando en estos mares y de las armas que previenen franceses, y quan precisso hera
tratar de la defensa desta provincia, y no haviendo obrado esta diligencia el fruto que della se esperava, su magestat, conciderando que cada día se
aprieta más el peligro de la imbasión, se ha hallado con necessidad de valerse de sus drechos, mandando publicar el usage para defender esta provincia que está en maior peligro de lo que se ve,
pues en una velada y una noche pueden legar las
armadas enemigas a la costa y muy serca de la
frontera. Estos días ha parecido mucho número
de gente que al principio pareció que tumultuava
y está ja reducida a la obediencia de los capitanes
de su rey, en todas partes se disponen los enemigos
a nuestra ofensa y en todas se disponen los vassallos de su magestat a oponérseles y resistirles, sirviendo con mucha finesa con sus personas y hasiendas, y aunque la volundad y veras de los
naturales desta provincia, en nada ceden a los de
otra alguna, hasta oy no veo que por otro camino
se haja facilitado la defensa, que su magestad desea, por más que se dexe ver quan cargado está su
magestad de exércitos. Y assí, que mucho que en
obligación tan grande, viendo a vuestra senyoría
descuydada en su mesma defensa, //237v // su magestad usse de sus regalías y, en virtud dellas, convoque a vuestra senyoría para lo que, a vuestra
senyoría mesma, le importa, pues no le ha dado
vuestra senyoría otro camino para que, consiguiéndose su real intento, se escusase la execución
del usage. Y assí scrive a vuestra senyoría la carta
que doy con este papel y desearía arto que vuestra
senyoría se dispusiesse de manera que biesse su
magestad, que para todo tiene en los cathalanes
los más finos vassallos de su monarquía».
En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
se ajuntaren las trenta-sis personas eletes per los
negocis corrents del usatge «Princeps namque»,
en lo dit loch de surtidor, en la qual assitiren los
senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor
oÿdor real qui molts dies ha és fora la present
ciutat, y los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, los quals tractaren de la matèria
corrent, en lo qual ajuntament entrevingueren
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo ardiaca Pau, de Vich, lo canonge Ciuraa. a continuació repetit, sa.

na, de Gerona, lo canonge Claris, de Urgell, lo
canonge Besora, de Leyda, fra Francesch Çacirera, de Ripoll. Per lo estament militar, Luýs
Lull y de Boxadós, don Francesch Grimau,
Luýs de Corbera, don Bernat Terré, Domingo
Moradell, Francesch de Tamarit, Francesch
Joan de Vergós, Francesch Puigjaner. // 238r //
Per lo estament real, lo conseller segon de la
present ciutat, Francesch Bru, Hierònym de
Navel, Joan Francesch Codina, Joseph Móra,
Ramon Romeu, Jaume Bru, Jaume Damians,
Bernat Valencas, Hierònym Grimosachs. Als
quals fonch legida per dit scrivà major y secretari del dit General, la carta y paper de sa magestat, les quals lo dit excel·lentíssim lloctinent, en
la matinada, havent-los enviats a sercar, los havia donats a ses senyories. Y encontinent legits,
fonch presa resolució per dita junta que la nit
mateixa se presentàs la scriptura hi havia ordenada a dit senyor virrey, suplicant a sa excel·lència tingués per bé donar loch per a presentarle·y, y quant no donàs loch fos levat acte per lo
scrivà major y secretari del dit General de dita
diligència. Y que axí mateix se presenten les
scriptures ordenades al senyor regent Sala, a
misser Ferrús, advocat fiscal, a don Ramon Calders, regent la Real Thezoraria, y al secretari Pérez, los qual han firmades las cridas que sa excellència, en nom de sa magestat, manà publicar en
la present ciutat del usatge «Princeps namque» y
que per aquest effecte y en exequució del sobre
deliberat, los magnífichs assessors, scrivà major
y síndich del General, per orde dels senyors deputats, se conferiren encontinent a casa sa excel·lència, y allí procuraren parlar ab sa excellència y no fou possible perquè, segons dix lo
porter qui estava de guarda, no s·i podia parlar
perquè estava molt occupat y havie donat orde
no li diguessen res, y sabut per los magnífichs
assessors que lo senyor canseller // 238v // era
dins ab sa excel·lència, procuraren se avisàs com
se avisà, dit senyor canseller, dient-li que los assessors del General tenian que parlar-li que fos
servit fer-los mercè de oyr-los. Y dit senyor canseller hisqué fora del aposento y dits assessors lo
suplicaren, de part de dits senyors deputats, fos
servit suplicar a sa excel·lència tingue a bé donar
loch a què se li pogués presentar la scriptura,
encontinent de què los deputats ne restarian
agrahits y lo Principat aconsolat. Y dit senyor
canseller respongué que segons lo senyor virrey
estava occupat en matèrias gravíssimas, tenia
per cert no li seria possible donar loch a què ara
se li presentàs la scriptura, emperò per major satisfacció, ell, dit senyor canseller, ó tractaria ab
sa excel·lència. Y axí se’n tornà dins la stància a
hont era lo senyor virrey, y poch aprés hisqué
fora y digué a dits assessors que no era possible
poder-se presentar dita scriptura, ara de present, emperò que tornassen demà a les deu ho743

res que sa excel·lència donaria loch a què se li
presentàs. Y axí se’n tornaren y referiren tot lo
sobredit a la junta, la qual, oÿda la dita relació,
aconsellà als senyors deputats manassen que lo
síndich fes totas las diligèncias possibles y convenients en què, ab la major brevedat possible,
se presentassen les scriptures estaven ordenades
per al senyor regent, advocat fiscal, regent la
Real Thezoraria y secretari Pérez, y fossen servits tenir cuydado en què demà a les deu hores
se acudís en casa lo senyor virrey per a presentar
las scripturas, com ho té offert, y que a la mateixa hora dits senyor deputats fossen servits manar convocar la present junta y en ella referir lo
que se haurà treballat en la matèria.
Y per quant ses senyories tenian notícia que algunas personas de las trenta-sis anomenades, no
podian assistir a la junta per ser fora la present
ciutat y altres tenir occupacions pròpries, y axí
anomenaren en loch de las que faltaven ço és,
en loch de fra don Pau de Àger y Francesch Miquel, coma(na)dors de Sanct Joan, lo doctor
Diego Palau, canonge de Vich y lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa.// 239r // En
loch de don Phelip de Surribas menor y don
Francisco Gravalosa, Miquel Joan Tavarner,
Jaume Ros. En loch de Onoffre Fàbregues, Jacinto Sala, ciutadà honrat de Barcelona.
Diumenge, a XII. En aquest die lo síndich del
General referí als senyors deputats com ell era
estat aÿr fins a les deu hores y mitja de la nit per
a parlar ab lo senyor canseller, per a què fos servit habilitar les scriptures se han de presentar al
senyor regent la Real Cancelleria y regent la
Real Thezoraria, perquè habilitades se poguessen presentar encontinent. Y dit senyor canseller li respongué que per ser matèria tant grave y
tant important, ne faria paraula en consell y que
axí tornàs dit síndich dilluns a les deu horas, que
li tornaria resposta.
En aquest mateix die, cerca las onse horas, los
magnífichs assessors, scrivà major y síndich del
General se són conferits en casa del senyor virrey y allí, dit síndich, li ha presentada dita scripturaa, la qual avall serà insertada y li ha donada
còpia de aquella, y dit senyor virrey ha dit la
tenia per legida y ha respost ab aquestas paraulas que lo oygo, de la qual presentat a Joan Pau
Oller, scrivà de manament, y jo lo scrivà major y
secretari del General, a instància y petició de dit
síndich, ne havem levat acte simul stipulats e insolidum clohents y auctenticants. Presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Andreu //
239v // Roure, librater, ciutadans de Barcelona,
la qual scriptura és del tenor següent:
a. a continuació ratllat, la qual.
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. De part
de vostra excel·lència són estades publicades
unas cridas en la present ciutat de Barcelona als
tretse de juny del corrent any 1637, ab firmes
dels noble regent la Real Cancelleria, del magnífich advocat fiscal y regent la Real Thezoraria,
referendades per Miquel Pérez, scrivà de manament, y ab les demés solempnitats de la Real
Cancelleria despedides, ab inserta de unas letras
reals emanades de la magestat del rey nostre
senyor, que Déu guarde, y en forma de Cancelleria del Consell Supremo de Aragó despatxades, la data de las quals és en Madrit a quatre
dels dits més y any, que contenen la declaració
per sa magestat feta en Madrit que estam en lo
cas del usatge «Princeps namque». Y en exequució d’ell mana que se publique y exequute dit
usatge en totas las ciutats, vilas y lochs d’esta
província y en la forma acostumada. Y axí mateix mana a tots y a quiscun, que lo die se’ls assenyalarà, ab ses armes y vitualles, acudan a las
parts del present Principat y comtat de Rosselló
y Cerdanya, com estan obligats en la forma y de
la manera que en dit usatge se conté, per lo effecte en ditas 2 letras reals referit, y que en manera alguna no fessen lo contrari, sots las penas
en lo dit usatge contengudes, las quals letras
han manat vostra excel·lència publicar per a què
los órdens y manaments de sa magestat, sien
obeÿts y a deguda exequució deduïts, y que de
ditas cosas no·s pogués al·legar ignorància, segons que en ditas cridas reals més largament se
conté. E com il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, lo contengut en ditas letras reals, salva la
real clemència, y ab la deguda obediència y humilitat parlant, se encontre ab lo mateix usatge
«Princeps namque» y constitucions a ell aplicables y ab los usos, pràtigues y styls fins assí observats, que requereixen la presència de sa magestat en lo present Principat, tant per la declaració, com per la convocació y exequució de dit
usatge, en particular lo dit usatge disposa que
aquell sols tingue loch en cas que lo príncep sia
assitiat o ell tindrà notícia, o ell tindrà sos enemichs assetiats o oyrà algun rey o príncep venir
contra si a batallar,a // 240r // y la constitució del
sereníssim rey don Ferrando 2 en la primera
Cort de Barcelona, any 1481, capítol 8, que és
la sisena en orde, sots títol «Del dret del fisch»,
disposa que dit usatge «Princeps namque» sie
servat segons que parla e dispon. E la constitució següent, comensant «Revocant» del mateix
títol, diu y disposa que no·s puguen fer crides ni
edictes generals en cas de guerra sinó és que
aquella sia en Cathalunya, y sia tal, en que hage
loch «Princeps namque», per lo que ditas letras
reals, manaments y commissions en aquellas

contingudas, salva sa real clemència, per encontrar ab dit usatge y constitucions referides, segons disposa la constitució «Poch valdria» vulgarment dita «De la observança 11», sots títol
«De observar constitucions», són ipso facto
nul·les, invàlides e inexiquibles per qualsevols
officials de qualsevol praeheminència, sia no
obstant praecehesca primera, segona y tercera
jussió o qualsevol manament, com més largament en dita constitució està expressat. Y axí ditas cridas y publicació de aquells se encontra ab
la mateixa constitució «Poch valdria» y ab la
constitució «Revocant» y altres aplicables. Y havent los deputats y oÿdors del principat de Cathalunya, a qui toca per rahó de sos officis, comforme a la mateixa constitució y altres, fer a
vostra excel·lència tres embaxades representant
ditas contrafaccions y suplicant fos servit reparar-les sempre, que vostra excel·lència ha respost ho manaria vèurer sens haver-hi fins vuy,
presa resolució ni dada altra resposta. Per ço,
desijant dits deputats alcansar ab tot effecte, lo
reparo de ditas contrafaccions, a vostra excel·lència per medi de son síndich, suplican sia de son
real servey, per observança de ditas generals
constitucions, manar revocar ditas cridas y la
publicació y publicacions de aquelles. Y axí mateix suplican a vostra excel·lència dits deputats,
que per son descàrrech se servesca donar licència, se continue acte de la present suplicació y
scriptura official etcètera. Altissimus et cetera.
Vidal, assessor. Sabater, assessor».
La qual suplicació fonch treta en pública forma,
per a exhibir en lo procés de la firma del dubte
per lo síndich del General al posat per rahó de
dit usatge «Princeps namque», lo qual acte manaren ses senyories fos cusit en lo present dietari, lo qual és signat de letra B.
240v

a. a continuació una suplicació i una escriptura transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1775-1776.

744

En aquest mateix die se ajuntaren en la present
casa, los senyors deputats y oÿdors de comptes
del General, absent de la present ciutat y vegueria lo senyor oÿdor real, y las trenta-sis personas
del usatge «Princeps namque», en la qual foren
presents les persones següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo ardiaca Palau, lo canonge
Puig, lo canonge Claris, lo canonge Besora, lo
canonge Palau, de Vich, fra Francesch Çacirera,
lo doctor Francesch Monfar. Per lo estament
militar, Luýs Lull y de Boixadors, don Francisco
Grimau, Miquel Joan Tavarner, don Miquel de
Rocabertí, don Joan de Peguera, Francesch de
Tamarit, Francesch Joan de Vergós, Jaume Ros,
Domingo Moradell, Francesch Puigjaner. Per
lo estament real, lo conseller segon, Hierònym
de Navel, Francesch Bru, Jacinto Sala, Ramon
Romeu, // 241r // Jaume Bru, Bernat Valencas,
Joseph Móra, Jaume Damians. En la qual junta,
aprés de haver-se tractat molt largament de la

dita matèria corrent del usatge «Princeps namque», fonch presa resolució que se ajuntassen lo
mateix die en la present casa a las dos horas de la
tarda, los magnífichs assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats per a què vessen y mirassen si ab
la resposta feta per lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general en aquesta província,
a la suplicació a ell presentada lo die present,
sens aguardar altra resposta, ni dilació, se pot
firmar dubte o no, y si dit dubte se pot firmar y
proseguir en dies feriats, y que als dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats
sian informats, fent-los notoris de tots los procehiments fets fins lo die present acerca dita
matèria corrent. Y si aquells attesos, se porà firmar encontinent lo dit dubte o no y que de la
resolució pendran dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats se’n don larga relació als brassos, que los senyors deputats manaran convocar
quant més sia possible.
Dilluns, a XIII. En aquest die en la tarda, se tingué junta de brassos en la present casa, cridats
del die present, en los quals entrevingueren las
personas dels tres estaments següents ço és, per
lo estament ecclesiàstich, lo doctor Melchior
Palau, ardiaca de Vich, lo doctor Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa, lo
doctor Diego Palau, canonge de Vich, Joseph
Rovira y Boldó, canonge de Barcelona, lo doctor Aleix de Boixadors, canonge de Barcelona,
// 241v // lo doctor Jaume Cahorts, ardiaca de
Sancta Maria de la Mar, canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, fra Pau Tristany,
monjo y obrer de Sanct Pere de Roda, lo doctor
Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor
Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor Joan
Reart, degà de Tortosa, don Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona, Miquel Joan
Boldó, canonge de Barcelona, Francesch Tavarner, canonge de Barcelona. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, don Luýs Descallar, don Miquel de Rocabertí, Francesch de
Tamarit, don Bernat Terré, don Berenguer
d’Oms, Francesch Puigjaner, don Garau Alemany, Ramon de Boixadors, don Jayme Falcó,
Bernat Miquel, Joseph Çacirera, Joseph Corbera, don Joan de Peguera, don Joan de Erill,
Francesch Joan de Vergós, Francesch de Vilamala y Conangles, don Francisco Grimau, don
Francisco Junyent, don Aleix Grimau, // 242r //
Magí Ramon de Gualbes, Jaume Ros, Luýs
València, Joan Francesch de Vilamala menor,
Alexandre de Boixadors y Busquets, Francesch
Ferrer, don Pedro Bosch de Sanct Vicents, misser Ivó Garbí y de Lordat, Joseph Spuny, don
Francisco de Vallgornera y Senjust, don Joan
Junyent, Francesch Vilosa, Joan Frigola y de
Lordat, Phelip Boxadors, Francesch Nicholau,
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don Joseph de Biure y Margarit, Hierònym
Calders, don Joseph Argensola, don Joseph
Clariana, Hierònym de Areny, Carlos Bertrolà,
Miquel Joan Tavarner, don Aleix Semmanat,
don Luýs de Peguera, Joachim Malla y don
Grau Reguer. Per lo estament real, lo consell segon, Francesch Vila, misser Aleix Tristany,
Hierònym de Navel, // 242v // Joan Francesch
Codina, Jacinto Sala, Hierònym Saurí, Francesch Bru, Jaume Damians, Ramon Romeu, Joseph Romeu, Diego Bisbe Vidal, Joseph Miquel Quintana y Antoni Magarola. Los quals
junts y congregats en la sala dels reys, fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. La carta de sa magestat y
la scriptura que lo excel·lentíssim senyor lloctinent general no·s donà aÿr, ha occasionat a què
suplicàssem com suplicam a vostra senyoria, sie
servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar,
en rahó del contengut en ellas, las quals per lo
scrivà major seran aquí legides. Y també se referiran a vostra senyoria los procehiments desde la
última ajunta de brassos fins assí fets, en orde a
la matèria corrent perquè vostra senyoria ab
més certesa puga discórrer sobre aquest y aconsellar-nos lo que més convinga al servey de Déu,
del rey nostre senyor y beneffici de aquesta província, que nosaltres procurarem satisfer ab totas veras a nostra obligació, sens dexar cosa que
aparega ésser convenient per la bona direcció y
assiento, qual importa en matèria tant grave y
tant important».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà prenent la còpia
de la dita proposició y demés papers legits //
243r // per dit scrivà major y se’n anà en casa de
la ciutat per consultar aquella ab los demés senyors consellers, y al cap de una hora, poch més
o manco, tornà lo dit senyor conseller y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch en presència de
dits brassos legit, los quals aconsellaren a ses
senyories que, comforme lo estat de las matèrias
occorents, los senyors deputats deuen manar ab
la brevedat possible firmar dubte sobre elles y
que la censura de la carta de sa magestat y beneffici de aquesta província, y que lo que sentiran dits senyors deputats haver-se de respòndrer
a la carta de sa magestat, manen dar-ne notícia a
la Vint-i-quatrena nomenada per la ciutat, per a
què hisque la resposta uniforme sens discrepar
en cosa, per convenir summament esta uniformitat y per a acertar en ella, manés dits senyors
deputats se procure tingan las conferèncias convenients les persones eletes per dits senyors deputats, ab les anomenades per la ciutat y que, de
la final resolució que en tot se pendrà, sian servits dits senyors deputats dar-ne notícia al savi
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enemigas que se van juntando en estos mares y de
las armas que previenen franceses, y quan precisso
era tratar de la defensa desta provincia. Y no haviendo obrado esta diligencia el fruto que della esperava, su magestad, conciderando que cada día
se aprieta más el peligro de la imbasión, se ha hallado con necessidad de valerse de sus derechos,
mandando publicar el usage para defender esta
provincia, que está en mayor peligro de lo que se
ve, pues en una velada y una noche pueden legar
las armadas enemigas a la costa, y muy cerca de
la frontera, estos días ha parecido mucho número
de gente, que al principio pareció que tumultuava y está ja reducida a la obediencia de los capitanes de su rey, en todas partes se disponen los enemigos a nuestra offensa y en todas se disponen los
vassallos de su magestad a oponérseles y resistirles,
sirviendo con mucha finesa, con sus personas y hasiendas. Y aunque la volundad y veras de los naturales desta provincia, en nada ceden a los de
otra alguna, hasta oy no vea que por otro camino
se haja facilitado la defensa que su magestad dessea, por más que se dexe ver quan cargado está su
magestad de exércitos. Y assí que mucho que en
obligación tan grande viendo a vuestra senyoría
descuydada en su misma defensa, su magestad
use de sus regalías y en virtud dellas, convoque a
vuestra senyoría, para lo que a vuestra senyoría
mesma le importa, pues no le ha dado vuestra senyoría otro camino para que, consiguiéndose su
real intento, se executasse la execución del usage.
Y assí scrive a vuestra senyoría la carta que doy
con este papel y desearía harto que vuestra senyoría se dispusiesse de manera que viese su magestad, que para todo tiene en los cathalanes los más
finos vassallos de su monarquía».

Consell de Cent, molt il·lustre Capítol y bras
militar, per a què en cosa tant grave, ab parer de
tant graves juntas, se prenga tant acertada resolver qual se desija y convé.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, per medi dels
noble y magnífich don Joachim Margarit y misser Raphael Puig, enviaren a ses senyories còpia
de una letra del rey nostre senyor y un paper
que, juntament ab dita letra, los havia donat lo
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general en aquesta província, lo die de onse del corrent, havent-los enviats a sercar acerca de la matèria // 243v // de la
publicació y convocació del usatge «Princeps
namque» y que, per ser cosa de tant gran concideració per aquesta província, los ne entregaven
còpias, las quals ses senyories manaren a mia,
scrivà major y secretari del dit General, les legís,
y legides manaren fossen continuades en lo present dietari y són del tenor següent:
«A los amados y fieles nuestros los conselleres de la
nuestra ciudad de Barcelona y Consejo de Ciento.
El rey.
Amados y fieles nuestros, la publicación que se
hizo en essa provincia del usage «Princeps namque» fue, usando jo de la facultad que tengo comforme las constituciones della y estado que las cosas tienen, como se manifiesta en las letras de la
dicha publicación y constará también por las que
de nuevo he mandado despatxar, assignando día
y puesto a dónde se ha de acudir. Y aunque comforme vuestra obligación lo devéys hazer y lo havéis acostumbrado en occasiones semejantes, todavía quise advertiros della y que no déys lugar a
que jo aplique a esto el remedio que fuere menester, como se hará para que se cumpla con lo que
importa a mi servicio y benefficio dessa provincia,
executando en rasón desto, las penas que dispone
el usage, si en excepción de nadie y comforme a mi
confiansa, desvéys ser los primeros a cuyo exemplo
os sigan los demás y experimente yo lo que siempre,
en vuestro amor y fidelidad. Dada en Madrid, a
III de juliol MDCXXXVII. Yo el rey.

244v

Vidit dux. Vidit don Francisco de Castellvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlans, regens. Joannes Laurentius
de Villanueva, secretarius».b
244r

«Yo advertí a vuestra senyoría y a los diputados,
los danyos que podían temerse de las armadas
a. a continuació ratllat, y.
b. a continuació un paper i una lletra transcrita a l’Apèndix
5, pàgs. 1776-1777.
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En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, se ajuntaren las trenta-sis personas eletes
per los negocis corrents del usatge «Princeps
namque», en la sala del consistori, en la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors, exceptat
lo senyor oÿdor real que molts dies ha està fora
la present, y los magnífichs assessors y advocat
fiscal del dit General, en la qual junta foren presents los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, lo degà Reart,
lo canonge Claris, lo canonge Besora, lo canonge Palau, lo canonge Puig, lo ardiaca Palau. Per
lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors,
don Francisco Grimau, don Miquel de Rocabertí, Francesch de Tamarit, don Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós, Miquel Joan
Tavarner, Jaume Ros, Domingo Moradell,
Francesch Puijaner. Per lo estament real, lo
conseller segon, Francesch Bru,a // 245r // Hierònym de Navel, Jaume Bru, Joan Francesch
a. a continuació quatre requestes transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1777-1779.

Codina, Jacinto Sala, Joseph Móra, Bernat Valencas, Jaume Damians, Hierònym Grimosachs.
En la qual junta, aprés de haver molt batuda la
dita matèria corrent del usatge «Princeps namque», fonch feta la resolució que·s presentassen
les scriptures estaven ordenades, al regent la
Real Cancelleria, regent la Real Thezoraria y al
secretari Pérez, encontinent ab la brevedat possible, y que lo demés se dexàs per altra junta, la
qual ses senyories manarien juntar en la tarda.

responga a dita carta, hi·s satisfassa a dit paper
de sa excel·lència, valent-se del consell y parer
de dits assessors, advocat fiscal y demés doctors
aplicats, y que, de tot lo que se anirà diligenciant, se’n done rahó a la present junta, la qual
los senyors deputats manaran convocar per a
quant convinga y que de totas las diligèncias
se’n fassa sabidor lo savi Consell de Cent, molt
il·lustre Capítol y bras militar quant les scriptures se ordenaran, estaran digestas.

En aquest mateix die sea presentaren requestas
inseguint la resolució feta per la Trenta-sisena
en la matinada, al noble don Miquel Sala, doctor en drets del Consell de sa magestat, regent
la Real Cancelleria en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y
al noble don Ramon Calders y Ferran, senyor
de Pierola, regent la Real Thesoraria en los dits
present Principat y comtats y altra al secretari
Miquel Pérez, los quals actes de requesta manaren ses senyories fossen cusits en lo present dietari, los quals són signats de letras A y B.

E ses senyories anomenaren les persones següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
senyor canonge Claris, lo senyor canonge Puig.
Militars, don Miquel de Rocabertí, Francesch
Puigjaner. Reals, Joseph Móra, Jaume Bru.

En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
se tornaren a juntar las trenta-sis personas eletas
per tornar a tractar de la matèria corrent del
usatge «Princeps namque», en lo loch del surtidor, en la qual assistiren los senyors deputats y
oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real qui com
és dit, molts dies ha és fora la present ciutat, y
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General, en la qual junta assistiren los devall
scrits y següent ço és, per lo estament ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, // 245v // lo canonge Puig, lo canonge Claris, lo canonge Palau, lo canonge Besora. Per lo estament militar,
Luýs Lull y de Boxadors, don Joan de Peguera,
lo senyor de Linars, don Bernat Terré, Miquel
Joan Tavarner, Francesch de Tamarit, don Miquel de Rocabertí, Jaume Ros, Domingo Moradell, Francesch Joan de Vergós, Francesch
Puigjaner. Per lo estament real, Francesch Bru,
Jaume Bru, Bernat Valencas, Ramon Romeu,
Hierònym de Navel, Joan Francesch Codina,
Jacinto Sala, Jaume Damians, Hierònym Grimosachs. Los quals, tractant de la matèria corrent de usatge «Princeps namque», fou resolt
que·s firme lo dubte mésb prest sie possible y
que·s seguesca en açò lo consell y parer dels
magnífichs assessors y advocat fiscal y doctors
aplicats, y que per a respòndrer a la carta de sa
magestat y al paper donat per sa excel·lència, los
senyors deputats se servescan anomenar sis personas // 246r // de la present junta, les quals, ab
què la ciutat anomenaria, tingan conferència sobre aquesta matèria per a què, uniformament se
a. a continuació ratllat, s senyories.
b. més prest, interlineat.

747

Dimars, a XIIIIo. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent de la
present ciutat, per medi dels magnífichs Sebastià de Miralles, donsell, y misser Francesch Martí, enviaren a ses senyories, en son consistori,
una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los cònsols de la vila
de Perpinyà nos han dat notícia que en Narbona hi ha grandíssimas malaltias, de les quals se
moran promptament // 246v // moltes persones,
com manarà vostra senyoria vèurer ab la còpia
que·s dona de dita carta, la qual, legida en la
junta del morbo, ha deliberat aquella, entre altres coses, suplicàssem com suplicam, a vostra
senyoria mane no·s descarreguen mercaderias
algunes en las vilas y lochs de la costa de mar,
sinó que vinguen a descarregar a la plaja o port
de la present ciutat, a hont per la custòdia que·s
té, se mirarà si deuen entrar o tenir purga o no
per a què, en tot se puga acertar a la prevenció
de evitar aquest contagi, com ho confia esta ciutat del bon zel que, en tota direcció de cosas
bonas té vostra senyoria».
«Als molt il·lustres senyors consellers de la ciutat de Barcelona. Molt il·lustres senyors. Esta
matinada havem tingut avís de persona fidedigna, que en Narbona hi ha grandíssimes malalties, de las quals moren de promptes moltíssims,
y los que més duren arriben a hu, fins en dos y
tres dies, per rahó de la privació del comers no
havem pogut averiguar la qualitat de ditas malaltias, emperò fem fer las guardas convenients,
per a què no entre cosa alguna de França. Donam est avís a vostra senyoria, suplicant que, en
conformitat nostra, se servesca fer las diligèncias
convingan a fi que, ab lo auxili y favor divino,
siam preservats, y del que anirem averiguant y
sabent, donarem avís a vostra senyoria, a qui
nostre senyor guarde. Perpinyà, juliol als 18 de
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1637. Los cònsols de la fidelíssima vi(l)a de Perpinyà».
La qual manaren ses senyories ser legida per mi,
scrivà major y secretari del General. Y legida, ses
senyories respongueren que estimaven molt a
dits senyors consellers y savi Consell de Cent lo
bon cuydado y que ells, en tot allò que·ls donaria loch la obligació de lur càrrech, servirien a
dits senyors consellers y savi Consell de Cent.
247r

Dimecres, a XV. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, exceptat lo senyor oÿdor real que
molts dies ha se troba fora la present ciutat y vegueria, per medi dels magnífichs Puigjaner,
donsell, y Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers una embaxada acerca de las persones que
lo savi Consell de Cent havia de anomenar, per
a què, juntament ab las anomenadas per ses senyories, ordenen la resposta se ha de fer a la carta de sa magestat acerca de la matèria corrent
del usatge «Princeps namque», la qual explicaren primer de paraula y després donaren en
scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General, inseguint
lo consell de las trenta-y-sis personas eletes en la
matèria corrent del «Princeps namque», han fet
elecció y nominació de sis personas per a tractar,
juntament ab dits senyors deputats, de la resposta de la carta de sa magestat y paper de sa excel·lència. Y axí han pensat, si per medi de dos
personas de la junta dels senyors deputats, ab altres dos de la junta de vostra senyoria, conferirien los apuntaments per medi de papers, per a
què, referits en una y altra junta, uniformament,
se fassan las respostas a la carta real de sa magestat y paper de sa excel·lència o si a vostra senyoria aparexeria proposar altre medi, per a què se
puga acertar al desig que dits senyors deputats
tenen y en que unifórmament se respongue y
acerte al beneffici y bona direcció de la matèria
corrent, advertint a vostra senyoria que la brevedat del temps és gran, pus apar que, per tot
divendres propvinent se han de donar las respostas a sa excel·lència».
Los quals senyors consellers havien respost que
agrahian molt lo bon cuydado de ses senyories y
que ells procurarian acudir ab molta puntualitat
al contengut ab dita embaxada.

247v

Divendres, a XVII. En aquest die, a les deu hores
de la matinada, se ajuntaren las trenta-sis personas eletas acerca de la matèria corrent del usatge
«Princeps namque», en la sala del consistori en
la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors
748

de comptes, exceptat lo senyor oÿdor real que
molts dies fa era fora la present ciutat y vegueria, y los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General en la qual junts, foren presents los
següents ço és, per lo estament ecclesiàstich,
don Ramon Semmanat, ardiaca y canonge de
Barcelona, lo ardiaca Palau, de Vich, lo sagristà
Roig, de Barcelona, lo canonge Palau, de Vich,
lo degà Reart, de Tortosa, lo canonge Claris, de
Urgell, lo canonge Besora, de Leyda, fra Francesch Çacirera, de Ripoll, lo canonge Puig. Per
lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, lo
senyor de Linars, don Joan de Peguera, don
Miquel de Rocabertí, Francesch Joan de Vergós, // 248r // Francesch de Tamarit, Miquel
Joan Tavarner, Francesch Puig Janer, Jaume
Ros. Per lo estament real, lo conseller segon de
Barcelonaa, Francesch Bru, Hierònym de Navel, Jaume Bru, Ramon Romeu, Jaume Damians, Hierònym Grimosachs. Los quals tractaren de dita matèria corrent del usatge «Princeps
namque» y fonch presa resolució que los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
en companyia dels advocats aplicats, aconsellassen lo que·s deure fer, attès lo excel·lentíssim
lloctinent general no havia feta altra resposta a
la suplicació que, a instància del síndich del General, li fonch presentada a dotse del corrent, ni
menos lo senyor regent thezorer, ni secretari
Pérez, aconsellant açò dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats, quins procehiments se
deuen fer judicialment acerca de la matèria corrent. Y que los senyors deputats nomenassen sis
persones de la present junta, per a què assistescan ab dits assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats per la bona direcció del negoci.
E los dits senyors deputats encontinent, feren
nominació de sis personas de la present junta ço
és, dos de cada estament, nomenant per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Hierònym Roig,
sacristà y canonge de Barcelona, lo doctor Pau
Claris, canonge de Urgell. Per lo estament militar, don Joan de Peguera, Miquel Joan Tavarner. // 248v // Per lo estament real, Bernat Valencas y Ramon Romeu.
En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
se tornaren ajuntar las trenta-sis personas, assistint en dita junta los dits senyors deputats, assessors y advocat fiscal del dit General, les quals
se ajuntaren en loch del surtidor, que está al
costat de la sala del consistori, y assistiren en
dita junta los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, lo ardiaca
Palau, lo sacristà Roig, lo canonge Palau, lo
degà Reart, lo canonge Claris, lo canonge Besora, fra Francesch Çacirera, lo canonge Puig. Per
a. a continuació ratllat, fra.

lo estament militar, Luýs Lull de Boxadors, lo
senyor de Linars, don Jan de Peguera, don Miquel de Rocabertí, Francesch Joan de Vergós,
Francesch de Tamarit, Miquel Joan Tavarner,
Francesch Puigjaner, Jaume Ros. // 249r // Per
lo estament real, lo conseller segon de la present
ciutat, Francesch Bru, Hierònym de Navel, Jaume Bru, Ramon Romeu, Jaume Damians, Joan
Francesch Codina, Jacinto Sala. En la qual junta
fonch legida la carta ordenada dels senyors deputats per a sa magestat y la resposta al paper,
últimament donat per sa excel·lència, los quals
eren estats tramesos a la Vint-i-quatrena de la
ciutat, y allí foren aprovats, segons relació del
síndich, sens alterar ni mudar-hi cosa alguna. Y
axí fonch resolt que dita carta se enviàs a sa magestat y la resposta se donàs a sa excel·lència.
E poch aprés vingué lo síndich de la ciutat y
donà als senyors deputats la carta per a sa magestat ordenada per la ciutat, en resposta de la
que havem rebuda de sa magestat, per mà del
senyor virrey, y també la resposta feta per la ciutat al paper que·ls donà lo senyor virrey, ensemps ab dita carta, los quals papers dits senyors
deputats communicaren a la junta, la qual, vists
y oÿts y censurats los dits papers, resolgué que·s
devian representar als senyors consellers y Vinti-quatrena los advertiments aquí fets sobre la
carta de sa magestat, per a què allí se ves si aparexeria dita carta se regule ab dits advertiments
y que lo paper de la resposta se ha de donar a sa
excel·lència, apar estave ben consebut, y que axí
si·s pot donar de la manera està ordenat.
Dissabte, a XVIII. En aquest die, a les deu hores
de la matinada, se ajuntaren les trenta-sis persones eletes assistint en dita junta, los dits senyors
deputats, assessors y advocat fiscal del dit General // 249v // en la sala del consistori y assistiren
en dita junta los següents ço és, per lo estament
ecclesiàstich, don Ramon de Semmanat, lo ardiaca Palau, lo sacristà Hierònym Roig, lo degà
Reart, lo canonge Palau, lo canonge Claris, fra
Francesch Çacirera, lo canonge Puig. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, Luýs
Corbera senyor de Linars, don Miquel de Rocabertí, Francesch de Tamarit, Francesch Joan de
Vergós, Miquel Joan Tavarner, Francesch Puigjaner, Jaume Ros, don Joan de Peguera. Per lo
estament real, lo conseller segon, Francesch
Bru, Joan Francesch Codina, Jacinto Sala, //
250r // Jaume Bru, Jaume Damians, Ramon Romeu, Bernat Valencas, Hierònym de Navel. En
la qual junta fonch legida la resposta que los
senyors deputats feyan a la carta de sa magestat,
y axí bé, lo paper ordenat en resposta del donat
a ses senyories per sa excel·lència a onse del corrent, los quals legits resolgueren que la dita carta de sa magestat y la resposta de dit paper se re749

portassen al excel·lentíssim lloctinent general,
ab embaxada de nou persones dels tres estaments nomenadores per dits senyors deputats,
ab la forma acostumada.
E de continent, dits senyors deputats, posant en
exequució la demuntdita resolució, feren nominació de les persones següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo doctor Hierònym Roig,
sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctora Puig, canonge de Tortosa, fra Francesch Çacirera de Ripoll. Per lo estament militar, Luýs Corbera senyor de Linars, Miquel
Joan Tavarner, Jaume Ros. Per lo estament real,
Jaume Bru, Hierònym Grimosachs, Ramon Romeu.
Diumenge, a XVIIIIo. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General //
250v // de Cathalunya, per medi dels molt reverents, noble y magnífichs senyors, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, lo senyor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, fra Francesch Çacirera de Ripoll,
Luýs Corbera senyor de Linars, Miquel Joan
Tavarnerb, Jaume Ros, Jaume Bru, Hierònym
Grimosachs y Ramon Romeu, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, una carta per a sa magestat, contenin la resposta de la per sa magestat
enviada als senyors deputats de tres del corrent,
entregada a dits senyors deputats, per dit excel·lentíssim senyor lloctinent als 11 del present
y corrent mes de juliol, juntament ab la resposta
feta al paper que dit senyor lloctinent fonch, dit
die de onse del corrent, juntament ab dita carta
de sa magestat, donat a dits senyors deputats, la
qual carta y paper són del tenor següent:
«Sacra, caesarea y real magestat del nostre senyor. Sacra, caesarea y real magestat. Lo duch
de Cardona, lloctinent y capità general de vostra magestat, als tretse de juny proppassat publicà en esta ciutat las letras de la declaració del
usatge «Princeps namque», per a vostra magestat manades despatxar, en la vila de Madrit als
quatre del mateix mes, lo que nos donà occasió
juntàssem graves doctors y persones dels tres estaments d’esta província, las quals mostraren
gran aflicció de què lo real ànimo de vostra magestat no estigués informat que la declaració,
convocació y exequució del usatge, no té loch
sinó és trobant-se vostra magestat dins aquest
seu Principat y occorrent-se algú dels casos disposa lo usatge. Y axí, ab embaxadas ho representàrem al lloctinent de vostra magestat, y per
a. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
b. a continuació ratllat, re.
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dexassen armes als provincials y axí ho posaren
per obra en lo punt. Y com vostra excel·lència
manàs publicar las letras reals de la declaració y
convocació del usatge «Princeps namque», y segons lo parer de graves doctors y consell de les
persones dels tres estaments, judicassen, salva la
real clemència, en lo cas occorrent no poder tenir loch, los fou forçós acudir a vostra excel·lència, y per la obligació de lur offici suplicar-lo fos
servit revocar la publicació de aquell, proprosant los medis que las generals constitucions
disponsan, lo mateix tornen de nou suplicar a
vostra excel·lència y que sia de son servey manar
se fassa justícia a lur petició y intercedir ab sa
magestat, Déu lo guarde, vulla fer mercè y honrar a tota aquesta província en manar suspèndrer la exequució del usatge, com dits deputats
la·y supliquen ab la resposta de la carta real que
vostra excel·lència los féu mercè donar-los, la
qual resposta donam a vostra excel·lència, assegurant a vostra excel·lència que en tot allò que
las constitucions generals donaran loch a dits
deputats, acudiran ab voluntat y amor ab servey
de sa magestat, gust de vostra excel·lència y beneffici del Principat».

no haver-nos respost a ellas, acudirem al remey
de justícia com disposan las generals constitucions y, instant aquell lo lloctinent y capità general de vostra magestat, nos ha donada la real
carta de vostra magestat de tres del corrent ab la
qual, nos mana que donem loch a què vostra
magestat aplique lo remey del usatge y que siam
los primers, perquè a exemple nostre, los demés
seguescan, assegurat esta vostra magestat de
nostra ignata fidelitat y desig tenim de acudir al
servey de vostra magestat, // 251r // com devem,
que si las constitucions y capítols de Cort nos
donassen loch, seríem los primers nos dispondríem en lo que vostra magestat nos manà, y a
no poder fer-ho, tenim viu sentiment, axí per
ser contra nostre natural amor, com perquè,
comforme la obligació de nostre càrrech, no·ns
er(e) estat possible escusar de instar lo remey de
justícia, tenim proposat devant lo lloctinent de
vostra magestat, comforme nos ordenen las generals constitucions que tenim jurades, esperam
en lo gran amor que sempre vostra magestat ha
mostrat tenir a estos sos fidelíssims vassalls, que
manarà suspèndrer la exequució del usatge y ordenarà al lloctinent de vostra magestat, en lo fet
occorrent, serve las generals constitucions y ministre justícia, axí ho suplican estos humils vassalls de vostra magestat, de part de tot lo Principat, prostrats a sos reals peus, que de vostra
magestat ho rebrem a molt particular gràcia y
mercè. Y nostre senyor guarde la sacra, caesarea
y real persona de vostra magestat y ab augments
de regnes y senyorias prospere, com per aquestos sos fidelíssims vassalls és desijat. Dattus en
Barcelona aa... de juliol MDCXXXVII. Sacra, caesarea y real magestat. Humilíssims y fidelíssims
vassalls de vostra magestat, qui ses reals mans
besan. Los deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints».
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Després
que vostra excel·lència féu mercè als deputats
del General de Cathalunya de advertir los danys
que·s podrian temer de las armadas enemigas y
quant precís era tractar de la defensa de aquesta
província, procuraren dits deputats, ab tota diligència, sercar los exemplars que nostres passats havien seguits en occasions semblants. Y si
bé trobarem que en moltas diferents, ab gran finesa havien acudit a la defensa de son rey y senyor y de la pàtria, però que sempre se era //
251v // fet per ordinació de parlaments generals
y de la Cort, y que los deputats assoles no havian obrat, los quals per capítols de Cort tenen
la facultat limitada y regla certa en los casos en
los quals poden gastar las pecúnias de la Generalitat, y conciderant dits deputats per quin altre
camí se podia facilitar la defensa, deliberaren se

E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, faltant en
aquell lo senyor oÿdor real, qui molts dies fa és
fora la present ciutat y vegueria, que ells eren
anats en lo palau del dit excel·lentíssim senyor
lloctinent de sa magestat ab cotxos, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, y havien reportades dita carta de sa
magestat y resposta fetaa al paper de sa excellència, las quals carta per a sa magestat y paper
havien donat en mans pròprias de dita sa excel·lència y que sa excel·lència, rebuts aquells,
havia respost que diguessen als deputats que lo
die de aÿr havia rebut un correu, ab lo qual tingué avís que sa magestat estava mal assistit de
metges y que també rebé orde de què passàs
avant, en rahó de la convocació y exequució del
usatge «Princeps namque», y que estiguessen
certs que ell passaria avant en dita convocació y
exequució, segons que lo dit dret y justícia.
252r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.

Dimars, a XXI. En aquest die, entre la una y dues
horas passat migdie, lo noble don Thomàs Fontanet, cavaller en Barcelona populat, racional
del General y present casa de la Deputació, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Luýs Colell, notari públich de Barcelona als
vint-y-vuit de agost mil sis-cents trenta-y-quatre, com dit notari ab ses certifficatòrias letras
ne fa fe en dit, present en lo consistori de ses
senyories, faltant en aquell lo senyor deputat eca. a continuació ratllat, per sa excel·lència.
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clesiàstich y oÿdor real, lo qual molts dies ha és
fora la present ciutat y vegueria, en dit nom
constituït personalment en lo dit consistori dels
dits molt il·lustres senyors deputats del dit General de Cathalunya, en dit nom, primer de paraula y després en scrits, ha renunciat y renuncia
en mà y poder de dits molt il·lustres senyors deputats, en favor del reverent mossèn Joseph Palaudàries, prevere benefficiat en Sancta Maria
de la Mar de la dita present ciutat, lo offici de
racional del general y casa de la Deputació, ab
los salaris emoluments, drets y petinències a
aquell pertanyents, suplicant en dit nom, a dits
senyors deputats, sien servits admètrer-li la dita
renunciació y provehir lo dit offici en persona
del dit reverent Joseph Palaudàries, comforme
disposició de capítols y actes de Cort, attès dit
offici és dels antichs. E ses senyories, de paraula
respongueren, per orgue del senyor deputat militar, que lo dit consistori admetia la dita renunciació si y en quant poden // 252v // y per capítols de Cort és lícit y permès, de les quals coses
és estat levat acte per mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari
del dit General, a instància de dit don Thomàs
Fontanet, en dit nom. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories anomenaren,
per la conferència tenen los senyors deputats ab
los cònsols del pont, los molt reverents, nobles
y magnífichs senyors, lo doctor Diego Palau,
canonge de Vich, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Joan de Peguera, Miquel Joan Tavarner, Jaume Bru, Joseph Miquel
Quintana. Los quals, juntament ab los magnífichs assessors del dit General y ab les persones
que la ciutat ha anomenades, fassen aquesta
conferència.
Dimecres, a XXII. Die de sancta Magdalena. En
aquest die, a les deu horas de la matinada se
ajuntaren les trenta-sis persones eletas, assistint
en dita junta los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real qui molts dies ha és
fora la present ciutat y vegueria, y los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
los quals se ajuntaren en la sala del consistori y
assistiren en dita junta los següents ço és, per lo
estament ecclesiàstich, lo ardiaca Reart, lo canonge Puig, lo canonge Besora, lo canonge Palau, lo canonge Claris, fra Francesch Çacirera de
Ripoll. // 253r // Per lo estament militar, don
Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós,
Francesch de Tamarit, don Miquel de Rocabertí, Jaume Ros, Miquel Joan Tavarner, Domingo
Moradell. Per lo estament real, Francesch Bru,
Hierònym de Navel, Diego Monfar, Jaume
Bru, Ramon Romeu y Jaume Damians. En la
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qual junta, aprés de haver batuda la matèria corrent del usatge «Princeps namque», aconsellaren a ses senyories que, de tot lo que se ha fet y
passat fins lo die present acerca la dita matèria
corrent, se’n done rahó als brassos, los quals los
senyors deputats manaran convocar quant més
prest sie possible, per a què aconsellen a ses senyories lo que més convinga, en rahó de la dita
matèria corrent del usatge «Princeps namque»,
y que·s fassan las diligèncias possibles convenients per dita matèria y que assistescan per a fer
los memorials en dret tots los doctors aplicats
per la bona direcció de dit negoci, y que per a
informar sobre aquesta matèria als doctors del
Real Consell, vagen en companyia dels assessors
y advocat fiscal, dos o tres dels doctors aplicats
nomenadors per ses senyories.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la tarda, se tingué junta de brassos en la present casa,
cridats del die present, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments ço és, per lo
estament ecclesiàstich, lo doctor Melchior Palau, ardiaca major de Vich, // 253v // lo doctor
Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor Aleix de Boixadors, canonge de
Barcelona, lo canonge Plejà de Barcelona, don
Ramon de Queralt, canonge de Barcelona, lo
canonge Rovira de Barcelona, lo doctor Diego
Palau, canonge de Vich, don Jacinto Descallar,
canonge de Barcelona. Per lo estament militar,
Luýs Lull y de Boixadors, Francesch de Tamarit,
don Francisco Junyent, Anton Descallar, Diego
Vergós, don Garau Alamany, don Anton Bosch,
don Joan Corteron, don Andreu Blan, Bernat
Miquel, don Francesch de Vallgornera, Joseph
Berart, Jaume Ros, Domingo Moradell, Joan
Frigola, Pau Amat major, Miquel Joan Tavarner, don Joachim Margarit y Reguer, don Francisco Vilalba, don Francisco Meca, Francesch
Joan de Vergós, don Joan de Peguera, don Aleix
de Semmanat, don Bernat Vilallonga, don Phederich Bosch, // 254r // Hierònym Miquel, Yvó
Garbí, Hierònym de Gàver, don Rafel Casamijana, don Pedro Bosch, don Anton Bach, don
Joan Semmanat, Narcís Ramon March, don
Phelip de Lentorn, don Aleix Grimau, don Phèlix de Lupià, don Vicents Magarola y don Grau
Reguer. Per lo estament real, lo senyor conseller
segon, Hierònym de Navel, Francesch Bru, Jaume Damians, Agustí Dalmau, Ramon Romeu,
Hierònym Romeu, Joan Francesch Codina,
Gismundo Boffill, Diego Bisbe Vidal, Bernat
Valencas, Balthesar Càrcer, Jaume de Navel y
Joseph Miquel Quintana. Los quals junts y congregats en la sala dels reys fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta
la proposició següent:
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«Molt il·lustre senyor. En orde a la resolució
que·s prengué als dotse del corrent mes, aconsellant-nos que lo més prest fos possible se
firmàs dubte en la matèria // 254v // corrent del
usatge «Princeps namque», hi·s respongués a la
carta de sa magestat y paper de sa excel·lència,
las quals carta y resposta se entrega a sa excellència ab embaxada solemne y per a poder firmar dit dubte se continúa, presentaren per medi
del síndich las scripturas als senyors regent thesorer y secretari Peres, y aprés, se donà al molt
regent canseller, a suplicació de la firma del
dubte, la qual ha comesa aquella a sa senyoria y
l·à provehida y assignat a relació, per als vint-yquatre del corrent més de juliol, a effecte que
feta dita relació en la Audiència Real puga proseguir-se a la declaració del dit dubte. Y essent
anats los assessors y síndich al dit molt regent
canseller, suplicant lo fos servit donar-li un
temps competent per poder informar a sa senyoria y Consell Real de la justícia del Principat
y fer memorials, dit regent canseller ha respost
que dissabte faria relació y que dilluns juntaria
lo Consell per pendres resolució en lo fet del
dubte. Y havent donat la rahó d’estas diligèncias
a la junta de las trenta-sis personas eletas, lo die
present tenint dita suplicació provehida, se ha
resolt en la junta de ditas trenta-sis personas se
fes relació a vostra senyoria del sobredit, comforme lo vot que a vostra senyoria se legirà. Y
per ço se proposa a vostra senyoria per a què
vostra senyoria aconselle lo que aparexerà se
deu fer per la bona direcció de la matèria».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà prenent còpia de
dita proposició y resolució presa en la matinada
en la junta de las trenta-sis personas y se’n anà
en la casa de la ciutat per a consultar aquella ab
los demés senyors consellers, y al cap de una
hora, poch més o manco, tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch en presència de dits brassos legit, los
quals aconsellaren a ses senyories que ses senyories, juntament ab los magnífichs assessors, advocat fiscal y demés doctors aplicats, juntament
ab les persones eletas, continuen las diligèncias
convenients per lo bon èxit del negoci tant important, ab lo cuydado que la matèria requereix
y que demà matí sia vostra senyoria servit fer a
saber al savi Consell de Cent, molt il·lustres Capítol y bras militar, tot lo que fins assí se ha fet
en rahó de dit negoci corrent.
255r

Dijous, a XXIII. En aquest die en la matinada, los
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General, per medi dels molt reverent, noble y
magnífichs senyors lo doctor Joan Reart, degà
de la sancta iglésia de Tortosa, don Vicents de
Magarola, en Barcelona populat, y Joseph Mi752

quel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general
de la magestat del rey nostre senyor en aquesta
província, una embaxada acerca dels excessos
han comesos los capitans, soldats y gent de
guerra que dita sa magestat, de molts anys a esta
part, té allojada en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
contra los provincials y habitants en ella, la qual
explicaren primer de paraula y després donaren
per scrits a dita sa excel·lència, la qual és del tenor següent:
«Primera embaxada feta a sa excel·lència per los
excessos dels soldats. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la constitució 20 del títol «De
vectigals», està expressament disposat no ésser
lícit, ni permès al capità general de aquest Principat per si, ni per ministres alguns, directament
ni indirecte palès, ni amagadament ab qualsevol
motiu o potestat, imposar, exigir, ni fer exhigir,
alguns vectigals, imposició o contribució. Y axí
mateix se imposa necessitat als deputats del General de Cathalunya en cas que dit capità general
o sos ministres de guerra fassen lo contrari del
contengut en dita constitució, de fer querela devant lo excel·lentíssim lloctinent general per requerir, per medi de son síndich, que dits procehints sian revocats dins tres dias y, en cas que
dit lloctinent general no revocàs la Real Audiència en nom seu, sots las penas en dita constitució
contengudes, ho hage de revocar. Y com a dits
deputats, per las informacions rebudas los hage
constat que don Joan de Gustamante, alferes,
Francisco Plassa, capità, don Diego Brusiel, capità, don Hèrcules Torruella, Joan Tarrassa, capitans, don Leonardo Moles, sargento major,
Fabricio Priniano, Hierònym Díez, Diego Salsedo, don Luýs de Vilanova, capitans,
Hierònym Albaner, // 255v // Diego de la Serra,
alférez, don Cèsar Garraffa, lo alferes y sargento
de la companyia de don Hèrcules de Torruella,
don Alonso de Atan, don Antonio Biaxar, don
Hèrcules Turell, capitans, Bernardinoa ... , lloctinent de la artilleria de Nàpols, don Sebastian
Medina, Pedro Savallos, lo capità Thomàs, don
Joan Frisón, tinent, don Fernando Gallo, Rafel
Marró, don Fernando Fernandes, lo cap de esquadra de la companyia de musur Cruí,b ... Torres, don Francisco Comte, don Joan Comanador, don Diego Brisuela, don Sanxo de
Alondonyo, Andreu Filamarino, Antonio Gris, lo
capità Simon, don Alonso de Alarcón, don Oracio Máximo, lo capità Pamos, don Christòphol
León, lo alferes Albeyar, don Diego Morer, lo capità Francisco Mur, don Francisco Freyre, don
a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

aquell lo senyor oÿdor real, que ells eren anats
en casa de dita sa excel·lència ab los porters y
masses grans, devant acompanyats de molts officials de la present casa y general, y havien reportada a dita sa excel·lència la dita embaxada,
la qual li havien explicada, primer de paraula y
després li havian donada per scrits, de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y que
dita sa excel·lència, rebuda aquella, havia respost que ell manaria mirar los papers y manaria
remediar los excessos, y que li pasava que los
soldats fessen excessos, y que ningú més que ell
desijava servar y guardar las constitucions de
Cathalunya.

Joseph d’Oms, cabo de una companyia de mallorquins, don Diego de Prado, capità de infanteria, don Pedro Rossal, capità de ginets, don
Ximén Peres, sargento major, don León de Surco, don Bernardo Bravo y altres capitans, alferes
y sargentos, tant de gent de cavall, com de peu,
officials, soldats y ministres de aquells, hagen
comesos molts excessos en lo present Principat y
en la ciutat de Elna, viles y lochs dels comtats de
Rosselló y terra de Conflent, particularment
exercint jurisdicció, capturant diversas personas,
levant-los las armas, composant-los ditas capturas y armas, prenent las claus dels portals de moltas vilas y lochs de dit comtat de Rosselló y terras
de Conflent, fent-se amos y senyors sens voler
dexar entrar, ni exir los provincials en las ditas vilas y extorquir de las universitats y singulars de
ditas vilas y lochs, per rahó del hospedatge o alojament, moltas y grans quantitats, fent-se contribuhir tant per cada dia, com largament consta
en los processos de las informacions rebudas a
instància del procurador del General, còpias dels
quals se entrega a vostra excel·lència.
Y axí mateix don Pedro Santacília, capità de una
companyia de soldats dragons, y lo dit Francesch Plassa, capità de soldats de cavalls, y sos
officials y ministres y soldats respectivament, en
la vila de Caldes de Monbuy y loch de Badalona, han fet y fan notables excessos, composant
las universitats y particulars de dia vila y loch per
rahó del hospedatge o alojament, fent-los contribuhir cada dia, certa quantitat de diners y altres cosas, fent altres notables excessos, maltractant // 256r // los particulars, axí de paraules,
com de obres, per forsar-los a fer dita contribució per rahó de dit alojament. Tot lo que és
contra las generals constitucions de Cathalunya
y particularment, contra la dita constitució 20,
del títol «De vectigals». Per ço, desijant dits deputats y oÿdors, de acudir a la obligació de son
offici y procurar que los vassalls de sa magestat
no sien molestats per dits ministres de guerra ab
noves contribucions, contràries a ditas y altres
constitucions, suplican extrajudicialment, ab la
present embaxada a vostra excel·lència, mane
revocar y revoque dits procehiments, de tal manera que de aquí al devant, no·s puguen fer, y
tot lo fet, sie tornat en lo prèstino estat, y manar
restituhir y refer los danys que ditas universitats
y singulars personas de aquella, han patit, castigant y punint condignament, als contrafactors y
violadors de ditas constitucions, segons lo tenor
de dita constitucióa que·u rebran de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè».

En aquest mateix die, a les deu horas abans
migdie, se ajuntaren les trenta-sis personas eletas, assistint en dita junta los senyors deputats y
oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real qui molts
dies ha és fora de la present ciutat y vegueria, y
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General, los quals se ajuntaren en la sala del
consistori y assistiren en dita junta los següents
ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo ardiaca
Palau, de Vich, lo degà Reart, lo canonge Puig,
// 256v // lo canonge Besora, fra Francesch Çacirera. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, Francesch Tamarit, don Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós, Domingo Moradell, Jaume Ros, Francesch Puigjaner, don
Miquel de Rocabertí, Miquel Joan Tavarner.
Per lo estament real, lo conseller segon, Francesch Bru, Joan Francesch Codina, Hierònym
de Navel, Diego Monfar y Sorts, Jacinto Sala,
Ramon Romeu, Jaume Damians, Bernat Valencas, Rafel Grimosachs. En la qual junta se tractà
extensament de la matèria corrent del usatge
«Princeps namque» y fonch resolt que los senyors deputats se servissen manar juntar, lo més
prest fos possible, los assessors y advocat fiscal
del General y demés doctors aplicats per dita
matèria y las personas eletes, per a què aquelles
vegen lo que se haurà de fer en la dita matèria
corrent del usatge «Princeps namque», comforme la resolució que·s prengué en los últims
brassos.
257r

E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, fallant en
a. a continuació ratllat, ns.
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En aquest mateix die, a les tres horas de la tarda,
se tornà ajuntar la trenta-sisena en la sala del dit
consistori, en la qual assistiren los senyors deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats per dita matèria, en la qual junta entrevingueren los següents ço és, per lo estament
ecclesiàstich, lo ardiaca Rabassa, lo canonge
Ciurana, lo canonge Palau, lo canonge Besora,
lo canonge Claris, lo sacristà Roig, lo degà Reart. Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, Francesch de Tamarit, don Joan de Peguera, Domingo Moradell, Joseph Spuny,
Francesch Joan de Vergós, Jaume Ros. Per lo
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estament real, lo conseller segon, Francesch
Bru, Joan Francesch Codina, Hierònym de Navel, Jaume Bru, Jaume Damians, Bernat Valencas. En la qual junta, aprés de haver-se parlat y
tractat de la matèria // 257v // corrent del usatge
«Princeps namque», fonch resolt que las postil·las legidas en la present junta per los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
sien afagidas y posades a la suplicació del dubte
se ha de interposar en la Real Audiència, y que
la suplicació del dit dubte, attès està provehida,
sia intimada ab la major brevedat possible y
que·s posen apunt totas las scripturas, axí memorials en dret, com altres papers concernents
per dita matèria, y que·s fassan totas las diligèncias possibles per la bona direcció de dit negoci.
Divendres, a XXIIIIo. En aquest die en la matinada, lo síndich del General, de orde y manament
de ses senyories, intimà la suplicació del dubte
interposat per ses senyories en nom del Principat, la qual suplicació és del tenor següent:
«Princeps namque. Suplicació del dubte. Excellentíssim senyor. Per part dels deputats del principat de Cathalunya, per medi del síndich de la
Generalitat, és estada presentada a vostra excel·lència en 12 del corrent mes de juliol 1637,
una suplicació ab què suplicaven a vostra excellència fos de son real servey manar revocar las
cridas y publicació de aquellas, en dita suplicació més largament referides, y aprés en 13 dels
mateixos mes y any se presentaren altres scriptures al noble regent la Real Cancelleria, al regent
la Real Thesoraria y a Miquel Peres, scrivà de
manament, ab les quals se requiriren los sobredits y quiscú de aquells, revocàs las firmas posades en la suplicació de dites crides y dit Pérez,
que juntament las borras dels libres a hont se
trobassen continuades, per ço que axí, las letras
reals en ditas cridas insertades, com la publicació y firmes de les crides, se encontraven respectivament ab los usatges, constitucions, usos y
styls del present Principat en ditas scriptures expressats a les quals, los ministres sobredits, se
reservaren lo temps de la constitució per a
respòndrer, segons que més largament se conté
en les scriptures y respostes referides, les qualsa,
juntament ab les crides, publicació de aquellas y
tres embaxades que antes se foren // 258r // a
vostra excel·lència, y la potestat ab una fe treta
del archiu de la casa de la Deputació y las revocacions de las convocacions, en virtut de dit
usatge fetas per lo excel·lentíssim rey don Pere
3, rey don Alfonso y rey don Joan, se exhibeixen ut inseratur. Y com excel·lentíssim senyor,
dels dies respective de ditas presentacions de
scriptures, fins al die present, hagen discorrea. a continuació repetit, les quals.
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guts los terminis prefigits per la constitució
«Poch valdria», dita «De la observança onsena»,
en lo títol «De observar constitucions», per a
revocar ditas contrafaccions o firmàs lo dubte
que permet la mateixa constitució y no se hage
fet la una cosa, ni altra, ni altrament satisfet a la
dita constitució en molt gran dany y prejudici
del present Principat. Per ço y altrament, per
observança de dita constitució «Poch valdria» y
altres aplicables, las quals en aquest cas y en
aquestos térmens, donan la instància legítima a
dits deputats, lo síndich del dit General de Cathalunya a vostra excel·lència y Real Audiència
proposa ý firme dubte, segons la constitució
«Poch valdria», y suplica sie de son real servey,
en la forma de la mateixa constitució «Poch valdria», manar declarar que ditas cridas, publicació y firmes de aquellas y letras reals en ellas insertades, encontran ab los usatges, constitucions y styls del present Principat y que han de
ser revocades ab tot lo aprés seguit al primer estament, y que per consegüent, dit noble regent
la Real Cancelleria, regent la Real Thesoraria y
Miquel Peres han incorregut ipso facto en les penes imposades en dita constitució «Poch valdria» y haver de ser en aquellas exequutats,
comforme expressament se troba en dita constitució disposat, y la present ésser comesa al molt
reverent canseller, lo qual, segons la forma de
dita constitució sobre dites coses, declare y justícia administre officio et cetera. Altissimus et cetera».
En aquest mateix die en la matinada, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, per medi del molt reverent y
magnífichs senyors lo doctor Melchior Palau,
ardiaca major y canonge de la sancta iglésia de
Vich, Miquel Joan Tavarner, donsell, y Bernat
Valencas, ciutadà // 258v // honrat de Barcelona,
als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, duas embaxadas, la una, en orde de
la matèria corrent del usatge «Princeps namque», donant-los rahó del que se ha fet acerca
de dita matèria, y l’altra, acerca de la controvèrcia és entre los senyors deputats y los cònsols
del pont de aquesta ciutat, las quals són del tenor següent:
«Desijant los molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya acudir ab tota puntualitat a la obligació de son offici, majorment en
matèria corrent del usatge «Princeps namque»,
manaren ordenar la carta en resposta de la que
sa magestat, Déu lo guarde, fou servit manarlos scríurer, que per lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general los fou donada a onse
del corrent, ensemps ab una scriptura concernent aquesta mateixaa matèria. Y axí mateix manaren ordenar altra scriptura en resposta de la

de sa excel·lència, las quals carta y scriptura foren conferides y ajuntades al parer de la Vint-iquatrena nomenada per vostra senyoria y de la
junta de las trenta, sis personas eletas per dits
senyors deputats, y ab aquesta conformitat dispostes, ditas carta y scriptura foren donades a sa
excel·lència ab embaxada solempne de nou persones dels tres estaments, a 19 del corrent, a les
quals sa excel·lència digué que lo die antes havia
tingut avís que sa magestat estava mal assistit de
metges y havia tingut orde de què passàs avant,
en rahó de la convocació y exequució del usatge
«Princeps namque», y que estiguessen certs que
ell passaria avant en dita convocació y exequució, segons que lo dret y justícia ho demanan.També donen notícia a vostra senyoria, dits
senyors deputats, com ab parer de la junta de las
trenta-sis personas y dels magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y doctors aplicats a
instància del síndich del General, se presentaren
les scriptures a sa excel·lència, al noble regent la
Real Cancelleria y regent la Real Thezoraria y al
secretari Miquel Peres, en orde a firmar dubte
per rahó de la declaració feta per sa magestat del
dit usatge y publicació de las cridas que, per
orde de sa excel·lència, foren publicades a tretse
de juny proppassat y que dit dubte és estat firmat y admesa dita firma e intimada a la part lo
die present. De tot aquest fet se dona rahó a
vostra senyoria per a què, enterat del estat y disposició de aquest negoci, en tot lo que puga sie
// 259r // servit cohoperar ab dits senyors deputats, ab la uniformitat y correspondència que
sempre han experimentat de vostra senyoria, a
la qual correpondran dits senyors deputats en
tota occasió se offeresca del servey de vostra
senyoria».
«Molt il·lustre senyor. Per a què vostra senyoria
reste satisfet de la gana y desig que los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya tenen de conservar y continuar la bona
correspondència y uniformitat, tant convenient
entre las dos casas de la ciutat y Deputació, per a
la bona direcció dels negocis y affers d’ellas, donan notícia a vostra senyoria que, havent-la tinguda dits senyors deputats de què vostra senyoria, a 16 de juny proppassat, féu nominació de
vuit persones per a conferir y tractar ab las que
dits senyors deputats nomenarian, las diferèncias són entre dits senyors deputats y los cònsols
del pont, dits senyors deputats feren nominació
de altres vuit persones per aquesta conferència,
de la qual nominació ne donaren avís als senyors
consellers per medi de don Joachim Margarit,
dimars a 21 del corrent, per part dels senyors
consellers, lo síndich de la present ciutat donà
un recaudo a dits senyors deputats, dient-los
a. mateixa, interlineat.
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que dits senyors consellers havien assignat hora
per a la dita conferència, per lo endemà a las vuit
horas de matí. Y axí los senyors deputats manaren avisar las vuit personas per part sua anomenades, per a què a la hora assenyalada se juntassen com se ajuntaren a la casa de la Deputació, a
hont havia de ser la primera conferència, la qual
fins vuy no se és tenguda per no acudir las persones anomenades per vostra senyoria al loch y
hora assenyalats, ni tampoch han marescut dits
senyors deputats altre avís o resposta de dits senyors consellers, havent estat dits senyors deputats advertits y haver donat orde que per part de
las vuit persones, per lur consistori eletas, no·s
fes falta en cosa alguna en rahó de dita conferència y a la correspondència que·s deu a vostra senyoria, a la qual dits senyors deputats estan sempre aparellats ab igual ànimo y voluntat de servir
a vostra senyoria en tot lo que·ls sie possible».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories // 259v // en son consistori,
faltant en aquell lo senyor oÿdor real qui molts
dies ha és fora la present ciutat y vegueria, que
ells eren anats en la casa de la ciutat ab los porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, y havien reportades ditas dos embaxadas a dits senyors consellers y savi Consell de
Cent, las quals havien explicades, primer de paraula y després donades per scrits, de la manera
que per ses senyories les era estat ordenat, y que
dits senyors consellers havien respost que, pus
lo savi Consell de Cent estava junt, tractarian de
la matèria contenguda ab ditas dos embaxadas,
y que de la resolució se pendria s’en donaria avís
a dits senyors deputats, y que estimavan lo bon
cuydado a ses senyories.
E aprés en la tarda, los dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, per
medi dels magnífichs Hierònym de Caldes y
Francesch Bru, enviaren a dits senyors deputats
una embaxada dient contenia la resposta que
dits senyors consellers y savi Consell de Cent feyen a las dos embaxadas, per ses senyories a dits
senyors consellers y savi Consell de Cent fetes,
la qual, legida per mi Antoni Joan Fita, notari
públich de Barcelona y scrivà major, y secretari
del General, manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Legits lo die de vuy en lo
savi Consell de Cent, los dos papers de vostra
senyoria ab embaxada reportats, ha deliberat estimàssem com estimam, de part de dit Consell a
vostra senyoria, la bona correspondència té ab
esta ciutat, donant notícia a dit Consell de las
diligèncias han manat fer en rahó del usatge

[ 1637 ]

[ 1637 ]

«Princeps namque», assegurant a vostra senyoria que sempre ha tingut esta ciutat sperança
molt certa que diligenciarien vostres senyories,
com sempre cosas tan graves, la qual ab la mateixa conformitat estarà molt disposta a tot lo
que sie beneffici de aqueixa casa y uniformitat
de las dos, y ha comès dit Consell la censura del
paper de vostra senyoria, en orde a la matèria de
dit usatge y tot lo demés concernent a ella, als
senyors consellers y a la Vint-i-quatrena per esta
matèria anomenada, a la qual junta y per a què·s
cohopere juntament, manar a vostres senyories
donar las intel·ligèn- // 260r // cias convenients
per a què sobre ella, juntament ab vostra senyoria, resolgue les que convindrà. Y parquè ha tingut notícia dit Consell que les persones per vostra senyoria anomenades, foren ajustades per
part dels senyors consellers, que acudissen la
primera junta, en casa de la ciutat a hont és cosa
molta assentada, se ha de tenir aquella, apar no
ha tingut vostra senyoria occasió del descuÿt
significa son paper. Y axí se servirà manar acuden en dita casa de la ciutat, quant serà vostra
senyoria servit, a hont se comensarà a tractar lo
assiento de les matèrias pendents y que menciona dit paper».

Dissabte, a XXV. Festa de sanct Jaume.
261r

«Molt il·lustres senyors. A occasió dels manaments, de què vostra senyoria té notícia, ha manat fer sa excel·lència als pescadors d’esta ciutat,
acudiren aquells als senyors consellers per a què
representàs al senyor virrey lo ésser exemps del
que se’ls manava, en virtut del privilegi del senyor rey en Jaume. Representaren aquest fet en
lo savi Consell de Cent als vint-y-sis del corrent,
desliberà aquell que dits consellers, consularment, presentaren dit privilegi y també altre del
senyor rey en Pere, y donassen a sa excel·lència,
los quals té ja vostra senyoria, hi·l suplicassen
com ho han, que per observança de aquells y
mercè que sempre fa a esta ciutat, manàs sobresèurer en la exequució de dits manaments. Y
que axí mateix suplicàssem com suplicam, a vostra senyoria, sia servit manar vèurer si dits manaments són contra las constitucions de Cathalunya, usos y costums de la Generalitat, immunitat
y exempció que tenen tots estos poblats, servinse manar obrar las diligèncias convenients al reparo d’estas matèrias, éssent aquell tant convenient a tots los poblats de aquesta província,
cohoperant com sempre, ab esta ciutat, ab la
qual, en tot lo que sie dels servey de vostra senyoria y uniformitat de las dos casas, trobarà la
correspondència que té experimentat».

E ses senyories respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven molt a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent, lo bon cuydado y diligència tenen en las cosas occorrents.
En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
se ajuntaren las trenta-sis personas eletas, assistint en dita junta los senyors deputats y oÿdors,
exceptat lo senyor oÿdor real que com dit és, és
fora la present ciutat, y los magnífichs assessors
del dit General y las personas infrascritas y següent ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo sacristà Roig, lo canonge Ciurana, lo canonge Palau, lo canonge Claris. Per lo estament militar,
Luýs Lull y de Boxadors, don Joan de Peguera,
Domingo Moradell, Francesch de Tamarit, Joseph Spuny, Jaume Ros, Francesch Puigjaner.
// 260v // Per lo estament real, Francesch Bru,
Joan Francesch Codina, Hierònym de Navel,
Diego Monfar y Sorts, Bernat Valencas, Antoni
Magarola, lo qual fonch per ses senyories anomenat, en loch de Joseph Móra, qui és fora la
present ciutat. En la qual junta se tractà largament de la matèria corrent del usatge «Princeps namque» y fonch resolt que lo dit fet se
guie ab lo parer y consell dels magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, dels quals
se té confiança que ab lur prudència, exteritat y
doctrina, com de ses mercès se té satisfacció, se
alcansarà a lo fi desijat y que ditas matèrias se
proseguescan per los medis millors y més convenients per alcansar lo fi que·s desija.

Dilluns, a XXVII. En aquest die los molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent, per
medi dels noble y magnífichs senyors don Joachim Margarit y de Reguer y Antoni Càrcer,
donsell, enviaren als molt il·lustres senyors deputats una embaxadaa acerca los manaments
que lo lloctinent general de sa magestat ha manat fer als pescadors de la present ciutat de Barcelona, la qual explicaren primer de paraula y
després donaren en scrits, que·s del tenor següent:

La qual embaxada manaren ses senyories ésser
legida per mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de
Cathalunya, y legida, feren de resposta a dits
senyors embaxadors que lo consistori agrahia
molt lo bon cuydado, y que mirarien y consultarien lo contingut ab dita embaxada, y que estiguessen certs que en tot allò que·ls donaria
loch la obligació de son càrrech y no perdran
punt.
261v

En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
se ajuntaren las trenta-sis personas eletas, assistint en dita junta los senyors deputats y oÿdors,
exceptat lo senyor oÿdor real qui molts dies fa és
fora la present ciutat y vegueria, y los magnía. a continuació ratllat, acerca.
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fichs assessors y advocat fiscal del dit General y
las personas infrascritas y següents ço és, per lo
estament ecclesiàstich, lo canonge Ciurana, lo
canonge Claris, lo canonge Puig, fra Francesch
Çacirera de Ripoll, lo canonge Palau, de Vich.
Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, Francesch de Tamarit, don Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós, Domingo
Moradell, Jaume Ros, Joseph Spuny. Per lo estament real, lo conseller segon, Francesch Bru,
Joan Francesch Codina, Jacinto Sala, Diego
Monfar y Sorts, Ramon Romeu, Jaume Damians, Antoni Magarola y Hierònym de Navel.
En la qual junta, aprés de haver batuda la dita
matèria corrent del usatge «Princeps namque»,
fonch resolt que lo endemà de matí, // 262r // a
las vuit horas, se informen los doctors del Real
Consell com està aplasat, y que los senyors deputats sien servits manar juntar la present junta
per a demà de matí a les deu horas, per a què en
ella, los magnífichs assessors y advocat fiscal y
los doctors que ses senyories hauran anomenat,
fassen relació del que haurà passat ab dita informació.
Dimars, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes enviaren, per medi dels molt reverent, noble y
magnífichs senyors lo doctor Joan Reart, degà
de la sancta iglésia de Tortosa, don Vicents Magarola, en Barcelona populat, y Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
segona embaxada acerca los excessos y danys
han donat y fets los soldats que dita sa magestat,
de molt temps a esta part, té alojats en Cathalunya y en los comtats de Rosselló y Cerdanya,
la qual és del tenor següent:
«Segona embaxada feta a sa excel·lència per los
excessos dels soldats. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors del General
de Cathalunya, ab embaxada de 23 del corrent,
representaren extrajudicialment a vostra excellència los desordes, excessos, oppressions y vexacions que los soldats, capitans, axí de cavall
com de peu, officials y ministres de la gent de
guerra, que de algun temps atràs ha que estan
alojats en lo comtat de Rosselló y terra de Conflent, han fet y de cada dia van fent, axí a las universitats y comuns de dit comtat y terra de Conflent, com als naturals habitants y particulars de
aquellas. Y que de las informacions rebudas per
part de dits senyors deputats y oÿdors, còpia de
las quals se ha entregat a vostra excel·lència,
constava que los alfèrez don Joan de Gustamante, lo capità Francisco Plassa, capità de cavalls, y
los demés, en dita embaxada especificats, se han
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fet donar de menjar y bèurer per força y ab
violència per sas personas, com també lo que
han hagut de menester per a sos cavalls, fent per
dit effecte notables vexacions, composicions y
extorsions, // 262v // com és capturar a moltas
personas y ab aquellas, exercir molts actes de jurisdicció, levant-los las armas y robant aquellas,
y prenent las claus dels portals de moltas vilas y
lochs de dit comtat de Rosselló y terra de Coflent, fent-se amos y senyors de aquellas, sens
voler dexar entrar, ni exir als provincials, naturals y habitants de ditas vilas y lochs, exhigint y
extorquint, per rahó de hospedatge y alotjament, grans quantitats de diners, axí de dita
universitats, com dels particulars de aquells, y
que tots los sobredits procehiments, axí los fets
en dit comtat de Rosselló y terra de Conflent,
com los fets en la vila de Caldes de Monbuy y
loch de Badalona, eren en notòria contrafacció
y violació de las generals constitucions de Cathalunya y en particular, de la constitució 20,
del títol «Que nous vectigals», y que los sobredits y los demés especificaven en dita embaxada
fossen punits y castigats condignament, com ha
violadors y contrafactors de les generals constitucions de Cathalunya y assenyaladament, de la
dita constitució 20 de dita títol «Que nous vectigals», suplicant, axí mateix, que tots los sobredits fets fossen revocats com ha fets contra las
generals constitucions de Cathalunya, lo que
fins al die de vuy no s’és alcansat, en notable
dany, axí de ditas vilas y lochs, com dels naturals
y habitants de aquells, suplican per ço, dits deputats y oÿdors de vostra excel·lència extrajudicialment, ab esta segona embaxada, lo mateix
que tenen suplicat ab dita primera embaxada,
que de la mà de vostra excel·lència ho rebran a
singular gràcia y mercè».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, faltant en
aquell lo senyor oÿdor real, qui molts dies fa és
fora la present ciutat y vegueria, que ells eren
anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, ab cotxos y ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials y ministres del dit General, y havien reportada a dita sa excel·lència la dita embaxada,
la qual, primer havien explicada primer de paraula y després havien donada aquella per scrits,
en mà de dita sa excel·lència, del modo y manera los ere estat ordenat, y que rebuda aquella
per sa excel·lència, los havie fet de resposta que
lo mandaría ver.
E aprés, al primer de agost de dit any 1637,
constituït personalment // 263r // en lo consisa. dit, interlineat.
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tori de ses senyories lo magnífich Pau Francesch
Solà, scrivà de manament, lo qual donà y liurà a
ses senyories un paper, dient contenir la resposta que sa excel·lència feya a las dos embaxadas li
eren estades fetas, acerca dels excessos y desórdens han fet los capitans y soldats de sa magestat, que de molts anys a esta part estan alojats en
aquesta província, lo qual paper li havia donat
dita sa excel·lència y aquell, rebut per dits senyors deputats, manaren fos legit y fos continuat al peu de la última embaxada, acerca dita
matèria a sa excel·lència feta, la qual és del tenor
següent:
«Su excelencia, a la embaxada que en nombre de
vuestras senyorías le han dado el deán Reart de
Tortosa, don Vicente Magarola y Jusepe Miquel
Quintana, dize que ha mandado ver los papeles
de los excessos que se pretende que han hecho los capitanes, soldados y gente del exército que está alojado en estos Principado y condados de Rossellón y
Cerdanya y recibir información, y que constando
por ella lo que vuestra senyoría pide, mandará
hazer justícia».
En aquest mateix die, a les deu horas de la matinada, se ajuntaren les trenta-sis personas eletas,
assistint en dita junta los senyors deputats y oÿdors de comptes, (faltant) lo senyor oÿdor real
que molts dies fa és fora la present ciutat y vegueria y los magnífichs assessors y advocat fiscal
y doctors aplicats, en la qual junta entrevingueren les persones següents ço és, per lo estament
ecclesiàstich, don Ramon Semmanat, lo sacristà
Roig, lo degà Reart, lo canonge Ciurana, lo canonge Puig, lo canonge Besora, lo canonge
Claris, fra Francesch Çacirera, lo canonge Palau. // 263v // Per lo estament militar, Luýs Lull
y de Boxadors, Francesch Joan de Vergós, Francesch Tamarit, Joseph Spuny, Domingo Moradell, Jaume Ros, Miquel Joan Tavarner, don
Joan de Peguera, Francesch Puigjaner. Per lo
estament real, lo conseller segon, Francesch
Bru, Joan Francesch Codina, Hierònym de Navel, Antoni Magarola, Ramon Romeu, Diego
Monfar y Sorts, Bernat Valencas, Jaume Damians, Jacinto Sala. En la qual junta se dona
rahó, per dits senyors assessors, de las diligèncias fetas acerca la matèria acorrent del usatge
«Princeps namque» y fonch resolt que·s fessen
las informacions particulars als doctors del Real
Consell, y que los senyors deputats junten la
Trenta sisena, quant los aparexerà hi haurà alguna cosa nova.
Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die en la matinada, los senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, per medi dels nobles don Francesch de Cartellà y Malla y don Jaume de Magarola, enviaren al molt il·lustre // 264r // bras mi758

litar una embaxada, donant-los rahó de tot lo
que fins vuy se ha fet en la matèria corrent del
usatge «Princeps namque», la qual explicaren
primer de paraula y després donaren per scrits
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, a
onse del corrent, donà als molt il·lustres senyors
deputats una carta de sa magestat y una scriptura apart, concernent la matèria del usatge «Princeps namque», de què vostra senyoria tindrà notícia, les quals, dits senyors deputats comunicaren a la junta de la Trenta-sisena, per est effecte
nomenadora, y als magnífichs assessors, advocat
fiscal del general y doctors aplicats ab consell y
parer dels quals se ha respost a ditas cartas y
scriptura, las quals foren donades a sa excel·lència ab embaxada solempne de nou persones dels
tres estaments a 19 del corrent, a les quals sa excel·lència digué que lo die antes havia tingut
avís que sa magestat estava mal assistit de metges, hi havia tingut orde de passar avant en la
convocació y exequució, segons lo dret y justícia ho demanan. També donan notícia a vostra
senyoria, dits senyors deputats, com ab parer de
la mateixa, junt assessors, advocat fiscal y doctor
aplicats a instància del síndich del General, se
presentaren les scriptures a sa excel·lència, als
nobles regent la Real Cancelleria, regent la Real
Thezoraria y al secretari Miquel Peres, en orde a
firmar dubte per rahó de la declaració feta per sa
magestat del dit usatge y publicació de les crides
feta per orde de sa excel·lència a tretse de juny
proppassat, y que dit dubte és estat firmat e intimat a la part y assignat a declaració de aquell per
al die de 27 del corrent, en lo qual die, lo senyor
canseller manà donar avís que per part del síndich del General se informàs lo consell, assenyalant hora per a las vuit del die de aÿr. Totas
aquestas y altres diligèncias han fetas dits senyors deputats y no cessaran fer de aquí al devant, totas las que convingan per a la bona direcció de aquestas matèrias ab lo cuydado, vigilància y diligència possibles, com ho demana
negoci tant grave y de tanta importància, suplican dits deputats a vostra senyoria // 264v // sie
servit en tot lo que puga cohoperar ab dits senyors deputats, perquè ab uniformitat y correspondència que esperan y han experimentat de
vostra senyoria, pugan millor obrar en aquest
fet y proseguir-lo fins alcansar lo fi desijat, assegurant a vostra senyoria que dits senyors deputats, ab igual voluntat y correspondència, acudiran a tot lo que sie servit soler-nos emplear».
E aprésa tornats dits embaxadors, referiren a ses
a. a continuació ratllat, lo mateix die en la matinada encontinent.

senyories en son consistori, faltant en aquell lo
senyor oÿdor real, que com dit és ha molts dies
és fora la present ciutat y vegueria, que ells havien reportat a dit molt il·lustres bras militar la
dita embaxada, la qual havien explicat primer de
paraula y després donada per scrits, y que havien
respost que agrahian molt a dits senyors deputats la mercè los feyen, y que del que resoldrien
los donarian avís.
E aprés lo mateix die en la matinada, vingueren
ab embaxada, de part del molt il·lustre bras militar, los senyors don Francisco Vilalba, Miquel
Joan Tavarner y Ramon Romeu, los quals explicaren a ses senyories com aquell bras restava
molt agrahit de la mercè que ses senyories los
havia fet, de fer-los a saber lo estat de las matèrias corrents del usatge «Princeps namque» y
que en tot lo que, axí en estas, com en altres
matèrias, lo dit bras estava prompte y aparellat a
servir a ses senyories y cohoperar en tot lo que a
dit bras sie possible.
Dijous, a XXX. En aquest die, a les sis horas de
la tarda, los senyors deputats ajuntaren en la
present casa las trenta-sis persones eletes per lo
negoci corrent del usatge «Princeps namque»,
en la qual junta foren presents los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real
qui molts dies ha és fora la present ciutat, y los
magnífichs assessors y advocat fiscal, en la qual
junta foren presents les persones següents ço
és, per lo estament ecclesiàstich, don Ramon
Semmanat, lo sacristà Roig, // 265r // lo canonge Puig, lo canonge Claris, lo canonge Palau.
Per lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors, don Joan de Peguera, Joseph Spuny,
Francesch de Tamarit, Domingo Moradell,
Jaume Ros, Francesch Puigjaner, Francesch
Joan de Vergós. Per lo estament real, lo senyor
conseller segon, Hierònym de Navel, Francesch Bru, Diego Monfar, Jaume Bru, Jacinto
Sala, Antoni Magarola, Jaume Damians. En la
qual junta los magnífichs assessors digueren y
referiren tot lo que se havia fet en la causa del
dubte fins lo die present, entregant còpias del
memorial se havia fet y treballat per dita causa,
dient que tenian certaa intel·ligència que lo die
de demà se havia declarat dita causa del dubte,
y aquells no sabian que s·i pogués fer més del
que se havia fet y treballat en dita causa dels
«Princeps namque», lo qual memorial manaren
ses senyories fos cusit en lo present dietari. Y
axí bé, fonch resolt que dit dia de demà, dits
senyors deputats fessen dir totas las missas se
porian dir en la capella // 265v // de la present
casa, y axí bé, ne fessen dir a tots los altars dels
sancts cathalans de la present ciutat, las quals
a. a continuació ratllat, licència.

aparexeria per a què Nostre Senyor inl·luminàs los doctors del Real Consell y donassen
la justícia que tan gran té lo Principat en son
favor.
Divendres, a XXXI. En aquest die lo reverent Joseph Palaudàries, prevere, racional del General
y present casa de la Deputació, present en lo
consistori ses senyories, ha fet relació a ses senyories en son consistori, com lo magnífich Anton Descallar y Rosset, servint lo offici de sobrecullidor del General de la part de llevant, durant
la malaltia del magnífich Francesch Descallar,
son fill, qui obté lo dit offici, ha comptada y pagada la terça de abril, maig y juny 1636, la qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari.
En aquest mateix die en la matinada, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, per medi dels nobles don Francisco de Cartellà y Malla y don Jaume de Magarola, enviaren al molt il·lustre Capítol de la Seu
de Barcelona una embaxada, donant rahó de tot
lo que se ha fet fins lo die present en la matèria
corrent del usatge «Princeps namque», la qual
explicaren primer de paraula y després donaren
per scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, a
onse del corrent, donà als molt il·lustres senyors
deputats una carta de sa magestat y una scriptura apart, concernents la matèria del usatge
«Princeps namque», de què vostra senyoria tindrà notícia, las quals dits senyors deputats comunicaren a la junta de la Trenta-sisena, per est
effecte anomenada, y als magnífichs assessors,
advocat fiscal del General // 266r // y doctors
aplicats ab consell y parer dels quals, se ha repost a ditas carta y scriptura, les quals foren donades a sa excel·lència ab embaxada solempne
de nou persones dels tres estaments, a 19 del
corrent, a les quals sa excel·lència digué que lo
die antes havia tingut orde de passar avant en la
convocació y exequució del dit usatge y que estiguessen certs passaria avant en ditas convocació y exequució, segons que lo dret y justícia ho
demanan. També donan notícia a vostra senyoria, dits senyors deputats, com ab parer de la
mateixa junta, assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats a instància del síndich del General, se
presentaren les scriptures a sa excel·lència als
nobles regent la Real Cancelleriaa y regent la
Real Thezoraria y al secretari Miquel Peres, en
orde a firmar dubte per rahó de la declaració
feta per sa magestat del dit usatge y publicació
de les crides fetas per orde de sa excel·lència a
a. a continuació repetit, la Real Cancelleria.
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tretse de juny proppassat, y que dit dubte és estat firmat e intimat a la part, y assignat a declaració de aquell per al die de 27 del corrent, en lo
qual die lo senyor canseller manà donar avís
que, per part del síndicha del General, se informàs lo Consell, assenyalant hora per a las vuit
del die de aÿr, totas aquestas y altres diligèncias
han fetas dits senyors deputats, y no cessaran
fer, de aquí al devant, totas las que convingan
per a la bona direcció de aquestas matèrias, ab
lo cuydado, vigilància y diligència possibles,
com ho demana negoci tant grave y de tanta
importància, suplican dits senyors deputats a
vostra senyoria sie servit en tot lo que puga cohoperar ab dits senyors deputats, perquè ab la
uniformitat y correspondència que esperan y
han experimentat de vostra senyoria, pugan millor obrar en aquest fet y proseguir-lo fins alcansar lo fi desijat, assegurant a vostra senyoria que
dits senyors deputats, ab igual voluntat y correspondència, acudiran a tot lo que sie servit volerlos emplear».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, com ells
havien reportada la dita embaxada a dit molt
il·lustre Capítol, la qual havien explicada primer
de paraula y després donada per scrits y que havia respost que agrahian la mercè // 266v // que
los senyors deputats los feyen, en donar-los
rahó de tot lo que passa acerca la matèria corrent del usatge «Princeps namque», y que en
tot allò que sia possible, acudirà ab la puntualitat y correspondència que sempre han acostumat.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors, per medi dels nobles y magnífich senyor don Francesch de Vallgornera y
Senjust y Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers una embaxada, en resposta de la per
dits senyors consellers enviada a ses senyories a
27 del corrent [...] delsb manamentsc fets per sa
excel·lència als pescadors, lo qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A 27 del corrent reberen los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya del savi Consell de Cent,
per medi dels senyors don Joachim Margarit y
de Reguer y Antoni Càrcer, una embaxada fentlos arribar la deliberació presa en lo dit savi
Consell de Cent a 26 del dit, en orde als manaa. a continuació repetit, del síndich.
b. a continuació ratllat, contenció és entre los senyors deputats y cònsols del pont.
c. manaments ... pescadors, interlineat al marge esquerre.
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ments se encontraven ab las generals constitucions de Cathalunya, usos y costums de la Generalitat, immunitat y exempció que tenen tots
estos poblats, y que dits senyors deputats tinguessen a bé obrar las diligèncias convenients al
reparo d’estas matèrias, cohoperant ab la ciutat,
desijant dits senyors deputats servir a la ciutat y
a vostra senyoria y manifestar lo desig, y garantissen de conservar la uniformitat y bona correspondència de las dos casas, lo die present han
anomenat los magnífichs assessors del General
misser Guillem Balet, misser Christòphol Cornell y misser Narcís Peralta per a què aquesta,
ensemps ab los que per part de la ciutat seran
nomenats, conferescan aquestas matèrias y resolguen lo que en rahó d’ellas deuen fer y observar vostra senyoria y lo savi Consell de Cent,
y dits senyors deputats y la resolució que·y podran, la referescan en scrits a vostra senyoria y a
dits senyors deputats perquè, uniformament,
pugan obrar lo que més convindrà en aquest
fet, en lo qual // 267r // y en tot lo demés que
convinga al servey de vostra senyoria y de la ciutat, dits senyors deputats estan promptes y aparellats acudir ab igual voluntat y correspondència».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren en son consistori a ses senyories, faltant en
aquell lo senyor oÿdor real qui molts dies fa és
fora la present ciutat y vegueria, com ells havien
reportada la dita embaxada a dits senyors consellers, la qual havien explicada de paraula, y que
dits senyors consellers los havien fet de resposta
que estavan molts certs de la mercè que·ls feyen
los senyors deputats y que la mateixa correspondència tindran, y que en havent-hi Consell
de Cent, manaran legir la dita embaxada en
aquell, y que de la resolució se pendria, ne donaran avís a ses senyories.

Agost MDCXXXVII
Dissabte, al primer. En aquest die lo doctor en
arts y en medicina Joan Phelip Argila, present
en lo consistori de ses senyories, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació com lo magnífich Francesch Descallar y
Surribas, sobrecullidor del General de la part de
levant, està desganat de tarsianas dobles y per
consegüent, no poder acudir a la obligació de
son offici, y açò dix saber per visitar-lo de present, la qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die en la tarda los senyors deputats juntaren en la present casa las trenta-sis
personas eletas, en la qual junta // 267v // assistiren los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo
senyor oÿdor real qui dies fa és fora la present

ciutat, y los magnífichs assessors y advocat fiscal
y las personas infrascritas y següents ço és, per lo
estament ecclesiàstich, lo sacristà Roig, lo degà
Reart, lo canonge Puig, lo canonge Palau, lo canonge Claris, don Ramon Semmanat, lo canonge Besora. Per lo estament militar, Luýs Lull y
de Boxadors, don Joan de Peguera, Francesch
Joan de Vergós, Francesch de Tamarit, don Joseph Terré, Domingo Moradell, Jaume Ros,
Francesch Puigjaner. Per lo estament real, lo
conseller segon, Diego Monfar y Sorts, Ramon
Romeu, Francesch Bru, Antoni Magarola, Jacinto Sala, // 268r // Bernat Valencas, Hierònym
de Navel. En la qual junta fonch legida la provisió o declaració feta en la Real Audiència, sobre
lo dubte posat en dita Real Audiència per lo síndich del General, declarat lo die de aÿr, la qual
declaració és del tenor següent:

cia, iunctis tribus aulis et prestito prius juramento per dictum cancillerum et doctores Regiae Audiencia, iuxta formam constitutionis «Poch valdria», in sequendo conclusionem in dicta Regia
Audiencia factam, providet et declarat per regias litteras expedidas Madriti die quarta dicti
mensis junii et per dictum preconium iussu excellentissimi domini locumtenentis generalis cum
firmis sive subscriptionibus regentium Regiam
Cancilleriam, Regiam Thesaurariam et mandati scribam die 13 eiusdem mensis publicatum,
in quo die litterae sunt insertae non esse contrafactum usaticis Barcinonae, constitucionibus et
stylis Cathaloniae, et consequenter, dubium per
sindicus Generalis Cathaloniae propositum cum
suplicatione oblata 21 currentis, non procedere
concessa copia int. Don Franciscus de Eril, cancellarius».

«Provisio regia. Die XXXI mensis julii anno a
Nativitate Domini MDCXXXVII, visa suplicatione
oblata per Ivonem Garbi et de Llordat et cetera.
Attento licet per sindicum Generalis Cathaloniae praetensum fuit per supra dictas litteras,
sub data Madriti quarti junii 1637, et per publicationem earum et preconii de mandato suae
excellenciae ordinati decima tercia eorundem
mensis et anni, et per subscriptiones in eodem
praeconio appositas per noblem regentem Cancelleriam et magnificum regentem Thesaurariam
et Michaelem Peres, scribam mandamenti, contrafactum esse usatico «Princeps namque», sub titulo «De jure fisci constitutionibus usaticis Cathaloniae», eo quia fuerunt expeditae citra casu
dicti usatici et sua regia magestate in presenti
Principatu non exhistente. Quia tamen substantia et effectus dispositionis dictarum literarum
quae positus attendi debet, non continent quod ex
nunc accedatur ad faciendum juramentum cum
armis et victu seu alimentis, ad partes Principatus vel commitatuum pro ut tenentur iuxta formam et modum quibus in dicto usatico continetur, et ad effectum supra dictum, ut patit in illis
verbis ibi. «Y a vosotros y a cada uno de vos mandamos, assí mesmo, debaxo de las penas en el usage contenidas, que el die que se os senyalaré, con
vuestras armas y vituallas acudáys a las partes de
los dichos Principado y condados de Rossellón y
Cerdanya, como estáys obligados en la forma y de
la manera que el dicho usage se contiene, para el
efecto sobradicho». Et per consequens, ex dictis
verbis caetera alia regulari // 268v // debent tanque posita ad finem disponendi monitionem ad
quam dirigentur non per viam recursus, sed dum
taxat per modum praeparationem et interim paretur terra adjuvamen suo casu faciendum et ill
[...] quod pro formalitate actus requiritur in
actu preparante qualis est iste minime desideratur. His igitur et aliis presentis processus mentis
attentis et alteris facto verbo in Regia Audien-

E legida aquella, fonch resolt que se’n donàs
rahó a las personas dels tres estaments, les quals
los senyors deputats ma(na)ssen juntar quant
més prest sie possible.
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E ses senyories, inseguint lo parer de dita junta,
manaren juntar las persones dels tres estaments
per lo endemà a las sis horas de la tarda, ab la
forma acostumada.
Diumenge, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats, ab intervenció dels senyors
oÿdors de comptes del dit General, per medi
dels molt reverent noble y magnífichs senyors lo
doctor Joan Reart, degà de Tortosa, don Vicents de Magarola y Joseph Miquel // 269r //
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
embaxada, que és tercera, acerca dels excessos y
desordes comesos per los capitans y soldats, y
altra gent de guerra que la magestat del rey nostre senyor, de molts anys a esta part, té alojats
en aquesta província, la qual havien explicada
primer de paraula y després en scrits, del tenor
següent:
«Tercera embaxada feta sa excel·lència per los
excessos dels soldats. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputatsa y oÿdors del General
de Cathalunya, ab embaxadas de 23 y 28 del
corrent, extrajudicialment representaren a vostra excel·lència las oppressions, vaxacions, desordes y excessos que los capitans, axí de cavall
com de peu, soldats, officials y ministres de
aquells, que de algun temps atràs ha que estan
alojats en la ciutat de Elna, vilas y lochs del
comtat de Rosselló y terra de Conflent han fet,
a. a continuació ratllat, del General.
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y de cada die van fent, axí a las universitats y comuns de ditas vilas y lochs, com als naturals habitants y particulars de aquellas. Y que de las informacions rebudas per dits senyors deputats y
oÿdors, còpia de las quals se ha entregada a vostra excel·lència, constava que lo alferes don
Joan Gustamante, lo capità de cavalls Francisco
Plassa y altres, en dita primera embaxada especificat, se han fet donar de menjar y bèurer ab
violència y per força, per a sas personas. Y axí
mateix lo que han hagut de menester per a sos
cavalls, fent per dit effecte notables extorsions y
vexacions, axí als comuns de ditas vilas y lochs,
com als particulars y habitants de aquellas, com
és capturar a moltas personas y ab aquellas exercir molts actes de jurisdicció, y robant aquellas,
prenent-se de sa pròpria auctoritat, las claus dels
portals, axí de la ciutat de Elna, com de moltas
altres vilas y lochs de dit comtat de Rosselló y
terra de Conflent, fent-se amos y senyors, sens
voler dexara entrar ni exir als provincials, naturals y habitants en dita vilas y lochs, exhigint y
extorquint per rahó del hospedatge y alojament, grans quantitats de diner, axí de dits comuns, com dels particulars de aquells. Y que //
269v // tots los sobredits procehiments, axí los
fets en dit comtat de Rosselló y terra de Conflent, com los fets en la vila de Caldes de Monbuy y loch de Badalona, eren en notòria contrafacció y violació de las generals constitucions de
Cathalunya y en particular, de la constitució
vintena del títol «Que nous vectigals», y que los
sobredits y los demés especificats en dita primera embaxada, fossen punits y castigats com ha
contrafactors y violadors de las generals constitucions de Cathalunya y en particular, de dita
constitució 20 de dit títol, suplicant que tots los
sobredits fets fossen revocats, com ha fets contra las generals constitucions, lo que dits deputats y oÿdors fins al die de vuy, no·u han obtingut de vostra excel·lència en notable dany, axí
dels comuns de ditas vilas y lochs, com dels naturals y habitants de aquellas, suplican per ço,
dits deputats y oÿdors a vostra excel·lència extrajudicialment, ab esta tercera embaxada, lo
mateix que tenen suplicat ab ditas primera y segona embaxadas, que de la mà de vostra excel·lència ho rebran a singular gràcia y mercè».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, faltant en
aquell lo senyor oÿdor real qui molts dies ha és
fora la present ciutat y vegueria, que ells eren
anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, ab cotxos, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputaa. a continuació ratllat, entrar.
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ció, y havian reportada a dita sa excel·lència la
dita embaxada, la qual li havien explicada primer de paraula y aprés donada en scrits, del
modo y manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que rebuda aquella per sa excel·lència, los havia respost que ja havia respost
los processos li havien donats ab la última embaxada no·s podian mirar tant prest, y que si·s
quexaven los provincials, procurarie satisfer a las
parts.
En aquest mateix die en la tarda, se tingué junta
de brassos en la present casa, cridats del die present, en las quals entre- // 270r // vingueren les
persones dels tres estaments següents ço és, per
lo estament ecclesiàstich los senyors, don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctor Joseph Rovira, canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Diego Palau, canonge de
Vich, lo doctor Joan Reart, degà de Tortosa.
Per lo estament militar los senyors, Luýs Lull y
de Boxadors, don Francesch Junyent, Jaume
Ros, don Joan de Peguera, Francesch de Tamarit, Hierònym Miquel, Joseph Spuny, Francesch Vergós, don Joachim Margarit, Francesch
Puigjaner, Luýs València, Alexandre de Boxadors y Busquets, Bernat Miquel, don Diego de
Lentorn, Hierònym Calders, don Francesch de
Vallgornera y Senjust, don Joseph Terré, don
Jaume Falcó, don Luýs de Peguera, don Joan
Semmanat, misser Ivó Garbí y de Lordat, Hierònym de Areny, don Joseph Ripoll, // 270v //
don Jan Corteron, Bernat Vilallonga, don Vicents Magarola. Per lo estament real los senyors, lo conseller segon, Jaume Damians,
Agustí Dalmau, Joseph Urrea, Hierònym Romeu, Jaume Bru, Antoni Magarola, Francesch
Bru y Joseph Damians. Los quals junts y congregats en las salas dels reys, fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Inseguint la resolució
presa per vostra senyoria en la última junta dels
tres estaments tingudes a 22 del passat, havem
continuat totas las diligèncias que han aparegut
a propòsit, per a la bona direcció de la matèria
corrent del usatge «Princeps namque», en conseqüència de la qual, los magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats feren un memorial de què vostra senyoria ne té notícia, manifestant ab ell, la justícia del Principat en orde al
dubte proposat sobre la contrafacció del dit
usatge y altres constitucions a ell aplicables,
usos, styls y consuetuts de la terra, sobre que per
los magnífichs assessors y doctors Fontanella y
Boix se ha informat plenament, a las tres salas
juntas del Real Consell y a cada hu dels magnífichs doctors de aquell, en particular, donantse’ls còpia de dit memorial. Y després de totas

la present ciutat per encantar los drets del General, galeres y monedes, los quals foren liurats.

aquestas y de las demés precedents diligèncias
fetas en aquest negoci, ab consell y parer de vostra senyoria, de las trenta-sis personas eletas y
dels dits magnífichs assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, al qual nos som sempre ajustats
sens discrepar un punt, ni faltar a nostra obligació, divendres a trenta-hu del passat, lo Consell
Real féu declaració en dita causa del dubte la
qual se legirà a vostra senyoria, y fou intimada al
síndich del General, lo die de aÿr que comptàvem // 271r // al primer del corrent, encontinent
manàrem pèndrer còpia, la qual haguda, procuràrem juntar las trenta-sis personas eletas per la
dita matèria, a les quals donàrem notícia de totas
estas cosas com la donam a vostra senyoria, estimant com estimam, ab lo major effecte que podem explicar la mercè que de vostra senyoria havem rebut, axí en acudir ab puntualitat a las
juntas com ab lo consell que ab tanta prudència
y maduresa per vostra senyoria sens és dat, la
qual esperam continuarà vostra senyoria ferla·ns en tota occasió, offerint per nostra part, la
deguda correspondència y voluntat ab que sempre havem desijat servir a vostra senyoria».

Divendres, a VII. En aquest die lo honorable Joseph Pons, caldarer, ciutadà de Barcelona, com
ha procurador ab bastant poder del honorable
Alfonso Monfages, mercader de la vila de Cervera residint en la ciutat de Leyda, altre dels taulers, cullidors y guardas del General de la dita
ciutat y col·lecta de Leyda, com de sa procura
consta ab acte rebut en dita vila de Cervera, en
poder del discret Andreu Benet Saurina, notari
públich de dita vila de Cervera, als quatre del
present y corrent mes de agost, com dit notari
ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories // 272r // lo dit offici que dit son principal obté, de altre dels taulers, cullidors y guardas del General de la dita ciutat y col·lecta de
Leyda, en favor de Pere Codina, çabater de dita
vila de Cervera, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la renunciació de dit offici y
provehir aquell en persona de dit Pere Codina,
attès dit offici és dels antichs, que ademés és de
rahó y justícia, dit son principal ho rebrà a singular mercè de ses senyories. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y
en quant podian y per capítols de Cort los era lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis los honorables Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

Y encontinent, legida la dita proposició y declaració del dubte, lo dit senyor conseller segon se
alsà prenent còpia de la dit proposició y còpia
de dita declaració y se’n anà en la casa de la dita
ciutat per consultar aquella ab los demés senyors consellers, y al cap de una hora, poch més
o manco, tornà lo dit senyor conseller y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch en presència de
dits brassos legit, aconsellaren que, estimant a
ses senyories lo haver, ab tanta prudència y puntualitat, diligenciat estas matèrias pendents,
sens levar mà d’ellas, com ho ensenyen los bons
effectes que han obtat, sien servits dits senyors
deputats continuar las que aparexeran convenir,
y se espera de ses senyories que seran las que
convindran en tota occasió que·s necessitarà
d’ellas, servint-se manar dar notícia de la declaració del dubte al savi Consell de Cent, molt
il·lustres Capítol y bras militar.
Dilluns, a III. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors, exceptat lo senyor real qui molts dies
ha és fora la present ciutat y vegueria, anaren
consistorialment en la Lotja de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y de galeres
e monedas.
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Dissabte, a VIII. En aquest die los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la
mar de la present ciutat per a tornar al encant
los arrendaments dels drets de General y galeres, attès hi ha hagut persones qui han offert dir
major dita, de la que ere estada liurada.
En aquest mateix die en la tarda, los dits senyors
deputats anaren consistorialment en dita Lotja
per a arrendar los drets del General y galeres, y
porrogaren lo dit encant per lo dimars pròxim
de matí.
272v

Dimecres, a V. Festa del gloriós sanct Domingo.
En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la present ciutat per a fer
encantar los drets del General y de galeres, ab la
forma acostumada.
Dijous, a VI. En aquest die los senyors deputats
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
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Dimars, a XI. En aquest die en la matinada, los
senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a encantar los drets de General y galeres.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori ses senyories, Francesch Corratger y Mestre, mercader credenser del General
de Cathalunya en la taula de la present ciutat,
de paraula digué a ses senyories que ell renunciava com renuncià, lo dit son offici de credenser del General, en persona del reverent Joan
Buhigues, prevere y canonge de la iglésia de
Sancta Anna de la present ciutat, ab los salaris y

[ 1637 ]

[ 1637 ]

emoluments, drets, privilegis y prerrogatives al
dit offici pertanyents, suplicant a ses senyories
que, attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s
poden vèndrer y alienar, comforme disposició
de capítols y actes de Cort, admetés la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona del
dit reverent Joan Bohigues. E ses senyories, de
paraula respongueren que, a bé que dit offici sia
dels antichs y que dit Francesch Corratger se
puga desfer de aquell, en persona per ell nomenadora, segons capítols y actes de Cort, pràtigues, styls del dit General, emperò per quant lo
dit Francesch Corratger y Mestre és obligat
com ha fermança y principal pagador per lo
quòndam Pere Oller, mercader de Barcelona,
del qual obtingué dit offici dit Corratger, en
notables quantitat deguda al General, comforme consta ab acte rebut en la scrivania major de
aquell a deu de juny 1623, en lo qual per dit
Corratger y Mestre, entre altres coses, és estat
fet special obligació y hipotheca al dit General
de dit son official de credenser, y axí se fa dificultat a la admissió de la dita renunciació, que
primer dit reverent Joan Buhigues no se obligue al mateix die 20 al que de aquell se resta,
devant lo die present, ab la mateixa special hipotheca y obligació de dit offici, obligant-se en
pagar dita quantitat al dit General ab los terminis y pagues que en lo dit acte estan contenguts.
Y encontinent, entrat en lo consistori de ses //
273r // senyories lo dit Buhigues, digué y representà de paraula que ell se acontentava de entrar
en la mateixa obligació en la qual estava dit
Corratger y se obligaria, axí mateix, en tot lo
que aquell està obligat al dit General, en virtut
del dit acte fet per dit quòndam Pere Oller al dit
General, dit die de deu de juny de dit any 1623,
en lo qual, com dalt està dit, és fermança dit
Francesch Corratger en la quantitat en dit acte
contenguda pagadora, com en lo dit acte està
contengut y que encontinent, per ses senyories
se li procehesca lo dit offici, farà y firmarà lo
acte de la obligació per ell promesa a ses senyories, ab special hipotheca del dit offici y general
obligació de sa persona y béns com ha deutes
fiscals y reals, ab stipulació y jurament y altres
clàusules, renunciacions y cauthelas en semblants actes posar, acostumades a coneguda del
scrivà major y secretari del dit General. E ses
senyories, attesa la dita offerta feta a ses senyories per lo dit Joan Buhigues, present en consistori, ab lo effecte de aquella y no altrament, admeten la dita renunciació si y en quant podian y
per capítols de Cort los és lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.

ja de la mar per a arrendar los drets de monedas
y General y liuraren aquells ço és, lo dret de galeresa per preu de dotse mil y deu liuras per
quiscun any y lo de General per trenta-dos mília
y deu liuras per any.
273v

Dimecres, a XII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lot764

En aquest mateix die vingué en lo consistori de
ses senyories Miquel Peres, scrivà de manament
de la magestat del rey nostre senyor en aquesta
província, la qual liurà y entregà en mà y poder
de ses senyories una letra real de la magestat del
rey nostre senyor, la qual venia dirigida a ses
senyories. Y aquella rebuda manaren a mi Antoni Joan Fita, legís, y legida, manaren fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«El rey.
Diputados, he entendido por carta del duque de
Cardona, mi lugarteniente y capitán general en
essa provincia, al servicio que havéys hecho en libras, ocho mil libras para reparo y fortificación
de los castillos de Perpinyán y Salses y Reduto del
Grao y los mil scudos más para adrezar las puentas y rastillos a su instancia. Y después de daros
gracias por esto, he querido que entendiéssedes por
carta mía, quan servido quedo dello, y encargaros, com hago, libréys más cantidad para las obras
de Salses, el Grao y Rossal de lo mismo que se resta
deviendo del servicio del anyo 1585, por ser tanb
necessario en la occasión presente, como sabéys y
assí os lo encargo. Dada en Madrid, a XXII de julio MDCXXXVII. Yo el rey.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
Dijous, a XIII. En aquest die lo molt reverent
senyor don Jacinto Descallar, canonge de la
Seu de Barcelona, official dels ploms del Generalc // 274r // y bolla de tota Cathalunya, firmà
àpocha al reverent Joseph Palaudàries, prevere,
racional del General y present casa de la Deputació, present, de un mollo de bronso de fer
ploms de guardes, lo qual s’és refet de altre
mollo vell de guardes, lo entrego del qual féu
dit racional de orde y manament de ses senyories, y aquell entregat en presència dels notaris
y testimonis. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
Divendres, a

XIIIIo.

En aquest die lo doctor en

a. a continuació ratllat, y General.
b. tan, interlineat.
c. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1779-1780.

275r

arts y en medicina Joan Castelló, present en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories que lo honorable Jacinto Vernet,
mercader ajudant comú del racional y regent los
comptes, està malalt en lo lit ab febra contínua,
sengrat sinch vegades y per consegüent, no poder servir son offici y açò per visitar-lo cada dia,
la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

tituhit personalmenta // 276r // en la scrivania
major del dit General, féu relació, com ell lo die
de aÿr, de orde y manament de ses senyories,
presentà las demuntditas letras monitòrias a dit
don Joachim Carbonell, canonge y comissari
demuntdit, personalment trobat en sa casa, a la
qual relació foren presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

Dissabte, aa XV. Festa de Nostra Senyora.

Divendres, a XXVIII. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, los senyors deputats militar y
ecclesiàstich absents, anaren consistorialment
ab cotxos, ab los porters y masses grans devant,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, anaren a regonèxer las
fonts del dit General, lo que feren per a satisfer a
la obligació de lur càrrech, com és acostumat
quiscun any.

Dilluns, a XXIIIIo. Festa de sanct Barthomeu.
Dimars, a XXV. En aquest die lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi dels
molt reverents, nobles senyors lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge, y don Jacinto
Descallar, canonge tots de la Seu de Barcelona,
enviaren als molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors, una embaxada de paraula, la qual explicaren a ses senyories en son consistori ab la forma següent:

Dissabte, a XXVIIIIo. En aquest die lo honorable
Gaspar Cassany, mercader de la ciutat de Leyda,
com ha procurador ab bastant poder de Batista
Prats, mercader de la dita vila, altre dels taulers,
receptors, cullidors y guardas del General de
dita ciutat de Leyda, // 276v // com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Vicents Comasorda, notari públich de dita ciutat de Leyda,
a 23 del present y corrent mes de agost, com dit
notari ab ses certificatòries letres ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat lo dit offici del altre
de dits taulers, cullidors y guardas del General
de la dita ciutat de Leyda, lo qual dit son principal obté en mà y poder de ses senyories, en favor de ell dit Gaspar Cassany, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en son favor, attès
dit offici és dels comprats y per consegüent, segons capítols de Cort, poder-se’n desfer en favor de la persona a ell ben vista, hàbil y suficient
per a regir aquell. E ses senyories respongueren
que admetian la dita renunciació si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès. Presents per testimonis Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

«Dona Eleonor de Agullana ha presentat un
beneffici en la diòcesis de Gerona, // 275v // de
patronat de sa casa, a un criat seu de nació aragonès y per ser persona extra regnum, és contra
constitució de aquest Principat y, juntament
contra constitució provincial de Tarragona, suplicà lo dit molt il·lustre Capítol a ses senyories
que, com ha protectors y defensors de las generals constitucions de aquesta província, sien
servits exir a la defensa de esta causa, de la qual
és jutge don Joachim Carbonell, canonge de la
Seu de Barcelona, com a commissari apostòlich
que, ademés és de justícia, dit molt il·lustre Capítol ho rebe a singular mercè de ses senyories».
Dimecres, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, lo ecclesiàstich absent
de la present ciutat, manaren a Pere Dalmau,
hu dels porters ordinaris del dit General, que
presentàs de orde y manament de ses senyories
al reverent don Joachim Carbonell, canonge de
la Seu de Barcelona, commissari apostòlich,
unas letras munitòries acerca que ninguna persona que no sie natural de aquesta província no
puga tenir offici ni beneffici ecclesiàstich, còpia
de la qual volen ses senyories ser cusida en lo
present dietari. Consuatur papirus signatus littera A.

Setembre MDCXXXVII
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E aprés a 27 de dit mes y any, Pere Dalmau, hu
dels verguers ordinaris de la present casa, consa. a continuació ratllat, X.
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Dissabte, a V. En aquest die, entre las deu y
onse horas de la matinada, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, faltant en
aquell lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo magnía. a continuació: ALENTORN, LUPIÀ, PRATS. [Memorial sobre la provisió de càrrecs i prebendes eclesiàstiques a
estrangers. 1637], 1 full (ACA, Generalitat, Dietari Nº 42,
entre els folis 275v-276r).

[ 1637 ]

[ 1637 ]

fich Miquel Pérez, scrivà de manament del rey
nostre senyor, lo qual donà y presentà a ses senyories una carta del excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general // 277v // de sa magestat en aquesta
província de Cathalunya, de tres del corrent, y
aquella desclogueren y fonch legida per mi Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari del dit
General, la qual legida manaren fos cusida en lo
present dietari. Consuatur signatus littera A.
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Dissabte, a XII. En aquest die los senyors deputats reberen per mans de Pau Claret, correu del
General y present casa de la Deputació, una carta del agent del General de Cathalunya en Cort
de sa magestat, la qual desclosa manaren a mi
Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà
major y secretari del General de Cathalunya, legís aquella, y legida, fos cusida en lo present
dietari. Consuatur signatus litera A.
Dilluns, a XIIIIo. Festa de Sancta Creu.

Dilluns, a VII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
magnífich Miquel Peres, scrivà de manament
del rey nostre senyor, lo qual donà y presentà a
ses senyories una carta del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general de sa magestat en aquesta província de Cathalunya, de quatre del corrent, y
aquella desclogueren y fou legida per mi Antoni
Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà
major y secretari del General, la qual legida manaren fos cusida en lo present dietari. Consuatur signatus littera B.

Dimars, a XV. En aquest die ses senyories reberen
una carta de excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, la qual manaren fos cusida
en lo present dietari. Signat de número 1.a
279r

Dimecres, a VIIIIo. En aquest die lo honorable
Gabriel Soler, droguer ciutadà de Barcelona,
com ha procurador ab bastant poder de Francesch Gorchs, naturala // 278r // de la parrochia
de Sanct Pere de Tarrassa, bisbat de Barcelona,
altre dels cullidors, taulers y guardas del General de dita vila de Tarrassa, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Joseph Mas,
notari real de dita vila, als vuit del present y corrent mes de setembre, com dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom, present
en lo consistori de ses senyories, absent de
aquell lo senyor deputat ecclesiàstich, tocades
les nou hores y un quart de la matinada, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici que dit son principal obté, del altre dels taulers, cullidors y guardes del General de la dita
parròchia de Sanct Pere de Tarrassa, en favor de
Joan Font, pagès de dita parròchia, suplicant a
ses senyories fossen servits, attès dit offici és dels
comprats, admètrer-li la renunciació de aquell y
provehir-lo en persona de dit Joan Font, attès
dit offici com és dit, és dels vendibles, que dit
son principal ho rebrà de la mà de ses senyories
a singular gràcia y mercè. E ses senyories respongueren que en aquell punt havia tocat nou
horas y un quart de la matinada y que exceptaven la renunciació, si y en quant podien, y per
capítols de Cort los és lícit y permès, ab què dit
Gorchs sie viu y no altrament. Presents per testimonis Ramon Saqués, passamaner, y Jacinto
Barthomeu, pintor, ciutadans de Barcelona.
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 5, pàgs.
1780-1781.
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En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya, lo
ecclesiàstich absent del consistori y present casa
de la Deputació, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, per medi del
noble don Francisco Vilalba y Joseph Móra,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després liuraren en mà de dits senyors
consellers en scrits, que és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general, ab sa carta de deu del
corrent, scriu als molt il·lustres senyors deputats
la gran falta que·y ha de arcabussos y mosquets
en lo comtat de Rosselló y en tot lo Principat, y
los que té sa magestat en sos magatsems són tant
necessàrias per a la gent forastera que acut al
exèrcit, que ab ells no poden ser socorreguts los
naturals. Y axí diu que dits deputats procuren remediarb esta falta. Y com de present lo General
estiga exausto de arcabussos y mosquets, per haver-ne emprestats estos dies atràs molta summa
a diversas universitats, y dits deputats desijen
summament acudir al servey de sa magestat y de
sa excel·lència en lo que se’ls demana majorment, en occasió tant apretada, suplican per ço,
dits deputats a vostra senyoria, sia servit volerlos emprestar sinch o sis mil bocas de foch, o las
que porà, per al effecte referit, offerint-se restituhir y tornar-los a la ciutat de la mateixa bondat
e integritat que se’ls emprestaran y per ço, donar
la caució necessària, que·u rebran de vostra senyoria a singular gràcia y mercè».
E tornats dits embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien reportada a dits senyors
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1781
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consellers la dita embaxada, la qual havien explicada de paraula y després donada en scrits, de
la manera que per ses senyories // 279v // los ere
estat ordenat, y que dits senyors consellers los
havian fet de resposta que mirarien y consultarien aquella y que de la resolució pendrian, faria
sabidors a ses senyories.
Dijous, a XVII. En aquest die los senyors deputats, lo ecclesiàstich absent del consistori y present casa per sa indisposició, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes del dit General, manaren a mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, notificàs y interpel·làs als magnífichs
assessors, advocat fiscal y procurador fiscal del
dit General, de què passassen avant en totas las
causas de contrafacció de constitucions y leys de
la terra, tant de soldats, de pares inquisidors y
mandatos, com altres, fent per a d’assò totas las
diligèncias, papers y scriptures que·s deuen fer y
tocan a lur offici respective. Y si per no haver revocat los doctors del Real Consell, las contrafaccions de constitucions fetas per los capitans,
soldats y altra gent de guerra que la magestat
del rey nostre senyor, de molts anys a esta part,
té alojats en aquest principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, poden y
deuen, dits deputats, alsar-los y dexar-los de pagar los salaris ordinaris, protestant-los tots los
danys que per no alcansar lo reparo de ditas
contrafaccions, en ningun temps los ne porian
venir, offerint-se dits deputats, que per lur part
no dexaran de posar en exequució tot lo que los
aconsellaran haver-se de fer, per alcansar lo reparo de ditas contrafaccions de constitucions.
Postea vero die decima octava praedictis mensis et
anno supra dicta protestatio fuit intimata et notificata dictis magnificus assessoribus, advocatus
fiscali et procuratori fiscali repertis personaliter
intus domus Deputationis et in stantia dicto lo
consistori petit et lecta per me, dictum scribam
majorem, respondentes dixerunt «que ells dits
magnífichs assessors y advocat fiscal responen,
que en totas las matèrias de contrafaccions que
lo consistori los he ordenat mirassen y ordenassen, han donat lur vots en scrits // 280r // y en
exequució de aquells, las scriptures eren necessàries per alcansar lo reparo de las contrafaccions, com consta en lo present dietari. Y quant
a la dels pares inquisidors, tenen donada al síndich del General la segona suplicació per a obtenir segonas letras. Y en la dels mandatos està firmat lo dubte y han aconsellat a ses senyories
que, per los medis ben vistos, procurassen la declaració del dubte. Y en quant a laa contrafacció
dels soldats de Perpinyà, tenen fetas totas las
a. a continuació ratllat, declaració.
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provisions y scriptures concernents a la matèria,
les quals se són entregadas a vostres senyories y
al notari dels processos, com en ell se pot vèurer. Y en quant al salari dels doctors de la Real
Audiència, sempre que vostra senyoria los manarà donar los processos y papers fahents en esta
matèria, procehiran lo de justícia, y dits magnífichs assessors estan sempre promptes en servir y
aconsellar a vostra senyoria y donar-los descàrrech de las obligacions de sos officis y lo procurador adereix a la resposta feta per lo magnífich
advocat fiscal, y que per sa part ha fetas las diligèncias li tocaven per rahó de son offici y està
prompte y aparellat a fer tot lo que ses senyories
li manaran, en rahó de son offici, sens pèrdrer
punt». Presents a estas cosas per testimonis, los
honorables Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XVIIIIo. En aquest die los senyors deputats reberen en son consistori per mans de
Pau Claret, correu del General y present casa de
la Deputació, una carta del agent del General de
Cathalunya // 280v // en Cort de sa magestat, la
qual desclosa manaren a mi Antoni Joan Fita,
notari de Barcelona, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, legís en consistori
aquella, faltant en aquell lo senyor deputat ecclesiàstich lo qual, per sa indisposició, no exia
de casa, y legida, trobaren ser la resposta feya
dita gent a dits senyors deputats, de com havia
donada a sa magestat la carta ab la qual se li suplicava fos servit provehir las plassas, que tant
temps ha, vaccan en aquesta Real Audiència de
Cathalunya, y axí manaren que la dita carta fos
originalment cusida en lo present dietari. Consuatur dicta epistola signata littera A.
Dimars, a XXII. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories, ab embaxada dels molt
il·lustres senyors consellers, los senyors don Joachim Margarit y de Reguer y Hierònym de Navel, ciutadàa honrat de Barcelona, los quals de
paraula explicaren queb // 281r // com a vint-ysinch de juny proppassat, fos de part de la ciutat,
reportat un paper a ses senyories, contenint una
embaxada per part de la ciutat a sa excel·lència
feta, ab què en effecte se li suplicava fos servit
manar revocar la crida feta a tretse de dit mes de
juny, en orde a la declaració del usatge «Princeps
namque» y publicació de aquella, y parar en la
exequució del disposat en dita declaració, per
observança del dit usatge y altres drets, consuetuts, styls y pràtigues de aquesta pàtria, la qual
scriptura, per inadvertència, fou reportada a ses
senyories, havent-los·ne de aportar altra, contea. a continuació ratllat, de.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1781.
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nint lo mateix que aquella, més ben ordenada y
dictada. Y havent-ho advertit los senyors consellers, que per ço suplicaven a ses senyories, de
part de dits senyors consellers, fossen servits manar-los restituhir aquella scriptura y, en loch de
aquella, posar la altra que com és dit estava ordenada ab millor styl, que és la que ara dexen a ses
senyories, y és la mateixa que·s dona a sa excel·lència y al bras militar, que és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya han
fet sabidors als consellers y savi Consell de
Cent, del que ab embaxada havem suplicat a
vostra excel·lència manar publicar, per la declaració del usatge «Princeps namque», feta per lo
rey nostre senyor, per preténdrer ha encontrat
aquella ab dit usatge y altres generals constitucions y drets de la pàtria, y juntament los han
demanat se interposassen ab vostra excel·lència
per a què obtinguen la revocació han suplicat de
dites crides lo savi Consell de Cent, continuant
lo que en altres semblants occasions ha fet y animat en la present, de la mercè té experimentat
ab vostra excel·lència, y quant zelós és de la observança de ditas constitucions y que aquellas
no reban prejudici algú, ha deliberat suplicar a
vostra excel·lència, com ho fem, per sa part sie
de son servey dar mercè als dits deputats, en lo
que ab dita embaxada, en orde a la revocació de
dites crides, li han suplicat, que la ciutat la //
281v // tindrà per pròpria y regonexerà a vostra
excel·lència noves obligacions y tant augmentades, com ho serà la mercè que espera rèbrer en
esta particular de vostra excel·lència».
E ses senyories respongueren que ells consultarien dit negoci y que estiguessen certs dits senyors consellers que, en tot lo que porien, donarien gust a la ciutat, ho feran.
Divendres, a XXV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en arts y en medicinaa ... Brossa, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories,
féu relació, com lo noble don Phelip de Lentorn, ajudant del racional, està detingut de malaltia corporal en lo lit, sengrat dos vegades, ab
molt gran perill de sa vida, de tal manera que no
li és possible poder servir son offici, lo que diu
saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present,
la qual relació manaren ses senyors fos continuada en lo present dietari.
282r

Dilluns, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent,
per medi dels magnífichs Joseph Jover, donsell,

y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren a ses senyories una embaxada en scrits,
dient contenir la resposta feyen dits senyors
consellers a la embaxada, que per ses senyories
los fonch feta a setse del present y corrent mes
de setembre, la qual explicaren primer de paraula y després donaren a ses senyories en scrits, y
aquella rebuda, manaren a mi Antoni Joan Fita,
notari de Barcelona, scrivà major y secretari del
dit General, legís aquella y legida fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Les moltes occupacions
que han tingut los senyors consellers, no·ls han
donat loch, fins lo die de aÿr, ha representar
com representaren y proposaren // 282v // en lo
savi Consell de Cent, lo contingut ab la embaxada fou servit vostra senyoria manar-los fer, en
orde a les sis mil boques de foch, que per via de
ampréstech, significan lo servís esta ciutat, restàn, dit Consell, molt apeserat de no poder servir a vostra senyoria ab dites armes, axí perquè
com vostra senyoria veu, les està empleant ab la
gent de guerra que està allistant en servey de sa
magestat y en ajuda de son real exèrcit, y tenir
falta d’ellas que, per no tenir las que han menester, ne fa fer les que li són possible, com també
per estar preparada en cas de invasions de enemichs, dels quals se pot témer comforme las intel·ligèncias que d’ells se tenen, no és possible a
esta ciutat, en manera alguna, disminuir las pocas que té en la occasió present, desijant se’n offerescan moltas per a què ab ellas, vege y experimente vostra senyoria nostra bona disposició,
que és y serà sempre de servir a vostra senyoria
en conformitat y correspondència de las dos cases».
E ses senyories respongueren de paraula, que
agrahien lo bon cuydado havien tingut del que
los havien demanat ses senyories y que folgarien
tenir occasió, no obstant que la present ciutat
no·ls hage pogut fer mercè, per no trobar-se la
comoditat de dexar-los lo que se’ls demanava,
de poder servir a dits senyors consellers.
Dimars, a XXVIIIIo. Festa de sanct Miquel de setembre. En aquest die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo magnífich
Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor, lo qual donà y liurà a ses senyories
una carta de la magestat del rey nostre senyor,
ab las degudas solempnitats despedida, dada en
Madrit a vint del corrent, la qual rebuda, manaren ses senyories legir aquella a mi Antoni Joan
Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major
y secretari del General de Cathalunya,a // 283r //
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1781-1782.
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y legida, la continuàs en lo present dietari, la
qual és del tenor següent:
«El rey.
Diputados, del duque de Cardona he entendido
el buen ánimo con que estáys de servirme en la occasión presente de hallarse mis armas en Francia
y que la execución del os embaraza el capítulo 2
de las Cortes del anyo 1599. Y si bien espero, del
amor y fidelidad con que siempre havéis acudido
a mi servicio y al de los senyores reyes, mis predecessores, que para assistir al duque con gente, para
la defensa de los puestos que tiene occupados, habréys, quando legue esta, vensido todas las dificuldades que se os offrecían, particularmente siendo
reputación de essa provincia que lo que se fuere
conquistando en Francia, se conserve como parte y
porción en el dominio della, me ha parezido significaros la confiansa con que quedo de que obraréys de manera en esta ocasión, que con vuestro
exemplo se experimenten los effectos que se dessean
y, juntamente, he querido desiros, para maior
disposición de la materia, y que en ella no halléys
tope alguno, que de todo aquello de que se os puede
hazer cargo, saldré a la satisfacción y os sacaré indempnes de manera que, por esta causa, no padescáys ningun danyo. Y assí espero que los esfuerços
que hazéys para manifestar vuestra fineza serán
tales, que confirmen en mi estimación la que
siempre he hecho de esse Principado y la que haze
deste servicio tan particular, conoseréys en quanto
os tocare. Dada en Madrid, a XX de setiembre
MDCXXXVII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villan(u)eva, secretarius».
283v

Octubre MDCXXXVII
Dijous, al primer. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en son consistori, per
mans del doctora ... Verdaguer, canonge de la
Seu de Urgell, un plech del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general en aquesta provincia de Cathalunya, lo qual desclòs, se trobaren dos cartas,
una de sa excel·lència y altra dels cònsols de la
fidelíssima vila de Perpinyà, dant-los rahó de la
derrota havia fet lo exèrcit del regne de França a
nostre exèrcit, rompent las trinxeras y aportantse’n la artilleria, las quals manaren a mi Antoni
Joan Fita, notari scrivà major y secretari del General, legís aquellas y legides fossen continuades
en lo present dietari.

capità general etcètera. Venerable, noble y
amats de real magestat, en onse del corrent vos
scrigué, avisant-vos com, havent entrat lo exèrcit del rey nostre senyor en lo regne de França y
sitiat la forsa de Leocata, tenian avisos certs de
que lo rey de Fransa estava apparellant exèrcit
per a rómprer las fortificacions que tenia fetas
nostre exèrcit en lo siti de Leocata y entrar en
aquest comtat de Rosselló, par a damnificar-lo y
destruhir-lo. Y com hage posat, en effecte, sos
intents, fent venir a las trinxeras de nostre exèrcit, un gros de vint mil infants y quatre mil cavalls, los quals estanta // 284r // passada, han
romput las trinxeras de nostre exèrcit derrotant
aquell del tot, fent alsar lo siti, prenent las artillerias y retirant-se los que són restats de nostre exèrcit, restant en perill notable los comtats y aquest Principat, sinó és socorregut prest
de la gent de aqueixa província ab gran número d’ella, per haver-se feta ja la convocació
de tots los hómens de aquestos comtats y no ésser bastant. Per ço, vos diem y encarregam, que
ab la major brevedat possible, fasau venir en
aquest comtat lo major número de gent armada que pugau ajuntar, per a resistir al enemich
y impedir als danys que se esperan succehir a
tota la província, que en açò cumplireu ab vostra innata fidelitat, imitant a vostres praedecessors, y sa magestat ho tindrà a accepte servey. Dattus en la vila de Perpinyà als XXVIIIIo
de setembre MDCXXXVII. El duque de Sogorve y
Cardona. Vidit Vinyes, regens. Paulus Franciscus Sola. In Itinerum Locumteniente XII, folei
CLX».
«Carta dels cònsols de la vila de Perpinyà enviada als senyors deputats. Molt il·lustre senyor.
En est punt que són las dos horas de matinada,
havem tingut avís cert com las armas del rey
nostre senyor, que estavan sobre Leucata, estan
rompudes y pardudes, y la gent a tota prissa se
va retirant en la present vila. Nosaltres estam ab
arma procurant la defensa de esta fidelíssima
vila, la qual temem se ha de vèurer ab molts
grans apretos, per venir lo enemich molt poderós y entrar victoriós. Donam est avís a vostres
senyories per a què nos fassan mercè, ab tota diligència, com en les demés occasions nos la han
feta, venir a socórrer-nos en est treball, afflicció
y perill tant gran, que a més serà acudir al // 284v
// de Déu y de sa magestat, que Déu guarde,
serà també acudir a la pròpria defensa de vostres
senyories. E lo senyor guarde a vostres senyories
com pot y nosaltres desijam. Perpinyà y setembre, als XXVIIIIo de MDCXXXVII. Molt il·lustre
senyor de vostra senyoria. Molt affectats servidors qui les mans besan. Los cònsols de la fide-

«Lo duch de Sogorb y de Cardona lloctinent y
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1782.
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líssima vila de Perpinyà. Senyors deputats del
General de Cathalunya».
En aquest mateix die, entre las set y vuit horas
de la matinada, vingueren en consistori de ses
senyories los senyors don Miquel Sala, regent la
Real Cancelleria, y doctor Gabriel Berart, del
Real Consell, los quals digueren y representaren
a ses senyories com lo senyor comte de Sancta
Coloma, lloctinent de capità general, havia rebut en la matinada un despaig de sa excel·lència,
donant avís del succés y estrago que lo exèrcit
del francès havie fet en lo de sa magestat, de què
ses senyories tenian notícia per cartas de sa excel·lència vingudes ab dit despaig, donades al
senyor deputat ecclesiàstich per lo canonge
Verdaguer de la Seu de Urgell, y que axí tinguessen a bé dits senyors deputats, ab tota
promptitut y diligència, fer alguna leva de soldats per a socórrer los nostres que estan derrotats, y acudir a una necessitat tant praecissa y urgent y a la defensa natural de aquesta província
y sos poblats, sens reparar en la disposició dels
capítols 2 y 34 de la Corts del any 1599, que és
ben cert no embarassan aquesta bona facció. Y
que si dit senyor comte de Sancta Coloma no
estigués, com està, tant justament occupat en
estas matèrias, tant del servey de sa magestat y
beneffici de aquesta província, fóra vingut en
persona a suplicar lo mateix a ses senyories.
E ses senyories respongueren que, des de las sis
horas ensà, estaven junts tractant d’esta matèria,
per la qual havien resolt juntar brassos en la present matinada y proposar-los aquest fet, y que
en tot lo que porian, procurarian acudir al servey de sa magestat y beneffici d’esta província.
285r

En aquest mateix die, entre las vuit y nou horas
de la matinada, vingueren ab embaxada de part
del bras militar los senyors don Francisco Grimau, Domingo Moradell, donsell, y Ramon
Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
de part de aquell estament, explicaren a ses senyories fossen servits manar juntar brassos, encontinent y representar en ells las cosas occorrents de la guerra dels comtats de Rosselló, del
que ses senyories tenen avís y són ja publicades
en Barcelona, per a què·s puga pèndrer una
bona y acertada resolució, al servey de Déu, de
sa magestat, beneffici y defensa de aquestos
Principat y comtats.
E ses senyories respongueren que ja havia horas
estavan junts tractant de esta matèria y que havian manat juntar brassos per la hora y punt presents, y que per sa part procurarien acudir al servey de sa magestat y defensa de aquesta
província.
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En aquest mateix die, entre las deu y onse horas
de la mateixa matinada, se tingué junta de brassos, cridats del die present par a tractar de la
guerra dels comtats de Rosselló, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, lo molt il·lustre y revendíssim senyor
bisbe de Barcelona, don Ramon de Queralt,
don Francisco Sans, lo doctor Luýs Cassador, lo
doctor Francesch Pagà, lo degà Pau del Rosso,
canonges de la Seu de Barcelona, lo doctor Pau
Claris canonge de Urgell, fra Pau Tristany, infarmer de Sanct Pere de Roda, lo doctor Diego
Palau, canonge de Vich, lo doctor Joan Reart,
degà de Tortosa, lo doctor Pau Puig, canonge
de Tortosa. // 285v // Per lo estament militar los
senyors, Luýs Lull y de Boxadors, don Phelip de
Surribas major, don Diego Lentorn, don Joan
Semmanat, don Joan de Argensola, Vicents
Valls, Jaume Ros, Magí Ramon de Gualbes,
Hierònym de Gàver, don Joseph Gamis, Francisco Foix, Jaume Càllar, Ferrando Fivaller, don
Joan Agulló, don Luýs Descallar, Phelip Escarrer, Luýs de Masdovellas, don Phederich
Meca, Hierònym de Areny, don Jacinto Alemany y Bellpuig, Joseph Spuny, Francesch Vilossa, don Phederich Bosch, don Joseph Calvó,
Diego Monfar y Sorts, Alexandre de Boxadors y
Busquets, don Joan Junyent, Miquel Maduxer,
don Jaume Magarola, Francesch Casademunt,
don Hierònym Tamarit, Miquel Joan Tavarner,
don Martín Cassador, // 286r // Joseph Antich,
Domingo Dalmau, Galceran Corts, don Onoffre Vila, don Joseph Terré, don Bernat de Vilallonga, Galceran Dusay, don Cèssar de Vilallonga, don Ramon Copons, don Ramon Çalbà,
don Bernat Terré, don Francisco Vilalba, don
Damià Janer, Bernat de Cordelles, Domingo
Moradell, Luýs València, Francesch Ponsich,
Pau Amat major, Joan Carreras, Luýs de Boix,
don Miquel de Agulló, Francesch Casademunt,
Francesch Ferrer, don Ramon de Ayguaviva,
Joan Tarragó, don Joseph de Ardena, Ramon
de Boixadors, don Joachim Margarit. Per lo estament real los senyors, conseller segon, Joseph
Móra, // 286v // Hierònym de Navel, Joseph
Urrea, Joan Batista Codina, Pau Bertrolà, Jaume Damians, Rafel Ferrer, Francesch Vila, Joseph Cervera, Joseph de Navel, Miquel Cervera, Ramon Romeu, Joseph Sagrera, Hierònym
Romeu, Christòphol Cornell, Miquel Grimosachs, Joseph Damians, misser Pere Joan Fontanella, Antoni Magarola, Joseph Quintana,
Agustí Dalmau. Los quals, junts y congregats
en la sala dels reys, fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Per cartas del rey nostre
senyor, que Déu guarde, del excel·lentíssim

duch de Cardona y Sogorb, lloctinent y capità
general en esta província, y dels cònsols de la
vila de Perpinyà, que·s legiran a vostra senyoria,
estam avisats dels intents y successos del exèrcit
francès en las parts del comtat de Rosselló y dels
danys notables que dit exèrcit ha fet en lo de sa
magestat, y en lo perill en què està tot aquest
Principat y comtats, si ab tota // 287r // promptitut nos proveheix de socorro, havem per ço
deliberat, convocar a vostra senyoria per a la
hora present, a qui suplicam que, ponderat lo
demuntdit y contengut en ditas cartas y los capítols 2 y 34 de las Corts del any 1599, que
també se legiran ab lo zel y maduresa que acostuma y la importància que matèria tant grave requereix, sia servit advertira y aconsellar-nos lo
que pugam y degam fer, servey de Déu, de sa
magestat y utilitat y conservació de aquesta província y defensa de las generalitats de aquella».
E feta dita proposició y legides en ella las cartas
y capítols en dita proposició referits, los dits
brassos aconsellaren a ses senyories que, attesa
la proposició y lo estat de las cosas, comforme
lo últim avís que dits senyors deputats, no obstant los capítols 2 y 34 de las Corts del any
1599, poden molt bé axir a la defensa de las generalitats, drets y libertats de la terra, y en rahó
de açò, gastar sens algun risch tot lo que la possibilitat de la casa donàs loch, en los térmens de
dits capítols 2 y 34 y en particular, del 2, pus expressament diposa poder-se y dèurer-se gastar,
en defensió de las generalitats, drets y libertats
de la terra, pus tot açò lo die de vuy necessita
del empero y defensa de ses senyories, y axí que,
ab tota promptitud, perquè podria haver perill
en la tardança, ses senyories, com més sia de son
servey, disponga la matèria y defensa, lo que
tant importa a la conservació de dita Generalitat, drets y libertats de la casa y de tot lo Principat y comtats y socórrer a la cosa pública en necessitat tant urgent y gran, com sempre ho ha
fet, y que aquesta resolució se servescan los senyors deputats fer saber-la a sa magestat y a sa
excel·lència, com millor aparexerà a ses senyories convenir.
287v

Dilluns, a V. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en arts y en medicinab ... Miquel, ha fet relació a
ses senyories com Luýs Amill, receptor dels salaris dels doctors del Real Consell, està malalt, per
rahó de la qual no pot servir son offici, y açò diu
saber per visitar-lo de present, la qual relació féu
mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, la qual manaren fos continuada en lo
present dietari.
a. a continuació ratllat, nos.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms.
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En aquest mateix die vingueren en lo consistori
de ses senyories los magnífichs missers Gabriel
Berart y Miquel Magarola, doctors del Real
Consell, los quals, per part del senyor comte de
Sancta Coloma, lloctinent de capità general, explicaren a ses senyories com dit senyor comte
tenia avisos certs que lo exèrcit del rey de França intentava entrar en los comtats de Rosselló,
per a davestar y dampnificar las vilas y lochs de
aquell comtat, y las vidas y hasiendas dels poblats en aquell, y que porà prevenir un tant gran
dany e irreparable, fossen servits ses senyories,
ab la prestesa y diligència possible, fer leva de algun bon número de soldats pagats per algun
temps, per a què se pogués acudir al servey de sa
magestat y defensa de las generalitats, drets, libertats de la terra. E ses senyories respongueren
que affectuaven summament poder servir a sa
magestat en la matèria y occasió occorrents y
acudir a la defensa de las generalitats, drets y libertats de la terra y per ço, cada die se juntaven
matí y vespre per a tractar y conferir lo que podien y // 288r // devien fer, en rahó de ditas cosas y que·u anirian continuant fins a pèndrer-hi
alguna bona y assertada resolució.
Dimecres, a VII. En aquest die se tingué junta
de brassos en la present casa, cridats del die de
aÿr, per a tractar de la guerra dels comtats de
Rosselló, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo doctor
Melchior Palau, ardiaca major de Vich, lo doctor Francesch Reart, degà de Tortosa, lo doctor
Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor
don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de Barcelona, don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, fra Pau Tristany, don Francisco
Sans, canonge de Barcelona, lo doctor Francesch Pagà, canonge de Barcelona. // 288v // Per
lo estament militar, Luýs Lull y de Boxadors,
don Phelip de Surribas major, Francesch Joan
de Vergós, don Francisco Grimau, don Aleix
Semmanat, don Diego de Lentorn, don Joachim Margarit y de Reguer, don Cèssar Babau y
de Vilallonga, don Ramon de Ayguaviva, Vicents Valls, don Josep Terré, don Phederich
Meca, Domingo Moradell, don Luýs Descallar,
Pau Amat major, Alexandre de Boxadors y Busquets, Luýs València, don Jayme Vilallonga,
don Martín Cassador, Ramon de Espuny, don
Joseph de Ardena, don Grau de Alemany, don
Ramon Çalbà, Francesch Foix, don Joseph Gamis, misser Ivó Garbí, Joseph Jover, Jaume Ros,
don Vicents Magarola, Joan Carreras, Francesch Callar, Magí Ramon de Gualbes, Phelip
Descarrer, Phelip de Boxadors, Pau Bertrolà, //
289r // Francesch Ferrer, Joseph Ferrer. Per lo
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estament real los senyors, conseller segon, Hierònym de Navel, Ramon Romeu, Joan Francesch Codina, Joseph de Urrea, Joseph Quintana, Agustí Dalmau, Jaume Damians, lo doctor
misser Jaume Lebra, Antoni Joan Càrcer, Joseph Novell, Francesch Vila, Joseph Miquel
Quintana, Francesch Ponsich, Joseph Damians,
Jaume de Navel. Los quals, junts y congregats
en la sala dels reys, fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En la junta dels brassos
que tingueren lo primer del corrent, fou servit
vostra senyoria aconsellar-nos que, no obstant
los capítols 2 y 34 de las Corts del any 1599,
podiem molt bé axir a la defensa de las generalitats, drets y libertats de la terra y, en rahó de
açò, gastar sens algun risch tot lo que la possibilitat de la casa donàs loch, en los térmens de dits
capítols 2 y 34, per exequució de la qual resolució, lo endemà a dos del corrent enviàrem al
magnífich misser Joan Çabater, // 289v // altre
dels magnífichs assessors de la present casa, a
Perpinyà per a què allí rebés informació summària del estat de las cosas de la guerra, per a què
ab dita informació restàssem del tot assentats de
la obligació que·ns corra, en rahó de la defensa
de las generalitats, drets y libertats de la terra y
si som en lo cas en què los dits dos capítols 2 y
34 donan licència als deputats per a gastar les
pecúnies del General, emperò com la dita
distància del loch és tanta y la matèria subjecta
tant grave y de tanta importància, que per molta pressa que·s don, lo assessor no esperam puga
ser tornat tant prest. Y com tots estos dies, ab
diversas embaxadas de part del senyor comte de
Sancta Coloma, lloctinent de capità general, a
nosaltres fetas, per medi de alguns senyors doctors del Real Consell y de altres cavallers, siam
estats avisats que lo exèrcit del enemich se va
cada dia engrossant y que sos designis són de invasió de aquestos Principat y comtats y damnificar los poblats en ells, en sas personas y hasiendas, y que si aquestos designis e invasió no se
inpedian, ab la promptitut que necessitat tan
precissa requereix las generalitats, drets y libertats de la terra, patirien notable detriment. E
per ço, nosaltres, desijant guanyar temps y
obrar en estas matèrias ab la celeritat y prestesa
convenients, suplican a vostra senyoria sie servit, atteses y conciderades totes les dites coses,
aconsellar-nos si per a la defensa de las ditas generalitats, drets y libertats de la pàtria, en lo cas
present, podem y devem fer leva de soldats enviant aquells a las parts de Rosselló y altres a
hont convinga dins dits Principat y comtats, y,
per est effecte, gastar de las pecúnias del General tot lo necessari, perquè ab consell tant important y calificat millor, pugam deliberar lo
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que més convinga al servey de Déu, de sa magestat, beneffici d’esta província y conservació
de las generalitats, drets y libertats de la terra».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà prenent còpia de
dita proposició y vot fet per dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y se’n
anà en la casa de la ciutat // 290r // per consultar
aquella, juntament ab dit vot, ab los demés consellers, y al cap de poch tornà lo dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo qual fonch en
presència de dits brassos legit, los quals aconsellaren a ses senyories que dits senyors deputats
poden y deuen gastar en lo cas occorrent, comforme al disposat per los capítols 2 y 34 de las
Corts del any 1599 y vot dels brassos, del qual,
en la proposició se fa menció lo que la possibilitat de la casa donàs loch en defensa de las generalitats, drets y libertats de la terra, fent leva de
soldats per a què se opposen al exèrcit contrari y
defensen lo Principat y comtats y, juntament,
com a cosa inuparable d’ells, las ditas generalitats, drets y libertats de la terra, pus en dits capítols no·s posà forma sobre lo modo de gastar y
la defensa a què dits senyors deputats deuen
acudir, ha de ser, segons la subjecta matèria, y
que açò sie ab tota brevedat per lo perill que poria haver en la dilació estant, com està lo exèrcit
contrari a la vista de dits comtats, a hont los més
lochs són uberts y que de la deliberació que
pendran dits senyors deputats se’n done rahó a
sa magestat y al senyor virrey, duch de Sogorb y
de Cardona, com en lo dit vot dels brassos se
proposa.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General de Cathalunya, mitjensant
ju(r)ament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació que lo capità Steve Xapa, cabo
de la galera capitana del duch de Tursi, // 290v
// que de present se troba en lo moll o port de la
present ciutat de Barcelona, per medi y a instància de ses senyories y diligèncias per ell fetas, de
orde y manament de ses senyories, per observança de las generals constitucions, drets, privilegis, usos, costums y observanças del present
Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, ha tret de dita galera y donada libertat a Miquel Scoveda, de nació aragonès, y a
Francesch Roca, de la vila de Illa de Çaplana de
Rosselló, los quals foren condempnats a servir a
sa magestat remant en dita galera, per temps de
deu anys quiscú, ab sentència, y haver acabat a
son temps de sa penitència, comtant aquells del
die de las pronunciacions de ditas sentèncias y
no des del die de la entrega, se féu de lurs personas en dita galera. E los dits Miquel Scoveda y
Francesch Roca entraren en lo consistori y feren

gràcias a ses senyories de la mercè los havian fet
de alcansar-los la libertat, e ses senyories manaren que la present relació fos continuada en lo
present dietari y dada còpia a qui demanarà
aquella.
En aquest mateix die se tocà somatent general
per la present ciutat, cridant un porter real en la
plassa de Sanct Jaume via fora somatent contra
los francesos, qui ab exèrcit són entrats en los
comtats de Rosselló.
XIIIIo.

291r

Dimecres, a
En aquest die Pere Dalmau,
hu dels porters ordinaris de la present casa,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha fet relació a ses senyories que ell,
inseguint lo orde y manament per ses senyories
a ell donat lo die dea aÿr, se conferí en la matinada en la casa de Francesch Coll, mercader, lo
qual trobà en sa casa, al qual digué que los senyors deputats li havian manat li digués se posàs
en los càrcers de la casa de la Deputació, de aquí
a les nou horas de dita matinada, la qual relació
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.

291v

Dissabte, a XVII. En aquest die en la tarda, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de part
del molt il·lustre bras militar, per medi del noble don Francisco Vilalba, Francesch Tamarit,
donsell, y Ramon Romeu, ciutadà honrat de
Barcelona, representaren a ses senyories en son
consistori una embaxada acerca dels manaments
fets per diferents veguers y altres officials reals a
moltas vilas y lochs, axí reals, com de baró del
present Principat, la qual explicaren primer de
paraula y després liuraren en mans de ses senyories, la qual manaren a mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del dit General, legís aquella, y legida, fos continuada en lo
present dietari, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar ha entès
los manaments fets per diferents veguers // 292r
// y altres officials reals a moltas vilas y lochs, axí
reals, com de barons del present Principat, los
quals són manifestament contra disposició de
moltas y diversas constitucions, usos y costums
de Cathalunya, com del tenor de dits manaments manifestament se veu, y ser cosa tant
danyosa a tot lo Principat y comtats, com se
dexa ben conciderar, y advertint lo bras militar
ser esta cosa tant grave y que necessite de
prompte remey, suplica a vostra senyoria sie servit ab tota brevedat convocar las personas dels
tres estaments y proposar lo negoci tant grave,
a. de, interlineat.
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com ho és lo present, sens que aguarde vostra
senyoria resolució dels assessors y advocats aplicats, per a què ab tant acertat parer com lo dels
tres estaments, se pugue aconsellar a vostra senyoria lo que deu fer en matèria de tanta concideració».
E ses senyories respongueren que procurarien
servir al bras militar en tot lo que·ls seria possible.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die se tingué junta
de brassos en la present casa, cridats del die de
aÿr, per a tractar de la vexació fan los veguers als
habitants en aquesta província, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors don Ramon de Queralt, canonge de la
Seu de Barcelona, // 292v // don Jacinto Descallar, don Luýs Sans, lo doctor Luýs Cassador,
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor Pau
Claris, canonge de Urgell. Per lo estament militar los senyors don Francisco Grimau, don Joachim Margarit y Reguer, Jaume Ros, Luýs Boix,
don Aleix Semmanat, Sebastià de Miralles,
Francesch Joan de Vergós, Francesch Valls,
Magí Ramon de Gualbes, Alexandre de Boixadós y Busquets, don Francisco de Vallgornera y
Senjust, Yvó de Garbí, Narcís Ramon March,
don Phèlix de Lupià, don Joan Semmanat, Joseph Corbera senyor de Linars, Domingo Moradell, Joan Carreras, don Miquel Sans, Onoffre
de Gàver, Pau Amat major, Francesch Tamarit,
Joseph Spuny, Pau Bertrolà. // 293r // Per lo estament real los senyors, conseller segon de la
present ciutat, Rafel Jaqués, Diego Bisbe Vidal,
Agustí Dalmau, Jaume Lobregat, Francesch
Vila, Joan Francesch Codina, Hierònym de Navel, Gismundo Boffill y Jaume Damians. Los
quals, junts y congregats en la sala dels reys de la
present casa, fonch, per lo senyor deputat militar, parlant en nom de ses senyories, per trobarse absent de la present casa lo senyor deputat
ecclesiàstich per sa indisposició, següent:
«Molt il·lustre senyor. Los clamors y quexas
que estos dies atràs nos han donat los síndichs y
particulars de moltas universitats de aquesta vegueria de Barcelona, per haver-se·ls fet manaments de part del veguer, sotsveguers y altres
ordinaris, que a pena de la vida y altres penas
corporals y pecuniàrias y, en die cert y en puesto
assenyalat, acudissen ab ses armes, en virtut del
somatent general publicat estos dies atràs en la
present ciutat, nos han solicitat, que ab la vigilància y cuydado que aquest fet requereix y
nostra obligació demana, miràssem y advertíssem lo que deviem fer y obrar en aquesta matèria, la qual havem consultada ab los magnífichs
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assessors de la present casa y altres doctors aplicats, los quals aprés de algunas juntas y conferèncias han resolt que los procehiments // 293v
// referits no eren contra ley ni contra las generals constitucions de Cathalunya, drets y libertats de la terra, ni que aquellas prohibescan tals
convocacions y manaments, fetas aquestas diligèncias lo die de 17 del corrent, rebérem una
embaxada del molt il·lustre bras militar, la qual,
per lo scrivà major y secretari se legix a vostra
senyoria, a qui suplicam que, segons lo contengut en ella y lo fet alt referit, sie servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en esta matèria, assegurant a vostra senyoria, que ab son
acertat y madur consell, nosaltres, en tot lo
que·ns serà possible, procurarem fer nòstron
descàrrech y acudir a nostra obligació».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller segon se alsà prenent còpia de
dita proposició, juntament ab la còpia de la embaxada per lo il·lustre bras militar a ses senyories
feta a 17 del corrent, y se’n anà en la casa de la
ciutat per consultar aquella ab los demés senyors consellers, y al cap de una hora tornà lo
dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch en presència de dits brassos legit, los
quals aconsellaren a ses senyories que, no obstant las diligèncias tant acertades han fet ses senyories sobre la matèria proposada, attesa la
gravedat y qualitat que conté aquella, deuen ses
senyories servir-se manar promptament rèbrer
informació de tots los síndichs, sagramentals,
jurats y demés persones que han acudit en la vila
de Granollers y altres parts, per a explorar y saber d’ells lo fi a què són estats cridats, que ha
obrat lur anada y que·ls han demanat y fet fer
allí en rahó d’ella, y que també ses senyories
deuen fer nominació y elecció de un bon número de elets de les persones dels tres estaments,
los quals, juntament ab los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la Generalitat y ab lo número
de advocats que seran servits ses senyories aplicar, ab què no·y entrevingueren los advocats
que ja són estats cridats per la matèria proposada, per haver ja declarat lur ànimo, los quals
premeditan, censuren, tracten y conferescan //
294r // la present matèria y que ses senyories en
tot sien presents, per a què dexa manera se acerte en pèndrer la resolució que convindrà al servey de sa magestat, beneffici d’esta província, la
qual manaran ses senyories referir en los brassos, per a què per ells, sensurat lo negoci, resolguen lo que aparexerà ésser de major conveniència.
E ses senyories vista la bona y acertada resolució
presa en dits brassos y volent posar en exequució aquella, feren nominació de les persones
dels tres estaments següents ço és, per lo esta774

ment ecclesiàstich los senyors, don Francisco
Sans, canonge de Barcelona, don Ramon de
Queralt, canonge de Barcelona, lo doctor Pau
Claris, canonge de Urgell, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo pabordre Monfar y
Sorts, don Luýs de Copons, degà de la sancta
iglésia de Tarragona. Per lo estament militar los
senyors, Luýs Lull y de Boxadors, Joseph
Spuny, Francesch Joan de Vergós, Francesch de
Tamarit, don Aleix Semmanat, don Joachim
Margarit. Per lo estament real los senyors, conseller segon de la present ciutat de Barcelona,
Ramon Romeu, // 294v // Hierònym de Navel,
Joan Francesch Codina, Jaume Damians, Diego
Monfar y Sorts. Y feta dita nominació y desijant
cumplir ab tot effecte a la resolució presa per
dits brassos, feren nominació dels advocats infrascrits, lo doctor misser Pere Boix, lo doctor
Aleix Tristany, lo doctor Domingo Ozona, lo
doctor Jaume Martí, lo doctor Narcís Mir, lo
doctor Bernat Sala.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, faltant en
aquell lo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició, lo magnífich Miquel Peres, scrivà de
manament del rey nostre senyor en aquesta província, lo qual donà y liurà a ses senyories duas
cartas, una de la magestat del rey nostre senyor
ab las degudas solempnitats despedida, dada en
Madrit a nou del corrent, y altra del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de dita sa magestat en
aquesta província, dada en Perpinyà a tretse del
corrent, las quals, rebudas, desclogueren y descloses manaren a mi Antoni Joan Fita, notari de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, legís aquelles, y legides, fossen continuades
en lo present dietari y són del tenor següent:
«El rey.
Diputados, el successo del sitio de Leocada obliga
a poner summo cuydado en reprimir los intentos
de francesesa // 295r // y acudir a la defensa de los
confines desse Principado con tanta prestesa que
assegure qualquier danyo y invasión que pretendan exequutar en ellos. Y aunque no dudo que,
con la promptitud que vuestra fidelidad promete,
havréys obrado ventajosamente a lo que el successo
de Leocata pide, en que está tan empanyada la
reputación de mis armas y vuestra propria defensa, todavía me ha parecido encargaros assitáis
con la más gente que fuere possible a la defensa
dessas fronteras, por el camino más breve y eficaz
que se puede conseguir, pues vuestra obligación es
acudir, con exemplo, en occasión tan apretada
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 5, pàgs.
1782-1783

sin limitación, y ninguna ley os puede embarasar
en semejante aprieto para que se acuda a reprimir qualesquier intentos del enemigo, en que quedaré de vosotros servido. Dada en Madrit, a VIII
de octubre MDCXXXVII. Yo, el rey.

zembre 1636, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Villanueva. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Hieronymus
Villanueva, protonotarius».

Dissabte, a XXIIIIo. En aquest die en la tarda, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui per sa indisposició no·s
trobà present, anaren consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present
casa de la Deputació, en casa del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general del rey nostre senyor en aquesta
província, a hont estava hospedat lo il·lustríssim
y excel·lentíssim senyor duch de Lerma, qui
pochs dies feya era arribat en la present ciutat. Y
arribats, foren rebuts al cap de la escala per dit
excel·lentíssim senyor, y fent-se las degudes y
acostumades cortesies, volgué dit excel·lentíssim senyor, que ses senyories anassen devant,
replicant molt ses senyories y no·y hagué remey.
Y aleshores, comensant lo senyor deputat militar a caminar, // 296v // los demés anaren seguint y dit excel·lentíssim senyor, entre ells,
anant darrera, fins foren arribats en una sala
gran hont hi havia sis cadires vermelles, en las
quals, precehint les degudes cortesies se assentaren tots per son orde, y assentats, parlant lo
senyor deputat militar de part de aquest Principat, donà la benvinguda a dit excel·lentíssim
senyor duch de Lerma, lo qual respongué que
agrahia molt a ses senyories y a tot lo Principat
la mercè y honra li havien feta, que en tot temps
convingués, la tindria en la memòria. Y aprés,
dit senyor duch de Lerma, anà preguntant a ses
senyories de las cosas de la Generalitat, trevant
per molt bon rato ab ses senyories conversació,
dient entre altres coses, quines prevensions feyan per la guerra de Rosselló, de tot lo que se li
féu entera relació. Y acabada la conversació se
alsaren, posant-se devant dit senyor duch de
Lerma, lo qual acompanyà a ses senyories fins al
cap de la escala de las cosas de dit palàcio, hont
se despediren ab molta alegria. Y ses senyories
se’n tornaren consistorialment ab lo mateix
acompanyament en la present casa de la Deputació y volgueren ne fos feta la present nota en
lo present dietari.

«De sa excel·lencia. Su carta de vuestra senyoría
de 2 deste me dio el doctor Joan Çabater, su assessor, y espero que pues constará a vuestra senyoría
lo que passa en este condado, la necessidad que ay
de prevenir socorro competente para oponerse al
enemigo y conservar los interesses que aquí desfrutan, la logrará vuestra senyoría como pide la propria defensa, y yo, fío tanto de la finesa con que
vuestra senyoría ha de mostrar su selo, que no
puedo dudar de una gran demonstración en esta
occasión. Guarde Dios a vuestra senyoría largos
anyos. Perpinyán, 13 de octubre 1637. El duque
de Sogorve y Cardona. Senyores deputados del General de Cathalunya».
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En aquest die lo reverent Joseph Palaudàries,
prevere, racional del General y present casa de la
Deputació, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories que lo honorable Onoffre Massanés,
mercader sobrecullidor del General de la part
de ponent, ha comptat y pagat la terça de octubre, novembre y dezembre 1636, exceptat los
libres y diners de las taulas de Vilaller y Viella en
la Vall de Aran, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die en la matinada, se ajuntaren los elets y advocats aplicats per a tractar de la
matèria per la qual tingueren los brassos lo die
de aÿr.
Dijous, a XXII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo reverent Joseph Palaudàries, prevere, racional del
General y present casa de la Deputació, ha fet
relació a ses senyories lo magnífich Anton Descallar y Rosset, servint lo offici de sobrecullidor
del General de la part de levant, en virtut de
licència per ses senyories a ell concedida durant
la malaltia de Francesch Descallar, son fill, qui
obté lo dit offici, ha comptadas // 296r // però
no pagades las terças de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y dezembre 1636, exceptat
los libres y diners de las taulas de Vilafranca de
Conflent y Puigvalador de la terça de juliol,
agost y setembre y los libres y diners de Vilafranca de Conflent, Puigvalador, Mataró, Sanct
Feliu de Guíxols terça octubre, novembre y de775

Divendres, a XXIII. Festa de la translació de
sancta Eulària.

Diumenge, a XXV. En aquest die, a les tres horas
de la tarda, los senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, exceptat lo
senyor deputat ecclesiàstich, qui per sa indisposició no pogué acudir, anaren consistorialment
ab cotxos, ab los porters y masses grans devant,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, en la iglésia dels pares de

[ 1637 ]
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la companyia de Bethlem, hont se tenian solempnes conclusions, en las quals ses senyories
eren estats convidats, los quals se assentaren en
mà dreta entràn a la porta prop lo altar major,
sahent ab ses cadires de vellut carmesí y almoadas del mateix.
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Dimars, a XXVII. En aquest die se ajuntaren las
divuita personas eletas, en companyia dels advocats aplicats, magnífichs assessors y advocat fiscal del General en la sala del consistori, en la
qual junta assistiren ses senyories, acceptat lo
senyor deputat ecclesiàstich, qui per sa indisposició no·y assistí, per a tractar de la matèria corrent acerca dels manaments fets per lo veguer
als jurats de la vilas y lochs de Cathalunya.
Divendres, a XXX. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, // 297v // ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo senyor deputat ecclesiàstich absent del consistori y
present casa de la Deputació per sa indisposició,
manaren fer y ordenar embaxada per al excel·lentíssim duch de Sogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, que de present resideix en la vila de Perpinyà, per lo reparo
de las contrafaccions se fan a las generals constitucions, privilegis y demés drets de aquesta província, per los soldats que sa magestat té alojats,
molts anys ha, en lo comtat de Rosselló y las vexacions fan los veguers als provincials ab la publicació de somatent general, la qual embaxada,
ordenada y posada en scrits y vista y regoneguda
per los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General, ser continuada en lo present dietari
y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los clamors de las universitats y poblats de aquest
comtat de Rosselló, ocasionades de les vexacions y opressions dels soldats y gent de guerra,
continuades en tant larch temps ensà, en lo
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, han occasionat als deputats del General de Cathalunya que, per descàrrech de lur
offici, las representassen com las representam a
vostra excel·lència, y aprés lo major affecte que
podem, de part de dits deputats, suplicam a vostra excel·lència, com ja en moltas occasions és
estat suplicat, sia de son real servey condòlre’s
de dita universitats y poblats, ab tant larch y
contínuo alojament de soldats, servint-se vostra
excel·lència fer mercè manar donar-hi remey,
concorrent-hi majorment moltas violacions de
las generals constitucions de Cathalunya, drets
a. divuit, interlineat.
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y libertats de la pàtria. Y també nos han ordenat
representàssem las contínuas quexas que tenen
de las universitats de aquest Principat dels procehiments se’ls fan ab motiu del somatent que·s
declarà, fent-los los veguers y altres officials reals moltas oppresions // 298r // y amenasses,
destorbant-los del sembrar perquè un dia y altre
fan anar los singulars al cap de las veguerias y tenir lo somatent alsat, sens que al die de vuy se
considere causa per la qual se puga tenir dit somatent en gran prejudici del Principat, perquè
no podent los particulars sembrar, seria la ruhina de aquell. Per ço, suplican a vostra excel·lència extrajudicialment, mane donar remey a estas
cosas segons la matèria demana y lo beneffici
del Principat y comtats, com sempre vostra excel·lència ha acostumat honrar y fer mercè als
deputats y Principat».
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
consellers, per medi de Francesch Tamarit,
donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren a ses senyories una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després donaren per scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Quant corria la matèria
del usatge «Princeps namque», adherint aquesta
ciutat, com ho demana la uniformitat de las dos
cases, al que vostra senyoria en esta matèria representà a sa excel·lència, féu una embaxada al
senyor virrey, hi·s prengué error en dar-li un paper per altre, que lo que no se li havia de donar
fou lo que·s donà a vostra senyoria, referint-li
dita embaxada aquestas diferents embaxades, y
últimament, levant-ne acte lo secretari de vostra
senyoria, se ha suplicat, per part dels senyors
consellers, lo manàs originalment donar y entregar-li còpia de la que se havia de dar, restan
admirats los consellers de què no se hage vostra
senyoria servit de aderir a una cosa tant leve y
tant justa, tenint majorment certitut vostra senyoria de què, de entregar-la, no reb aqueixa
casa prejudici algú y que la disposició de aquesta ciutat és tenir sempre la mora a la bona correspondència que han tingut y deuen tenir les
dos, experimentada ab los effectes de la qualitat
y condició que són notoris a vostra senyoria. //
298v // Y la major desconsolació que tenen és
que no han dat la causa que obliga a vostra senyoria a no fer-los esta mercè, havent-los servit
esta ciutat en entregar-los, ab molta liberalitat,
còpia de tots los papers que ella té y vostra senyoria ha manat se li donassen, suplican per ço,
a vostra senyoria dits consellers, mane advertir
la conveniència que és que·s continue esta uniformitat, y que·s deu evitar tota occasió que la
pugan contractar majorment, occasionant la
cosa tant poch com la que·s suplica a vostra senyoria per última petició, manant-li entregar dita

scriptura original o donar-li la causa, del no servir-se vostra senyoria de fer-ho, per a què se evite tot encontre que apar se pot occasionar y
confiar ho evitarà vostra senyoria fent esta
mercè a la ciutat, espera guiarà estas cosas ab la
prudència que las demés».
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren de paraula que ells consultarien la dita
matèria y en donar gust a la present ciutat.

Novembre MDCXXXVII
Diumenge, al primer. Die de tots los Sancts.
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Dilluns, a II. Commemoració de diffuncts.
Divendres, a VI. Festa de sanct Sever.
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Dilluns, a VIIIIo. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General donaren y
liuraren a ses senyories en son consistori, faltant
en aquell lo senyor oÿdor ecclesiàstich per trobar-se absent de la present ciutat y vegueria, un
vot en scrits, per ells, dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y altres doctors aplicats fet, acerca
si los manaments fets per part dels veguers del
present Principat y altres ministres reals són estats fets als balles, sagramentals y altres persones
a qui lo govern toca y a singulars hòmens cap de
casa, contenint diversas jussions y comminacions paenals, són contra las generals constitucions de aquesta terra, usos y styls y pràtica del
Principat y comtats o no, lo qual vot manaren a
mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del dit General, legís aquell, lo qual
fonch legit en presència de ses senyories ya //
300r // de les persones eletes per esta matèria, les
quals estaven convocades y congregades per a
oÿr dit vot en la sala del consistori, lo qual vot
fonch del tenor següent:
«Vot acerca dels manaments fets per los veguers. Jhesús Maria. En lo fet consultat per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya acerca dels manaments que
per part dels veguers del present Principat y altres ministres reals, són estats fets als balles, sagramentals, obrers, jurats, consell y altres persones a qui lo govern toca y singulars hòmens caps
de casa de las vilasb, parròchias o lochs del dit
Principat, contenint en effecte, diversas jussions
y comminacions penals ço és, que en virtut del
somatent general declarat als vint-y-nou de setembre proppassat per sa excel·lència y Real
Consell contra francesos que invadexen lo comtat de Rosselló, acuden personalment ab soma-

tent alsat ab ses armes a Figueres y a altres parts
dins y fora de sas veguerias, si aquells y altres
procehiments fets per dits veguers y ministres,
en la continuació de dit somatent, encontran ab
las consuetuts, usatges, constitucions, drets y libertats del dit Principat y comtats. Vists dits
manaments y procehiments y senyaladament, la
informació rebuda per orde de dits senyors deputats a instància del procurador fiscal del General. Vistes y conciderades las constitucions y
leys de la terra, usos y consuetuts de aquella los
assessors y advocat fiscal del General y doctors
aplicats. Attès que ab dits manaments y procehiments se manà als provincials del present Principat acudan ab ses armes en las partsa, en dits
manaments designades, ab somatent alsat contra los francesos que invadeixen lo dit comptat
de Rosselló, y jat sie que per invasió // 300v // de
francesos se pogués declarar somatent, emperò
per quant en lo estat present cesàb la dita invasió
y per consegüent, la causa de dit somatent que
fonch per repel·lir y perseguir los francesos
que·s deja havien entrat e invadit lo dit comptat. Y attès que per las ditas constitucions generals, usatges y consuetuts, cessant la causa per la
qual s’és declarat loc somatent, ha de cessar la
continuació de aquell, tornant-se’n las persones
convocades ab dit somatent a lurs cases, ciutats,
vilas y lochs de hont són exides y fent-se lo contrari, seria introduhir una nova servitut en Cathalunya, contra las ditas constitucions y libertats, pràtigues y observança de aquellas. Per ço y
altrament, són de vot y parer que dits manaments y procehiments sobredits, encontran ab
las constitucions de somatent y altres aplicables,
drets, libertats y consuetuts de dits Principat y
comtats y que axí, dits senyors deputats y oÿdors de comptes, deuen axir al reparo de ditas
contrafaccions per los remeys que las constitucions disposan, ús y styl e pràtica de la present
casa. Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis
advocatus. Sabater, assessor. Bernardus Sala,
consulens. Boix, consulens. Narcisus Mir, consulens. Ozona, consulens. Marti, consulens. Mas,
consulens. Tristany, consulens».
Dimars, a X. En aquest die se tingué junta de
brassos en la present casa, cridats del die present, per a tractar dels manaments fan los veguers als balles y jurats e altres persones de
aquesta terra, // 301r // en los quals entrevingueren las personas dels tres estaments següent
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, lo
doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo
doctor Pau Claris, canonge de Urgell, don Luýs
a. a continuació ratllat, de.
b. casa al manuscrit.
c. lo, interlineat.

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1783.
b. a continuació ratllat, y.
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Copons, degà de Gerona, don Ramon de Queralt, canonge de Barcelona, don Francisco Sans,
canonge de Barcelona, fra Francesch Monfar,
pabordre de Panadès, fra Pau Tristany. Per lo
estament militar los senyors, Luýs Lull y de Boxadors, Francesch Tamarit, Miquel Joan Tavarner, Anton Descallar y Roset, Alexandre de Boxadors y Busquets, don Francesch de Gravalosa,
don Joseph Clariana, Pau Amat, Narcís Ramon
March, don Joan Agulló, don Hierònym Agulló, Francesch Valls, don Francisco Vilalba, don
Joan Semmanat, don Jacinto Vilanova, don
Joan Corteron, // 301v // don Pedro Clasquerí
òlim Vila, don Pedro Bosch, don Miquel Agulló, don Ramon Copons, Phelip de Boxadors,
Joseph de Spuny, Diego de Vergós, Jaume Ros,
don Aleix Grimau, Joseph Corbera, don Phèlix
de Lupià, Francesch Joan de Vergós, don Joan
Argensola, Miquel Joan Granollachs, don Joachim Margarit y Reguer, Miquel de Masdovellas, don Pedro Aymerich, Domingo Moradell,
Joan Carreras, Galceran Duzay, don Diego de
Rocabertí, don Joseph Terré, don Ferrando Fivaller, don Hierònym Alemany, Yvó de Garbí,
Hierònym de Gàver, don Bernat Salbà. Per lo
estament real los senyors, conseller ters, Francesch Bru, Ramon Romeu, Diego Bisbe Vidal,
// 302r // Antoni Magarolaa, Balthezar Càrcer,
Francesch Vila, Joseph Móra, Gismundo Boffill, Hierònym de Navel, Joan Francesch Codina, Agustí Dalmau, Miquel Vinyoles. Los quals,
junts y congregats en la sala dels reys de la present casa, fonch per lo senyor deputat ecclesiàstich en nom de tot lo consistori, la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor. Conformant-nos ab la
resolució presa en la última junta dels tres estaments, tinguda a quatorse de octubre proppassat, encontinent férem nominació de divuit personas, sis de cada estament y de set doctors, los
quals y los magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa, han tractat y conferit làrgament y ab molta maduresa la matèria dels manaments fets per los veguers y altres ministres reals
a las universitats y poblats de aquest Principat y
comtats, convocant-los en virtut del somatent
general, sots las penas, modo y forma en los manaments respective contenguts, sobre que havem fet rèbrer informació, enviant ministres del
General a Granollers y altres parts de esta vegueria de Barcelona, per a rèbrer-la, y havem
també scrit a molts deputats locals ab inst(r)uccions particulars per a què la rebessen de y en las
parts a hont havem entès que dits veguers y ministres han fet semblants manaments. Y aprés de
vista, sensurada y ben advertida la informació
sobre dit fet, fins assí rebuda, // 302v // y de
a. a continuació ratllat, Bru.
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moltas consultas y conferèncias tingudes per
dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats,
los dits han donat son vot y paper, ab lo que han
resolt que los dits manaments fets per dits veguers y ministres, en rahó de la procequució del
somatent general, encontran ab las constitucions de somatent y altres aplicables, drets, libertats y consuetuts de dits Principat y comtats
y que axí, los deputats y oÿdors de comptes del
General deuen axir al reparo de ditas contrafaccions, per los remeys que aquellas disposan, ús,
styl y pràtiga de la present casa. Per ço suplicam
a vostra senyoria sia servit aconsellar-nos lo que
devem més fer y obrar en estas matèrias, assegurant a vostra senyoria que ab nosaltres trobarà
bona disposició a tot lo concernent al servey de
sa magestat, beneffici y utilitat de aquesta província y sos provincials, a major glòria de Déu
Nostre Senyor».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller ters, lo qual, per trobar-se desganat lo senyor conseller segon, assistí en dits
brassos, se alsà prenent còpia de dita proposició
y se’n anà en la casa del senyor conseller en cap
per a consultar aquella ab los demés senyors
consellers, qui se ajuntaren en dita casa per estar
dit senyor conseller en cap desganat y no haverhi número cumplert per a fer ciutat, per trobarse la major part d’ells ab indisposició. Y al cap
de una hora tornà dit senyor conseller ters y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch en
presència de dits brassos legit, los quals aconsellaren a ses senyories que, attès los magnífichs
assessors y advocat fiscal de la Generalitat y demés aplicats han aconsellat que los procehiments fets per los veguers y altres officials reals
són contra la disposició de las generals constitucions de Cathalunya, usos y consuetuts, deuen
ses senyories, ab vot y parer de las divuit persones eletas per aquest negoci, ab la brevedat possible, axir al reparo de ditas contrafaccions, ab la
forma y manera que aparexerà a ses senyories y a
ditas personas eletas més convenient, per la
bona direcció de dit negoci, ab què ses senyories lo die de demà ordenen // 303r // als magnífichs assessors que fassan y ordenen requestas
per als veguers y altres officials, de part dels
quals se són fets los manaments referits en la
proposició que, encontinent, revoquen aquells
y tots altres procehiments fins assí fets y no passen avant en fer-ne de altres, sots las penas contengudes en la constitució «De la observança»,
y que per a presentar las ditas requestas lo die de
demà, partescan d’esta ciutat los officials qui las
han de presentar a las personas y lochs del present Principat y comtats a hont convinga, y que,
en orde a solicitar y procurar lo reparo de las
contrafaccions de la ditas constitucions, sien ses
senyories servits manar fer en Perpinyà a sa ex-

somatent alsat, acudan en la vila de Granollers a
effecte de donar los òrdens que·s diu en dits
manaments, y ab altres, directament, los mane
que vagen a la vila de Figueres ab les penes en
dits manaments expressades y acudint los balles,
sagramentals, obrers, jurats y cap de casa, en
presència de vostra mercè, ab somatent alsat los
demana fassen soldats armats, ab totas armas y
pagats per temps de tres mesos per lo any 1638,
volent que las universitats se obliguen al dit servey. Y responent los dits jurats y particulars que
per la pobresa dels poblats y universitats no poden fer dit servey, no dubtà vostra mercè de ferlos diversas // 304r // jussions y comminacions
penals, dient los farà anar en la vila de Figueres y
altres parts, y imposant-los paenas pecuniàrias y
fer-los tenir alsat lo somatent en sa vegueria,
fent-los anar y tornar de sas parròchias y universitats ab lo somatent alsat, ab motiu del somatent que fonch declarat en la vila de Perpinyà als
29 de setembre passat, y fent-los altres amanasses, en gran dany y prejudici dels dits singulars,
del beneffici públich del present Principat. Y
com lo motiu de dit somatent sie per repel·lir
los francesos que·s diu invedexen lo comtat de
Rosselló, lo que jat sia se pogués declarar, emperò per quant cessà en lo estat present y notòriament consta no haver·i invasió alguna. Y axí
que cessà la causa de dit somatent, la qual cessant no pot vostra mercè continuar dit somatent, sens violació de las generals constitucions
de Cathalunya, a més de què, comforme aquellas no se occorre, ni ha occorregut altre dels casos expressats en ditas constitucions y ditas jussions y comminacions, encontran a la libertat
que tenen los poblats en lo present Principat y
als styls y usos fins assí observats. Per ço y altrament, lo síndich del General de Cathalunya
requereix a vostra mercè revoque los dits manaments, per vostra mercè fets a las ditas universitats y particulars, y tots los demés, en exequució
de aquells anantats y intentats, en orde a la dita
prossequució y continuació de somatent, y
compulsió dels particulars de ditas universitats,
de què fassan soldats y lo demés fassa a què està
obligat, segons constitucions de Cathalunya,
usos, styls y pràtica del present Principat altrament, fent lo contrari, lo que no·s creu, protesta
contra de vostra mercè de las penas imposades
als contrafactors de las ditas generals constitucions de Cathalunya, usos, styls fins assí observats, comforme la constitució dita «De la observança» y altres aplicables, y de tot lo demés lícit
y permès de protestar. Requirens vos notarius et
cetera.

cel·lència las embaxadas que en semblants occasions se solen fer, las quals, fetas, se serviran
ajuntar las personas dels tres estaments per a
què aquelles aconsellen lo que se haurà de fer
per lo bon assiento de dit negoci. Y que axí mateix se servescan ses senyories scríurer a sa magestat, representant-li los agravis que los soldats
han fet y fan a tot lo Principat y comtats y las extorsions que sos ministres, de present, fan en
gran dany de dit Principat y comtats y en notable deservey de sa magestat. Y axí mateix suplicar al savi Consell de Cent, molt il·lustres Capítol y bras militar, vullan també scríurer ab esta
conformitat a sa magestat y que ditas cartas sien
enviades per correu particular a tota diligència.
Dimecres, a XI. En aquest die en la matinada, se
ajuntaren las personas eletas, magnífichs assessors y advocat fiscal en la sala del consistori, essent presents los senyors deputat, a fi y effecte
de ordenar las requestas se havian de presentar
als veguers y sotsveguers acerca dels manaments
y jussions fan als balles, jurats, sagramentals y altres persones del present Principat y comtats per
rahó del somatent general, en la qual junta se
disputà molt la dita matèria, hi·s resolgué que la
dita junta fos // 303v // porrogada per las dos
horas de la tarda y que assistissen en ella los advocats per a dita matèria aplicats, als quals fos legida la dita requesta minutada per dits magnífichs assessors y advocat fiscal.
En aquest mateix die, a las dos horas de la tarda,
se tornaren ajuntar los dits elets, assessors, advocat fiscal y doctors aplicats en la dita sala del
consistori, en la qual junta entrevingueren y foren presents los senyors deputats y oÿdors, acceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, qui alguns
dies fa se trobava fora la present ciutat y vegueria, y en aquella fonch legida la minuta de la requesta se havia de presentar a dits officials, y legida y habilitada aquella, manaren que lo
endemà de matí partissen de la present ciutat lo
síndich del General, en companyia de notari,
hi·s conferissen en la vila de Granollers y presentassen dita requesta al noble regent la vegueria
de Barcelona, que·s troba en dita vila, manant
dits senyors deputats que la minuta de dita requesta, fos continuada en lo present dietari y és
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Ha tingut notícia lo síndich del General de Cathalunya que per orde de
vostra mercè, se són despedits manaments dirigits als balles, sagramentals, obrers, jurats, consellers y altres persones a qui lo govern toca y
singulars hòmens caps de casa, de las vilas parròchias o lochs de la present vegueria de Barcelona, ampla y estreta, contenint en effecte que
per al die que en dits manaments se conté, ab
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Divendres, a XIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi dels
molt il·lustre reverent, noble y magnífich senyors doctors Jaume Ferran, canonge de la sanc-
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ta iglésia de Urgell, don Francesch de Gravalosa
y Amat y Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent una embaxada, contenint la resolució presa en los últims brassos de
deu del corrent, la qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En la última junta dels
tres estaments tinguda a deu del corrent, se resolgué que los senyors deputats fossen servits
scríurer a sa magestat, representant-li los agravis
que los soldats han fet y fan a tot lo Principat y
comtats, las extorsions que sos ministres de present fan en gran dany d’esta província y sos provincials, y és notable deservey de sa magestat
que dits senyors deputats suplicassen, com suplican a vostra senyoria, sie servit ab esta confirmat, scríurer també a sa magestat lo mateix, pus
estas són matèrias que comprenen a tots universalment, que ademés farà vostra senyoria una
acció tant pròpria del zel y circunspeccióa de
vostra senyoria, dits senyors deputats ho rebran
a singular mercè de vostra senyoria».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats en casa de la present ciutat ab los
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, y havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la
dalt dita embaxada, y que oÿda aquella, dits senyors consellers havian respost que agrahian
molt a dits senyors deputats la mercè los feyen
en donar-los rahó al que passava y que ells ho
tractarian abb lo savi Consell de Cent, y del
que·s resoldria, donarian avís a ses senyories.c
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Dissabte, a XIIIIo. En aquest die los senyors deputats reberen en son consistori la resposta de la
embaxada, havien feta los embaxadors del General en la vila de Perpinyà al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general del rey nostre senyor en aquesta
província, la qual manaren a mi Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís aquella, y legida, fos continuada en lo present dietari. Consuatur papirus signatus littera A.
En aquest mateix die en la matinada, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
faltant en aquell lo senyor deputat ecclesiàstich
a. a continuació ratllat, tant pròpria.
b. ab, interlineat.
c. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1783-1784
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per sa indisposició, lo reverent Joseph Palaudàries, prevere, racional del General y present casa
de la Deputació, lo qual digué que ell renunciava lo dit offici de racional que obtenia en mà y
poder de ses senyories, en favor del magnífich
Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
és dit offici és dels antichs y comprats, suplicant
a ses senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en persona de dit
magnífich de Urrea. E ses senyories respongueren de paraula que admetian la dita renunciació
si y en quant podien y per capítols de Cort los
era lícit y permès, attès dit offici era dels comprats. Presents per testimonis Hierònym Galí,
Miquel Marquès, notaris, y Jacinto Barthomeu,
pintor, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes, deliberaren fossen enviats en la vila de
Perpinyà, en la qual resideix de present lo excellentíssim senyor lloctinent general de sa magestat en aquesta província, lo magnífich misser
Joan Çabater, altre dels assessors del dit General, en companyia del síndich, // 305v // a fi y effecte de donar a sa excel·lència un memorial, suplicant-lo ab extrajudicialment, sia servit manar
revocar lo que li fonch suplicat ab tres embaxades per part de dits deputats fetas a 23, 28 de juliol y dos de agost pròxim passat, entregant-li
còpia de la primera embaxada de ditas embaxadas, juntament ab dit memorial, y que presenten requestas al canseller regent la Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell, per a
què sien servits revocar, en nom de sa excel·lència, lo que se li suplicà ab dites tres embaxades,
lo qual memorial y minuta de dita requesta,
vists y regoneguts per los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, manaren ses senyories fossen continuats en lo present dietari y
són del tenor següent:
«Molt il·lustre y molt reverent senyor canseller,
molt il·lustre regent la Real Cancelleria, il·lustres senyors doctors de la Real Audiència de
Cathalunya. Per part dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, se ha suplicat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en dit Principat y comtats, que per observança
de la constitució 20, del títol «De nous vectigals», fos servit revocar los procehiments fets
per don Joan de Gustamante, alferes, Francisco
Plassa, capità de cavalls, don Diego Brusiel, don
Hèrcules Torroella, Joan Tarrassa, don Leonardo Moles, sargent major, Fabrícioa Prioniano,
a. a continuació ratllat, Fabri.

Hierònymo Dies, Diego Salsedo, don Luýs de
Villanova, Hierònymo Albaner, Diego de la
Serra, alferes, don Caesar Garraffa, lo alferes y
sargento de la companyia de Hèrcules Torroella, Bernardoa ... lloctinent de la artilleria de Nàpols, don Sebastian Medina, Pedro Savallos, lo
capità Thomàs, don Joan Frison, don Fernando
Gallo, Rafel Marró, don Fernando Fernandes,
lo cap de esquadra de la companyia de monsur
Cruí,b ... Torres, don Francisco Comte, // 306r
// don Joan Comanador, don Diego Brisuela,
don Sancho de Londonyo,c... Gris, lo capità Simon, don Alonso de Arcón, don Oracio Máximo, lo capità Pamos, don Christòphol León, lo
alferes Albexar, don Diego Morer, lo capità don
Francisco Mur, don Francisco Freyre, don Joseph d’Oms, cabo de una companyia de mallorquins, don Diego Prado del Rosal, don Ximén
Dies de Espluga, sargento major, don León del
Sulco, don Bernardo Bravo, don Pedro Santacília, cabo de las companyias dels dragons y altres
capitans y soldats ço és, des de vint-y-tres de dezembre 1635 fins a dotse de mars 1636 y des de
tretse de mars fins en quatorse de juny proppassat de 1637, que·s trobaren y alotjaren en est
Principat y comtats. Y també los fets per don
Pedro Santacília, capità de dragons, y los de dits
Francesch Plassa, capità de cavalls, y demés officials, ministres y soldats fets en la vila de Caldes
y parròchia de Badalona. Per resultar de dits
procehiments nous vectigals, imposicions y
contribucions, extorquiren dels provincials ab
grandíssims excessos contra del que està disposat en dita constitució y altres aplicables, dexant
en mà de sa excel·lència, còpia de la embaxada
contenint la dita suplicació. Y axí mateix las informacions que per lo consistori dels deputats
són estades rebudas, per medi de altre dels magnífichs assessors, a instància del procurador fiscal, ab las quals consta de dits excessos y procehiments, contenint las ditas imposicions,
contribucions y exaccions de vectigals, a més
dels que en virtut de generals constitucions se
deuen prestar per los alojaments y de las atroses
violèncias y excessos que han comès per extorquir dits vectigals, imposicions y contribucions.
Y com dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general fins al die present, no obstant que
hagen passats, no sols los tres dies prefigits en
dita constitució 20, però encara molts més no
sie estat servit revocar dits procehiments. Y estam en térmens que la revocació de aquells se
specta a vostra senyoria y mercès com ha representant y fent la Real Audiència de Cathalunya,
suplica lo síndich del // 306v // General de Cathalunya, y ab lo degut cas requereix, que sien

servits en nom de sa excel·lència revocar ab effecte los dits procehiments y restituhir las cosas
al prístino estat, axí com està disposat en la dita
constitució 20, protestant altrament de las penas en aquellas imposades y de tot lo demés lícit
de protestar. Requirens et cetera».
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab tres
embaxades de 23, 28 de juliol y 2 de agost
proppassat, los deputats y oÿdors del General de
Cathalunya representaren a vostra excel·lència
los excessos que en lo present Principat y comtats han comesos los capitans, sargentos y demés officials de guerra y soldats y en particular,
en la vila de Caldes, parròchia de Badalona y
ciutat de Elna, vilas y lochs del comtat de Rosselló y terra de Conflent, exercint jurisdicció,
capturant diversas personas provincials, levantlos las armas, composant-los, prenent las claus
dels portals de ditas vilas y lochs y extorquint de
las universitats y singulars de ditas vilas y lochs,
per rahó de hospedatge, moltas quantitats,
fent-se contribuhir un tant per cada die, tot
contra las generals constitucions de Cathalunya
y en particular, de la 20, títol «De vectigals» y
altres aplicables. Y suplicaren extrajudicialment,
manàs vostra excel·lència revocar tots los dits
procehiments y restituhir las cosas en son primer estat, manant fer a las universitats y particulars los danys, castigant condignament als contrafactors y violadors de ditas constitucions,
com largament ab la còpia de la primera embaxada consta que se entregà a vostra excel·lència.
Y com fins al die de vuy, dits deputats y oÿdors
del General no hagen obtingut de vostra excel·lència lo suplicat, per ço, per medi del síndich del General de Cathalunya extrajudicialment, suplican a vostra excel·lència sie de son
real servey manar de la dita revocació, segons
forma de la dita constitució 20, y està suplicat
que ho rebran a particular mercè de la real mà
de vostra excel·lència».
307r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Dilluns, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, per medi del noble y
magnífich senyors don Phelip de Lentorn y Jaume Ros, en Barcelona populats, enviaren al
molt il·lustre bras militar una embaxada, contenint la resolució pressa en los últims brassos de
deu del corrent, la qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En la última junta dels
tres estaments tinguts a 10 del corrent se resolgué que los senyors deputats fossen servits
scríurer a sa magestat, representant-li los agravis
que los soldats han fet y fan a tot lo Principat y
comtats, las extorsions que sos ministres, de
present, fan en gran dany d’esta província y sos
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provincials, y en notable de servey de sa magestat, que dits senyors deputats suplicassen com
suplican a vostra senyoria sie servit ab esta conformitat, scríurer també a sa magestat lo mateix,
pus estas són matèrias que comprenen a tots
universalment, que ademés farà vostra senyoria
una acció tant pròpria del zel y circunspecció de
vostra senyoria, dits deputats ho rebran a singular mercè de vostra senyoria».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats y havian reportat al molt // 307v //
il·lustre bras militar la dita embaxada y que·ls
havien fet de resposta que estimaven en molt, la
mercè los feyen los senyors deputats, y que tractarian y consultarien lo contengut ab dita embaxada, y del que resoldrian ne farian sabidors a
ses senyories.
En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi dels dits noble y magnífichs senyors don Phelip de Lentorn
y Jaume Ros, en Barcelona populats, enviaren al
molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona
una embaxada, contenint la resolució presa en
los últims brassos tinguts als deu del corrent, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. En la última junta dels
tres estaments tinguda a deu del corrent, se resolgué que los senyors deputats fossen servits
scríurer a sa magestat, representant-li los agravis
que los soldats han fet y fan a tot lo Principat y
comtats, las extorsions que sos ministres de present fan en gran dany d’esta província y sos provincials y en notable deservey de sa magestat, y
que dits senyors deputats suplicassen com suplican a vostra senyoria sie servit, ab esta conformitat, scríurer també a sa magestat lo mateix,
pus estas són matèrias que comprenen a tots
universalment, que ademés farà vostra senyoria
una acció tant pròpria de zel y circunspecció de
vostra senyoria, dits senyors deputats ho rebran
a singular mercè de vostra senyoria».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells
eren anats y havien reportat al molt il·lustre Capítol la dalt dita embaxada y que·ls havien fet de
resposta, que estimaven en molt la mercè los feyan los senyors deputats y que tractarien y consultarien lo contengut ab dita embaxada, y del
que resoldrien, ne farian sabidors a ses senyories.
308r

Dimars, a XVII. En aquest die, los molt il·lustres
senyor deputats y oÿdors de comptes del dit
General, manaren fer y ordenar primera, segona
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y tercera embaxada per al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor
en aquesta província, que de present resideix en
la vila de Perpinyà, per lo reparo de las contrafaccions y, en particular, de la constitució tercera del títol «De dret del fisch», per rahó dels
manaments fets als vasalls de barons, axí ecclesiàstichs, com altres, las quals tres embaxades,
ordenades y posades en scrits, juntament ab altra embaxada feta acerca los manaments que los
veguers del present Principat y altres ministres
reals han fets als balles, sagramentals, obrers y
altres persones, en virtut del dit somatent general y los danys que aquells ne pateixen. Y vistas y
regonegudas per los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, manaren fossen
continuades en lo present dietari y són del tenor
següent:
«Primera embaxada. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los vassalls de don Phelip de Surribas y del reverent abat de Arlés, y de altres barons del comtat de Rosselló, representaren als
deputats y oÿdors del General de Cathalunya,
que los manaments se’ls feren de què acudissen
a certas parts y lochs de la frontera de França ab
ses armes y vitualles, encontraven ab la constitució 3 del títol «Del dret del fisch» y a altres aplicables, usos y costums, drets y libertats de
aquest Principat y comtats, los deputats del General de Cathalunya y oÿdors de comptes scrigueren a vostra excel·lència // 308v // fos servit
manar reparar la dita contrafacció. Y a bé que
vostra excel·lència, ab sa carta de 27 de setembre proppassat, fou servit respòndrer, que la
dita contrafacció proposada per dits vassalls, no
procehia per no estar aquells compresos en la
dita constitució. Per ço, com en dita constitució
se disponga, que los hòmens de ordes de iglésies, cavallers y altres en ella expressats, no puguen ser posats en frontera o en establiments
forsadament, sinó en lo cas del usatge de Barcelona e de la forma de la pau y treva, ningú dels
quals casos concorria quant se feren los dits manaments, y en la dita constitució no·y ha altre
exempció, en orde als dits vassalls, axí a dits manaments, encontran a la dita constitució y altres
aplicables, drets, usos y libertats del Principat y
comtats. Y com los dits deputats, per la obligació de sos officis, degan axir al reparo de dita
contrafacció per los medis que per generals
constitucions de Cathalunya està disposat, nos
han ordenat representassen extrajudicialment a
vostra excel·lència, per medi de aquesta embaxada, la dita contrafacció y suplicàssem a vostra
excel·lència sie de son real servey manar revocar
dits manaments y parar en la prossequució de
aquells, que ho rebran de vostra excel·lència a
singular gràcia y mercè».

de setse anys fins en sexanta, vagen al somatent,
los quals manaments y procehiments encontran
ab las generals constitucions y somatent y altres
aplicables, drets y libertats del present Principat
y comtats de Rosselló y Cerdanya, // 309v // perquè jat sie que per invasió de francesos se puga
declarar somatent, emperò com al temps se són
fets dits manaments y en lo està present cessà la
invasió, y axí la causa de dit somatent, que és
per repel·lir y perseguir los francesos que·s deya
havien entrat e invadit lo dit comptat, cessant la
qual causa, ha de cessar la continuació de dit somatent, tornat-se’n las personas convocades ab
dit somatent a lurs cases, ciutats, vilas y lochs de
hon són exides, seguint-se del contrari una nova
servitut en Cathalunya contra las ditas constitucions, libertats, pràtiques y observanças del present Principat. Y si bé los deputats y oÿdors del
General de Cathalunya van fent y fan las diligèncias que per generals constitucions de Cathalunya tenen obligació de fer, per alcansar de
dits veguers y demés ministres reals lo reparo de
ditas contrafaccions, ab tot, fins vuy no han pogut alcansar aquell. Per ço y altrament, los dits
deputats, per acudir al que per generals constitucions de Cathalunya estan obligats, nos han
ordenats representàssem extrajudicialment a
vostra excel·lència, per medi d’esta embaxada,
la dita contrafacció y suplicàssem a vostra excel·lència, com ha lloctinent general de sa magestat en aquest Principat, sie del servey de vostra excel·lència manar posar lo degut remey en
aquest fet tant contrari a las ditas constitucions
y a las libertats, usos y pràtigues del present
Principat, manant revocar dits manaments y
procehiments. Y axí bé, reparar las ditas contrafaccions de constitucions y que aquellas, en lo
fet present y en los demés, sien inviolablament
observades y exequutades, segons la sèrie y tenor de aquellas, corregint y castigant los contrafactors y violadors de ditas constitucions ab las
paenas en ellas disposades, y altrament, comforme serà de justícia, que dits deputats ho rebran
de mà de vostra excel·lència a singular mercè».

«Segona embaxada. Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab altra embaxada los deputats y
oÿdors del General de Cathalunya han representat a vostra excel·lència la contrafacció se fa a
las generals constitucions y, en particular, a la 3,
títol «Del dret del fisch», que·s feya y se ha fet
los manaments fets als vassalls de barons del
present Principat y com ordenant-los, que per
lo die se assenyalava en dits manaments, acudissen ab ses armes y vitualles als lochs de la frontera de França, suplican a vostra excel·lència fos
servit manar reparar dita contrafacció, com a
tant zel de la observança de las generals constitucions, usos y libertats del present Principat y
comtats, lo que fins vuy no han obtingut de
vostra excel·lència. Per ço y altrament, dits deputats y oÿdors del General de Cathalunya toca,
ab esta segona embaxada, a suplicar lo mateix a
vostra excel·lència, que ho rebran a singular
gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència».
309r

«Tercera embaxada. Ab embaxada dea ... se representà a vostra excel·lència que los manaments que·s feren als vassalls de barons del present Principat y comtats, manant-los que per al
die, que en aquells se assenyala, acudan a las
parts de la frontera de França ab ses armes y vitualles, encontraven ab las generals constitucions, usos, consuetuts y libertats del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya y, en particular, la 3, títol «De dret
del fisch» y altres aplicables, suplicant a vostra
excel·lència fos de son real servey manar reparar
dita contrafacció, fins vuy dits deputats y oÿdors
del General no·u han alcansat de vostra excellència. Per ço, ab esta tercera embaxada, tornan
a suplicar-ho, com ab las demés, que ho rebran
a singular mercè de vostra excel·lència y lo Principat ne restarà aconsolat».
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los veguers del present Principat y altres ministres reals, ab manaments fets sots diversas jornadas,
han manat als balles, sagramentals, obrers, jurats, consell y altres persones, a qui lo govern
toca, y singulars hòmens, caps de cases de las vilas, parròchias o lochs del dit Principat, ab diversas jussions y comminacions paenals, que en
virtut de somatent general declarat als 29 de setembre proppassat per vostra excel·lència y Real
Consell contra francessos que invadeixen lo
comtat de Rosselló, acudan personalment ab
ses armes a la vila de Figueres y a altres parts,
dins y fora de sas veguerias, compel·lint-los, ab
diversas emanasses, a fer cert número de soldats, atemorisant-los ab penas, axí pecúnias
com personals, en cas ho recusen, manant alguns de dits veguers o ministres reals que tots,
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a. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
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Divendres, a XX. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes reberen lur consistori, de part dels molt il·lustres
senyor consellers de la present ciutat, per medi
dels magnífichs Agustí Pexau y Sebastià de Miralles, una embaxada, contenint la resposta de la
embaxada, per dits senyors deputats a dits senyors consellers feta a deu del corrent, la qual
explicaren primer de paraula y després donaren
a ses senyories en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo savi Consell de Cent,
condecendint al que vostra senyoria fou servit,
// 310v // ab embaxada últimament representantli, per matèria de soldats, ha deliberat, lo die de
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aÿr, scrigué la present ciutat al rey nostre senyor.
Y per a què esta carta vaja ajustada a la de vostra
senyoria, suplicasen com suplicam, sie vostra senyoria servit manar enviar als senyors consellers
còpia d’ella, per a què, tenint attendència a la
disposició de vostra senyoria, sie uniformament,
com sempre a aquella, la de aquesta ciutat».
E ses senyories, rebuda aquella, manaren a mi
Antoni Joan Fita, notari y scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís aquella, la
qual legida, respongueren que ells estimaven
molt a dits senyors consellers la mercè los feyen
y que feta la carta per a sa magestat, la comunicarien, ab dits senyors consellers, per a què los
fessen mercè ab tota conformitat scríurer a sa
magestat acerca dita matèria.
311r

Dimars, a XXIIIIo. En aquest die, entre tres y
quatre horas de la tarda, vingué en la present
casa de la Deputació lo excel·lentíssim senyor
duch de Lerma, fill primogènit del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
acompanyat de molts cavallers de la present ciutat. Hisqueren-lo a rèbrer al capdemunt de la
escala dels corredors, los senyors oÿdors militar
y real, ab los verguers y masses grans devant,
acompanyats de molts officials de la present
casa, hi·l posaren en lo mig y lo entraren dinsa
en la sala dels reys, a honta mitja sala hisqueren
los senyors deputats, rebent-lo ab molt gran demonstració de voluntat, posant-lo en lo mig
dels senyors deputats ecclesiàstich y militar, hi·l
entraren en la sala de consistori, la qual estava
adornada de richs domassos, a hont estigueren
assentats los senyors deputats y oÿdors per son
orde, y en lo mig, lo dit senyor duch de Lerma,
tenint a la mà dreta lo senyor deputat ecclesiàstich y a la esquerra lo militar. Y aprés de haver
confabulat molt bona estona, se alsaren, y ab lo
mateix orde, tots los dits senyors deputats y oÿdors acompanyaren a dit senyor duch fins al dit
cap de la escala, y allí se despediren ab la deguda
seremònia y cortesia, y tots los officials de la
present casa acompanyaren a dit senyor duch
fins al portal major de la present casa, a hont dit
senyor duch se embarcà en son cotxo.

de suplicació interposada per lo procurador fiscal contra Francesch Joan Costafreda, notari,
per justas causas son ànimo movents, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y tràurer altre en son loch. E ses senyories respongueren de paraula que admetian
la dita renunciació y manaren que la present renunciació fos continuada en lo present dietari.
Presents per testimonis lo reverent Miquel Joan
Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, y Pau
Feu, criat de dit senyor don Ramon.
Divendres, a XXVII. En aquest die, entraren en
lo consistori de ses senyories lo doctor Jaume
Ferran, canonge de la sancta iglésia de Urgell, y
misser Jaume Castelló, ciutadà de Barcelona,
los quals, presents en lo consistori de ses senyories, per justas causas lur ànimo movents, renunciaren lo càrrech de assessors del dit General, del qual eren estats extrets per la causa de
suplicació interposada per lo procurador fiscal
del General contra Francesch Joan Costafreda,
notari, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer ditas renunciacions y tràurer altres jutges per dita causa, la qual renunciació fonch per
ses senyories admesa. Presents per testimonis
Miquel Marquès, notari, y Miquel Carmini,
courer, ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XXVIII. En aquest die, lo molt reverent senyor don Jacinto Descallar, canonge de
la sancta Iglésia de Barcelona, tenint lo offici
dels ploms, present en la scrivania major del General de Cathalunya, firmà àpocha al magnífich
Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
racional del General y present casa de la Deputació, // 312r // de dos mollos de bronso de tres
puntats novament fets, lo hu per a fer ploms de
bollar mitges de seda y l’altre per a fer ploms
dits de guardas, rebuts en presència de notari y
testimonis et ideo et cetera. Apocham et cetera.
Testes Andreas Texidor, auri et argenti faber,
Michael Carmini, courerius, et Michael Marques, notarius, cives Barcinonae»

Dijous, a XXVI. En aquest die en la matinada,
entrà en lo consistori de ses senyories, lo il·lustre y molt reverent senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca // 311v // major y canonge de la
Seu de Barcelona, lo qual digué que ell renunciava lo offici de hu dels assessors ordinaris del
General, en lo qual ere estat extret per la causa

Dilluns, a XXX. Festa de sanct Andreu ap(òst)ol.
En aquest die en la matinada, entre las onse y las
dotse horas de migdie, se féu extracció de consellers de la present ciutat de Barcelona, y foren
extrets los següents, Phelip Joan Argila, doctor
en medicina, en cap. Francesch Xammar, donsell, segon. Joseph Móra, ciutadà honrat de
Barcelona, ters. Christòphol Mercer, mercader,
quart. Francesch Sangenís, droguer, quint. Y de
la mateixa manera fonch feta extracció de obrers
de la present ciutat y foren extrets los següents,
Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
ya ... Mitjans, droguer, ciutadà de Barcelona.

a. dins, interlineat.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 22 mms.

Dimecres, a XXV. Feriat de la gloriosa verge y
màrtir sancta Catharina.
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Dezembre MDCXXXVII
Dimecres, a IIIIo. En aquest die, lo magnífich
Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació a ses senyories com lo senyor
Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor
del General de la part de levant, ha comptades y
pagades las terças de juliol, // 313r // agost y setembre, octubre, novembre y dezembre de
1636, exceptats los libres y diners de la taula de
Vilafranca de Conflent, Puigcerdà y Sanct Feliu
de Guíxols, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
Dissabte, a V. En aquest die, los molt il·lustres
senyors consellers, per medi dels magnífichs
senyors Hierònym de Calders, donsell, senyor
de Sancta Fe, y Ramon Romeu, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren a ses senyories còpia de
la carta que la ciutat de Barcelona scrigué lo die
de aÿr a la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, acerca del somatent general, la
qual carta manaren a mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del dit
General, legís aquella y legida, fos continuada
en lo present dietari y és del tenor següent:

augment de sa real monarquia. Barcelona y dezembre 4, 1637. Senyor de vostra sacra, caesarea y real magestat, humilíssims y fidelíssims
vassalls, qui ses reals mans besan. Los consellers
de Barcelona. Agramunt, secretarius».
E ses senyories respongueren quea agrahian
molt a la present ciutat la mercè los havian fet,
offerint-se en tota occasió guardan la bona correspondència que sempre han tingut las dos casas.
314r

Divendres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor en arts y en medicina Francesch Castelló, mitjensant jurament en mà y poder de ses
senyories, ha fet relació que Jacinto Vernet,
mercader, ajudant comú dels racional y regent
los comptes, va continuant sa desgana y indisposició y que no li és possible servir son offici, y
açò per haver molt temps que·l visita cadal dia,
la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
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Dilluns, a XIIIIo. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo honorable Bernat Faura, chirurgià cuitadà de Barcelona, mitjensant jurament en mà y poder de
ses senyories, ha fet relació com lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
està malalt de una malaltia secreta, per la qual és
impossible puga acudir a la obligació de son offici sens perill de sa vida, y açò per curar-lo de
dita malaltia de present, la qual manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.

«Senyor. Los clamors públichs dels desórdens y
excessos que als regnículos de aquestos Principat y comtats de vostra real magestat, fan los
soldats y ministres, que explicaran a vostra magestat los deputats, són tants, que moguts nosaltres de aquestas làstimas, que de ordinari sentim, a no pensar que tindria vostra magestat
justa causa de quexa de nosaltres, dexant-los de
representar, seusariam la viva pena y sentiment
molt gran que tenim del effecte de desgust han
de causar vostra magestat, qui a imitació de Déu
nostre senyor, pus per la divina magestat governa esta monarquia, vol la temperança y rectitut
de totes disposicions de gent y que se ajusten
ses accions a les leys que ha manat vostra magestat concedir-nos. Y sabent nosaltres que nostres
peticions són acceptas a vostra magestat y tenen
devant los reals vels, la gràcia que demanen los
effectes de nostra fidelitat, si bé esta gràcia des// 313v // dichas no merescudas la han menguada, estam assegurats que vostra magestat, per sa
real clemència, acudirà al reparo d’ella, experimentant nosaltres la dicha y bona fortuna que
de abans teníam, nos ha paregut suplicar com
suplicam a vostra magestat, prostrats humilment a sos reals peus, lo remey de aquestas cosas a glòria de Déu nostre senyor, major servey
de vostra magestat y beneffici universal de
aquesta província, que se desijan nosaltres summament felicíssims successos en sos reals regnes, guarde Nostre Senyor a vostra magestat, ab
785

En aquest mateix die, los senyors deputats del
General de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, transferiren lo libre de la Ànima, que abans estava recondit en un armari del consistori vell, hi·l
posaren y col·locaren dins lo archiu nou de la
present casa y en un armari pintat y daurat, que
per aquest effecte los senyors deputats han manat fer y fabricar y // 315r // posar dins dit archiu, lo qual se tanca ab tres claus, las quals tenen en son poder los senyors deputats ço és,
una cada hu, per a què en dit armari estiga recondit y archivat lo dit libre de la Ànima, ab la
custòdia, decència y auctoritat que convé.
Dimars, a XV. En aquest die en la tarda, entrà en
la present ciutat lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de la magestat del rey nostre
senyor en aquesta província, lo qual venia de la
vila de Perpinyà y guerra de Laucata.

a. a continuació ratllat, ha.

[ 1637 ]

[ 1637 ]

Dimecres, a XVI. En aquest die en la tarda, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, anaren consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans
devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, a besar les
mans y dar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa magestat,
qui lo die abans era arribat en la present ciutat,
lo qual los rebé ab molt gran demonstració de
voluntat y alegria, lo qual los respongué que·ls
agrahia y estimava molt la mercè y bon recort.
Dijous, a XVII. En aquest die, constituït personalment lo magnífich misser Joan Çabater, altre
dels assessors del General en lo consistori de ses
senyories, lo qual ere arribat de la vila de Perpinyà, en la qual ere estat enviat per ses senyories per negocis y affers // 315v // del dit General, lo qual entregà a ses senyories la primera y
segona embaxada fetas a (sa) excel·lència, qui
de molt temps a esta part resideix en dita vila de
Perpinyà, acerca dels manaments fets als vassalls
de don Phelip de Surribas y abat de Arlés, y altres duas embaxadas, a dita sa excel·lència fetas,
acerca del somatent general declarat als 29 de
setembre passat, juntament ab las respostas a ditas embaxadas fetas y un acte de revocació fet
per sa excel·lència, acerca dels excessos causats
per los soldats y altra gent de guerra que sa magestat, de molts anys a esta part, té alojats en
aquesta terra, las quals embaxadas y respostas
digué dit misser Çabater li havien entregades
los embaxadors del General, residints en la vila
de Perpinyà, quant se’n vingué, les quals manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
la continuàs en lo present dietari. Consuatur
papiris signatis litteris A, B, C, D, E, F, G y F.a
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Dilluns, a XXI. Festa de sanct Thomàs.
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Divendres, a VIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya, en Barcelona residints, y senyors
oÿdors de comptes del dit General, anaren a
peu consistorialment, en la Lotja de la mar de la
present ciutat, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General
y present casa de la Deputació, per a fer encantar y arrendar los drets de las bollas de tota Cathalunya, per lo trienni pròxim vinent de 1638,
seguint tot y per tot lo ús, styls y pràtica del General.
Dissabte, a VIIIIo. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la
Lotja de la present ciutat per a continuar lo fer
encantar las bollas del General, ab la forma
acostumada.
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Dimars, a XII. En aquest die, constitutït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
magnífich Miquel Peres, scrivà de manament
del rey nostre senyor, lo qual, de part del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general del rey nostre senyor en
aquesta província, representà a ses senyories
com sa excel·lència los feya a saber, com los castells del comtat de Rosselló tenian praecissa necessitat de fortificacions y que ses senyories tinguessen a bé manar deliberar lo que restava de
la reserva del donatiu, fet a sa magestat, en lo
any 1585, que sa magestat se’n tindria per molt
servit. E ses (senyories) respongueren que mirarien loa compte y procurarien acudir al gust de
sa excel·lència y donar gust a sa magestat.
Dimecres, a XIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, acceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, anaren consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans
devant, en la Lotja de la mar de la present ciutat, per a continuar lo fer encantar los arrendaments de las bollas de tota Cathalunya y altres
drets del General, per lo trienni pròxim vinent.

Divendres, a XXV. Die de la Nativitat del Senyor.

Dijous, a VII. Die de sanct Ramon.

En aquest mateix die en la tarda, lo molt il·lustre bras militar, per medi dels noble y magnífichs senyors don Francisco Grimau, Francesch
Joan de Vergós y Francesch Bru, ciutadà honrat
de Barcelona, envià a ses senyories una embaxada, la qual, de part de dit bras, explicaren a ses
senyories en son consistori primer de paraula y
després donaren en scrits a ses senyories, la qual
rebuda, manaren ses senyories a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquella, y legida, la continuàs en lo present dietari y és del tenor següent:

a. a continuació unes embaixades i respostes transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1784-1789.

a. a continuació ratllat, dit.

Dissabte, a XXVI. Die de sanct Steve.
Diumenge, a XXVII. Die de sanct Joan.
Dilluns, a XXVIII. Die dels Sancts Ignocents.
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Dimecres, a VI. Die de reys.
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«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar ha entès
y tingut notícia que lo senyor virrey // 319r // y
capità general del present Principat, manà condempnar a mort aa ... , que·s diu fonch soldat y
que havia fugit de la companyia a hont havia assentat plassa, la qual sentència fou exequutada
lo die de sinch del corrent dins la Dressana, sens
que lo ditb ... fos estat condempnat per vot de
assessor, ni haver-se-li donat defensa. Y axí bé
hauria també manat dit senyor virrey y capità
general condemnar a galera algun soldat fugitiu, sens haver-li donat defensa ni praecehir vot
de assessor, en lo que se entén haver-se seguida
contrafacció a les constitucions del present
Principat, la qualc representa dit bras a vostra
senyoria, suplicant sie de son servey manar exir
al reparo d’ella ab la forma que las constitucions
ordenen. També representa a vostra senyoria
dit bras la contrafacció dels presos de manadato
y altres, de les quals se ha firmat dubte ja, per lo
síndich del General en lo Real Consell. Y si bé
tinguen notícia del cuydado té vostra senyoria
de instar la declaració de dits dubtes, ab tot, vehent qued de la dilació de las ditas declaracions
se’n seguiria gran dany al dit Principat, per la
tardança del reparo de ditas contrafaccions, suplica a vostra senyoria sie de son servey manar
vèurer los medis seran convenients per a què se
pugue conseguir la declaració de dits dubtes,
comforme tenen obligació per rahó de son offici».

la dita renunciació y provehir lo dit offici en
persona a ses senyories ben vista. E ses senyories
admeten la dita renunciació si y en quant podian y per capítols de Cort los és lícit y permès.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
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Dimecres, a XX. Die del gloriós cavaller y màrtir
sanct Sebastià.
Divendres, a XXII. En aquest die, lo honorable
Hierònym Galí, notari real, ciutadà // 320v //
procurador de Pere Codina, sabater de la vila de
Cervera, bisbat de Solsona, altre dels taulers,
cullidors, credensers y guardas del General de la
ciutat de Leyda, com de sa procura consta ab
acte rebut en la dita vila de Cervera en poder de
Christòphol Nux, notari de dita vila, als quatre
del corrent, com dit notari, ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
renunciat lo dit offici del altre dels taulers, cullidors, credenser y guardas del General de la dita
ciutat de Leyda, que dit son principal obté en
mà y poder de ses senyories en favor de Alfonso
Monfages, droguer de la dita ciutat de Leyda,
suplicant a ses senyories fossen servits, attès dit
offici és dels antichs, admètrer-li la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de
Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.

Dijous, a XIIIIo. En aquest die faltà en lo consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició y desgana de puagra.
En aquest mateix die, lo magnífich Francesch
Vinyola, ciutadà honrat de Barcelona, com ha
procurador ab bastant poder de Luýs Colom,
mercader de la vila de Puigcerdà y altre dels taulers del General de dita vila, com de sa procura
consta // 319v // ab acte rebut en poder de Pere
Màrtir Costa, notari públich de dita vila, a vint
del mes de dezembre pròxim passat, com dit
notari a ses certifficatòrias letras ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del General
del principat de Cathalunya, faltant en aquell lo
senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició,
renuncià en mà y poder de ses senyories líberament lo dit offici del altre dels taulers, cullidor y
guardas del General de dita vila de Puigcerdà,
que dit son principal obté per justas causas y rahons lo ànimo de dit son principal movents, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li

Dissabte, a XXIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los senyors don Diego de Rocabertí, hu dels mantenedors del torneig, per comutació de dit loch feta ab lo senyor
don Pedro de Clasquerí, lo loch de mantenedor
de la justa, Miquel Joan Tavarner, don Miquel
de Agulló y Jayme de Navel, los quals suplicaven a ses senyories fossen servits dexar-los la sala
dita dels reys de la present casa, per a què lo die
del torneig, essent com és festa de la confraria
de Sanct Jordi, se puga fer en dita sala sarau. E
ses senyories respongueren que·u tractarian
hi·ls tornarian resposta. Y aprés, a cap de poch,
lo senyor deputat militar los tornà resposta,
que·ls dexaven dita sala per a fer y tenir dit sarau.
321r

a.
b.
c.
d.

Dilluns, a XVIII. En aquest die, los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la
mar, per a continuar lo fer encantar las bollas de
tota Cathalunya ab la forma acostumada.

a continuació un espai en blanc d’uns 42 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 21 mms.
a continuació ratllat, presentà.
a continuació repetit, que.
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En aquest mateix die, los senyors deputats, exceptat lo ecclesiàstich y oÿdors de comptes del
dit General, anaren consistorialment en la Lotja
de la mar de la present ciutat, (per) los arrendaments de las bollas.

[ 1638 ]

[ 1638 ]

Dilluns, a XXV. Festa de sanct Pau.
Dimecres, a XXVII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, exceptat lo senyor deputat
ecclesiàstich qui per sa indisposició no·y assistia,
// 321v // anaren consistorialment en la Lotja de
la mar de la present ciutat, per a continuar lo
encantar los arrendaments de las bollas de tota
Cathalunya ab la forma acostumada.
Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die, lo honorable Baldiri Miquel Sovias, mercader ciutadà de
Barcelona, com ha procurador substituït de Sebastià Claret, fuster ciutadà de Barcelona, procurador de Pau Claret, també fuster, son germà,
correu ordinari del General de Cathalunya, de
la qual substitució del dit Sovias consta ab acte
rebut en poder de Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, als quinse del present y corrent mes de janer, de la procura emperò de dit
Sebastià Claret consta ab acte rebut en poder de
Jaume Ramon quòndam, notari públich de Barcelona, als nou de juny 1635, en dit nom constituït personalment en lo consistori de ses senyories ha dit y explorat a ses senyories que ell
renunciava, en mà y poder de ses senyories, lo
offici de correu ordinari del dit General que lo
dit Pau Claret obtenia en favor de Francesch
Claret son nebot, suplicant a ses senyories fossen servits, attès dit offici és dels antichs y dels
que·s poden vèndrer y alienar, admètrer-li la
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de dit Francesch Claret, ab la forma que los capítols y actes de Cort disposan. E ses senyories
respongueren de paraula que admetian la dita
renunciació si y en quant podien y per capítols
de Cort los era lícit y permès, y no altrament.
Presents per testimonis Jacinto Barthomeu,
pintor, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
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nyors oÿdors de comptes del General, lo senyor
deputat ecclesiàstich absent per sa indisposició,
per medi dels molt il·lustres nobles y magnífichs
senyors los doctors Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, // 322v // Pau
Claris, canonge de la Seu de Urgell, y don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco Grimau, don Francisco Vilalba y Miquel Joan Tavarner, en Barcelona
populats, Francesch Bru, Joan Onoffre Fàbregues y Rafel Grimosachs, ciutadans honrats de
Barcelona, enviaren aba embaxada al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, acerca de las sentèncias fetas, en las Atarassanas de la present ciutat, de quatre soldats,
los quals ha manat fer-los procés, ni dar-los defensas ni condempnació de jutge, lo que és contra las generals constitucions de Cathalunya, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits del tenor següent:

Febrer MDCXXXVIII

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per part
del bras militar als vint-y-vuit del mes de janer
pròxim passat, se ha representat als deputats y
oÿdors del General de Cathalunya lo sentiment
y desconsuelo que los provincials de aquest
Principat han tingut y tenen de las exequucions
y suplicis que, de manament de vostra excel·lència, són estades fetas y fets en las personas de
Pere Oltrà, valencià, deb ... Miquel, mallorquí, y
de un cathalà, en la Dressana de la present ciutat, sens donar-los defensa alguna, ni praecehint
vot de doctor, contra las generals constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos,
consuetuts y pràticas fins assí observada, y que
ho representassen a vostra excel·lència per a què
fos servit no donar loch a semblants procehiments y servàs las generals constitucions que
disposan, que als reos y delinqüents se’ls hage
de donar defensas y condempnar-los ab vot de
doctor, a la observança de las quals generals
constitucions vostra excel·lència com ha capità
general està tingut, com ab diversas cartas reals
és estat manat per sa magestat a praedecessors
de vostra excel·lència, al que condecindint dits
deputats, desijosos de la observança de ditas generals constitucions, y que als reos y delinqüents // 323r // sien servades, nos han ordenat
representàssem a vostra excel·lència lo sobredit
y suplicàssem sie de son servey abstenir-se de
semblants manaments y fets, y usar, ab los reos
y delinqüents, de la clemència que lo dret y generals constitucions volen y disposan se use y
observe, que ho rebran a particular gràcia y
mercè de vostra excel·lència, y lo Principat y

Dilluns, al primer. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats, ab intervenció dels se-

a. ab embaxada, interlineat.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

Diumenge, a XXXI. En aquest die se féu lo torneig ordinari de la confraria del gloriós Sanct
Jordi en lo Born de la present ciutat, en lo qual
anaren los senyors deputats y oÿdors, exceptat
lo senyor deputat ecclesiàstich qui estava desganat, tots a cavall ab los porters y masses grans
devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, assistint en
aquell lo excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lloctinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, juntament ab la
excel·lentíssima senyor duquesa de Cardona sa
muller, y també assistí lo excel·lentíssim senyor
marquès de Vilafranca, duch de Fernandina.
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provincials ne restaran aconsolats y sa magestat
servit».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, y havien reportat a dita sa excel·lència la
dita embaxada, si y de la manera que per ses
senyories los era estada encomanada, la qual havien primer explicada de paraula y aprés donada
en scrits en mans de dita sa excel·lència. Y que
dita sa excel·lència, oÿda y rebuda aquella los
havien respost, que las sentèncias de son orde
exequutades en las Atarassanas de la present
ciutat, havia manat exequutar aquelles, inseguint los órdens apretats tenia de sa magestat, y
que ell ho havia manat exequutar precehint lo
vot y parer de moltas personas, pràtigues y expertes en cosas de guerra y dels doctors del Real
Consell, perquè servís de exemplar als demés y
no se atrevissen a fugir, sabent com sabian ses
senyories, la necessitat praecissa que té sa magestat de soldats, y que ell ho scriurie a sa magestat que son desig no era violar constitucions
ans bé guardar y fer servar aquellas, y que haguda la resposta de sa magestat, donaria gust y
contentó a ses senyories en lo que li demanaven
ab dita embaxada.
Dimars, a II. Festa de Nostra Senyora Candelera.
323v

Dimecres, a III. En aquest die, los senyors deputats, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich y
real, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, anaren consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans
devant, en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar lo arrendar y encantar las bollas
del General de tota Cathalunya.
En aquest mateix die, los honorables Pau Boxó,
Pere Matheu, Francesch Socies y Pere Roca,
tots mestres de cases ciutadans de Barcelona,
experts, anomenats ço és, los dits Francesch Socies y Pere Roca per part de ses senyories y dits
Pau Boxó y Pere Matheu per part de dit Pere
Pau Ferrer, mestre de cases, a fi y effecte de vèurer, regonèxer y estimar las milloras per dit mestre Pere Pau Ferrer fetas, en la obra nova de la
present casa, que té a preu fet de la part de la devallada de Sancta Eulària, inseguint la deliberació per ses senyories feta a onse de janer pròxim
passat, constituïts personalment en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament en mà y
poder de ses senyories, han fet relació en scrits
de las milloras han trobat ser fetas en dita obra
per dit Ferrer, si y conforme los fonch manat ab
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dita deliberació de onse de janer, la qual entregaren a ses senyories ab un full de paper sotascrit
de lur pròpries mans, la qual manaren ses senyories legir a mi, scrivà major y secretari del dit
General, y legida, manaren fos continuada y cusida en lo present dietari y és del tenor següent:
«Nosaltres Pau Boxó, Pere Matheu, Francesch
Socies y Pere Roca, tots mestres de cases ciutadans de Barcelona, experts, anomenats ço és,
Francesch Socies y Pere Rocaa // 324r // per part
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya y Pau Boxó y Pere Matheu per
part de Pere Pau Ferrer, mestre de cases ciutadà
de Barcelona, y per obehir a un manament a nosaltres fet de paraula de part de dits senyors deputats, en virtut de deliberació feta en son consistori ab ... de janer proppassat, ab lo qual nos
manen que·ns conferiam en presència dels senyors oÿdors ecclesiàstich y militar en la present
casa de la Deputació, en la obra nova fan fer dits
senyorsc deputats al sobredit Ferrer, en la part
de la devallada de Sancta Eulària. Y allí conferits, vejam, mirem, visurem y regonegam las ditas obras y si està conforme lo tenor dels acte o
capitulació, y si en aquella hi ha millores algunas, y quines són, y en què consisteixen, y també que conciderem y advertiam tot lo que, en
rahó de aquest fet, nos aparexerà advertir y conciderar, y que de tot, relació fassam a dits senyors deputats en scrits. E axí nosaltres sobredits experts diem, quans som conferits en la
sobredita obra, en presència de dits senyors oÿdors y després assoles, una y moltas voltas, y allí
havem haguda rahó de tot lo que·ns és estat manat y advertit, y tots unànimesd y conformes
diem, que la sobredita obra està feta ab tota perfecció, tot lo que està acabat y comforme tenia
obligació dit Ferrer, y trobam que en la dita
obra ha fet lo dit Ferrer moltas cosas, ademés de
la obligació que tenia, y en molt gran utilitat de
la obra, comforme havem vist ab la capitulació y
trassa que·ns és estada donada per fer dita visura
y judicació, las quals cosas fetas, ademés de la
obligació, són las següents:
Primo trobam ha fetas deu rexes o finestras ab
rexa de obra rústica de pedra picada de relleu,
per donar correspondència a les cantonades //
324v // y portal de dita obra. Y per tot lo rededor
de dita obra, allà hont és estat menester, ha fet
los sòcols de pedra tallantada per trobar-se tota
la obra de un livell. Y per totas las lindas de pedra de las finestras de dita obra ha fetes las ara. a continuació una paper transcrit a l’Apèndix 5, pàgs.
1789-1790.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
c. senyors, interlineat.
d. unàmines, al manuscrit.
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mesa del General de relleu. Y per tot lo redador
ha posats per mòdols de pedra picada, per poder assentar las solas de la encavallada de la cuberta o taulada. Ha millorat tota la cornisa fent
en los enfronts, alquitrava y frisó, sota la cornisa, que no·y tenia obligació, lo que resulta en
molt gran augment y beneffici de dita obra. Ha
fetas las tres caras dels anfronts de la part de dinté de pedra picada, juntat y perfilat. Ha arrebosat las parets apunt de emblancar-la devés la
Seu.
Tot lo qual judicam per la experiència que tenim en nostres officis o art de mestres de cases,
justa nostra consiència y per lo jurament que tenim prestat que totas las sobreditas cosas valen,
ademés del que estava concertat de mans de
mestre de cases, sinch-centas vint-y-nou lliures
y vuit sous, dich: DXXVIIIIo lliures VIII sous.
Pau Boxó, mestre de cases, firmo la dita relació.
Pere Matheu, mestre de cases. Francesch Suscies, mestre de cases. Pere Roca, mestre de cases».
Dijous, a IIIIo. En aquest die constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, los
nobles don Joseph Amat, don Gaspar Calder y
don Joan de Marimon, en Barcelona populats,
en lo // 325r // consistori, faltant en aquell los
senyors deputats ecclesiàstich y real per lur indisposició, los quals suplicaren a ses senyories
fossen servits dexar-los la plassa del Born diumenge pròxim vinent, per un desafiu de festa de
torneig se havia de fer, y la nit de dita festa, la
sala dels reys adressada, per lo sarau entenen tenir en dita sala, que demés redunda en honra
del bras militar, ho rebran de la mà de ses senyories a singular mercè com és acostumat. E
ses senyories respongueren que, essent tant justa la demanda com és, los prometian la dita
plassa del Born y sala dels reys per a fer y tenir lo
dit torneig y sarau.
Divendres, a V. Festa de sancta Àgata.
Dissabte, a VI. En aquest die, los noble don Joseph Amat, don Gaspar Calders y don Joan de
Marimon, en Barcelona populats, constituïts
perso(na)lment en lo consistori de ses senyories, absent de aquell lo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició, suplicaren a ses senyories fossen servits que, per quant lo die de
demà no·s podia de ninguna manera fer la festa
del desafiu del torneig en la plassa del Born, per
haver-los ses senyories atorgada la plassa per a
dit die, per ser estat lo temps curt, dins del qual
no se han pogut acabar de prevenir las galas se

han de tràurer en dita festa, fossen servits ses
senyories porrogar-los la promesa // 325v // y
festa de dita plassa del Born, que axí com havia
de ser demà que serà diumenge, sia per lo dimecres pròxim, que ho rebran de mà de ses senyories a singular mercè. E ses senyories, oÿda la
dita embaxada y recaudo, attès lo General non
petia cosa alguna, sabent que dits cavallers havien procurat ab molt cuydado posar apunt los
adorns y galas y no eran poguts acabar-se, los
concedian la dita plassa del Born per lo dit die
dimecresa pròxim, que comptarem a deu del
present y corrent mes de febrerb, y manaren a
mi, scrivà major y secretari del General, ne fes la
present nota en lo present dietari.
Dimars, a VIIIIo. En aquest die, lo reverent Joan
de Nobasques, capellà del palau de la comtessa
de Quirra, en Barcelona residints, com ha procurador ab bastant poder de Barthomeu Domènech, // 326r // senyor del loch de Porrera, arcabisbat de Tarragona, tauler, cullidor y guarda
del General de dit loch de Porrera òlim de Popoleda, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Antoni Joan Perramon, notari públich de la vila de Móra, bisbat de Tortosa, al
primer del present y corrent mes de febrer, com
dit notari ab ses certifficatòrias letras ne fa fe, en
dit nom constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de tauler que dit son
principal obté per justas causas y rahons lo ànimo de dit son principal movents, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista, que ell, en
nom de dit son principal, ho rebrà de la mà de
ses senyories a singular mercè. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació
si y en quant podien y per capítols de Cort los
era lícit y permès, y no altrament. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui per
sa indisposició no·s trobava en consistori, manaren a mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, que per quant los senyors visitadors
pròxim passats en las querelas fetas contra los
officials del General, foren dexades de declarar
las querelas fulminades, a instància del procurador fiscal de dita visita del General contra alguns officials, nombrades ab los números següents: 81, 179, 149, 115, 117, 178, 108, 91,
a. demicres, al manuscrit.
b. ferrer, al manuscrit.

a. a continuació ratllat, donant.
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cia, juntament ab la excel·lentíssima senyora duquesa de Cardona sa muller.Y també assistí lo
excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca,
duch de Fernandina.

24, 62, 182, 213, 117, 184, 124 y 14, remetent
aquellas a dits senyors deputats per a què, en lo
discurs de lur trienni, manassen y instassen lo
fer declarar aquellas, que per ço, volent // 326v
// posar exequució lo disposat y declarat en dita
visita, ho notifique als magnífichs assessors, advocat fiscal, procurador fiscal y a Gismundo
Boffill, ajudant tercer del scrivà major, per a què
aquellas sian passadas avant, fent cada hu lo que
li toca per rahó de lurs officis, la qual notificació
los sie feta per a què ignorància no puguen al·legar en ningun temps.

Divendres, a XII. Festa de sancta Eulària. En
aquest die, lo noble don Phelip de Lentorn y
Rafel Cervera, ciutadà honrat de Barcelona,
constituïts personalment en lo consistori // 327v
// de ses senyories, digueren que ells eren enviats a ses senyories per part del noble don Miquel Agulló, lo qual convidava a ses senyories
per a vèurer correr lo faquí lo die present, en la
plassa de Sanct Francesch, suplicant-los fossen
ses senyories servits honrar-lo en anar en dita
festa. E ses senyories respongueren que, attès
tot redundava en honra del bras militar y dels
confrares de la confraria del gloriós cavaller y
màrtir sanct Jordi, acudirien en dita festa y que
ja havian manat fer catafal en dita plassa per occupar-lo sos officials, y manaren ne fos feta la
present nota en lo present dietari.

E aprés, als nou de dits mes y any, dita protesta
fonch intimada y notificada a Francesch Fitor,
procurador fiscal trobat dins la scrivania major,
la qual, oÿda, respongué que ell no tenia notícia
de tals processos. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris. E aprés,
casi encontinent, fonch intimada a dit Gismundo Boffill, trobat personalment en la sua stància, lo qual respongué que lo procurador fiscal a
vint-y-hu de agost 1637 havie despedides dotse
letres citatòries contra los querelats ab dits processos y que axí ell estava prompte y aparellat en
fer tot lo que li toca per rahó de son offici.

En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya, en Barcelona residint, exceptat lo
senyor deputat ecclesiàstich qui estava ab indisposició, anaren consistorialment ab los porters y
masses grans devant, acompanyats dels officials
del General y present casa de la Deputació, ab
cotxos, a visitar lo excel·lentíssim senyor duch
de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, lo qual los havia enviats a sercar lo die present, per medi del secretari Miquel
Pérez. Y arribats dalt en lo palàcio y entrats a la
stància que sa excel·lència estava, fetes les degudes cortesies, sa excel·lència los digué:

E aprés als denou de dits mes y any, a dits magnífichs assessors y advocat fiscal, trobats personalment en lo consistori petit, los quals han respost
que moltas de ditas querelas són ja declarades y
que continuaran en administrar justícia, segons
la obligació de lurs càrrechs, respective.
En aquest mateix die, Antoni Joan Fita, notari
públich de Barcelona, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, de orde y manament de ses senyories, entregà al magnífich
Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
racional del General y present casa de la Deputació, certifficatòria y fefahent dels actes dels
arrendaments fets per dits senyors deputats dels
drets del General, galeres y monedes del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
327r

Dimecres, a X. En aquest die se féu la festa del
desafiu del torneig, per los cavallers de la confraria del gloriós cavaller y màrtir Sanct Jordi, en
lo Born de la present ciutat, en lo qual anaren
los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich qui per sa indisposició
no·y pogué assistir, ab cotxos, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, assistint en aquell lo excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en aquesta provín-

«He llamado a vuestra senyoría para haserles saber como su magestad, Dios le guarde, a petición
mía, me ha exonerado del cargo de lugarteniente
y capitán general del Principado y que quedava
muy agradecido de las honras y mercedes havía
recibido del consistorio, y que en qualquiera parte
que se hallasse lo serviría con muy grande gusto y
volundat».
E ses senyories respongueren, per orgue del
senyor deputat militar, que sentia molt que
dexàs tant desconsolat lo Principat ab la sua partida y que en qualsevol occasió los volgués manar, axí en comú com en particular, los servirian
ab molt gran voluntat.
328r
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En aquest mateix die en la tarda, se féu la festa
del desafiu en la plassa de Sanct Francesch, en la
qual anaren consistorialment los senyors depua. a continuació ratllat, tiempo.
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tats ab cotxos, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molts officials del General
y present casa de la Deputació.
En aquest mateix die vingué la cartilla al senyor
comte de Sancta Coloma, de la mercè que la
magestat del rey nostre senyor li havia fet de son
virrey y capità general en aquesta província de
Cathalunya, lo que fonch de molt gran alegria y
regosijo per tot lo Principat.
Dissabte, a XIII. En aquest die, a les sis horas de
la matinada, se’n anà de la present ciutat lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta província.
328v

Dimecres, a XVII. Primer die de Quaresma.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo reverent Joan Bohigues, prevere y canonge
de la iglésia de Sancta Anna de la present ciutat
de Barcelona, credenser del General de Cathalunya en la taula de la present ciutat de Barcelona, de paraula digué a ses senyories que ell renunciava lo dit son offici de credenser del
General en mà y poder de ses senyories, en favor
de Joan Casals, droguer ciutadà de Barcelona,
ab los salaris y emoluments, // 329r // drets, privilegis, praerrogatives y gràcies al dit offici pertanyents, suplicant a ses senyories que, attès lo
dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, comforme disposició de capítols y
actes de Cort, fossen servits admètrer-li la dita
renunciació y provehir aquell en favor de dit
Casals. E ses senyories, oÿt lo representat per dit
canonge Bohigues, de paraula respongueren
que, a bé que lo dit offici sia dels antichs y que
dit reverent Joan Bohiguesa se puga desfer de
aquell en favor de la dita persona per ell nomenada, segons capítols y actes de Cort, pràtigues,
styls y observanças del dit General, emperò per
quant lo dit reverent Joan Bohigues, en lo
temps que Francesch Corratger y Mestre, renuncià lo dit offici en son favor, prestà caució al
dit General, la qual està continuada al peu de la
provisió de dit offici, com largament està contengut en lo libre de Deliberacions sots jornada
deb ..., a la qual se ha relació. Y axí ell, dit Joan
Casals, hage ara de prestar la mateixa caució
prestà lo dit reverent Joan Bohigues quant
fonch provehit de aquell, en virtut de renunciació en son favor feta per dit Francesch Corratger, últim pocessor de dit offici. Y encontinent,
lo dit Joan Casals, de paraula representà a ses
a. a continuació ratllat, en lo temps que Francesch Corratger y Mestre renuntià.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 73 mms.
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senyories y digué, que ell se acontentava de firmar de nou y obligar-se en la mateixa obligació
se obligà ell, dit reverent Joan Bohigues, quant
fonch provehit de aquell, en virtut de la renunciació en son favor feta per dit Francesch Corratger y Mestre, dient ell, dit Casals, que se
obligava axí mateix en tot lo que estava obligat
al dit General, no sols lo dit canonge Bohigues,
però encara lo dit Francesch Corratger y Mestre, lo qual se obligà al General, quant dit offici
fonch renunciat en son favor per Pere Oller
quòndam, pocessor de dit offici, aleshores debitor al General en molt gran quantitat, com largament en dit acte de obligació està contengut,
rebut en la scrivania major del General als deu
de juny 1623. Y que encontinent, que per ses
senyories se li provehesca lo dit offici // 329v //
de nou firmarà, loarà, aprovarà, ratificarà y confirmarà lo dit acte de obligació, comforme de
present y ara per leshores fa y firma lo dit acte de
obligació, que té dit ab special hipotheca del dit
offici y general obligació de sa persona y béns,
com ha deutes fiscals y reals ab stipulació y jurament y altres clàusules, renunciacions y cauthelas en semblants actes posar, acostumades a coneguda del scrivà major y secretari del dit
General. E ses senyories, attesa la dita offerta
feta per lo dit Joan Casals, present en lo consistori, respongueren que admetian la dita renunciació per dit reverent Joan Bohigues en favor
de ell dit Casals feta y aquella attesa, y no altrament, si y en quant podien y per capítols de
Cort los era lícit y permès, y no altrament. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor,
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, exceptats los senyors deputats ecclesiàstich y real que per lur indisposició no·y pogués
assistir, anaren consistorialment ab cotxos, ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Deputació, en la Lotja de la mar per a continuar los arrendaments de las bollas.
Dissabte, a XX. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories don Francisco de
Uluja, degà y canonge de la sancta iglésia de
Leyda, y doctor misser Alexandre Calaff, los
quals, per part del molt il·lustre Capítol y dels
molt il·lustres pahers de dita ciutat de Leyda, los
quals donaren a ses senyories duas cartas, una
de dit Capítol y altra de dits pahers, les quals,
aprés de desclosas y legidas per lo scrivà major
del dit General,a b // 340r // manaren ser cusidas
a. a continuació quatre cartes, una butlla papal i dues escriptures transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1790-1794.
b. foliació errònia, del 329v al 340r

en lo present dietari, signades de letras A y B. Y
suplicaren de paraula a ses senyories lo que ab
ditas cartas respective per part de dits Capítol y
pahers se demanava, al que dits senyors deputats respongueren que en tot lo que porian y lur
càrrech los donaria loch, acudirian ab molt gran
voluntat y correspondència en tot lo que per
part de dits Capítols y ciutat se’ls demanava y
fos de son gust y servey. Y en correspondència
del suplicat, deliberaren fos feta carta a sa magestat per lo effecte suplicat ab ditas cartas, ab
las quals donaren també còpias de diversas
scripturas conferents per dit negoci, les quals
manaren ses senyories fossen també assí cusidas,
per a què en tot temps se puga trobar lo que ab
ditas scripturas està contengut, las quals estan
signades de letras C, D, E, F, G.
Dilluns, a XXII. En aquest die, los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la
mar de la present ciutat per a fer continuar los
arrendaments de les bolles de tota Cathalunya,
ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, lo magnífich misser Ivó
Garbí y de Lordat, servint lo offici de síndich
del General durant las occupacions del magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici, // 340v // lo qual present en lo consistori de ses senyories féu relació
com lo mateix die, inseguint lo orde y manament per ses senyories a ell donat, se era conferit ab lo senyor conseller y li havia donat un
memorial acerca de la contrafacció se fa a la
constitució quinta, títol «De acusacions y denunciacions», y li havia recomanat lo negoci
dels pares inquisidors, y que dit senyor canseller
li havia fet de resposta que ell ho miraria, la qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari per a què en tot temps consti
de ditas diligèncias.
Dijous, a XXV. En aquest die, lo magnífich misser Ivó Garbí y de Lordat, servint lo offici de
síndich del General durant las occupacions del
magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de
Barcelona, qui obté lo dit offici, lo qual, present
en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a
ses senyories com ell, inseguint lo orde y manament a ell donat, se conferí // 341r // a vint-ydos del corrent en la galera de Sancta Maria de
la esquadra del senyor Gregorio Spinola de Gènova, la qual se trobava en lo moll de la present
ciutat, y de part de ses senyories donà un recaudo a dona ... Pasqual, capità de dita galera,
dient-li fos servit donar libertat a Miquel Tixeda, àlies Taxeda, pagès de Ribasaltas, condempnat a servir a sa magestat remant en dita galera
a. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
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per deu anys, attès havia acabat lo temps de sa
penitència y condempnació, lo qual encontinent, respongué que estava prompte y aparellat
a relexar-lo, attès havia acabat lo temps de sa
condempnació. Y encontinent, donà libertat,
per medi de ses senyories a petició de ell, dit síndich, a dit Miquel Taxeda, àlies Taxeda, lo qual,
entrat en lo consistori de ses senyories féu gràcias de la gran mercè li havian fet de haver-li alcansada la dita libertat y tret de dita galera, la
qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari y que li fos donada còpia
de la present.
Divendres, a XXVI. En aquest die, los senyors
deputats, exceptat lo real, qui per sa indisposició estava absent, anaren en la Lotja de la mar
de la present ciutat per a continuar lo encantar
los arrendaments de les bolles del General de
tota Cathalunya com és acostumat.
Dissabte, a XXVII. En aquest die en la matinada,
constituïts personalment en lo consistori de ses
senyories, los magnífichs assessors ordinaris del
dit General, ab companyia del magnífich advocat fiscal, los quals feren relació a ses senyories
com ells havien mirat molt attendament lo que
// 341v // per ses senyories los era estat ordenat,
acerca del que·s devia y podia fer en rahó de las
sentèncias que sa excel·lència havia manades fer
exequutar en alguns soldats, en las atarassanas
de la present ciutat, dient a ses senyories que,
attès se havia fet embaxada a dita sa excel·lència
acerca de ditas sentèncias, aconsellaven que per
ara no·s mogués cosa alguna per lo que fins ara
tot estava sobresegut, la qual relació manaren
ses senyories a mi, scrivà major y secretari del
General, continuàs en lo present dietari.
Diumenge, a XXVIII. En aquest die, entre las
nou y deu hores de la matinada, lo noble don
Ramon de Calders, regent la Real Thesoraria,
en companyia de Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre senyor en aquesta província, constituïts personalment en lo consistori de
ses senyories, faltant en aquell lo senyor deputat
real per sa indisposició y desgana, lo qual don
Ramon de Calders digué venia de part del senyor comte de Sancta Coloma, dient que dit senyor comte feye a saber a ses senyories com la
magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, era estat servit fer-li mercè de enviar-li lo
privilegi de son lloctinent y capità general en
aquesta província de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, y que pensava jurar lo endemà, com ab la carta que dita sa magestat enviava a ses senyories entendrian, la qual encontinent donà y entregà en mà del senyor deputat
ecclesiàstich, y aquella desclosa, manaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General, legís
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aquella, y legida, fos continuada en lo present
dietari.
«El rey.
Diputados, por la justa confiança y gran satisfacción que tengo de la calidat, partes y servicios que
concurren en el conde de Santa Coloma, paraa //
342r // servir los cargos de lugarteniente y capitán
general en essa provincia que vacan, por haver
dado al duque de Cardona la licencia que me pidió para ebsonorarse dellos, le he nombrado para
dichos cargos. Y pues ha de representar mi persona, os encargo y mando que, demás de admitirse y
acudir al juramento de la manera que se ha acostumbrado hazer con los otros lugarteniente y capitanes generales que ha avido asta aquí, le respetéis y obedescáis en todo y por todo, comforme los
poderes que leva, y a lo que sois obligados, procurando por una parte todo lo que convenga al benefficio, defensa y quietud y seguridad de esse
Principado y condados, que demás de que esto importa mucho para que en essa tierra la justicia
sea administrada y se biva con la paz y reposso que
es menester, será hazer de vuestra parte lo que es
tan propio de vuestros officios. Y en ello le recibiré
de vosotros muy acepto y senyalado servicio. Dada
en Madrit a XXII de febrerob MDCXXXVIII. Yo, el
rey.
Vidit cardinalis. Vidit Magarola, regens. Vidit
Morlanes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius».
Y encontinent, dit secretari Peres entregà a dites
ses senyories lo dit real privilegi, ab còpia de
aquell, per a què ses senyories fossen servits manar-lo registrar en los registre de la present casa.
E ses senyories, per orgue del dit senyor deputat
ecclesiàstich, rebut lo dit real privilegi, respongueren que agrahien molt la mercè quec senyor
comte los feya y que tenian particular contentó
y alegria de la mercè y honra que sa magestat li
havia fet, y que ells cometrian lo mirar lo dit privilegi als magnífichs assessors, y que vist y regonegut, lo manarian posar y continuar en lo registre de juraments de officials reals ab la forma
acostumada, y que ells manarien al síndich del
General assistís a son jurament ab la forma acostumada, y que estigués ben sert dit senyor comte // 342v // que, en tot lo que la obligació de
lurs officis los daria loch, donarien gust y contentó a dit senyor comte, la qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1794.
b. ebrero, al manuscrit.
c. a continuació ratllat, honra.
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Mars MDCXXXVIII
Dilluns, al primer. En aquest die, los senyors
deputats, exceptat lo senyor deputat real, qui
per sa indisposició no exia de casa, ab companyia del senyors oÿdors de comptes del dit General, anaren consistorialment en la Lotja de la
mar per continuar lo arrendar y liurar les bolles
del General de tota Cathalunya.
En aquest mateix die, entre las tres y quatre horas de la tarda, jurà en la iglésia major de la present ciutat lo senyor comte de Sancta Coloma
del càrrech de lloctinent y capità general en
aquest principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, del qual sa magestat li havia fet mercè, no volgué entrada, hisqué de son
palàcio, scituat en la plassa de Sanct Francesch,
y lo acompanyaren los senyors consellers ab les
persones del Consell de Cent y altres officials de
la ciutat, y los doctors del Real Consell y demés
officials de la règia cort, tots a cavall, del que lo
poble s’elegrà molt per haver sa magestat donat
licència al excel·lentíssim senyor duch de Cardona de anar-se’n a reposar, cosa de tots tant
desijada y volguda. En dit jurament assistí lo
síndich del General fent la protesta ordinària a
dit jurament, de la manera que per ses senyories
li era ordenat.
Dimars, a II. En aquest die constituïts personalment en lo consistoria // 343r // ses senyories,
los honorables Barthomeu Massaguer, Lorens
Artigues y Joan Serra, fusters, lo present any
pròmens de la confraria dels fusters de la present ciutat de Barcelona, han fet, mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, la relació
en scrits següent:
«Nosaltres Barthomeu Massaguer, Lorens Artigues y Joan Serra, fusters, y lo any present
prohòmens de la confraria dels fusters de la present ciutat de Barcelona, per orde dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, som anats a mirar y judicar unas pessas ço és, dotse jasenas, per lo qual effecte no·s
som conferits una y molts volts a la platja de la
mar a hont són les dites jassenas, las quals havem canades y tenen sexanta-y-sinch palms de
largària, dos pams y un quart de amplària y un
palm y tres quarts de alsada y tot bastant, las
quals judicam, juxta nostres consièncias tots
tres comformes, que valen sexanta liures, diem
60 ll.s. cada una, segons la experiència tenim
del preu que val vuy la fusta. Y aquesta és nostra
relació y axí ho firmam de mà de cada hu de nosaltres, en Barcelona, vuy a 18 de febrer 1638.
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1794.

Attès que lo senyor Florença se’n acontentà de
aquest preu, nosaltres, prohòmens de la confraria dels fusters. Jo Barthomeu Massaguer, prom
en cap. Lorens Artigues, prom segon. Joan Serra, prom ters».
En aquest mateix die en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, exceptat lo senyor deputat real, // 343v //
que per sa indisposició no·y assistí, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, anaren consistorialment a peu, ab los porters y masses grans devant, acompanyats dels
officials del General y present casa de la Deputació, a visitar lo excel·lentíssim senyor comte de
Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquestos
Principat y comtats, que havia prestat un jurament lo die de aÿr, y donar-li la n’ora bona de la
mercè que sa magestat li havia feta. Los quals,
arribats en son palàcio, foren rebuts per sa excel·lència ab molt gran demonstració de alegria,
y havent-hi donat, per part de aquest Principat,
lo per a bé y n’ora bona de dita mercè, sa excel·lència féu de resposta que agrahia molt a ses
senyories y a tot lo Principat, la mercè y alegria
havian tingut de la mercè que sa magestat li havia fet, y que ell en tota occasió ho tindria en la
memòria y que folgaria tenir moltas occasions
per a poder servir a ses senyories y a tot lo Principat, comforme las occasions quant se offerissen mostraria. Y fent-se les degudes cortesies se
despediren de sa excel·lència ab grans demonstracions de voluntat, y ab lo mateix acompanyament s’en tornaren ena la present casa de la Deputació y manaren a mi, scrivà major, ne fes la
present nota en lo present dietari.
Dijous, a IIIIo. En aquest die, lo magnífich misser Ivó Garbí y de Lordat, servint lo offici de
síndich del General durant las occupacions del
magnífich // 344r // Agustí Dalmau, qui obté lo
dit offici, present en lo consistori de ses senyories, faltant en aquell lo senyor deputat real per
sa indisposició y desgana, ha fet relació a ses
senyories com ell, vuy die present, s’és conferit
en casa del senyor canseller y li ha entregat un
memorial li havian donat los magnífichs assessors del dit General, acerca del negoci de las
capturas de mandato y de la causa dels pares inquisidors, y que dit senyor canseller li havia fet
de resposta que ho tractaria ab sa excel·lència, y
axí ne feya relació a ses senyories, la qual manaren fos continuada en lo present dietari.
Divendres, a V. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor deputat real,
qui per sa indisposició no·y pogué assistir, anaa. a continuació repetit, en.
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ren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat de Barcelona per a continuar los
arrendaments de les bolles de tota Cathalunya
ab la forma acostumada.
Dissabte, a VI. En aquest die lo honorable Joan
Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat y hu dels corredors de coll ordinaris
de la present casa de la Deputació, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories y
interrogat, mitjensant jurament, digué qui li havia abonada la dita del arrendament de la bolla
de Cervera, que en dies passats liurà a Pere Sarqueda, batifuller ciutadà de Barcelona, per lo
trienni pròxim vinent que comensarà lo primer
die del mes de juliol pròxim vinent, lo qual //
344v // ha respost que era veritat que dita bolla
havia liurada a dit Sarqueda per lo preu de mil
vuit-centas y deu liuras per quiscun any y que la
dita de dit Sarqueda le·y havia abonada Francesch Manescal, librater ciutadà de Barcelona, y
que axí feya la present relació a ses senyories, la
qual manaren fos continuada en lo present dietari.
Diumenge, a VII. Festa del doctor y angèlich
sanct Thomàs de Aquino.
Dilluns, a VIII. En aquest die, lo molt il·lustre
bras militar, per medi dels nobles y magnífichs
senyors don Joan de Peguera, Francesch Joan
de Vergós y Ramon Romeu, reportaren a ses
senyories, de part de dit bras, una embaxada, la
qual de paraula explicaren ab la forma següent,
dient que lo dit molt il·lustre bras militar los enviava per a fer a saber a ses senyories com havia
molt attentament mirat y ponderat lo modo de
procehir, havia fet lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona en lo temps era capità general
de sa magestat en aquesta província, acerca dels
soldats havia manats penjar en las Atarassanas
de la present ciutat, sens haver-los fet procés, ni
procehir provisió de jutge, y que axí havien resolt suplicar a ses senyories fossen servits donar
licència als magnífichs assessors del General y
advocat fiscal per a què junts, ab los advocats de
dit bras, resolguessen, mirassen y ponderassen si
las ditas sentèncias exequutades en las Atarassanes per dit excel·lentíssim senyor duch // 345r //
de Sogorb y Cardona, encontran ab las generals
constitucions y drets de aquesta província.
E ses senyories respongueren que tenian entesa
la dita embaxada y que ses mercès se entretinguessen un poch, que lo consistori miraria lo
que·s poria fer acerca dit fet. E exits del consistori los dits senyors embaxadors, encontinent,
los senyors deputats resolgueren que·ls estava
molt bé la conferència y axí manaren entrar a
dits embaxadors, fent-los de resposta com lo
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me disposició del capítol 8 del nou redrés del
General, y serviren de brassos los testimonis devall scrits dels tres estaments, los quals foren los
següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, doctor Melchior Palau, ardiaca major y
canonge de Vich, fra don Anton Magarola, camarer de Ripoll, Joan Batista Vila, canonge de
la Seu de Barcelona. Per lo estament militar los
senyors, don Diego de Lentorn, don Phèlix de
Lupià, don Aleix Grimau. Per lo estament real
los senyors, Antoni Magarola, Dimas Çaffont,
lo doctor misser Baldiri Carles.

consistori havia resolt que, sempre que los advocats de dits bras volguessen tenir conferència
ab los de la present casa, vinguessen en la present casa y mirassen molt exactament dit modo
de procehir, que dit bras estigués molt cert que
ses senyories farian per lur part tot lo que lur
càrrech los donaria loch, y manaren que la present embaxada, de paraula feta, fos continuada
en lo present dietari.
Dimars, a VIIIIo. Festa de sanct Pacià.
Dimecres, a X. En aquest die los senyors deputats anaren consistorialment a la Lotja de la mar
per a continuar lo arrendar las bollas del General.

346v

En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarda, combragaren lo il·lustre senyor Pere Prats, deputat real // 345v // del General de Cathalunya, lo qual estava desganat ab
una febra urgent y ab gran perill de sa vida.
Dijous, a XI. En aquest die extremunsiaren lo
dit molt il·lustre senyor Pere Prats, deputat real.

Y encontinent, en presència de dits brassos y
testimonis, que servien de brassos, foren extrets
nou habilitadors ço és, tres de cada estament següents ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, lo doctor Joseph Hierònym
Besora, canonge de Leyda, lo doctor Melchior
Palau, ardiaca major y canonge de Vich. Per lo
estament militar los senyors, mossèn Bernardino de Junyent, don Miquel de Cardona y de
Rocabertí, don Henrrich de Semmanat. Per lo
estament real los senyors, mossèn Thomàs Vidal de Roda, misser Francesch Pere Rubí y misser Francesch Millet.

En aquest mateix die, entre la una y dos horas
passat migdie, morí lo dit senyor deputat real,
anima eius requiescat in pace, y ses senyories
manaren tancar las portas de la present casa tenint tant solament las portalletas ubertas per ser
axí de costum.
Divendres, a XII. Die de sanct Gregori. En
aquest die, a les tres hores de la matinada, se’n
portaren en la ciutat de Gerona lo cos de dit
molt il·lustre senyor Pere Prats quòndam, deputat real, per a enterrar-lo en dita ciutat. Y ses
senyories manaren se diguessen totas las missas
se puguessen dir en la capella de la present casa
per salut y repòs de la sua ànima, y les portes estigueren tencades, sols las portalletas ubertas
tot lo die.
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Dissabte, a XIII. En aquest die, ses senyories ordenaren se continuàs en la present casa lo dir y
celebrar missas en la capella petita del gloriós
Sanct Jordi, per salut y repòs de la ànima del dit
molt il·lustre senyor Pere Prats, deputat real, y
las portas estigueren tencades, exceptades les
portalletes.
346r

Entre los quals se suscità algun debat y qüestió
sobre la forma del sèurer en lo acte de dita extracció, pretenent los ecclesiàstichs haver de
sèurer en primer loch, després los militars y després los reals. Y axí dits testimonis, per ara y per
no haver de diferir lo acte de dita extracció, sens
prejudici algú de sos drets y accions, se acontentaren de sèurer en la forma que fins assí s’és
acostumat, ab expressa protestació que lo present acte no sie tret en conseqüència. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris.

Diumenge, a XIIIIo. En aquest die hi hagué junta de brassos en la present casa per fer la extracció de noua inseculadors, per la inseculació fahedora de deputat del dit estament per lo
restant del present trienni, per mort del molt
il·lustre senyor Pere Prats, deputat real, comfora. a continuació ratllat, habilitadors.
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E fet açò, oÿda primer sentència de excomunicació, comensaren lo acte de dita inseculació y
acabaren aquell lo mateix die entre las vuit y
nou horas de la nit, com més largament és de
vèurer en lo acte de dita inseculació continuat
en lo libre de Deliberacions, sots la dita jornada.
Dilluns, a XV. Die de sancta Madrona. En
aquest die se féu extracció de Novena per la habilitació dels deputats reals de defora, qui poden concórrer o no ab convocació de brassos,
cridats del die de aÿr, en presència de nou testimonis, los quals serviren de brassos com és
acostumat y dits testimonis foren los següents
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, fra
Hierònym Climent, almoÿner y prior de Sanct
Pere de Roda, Antoni Moragues, canonge de
Tarragona. Per lo estament militar los senyors,

don Diego de Lentorn, don Francisco Grimau,
don Phèlix de Lupià. Per lo estament real los
senyors, Dimas Çafont, misser Baldiri Carles,
Joan Forest y Matheu.
347v

residuum del present trienni, lo senyor Pere
Joan Fortunyó, deputat.
348v

Dijous, a XVIII. En aquest die, Pere Sarqueda,
batifuller ciutadà de Barcelona, present en lo
consistori de ses senyories, digué que, responent al manament a ell, de part de ses senyories
presentat lo die de aÿr, diu que·s veritat que a
tretse de janer pròxim passat li fonch arrendada
la bolla del General de la vila y col·lecta de Cervera, per lo trienni que comensarà lo primer de
juliol pròxim vinent y del corrent any 1638, per
preu de mil vuit-centas y deu liuras per any, y
que la veritat és que Francesch Manescal, librater ciutadà de Barcelona, envià a sercà a ell, responent dient-li si li volia fer pler de tràurer-li la
dita bolla de Cervera y li féu de resposta, jo non
so pràtich. Y axí digam de la manera ho he de
fer y dit Manescal digué que no havia de fer sinó
anar-me’n a n’en Pau Pau, corredor, y dir-li que
ell, dit Manescal, lo·y enviava y que prengués la
sua dita, que ell le·y abonave, comforme ja li havia parlat. Y dient-li jo dit Sarqueda, mossèn
Francesch Puch, no patir res de axò, me respongué que no patiria res, que ell en haver-li treta la
bolla del encant me faria un acte que·m trauria
indempne de la obligació del General y que no
dubtàs en res, que no·n patiria cosa encara que·s
s’abés vèndrer tot quant tenia y axí das la present resposta a ses senyories.
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En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la
mar de la present ciutat per a liurar y encantar
los drets de las bollas de Cathalunya ab la forma
ordinària.

Y encontinent, fonch feta extracció de habilitadors en la forma acostumada, en què foren extrets ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, lo doctor Jaume Ferran, canonge de
Urgell, lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Pere
Pau Rabassa, ardiaca y canonge de la Seu de
Tarragona. Per lo estament militar los senyors,
don Andreu Blan y de Ribera, lo doctor misser
Ivó Garbí y de Lordat, mossèn Luýs Joan de
Calders. Per lo estament real los senyors, lo
doctor misser Narcís Mir, misser Pere Güell,
mossèn Onoffre Palau.
Los quals, axí extrets, oÿren sentència de excomunicació y comensaren lo acte de ditaa habilitació lo mateix die entre las duas y las tres horas
de la tarda, comforme més largament està continuat en lo libre de Habilitacions, recondit en
la scrivania major del dit General.
Dimars, a XVI. En aquest die se celebrà lo aniversari ordinari en la capella del gloriós Sanct
Jordi de la present casa, per salut y repòs de la
ànima del il·lustre senyor Pere Prats, deputat
real, y aprés, los senyors deputats oÿren en dita
capella la missa del Sanct Sperit, ab la forma
acostumada.
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En aquest mateix die se féu extracció de deputat
real per lo residuum del present y corrent trienni, vaccant per mort del molt il·lustre senyor
Pere Prats, ciutadà honrat de Gerona, en la forma que disposan los capítols de Cort, y fonch
legit lo capítol de la extracció scrit de letra de
mà, continuat al principi de la còpia del libre de
la Ànima per mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, en presència de nou
testimonis, los quals foren los següents ço és,
per lo estament ecclesiàstich los senyors, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, fra don
Anton Magarola, camarer de Ripoll, Joan Batista Vila, canonge de la Seu de Barcelona. Per lo
estament militar los senyors, don Diego de
Lentorn, don Aleix Grimau, don Phèlix de Lupià. Per lo estament real los senyors, Dimas Çaffont, misser Baldiri Carles, Joan Forest y Matheu.
E axí, en presència de dits testimonis, fonch extret en la forma que disposan los capítols de
Cort, per un minyó, en deputat real, per lo dit
a. a continuació ratllat, inseculació.
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Divendres, a
seph.

XVIIIIo.

Festa del gloriós sanct Jo-

Dilluns, a XXII. En aquest die lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General de Cathalunya, mitjensant
jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació a ses senyories que lo capità Nicholau Mandil, de la galera capitana del duch
Tursi, que de present se troba en lo port o moll
de la present ciutat // 349v // de Barcelona, per
medi y a instància de ses senyories y diligèncias
fetas de orde y manament de ses senyories, per
ell dit síndich, per observança de las generals
constitucions, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, ha tret de dita
galera a Miquel Lopes, pagès de la vila de Blanques, del regne de Aragó, y donada libertat ad
aquell, lo qual fonch condempnat a servir a sa
magestat remant en ditas galeras per lo Real
Consell del regne de Aragó per dos anys, ab
sentència proferida en dita Real Audiència, per
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na, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, que en companyia del síndich del General de Cathalunya, me conferís en casa del
senyor don Daniel de Marimon, scituada en lo
carrer del portal del Àngel de la present ciutat, y
presentà instància de dit síndich la requesta o
scriptura, per los magnífichs assessors ordinaris
del dit General, ab intervenció del magnífich
advocat fiscal de orde y manament de ses senyories feta y ordenada, a dit don Daniel, acerca
dels procehiments per dit don Daniel fets als officials del General en la ciutat de Tortosa, la
qual requesta, juntament ab lo acte de la presentació de aquella, manaren ses senyories fos
originalment cusida en lo present dietari. Consuatur papirus signatus littera A.

haver acabat ja lo temps de sa penitència y condempnació, comptant aquell del die de la pronunciació de dita sentència y no del die de la entrega se féu de la persona en ditas galeras. E lo
dit Miquel Lopes, entrat en consistori de ses
senyories, los féu gràcias de la mercè li havian
feta de alcansar-li sa libertat, y manaren que la
present relació fos continuada en lo present
Dietari y donada còpia de aquella.
En aquest mateix die, lo noble don Pedro Aymerich Cruÿlles y de Sancta Pau, en Barcelona
populat, ajudan segon del scrivà major, present
en lo consistori de ses senyories, ha dit y representat a ses senyories que ell, per justas causas
son ànimo movents, renunciava líbera y simplament, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici que ell obté en la present casa de ajudant segon del scrivà major, per a què ses senyories sien
servits provehir lo dit offici en favor y persona a
ses senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y
comforme per capítols de Cort los és lícit y
permès. Presents per testimonis Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, lo honorable Joan Gaspar
Pau, corredor del General y present casa de la
Deputació, mitgensant juramenta // 350r // en
lo ingrés de son offici per ell prestat, ha fet relació a ses senyories en son consistori com ell, de
orde y manament de ses senyories, ha encantades y subhastades públicament, per los lochs
acostumats de la present ciutat, totas aquellas
casas que ses senyories, en nom del General, tenen y posseheixen en la present ciutat en lo cantó del carrer del Call, junt a la plassa de Sanct
Jaume, per spay no sols de trenta dies, però encara de més de dos mesos. Y no obstant que
molts compradors hagen dit en ditas casas però
no ha trobat ningú que hage dit ni offert en
aquellas més preu que lo magnífich Joan Ninot,
ciutadà honrat de Barcelona, lo qual ha offert
donar per aquellas tres mília tres-centas y vint
liuras, moneda barcelonesa, attesa la qual dita li
ha liurada la hasta fiscal de ditas casas per lo dit
preu de ditas casas, per lo dit preu de ditas tres
mília tres-centas y vint liuras, la qual relació fa a
ses senyories y manaren aquella fos continuada
en lo dietari de la present casa.

350v

En aquest mateix die, los senyors deputats, exceptat lo real qui encara no ha jurat, anaren
consistorialment en la Lotja de la mar per a continuar lo arrendar las bollas del General de tota
Cathalunya ab la forma acostumada.
Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors anaren consistorialment en la
Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar lo encantar las bollas de tota Cathalunya
ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, los senyors deputats, lo
real qui encara no ha jurat, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes del dit General,
ajuntaren les devuita persones eletes per lo negoci del somatent general publicat per sa excel·lència als 29 de setembre, en la qual junta se
tractà largament de totas las diligèncias que los
senyors deputats havien fetas fins en aquell punt
y hora. Y en dita junta se resolgué que los magnífichs assessors y advocat fiscal, en companyia
de altres doctors aplicats, vessen, mirassen y
consultassen las embaxada(s) fetas a sa excel·lència en la vila de Perpinyà, las respostas en aquellas fetas per sa excel·lència, las informacions rebudas per Cathalunya y que aprés fessen relació
a ses senyories y a la present junta del que deuran y poran fer los senyors deputats.

351r

En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, lo real qui
encara no ha jurat, ab intervenció dels senyors
oÿdors de comptes del dit General, manaren a
mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barceloa. a continuació una requesta i una resposta transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1794-1796.
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En aquest mateix die, Joan Gaspar Pau, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre del General, mitgensant jurament per ell
prestat en lo ingrés de son offici, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, féu
relació a ses senyories com ell, en virtut de deliberació de ses senyories de sis del corrent, havia
encantat y subhastat públich y palesament per
los lochs solits y acostumats de la present ciutat,
la obra de la encavallada nova se ha de fer en la
present casa, de la part de la devallada de Sancta
a. devuit, interlineat al damunt de vuit ratllat.

Eulària, continuant aquella del modo y manera
que està comensada, comforme largament està
contengut ab la tabba a ell, en virtut de dita deliberació, entregada. Y si bé és veritat que molts
són arribats a donar-li dita, però que al clòurer y
liurar la dita feyna no·y ha hagut ningú que per
manco preu se sie offert fer aquella, sinó mestre
Sebastià Claret, fuster ciutadà de Barcelona, lo
qual s’és offert fer-la per mil y tres-centas liuras
moneda barcelonesa. Y axí ell li ha liurada la
hasta final de dita feyna, attès no·y ha hagut
ninguna persona que se sia offert fer aquella per
manco preu sinó dit mestre Sebastià Claret. Y
axí fa a ses senyories la present relació, la qual
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.

no entengué fos guarda del General, perquè havent-ho sabut no·s fora atrevit a tal. Y axí ses
senyories li personassen, de la qual restitució
manaren ses senyories se’n fes nota en lo present dietari.
Dissabte, a XXVII. En aquest die, per la gran necessitat de aygua, se baxà lo cos de la verge y
màrtir sancta Madrona, patrona de Barcelona.
352r

Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die, lo molt il·lustre senyor Pere Joan Fortunyó, ciutadà honrat
dea Tortosa, deputat real per lo restant del present y corrent trienni, en lo cas que ha tingut
loch per mort del senyor Pere Prats, ciutadà
honrat de Gerona, vingut en la present casa de
la Deputació, acompanyat de moltas personas
de tots estaments y acabat de pujar la primera
escala de la present casa, se’n entrà en la capella
petita a oÿr missa y los senyors deputats y oÿdors en la sala del consistori. Y acabada la missa,
exint de la capella los senyors deputats y oÿdors
consistorialment ab los porters y masses grans
devant, lo hisqueren a rèbrer a la segona sala del
consistori. Y ab la cortesia y forma acostumats
se’n entraren junts en la sala del consistori, y assentats per son orde, ab ses cadires de vellut, lo
scrivà major y secretari del General comensà a
legir lo acte del jurament, lo qual, ab molta attenció, ell y los demés oÿren. Y fet // 352v // son
jurament se alsaren y se’n anaren a lurs cases.
Adverteix-se que lo senyor deputat fonch
acompanyat en sa casa per molts cavallers y officials del General y present casa de la Deputació,
aportant devant son verguer ab la massa en lo
muscle ab molt gran hostensió y manaren, los
senyors deputats, se’n fes nota en lo present dietari.

Dijous, a XXV. Festa de Nostra Senyora de Mars.
Divendres, a XXVI. En aquest die, lo honorable
Antoni Martí, mercader de la vila de Torroella
de Mongrí, bisbat de Gerona, credenser dels
drets del General // 351v // de la ciutat y col·lecta de Gerona, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, faltant en aquell lo
senyor deputat real, lo qual encara no ha jurat,
ha dit y representat a ses senyories que ell, per
justas causas y rahons son ànimo movents, renunciava, en mà y poder de ses senyories, lo dit
offici que ell obté de credenser dels drets de les
entrades y exides del dit General, líbera y simplament, suplicant a ses senyories sien servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquella en favor de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian
la dita renunciació si y comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Pere Dalmau, sastre, y Jacinto Barthomeu,
pintor, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, Luýs de Boix, donsell en
Barcelona domiciliat, com ha procurador ab
bastant poder del magnífich Miquel Joan Trago, governador del camp de Tarragona, com de
sa procura consta ab acte rebut en la vila de Castellbò, bisbat de Urgell, en poder de Joan Pere
Mestre, notari de dita vila, als vint-y-hu de novembre 1633, com dit notari ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom, present en lo
consistori de ses senyories, ha restituït y entregat a ses senyories dos pedrenyals de la mida de
tres palms, los quals dit son principal, com ha
governador demuntdit, havia levats en dies passats aa ... Arbonès, guarda extraordinària del
General de la colecta de Tarragona, dient que
dit son principal al temps desermà dit Arbonès,

En aquest mateix die entrà en la present ciutat
lo senyor Pere Joan Fortunyó, deputat real extret per lo residuum del present trienni, per
mort del senyor Pere Prats de Gerona, entrà per
lo portal de Sanct Antoni entre las quatre y
sinch horas de la tarda, hisqueren-lo a rèbrer
molts officials del General y també alguns consistorials.

Abril MDCXXXVIII
353r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.

Diumenge, a IIIIo. Die de Pascua de resurecció.
Dimecres, a VII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo ecclesiàstich absent per sa // 353v // indisposició,
per mans del secretari Miquel Peres reberen una
carta de la magestat del rey nostre senyor, que
a. a continuació ratllat, Gerona.
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Déu guarde, en resposta de la de quatre de desembre pròxim passat per ses senyories a dita sa
magestat enviada, la qual rebuda y desclosa manaren a mi Antoni Joan Fita, notari, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís
aquella, y legida, la continuàs en lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«El rey.
Diputados, hase visto, vía carta de quatro de deziembre del anyo passado y el memorial que venía
con ella, de los excessos que desís han cometido los
ministros y officiales de la guerra. Y porque mi
ánimo y cuydado es que mis vassallos no recivan vexación de nadie, como es rasón, ni a los dessa provincia se hagan extorsiones ningunas por la gente
de guerra y que los excessos se castiguen, he mandado que, de los que se me han representado, se haga
averiguación por el consejo de guerra, y assí os lo
aviso y que el castigo será condigno a ellos. Dada en
Madrid, a XXII de março MDCXXXVIII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius».a
354r

Dilluns, a XII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories, acompanyat de alguns cavallers, lo doctor Joseph Scuder de la vila de
Perpinyà, lo qual donà a ses senyories dos cartas
de crehensa, la una dels magnífichs cònsols de la
dita vila de Perpinyà y la altra del protector de la
confraria del gloriós Sanct Jordi, dels militars de
dita vila, en virtut de las quals, explicant la embaxada de part dels magnífichs cònsols de aquella vila, referí a ses senyories los excessos grans
// 354v // y encontres comesos y que de cadal die
cometian los soldats y gent de guerra en aquells
comtats de Rosselló y Cerdanya y sos naturals y
habitants, explicats largament en un memorial,
per dit embaxador donat a ses senyories, suplicant-los fossen servits continuar los bon officis
que fins assí havien fets, en orde al reparo de
tants grans danys, de què dits magnífichs cònsols y tota aquella vila de Perpinyà restaven informats y ab lo degut agrahiment, solicitant lo
degut remey ab embaxades a sa excel·lència y ab
cartes a sa magestat, y en quant fos possible, ab
embaxada particular a sa magestat, perquè dits
excessos y danys són tant excessius que, per al
reparo d’ells, són menester aquestes y altres majors diligèncias, les quals confia faran y obreran
ses senyories segons son bon zel y la obligació
de lurs càrrechs, de què tota aquella terra restarà
aconsolada y ab memòria perpètua de aquest
beneffici y mercè que esperen rèbrer de la mà de
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1796.
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ses senyories. Y dits senyors deputats respongueren que havien sempre estat molt vigilants y
attents a procurar lo remey dels excessos y danys
referits y dels antecedents, havent-los representats al lloctinent general ab embaxades moltas y
diversas vegades y a sa magestat ab carta y memorial, com ho testifica la carta de sa magestat
rebuda estos dies atràs en resposta de la de quatre de dezembre proppassat, ab la qual sa magestat és estat servit aconsolar a esta província,
manant remediar dits excessos, satisfer los danys
y castigar los culpats, y que dits senyors deputats continuaran aquestas diligèncias en tot lo
que·ls sie possible per beneffici y consolació de
dita vila y de las universitats de dits comtats y
poblats en aquell.
Dimars, a XIII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats, ab intervenció // 355r // dels
senyors oÿdors de comptes del dit General, lo
ecclesiàstich, qui per sa indisposició no·s trobava en consistori, feren nominació de hu dels
corredors del General y present casa de la Deputació en loch y per mort de Joan Gaspar Pau,
corredor del dit General, de la persona de Francesch Serra, corredor, y en lo interim, durant la
mera y líbera voluntat de dits senyors deputats y
oÿdors y de sos successors, lo qual present en lo
consistori jurà en mà y poder de ses senyories
que se havia bé y lealment en lo exercisci de corredor, y manaren se’n fes nota en lo present dietari.
En aquest mateix die, Joan Bou, tauler del General de la vila de Olesa, de la col·lecta de Barcelona, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, renuncià pura y simplament en
mà y poder de ses senyories, per justas causas
son ànimo movents, lo dit son offici de tauler,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrerli la dita renunciació y provehir aquell en favor
de la persona a ses senyories ben vista, com largament ab la suplicació per ell donada, està contengut, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Joan Bou, tauler del
General de la vila de Olesa, de la col·lecta de
Barcelona, ha trenta tres anys serveix dita taula
ab tota satisfacció y com al present se trobe molt
vell, decrèpit y molt curt de la vista, per hont no
pot acudir a dita servitut, per tant y altrament,
renunciant aquell líberament, en mà y poder de
vostres senyories, suplica manen als officials, a
qui toca, fassen relació si al present, per rahó de
dit offici, deu ninguna cosa al General, y constant no ser debitor, manar-li admètrer dita renunciació y provehir aquell a la persona que a
vostres senyories serà ben vist, que ho rebrà a
singular gràcia y mercè de mà de vostres senyories, lo offici etcètera. Altissimus et cetera. Boix».

E ses senyories respongueren de paraula, que
admetian la dita renunciació // 355v // si y en
quant podien y per capítols de Cort los era lícit
y permès. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
Dimecres, a XIIIIo. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya, exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, qui per sa indisposició no·s trobava present
en lo consistori, per medi del molt reverent, noble y magnífichs senyors lo doctor Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
don Franciscoa Grimau, en Barcelona populat,
y Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor
don Dalmau de Queralt, comte de Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província, una
embaxada, representant-li ab ella los excessos y
danys causan los capitans, soldats y altra gent de
guerra que sa magestat té alojats en los comtats
de Rosselló, als habitants y provincials en dits
comtats, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, havent tingut notícia de las contrafaccions de las
generals constitucions y imposicions de nous
vectigals causades en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya
per los officials, capitans, ministres de guerra y
soldats, ordenaren rèbrer diversas informacions,
y, constant ab aquellas de ditas contrafaccions y
nous vectigals que dits officials, capitans y altra
gent de guerra imposaven als provincials, donaren còpia de dita informacions al il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y Sogorb, lloctinent y capità general en dits Principat y comtats per // 356r // medi de embaxades a
sa excel·lència fetas, los suplicaren fos servit reparar ditas contrafaccions y revocar tots los procehiments fets per dits officials, capitans y ministres de guerra y manar restituhir y refer los
danys que las universitats y singulars havien patit y suportat, castigant y punint los violants las
ditas constitucions, comforme ellas disposan. Al
que condecendí lo excel·lentíssim duch de Cardona y Sogorb, ab parer del Consell Real, revocant tots los excessos causats per dits officials,
capitans y ministres de guerra, comforme ab ditas embaxades se suplicava a sa excel·lència, com
apar ab ditas revocacions fetas a quinse de maig
1636 en la ciutat de Gerona y a sinch de dezembre 1637 en la vila de Perpinyà, offerint sa excel·lència procehir contra los culpats, castigantlos segons sas culpas, y que quant las parts intea. Francisco, interlineat al damunt de Aleix ratllat.
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ressades acudirien, los manarie restituhir tot lo
que constaria haver pres dits capitans y soldats.
Y com no cessassen los clamors y instàncies de
moltas universitats y singulars y en particular,
de la ciutat de Elna, vila de Perpinyà y de altres
pobles de dits Principat y comtats y no·s rep(r)imissen los excessos dels soldats, ni se esmenassen los danys, ans bé se continuaven aquells y al
die de avuy se continuen, los deputats y oÿdors
representaren, per medi de son agent a la magestat del rey nostre senyor, guarde Déu, los
dits excessos y contrafaccions y nous vectigals,
per a què sa magestat, per sa real clemència, fos
servit manar reparar y esmenar aquells, lo que
entès per sa magestat és estat servit ab sa real
carta dada als 22 de mars proppassat en la vila
de Madrit, respòndrer que havia manat se fes
averiguació per son consell de guerra dels excessos se eren representats a sa magestat, comesos
per dits ministres y officials de guerra, y se creu
que sa magestat, per medi de son consell de
guerra, havia ja comès a vostra excel·lència lo dit
fet. Per ço, per medi d’esta embaxada, los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, representan // 356v // a vostra excel·lència extrajudicialment tot lo sobredit y suplican sie servit
vostra excel·lència manar, que ab tot effecte, se
esmenen los danys han causats dits officials, capitans y ministres de guerra, en los dits Principat y comtats, y castigar los delinqüents y contrafactors de las generals constitucions, y manar
que dits excessos no·s continuen, comforme se
espera de vostra excel·lència, com a tant zelós
de la observança de las generals constitucions y
del beneffici y augment de aquest Principat y
comtats, que ho rebran dits deputats y oÿdors, a
singular gràcia y mercè, y las universitats y particulars ne restaran aconsolats».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells eren anats en casa
del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor, ab los porters y masses grans devant,
acompanyats de molts officials del General y
present casa de la Deputació. Y havien, de part
de ses senyories, reportada a dit lloctinent la
dalt dita embaxada, la qual havien explicada primer de paraula y aprés donada per scrits, y que
rebuda per sa excel·lència los havia fet de resposta que, com las cosas que·s contenen en la
embaxada sian de justícia, encara que no sie
arribat lo orde que diu la embaxada li ha de venir de sa magestat, ab tot, com haja vingut a sa
notícia algunas de las cosas contengudas en la
embaxada, axí per haver-le·y scrit lo Capítol de
la sancta iglésia de Elna y lo protector dels militars de la confraria de Sanct Jordi de la vila de
Perpinyà, ha procurat fer diligèncias per la averi-
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guació de ditas cosas y procurarà que los que·s
trobaran culpables se exequute en ells lo que de
justícia se trobarà, y axí mateix procurarà que
los poblats en lo present Principat y comtats no
falten a la obligació que en aquestas matèrias los
cap. Y que té carta de sa magestat ab què li assenyala lo que, per part de sa senyoria, se li representa ab la embaxada y que se li darà, ab altre, orde de què gustaria sa magestat se fassa en
est negoci, lo qual orde fins ara no li és arribat, y
que sempre // 357r // que se li done farà lo que
per part de sa magestat li serà ordenat y en tot
procurarà la observanças de las generals constitucions de aquest Principat y en tot lo demés
que, per part de sa senyoria, se li representarà,
en beneffici dels provincials en quant la justícia
donarà loch.
En aquest mateix die, los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de les bolles de tota Cathalunya ab la forma
acostumada.
En aquest mateix die, lo magnífich misser Ivó
Garbí y de Lordat, servint lo offici de síndich
del dit General durant las occupacions del magnífich Agustí Dalmau, qui obté lo dit offici, féu
relació a ses senyories lo die present, com s’és
conferit ab sa excel·lència y li ha representat la
contrafacció de la constitució 5, títol «De acusacions y denunciacions» y lo despaig de la causa dels pares inquisidors, al que sa excel·lència li
féu de resposta qui, arribant lo canseller, lo manaria despatxar, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
Dijous, a XV. En aquest die, lo doctor en arts y
en medicina Antoni Tristany, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació, mitjensant
jurament en mà y poder de ses senyories, com lo
magnífich Miquel Móra, ciutadà honrat de Barcelona, deffinedor del General, està detingut de
malaltia corporal de la qual jau en lo lit, de tal
manera que no pot acudir a la obligació de son
offici, lo que ha dit per haver-lo visitat y visitarlo de present, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo Dietari de la present
casa perquè en tot temps conste de dita sa indisposició.
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Divendres, a XVI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories
Francesch Joan Costafreda, notari, tenint lo offici de ajudant primer de la scrivania major, absent de dit consistori lo senyor oÿdor ecclesiàstich per sa indisposició, ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit son offici de ajudant primer, en favor del reverent Rafel Bonastre, comensal de la iglésia de Sancta Anna, su802

plicant a ses senyories que, attès dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer, sien servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en persona de dit reverent Rafel Bonastre. E ses
senyories respongueren de paraula que admetian la dita renunciació si y en quant podien y
per capítols de Cort los era lícit y permès, y no
altrament. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de
Barcelona.
Diumenge, a XVIII. En aquest die, los consellers
de la present ciutat de Barcelona manaren exir
en la campanya fora de la present ciutat, entre lo
baluart de mitjorn y de levant, dotse companyias de las de la ciutat, entre les quals n·i havia
una de aventurers, que·y havia molts cavallers y
altra gent y aportaven quatre pessas de artilleria
de campanya, les quals companyias feren dos esquadrons y formats se escaramusejaren los uns
ab lo altres tirant molts tirs de arcabussaria y
mosqueteria. Y axí // 358r // mateix, tiraren les
pesses de artilleria com si fos guerra campal que
fonch cosa de mirar. Y açò se féu perquè la gent
de la ciutat, en cas de necessitat y de invasió de
enemichs, sabessen menejar las armas y lo que
havien de fer en cas semblant.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar y arrendar los arrendaments de
las bollas de tota Cathalunya ab la forma acostumada.
Dijous, a XXII. Vigília del gloriós cavaller y màrtir sanct Jordi. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints,
manaren posar la present casa de la Deputació y
en particular, la capella // 358v // major, ab molta tapiseria y altres adorns molt richs, a hont se
celebraren les vespres que en semblants jornades se acostumen celebrar, ab molta música de
manestrils, orgue y altres instruments de música, que fonch cosa de mirar. Y vingueren en ella
los dits senyors deputats y oÿdors, exceptat lo
senyor oÿdor ecclesiàstich, qui per sa convalesència no vi(n)gué en ditas vespres, en esta
forma ço és, a les dues hores y mitja partí de sa
casa lo senyor oÿdor real acompanyat de molts
cavallers y officials del General y vingué en dita
present casa, al qual hisqueren a rèbrer, fins al
cap de la escala, los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, qui ja eren en la present capella del gloriós Sanct Jordi, y se assentà
en un banch vanovat de vellut carmesí, que per
dit effecte era posat en dita capella. Y poch aprés
vingué lo senyor oÿdor militar ab lo mateix
acompanyament, al qual hisqueren a rèbrer los
dits senyor oÿdor real y magnífichs assessors y

advocat fiscal fins al dit cap de la escala, y junts,
se’n anaren en dita capella. Y ab lo mateix
acompanyament vingueren los senyors deputats
ço és, primer lo senyor deputat real y després lo
senyor deputat militar y últimament, lo senyor
deputat ecclesiàstich, quiscú d’ells ab sa massa y
porter devant, ab la mateixa ceremònia y acompanyament los reberen y se assentaren en dit
banch, quiscú d’ells per son orde. Y a cap de
poch, tenint notícia que los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat venian en
ditas vespres, los dits senyors deputats y oÿdors,
assessors y advocat fiscal, los hisqueren a rèbrer
fins al dit cap de la escala, ab los porters y masses
grans devant, y tots junts entraren en la dita capella. Y dits senyors deputats envers lo altar,
comforme los de dits senyorsa deputats, y encontinent, se comensaren les vespres ab molta
solempnitat y música, que era cosa de maravella, les quals deya lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona, y acabades dites vespres, los dits senyors
deputats y consellers se alsaren y acompanyaren
a dit senyor bisbe fins al cap de la escala, y aprés
se’n tornaren dits senyors deputats y // 359r //
consellers en dita capella gran, y se asssentaren.
Y assentats, al cap de poch, dits senyors consellers se alsaren y ses senyories acompanyaren
aquells fins al cap de la escala y allí se despediren
ab molta cortesia.

oÿdor ecclesiàstich, y acabades aquelles se’n
anaren cada hu ab lo mateix acompanyament.
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Divendres, a XXIII. Festa del gloriós cavaller y
màrtir sanct Jordi. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós sanct Jordi en la present casa,
ab pompa y solempnitat que·s pot conciderar,
estant parada la present casa de moltas tapisserias, brocats, sedas y domassos, y en la capella
nova se celebraren los officis divinals ab tota la
pompa, solempnitat y seremònias ecclesiàsticas
acostumades. Ab la mateixa música del die de
aÿr vingueren en dit offici los dits senyors deputats y oÿdors de comptes, exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, que per sa indisposició no·s
trobà present, ab la mateixa seremònia y acompanyament del die de aÿr, vingueren en dit offici los dits senyors consellers y lo il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt,
comte de Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província, als quals hisqueren ses senyories a rèbrer, com lo die de aÿr, y digué de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y praedicà lo cabíscol Ozona,
canonge de la sancta iglésia de Barcelona.
En aquest mateix die en la tarda, se selebraren
solempnes vespres a les quals assistiren los dits
senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor
a. a continuació ratllat, consellers.
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Dissapte, a XXIIIIo. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa, per las
ànimas dels deputats y oÿdors de comptes diffuncts, ab gran solempnitat y cantòria, ab un túmol y atxes de cera groga, en lo qual assistiren
ses senyories consistorialment acompanyats ab
les masses, faltant en aquell lo dit senyor oÿdor
ecclesiàstich, y en dit offici assistí lo protector
del bras militar.
Diumenge, a XXV. En aquest die, los senyors deputats del General del principat de Cathalunya,
ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes
del dit General, per medi del molt reverent, noble y magnífich senyor lo doctor Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
don Francisco Grimau, en Barcelona populat, y
Jaume Bru, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren una embaxada als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent acerca dels excessos y danys causan los capitans y soldats als
provincials y habitants en aquesta província y en
particular, en los comptats de Rosselló, la qual
embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Als 5 de dezembre proppassat, los molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya per correu propi enviaren una carta a sa magestat, Déu lo guarde,
acompanyada de altres dels molt il·lustres senyors consellers, capítol y bras militar, junt ab
un memorial de agravis y excessos comesos en
aquesta província y sos provincials, y assenyaladament, en los comtats de Rosselló y Cerdanya
per los capitans, ministres y gent de guerra de sa
magestat, suplicant-lo fos servit, per sa acostumada clemència, // 360r // manar-los remediar,
satisfer y castigar. Y és estat servit sa magestat ab
sa real carta de vint-y-dos de mars proppassat,
respòndrer a dits deputats com havia vista la
dita carta y memorial y havia manat que·s fes
averiguació per lo consell de guerra de dits excessos, y que lo càstich seria condigne a ells,
com se conté en dita real carta, còpia de la qual
y del dit memorial se donà a vostra senyoria,
juntament ab còpia de una embaxada per part
de dits senyors deputats estos dies atràs feta al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, representant-li ab ella las diligèncias ja en
rahó d’estas matèrias fetas per part de dits senyors deputats, ab lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Sogorb, leshores lloctinent
y capità general de sa magestat en estos Principat y comtats, suplicant lo mateix ab dita última
embaxada, de tot lo que dits senyors deputats
donan rahó a vostra senyoria suplicant-lo sia
servit, per sa part, procurar lo remey y reparo la
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esmena y càstich de aquestos excessos, per los
medis que a vostra senyoria aparexeran més a
propòsit y convenients, que ab tant poderosa
intercessió, com és lo de vostra senyoria, confian dits deputats se alcansarà lo fi obtat y la
consolació de tota aquesta província y sos provincials, y aquesta mercè que esperan dits senyors deputats rèbrer de vostra senyoria, restaran en perpètua obligació servir-la a vostra senyoria, ab la uniformitat y correspondència tant
deguda y per dits senyors deputats affectada».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, que ells, de
orde y manament de ses senyories, havien reportat a dits molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent la dita embaxada, la qual
havien explicada primer de paraula y després
donada en scrits, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors
consellers havian respost de paraula que ells
tractarian ab lo savi Consell de Cent la matèria
contenguda ab dita embaxada, ans que aquell se
disgregàs, y del que·s resoldria, farian sabidors a
ses senyories.
360v

Dilluns, a XXVI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la mar per a continuar lo arrendar y encantar las bollas del General de tota Cathalunya en
la forma acostumada.
Dimars, a XXVII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del noble y magnífich
senyor don Francisco Grimau, en Barcelona populat, y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al molt il·lustre bras
militar una embaxada donant-los rahó de las diligèncias han fetas y fan dits senyors deputats
per a alcansar lo reparo y esmena dels danys causats per los capitans, soldats y altra gent de
guerra, que la magestat del rey nostre senyor de
molts anys a esta part té alojats en aquest Principat, y en particular, en los comtats de Rosselló,
la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En correspondència de
las mercès que vostres senyories, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, han rebudes y esperen rèbrer, y tenint en
memòria la que·ns féu vostra senyoria en acompanyar ab sa carta la que scrigueren y per correu
propri remeteren dits senyors deputats a sa magestat, Déu lo guarde, a sinch de dezembre
proppassat, representant-li ab ella y ab un memorial los agravis y excessos comesos per los
ministres y gent de guerra en tota esta província
y assenyaladament, en los comtats de Rosselló y
Cerdanya, y suplicant-lo fos // 361r // servit, per
sa benignitat y clemència, manar-los cessar, sa804

tisfer y castigar, faria saber a vostra senyoria com
sa magestat és estat servit repòndrer a dits senyors deputats ab sa real carta de vint-y-dos de
mars proppassat, lo contengut en ella, còpia de
la qual, y del memorial desobre mencionat, se
donà a vostres senyories junta ab còpia de una
embaxada, per part de dits senyors deputats estos dies passats feta al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general, ab què restarà vostra
senyoria enterat del estat d’esta província en las
matèrias ab dit memorial y embaxada referides,
y de las diligèncias y bons officis que dits senyors deputats incessantment fan y procuran,
per a conseguir la quietut y consolació d’esta
província y sos provincials. Y suplican a vostra
senyoria sie servit fer-los mercè, ajudar-los ab sa
intercessió a alcansar aquest fi que desijen que,
ademés és causa universal y toca a tots generalment. Y en conseqüència, a vostra senyoria, com
a part tant eminent de aquest Principat ya comtats, dits deputats ho rebran de vostra senyoria a
singular favor y mercè».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells tenian reportada la
dita embaxada al dit molt il·lustre bras militar,
la qual havien explicada de paraula, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y
que aprés la havian liurada en scrits, y que dit
molt il·lustre bras militar los havia fet de resposta que agrahian a ses senyories la mercè y bon
cuydado que ses senyories los feya, de donar-los
avís del estat y diligèncias fetas y que van fent
per alcansar lo reparo y esmena de dits excessos,
y que del que dit bras resoldrie, ne donarien avís
a ses senyories.
En aquest mateix die, los dits senyors deputats y
oÿdors, per medi dels dits noble y magnífich
senyors don Francisco Grimau y Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona (enviaren) una embaxada, // 361v // donant-los rahó y
avís de las diligèncias han fetas y fan dits senyors
deputats, procurant lo reparo y esmena dels
danys causats als provincials y habitants en
aquest Principat, y en particular, en los comtats
de Rosselló, per los capitans, soldats y altra gent
de guerra que la magestat del rey nostre senyor
de molts anys a esta part té alojats en dits Principat y comtats, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En correspondència de
las mercès que de vostres senyories, los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, han rebudas y esperan rèbrer, y tenint
en memòria la que·ns féu vostra senyoria, en
a. y comtats, interlineat.

acompanyar ab sa carta la que scrigueren y per
correu propria remeteren dits senyors deputats a
sa magestat, Déu lo guarde, a sinch de dezembre proppassat, representant-li ab ella y ab un
memorial, los agravis y excessos comesos per los
ministres y gent de guerra en tota esta província
y assenyaladament, en los comtats de Rosselló y
Cerdanya, y suplicant-lo fos servit per sa benignitat y clemència manar-los cessarb, satisfer y
castigar, fan a saber a vostra senyoria com sa
magestat és estat servit respòndrer a dits senyors
deputats ab sa real carta de vint-y-dos de mars
proppassat, lo contengut en ella, còpia de la
qual y del memorial desobre mensionat, se
donà a vostra senyoria junt ab còpia de una embaxada, per part de dits senyors deputats, estos
dies passats, feta al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, ab què restarà vostra senyoria enterat del estat d’esta província en las
matèrias en dit memorial y embaxada referides,
y de las diligèncias y bons officis que dits senyors deputats incessantment fan y procuran
per a conseguir la quietut y consolació d’esta
província y sos provincials, y suplican a vostra
senyoria sie servit fer-los mercè en ajudar-los ab
// 362r // sa intercessió a alcansar aquest fi que
desijen, que ademés és causa universal y toca a
tots generalment, y en conseqüència, a vostra
senyoria, com a part tant eminent de aquest
Principat, dits deputats ho rebran de vostra senyoria a singular favor y mercè».
E aprés tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien reportada la
dita embaxada al dit molt il·lustrec Capítol, la
qual havien explicada de paraula, de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y que
aprés la havian liurada en scrits y que dit molt
il·lustre capítol havia fet de resposta que
agrahien a ses senyories la mercè y bon cuydado
que ses senyories los feya de donar-los avís del
estat y diligèncias fetas y que·s van fent per a alcansar lo reparo y esmena de dits excessos, y
que del que dit capítol resoldria, ne donarian
avís a ses senyories.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, lo molt il·lustre bras militar, per medi dels noble y magnífichs senyors don Joan de Peguera, Domingo
Moradell, donsell, y Jaume de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, reportaren a ses senyories
en son consistori una embaxada contenint la
resposta feya dit molt il·lustre bras, enviada lo
die de aÿr, acerca dels excessos y danys causats
als habitants y provincials en aquesta província,
y en particular, als habitants en los comtats de
a. a continuació ratllat, scrigueren.
b. a continuació ratllat, y.
c. a continuació ratllat, bras militar.

Rosselló, per los capitans, soldats que la magestat del rey nostre senyor té alojats de molts anys
a esta part, lo qual, juntament ab los demés expressats ab dita embaxada, explicaren primer de
paraula y aprés donaren per scrits a ses senyories, que és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. No sols resta agrahit lo
bras militar a les mercès que de contínuo // 362v
// reb de vostra senyoria fent-lo sabidor del estat de les coses d’esta província y assenyaladament, de las que·s refereixen ab la embaxada y
papers que vostra senyoria li féu mercè lo die de
aÿr enviar-li, però gustós de vèurer y experimentar las tant acertadas com contínuas contrafaccions de vostra senyoria, en orde a procurar
lo reparo de las contrafaccions de les generals
constitucions, privilegis y leys de la terra, la esmena dels danys y càstich dels excessos comesos
contra losa provincials, de què dóna dit estament militar a vostra senyoria las degudas gràcias, suplicant sie servit continuar estos bons officis tant dignes del puesto que occupa lo dit
bras militar, en tot lo que sie possible. Y vostra
senyoria serà servit manar-li, acudirà a tot lo que
sie gust y servey de vostra senyoria y beneffici de
aquest Principat y comtats. Axí mateix estima la
mercè que vostra senyoria li ha fet de donar comissió al senyor deputat militar per a mirar lo
puesto, modo y forma ab què·s podrian acomodar stàncies en los càrcers comuns de la present
ciutat, a hont ab la decència y custòdia convenients, poguessen estar las personas militars que
estan presos y detinguts en dits càrcers, confiant
que vostra senyoria no apartarà la mà de aquesta
obra fins tinga son degut cumpliment, com axí
le·y suplique dit estament militar, lo qual també
fa a saber a vostra senyoria com ha tingut notícia que lo secretari Peres no vol despatxar privilegis de alguns officis reals que los nous provehits no paguen primer la media annata. Y com
assò sie nou vectigal y encontre ab las generals
constitucions, drets y libertats d’esta província,
suplica dit estament militar a vostra senyoria sie
servit exir a la defensa de aquella, que a demés
que·s pròpria acció de vostra senyoria, dit bras
militar ho rebrà a singular gràcia yb favor».
E ses senyories aquella respongueren, que estimaven molt la mercè que·ls feya lo dit bras militar y que en lo que tocava al acomodà las stàncies de la presó, havien fet commissió al senyor
deputat militar per a què miràs quin assiento s·i
podria donar y en lo de las medias annatas, que
segons diuen se paguen per obtenir privilegis de
officis reals, manaren advertir lo que en esta
matèria se haurà de fer y en tot acudiran, ab
a. a continuació ratllat, officials.
b. a continuació ratllat, mercè.
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sórdens han comès en aquesta província y ab los
provincials d’ella, y assenyaladament, en los
comtats de Rosselló y Cerdanya, la gravedat
dels quals excessos an suplicat los clamors públichs y effectes que són notoris a vostra excel·lència, demanant dit consistori que, per los
medis a dit Consell ben vist, procure lo remey
de aquestas cosas, ben certa està aquesta ciutat
que lo únich remey d’ellas és vostra excel·lència,
y que lo reparo de danys y excessos tant notables effectuàs en esta sa pàtria y regint-la vostra
excel·lència, lo asseguran la prudència que concorre ab vostra excel·lència y amor que té a esta
província y que restarà ella ab la satisfacció,
smena y quietut que·s promet, // 364r // y que
los culpats experimentaran la rectitut de justícia
que milita ab vostra excel·lència, com ho suplica
ab moltas veras esta ciutat».

modal puntualitat, segons la obligació de lurs
càrrechs.
363r

Divendres, a XXX. En aquest die, los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, per
medi dels noble y magnífich senyor don Andreu
Blan Ribera, en Barcelona populat, y Ramon
Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
a ses senyories en son consistori una embaxada,
contenint la resposta de la per ses senyories a
dits senyors consellers y savi Consell de Cent
feta als 25 del corrent, acerca dels excessos y
danys causats per los capitans y soldats y altra
gent de guerra, que la magestat del rey nostre
senyor té alojats de molts anys a esta part en
aquest Principat y en particular, en los comtats
de Rosselló, y que han procurat donar gust a ses
senyories fent embaxada a sa excel·lència, acerca
lo alcansar lo reparo y esmena de dits danys,
còpia de la qual embaxada, juntament ab la resposta feta per dita sa excel·lència a dita embaxada, han entregat a ses senyories, les quals rebudas, manaren a mi Antoni Joan Fita, notari
públich de Barcelona, scrivà major y secretari
del General, legís ditas embaxadas y legidas, las
continuàs en lo present dietari y són del tenor
següent:

Resposta de sa excel·lència. Lo senyor virrey
respongué que ell era molt zelós de las constitucions de Cathalunya y que los provincials no
fossen vexats y, per dit effecte, havien enviat al
assessor del governador de Rosselló, misser Subirats, per a què rebés informació, la qual rebuda manarà fer justícia.
E ses senyories feren de resposta que estimaven
a dits senyors consellers y savi Consell de Cent
lo bon cuydado havien tingut de representar-ho
a sa excel·lència y que·u tindrian en perpètua
memòria.

«Molt il·lustre senyor. Lo zel que vostra senyoria té y les veres ab què mira y diligencia les coses convenients // 363v // al beneffici universal
de aquesta província, no perdonant a acció alguna, com ho té experimentat en totes matèrias
aquesta ciutat y últimament, en la occorrent, referida en la embaxada fou servit fer al savi Consell de Cent a vint-y-sinch del corrent, han donat nou vigor a la disposicióa que sembre ha
tingut y té, de atténdrer y ajustar-se a tot lo que
demane la uniformitat y correspondència d’estas dos cases, acudint a la qual y ab la voluntat
que sempre, y deliberant-ho axí dit Consell, se
féu per part d’esta ciutat la embaxada a sa excel·lència que·s dóna còpia a vostra senyoria y
de la resposta a ella feta, assegurant a vostra senyoria que, axí en esta occasió, com en totes les
demés que sien del servey de vostra senyoria,
demostrarà esta ciutat ab effectes lo desig té de
tenir-les».
«Embaxada feta a sa excel·lència per la ciutat.
Excel·lentíssim senyor. De la embaxada que lo
consistori de la Generalitat féu al savi Consell
de Cent de aquesta ciutat a vint-y-sinch del
corrent, entengué dit Consell la justa causa ha
tingut de suplicar a sa magestat y a vostra excel·lència la esmena y càstich contra los capitans, ministres y gent de guerra del rey nostre
senyor, Déu lo guart, en orde als excessos y de-

En aquest mateix die, los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la mar per a
continuar los arrendaments de las bollas de tota
Cathalunya ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, lo doctor en arts y en medicina Miquel Vilanera, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació com lo noble don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del dit General, està detingut de malaltia corporal en lo lit,
ab perill de sa vida, de tal manera que no li és
possible acudir a la obligació de son offici, y açò
diu per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la
qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
364v

Maig MDCXXXVIII
Dissabte, al primer. Festa dels apòstols.
Dilluns, a III. Festa de Sancta Creu.

365r

a. a continuació ratllat, demane la uniformitat.
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Dimecres, a V. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar

titució 5, títol «De acusacions y denunciacions»
y la despedició de la causa dels pares inquisidors, donant-li un memorial per dit effecte, y
que sa excel·lència li féu de resposta que·u manaria vèurer.

los arrendaments de las bollas de tota Cathalunya ab la forma acostumada.
Dijous, a VI. En aquest die, lo doctor en medicina Antoni Tristany, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com lo magnífich Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor del General, està detingut
de malaltia corporal ab tersianas en lo lit, per
rahó de la qual desgana és impossible acudir a la
obligació de son offici, y assò per haver-lo visitat
y visitar-lo de present, la qual relació manaren
ses senyories fos continuada en lo present dietari.

366v

Divendres, a VII. En aquest die, lo honorable
Jaume Pi, mercader y albaraner del General en
la taula de la present ciutat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha dit y explicat de paraula que ell renunciava lo dit son offici de albaraner del dit
General en mà y poder de ses senyories, per a
què ses senyories fossen servits // 365v // provehir aquell en persona de misser Pere Joan
Rossell, doctor en drets ciutadà de Barcelona,
suplicant a ses senyories que, attès dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en persona de dit misser
Pere Joan Rossell. E ses senyories respongueren
que admetian la dita renunciació si y en quant
podien y per capítols de Cort los era lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Jacinto Barthomeu, pintor, y Ramon Saqués,
passamaner, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas de tota Cathalunya ab la forma
acostumada.

En aquest mateix die se féu la festa de la justa
ordinària de la confraria del gloriós cavaller y
màrtir Sanct Jordi, hont assitiren los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General y lo
excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt,
comte de Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província.
En aquest mateix die, acabada la festa de dita
justa, se tingué sarau en la present casa de la Deputació en la sala dels reys, la qual estava adornada molt ricament, hont assistí moltíssima
gent de lustre, que fonch cosa de vèurer y mirar.

Dimecres, a XII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la
Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar lo fer encantar y liurar las bollas del General de tota Cathalunya ab la forma acostumada.

Dimars, a XVIII. En aquest die en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories, per
part del sagrat Concili, los doctors Joseph Claresvalls, prior de Sancta Anna, commissari del
dit sagrat Concili Provincial celebrat en la present ciutat en lo any pròxim passat de 1637, y
Francesch Puig, canonge de sancta iglésia de
Tortosa, síndich general de dit sagrat Concili,
los quals reportaren a ses senyories una embaxada, la qual explicaren primer de paraula y després donaren en scrits, del tenor següent:

En aquest mateix die, lo magnífich misser Ivó
Garbí y de Lordat, servint lo offici de síndich
del General durant las occupacions del magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories
com, inseguint lo orde li tenen donat, ser conferit en presència de sa excel·lència, representant-li lo de la causa de la observança de la cons-

«Molt il·lustres senyors. En lo últim Concili
Provincial celebrat lo any passat mil sis-cents
trenta-y-set en la present ciutat de Barcelona, se
féu decret que una constitució feta lo any mil
sis-cents y trenta per lo mateix Concili celebrat
en Tarragona, com ja per las generals constitucions de Cathalunya, sots títol «Que·ls estrangers etcètera», està disposat de què los exterós
de la província no poguessen tenir benefficis ec-
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Dissabte, a VIII. Festa de sanct Miquel.
366r

Diumenge, a XVI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
noble don Phelip de Lentorn, en Barcelona populat, ajudant primer del racional, à dit y representat a ses senyories que ell, // 367r // per justas
causas son ànimo movents, renunciava, com ab
effecte renuncià, lo dit son offici de ajudant primer del racional, en mà y poder de ses senyories, suplicant com suplicà a ses senyories, fossen servits admètrer-li la dita renunciació y
provehir lo dit offici en favor de la persona a ses
senyories ben vista, attès dit offici era dels de
gràcia. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y comforme per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.

807

[ 1638 ]

[ 1638 ]

clesiàstichs en lo present Principat y sos comtats, en concideració de què los naturals de dita
província no·ls poden tenir en las estranyas fos
confirmada auctoritate apostòlica, y ab la offerta que vostra senyoria féu al dit Concili Provincial que pagaria lo gasto que en assò se faria, per
ésser en beneffici públich dels naturals, per
medi de son agent en Roma, ha procurat dit
Concili la confirmació apostòlica en la congregació dels cardenals del sagrat Concili de Trento, y estant per a proposar-se dita constitució ab
altras, havent-ne tingut notícia lo datari de sa
Sanctedat, ab qui abans lo agent de vostra senyoria en la Cort Romana // 368r // havia tractat
lo conclourà la componenda per dita confirmació apostòlica, embià a dir al secretari de dita
congregació del Consili, que no tractàs de proposar dita constitució no s’és proposada. Y després, conferint lo síndich de la província ab lo
datari per saber sa intenció, ha respost lo mateix
que embià a dir al dit secretari de la congregació
de dit Concili, ajustant que tampoch sa Sanctedat no confimaria dita constitució, que la magestat del rey nostre senyor no escrigués expressament a sa Sanctedat, ser de sa voluntat dita
confirmació apostòlica, lo que té offert per sos
antecessors, de ínclita memòria, en moltas
constitucions y capítols de Cort, baix dit títol
«Que los estrangers etcètera». Per ço, los doctors Joseph Claresvalls, prior de Sancta Anna de
Barcelona, commissari per dit Concili Provincial, per a procurar la confirmació de aquesta y
altres constitucions, y Francesch Puig, canonge
de la sancta iglésia de Tortosa, síndich general
de dita província, suplican a vostra senyoria sia
servit interposar sa auctoritat per medi de son
agent en Madrit ab lo rey nostre senyor, per a
alcansar dita carta, attès que sens ella està aquest
negoci impossibilitat de poder-se passar avant y
alcansar la dita confirmació, que·u rebran a singular beneffici y favor de vostra senyoria. Officio
et cetera. Altissimus et cetera. Claresvalls. Puig».
E dits senyors deputats, rebuda aquella, manaren a mi, scrivà major, legís aquella, y legida, ordenaren fos continuada en lo present dietari,
fent de resposta a dits embaxadors que ells mirarien y consultarien lo contengut ab dita embaxada y tot allò, que la obligació de lur càrrech
los donaria loch, farian ab molta voluntat.
368v

ner, donsell, y Magí Magarola, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren a ses senyories una embaxada acerca dels excessos y danys causan los
soldats que la magestat del rey nostre senyor, de
molts anys a esta part, té alojats en aquesta província y en particular, en la parròchia de Sanct
Gregori, la qual explicaren primer de paraula y
després donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. A instància del síndich
de la vegueria de Gerona, se és ajustat lo estament militar per haver-li representat los agravis
fets y que continuan, los soldats de cavall, particularment, en la parròchia de Sanct Gregori, en
la qual de nou de són suscitats los següents: Primerament que de lur pròpria auctoritat dits soldats se fan amos de las casas dels pagesos, mudant-se y aposentant-se de una casa en altre,
trahent los amos y lur família de sas pròprias cases, guardant poch lo decoro y reputació que·s
deu a famílias tant honrades, coses que provocaria làstima, mentjant-se lo blat y bevent-se lo vi
que los pobres pagesos, per la provisió del any
tenen comprat y provehit, fent pasturar per los
cavalls // 369r // los blats y altres fruyts, a més de
que los violentan de tal manera que, per lo cuerpo de guàrdia, los han composats en quantitat
de sinquanta liures, lo que és estat forsós pagar
per redemir la vexació y amenasses, puix que ab
dagas y pedrenyals han volgut moltas voltas matar-los y axí obligats, los pobres pagesos, de redemir tal vexació, se són composats com per
forsa, particularmenta ... Comalada en quantitat
de deu liures, a més de què ab ... Simon, perquè
no volgué composar-se li pagaren de punyalades, cosas totas molt dignes de punició y càstich. Y també representà a vostra senyoria que
aquells procehiments, que en temps del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, virrey,
forenc menats revocar y satisfer a las parts, may
és vingut en effecte de satisfer a ditas parts particularment, a don Aleix Semmanat y altres. Per
ço, lo bras militar suplica a vostra senyoria continue com sempre las mercès que li té fetas en lo
bon regiment, guarda y tuÿció de las generals
constitucions de Cathalunya, y de nou sie servit
vostra senyoria procurar la reintegració de
aquellas, aconsolant las parts y particularment,
dit síndich, que de nou està clamant, certifficant
a vostra senyoria ho estimarà de mà de vostra
senyoria per gran favor y mercè».

Dijous, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats anaren consistorialment en la
Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar lo arrendar las bollas del General de tota
Cathalunya ab la forma acostumada.

E ses senyories, rebuda la dita embaxada, manaren a mi, scrivà major, legís aquella y legida,
la continuàs en lo present dietari, responent a
dits embaxadors que ells mirarien molt exacta-

En aquest mateix die, lo molt il·lustre bras militar, per medi de don Joachim Margarit y de Reguer, en Barcelona populat, Francesch Puigja-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
c. a continuació ratllat, no.
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ment lo contengut ab dita embaxada y que estigués cert, lo dit molt il·lustre bras militar, que
en tot lo que·ls daria loch la obligació de lur
càrrech, donarien gust a dit molt il·lustre bras
militar.

presó que dóna a la cambra dels sentenciats y,
juntament, lo de dalt que dóna a la galeria.

Dimecres, a XXVI. En aquest die, lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat // 370r // de Barcelona, síndich del General, present en lo consistori de ses senyories, féu relació a ses senyories com ell, inseguint lo orde de ses senyories,
se era conferit en casa del senyor canseller per a
solicitar la causa dels pares inquisidors, y que dit
senyor canseller li havia fet de resposta que ell
miraria los papers hi·n faria paraula en lo Consell, la qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari.

Ítem en ditas quatre finestras se han de fer vuit
rexas ço és, rexas y contra rexas.

Ítem se han de aforrar tots los enpits de las quatre finestras de dita presó.

Ítem se ha de tancar un portal que dóna a la sala
gran y l’altre dexar-lo, pus apar que pot servir.
Ítem se ha de fer una rexa gran que dóna a la
sala gran ab rexa y contra rexa y portes, que·s
puga tancar.
Ítem la paret de la sala gran se ha de folrrar per
convenir axí a la tuÿció de dita presó».

En aquest mateix die, lo doctor en arts y en medicina Agustí Clavet, mitgensant jurament en
mà y poder del scrivà major del dit General, rebent aquell en virtut de commissió, per ses senyories a ell donada, per lo que està ab indisposició de dolor en los jonolls y per consegüent,
no poder pujar las escales de la present casa, ha
fet relació com Francesch Fitor, procurador fiscal del General y present casa de la Deputació,
està detingut de malaltia corporal, de la qual jau
en lo lit y no pot acudir a la obligació de son offici, y açò dix per haver-lo visitat y visitar-lo de
present, la qual relació manaren ses senyories
fos continuar en lo present dietari.

E ses senyories respongueren de paraula que
manarien advertir lo que per part de sa excel·lència se’ls significave y que, en tot lo que
porien hi·ls és permès, procuraran donar gust a
sa excel·lència y mirar per la honor y reputació
dels militars en rahó del fet referit.
Divendres, a XXVIII. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar lo fer encantar y liurar las
bollas del dit General ab la forma acostumada.
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Dijous, a XXVII. En aquest die, lo secretari Miquel Pérez vingué en consistori de ses senyories
ab un recaudo de sa excel·lència, dient com per
part de sa excel·lència representava a ses senyories que era molt convenient y necessari que en
las presons reals se acomodàs alguna stància a
hont, ab la decència y custòdia convenients, puguen estar las personas militars qui estaran capturats y detinguts en dits càrcers, y que la obra
que per ço se havia de fer en dits càrcers, és la
que està continuada en lo memorial avall scrit,
donat y liurat per dit secretari Peres a ses senyories, la qual és del tenor següent:
«Las obras se ha de fer per los militars en la presó: Primo obrir un portal que·s troba fet vuy,
part que dóna en lo caragol // 370v // que·s puja
a la cambra dels sentenciats, en lo qual se ha de
fer un cansell ab segona porta per entrar en dita
presó nova.
Ítem un portal nou y porta en lo cantó de la sala
gran, la qual passarà al dit caragol per què·s pugue obrir en cas que se hage de entrar per la
obra nova.
Ítem se ha de folrrar lo sostro dels peus de dita
809

Dissabte, a XXVIIIIo. En aquest die, lo doctor
Francesch Flos, assessor del General de la Deputació local del General de la vila de Perpinyà,
comparagué en lo consistori de ses senyories per
a obtemperar als manaments de part de ses senyories li eren estats fets, y manaren ne fos feta
la present nota.
En aquest mateix die, lo noble don Francesch
de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del
dit General, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com ell, en
virtut de commissió a ell donada ab la deliberació per ses senyories feta a 27 del corrent, en
companyia de mestre Sebastià Claret, fuster,
mestre Pere Roca, mestre de cases, y Joan Oliver, manyà, ciutadans de Barcelona, s’és conferit en los càrcers reals de la present ciutat, juntament ab còpia del memorial de las obras per lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de la magestat del rey nostre senyor en aquesta
província, per medi del secretari Miquel Peres
enviat a ses senyories dit die de 27 del corrent. Y
allí han mirat, visurat y regonegut molt attentament les dites obres, y diu que són de molt gran
conveniència y necessitat fer-se aquellas, perquè
las personas militars que estan presas en ditas
presons, estigan ab la decència, custòdia y auc-
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toritat que la sanch militar requereix, la qual relació han manat ses senyories fos continuada en
lo present dietari perquè en tot temps se’n hage
rahó de aquellas.
371v
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Dilluns, a XXXI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors reberen, per mans de
Miquel Pérez, scrivà de manament del rey nostre
senyor, una carta de sa magestat, la qual digué li
havia donada lo excel·lentíssim senyor lloctinent
de sa magestat en aquesta província, la qual rebuda per ses senyories manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquella y legida,
fonch entès com sa magestat gustaria molt que·s
fessen regosijos al senyor duch de Mòdena que
se espera dins breus dies en aquesta ciutat, que ve
de Itàlia, la quala carta manaren fos continuada
en lo present dietari y és del tenor següent:

Dilluns, a VII. En aquest die los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la
mar per a continuar lo fer arrendar las bollas del
dit General y fer encantar las demés ab la forma
acostumada.

«El rey.

Dimars, a VIII. En aquest die, lo magnífich Yvó
Garbí y de Lordat, // 373r // servint lo offici de
síndich del General de Cathalunya durant las
occupacions del magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, qui obté lo dit offici,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha fet relació a ses senyories que lo
capità don Diego de Mandoça, de la galera capitana de Grimaldo, de la esquadra de Gènova,
que de present se trob en lo port o moll de la
present ciutat de Barcelona, per medi de ses
senyories y a instància y diligèncias per ell, dit
síndich, fetas, y per observança de las generals
constitucions, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, à tret de dita
galera y donada libertat a Joan Roca, moliner
natural de Vila-rodona, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat remant en ditas
galeras per los inquisidors del regne de València
per quatre anys, attès ha constat havia acabat lo
temps de sa penitència y condempnació, comptant aquell del die de la pronunciació de dita
sentència y no del die de la entrega se féu de sa
persona en ditas galeras. E lo dit Joan Roca, entrat en lo consistori de ses senyories, los féu gràcia de la mercè li havian feta de alcansar-li dita
libertat y manaren, que de la present relació li·n
fos donada còpia y continuada en lo present
dietari.

Diputados, el duque de Módena viene a Espanya
y a de desembarcar en essa ciudad, y porque deseo
que experimente el agasajo que es razón en mis
reynos, he querido encargaros hagáys con él lo mismo que con la princessa de Margarita y sus hermanos quando passaron por aý, de manera que
no se altere en nada con él de lo que con los dichos
se hizo, en que espero experimentar en vosotros,
como en totas occasiones, el affecto y amor con que
acudís a todo lo que es de mi servicio, como más
particularmente entenderéys del conde de Santa
Coloma, mi virrey y capitán general de essa provincia. Dada en Madrid, a XVIII de mayo
MDCXXXVIII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Sisternes, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius».b
372r

Dissabte, a V. En aquest die, lo noble don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes del General, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, féu relació a ses
senyories com tots los censals que feren manllevar per a fer y armar, que lo General no pateix
ninguna penció per rahó de dita manlleuta de
censals de galeres, per ser aquells tots luÿts y
quitats, la qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris.

Juny MDCXXXVIII
Dimecres, a II. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar lo fer encantar los
arrendaments de las bollas de tota Cathalunya y
liurar aquells al més donant en la forma acostumada.
Dijous, a III. Festa del Corpus.

Dimecres, a VIIIIo. En aquest die los senyors
anaren consistorialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar lo arrendar las
bollas de tota Cathalunya ab la forma acostumada.

o.

Divendres, a IIII En aquest die ses senyories
anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar lo fer encantar los arrendaments
de las bollas y liurar aquells ab la forma acostumada.
373v

a. a continuació repetit, qual.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1796.
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Divendres, a XI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen una carta
del doctor Joan Ramon Domènech y Desbarri,
agent del General en Cort Romana, de 24 de

abril passat, acerca de lasa diligèncias va fent per
a alcansar la confirmació apostòlica de la constitució Tarraconense emanada en favor dels
oriündos, juntament ab una informació donada
a sa Santedad, les quals manaren legir a mi,
scrivà major y secretari del General y legides, ordenaren fossen cusides en lo present dietari, signades de letras A y B.

neral y que aquell, no·s feria sinó en quant fos
de justícia, y que constant-li de algun excés fet
per losa dits veguers y altres ministres reals, sa
excel·lència ho manaria reparar, procurant se
guardassen al Principat, ab molta puntualitat,
sas constitucions, immunitats y libertats. Y com,
excel·lentíssim senyor, fins vuy ditas contrafaccions no sien estades reparades, ni los excessos
fets per dits veguers y altres ministres reals, no
vullen exequutar las penas y proseguir las extorsions feyan a las universitats y singulars de aquellas, continuant ditas contrafaccions a las constitucions, drets y libertats, extorquint de aquellas
pecúnias, per ço, per medi d’esta embaxada, los
deputats y oÿdors del // 374v // General de Cathalunya representan extrajudicialment a vostra
excel·lència tot lo sobredit y suplican sie servit,
vostra excel·lència, manar posar lo degut remey
per a què las ditas constitucions de somatent y
altres aplicables sien inviolablament observades,
segons la sèrie, tenor de aquellas, y que los dits
veguers y demés ministres reals no continuen
los dits excessos y extorsions, que ho rebran dits
deputats y oÿdors a singular gràcia y mercè».

Dissabte, a XII. En aquest die, los senyors deputats, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich absent del consistori, y oÿdors del General de Cathalunya, per medi dels molt reverents, nobles y
magnífichs senyors don Francisco Sans, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Jaume Ferran, canonge de la Seu de Urgell, don
Luýs Copons de Gay, canonge de la Seu de Gerona, Francesch Joan de Vergós, Francesch de
Tamarit, donsells, don Joachim Margarit, Joseph Miquel Quintana, Ramon Romeu y Jaume
Damians, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor don Dalmau de
Queralt, comte de Sancta Coloma, lloctinent y
capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta província, acerca dels manaments que los veguers y altres ministres reals feyen als balles y altres a qui lo govern toca, la
qual embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
los deputats y oÿdors del General de Cathalunyab, // 374r // ab diversas embaxadas representat al excel·lentíssim duch de Cardona y Sogorb
lloctinent y capità general, que leshores era en
lo present Principat y comtats, que los veguers y
altres ministres reals, ab los manaments feyan als
balles, sagramentals, obrers, jurats, consell y altres persones a qui lo govern toca y singulars
hòmens, caps de cases de las vilas, parròchias o
lochs del dit Principat, ab los quals se’ls manave
que, en virtut del somatent general declarat als
29 de setembre proppassat per sa excel·lència y
Real Consell, contra francesos que invadien lo
comtat de Rosselló, acudissen personalment ab
ses armes a la vila de Figueres y altres parts dins
y fora ses vegueries, compel·lint-los ab diversas
emanasses a fércer número de soldats ab paenas,
axí pecuniàrias com personals, contrafeyan a las
generals constitucions de somatent que era per
repel·lir y perseguir los francesos que·s deya havien entrat e invadit lo dit comtat, cessant la
qual causa, ha de cessar la continuació de dit somatent. Lo excel·lentíssim duch de Cardona
respongué a ditas embaxadas, que manaria de
aquí avant no·s procehís en la exequució de las
paenas imposades als cridats en dit somatent ge-

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells
eren anats en lo palau de sa excel·lència ab los
porters y masses grans devant, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, y havien reportada dita embaxada a
sa excel·lència, la qual havien explicada primer
de paraula y aprés haven donat en mans de sa
excel·lència, y que rebuda aquella, sa excel·lència los havie fet de resposta, que ell era entrat
nou en lo govern y que estava poch vist en ditas
matèrias, y que són desig era servar las generals
constitucions y que ell miraria lo contengut ab
dita embaxada.
E ses senyories, vehent que la matèria és tant
grave y de tanta concideració, feren nominació
dels doctors infrascrits per a què aquells, juntament ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, miren lo que ses senyories poden y
deuen fer acerca lo contengut ab dita embaxada, los quals advocats són los següents, misser
Pere Joan Fontanella, don Diego de Paz, misser
Christòphol Cornell, misser Narcís Peralta, misser Narcís Mir y misser Joachim Malla.
375r

a. a continuació ratllat, g.
b. a continuació una carta i una informació transcrita a
l’Apèndix 5, pàgs. 1796-1797.
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Dilluns, a XIIIIo. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la mar per a continuar los arrendaments de
las bollas.
Dimecres, a XVI. En aquest die, lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
a. a continuació ratllat, soldats.
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síndich del General de Cathalunya, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació a ses senyories que lo capità Estevan Xapa, de la galera patrona de la esquadra del
senyor duch de Tursi, que pochs dies ha se trobave en lo moll de la present ciutat, per medi de
ses senyories y a instància y diligèncias per ell,
dit síndich, fetas, y per observança // 375v // de
las generals constitucions, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
ha tret de dita galera y donada libertat a Sebastian de Heredia, natural del regne de Aragó, lo
qual fonch condempnat a servir a sa magestat
remant en dita galera, per lo magnífich assessor
de la vila de Torà, del present principat de Cathalunya per sinch anys, attès ha constat a ses
senyories havie acabat lo temps de sa penitència
y condempnació, comptant aquells del die de la
pronunciació de dita sentència y no del die de la
entrega se féu de sa persona en dita galera. E lo
dit Sebastian de Heredia, entrat en lo consistori
de ses senyories, los féu gràcies de la mercè li
havien fet de alcansar-li dita libertat y manaren
que la present relació fos continuada en lo present dietari y donada còpia a dit Sebastián de
Heredia.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a continuar los arrendaments de las
bollas.
Dijous, a XVII. En aquest die, lo magnífich Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, racional del General y present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha
fet relació a ses senyories en son consistori com
Onoffre Massanés, mercader, sobrecullidor del
General de la part de ponent, ha comptada y pagada la terça de janer, fabrer y mars 1637, exceptats los libres y diners de las taulas de Vilaller, Viella y Sitges, la qual relació manaren fos
continuada en lo present dietari.
376r

En aquest mateix die, lo dit magnífich Joseph
de Urrea, racional demuntdit, ha fet relació a
ses senyories y en son consistori com lo magnífich Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor del General de la part de levant, ha comptada y pagada la terça de janer, febrer y mars
1637, acceptats los libres y diners de la taula de
Caldes de Monbuy, la qual relació axí bé manaren fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, Joan Serra, corredor del
General y present casa de la Deputació, mitgensant jurament en lo ingrés de son offici per ell
prestat, ha fet relació a ses senyories en son consistori com ell, dit Serra, de orde y manament
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de ses senyories, ha encantada, subhastada públicament per los lochs acostumats de la present
ciutat, tota aquella casseta o botiga, drets y pertinèncias de aquella, scituada en la present ciutat de Barcelona entrant al carrer de la Argentaria a mà dreta, qui va als passamaners, la qual era
de Jaume Losades quòndam, mercader ciutadà
de Barcelona, debitor al General per rahó del
offici de sobrecullidor del General de la part de
ponent, per espay no sols de trenta dies, però
encara de molt més temps. Y no obstant que
molts compradors hagen dit en dita caseta, però
no ha trobat ningú que hage dit, ni offert en
aquella més preu que lo magnífich senyor Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona, lo
qual ha offert donar per aquella cent quarantay-sinch liures moneda barcelonesa, attesa la qual
dita, li ha liurada la hasta fiscal de dita caseta per
lo dit preu de ditas cent quaranta-sinch liures, la
qual relació fan a ses senyories, en virtut del jurament que té prestat, la qual ses senyories manaren fos continuada en lo present dietari.
Divendres, a XVIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment // 376v
// en la Lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar los arrendaments de las bollas del General ab la forma acostumada.
Dissabte, a XVIIIIo. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General, los quals
donaren y liuraren a ses senyories un vot per ells
fet, ab un full de paper firmat per ells, dits assessors y advocat fiscal y doctors aplicats firmats y
sotascrits al peu de dit vot, acerca dels manaments fets als síndichs y universitats de aquest
Principat y comtats per lo regent la vegueria de
Barcelona y altres veguers de Cathalunya, y officials reals, lo qual manaren a mi Antoni Joan
Fita, notari, scrivà major y secretari del dit General, legís aquella y aquell legit, fos continuat
en lo present dietari, lo qual és del tenor següent:
«Vot de somatents. En lo fet consultat per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya als assessors
y advocat fiscal del mateix General y doctors
aplicats infrascrits, acerca de la quexa que ha donat lo síndich del General y altres síndich del
present Principat, de uns manaments que lo noble regent la vegueria de Barcelona y altres veguers de Cathalunya, y officials reals han fet a
diferents universitats, manant-los ab graves penes de sinch-centas liures y altres pecuniàries,
fins arribar alguns a pena de mort natural, que
donassen cert número de soldats armats y pagats a sos gastos per cert temps, y que si axò no
feyan, los manaven que tots los particulars de

ditas universitats se conferissen en la vila de Figueres per rahó de somatent general que se havia declarat. Vistas las informacions sobre ditas
cosas per los magnífichs assessors del General
de Cathalunya, a instància del síndich del dit
General, per aquest effecte rebudas en diferents
parts de Cathalunya, y vist tota // 377r // lo demés se havia de vèurer. Attès que per las ditas
informacions ha constat y consta del sobredit,
és a saber, que lo noble regent la vegueria de
Barcelona y altres de Cathalunya anomenats en
ditas informacions han fet los sobredits manaments a moltas universitats de Cathalunya, manant-los tots certas penas pecuniàrias y algú
d’ells de la vida, que donassen al rey nostre senyor cert número de soldats que ells mateixos se
tatxaven, armats y pagats per las ditas universitats per cert temps, y si no volian donar-los, manaven que acudissen en la vila de Figueres tots
los de las universitats ab ses armes per lo somatent general se era declarat contra francesos, ab
los quals manaments són estats vistos dits veguers posar vectigals nous en Cathalunya, obligant a donar soldats forçosos a sos gastos sens
tenir-hi obligació, passant encara més avant lo
veguer de Leyda en lo loch de Belloch, que·ls
féu promètrer dos soldats, y per no haver-hi
personas en dit loch a propòsit, se reduí dita
obligació a diners, hi·ls feren promètrer donassen sinquanta-sinch liures per dit effecte, los
quals vectigals en Cathalunya son prohibits per
las constitucions del títol «De vectigals». Per
ço, los dits assessors advocat fiscal y doctors
aplicats són de vot y parer que ab dits manaments y procehiments se ha contrafet a las ditas
constitucions del títol «De vectigals», a la qual
contrafacció tenen obligació los senyors deputats y oÿdors de comptes opposar-se en la forma
que ordenen las constitucions de Cathalunya,
capítols y actes de Cort, usos y costums de la
present casa, fins a obtenir la reintegració de
dita contrafacció. Sabater, assessor. Fontanella,
consulens. Peralta, consulens. Narciscus Mir,
consulens. Mas, fisci Generalis advocatus. Joannes Baptista Vila, assessor. De Paz, consulens.
Cornell, consulens. Malla, consulens».
377v

Dilluns, a XXI. En aquest die, lo reverent Joseph
Torroella, prevere benefficiat en la iglésia parrochial de Sancta Maria de la Mar de la present
ciutat, tauler, cullidor y guarda del General de
la vila de Cadaqués, bisbat de Gerona, present
en lo consistori de ses senyories, ha dit y explicat a ses senyories que ell, per justas causas son
ànimo movents, renunciava com ab effecte renuncià, lo dit offici de tauler, cullidor y guarda
del General de dita vila de Cadaqués, suplicant a
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 17971798.
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ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en persona a
ses senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació ab la
forma acostumada. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XXIII. En aquest die, lo doctor en
medicinaa ... Brossa, constituït // 378r // personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories en son consistori com
Onoffre Güell, apothecari, ajudant del racional,
està detingut de malaltia corporal ço és, d’una
escopaetada en lo bras, per rahó de la qual jau en
lo lit ab molt gran perill de sa vida, y no li és possible acudir a la obligació de son offici, la qual
relació, feta mitjensant jurament en mà y poder
de ses senyories, y açò per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, lo molt il·lustre bras militar, per medi de noble y magnífichs senyor don
Joan de Peguera, Francesch Joan de Vergós,
donsell, y Pere Axada, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a ses senyories en lur consistori
una suplicació, contenint la contrafacció han fet
los pares inquisidors contra don Miquel Çalbà y
de Vallgornera, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits a ses senyories
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Los molt il·lustres inquisidors del present Principat, han manat despedir de son tribunal, letres al noble don Miquel Çalbà y de Vallgornera dirigides, en les
quals se li mana que restituesca o restituhir fassa
per Rafel Garriga, balle del loch de Vilanat, en
lo Empurdà, ballia de Figueres, de hont és senyor dit don Miquel, ab tota jurisdicció civil y
criminal, mer i mixt imperi, un bestiar de Antoni Vilarnau, carniser de la vila de Figueres, que
és estat per dit balle après, per occasió de haver
caygut en los bans y penes per dit don Miquel
en son terme imposades. Y Joan Balle y Riusech, del loch de Avinyonet, familiar del Sanct
Offici ha instat, en dit sanct tribunal, que lo sobredit bestiar per dit balle penyorat, era seu, y
que dit penyorament no podia ésser fet per dit
balle, los quals procehiments, fets per dits senyors inquisidors, són notòriament contra //
378v // las concòrdias fetas acerca de las jurisdiccions real y de dit tribunal, que estan en lo volum de les Generals Constitucions. Y si bé dit
don Miquel per occasió de les penes de dites letres hage acudit a remeys de justícia, ab tot, vehent lo zel de vostra senyoria ý offereix, dóna
a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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còpia de tots los procehiments, suplicant sie de
son servey exir al reparo de la contrafacció de
dites constitucions ab los remeys que las generals constitucions donan loch, que a més que
vostra senyoria cumplirà a la obligació de son
offici, dit suplicant ho rebrà a singular mercè.
Officio et cetera. Altissimus et cetera. Tristany».
E ses senyories, rebuda la dita suplicació, manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
legís aquella y legida, la continuàs en lo present
dietari responent a dits senyors que ells tractarien y consultarien la dita embaxada ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit General,
y que estigués cert lo molt il·lustre bras militar
que no faltarien en ninguna manera al que la
obligació de lur càrrech los darà loch.
En aquest mateix die en la matinada, se tingué
junta de brassos en la present casa, cridats del
die de aÿr, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments. Per lo estament ecclesiàstich, don Francisco Sans, canonge de Barcelona, Fructuós Bisbe Vidal, canonge de dita
Seu, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor Pere Claris, canonge de Urgell,
lo doctor don Jacinto Descallar, canonge de
Barcelona, lo doctor Joseph Rovira y Boldó, canonge de Barcelona. // 379r // Per lo estament
militar los senyors, Luýs Lull de Boxadors, don
Luýs de Peguera, Francesch Joan de Vergós,
don Luýs Descallar, don Francesch Cartellà,
Hierònym de Calders, Jaume Ros, don Joachim
Margarit, don Aleix Grimau, Pau Amat major,
don Jaume Falcó, don Jaume Magarola, don
Anton Cassador, Joan Carreras, don Francisco
Vallgornera, Joan Frígola y de Lordat, don Francisco Grimau, Francesch de Castellví, don Phelip Vilana, don Vicents Magarola, don Miquel
Çalbà y Vallgornera, Luýs de Masdovellas, Joan
Soler, Alexandre de Boxadors, Miquel de Masdovellas, don Ramon Copons, Joseph Spuny,
don Jacinto Vilanova, Galceran Dusay, Joan
Batista Ferrer senyor de la Móra, Francesch
Valls y Casademunt. // 379v // Per lo estament
real los senyors, conseller en cap, Jaume Bru,
Ramon Romeu, Diego Bisbe Vidal, Pere Axada, Joseph de Urrea, Agustí Dalmau, Joseph
Miquel Quintana, Antich Servat major. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En la última junta de
brassos que·s tingué a 10 de novembre proppassat, nos aconsellà vostra senyoria, que per a
obtenir lo reparo de la contrafacció a las generals constitucions de Cathalunya, comesa per
los veguers y altres officials reals, en orde a la
prossequució del somatent general, fossen presentades requestes als dits veguers y demés mi814

nistres y que se fessen a sa excel·lència las embaxadas que en semblants occasions se solen
fer, tot lo que s’és exequutat. Y a las embaxadas, sa excel·lència féu la resposta se legirà a
vostra senyoria. Y com anant los officials del
General, presentant ditas requestas, entenguessen que dits veguers y altres ministres procuraven ab extorsions y emanasses que las universitats fessen soldats armats y pagats a costas de
ditas universitats, ordenàrem que dits procehiments se rebés informació, la qual, rebuda per
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, se ha resolt que ab dits procehiments y manaments fets a las universitats, de
què fessen soldats en la forma // 380r // referida,
se ha contrafet a las constitucions del títol «De
vectigals», y que axí, los deputats y oÿdors de
comptes del General devem axir al reparo de
ditas contrafaccions per los remeys que las generals constitucions disposan y se pratica, comforme úsa, styl y pràtica de la present casa. Per
ço, suplicam a vostra senyoria sie servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en estas matèrias, assegurant a vostra senyoria que no faltarem a tot lo que comforme las obligacions de
nòstron offici devem y a tot lo demés que sie en
servey de sa magestat, beneffici y utilitat de
aquesta província y de sos provincials, y amor y
glòria de Déu Nostre Senyor».
E oÿda dita proposició y los papers y embaxades, de las quals ab dita proposició se fa menció,
lo senyor Phelip Joan Argila, conseller en cap de
la present ciutat, dix als dits senyors deputats
fossen servits permetra que ell anàs aconsellar
ab sos companys la dita proposició, en casa de la
ciutat, com és costum, que ell tornarà resposta,
que per ço se li dexàs dita proposició y demés
papers en ella mencionats. E tornat dit senyor
conseller en cap de dita consulta, aportà son vot
en scrits, lo qual fonch allí legit. Y aprés de haver votat tots los de la present junta, tots unànimes y comformes dempno uno, foren de parer y
aconsellaren a ses senyories que, attès ses senyories tenen consell ab declaració subseguida, feta
per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
Generalitat y demés doctors aplicats, deuen ses
senyories inclinar a manar fer, per medi de nou
persones, la primera de lasb tres embaxadas que,
segons lo styl de la casa en cas de declaracions
semblants, se acostumen fer, fent particular
menció dels officials reals que consta per la informació han manat ses senyories rèbrer, que·s
troban haver excedit y contrafet a las generals
constitucions, suplicant a sa excel·lència, ab los
motius acertats, que és ben cert ses senyories
significaran mane revocar los procehiments y
a. a continuació ratllat, y.
b. a continuació ratllat, quals.

excessos fets per los veguers y officials reals de
aquesta província, tenint particular attendència
als que contenen nous vectigals. Y quant de la
primera embaxada no·s seguesca lo bon effecte
que se espera, manaran ses senyories fer les demés y procehiments acostumats fer en estes y
semblants coses.
380v

En aquest mateixa die, lo noble don Francesch
de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del
dit General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relaciób a ses senyories com lo noble don Phèlix de Lupià, en la
vila de Perpinyà populat, ha restituïts y tornats a
ses senyories los vint arcabussos y sis mosquets
que, en virtut de deliberació de tres de octubre
pròxim passat de 1637, li fossen dexats y emprestats, y que axí ses senyories li poden cansel·lar y annul·lar lo acte de obligació havia firmat a ses senyories dit die de tres de octubre,
continuat en lo libre de Caucions de arcabussos,
attès ell, dit noble regent los comptes, los té rebuts, la qual relació manaren fos continuada en
lo present dietari.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la Lotja de la
mar de la present ciutat per a continuar los
arrendaments de las bollas del General.
Dijous, a XXIIIIo. Festa del gloriós sanct Joan.

381r

Diumenge, a XXVII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, lo senyor deputat ecclesiàstich absent, per medi dels molt reverents, nobles y
magnífichs senyors don Francisco Sans, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, y lo doctor Pau Claris,
canonge de dita Seu de Urgell, don Francisco
Grimau, Phelip de Boxadors y don Vicents Magarola, en Barcelona populats, Jaume Bru, Joseph de Urrea y Gismundo Boffill, ciutadans
honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de
Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca dels manaments
fets per los veguers, balles y altres officials reals a
las universitats del Principat y comtats acerca
del somatent general, la qual explicaren primer
de paraula y aprés donaren en scrits a sa excel·lència, la qual és del tenor següent:

que·s donà a vostra excel·lència a part, feren
manaments sots diversas jornadas, cada hu en
ses veguerias respective, als balles, sagramentals,
obrers, jurats, consell y altres persones a qui lo
govern toca y singulars hòmens, caps de cases
de las vilas, parròchias o lochs del dit Principat
ab diversas jussions, extorsions y comminacions
penals, que fessen y donassen cert número de
soldats, que los mateixos veguers y ministres reals se tatxaven armats y pagats per las ditas universitats per cert temps, atemorisant-los en cas
ho recusassen ab penas exorbitants, axí pecuniàrias, com personals. E com excel·lentíssim senyor los dits procehiments, extorsions y manaments fets per los sobredits // 381v // veguers y
altres ministres reals, obligant en ells donar dits
soldats, encontran an las constitucions del títol
«De nous vectigals» y altres aplicables, drets y
libertats de Cathalunya. Per ço, los deputats y
oÿdors del General de Cathalunya, desijant lo
reparo de ditas contrafaccions de constitucions,
per medi d’esta embaxada representan extrajudicialment a vostra excel·lència tot lo sobredit y
suplican sie vostra excel·lència servit manar revocar, çassar y annul·lar dits procehiments, que
ho rebran a singular favor y mercè de vostra excel·lència».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori, que ells
eren anats en lo palàcio de dita sa excel·lència ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Deputació y havien reportada a dita sa excel·lència la dita embaxada, la qual, oÿda y dada
còpia de aquella, sa excel·lència los havia fet de
resposta, que la matèria referida ab dita embaxada no era de son temps, comforme ho havia
respost ab la última embaxada, que en rahó de
dita matèria se li havia feta y que ell ho havia
comès per a què se mirassen los papers, però
que ara de nou manaria vèurer lo que se havia
de fer, y que son designo era sinó guardar las
generals constitucions, dar gust al Principat y
als senyors deputats.

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los veguers del present Principat y altres ministres reals, los noms dels quals estan en un memorial

E als vint-y-vuit de dits mes y any, lo excel·lentíssim senyor lloctinent general, per medi de
Joan Pau Oller, scrivà de manament, envià a ses
senyories en lur consistori un paper, dient contenir la resposta feja a sa excel·lència a la embaxada que lo die de 26 del corrent li fonch feta
per part de ses senyories, la qual manaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General, lagís
aquella y legida, manaren fos continuada en lo
present dietari, al peu de la present embaxada, y
aprés sie cusida signada de letra A.

a. mateix, interlineat.
b. a continuació ratllat, ses.

A la embaxada que, en nom dels deputats del
General de Cathalunya, explicaren y donaren a
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sa excel·lència a 26 del corrent mes dea // 382r //
juny, don Francisco Sans, canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Jaume Ferran y lo doctor
Pau Claris, canonges de la Seu de Urgell, don
Francisco Grimau, Phelip de Boxadors, don Vicents Magarola, Jaume Bru, Joseph Urrea, Gismundo Boffill, diu sa excel·lència que los procehiments que feren los veguers, balle y altres
officials y ministres de sa magestat, dels quals en
dita embaxada se fa menció, foren fets en exequució de la provisió del somatent general
que·s féu en lo Consell Real, legítim procés praecehint per causes justes y per generals constitucions del present Principat aprovades y en la
forma que en altres semblants, per conservació
de las regalias de sa magestat, s’és observat y
praticat. Y que no té notícia dits veguers, balles
y officials y ministres reals en la exequució de
dita provisió hagen fet excessos alguns. Y que
sempre que judicialment seran deduïts y provats, se offereix prompte de castigar als qui·ls
havian fets, y de guardar justícia a les parts ab
tota puntualitat y de cumplir tot ço, y quant per
constitucions y drets d’esta província està disposat.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de
les bolles de tota Cathalunya.
Dimars, a XXVIIIIo. Festa del gloriós sanct Pere.
En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, exceptat lo senyor deputat ecclesiàstich,
per medi dels molt reverent y magnífichs senyors Hierònym Roig, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, Francesch de // 382v // Tamarit, donsell, y Gismundo Boffill, ciutadà honrat
de Barcelona, entre las vuit y nou horas de la
nit, enviaren al excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Sancta Coloma, lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca de dos presos que lo aguasil
Montredon havia trets de la presó la nit pròxim
passada a les onse horas, per a aportar-los a Madrit, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya de aquest
Principat, per lo advocat fiscal ordinari del General representaren a vostra excel·lència que, ha
instància de Barthomeu Spinola y Matheu de
Bilbao, en virtut de provisió de seguretat de juy,
a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1798.
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feta en la Real Audiència, referint lo magnífich
misser Phelip Vinyes, foren capturats Emanuel
Vasques de Inestrosa y Diego Méndez Gomes
Selesar y aquells detinguts en los càrcers reals de
la present ciutat, y que se entenia que·s tractava
de extràurer y remètrer dits Inestrosa y Selesar
d’esta ciutat y principat de Cathalunya, per a
aportar-los al regne de Castella, y que dita extracció y remissió, en cas se fes, seria expressa
contrafacció de las generals constitucions, drets
y privilegis de aquest Principat, y per ço manàs
ordenar vostra excel·lència no donar loch a dita
extracció y remissió. Y fou vostra excel·lència
servit respòndrer que en lo sobredit fet no·s
pendria resolució tant prest y que estava comès
al magnífich misser Phelip Vinyes. Y com los
deputats del General hagen entès que lo die de
aÿr a las honse horas de la nit, dits Inestrosa y
Selesar sien estats extrets de ditas presons de la
present ciutat y presos y ligats, se’ls ne hagen
aportats y se’ls ne aporten per lo regne de Castella, y dita extracció y remissió encontra ab ditas generals constitucions, drets y privilegis,
usos y costums de aquest Principat, prohibints
semblant extraccions y remissions, y a dits deputats, per rahó de son càrrech, specte // 383r //
procurar la observança de ditas constitucions.
Per ço y altrament, suplican a vostra excel·lència
extrajudicialment, sie de son servey no donar
loch a dita extracció y remissió y manar restituhir dits Inestrosa y Salasar en ditas presons, y
que si causa alguna tenen aquells o delictes alguns han comesos, sien dites causes declarades y
dits delictes castigats dins dit present Principat,
si y comforme disposan las generals constitucions de aquell, usos y styls fins assí observats,
que ho rebran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència y lo Principat ne restarà aconsolat».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori que ells havien reportat a sa excel·lència la dita embaxada,
acompanyats dels porters y masses grans devant
y dels officials del General y present casa de la
Deputació, la qual li havien explicat primer de
paraula y aprés li havien donada per scrits, de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que sa excel·lència, oÿda y presa aquella,
los havia fet de resposta, que dies feya que per
part dels deputats li parlà lo síndich del General,
dient-li que dits deputats havien praesentit que
se instaria la remissió dels dits presos a Castella y
que sa excel·lència fos servit dir-li en açò hi havia algun perill. Y sa excel·lència li respongué
que de alguns dies no le·y havia, però que poria
ser que després la·y pogués haver. Y com de lashoras ensà, per part dels deputats, no se li hagués advertit cosa en esta matèria y havent-li
scrit sa magestat que dits presos havian robat de

son patrimoni vuitanta mília liuras y, juntament, li hagués manat, remetés dits presos, per
a què allí se pogués conèxer de sa causa, com a
officials y criats de sa magestat, y havent replicat
sa excel·lència que aquesta remissió tindria alguna difficultat si sa magestat no fos servit manar enviar-li lo procés contra dits delinqüents, y
que essent estat servit sa magestat enviar-li, havia comunicat y conferit ab los doctors del Real
Consell, los quals, vist los medis del procés y la
qualitat del negoci, havien aconsellat a sa excel·lència que la remissió de dits presos a Madrit
no encontrava ab generals constitucions // 383v
// de Cathalunya, privilegis, usos y libertats de
aquesta pàtria, per ser com són los dits delinqüents strangers, officials y criats de sa magestat
y haver delinquit en cosas de son real patrimoni,
y que axí sa excel·lència podie y devie servir a sa
excel·lència en remètrer-li dits presos, y que per
ço, attès lo demuntdit, sa excel·lència los havia
manat tràurer dels càrcers reals hont estaven
presos y remètrer-li a Madrit per a què, y ab tot
ell, manaria vèurer aquest fet y, de la resolució
se pendria, donaria avís a ses senyories.
Dimecres, a XXX. En aquest die los senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la
mar, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich,
que per lur indisposició no·y assistí, per a continuar los arrendaments de las bollas y liuraren lo
arrendament de la bolla de la taula de la present
ciutat de Barcelona.
En aquest mateix die a la tarda, los senyors deputats y oÿdors, acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, anaren consistorialment ab los porters y masses grans devant, en la Lotja de la mar
de la present ciutat, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació
y donaren pocessió al arrendatari de la bolla de
la present ciutat ab la forma acostumada.

Juliol MDCXXXVIII
384r

Divendres, a II. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per medi dels molt reverents y magnífichs senyors, lo doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de Tarragona, Phelip de Boxadós,
donsell en Barcelona populat, y Antich Servat,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquesta província, una embaxada acerca dels excessos, danys y
desordes causats per los soldats que dita sa magestat té alojats en la vegueria de Gerona, la
qual embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la
constitució 20 del títol «De vectigals», està ex817

pressament disposat no ésser lícit ni permès al
capità general de aquest Principat, ni per ministres alguns, directe o indirectament, ab qualsevol motiu o potestat, imposar, exhigir, ni fer exhigir algun vectigal, imposició o contribució. Y
axí mateix, se imposà necessitat als deputats del
General de Cathalunya, en cas que dit capità general o sos ministres de guerra fassen lo contrari
del contengut en dita constitució, de fer querela devant lo excel·lentíssim lloctinent general,
per requerir, per medi de son síndich, que dits
procehiments sien revocats dins tres dies, y en
cas que dit lloctinent general no revocàs, la Real
Audiència, en nom seu, sots las penas en dita
constitució contengudes, ho hage de revocar. Y
com a dits deputats, per la informació rebuda
en la ciutat de Gerona, los hage constat que don
Luýs Trejo, capità de cavalls y tinent de commissari general de la cavalleria y son tinent, ha
composat a las universitats de la Vall de Aro, en
la quantitat de sis-centas // 384v // liures, en sinquanta per son capellà Luýs Coll y en deu liures
per son furriel, ademés de haver-se fet donar de
menjar y bèurer y demés aliments per sa persona
y de sos camaradas y per sos cavalls, y a la universitat de Sanct Gregori en sinquanta-y-sinch
liures. Y axí mateix don Christòphol Lopes, tinent de la companyia del comte de Molina, y
Luýs Gispert, tinent de la companyia de don
Gregori Mercado, se han fet donar a menjar y
bèurer y tots los demés aliments ab molt gran
abundància, axí per sas personas com per sos cavalls, essent en número cerca de dos-cents, causant notables danys y del tot arruhinant als
amos de les cases en les quals estaven alojats, no
havent volgut servar en manera alguna lo alotjament que los cònsols de ditas universitats havien fet, sinó que de sa pròpria auctoritat se són
alojats en las casas dels particulars y habitants de
dita Vall de Aro y loch de Sanct Gregori y Sancta Eugènia, per lo que és estat forçós, axí als comuns de ditas universitats com als particulars de
aquellas, composar-se ab lo dit don Luýs Trejo
y demés, y ab Domingo de Arse, soldat de la
companyia de dit don Luýs, y ab los demés soldats, a effecte de què se desalotjassen de dita
Vall de Aro y loch de Sanct Gregori, com largament consta en lo procés de la informació rebuda en la ciutat de Gerona, a instància del procurador fiscal, còpia de la qual se entregà a sa
excel·lència, tot lo que és contra sas generals
constitucions de Cathalunya y particularment,
contra la dita constitució 20 de títol «De vectigals». Per ço, desijant dits deputats y oÿdors de
acudir a la obligació de son offici y procurar que
los vassalls de sa magestat no sien molestats per
dits ministres de guerra ab novas contribucions
contràrias a dita y altres constitucions, suplican
extrajudicialment, ab la present embaxada, a
vostra excel·lència, mane revocar y revoque dits
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procehiments, de tal manera que de aquí al devant no·s puguen fer, y tot lo fet, sie tornat en lo
prístino estat, y manar restituhir y refer, ab tot
effecte, los danys que ditas universitats y singulars // 385r // persones de aquellas han patit y suportat, castigant y punint condignament los
contrafactors y violadors de ditas generals constitucions, segons lo tenor de dita constitució
20, que·u rebran de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori que ells havian reportat a sa excel·lència la dita embaxada,
acompanyats ab los porters y masses grans devant y dels officials del General y present casa de
la Deputació, la qual li havien explicat primer de
paraula y aprés le·y havia donada en scrits, juntament ab còpia auctèntica de la informació feya
menció dita embaxada, de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat, y que sa excel·lència, preses ditas còpias de embaxada y informació, los havia fet de resposta, que ell tenia
pres a don Luýs Trejo tres dies havia, per alguns
excessos y delictes per ell comesos, sobre de què
se anava prenent informació y que manaria mirar lo que per part de dits deputats se li enviava,
agrahint-los lo bon cuydado tenian acerca d’esta matèria y que estiguessen certs dits deputats
que, si culpas se trobaven en dit don Luýs, las
manaria castigar y satisfer les persones damnificades, que son intent no era altre que guardar
las generals constitucions y ministrar justícia y
que las constitucions y leys de la terra fossen
guardades.
En aquest mateix die ses senyories anaren en la
Lotja de la mar de la present ciutat per a continuar los arrendaments de les bolles que no estaven arrendades.
Dissabte, a III. En aquest die, lo honorable Pere
Màrtir Costa, notari públich de la // 385v // vila
de Puigcerdà, com ha procurador ab bastant
poder de Joan Buscall, parayre de la vila de Bellver, terra de Cerdanya, tauler, cullidor y guarda
del General de dita vila de Bellver, com de sa
procura consta ab acte rebut en la vila de Puigcerdà en poder de Benet Cases, notari de dita
vila a 24 del mes de maig pròxim passat, com dit
notari ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat líbere y simplament,
en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de
tauler, cullidor y guarda del General de dita vila
de Bellver, lo qual dit son principal obté, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita re818

nunciació. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a IIIIo. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya, per medi dels magnífichs Francesch de Tamarit, donsell, y Francesch Bru ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als mol
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
una embaxada acerca dels presos havia manat
tràurer de la presó la vigília de sanct Pere, lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en aquesta província, y aquells
remesos a la vila de Madrit, la qual embaxada és
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Per part de Emanuel
Vasques de Inestrosa y Diego Mendes // 386r //
Gomes Salasar, que estaven capturats en los càrcers reals de la present ciutat, a instància de
Barthomeu Spinola y Matheu de Bilbao, la vigília de la festa del gloriós sanct Jordi pròxim passada se representà als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, que haurien
praesentit se instava que sa excel·lència ordenàs
de tràurer de la presó dits Inestrosa y Salasar y
de remètrer-los en lo regne de Castella, per
aparèxer a dits senyors deputats que si dit fet se
posava en exequució se violarien moltas constitucions de Cathalunya y també als privilegis
d’esta ciutat, és a saber, del senyor rey en Pere
Ters, datat en la ciutat de Çaragoça a quatre de
abril 1350, y del senyor rey Fernando Segon,
datat a 24 de agost 1512. Y per trobar-se dit die
molt occupats, resolgueren que, per medi del
magnífich advocat fiscal del General, se fes a saber a sa excel·lència lo sobredit y que fos servit
sa excel·lència no donar loch a semblants procehiments, ni que·s prengués resolució fins que,
per part de sa senyoria, se poguessen fer las diligèncias convenients per a impedir no·s violassen les constitucions, privilegis y libertats de la
terra, segons aquella disposan. Y sa excel·lència
fou servit respòndrer que en lo negoci no·s pendria resolució tant prest. Y no havent instat més,
per part de dits Inestrosa y Salasar, dits deputats, sinó que aquells judicialment proseguian sa
pretenció devant sa excel·lència y Real Consell,
no·y hagué loch de fer diligèncias algunas. Y
com novament se ha succehit, que lo die de 29
de juny proppassat a la tarda tornaren, per part
de dits Inestrosa y Salasar a representar a dits
deputats que sa excel·lència havia ordenat y manat tràurer de ditas presons dits Inestrosa y Salasar, y aquells presos y ligats manave tràurer de
Cathalunya y portar en lo regne de Castella,
acompanyats de Miquel Joan de Monredon, algutsir real ordinari, y de altres ministres y enterats, los deputats de dit fet, encontinent, feren

embaxada a sa excel·lència representant-ho, //
386v // y juntament, las violacions de las generals
constitucions, privilegis y libertats de dit Principat, statuint que presos alguns no puguen ser
trets del present Principat, suplicant-lo fos servit no donar loch a dita extracció y remissió,
manant restituhir dits Inestrosa y Salasar en ditas presons, comforme apar de la embaxada que
ab esta se dóna a vostra senyoria, y també ordenaren se presentassen requestas al dit aguasil
Montredon y demés officials, com de fet se presentaren en la vila de Martorell per lo síndich
del General. Y encara que sa excel·lència és estat
servit respòndrer a la dita embaxada, com vostra
senyoria veurà, ab tot, aparexent a dits deputats
que no restan reintegradas ditas contrafaccions
de constitucions y privilegis. Per ço, no·s han
ordenat representàssem a vostra senyoria dit fet
y avisàssem de ditas diligèncias, fins vuy fetas,
per a alcansar lo dit reparo de ditas contrafaccions y suplicàssem a vostra senyoria que sie servit cohoperar ab dits deputats en la demés diligèncias, que aparexerà se deuen fer en orde de
alcansar dit reparo, y fer-ne sabidor lo savi Consell de Cent, si y comforme sempre vostra senyoria ha acostumat, que los senyors deputats
ho rebran a mercè de vostra senyoria».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori, com ells
eren anats en casa de la ciutat y havien reportada
a dits molt il·lustres senyors consellers la dita
embaxada, explicant-la primer de paraula y després liurada en scrits, juntament ab còpia de la
embaxada feta a sa excel·lència acerca dita matèria y resposta al peu de aquella feta. Y que dits
senyors consellers havien fet de resposta, que
mirarien los papers, y de la resolució se pendria,
ne donarien avís a ses senyories.
387r a

Dilluns, a V. En aquest die, lo molt il·lustre
bras militar, per medi de don Joachim Margarit
y de Reguer y deb ..., enviaren a ses senyories, en
lur consistori, una embaxada, la qual explicaren
de paraula a ses senyories y aprés donaren per
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Lo bras militar nos ha
ordenat vinguessem a suplicar a vostres senyories
fossan servits de continuar las diligèncias han fetas y van fent, sobre la extracció dels presos ha
manat tràurer lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, en conformitat dels exemplars que esta y casa de la ciutat hi ha haguts en
semblants matèrias, fins a què realment, y ab effecte, sie reintegrat lo dret del present Principat.
a. a continuació ratllat, e ses senyories respongueren que
consultarien lo contengut.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 38 mms.
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També representam a vostres senyories que estos dies passats, manà publicar lo excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general, certes crides,
imposant pena a militars y plebeos que posaran
a la lista, y com la tal pena no és estada statuhida
per la Cort General y a més la manà publicar sa
excel·lència ab edicte general, cosa que ha pretès y pretén lo present Principat, no·s pot fer
sinó en dos casos. Per ço, suplican a vostres senyories sien servits manar mirar lo prejudici que·s
fa al present Principat y exir a la defensa d’ell,
perquè molt a menut coincidí en aquest fet de
fer-sa edictes públichs ab conclusió del Real
Consell, cosa molt praejudicial per al Principat.
També representan a vostres senyories que la
dilació de la declaració del dubte proposat per
lo síndich de la present casa, comforme la constitució «Poch valdria», devant del molt regent
senyor canseller, és molt prejudicial, y si bé entén lo bras que vostra senyoria ha feta y manat
fer diversas diligèncias, com aquellas no hagen
obrat lo que·s desija, suplica a vostra senyoria
sie servit de pensar modo com apretales».
E ses senyories respongueren que consultarien
lo contengut ab dita embaxada, y del que·s resoldria, donarian avís a dit molt il·lustre bras militar.
En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de les bolles
del dit General.
En aquest mateix die en la tarda, se tingué junta
de brassos en la present casa, cridats del die present, en los quals entrevingueren les persones
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, don Francisco Sans, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de dita Seu, Joseph Rovira y Boldó, canonge de dita Seu, don
Jacinto Descallar, canonge de dita Seu, lo doctor Pau Claris, canonge de Urgell, lo doctor
Jaume Ferran, canonge de Urgell, lo doctor
don Ramon de Queralt, canonge de Barcelona.
// 388r // Per lo estament militar, Luýs Lull y de
Boxadors, don Francisco Cartellà, don Luýs
Callar, Hierònym de Gàver, mossèn Pau Boquet, Jaume Ros, don Jaume Magarola, Joseph
Spuny, don Vicents Magarola, Phederich Desvalls, Miquel Joan Tavarner, don Pedro Reguer, don Joachim Margarit y Reguer, don
Aleix Grimau, don Joseph Pons, Joan Frigola y
de Lordat, Hierònym de Calders, Joan Batista
Ferrer senyor de la Móra, don Francisco de
Vallgornera, don Joan de Peguera, Phelip de
Boxadós, don Rafel Casamijana, Joseph de Çacirera, don Miquel Salbà, don Francisco Sans,
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don Joan de Erill, don Joan Semmanat, // 388v
don Joseph de Ardena, Francesch Casademunt, don Aleix Semmanat, don Ramon Çabater, don Joseph Terré, don Pedro de Erill, don
Joseph Olmera, don Anton Meca, Narcís Ramon March, don Pedro Desbosch, don Phèlix
de Lupià, don Damià Janer, Anton Descallar,
don Francisco de Cruÿlles, don Francesch Bach
y Bonaventura Brossa y de Bosch. Per lo estament real, Joseph Móra conseller ters, Ramon
Romeu, Diego Bisbe Vidal, Agustí Dalmau, Joseph de Urrea, Antich Servat menor, Jaume de
Navel, Gismundo Boffill major, Hierònym de
Navel, Antich Servat major, // 389r // Joseph
Molins y Joseph Damians. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

//

«Molt il·lustre senyor. Inseguint lo parer y consell de vostra senyoria que fou servit donar-nos
en la última junta de brassos tinguda a 23 del
passat, en rahó dels monuments fets per los veguers y altres ministres reals, compel·lint als
provincials a donar soldats pagats, férem una
embaxada solempne de nou persones al excellentíssim senyor lloctinent y capità general, la
qual, ab la resposta que sa excel·lència féu a dita
embaxada, lo secretari del General legirà a vostra senyoria per a què de tot tinga notícia, hi·s
servesca aconsellar-nos lo que més devem fer y
obrar en esta matèria.
Havent nosaltres entès que Emanuel Vásquez
de Inestrosa y Diego Mendes Gomes Salazar estaven capturats en los càrcers reals de la present
ciutat a instància de Barthomeu Spinola y Matheu de Bilbao, y havent presentit que·s temia
no·s tractàs de extràurer y remètrer los dits Inestrosa y Salasar d’esta ciutat y Principat al regne
de Castella, la vigília de la festa de sanct Jordi
proppassada, enviàrem un recaudo a sa excellència, per medi del doctor Jacinto Fàbregues,
advocat fiscal del General, significant-li, ab ell,
aquest rumor de dita extracció y remissió, la
qual en cas se fes seria expressa contrafacció de
les generals constitucions, drets y privilegis de
aquest Principat y que axí fos servit sa excel·lència no donar loch a dita extracció y remissió, la
qual en cas se fes seria expressa contrafacció de
les generals constitucions, drets y privilegis de
aquest Principat, y que axí fos servit sa excellència no donar loch a dita extracció y remissió.
Y sa excel·lència fou servit respòndrer a dit recaudo que en lo sobredit fet // 389v // no·s pendria resolució tant prest y que estava comès al
magnífich misser Phelip Vinyes, doctor de la
Real Audiència. Y supposadaa aquesta resposta
y la causa que contra los dits se tractava en la
a. a continuació ratllat, resposta.

Real Audiència, y la contenció tenia firmada,
vehent que per part dels dits Inestrosa y Salasar,
no sens advertia alguna cosa en aquest fet, no·s
podien fer altres diligències, attès la part instant
havia acudit als medis judicials y les causes penjaven indecissas, estant en açò dimars a 29 del
passat, cerca las sinch horas de la tarda, per part
dels dits Inestrosa y Salasar, se’n donà una suplicació que·s legira, dient-nos que la nit antes vigília de la festa de sanct Pere a las onse horas de
la nit, lo aguasil Monredon,a acompanyat de algunas persones, per orde de dit excel·lentíssim
senyor lloctinent, havie tret de dits càrcers als
dits Inestrosa y Salasar y, posant-los dins un
cotxe, los havie trets de la present ciutat, hi·ls
aportave a Madrit. Encontinent, rebuda dita suplicació, manaren juntar los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, ab consell y parer dels quals, la mateixa tarda, a las nou
horas, enviàrem una embaxada a sa excel·lència
de tres persones, la qual, ab la resposta que sa
excel·lència fou servit fer, segons la-n·s referiren
los embaxadors, per lo secretari seran legides a
vostra senyoria, junt ab la requesta que de
prompte fou ordenada per a presentar-la, com
de fet lo endemà a trenta de dit mes de juny
fonch presentada a dit aguasil Miquel Joan de
Montredon, trobat en la vila de Martorell, per
al qual effecte, a las deu horas de la nit partiren
de assí lo síndich del General y notari, y lo correu ordinari del General. Y lo die de aÿr, per
medi de Francesch Tamarit y Francesch Bru, férem una embaxada als senyors consellers, fentlos sabidors de tot lo sobredit, que·s legirà a
vostra senyoria. Y de tots los dits fets com ha
cosa de tanta importància y de tant gran pes,
donam rahó a vostra senyoria suplicant-lo sie
servit // 390r // aconsellar-nos lo que devem més
fer y diligenciar en esta matèria, que en tot lo
que porem procurarem donar gust y seguir lo
parer y consell de vostra senyoria.»
E oÿda dita proposició y los papers y embaxadas
en dita proposició mencionats, lo senyor Joseph
Móra, conseller ters de la present ciutat, dix als
dits senyors deputats fossen servits permètrer
que ell anàs aconsellar ab sos companys la dita
proposició en casa de la ciutat, com és costum,
que ell tornaria la resposta y vot de la ciutat y
que per ço, se li dexàs dita proposició y demés
papers en ella mencionats. E tornat dit senyor
conseller ters de dita consulta, aportà son vot en
scrits, lo qual fonch allí legit, y aprés de haver
votat tots los de la present junta, tots unànimes y
conformes et nemine discrepante, foren de parer
y aconsellaren a ses senyories que deuen ses senyories manar continuar en una cosa y altra les
demés diligències que aparexeran convenir, per
a. a continuació ratllat, alg.
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reparo de las constitucions generals de Cathalunya, usos y styl de la present casa, fins a obtenir
dit reparo, y perquè en matèrias tant graves se
acerte de la manera que convé en diligenciar-les,
sia sa senyoria servit tenir a bé en fer elecció de
dotse persones dels tres estaments, per a què, ab
sa senyoria ho vagen disposant y diligenciant,
que la ciutat, en la conformitat que sempre, procurarà en obrar los effectes que mana sa senyoria
y experimentarà servint-se sa senyoria en donarne notícia al savi Consell de Cent per lo endemà
a la tarda, y de la deliberació se pendrà, ne faran
sabidors a sa senyoria.
E ses senyories encontinent, disgregades les
persones dels tres estaments y inseguint lo vot y
parer de aquells, feien nominació de las persones dels tres estaments següents, per a // 390v //
aconsellar y diligenciar les diligències y papers se
han de ordenar las matèrias proposades, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco Sans, canonge de Barcelona, lo doctor Jaume Ferran, canonge de
Urgell, lo doctor Pau Claris, canonge de dit
Seu. Per lo estament militar, Luýs Lull de Boxadors, don Joan de Peguera, don Pedro Aymerich, Miquel Joan Tavarner. Per lo estament
real, Jaume Bru, Hierònym de Navel, Diego
Monfar y Sorts, Agustí Pexau.
Dimars, a VI. En aquest die en la tarda, se ajuntaren ses senyories, assessors, advocat fiscal del
General y les dotse persones anomenades, les
quals tractaren y conferiren la dita matèria, però
per ser cosa de tan gran consideració, no·s prengué resolució alguna.
391r

Dimecres, a VII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per medi del molt reverent Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
Jaume Ros, donsell, y Antich Servat, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, una embaxada acerca dels
excessos y danys causats per los soldats alojats
en la vegueria de Gerona, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, ab
embaxada de dos del corrent, representaren extrajudicialment a vostra excel·lència los desordes, excessos, composicions y extorsions que
don Luýs Trejo, capità de cavalls y lloctinent de
commissari general de la cavalleria, don Christòphol Lopes, tinent de la companyia de cavalls
del comte de Molina, y Luýs Gispert, tinent de
la companyia de cavalls de don Gregori de Mer821

cado, Domingo de Arse, furriel de la companyia
de don Luýs Trejo, han fet ena las universitats
de las parròchias de la Vall de Aro y lochs de
Sanct Gregori y Sancta Eugènia, del bisbat y vegueria de Gerona. Y que de la informació rebuda a instància del procurador fiscal, còpia de la
qual se entrega a vostra excel·lència, constava
que lo dit don Luýs Trejo ha composat a las
universitat(s) de dita Vall de Aro en sis-centas
liures, Luýs Coll, capellà de dita companyia, en
sinquanta liures y Domingo Arse, furriel, en
deu liures, y lo dit don Luýs, axí mateix, havia
composada la universitat del loch de Sanct Gregori en sinquanta- // 391v // sinch liures y que
los tinents de ditas companyias de dit comte de
Molina y de don Gregori Mercado, y los soldats
de aquellas y de la de dit don Luýs Trejo, se han
fet donar a menjar y bèurer, y los demés aliments, axí per sasb personas com per los cavalls,
sens voler pagar cosa alguna als amos de las casas en las quals estaven alojats, y que los dits soldats han fet notables robos y que ab dits y altres
consemblants desordes y excessos, han imposat
nous vectigals contra expressa disposició de la
constitució 20, del títol «Que nous vectigals», y
que lo dit don Luýs y tinents fossen punits y
castigats condignament com ha contrafactors y
violadors de las generals constitucions de Cathalunya, y que los sobredits fossen condempnats en esmenar ab tot effecte los danys causats,
axí als comuns de ditas universitats com als particulars de aquellas, suplicant axí mateix que
tots los sobredits fets fossen revocats com ha
fets, contra las generals constitucions de Cathalunya, lo que fins al die de vuy no s’és alcansat
en notable dany, axí de ditas vilas y lochs com
dels naturals y habitants de aquellas, suplican
per ço dits deputats y oÿdors a vostra excel·lència extrajudicialment, ab esta segona embaxada,
lo mateix que tenen suplicat ab dita primera
embaxada, suplican axí mateix, dits deputats y
oÿdors a vostra excel·lència, sie de son servey
ordenar al molt reverent canseller, que ab la forma que disposan las generals constitucions de
Cathalunya declare lo dubte proposat per lo
síndich del General, acerca de las capturas dels
presos de mandato, la qual declaració, no obstant que per part de dits deputats s’és instada
tot lo temps de son trienni, no se ha pogut obtenir. Y no-res-menys suplican a vostra senyoria
mane al dit don Bernat Pons y Turell, ministre
justícia en la causa de firme de dubte interposat
per lo síndich del General contra los pares inquisidors, provehint segonas letras contra dits
pares inquisidors, com axí sie de justícia».
E aprés, tornats dits embaxadors, referiren a ses
a. en, interlineat.
b. a continuació ratllat, pernas.
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senyories en lur consistori, que ells eren anats
ab los porters y masses grans devant, // 392r //
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació en lo palàcio de sa excel·lència, y que de paraula li havien explicada
dita embaxada, y aprés li havien donada còpia
de aquella per scrits, de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat, y que oÿda aquella, sa excel·lència los havie fet resposta que en la
primer embaxada ja haviaa dit que, tenint notícia de algunas de las cosas que se li representavan acerca dels ministres y officials de la guerra,
y que havia procurat de què se fes averiguació
d’ellas, y en exa conformitat, havia manat capturar a don Luýs Trejo y aniria continuant dita
averiguació, y que lo revocar, com se li havia demanat en dita primera embaxada y esta segona,
no és estat possible per què dita revocació no·s
pot fer en virtut de informació rebuda per la Capitania General, sinó que se ha de fer en virtut
de informació que·s rebe per la Cancelleria, y
que aqueixa havia manat fer-ho cometent-ho al
magnífich misser Francesch Joan Magarola, y
que per los pochs dies que·y havia hagut de la
primera embaxada a esta segona, no era estat
possible tenir dita informació, per a què en arribar, procuraria en tot la observança de las generals constitucions de Cathalunya y donar gust a
ses senyories.
Y en quant al de la declaració del dupte de les
captures de mandato, los havia respost que dende que ell era lloctinent, sols se li era representat
una volta per part de ses senyories y que ell havia manat al molt reverent canseller ó fes, y que
continuaria lo dir-le·y, y que ses senyories fessen
que lo procurador fiscal del General li fes instància.
Y en lo tercer capítol dels pares inquisidors, los
havia respost que no tenia notícia de dit negoci,
per no haver-se-li fet a saber fins ara, y que ell
procuraria informar-se d’ell, y que tingués exequució lo que se li demana ab dita embaxada.
392v

En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a encantar las bollas del General.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
reberen en lur consistori, per mans del magnífich misser Pere Joan Rossell, altre dels dos advocats ordinaris de la casa de la present ciutat de
Barcelona, un paper, dient a ses senyories contenir la resolució presa en lo savi Consell de
Cent, acerca de la embaxada per dits senyors
deputats feta als senyors consellers a quatre del
a. a continuació ratllat, acu.
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corrent, lo qual paper li havien manat reportàs a
ses senyories, lo qual és del tenor següent:
«Convocat y congregat lo Consell de Cent jurat
etcètera». Consuatur papirus signatus littera A.
Lo qual, rebut, fonch manat per ses senyories a
mi, scrivà major y secretari del General, legís
aquell, lo qual legit, manarena fos continuat en
lo present dietari, fent de resposta que estimaven en molt als senyors consellers lo bon cuydado y que miraren lo contengut ab dit paper, y
de la resolució se pendria, ne donarien avís a ses
senyories.
Divendres, a VIIIIo.b // 393r // En aquest die, Gabriel Ferrer y Joan Oliver, manyans ciutadans de
Barcelona, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, han fet relació, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories,
com ells, de orde y manament de ses senyories,
han provats lo die present setanta-y-nou mosquets nous y un arcabús, los quals són del concert fet ac ... , ad ... Corretge, cavaller genovès, y
aquells han provats ab la forma ordinària que és
pes y mig de bala, y són estats trobats bons y rebedors, y axí ne han fet la present relació, la qual
han manat ses senyories fos continuada en lo
present dietari.
En aquest mateix die, los magnífich mossèn
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
síndich del General de Cathalunya, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació a ses senyories que Stevan Xapa,
capità de la galera patrona de la esquadra del
senyor duch de Tursi, que de present se troba
en lo moll de la present ciutat, per medi de ses
senyories y a instància y diligèncias per ell, dit
síndich, fetas, y per observanças del present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, à tret de dita galera y donada libertat
a Leonart Domal, natural del regne de València,
lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat
remant en dita galera per la Real Audiència de
dit regne de València per temps de tres anys,
attès ha constat a ses senyories havie acabat lo
temps de sa penitència y condempnació, comptant aquell del die de la pronunciació de dita
sentència y no del die de la entrega se féu de sa
persona en dita galera. E lo dit Leonart Domal,
entrat en lo consistori de ses senyories, los féu
gràcia de la mercè li havien fet de alcansar-li dita
sa libertat, y manaren que la present relació fos
continuada en lo present dietari y donà còpia
qui demanarà aquella.
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, manar.
a continuació resolució transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1798.
a continuació un espai en blanc d’uns 21 mms.
a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
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En aquest mateix die, lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del
General de Cathalunya, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, que don
Domingo Doria, capità de la galera capitana de
la esquadra del senyor duch de Tursi, que de
present se troba en lo moll de la present ciutat,
per medi de ses senyories y a instància y diligèncias per ell, dit síndich, fetas, y per observanças
del present principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, ha tret de dita galera y
donada libertat a Roch Ballester, natural de la
ciutat de Milà, lo qual fonch condempnat a servir a sa magestat remant en dita galera per la
Real Audiència de Milà per temps de set anys,
attès ha constat a ses senyories havia acabat lo
temps de sa penitència y condempnació, comptant aquella del die de la pronunciació de dita
sentència y no del die de la entrega se féu de sa
persona en dita galera. E lo dit Roch Ballaster,
entrat en lo consistori de ses senyories, los féu
gràcia de la mercè li havien fet de alcansar-li dita
sa libertat, y manaren que la dita relació fos continuada en lo present dietari y donada còpia a
qui demanarà aquella.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la present
ciutat per a encantar las bollas de tota Cathalunya.

394r

Dilluns, a XII. En aquest die, ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de les bolles del General.
Dijous, a XV. En aquest die, estant fent-se la extracció de habilitadors per a habilitar les persones nomenadores per los senyors deputats //
394v // y oÿdors dels lochs que vagaven, de deputats y oÿdorsa, lo procurador fiscal cantà inhàbil a mossèn Joseph Ripoll y Dimas Pobla,
per lo que digué estaven impedits, defallits. Y
havent-se, per part dels ditsre(c)orregut de dita
excepció a ses senyories y havent ses senyories
comès als magnífichs assessors la decissió de
aquest dubte, los dits magnífichs assessors resolgueren que, sens praejudici de la pretenció
del dit procurador fiscal, fossen per leshores habilitats y que, en cas hisquessen a la sort, aleshores se pendria resolució sobre dit dubte, abans
de adèmetre·ls lo jurament, de les quals coses se
levà lo present acte a instància del dit procurador fiscal. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.

a. a continuació ratllat, dels lochs que vaccaven de deputats.
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En aquest mateix die, anant-se continuant lo
acte de dita inseculació, al que fonch cantat
mossèn Lorens de Ronís, enseculat en deputat
real de Barcelona, lo procurador fiscal cantà no
poder concórrer, per lo que era estat official de
guerra y no havia renunciat dins lo temps que
disposan los capítols de Cort, la qual excepció
cometeren los senyors deputats als magnífichs
assessors ordinaris, los quals, consultat dit fet,
declaren que, attès havia constat que la companyia de la qual ere estat official, ço és, alferes,
ere extincta y finida, que era la companyia de la
ciutat, per lo tant declararen que dit mossèn
Lorens de Ronís podia concórrer, y que la excepció posada per lo procurador fiscal no procehia, ni tenia loch, y manaren dita resolució y
declaració fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, anant-se continuant lo
acte de la inseculació fahedora dels lochs vaccants de deputats y oÿdors, per la extracció fahedora als vint-y-dos del corrent, fonch per lo
síndich de la vila de Perpinyà presentada a ses
senyories una suplicació, deduhit ab aquella,
que havia vingut a sa notícia com Francesch
Tord, donsell enseculat per la vegueria de Rosselló,a // 395r // al temps fonch inseculat no tenia domicili en dita vegueria, la qual fonch comesa als magnífichs assessors que aquella vessen
y relació fessen. Y al cap de poch, fonch per dit
Francesch Tord donada altra suplicació, confessant la veritat, la qual fonch també comesa als
magnífichs assessors, los quals, vistas ditas suplicacions, feren, sobre dit fet, un vot en scrits, lo
qual liuraren y entregaren a ses senyories, y
aquell rebut, manaren fos publicat per mi Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y
secretari del General, y publicat, manaren fos
continuat juntament ab ditas dos suplicacions
en lo present dietari, les quals són signades de
letras A, B, C.
E ses senyories, vist y attès tot lo sobredit, desensecularen lo dit Francesch Tord y, en loch
seu, feren nominació de mossèn Joseph Pagès y
de Vallgornera, qui estava inseculat en oÿdor
militar de dita vegueria.
Divendres, a XVI. En aquest die, los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, presents
en lo consistori de ses senyories, donaren y liuraren a ses senyories un vot per ells fet, acerca de
la excepció oposada per lo procurador fiscal
contra don Joseph Ripoll y Dimas Pobla, acusant-los de fallits, lo qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats
etcètera». Consuatur signatus littera D.
a. a continuació dues suplicacions i dos vots transcrits a
l’Apèndix 5, pàg. 1799.
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En aquest mateix die, los magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, presents en lo
consistori de ses senyories, donaren y liuraren a
ses senyories un vot en scrits per ell fet, acerca
de la excepció opposada per lo procurador fiscal
// 395v // del General contra lo magnífich Hierònym Pere Arnau, cavaller, acusant-lo de fallit,
lo qual manaren fos continuat en lo present dietari, que és del tenor següent: «En lo fet consultat per los senyors deputats etcètera». Consuatur signatus littera G.
Dissapte, a XVII. En aquest die hi hagué junta de
brassos en la present casa per a fer extracció de
nou habilitadors, per a habilitar les persones
que poden concórrer en deputats y oÿdors per
la extracció fahedora als vint-y-dos del corrent,
y serviren de brassos los testimonis, los quals foren los següents ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, fra don Joseph Junyent, monjo de Ripoll,
fra don Phelip de Lentor(n), infarmer de Banyoles. Per lo estament militar, mossèn Phelip
de Boxadors, don Phèlix de Lupià, mossèn
Francesch Descallar y Surribas. Per lo estament
real, Jaume Talarn, ciutadà de Tortosa, lo doctor Baldiri Carles, mossèn Salvador Jutglar.a
396r

396v

Y axí, en aquest mateix die, en presència de dits
brassos y testimonis sobredits, qui serviren de
brassos, foren extrets en habilitadors nou persones ço és, tres de cada estament següents ço és,b
per lo estamentc ecclesiàstich, mossènd Miquel
Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctor Francisco Tavarner, canonge de la Seu
de Barcelona prior de Sancta Engràcia, y fra Joseph de Malla, refetoner de Ripoll. Per lo estament militar, mossèn Francesch Ferrer, fill de
Galceran, mossèn Francesch Sullà, misser Francesch Molera. Per lo estament real, misser Pere
Segura, mestre Vicents Barthomeu, mestre
Joan Francesch Rossell.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die vingué en la
casa de la Deputació, entre las deu y onse horas
de la matinada, lo magnífich misser Joseph
Massó, doctor del Real Consell, lo qual demanà
licència per a entrar en lo consistori de ses senyories, a effecte de donar a ses senyoriese un recaudo de part de sa excel·lència. Y en lo punt digueren als senyors de la Novena que estavan
junts per a tractar de la habilitació dels lochs de
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1800.
b. a continuació ratllat, per lo estament ecclesiàstich, lo
doctor Jaume Ferran canonge de Urgell, fra don Joseph Junyent monjo de Ripoll, fra don Phelip de Lentorn infarmer de
Banyoles.
c. a continuació ratllat, militar.
d. a continuació ratllat, Phelip de Boxadors.
e. senyories, interlineat.
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deputats y oÿdors, qui podien o no podien concórrer en la extracció se havia de fer lo die de 22
del corrent, de deputats y oÿdors, forena servits
donarb loch per a rèbrer dit recaudo. Y entrat dit
senyor Massó, explicà a ses senyories lo recaudo
següent, que sa excel·lència havia entès que en
los magatsems del General de la vila de Mataró
hi havia molta roba de francesos, prohibida de
entrar en Cathalunya per estar levat lo líbero comers per edictes reals, y que sa excel·lència havia
enviat officials per a regonèxer si en ditas aduanas y magatsems hi havia de aqueixas robas. Y
axí, que fossen servits ses senyories de enviar-hi
un official praeheminent, per a què pogués assistir als officials que sa excel·lència hi havia enviats per a fer dita regonexensa, y que li aparexia
que podrie ser algun assessor de la present casa.
E ses senyories respongueren que·l havien oÿt y
que·u tractarien, y que ja veja sa mercè que estavan occupats ab la habilitació y que tornarien
resposta a sa excel·lència, del que resoldrien.
E replicant lo dit senyor Massó que aquest ere
cas // 397r // que requeria prompta exequució,
per haver-hi perill en la tardança, y axí ses senyories li digueren fos servit de donar-los loch,
que en lo punt li tornarien resposta.
Y axí en ésser fora dit misser Massó, conferiren
entre si la matèria, y vist la gravedat del negoci y
lo cas tant inhusitat, veren ses senyories que requeria consell de assessors y en lo punt, los manaren juntar en la present casa, y juntats, digueren que entràs lo senyor Massó que estava fora
aguardant la resposta, y entrat li digueren ses
senyories que, per ser lo cas tant grave, no·s podien resòldrer sens lo parer dels assessors y que
per no fer-lo aguardar se’n podia tornar, y que
havent pres resolució tornarien resposta a sa excel·lència.
Y encontinent, ses senyories porrogaran la habilitació y juntaren los magnífichs assessors, los
quals, junts ab ses senyories, resolgueren que
anàs lo magnífich advocat fiscal del General a sa
excel·lència y que li digués, de part de ses senyories, la resposta següent, que lo doctor Joseph
Massó del Real Consell, de part de sa excel·lència, los havia dit que, per orde de sa excel·lència,
eren en la vila de Mataró los officials de la Capitania General y lo doctor Rafel Puig, jutge de la
règia cort, a effecte de regonèxer las botigas y
matgatsems del General y fer aprehensió de la
roba de francesos que·s trobaria en dits magatsems, y que si sa senyoria li aparexia enviar un
official praeheminent, que podria ésser un asa. foren servits, interlineat.
b. a continuació ratllat, en.

sessor, per a què assistís als dits officials per a fer
dita regonexensa, y que representàs a sa excel·lència que lo consistori no podia consentir al
que·s demanava, perquè seria molt gran praejudici al General, drets y praerrogatives de aquell,
per quant segons capítols de Cort, officials reals
no poden exercir juris- // 397v // dicció, ni entremètrer-se de las cosas de las generalitats, y
que axí sa excel·lència ordenàs que no·s fessen
semblants procehiments. Però com lo desig de
ses senyories sie donar gust a sa excel·lència y
acudir al servey de sa magestat, que sa excel·lència ves si podria haver forma per a ajustar dit fet
y axí conferir-lo ab personas, oa altrament, per a
què·s pogués pèndrer expedient que fos en servey de sa magestat y sens praejudici de las praerrogatives del General y capítols de Cort.

de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Joan Batista Montrós, notari públich de dita
vila de Ulldecona, als onse de maig pròxim passat, com dit notari ab ses certifficatòries letres
ne fa fe, en dit nom, present en lo consistori de
ses senyories, per justas causas lo ànimo de dit
son principal movents, lo dit son offici de tauler, cullidor, credenser y receptor del General
de dita vila de Ulldecona, que dit son principal
obté, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici, en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories admeteren la dita renunciació ab la forma acostumada. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
reberen en lur consistori una carta del magnífich misser Joan Sabater, altre dels magnífichs
assessors del dit General, des de la vila de Mataró, en la qual era estat enviat, juntament ab altres officials, per negocis y afers del General, la
qual feren legir a mi Antoni Joan Fita, notari de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, y aquella legida, manaren fos continuada en
lo present dietari, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Quant és arribat propri
etcètera». Consuatur signatus letera A.

E aprés, entre las onse y las dotse, tornà dit advocat fiscal ab la resposta li havia fet sa excel·lència, que és la següent, que sa excel·lència li havia
dit que lo demanar assistència al General era
més de cortesia que no de necessitat, y queb
no·y havia loch a conferència, y algun doctor
del Real Consell, qui estava ab sa excel·lència,
havia respost que lo fisch general, quant hi havia
algun frau, nunca parava fins tingués aquell, y
que de la mateixa manera ho feya lo fi(s)ch de la
règia cort.
En lo punt que estava explicant la resposta a ses
senyories de dita sa excel·lència, arribà hu dels
arrendataris del General y digué a ses senyories
que ja estaven actualment rompent las portas
dels magatsems, com ho veurien ab una carta, la
qual liurava a ses senyories, la qual està assí cusida signada de letra B.

398v

Y vist lo contengut en aquella, resolgueren ses
senyories que misser Joan Sabater, altre dels assessors ordinaris de la present casa, juntament
ab lo advocat fiscal, procurador fiscal, síndich,
notari y porter de la present casa, se conferissen
en la dita vila de Mataró, a effecte de presentar a
dits officials los papers y requesta necessàries, y
axí mateix, rèbrer informació dels excessos de
dits officials y del fet que·s succehiria.c
398r

Dimars, a XX. En aquest die, lo magnífich misser
Francesch Aguiló, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, com ha procurador ab bastant
poder de Pere Constantí, notari, altre dels taulers, cullidors, credensers y guardas del General
de la vila de Ulldecona,d bisbat de Tortosa, com
a. a continuació ratllat, y.
b. a continuació repetit, no.
c. a continuació una carta i una nota transcrites a l’Apèndix
5, pàg. 1800.
d. a continuació ratllat, als onse de maig pròxim passat.
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Dimecres, a XXI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi del
magnífich misser Pau Benet Mas, servint lo offici de advocat fiscal, durant la absència del magnífich misser Jacinto Fàbregues, qui obté lo dit
offici, enviaren al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en aquesta
província, una embaxada, representant-li ab ella
lo gran dany y prejudici se fa al General, en voler que los officials reals regoneguen las casas
dels magatsems de la vila de Mataró, lo que encontra ab molts capítols de Cort, privilegis y
dret del present Principat, la qual és del tenor
següent:
«Lo doctor Joseph Massó del Real Consell, dilluns, que comptàvem a 19 del corrent mes,
arribà en lo consistori dels deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, y de part de vostra excel·lència, digué que, per haver entès vostra excel·lència que en los magatsems del General de
la vila de Mataró hi havia recondida molta roba
de francesos y que per edictes y crides reals estava prohibit entrar en Cathalunya roba francesa,
y axí que aquella era cayguda en commís, y que
per ço vostra excel·lència havia enviat officials
reals a la vila de Mataró, per a regonèxer dits
magatsems y fer aprehensió de ditas robas, y
que fossen servits los deputats enviar un official
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del General praeheminent, per a què assistís als
officials que vostra excel·lència havia enviats per
a fer dita regonexensa, y que li aparexia podria
ser algun assessor de la casa del General. A est
recaudo, los deputats y oÿdors del General, per
lo advocat fiscal del General, respongueren a
vostra excel·lència, representant-li lo praejudicia
// 399r // gran rebria lo General, en consentir los
deputats y oÿdors del General la jurisdicció de la
exacció y administració de las cosa(s) del General líbera y franca, sens que sa magestat, salva sa
real clemència, puga entremètrer-se’n per si sos
officials reals abdicant-se’n las facultats, segons
està disposat ab diversos capítols y actes de Cort
y privilegis concedits al General, pràtica y styl
fins vuy observats, per o per quant los deputats
y oÿdors del General desijaven donar gust a vostra excel·lència y acudir al servey de sa magestat,
en quant los fos possible, ves vostra excel·lència
si·s trobaria forma per a què·s pogués posar en
exequució lo que·s demana de part de vostra excel·lència, y si aparexia conferir-ho, per a què s·i
prengués resolució, qual convenia al servey de
sa magestat y gust de vostra excel·lència. A esta
resposta, no fou servit vostra excel·lència admètrer dita conferència, y per haver rebut los deputats y oÿdors del General, entre las onse y las
dotse del mateix die de dilluns, un correu dels
arrendadors del General y taulers de la vila de
Mataró, ab carta, que avisaven que los officials
de la Capitania General obrien y despanyaven la
casa de dits taulers, y de fet regonexien aquelles,
y que comminaven fer semblants procehiments
en las botigas y magatsems del General, per lo
que los deputats y oÿdors del General, per a
acudir a la indempnitat de aquell y ses praerrogatives, resolgueren que anàs lo assessor ordinari y advocat fiscal del General, y altres officials, a
presentar las scripturas necessàries, comforme
lo fet demanaria y segons los era permès, per las
disposicions dels capítols y actes de Cort y privilegis concedits per los sereníssims reys al General. Y vuy, die present, que comptam als 20 de
juliol, han rebut carta del doctor Joan Çabater,
assessor del General, ab la qual avisa com lo die
de aÿr los officials reals de la Capitania General y
lo aguasil Montredon, ab assistència del balle de
dita vila, // 399v // ab manyans, han fet rómprer
las postas de las botigas del magatsem té lo General dins la dita vila de Mataró y són entrats
dins dita botiga y van prenent inventari, y que
comminan, axí mateix, passar avant en obrir de
fet los demés magatsems, y que lo dit assessor
ordinari y advocat fiscal han presentat ses scriptures dits officials reals y levat sos actes. Y que
estant ab estas dificultats lo doctor Rafel Puig y
dit assessor, havien acordat donar rahó de dit fet

dit doctor Puig a vostra excel·lència, dit assessor
a dits deputats y oÿdors, restant entre los dos,
de no passar avant fins tenir orde de vostra excel·lència, y deputats y oÿdors del General respective. E com, excel·lentíssim senyor, lo sobredits procehiments sien directament contra la
líbera y franca exacció dels drets del General y
administració de aquell, y perturbatius de la jurisdicció del dit General, y en gran praejudici
dels drets de aquell contra capítols y actes de
Cort, privilegis, concedits per los sereníssims
rey al General, disposants que sa magestat, salva
sa real clemència, per si, ni per sos officials, directe, ni indirectament, se puga entremètrer de
la exacció dels drets del General, administrat
cosas y fets de aquell, en tant que en tots los casos se són succehits, que lo procurador fiscal de
la règia cort ha pretès tenir dret en alguna cosa,
estigués en mà y poder del General, ha acudit
judicialment a demanar-la, ab suplicació per
justícia, y aquella se li ha administrat per los dits
deputats y oÿdors. Per tant, los deputats del General de Cathalunya, representant a vostra excel·lència dit fet, suplican mane conciderar lo
gran praejudici se ha causat y causa a las generalitats y praerrogatives del General y ordene als
dits officials reals sobreseguen, en semblants
procehiments, perquè en lo entretant se ajuste
dit fet y se acude al servey de sa magestat, y resten il·lesesa les // 400r // praerrogatives y jurisdicció del General, assegurant a vostra excel·lència que, en tot lo que donaran loch los capítols
de Cort, acudiran ab molta puntualitat a donar
gust a vostra excel·lència».
E aprés, als XXIII de dits mes y any, sa excel·lència, per medi del secretari Miquel Peres, envià a
ses senyories un paper dient contenir la resposta
feya sa excel·lència a la embaxada, que als vint-yhu del corrent li fonch feta, la qual resposta manaren a mi Antoni Joan Fita, notari y secretari
del General, legís aquella, y legida, fos insertada
o cusida en lo present dietari. Signatus littera B.
En aquest mateix die, Gabriel Ferrer y Joan Oliver, ferrers ciutadans de Barcelona, presents en
lo consistori de ses senyories, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, han fet relació com ells, de orde y manament de ses senyories, ab dos diferents vegades, han provats
noranta-y-quatre canons de mosquet, ço és,
vuitanta dels entregats per Joan Corretja y los
restants quatorse entregats per mossèn Joan
Francesch Despujol, donsell, los quals són estats trobats bons y rebedors, la qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
Dijous, a XXII. En aquest die se féu extracció de

a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1801-1802.
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a. a continuació repetit, illeses.

deputats y oÿdors de comptes en la forma que
disposan los capítols de Cort y fonch legit lo capítol de la extracció, scrit de letra de mà, continuat al principi del libre de la Ànima per mi Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General, en
presència de nou testimonis, qui foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, fra
Jaume Pallar, caritater de Amer, // 400v // lo
doctor Nicholau Gavaldà, prior de Sanct Pere
de Casserras del orde de Sanct Benet, fra Joseph
de Malla, refator de Ripoll. Per lo estament militar, don Vicents Magarola, don Phèlix de Lupià, mossèn Pau Astor, cavaller. Per lo estament
real, misser Agustí Joseph Mur, ciutadà de Tortosa, lo doctor Baldiri Carles, Jaume Talarn,
ciutadà de Tortosa. E axí, abans de migdie, foren extrets los senyors deputats següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich lo molt reverent
senyor lo doctor Pau Claris, canonge de la sancta iglésia de Urgell. Per lo estament militar lo
senyor, Francesch de Tamarit, donsell en Barcelona domiciliat. Per lo estament real lo senyor,
Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de
Barcelona.
E aprés, a la vesprada, foren extrets los senyors
oÿdors // 401r // de comptes següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich lo molt reverent senyor lo doctor Jaume Ferran, canonge de la
sancta iglésia de Urgell. Per lo estament militar
lo senyor, Rafel Antich, donsell en Barcelona
domiciliat. Per lo estament real lo senyor,
mossèn Rafel Cerdà, ciutadà honrat de Gerona.
Divendres, a XXIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi del
magnífich misser Pau Benet Mas, servint lo offici de advocat fiscal del General durant la absència del magnífich misser Jacinto Fàbregues, qui
obté lo dit offici, enviaren al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, una segona embaxada, representant-li ab ella la violació de las generals
constitucions fan los officials de la Capitania
General y reals, als officials del General de la vila
de Mataró, la qual explicà a sa excel·lència de
paraula y aprés le·y donà en scrits, del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya diuen que lur
intenció no és estada may, ni és de impedir la
exequució dels edictes // 401v // reals fets sobre
la confiscació de la roba de França y de contrabando, ans bé ajudar-la en tot lo que los és estat
y és possible, la quexa que tenen de Miquel
Joan de Montredon, algutzir ordinari y del procurador fiscal de la Capitania General y demés
ministres de dita Capitania, és de haver volgut
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los sobredits entrar-se de sa pròpria auctoritat
per les cases del General y dels taulers de la vila
de Mataró, per a regonèxer las robas y mercaderies eren en ditas casas y magatsems del General
en manifest, demanant assistència als officials
del General. Y perquè no la volgueren donar,
com no podien, han despanyades las portas de
ditas cases y magatsems del General y taulers, y
són entrats a fer ditas regonexensas, portantse’n las robas que·ls ha aparegut, entenent ésser-los lícit offerint pagar lo dret al General, ab
motiu que pagant-lo, no tenie altre interès lo
General, pensant de aqueixa manera, soldar tot
lo praejudici que altrament podia pretendre lo
General, és estat y és engany manifest de dits officials y ministres, perquè las robas que entren
en las casas del General entren per los amos d’ellas, posant-les en manifest, a effecte de pagar
després lo dret al General quant les despatxeran,
de hont no poden ésser tretes en ninguna manera sinó per orde dels deputats y officials y ministres del General, a qui toca, que com és
matèria de exacció dels drets del General y administració de aquell etiam lo rey nostre senyor,
per sa clemència, és estat servit donar tota la jurisdicció als deputats etiam privative, assí mateix
y a sos officials y ministres, de hont si lo procurador fiscal de la Capitania pretenia que en las
casas del General o dels taulers y magatsems de
aquells ý havia y ha robas prohibidas de França
o altrament de contrabando, tenia obligació de
acudir als deputats, notificant-los-hi y demanant-los que, en virtut de edictes reals, las hi liurassen, que era cosa que lo hagueren feta de boníssima gana los deputats y offerexen fer-ho de
aquí avant, que lur intenció no és de impedir,
sinó ans bé, ajudar a què los edictes reals sien
actualment cumplits y exequutats, // 402r // emperò lo procurador fiscal de la Capitania y los
demés officials, que en açò tenen la mà, són vinguts diferentment, demanant assitència a la jurisdicció que ells, per si mateixos, han volgut y
volen exercir en las ditas casas del General sobre
robes denunciades, y que estan baix la custòdia
de dit General, en lo que los dits deputats y demés ministres del General no han pogut, ni poden venir bé, per lo gran praejudici que en assò
reb-ne y reb lo General, al qual, en lo ingrés de
sos officis han promès y jurat, en quant poguessen, obviar y defensar-li sos privilegis y praerrogatives, la major de las quals és esta que toca a
matèria de exacció y administració del General,
en la qual ningú pot, ni directa, ni indirectament tocar, ni entremètrer-se, y esta y no altra
és la causa perquè fins vuy, en la vila de Mataró,
se han fetas y fan las contradiccions de què·s
quexen los officials reals y de la Capitania, que
com està dit, si haguessen acudit y acudissen als
dits deputats en la forma sobredita, comforme
fins vuy s’és observat en tota matèria, de cosas
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que tenia lo General en son poder per rahó de
exacció de drets, no se’ls haguera fet ninguna
contradicció. Per ço, a vostra excel·lència suplican, dits deputats, sie servit manar sie reintegrat
lo General, dels prejudicis se li són fets fins assí,
manant se tornen las cosas com abans estaven y
las robas en las casas y magatsems, offerint a
vostra excel·lència, com ja tenen dit, en què no
permetian se defraude ninguna cosa al rey nostre senyor, ans procuraran se exequuten en tot y
per tot los edictes reals, liurant las robas que seran de contrabando, pagats los drets y lo demés
que convindrà al servey de sa magestat y beneffici del General, inseguint en tot los capítols de
Cort y observança fins assí seguida».
E aprés, per part de dit excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general, foncha feta la resposta a la demuntdita embaxada, la qual manaren al
scrivà major y secretari del General legís aquella,
e legida, la cusís en lo present dietari, la qual és
signada de letra D.
402v

Dissabte, a XXIIIIo. En aquest die, lo honorable
Francesch Besturs, hu dels verguers y porters
ordinaris de ses senyories, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, líbera y
simplament, per justas causas son ànimo movents, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, manant fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis los nobles don
Francisco de Vallgornera y Senjust y don Garau
de Alemany, en Barcelona populats.
En aquest mateix die, lo magnífich Gismundo
Boffill, notari ciutadà de Barcelona, ajudant tercer del scrivà major, present en lo consistori de
ses senyories, per justas causas son ànimo movents, ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit son offici de ajudant tercer de scrivà
major, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories admeteren la dita renunciació ab la forma acostumada, manant ésser
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Joseph Cortès, valer, Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, Thomàs Calmell, passamaner de la vila de Perpinyà, habitant en Barcelona, com ha procurador ab bastant poder de
Lorens Texidor, pagès de la vila de Prada de
a. fonch, interlineat.
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Conflent, tauler, cullidor y guarda del dit General de dita vila, com de procura consta ab acte rebut en poder de Jacinto Texidor, notari públich
de dita vila, als dotze del present y corrent mes
de juliol, com dit notari ab ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom ha renunciat, en mà y
poder de ses senyories, lo dit offici de tauler, que
dit sona // 403r // principal obté, per justas causas lo ànimo de dit son principal movents, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer la
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories acceptaren la dita renunciació ab la forma acostumada. Presents per testimonis Joseph
Cortès, valer, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a XXVI. En aquest die, lo magnífich assessor y advocat fiscal del General entregaren a
ses senyories un vot, per ells y los doctors aplicats infrascrits sotascrits al peu de dit vot, fet,
acerca dels procehiments fets per Miquel Joan
de Montredon, algutsir real ordinari y lo procurador fiscal de la Capitania General, y altres officials reals, en las cases del General de la vila de
Mataró, lo qual manaren fos legit per mi, scrivà
major y secretari del dit General, y legit, fos
continuat en lo present dietari, que és del tenor
següent:
«Jhesús Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya al assessor, advocat fiscal del dit
General y doctors aplicats infrascrits, acerca dels
procehiments que Miquel Joan de Montredon,
algutsir ordinari del present principat, a instància del procurador fiscal // 403v // de la Capitania General y altres officials y ministresb reals y
de dita Capitania, ha fets en las casas del General y taulers y magatsems del General de la vila
de Mataró y de la vila de Arenys, fent despanyar
las portas y entrant-se’n en ditas cases y magatsems, ab motiu que volien regonèxer las robas
que·y havia de França y de contrabando, que
per edictes reals eren caygudes en commís y se
havien de commissar y aplicar als cófrens reals
de sa magestat, com en effecte les han regonegudes, y las quals ha aparegut que era de França
y de contrabando, las han posades apart per a
tràurer-les de allí, com comminan, aportar-se’nlas en la present ciutat de Barcelona, los quals
procehiments se són fets contradient-hi, los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, per medi de son síndich y de un assessor y altres officials del General, que per dit effecte han enviat, y al present tenen en dita vila
a. a continuació un vot i una resposta transcrits a l’Apèndix
5, pàgs. 1802-1805.
b. a continuació ratllat, del General.

de Mataró, com apar de diversas scripturas que
per dit síndich són estades presentades als dits
Montrodon y altresa officials reals y de dita Capitania, per a què lo dit assessor, advocat fiscal y
doctors aplicats infrascrits diguessen de justícia
si dits procehiments se eren poguts fer per dits
Montredon, officials de la Capitania y reals, y si
encontraven y encontran ab las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort,
privilegis, usos y styls del General. Vistas moltas
scripturas ad invissem presentades entre los dits
officials reals y del General en la dita vila de Mataró, y las que per part de dits senyors deputats
se han presentat a sa excel·lència, y las respostas
de aquellas, de las quals resulta lo fet sobre
que·s demana consell. Vists los libres dels privilegis concedits per los sereníssims reys de Aragó
al dit General de Cathalunya, las constitucions,
capítols y actes de Cort fahents al cas de què·s
tracta, y molts exemplars de casos semblants en
diversos temps subseguits en lo General, y vist
tot lo demés que·s devia vèurer.
Attès que per molts privilegis reals, capítols y
actes de Cort // 404r // y, assenyaladament, per
los que·s refereixen en lo capítol 7 de las Corts
del any 1547 en lo libre vell del redrés del General, consta que los deputats del General de
Cathalunya tenen poder de administrar tots y
sengles béns y negocis, causes o coses del General, presents y sdevenidors, ab líbera y franca administració, y que dits deputats y quiscú d’ells,
en son cas, tenen franca libertat y àrbitre de ordenar y de fer, ab acabament, totes y sengles coses pertanyents a sos officis y quiscú d’ells, e a la
dita Diputació, e aquells, e aquella tocants segons està en lo original, sens empatxament,
torb o embarch algú, y que de tals fets ningun
altre se’n pot entremétrer de qualsevol praeheminència y auctoritat que sia, ni lo rey nostre
senyor, ni lo senyor duch, ni sos officials, diu en
lo original, ni de delictes perpetrats acerca de
ditas generalitats, lo senyor rey, ni sos officials
se’n poden entremétrer, ni en alguna manera
punir. Y passant més avant, diu que per lo sereníssim rey don Fernando és estada donada y
atorgada la jurisdicció acostumada als deputats
y a sos successors, y que són confirmats y per actes de Cort aprovats los capítols, privilegis, pràtigues y ordinacions que sien en la Deputació, e
dels quals, aquells poden y han acostumat de
usar, y que de aquells usen los deputats presents
y sdevenidors. Y finalment refereixen la constitució 3, «De offici de deputats», a hont fonch
confirmada la jurisdicció civil y criminal als dits
deputats, consta també que ab un privilegi del
sereníssim rey don Joan, datat en Monçó a 29
de maig 1389, y ab altres privilegis del serenís-

sim rey don Martí, datat en Bellesguart a 3 de
maig 1410, y ab un capítol de las Corts del sereníssim rey don Pere del any 1376, és estat concedit als deputats que ells y lurs assessors, y no
altres, tinguessen de declarar los dubtes que occorrerian sobre las cosas del General, lo que
després en las Corts del any 1599, capítol 39, és
estat també statuït y ordenat per acte de Cort, y
consta, axí mateix, ab un privilegi del sereníssim
rey // 404v // don Fernando, datat en Valladolit
a 19 del mes de maig 1529, que està en la fi del
libre dels Quatre Senyals que los deputats, per
capítols de Cort y provisions reals, poden per
lur offici procehir contra dels perturbadors de
las generalitats y estimar los danys y condempnar aquells, la qual concessió de jurisdicció, feta
als deputats del General de Cathalunya per los
sereníssims reys de Aragó, és tan ample y afavorida, que són dignats de fer-se mers exequutors
de las sentèncias y provisions de dits deputats,
que faran acerca de ditas generalitats, no valentse’n altrament entremètrers, sinó a effecte de
exequutar-les a instància dels deputats, comforme consta per una letra real del sereníssim rey
don Pere, datada en Perpinyà a 27 de juny
1362, y dirigida al veguer de Barcelona: «Ibi nos
igitur qui ex ordinatione in dicta Curia Generali facta in praedictis sumus meri exequutores ad
requisitionem dictorum deputatorum propterea
nobis factam vobis dicimus, commitimus et mandamus quatenus compellatis fortiter et districte
dictos nobilem Berengarium de Apilia et Arnaldum de Caneto ad solvendum et restituendum
dictis deputatis, quantitates ipsas prout per eosdem deputatos fuit cognitum et decissum faciendo et exequutionem in bonis eorum et aliter eos
fortiter compellendo taliter, quod ipsi deputati
quantitates habere et recuperare valeant supradictas». Y lo mateix manà lo sereníssim rey don
Pedro ala governador de Cathalunya y als demés
officials, ab letras despedides a 18 del mes de
dezembre 1359, volent que encontinent fossen
requests per los deputats dexats tots afers, ni esperat encara sobre açò a Cort, ne consell de jutge o assessor, ne de altre qualsevol persona,
com los dits deputats y no altre, en aquests fets
tocants la dita proferta sien conexedors, e lur
conexensa e requesta tinga loch de consell de
jutge e de assessor, haguessen de exequutar las
provisions dels deputats, y que açò haguessen
de jurar tots los officials reals, prestant-ne sagrament y homenatgeb als dits deputats, comforme
s’és observat // 405r // y se observe encara vuy,
que axí lo governador com los demés officials
reals, fan la dita promesa y per ella presten sagrament y homenatge, consta que la matèria de
què·s tracta, que és matèria de las generalitats y
a. al, interlineat.
b. a continuació ratllat, y ho.

a. altres, interlineat.
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de la administració del General y exacció dels
drets, per que·s tracta de unes robes y mercaderies, que los que las havien fetas venir de fora
regne, las havien denunciades y manifestades al
General, y portades en la casa del General y taulers y magatsems del General, per a poder-las legítimament despatxar y pagar los drets al General, cumplint ab la disposició del capítol 8 de las
Corts del any 1547, número 2, en lo libre vell
del redrés del General, de hont resulta que en
cas lo procurador fiscal de la Capitania General
pretenga alguna cosa en dita robas, per rahó de
las crides y edictes reals de la confiscació general
de béns de francesos y de contrabando, no podien los officials reals de la dita Capitania, de sa
pròpria auctoritat, anar a pèndrer ditas robas ab
motiu de dita confiscació, sinó que havien de
acudir als deputats del General de Cathalunya, a
compte de qui estan ditas robas per rahó dels
capítols de Cort, a demanar-les en virtut de ditas cridas y edictes reals. Y fent com han fet lo
contrari, los dits officials reals y de dita Capitania són vists turbar la jurisdicció de dits deputats y la exacció dels drets, y pèndrer-se la jurisdicció que sols toca en aquesta cas.
Ni obsta dir que lo General no té altre interès
en ditas robas sinó sols en respecte dels drets li
tocan en aquellas, y que los dits officials y de la
Capitania ja han offert pagar lo dret als officials
del General, requerint-los que·l rebessen, los
quals no·l han volgut rèbrer, y cessant lo interès
del General, com per dita rahó pretenen cessaria, ha de cessar també la quexa que fan los deputats per rahó dels procehiments sobredits.
Perquè los deputats tenen la jurisdicció que està
dita en las cosas y fets de las generalitats, privative al senyor rey, salva sa // 405v // real clemència, y també tenen, a més del interès d’ells, lo
dret de la confiscació y commís en los casos ordenats per los capítols de Cort y ordinacions del
General, y podent-hi haver cosas que han de ser
confiscades al General, a de ser primer en elles
lo General que las té en son poder, que no la
Capitania General, hi podria haver altres robes
que eren en ditas casas y magatsems molt abans
de las ditas cridas y edictes, prohibitòries del
commers ab França. Y axí, perquè no·s fassa
praejudici al General, ni a la sua jurisdicció, és
necessari que lo procurador fiscal de la Capitania acude als deputats demanant las robas de
França o de contrabando, los quals, no trobant
impediment que sie praejudici a la Generalitat,
és cert que las liurarien comforme serà de justícia, y ho han fet altres vegades, sens ésser-s’en
fets may de dificultosos.
Y açò no és cosa nova, que los officials reals y de
la Capitania General, ans bé estan los libres de la
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Deputació plens de exemplars que per essos y
semblants casos han acudit al General y comparegut judicialment quant han tingut algunas de
estas o semblants praetensions, y no hi ha que lo
General hage comparegut en altre tribunal per
cosas de la Generalitat.
Y si hi ha hagut officials reals que en estas cosas,
en algun temps hagen excedit, ha acostumat lo
General procehir contra d’ells per via, axí de
manaments com de torb, condempnant-los en
las quantitats ben vistas y exequutant eo fent
exequutar aquellas y, assenyaladament, a vuit de
octubre 1611, se declarà torb contra los assessors y demés officials de la Capitania General
que anaren a la galera capitana de Cathalunya y
tragueren d’ella un jueu, que·y tenia lo General
de qui eren las galeras. Y a dotse de agost 1616
se declarà, axí mateix, torb contra don Francisco de Atiensa, capità de cavalls, que a instància
del procurador fiscal de la Capitania General y
per dita Capitania, havie fets alguns agravis al
General y, en particular, era // 406r // entrat de
sa pròpria auctoritat per orde de la Capitania
General en las casas del General de Tortosa, y
se’n havia aportat unes veles y un timó de una
barca, que allí havia aportat lo deputat local de
Tortosa, la qual declaració fonch molt calificada
perquè, a més dels magnífichs assessors general,
la aconsellaren y sotascrigueren vuit doctors y,
entre ells, los magnífichs misser Phelip Vinyes y
Joan Batista Gorí, vuy doctors del Real Consell.
Y en lo any 1630, havent pres los officials de la
Capitania General, certas mercaderias y monedas en la platja de Sanct Feliu de Guíxols, ab
motiu que eren de contrabando, y havent-les
tingudes vuit dies en son poder, los officials del
General de la col·lecta de Gerona la repetiren
dels officials de la Capitania General y les posaren dins los magatsems del General, y per a cobrar-les acudí lo procurador fiscal de la Capitania devant los deputats, donant súplica judicial,
ab la qual demanà ditas robas y moneda per ésser de contrabando, y féu-se procés, y los magnífichs assessors del General, que aleshores eren
los doctors Phelip Vinyes y Bernat Sala, a quinse de janer de dit any 1630 feren conclusió y
provisió que·s liuràs dita moneda al procurador
fiscal de la Capitania General, pagats primer los
drets del General, attès los consta eren de contrabando, y axí fou exequutat y fet. Y pochs dies
fa, lo balle de Barcelona, a instància del procurador fiscal de dita Capitania, prengué en lo
moll de Barcelona certas robas que·s pretenia
ser de francesos y de contrabando, y guardant
las prerrogatives al General, las aportaren en las
casas del General, y allí las ha després rebudas la
Capitania, fent-las despatxar y pagant los drets
del General, y no prenent-se-las de sa pròpria
auctoritat. Per ço y altrament, lo dit assessor ad-

Dimars, a XXVII. En aquest die en la matinada,
se tingué junta de brassos en la present casa, cridats del die de aÿr, en los quals entrevingueren
las persones dels tres estaments següents ço és,
per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Pau del
Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona,
lo doctor Francesch Morillo, ardiaca major de la
Seu de Urgell, mossèn Joan Roger, canonge de
la Seu de Barcelona, lo doctor don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de dita
Seu, mossèn Bisbe Vidal, canonge de Barcelona, y don Francisco Sans, canonge de dita Seu.
// 407r // Per lo estament militar los senyors,
Hierònym de Calders, don Diego de Lentorn,
don Phèlix de Lupià, don Jacinto Vilanova,
Narcís Ramon March, Joan Carreras, don Francesch de Vallgornera, Francesch Molera, Joan
Francesch Sullà, Francesch Casademunt, Francesch Ferrer, Pau Jordi Boquet, don Luýs Descallar, Joan Frigola y de Lordat, Domingo Moradell, don Onoffre de Lentorn, don Miquel
Salbà y Vallgornera, don Joseph de Ardena,
don Ramon Copons, Miquel Joan Boquet y de
Babau, don Joan de Paguera, don Anton Cassador, don Ramon Calders senyor de Segur, don
Joachim Margarit y de Reguer, Pere Padellas,
don Miquel Sans y Pau Amat major. // 407v //
Per lo estament real los senyors, lo conseller en
cap, Jaume de Navel, Agustí Dalmau, Joseph de
Urrea, Bernat Valencas, Antoni Magarola, Antich Servat major, Antich Servat menor, Hierònym de Navel, Joseph Quintana y misser Aleix
Tristany. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

«Molt il·lustre senyor. Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari del rey nostre senyor, que
Déu guarde, y lo procurador fiscal de la Capitania General y demés ministres reals de dita Capitania y altres, ab motiu que en las casas dels
taulers del General y magatsems de dit General
de la vila de Mataró, hi havie roba de França de
contrabando, la qual per edictes reals és prohibida entrar en est principat de Cathalunya, sots
pena de confiscar-la y comissar-la, als vint del
corrent mes de juliol, de fet y de pròpria auctoritat han despanyadas y ubertas las portas de las
casas de dits taulers y dels magatsems del General de dita vila de Mataró, y han regonegut
aquellas y han fet aprehensió de laa roba que·ls
ha aparegut, fent-ne discripció y posant-la de
part, y aportant-se-la’n. Y axí mateix, també se
són conferits en la vila de Arenys y han despanyat las portas del magatsem del General de la
dita vila, lo qual fet y procehiments són // 408r
// en gran praejudici de la exacció dels drets del
General y de la administració de aquells, y jurisdicció de dit General, per tenir-la en matèria de
dita exacció de drets y administració, y dependents y emergents, plena, líbera y franca, y privative a sa magestat y sos officials. Y si pretenia
lo procurador fiscal de dita Capitania que en ditas casas y magatsems hi havia roba de França,
devia demanar-la a est consistori, que ab la forma disposan los capítols de Cort y s’és observat,
la haurien donada, com ho offerirem fer-ho. Y
axí, no havent-ho fet y anant continuant dits
procehiments, ordenàrem se presentassen a dit
Montredon y demés officials, las scripturas convenients en la matèria, a utilitat del General y
conservació de ses praerrogatives, y per medi
del advocat fiscal del General se feren embaxades en scrits a sa excel·lència. Y dit fet y procehiments, haven consultat ab los magnífichs assessor y advocat fiscal del General y altres doctors,
los quals han aconsellat y resolt que lo dit aguasil Montredon y los demés officials reals, en fer
rómprer las portas de las casas del General y dels
taulers de aquells, y en entrar en elles y en los
magatsems, fent de sa pròpria auctoritat, regonexensa de las robas que en ellas hi havia y posant-les·a de part, per a portar-se’n-les-ne, y demés procehiments per ells fets, han fet cosa que
no podien fer y han turbat la jurisdicció dels deputats y la exacció dels drets, com més largament ab dit vot veurà vostra senyoria, lo qual se
legirà ab las embaxadas de sa excel·lència, respostas y replicas. Y no obstant las sobreditas diligèncias y no acontentant-nos de aquellas, y
per a què ab consell, maduresa y diligència se
advertescan y diligencien totas las cosas, que per
la bona direcció, sien més a propòsit y convenients, per a reparar tant gran praejudici de las

a. a continuació ratllat, y.

a. a continuació ratllat, dita.

vocat fiscal y doctors aplicats són de vot y parer
que lo dit algutsir Montredon y los demés officials reals y de la Capitania, en fer rómprer las
portas de las casas del General y dels // 406v //
taulers de aquell, y entrar en ellas y en los magatsems, fent de sa pròpria auctoritat regonexensa de las robas que en ellas hi havia, y posant-les·a de part, per a portar-se-les-ne, y
demés procehiments per ells fets, han fet cosa
que no podien fer y han turbat la jurisdicció dels
deputats y la exacció dels drets, y que per ço és
lícit als senyors deputats rèbrer informació sobre dites coses y procehir contra los que d’ella
resultarà ser culpables, axí officials reals com de
la Capitania, y altres, comforme diposan los capítols y actes de Cort y segons los usosa, styls y
observanças del General. Vidal, assessor. Mas,
fisci Generalis advocatus. Don Franciscus Roig
de Mandoça. De Paz, consulens. Cornell, consulens. Bernardus Sala, consulens. Fontanella, consulens. Peralta, consulens».
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generalitats, havem suplicat a vostra senyoria
fos servit ajuntar-se en aquest loch per a què sie
servit aconsellar-nos lo que // 408v // en esta
matèria y fet devem fer y observar, a major glòria de Déu, servey de sa magestat y beneffici de
aquest Principat, assegurant a vostra senyoria
que en tot lo que donarà loch la obligació de
nòstron càrrech, acudirem ab deguda puntualitat, majorment ajudat del consell de vostra senyoria que serà lo més acertat y convenient».

Agustí Pexau, Jaume Damians y Antich Servat
major.
409v

E oÿda dita proposició y los papers, vot y embaxadas en dita proposició mencionades, lo dit
senyor conseller en cap de la present ciutat, dix
als dits senyors deputats fossen servits permètrer
que ell anàs aconsellar ab sos companys la dita
proposició en casa de la ciutat, com és costum,
que ell tornaria la resposta y vot de la ciutat, y
que per ço se li donàs còpia de dita proposició y
demés papers en ella mencionats. E al cap de
una hora, poch més o manco, tornat dit senyor
conseller en cap de dita consulta, aportà son vot
en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
brassos. Y aprés de haver votat tot los de la present junta, tots unànimes y conformes et nemine
discrepante, foren de parer y aconsellaren a ses
senyories que per quant lo que ara se tracta és
una cosa de las més graves, y que per ser-ho
tant, apar requereix copiosa censura de persones, que la baten, conferescan y tracten, y que
per ço fossen servits dits senyors deputats manar
fer elecció encontinent, de divuit persones dels
tres estaments, a las quals sie donada notícia de
dit fet y legir lo vot desobre mencionat, los
quals esta tarda y demà de matí conferescan esta
matèria, y demà de matí manen ajuntar brassos
per a la tarda de dit die de demà y referir en ells,
lo que se haurà resolt per a què en tot se acerte
al èxit y fi que·s desija.
E ses senyories encontinent, disgregades les
persones dels tres estaments y inseguint lo vot y
parer de aquells, feren nominació // 409r // de
les persones dels tres estaments següents, per a
aconsellar y diligenciar las diligèncias se han de
fer, acerca del proposat y resolt en dits brassos
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
lo doctor Pau del Rosso, degà y canonge de la
Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Morillo,
ardiaca major y canonge de Urgell, don Francisco Sans, canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, Francesch Puig, canonge de
Tortosa, lo doctor Francisco Tavarner, canonge
de Barcelona. Per lo estament militar los senyors, don Joan de Paguera, don Francisco Grimau, don Francesch de Cartellà, Hierònym de
Calders, Francesch Joan de Vergós, don Jacinto
Vilanova. Per lo estament real los senyors, Hierònym de Navel, Ramon Romeu, Jaume Bru,
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En aquest mateix die en la tarda, se ajuntaren en
la present casa les divuit persones eletas, les
quals, en presència de ses senyories, oÿts los papers y batuda dita matèria, se resolgué que lo endemà a la tarda dits senyors deputats sien servits
juntar los brassos, per a notifficar an aquells lo
que ha resolt la Divuitena, que és de què, sent lo
negoci tant grave y tant mirat per los assessors y
advocats associats, se seguesca en tot, lo parer de
les comforme està assentat ab dit vot.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, lo doctor en
arts y en medicina Agustí Calvet, present en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories com mossèn Francesch Fitor, notari
de Barcelona, procurador fiscal del dit General,
està desganat ab unas tersianas dobles, de tal
manera que·s impossible acudir a la obligació de
son offici, la qual relació ha fet mitgensant jurament, lo qual és estat rebut de orde y commissió de ses senyories, és estat rebut per lo scrivà
major y secretari del General, lo que ha dit saber
per a haver-lo visitat y visitar-lo de present, manant ses senyories que la present relació fos continuada en lo present dietari.
En aquest die, lo honorable Joan Galí, corredor
de orella, ciutadà de Barcelona, com ha procurador ab bastant poder de Melchior Amat,
pagès de la vila de Sabadell, altre dels taulers,
cullidors y guardes del General de dita vila //
410r // de Sabadell, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Joan Hierònym Thalavera, notari públich de Barcelona, als deu del present y corrent mes de juliol, com dit notari ab
ses certifficatòries letres ne fa fe, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha suplicat a ses senyories de paraula,
fossen servits admètrer-li la renunciació del offici del altre de dits taulers, que dit son principal
obté en dita vila de Sabadell, per justas causas y
rahons lo ànimo de son principal movents, que
ell, en nom de dit son principal, ho rebria de la
mà de ses senyories a singular gràcia y mercè, y
que ses senyories fossen servits provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, comforme per capítols
de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, lo magnífich Joseph de
Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, com ha
procurador ab bastant poder de Bernat Saguí,
altre dels taulers, cullidors y guardas del General de la vila de Valls, com de sa procura consta

ab acte rebut en poder de Joan Baldira, notari
públich de la ciutat de Tarragona, als dotse del
present y corrent mes de juliol, com dit notari
ab ses certifficatòries letres ne fa (fe), en dit
nom present en lo consistori de ses senyories ha
renunciat libre y simplament, en mà y poder de
ses senyories, lo dit offici del altre dels taulers,
cullidors y guardas del dit General // 410v // de
dita vila de Valls, que dit son principal obté per
justas causas lo ànimo de dit son principal movents, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista, que dit suplicant, en dit nom ho rebrà de
la mà de ses senyories a singular gràcia y mercè.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació si y comforme per capítols de
Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die en la matinada, se tingué
junta de brassos en la present casa, cridats del
die present, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents ço és, per lo
estament ecclesiàstich lo senyor, fra Miquel de
Soler, abat de Sanct Pau del Camp, lo doctor
Pau de Rosso, degà de la Seu de Barcelona, lo
doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, fra Pau Tristany, obrer de Sanct Pere de
Roda, Miquel Joan Boldó, canonge de Barcelona, don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, don Francisco Sans, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar los senyors, Luýs Lull y
de Boxadós, don Joan de Peguera, don Joachim
Margarit, Sebastià de Miralles, Bonaventura de
Brossa, Francesch Tarragó, // 411r // Joseph
Spuny, don Jacinto Vilanova, Narcís Ramon
March, don Francisco Vallgornera, Hierònym
de Calders, Galceran Cahorts y de Soler, Josep
Antich, don Francisco Junyent, Jaume Ros, Pau
Amat major, don Miquel Sans, don Luýs Descallar, don Aleix Semmanat, don Miquel Agulló, Francesch Ferrer, Phelip de Boxadós, Joan
Francesch Sullà, Francesch Valls y de Casademunt, Joan Boquet y de Babau, Joan Carreres.
Per lo estament real los senyors, conseller en
cap, Agustí Pexau, Jaume Bru, Antich Servat
major, Joseph de Urrea, Hierònym Torres, //
411v // Bernat Valencas, Gismundo Boffill, Joseph Damians, Jaume de Navel, Hierònym de
Navel, Diego Bisbe Vidal, Jaume Damians y
Antich Servat menor. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En orde de la resolució
que vostra senyoria prengué en la últimaa cona. a continuació ratllat, resolució.
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vocació de brassos, encontinent se anomenaren
les divuit persones dels tres estaments, y aquelles se ajuntaren aÿr a la tarda y discorregueren
la matèria dels procehiments s’an fet los officials
de la Capitania General en la vila de Mataró, y
legiren lo vot del magnífich assessor, advocat
fiscal y demés doctors aplicats, resolgueren las
ditas divuit persones y nos aconsellaren que seguíssem lo vot sobredit y tornàssem a convocar
a vostra senyoria, y donàssem rahó de lur parer,
y axí mateix donam avís a vostra senyoria que
avuy, a les onse hores de la matinada, Luýs Riera, verguer de la Real Audiència, dient tenia que
parlar ab lo consistori de part de la Real Audiència, los ha donat la íntima que·s legirà, y lo síndich del General, poch aprés, és arribat y ha dit
li·n havien donada altra, y axí mateix, al procurador fiscal del General, suplican a vostra senyoria se servesca de conciderar aquest fet y donarnos lo // 412r // consell que a vostra senyoria
aparexerà més convenient, per a acertar en cosa
de tanta importància al servey de sa magestat y
beneffici de aquest Principat».
E oÿda la dita proposició, lo dit senyor conseller
en cap de la present ciutat, dix a dits senyors deputats fossen servits permètrer que ell anàs
aconsellar ab sos companys la dita proposició,
en casa de la ciutat com és costum, que ell tornaria la resposta y vot de la ciutat, y que per ço
se li donàs còpia de la dita proposició. E al cap
de una hora, poch més o manco, tornà dit senyor conseller en cap de dita consulta y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits brassos. Y aprés de haver votat tots
los de la present junta, aconsellaren a ses senyories que dits senyors deputats sian servits cohoperar y manar posar en exequució lo vot dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats, ab la prestesa que demana la cosa, comforme ho aconsella la Divuytena, y en lo demés
de la íntima sien dits senyors deputats servits,
sens disgregar-se, esta nit mateixa, per demanar-ho fet tant important, manar juntar dits
magnífichs doctors per a què, batent y studiant
la matèria, donen son parer sobre ella, lo manen
dits senyors deputats referir a la dita Divuytena
per a què, ab tant madur consell, pugan dits
senyors deputats ab més certesa manar posar en
exequució lo que convindrà en beneffici del negoci.
En aquest mateix die, Antoni Illa, notari real y
scrivà de la Deputació local del General de la
ciutat y col·lecta de Vich, present en lo consistori de ses senyories, per justas causas son ànimo
movents, ha renunciat líbera y simplament, en
mà y poder de ses senyories, lo dit offici de
scrivà y notari de la Deputació local de dita ciutat de Vich, per a què ses senyories provehescan
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lo dit offici en favor // 412v // de la persona a ses
senyories ben vista. E ses senyories acceptaren la
dita renunciació si y comforme per capítols de
Cort los era permès. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXX. En aquest die, lo magnífich
Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona,
síndich del General de Cathalunya, constituït
personalment en lo consistori del senyors deputats del General de Cathalunya, ha fet relació a
dits senyors deputats que Nicholao Mandie,
capità de la galera capitana de don Carlos, de la
esquadra de Gènova, que pochs die fa se trobave
en lo moll de la present ciutat, per medi de ses
senyories y a instància y diligèncias per ell, dit
síndich, fetas y per observança de las generals
constitucions, privilegis, usos y costums del
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, ha tret de dita galera y donada libertat a Melchior Alfar, natural del regne
de València, lo qual foncha condempnat a servir
a sa magestat remant en dita galera per la Real
Audiència del dit regne de València per temps de
deu anys, attès ha constat a ses senyories havia
acabat lo temps de sa penitència y // 413r // condempnació, comptant aquell del die de la pronunciació de dita sentència y no del die de la
entrega se féu de sa persona en dita galera. E lo
dit Melchior Alfar, entrat en lo consistori de ses
senyories, los féu gràcia y mercè de haver-li alcansat dita sa libertat y manaren que la present
relació fos continuada en lo present dietari y donada còpia de la present a qui demanarà aquella.
En aquest mateix die, lo honorable Rafel Vich,
guarda ordinària de la bolla de la present ciutat,
present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici de guarda ordinària, en favor de Andreu
Vendrell, suplicant a ses senyories fosen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor del dit Andreu Vendrell, attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer,
que·u rebrà de la mà de ses senyories a singular
gràcia y mercè. E ses senyories admeteren la dita
renunciació si y en quant podien y per capítols
de Cort los era lícit y permès, y no altrament.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, lo magnífich assessor y
advocat fiscal del General entregaren a ses senyories un vot, per ells y doctors aplicats infrascrits sotascrits al peu de dit vot, fet acerca de
unes íntimes que·s són presentades a ses senyories consistorialment, per lo dubte interposat
a. a continuació ratllat, do.
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per Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat en la Real Audiència, per
rahó dels procehiments fets per dit Montredon
en la vila de Mataró, fets contra los officials del
General de la vila de Mataró, lo qual manaren
fos legit per mi Antoni Joan Fita, // 413v // notari, scrivà major y secretari del General, y legit,
fos continuat en lo present dietari, lo qual és del
tenor següent:
«Jhesús Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
estant consistorialment ajuntats, al síndich y
procurador fiscal del General, a vint-y-vuit del
present, una de las quals diu intimau a don Miquel de Lentorn, abat de Amer, don Francisco
de Lupià ya ... Fortuny, deputats del General de
Cathalunya, y a don Henrrich de Alemany, ab ...
de Malla y Jaume Badaula, oÿdors del dit General de Cathalunya, que lo magnífich regent la
Real Cancelleria, en la suplicació de dubte presentada per Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, ha provehit, feta paraula en las tres salas, que sien insertades les
productes y assigna a fer relació per a tres de
agost propvinent, y sia intimat, la qual íntima ha
despatxadac ... Puigvert, scrivà de manament, y
presentada Luýs Riera, verguer de la Real Audiència, de la qual íntima yd de la suplicació y
provisió de hont és emanada, se veu haver dit
Montredon comparegut en la Real Audiència,
firmant dubte en ella, per rahó de las scripturas
y requestas se li havien presentades en la vila de
Mataró, per part del síndich del General, per los
procehiments havia allí fets ab praejudici del
General, a instància del procurador fiscal de la
Capitania General,e // 414r // espallant las portas
del General y de las casas dels taulers per regonèxer las robas que deyen eren de contrabando,
y aportar-se-les-ne de lur pròpria auctoritat, y
que la Real Audiència à admesa dita causa y vol
conèxer de aquella, y declarar lo dubte si dit
Montredon, ab dits procehiments, à praejudicat
y contrafet a las constitucions, capítols de Cort,
privilegis reals que tracten de la jurisdicció dels
deputats y de las generalitats de qualsevol manera y, en particular, de la exacció dels drets.
Vista dita íntima y suplicació, y vistas las constitucions de Cathalunya col·locades sots títol «De
observar constitucions» y, en particular, la 11
que comensa «Poch valdria». Vists los capítols
de Cort del sereníssim rey en Pere del any 1376,
y lo privilegi del sereníssim rey don Joan, datat

a. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
d. y de la, interlineat al marge esquerre.
e. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 18051806.

en Monçó a 29 de maig 1389, y altre privilegi
del rey don Martí, datat en Bellesguart a 3 de
maig 1410, lo capítol 39 de las Corts 1599, y
vists diversos vots per los magnífichs assessors y
altres doctors aplicats consernents a la matèria.
Y vistas diversas sentèncias fetas de vot de dits
assessors en altres consemblants casos, que estan tots recòndits en la casa de la Deputació, y
vist lo que se ha de vèurer. Attès que las constitucions de la observança y en particular la 11,
que comensa «Poch valdria», en virtut de la
qual dit Montredon ha introduhit dita causa y
los magnífichs doctors del Real Consell tenen la
jurisdicció de poder conèxer dels dubtes que·s
firmen, sobre contrafaccions de constitucions,
no parlan ni tenen loch, en lo cas quant se preté
la contrafacció acerca de las generalitats y de la
jurisdicció dels deputats y exacció dels drets, ni
cosas dependents y emergents o insidents com
és lo present, que las mercaderias estaven recòndides en la casa del General y dels taulers, y manifestades // 414v // per despatxar-les a son
temps y pagar lo dret, ans en dit cas, comforme
los capítols de Cort del senyor rey en Pere, del
any 1376, y en lo privilegi del sereníssim rey
don Joan, datat en Monçò a 29 de maig 1389, y
altre privilegi del rey don Martí, datat en Bellesguart a 3 de maig 1410, y lo capítol 39 de las
Corts de 1599, usos y styls de la present casa, la
conexensa de la causa de dits dubtes toca privativament a dits deputats y a son consistori, y
sens que sa magestat, salva sa real clemència,
se’n puga entremètrer, comforme s’és declarat
moltas vegades fórmiter en lo consistori de dits
senyors deputats, en los mateixos casos, en térmens de què vuy se tracta y assenyala damunt,
en lo any de 1557, en cas que havia axí mateix
insurgit dubte a qui tocave la conexensa de
aquell, després de haver, ab molt gran maduresa, mirat lo negoci per los assessors del General,
qui aleshores eren, y molts graves doctors aplicats, se declarà contra lo molt reverent canseller
Matia Surribas y lo magnífich misser Francesch
Montaner, regent la Real Canselleria, ab
sentència formiter proferida en la Deputació a
26 de novembre 1557, fundant-ho ab molts
motius y rahons, cotant capítols de Cort y privilegis del General, ab què axí estava disposat, y
alegant la observança comuna que la conexensa
de dit dubte, per ser de cosas de la Generalitat,
tocava als deputats y no al Real Consell, y que
los procehiments, en rahó de dita conexensa,
fets per lo Real Consell, eren nul·los y nul·lament fets, y contra los privilegis, libertats, pràtica y styl de la casa de la Deputació, y altres coses
que allí són de vèurer. Y lo mateix era estat ja
antes declarat en lo any 1464 en la casa de la
Deputació, en un procés que·s féu contra lo balle de Barcelona, no obstant la firma de dret que
ell havia feta en lo Real Consell, dient que los

deputats tenen tota la jurisdicció // 415r // y conexensa y decissió de la causa, y sobre los dependents y emergents de aquella, et super dubiis
inde iniurgentibus non obstante exceptione guerrae et belli ocurrentis, propter quod praetenditur
pro parte filii regii ad dominum regem pertinere
omnimodam jurisdictionem cum ipse sit dominus exercituum et cetera. E axí mateix se declarà
també contra Luýs Çaportella, veguer de Leyda, a 28 de febrer 1579. Y després, al primer de
dezembre 1586, se declarà axí mateix contra
Francesch de Marimon y altres, dient que la conexensa de las causas de matèria de turbació del
General y de la líbera exacció dels drets, privativament toca als deputats, declarant nul·los tots
los procehiments que en dit negoci eren estats
fets per lo Real Consell, a hont havien recorregut. Per ço, los dits assessor, advocat fiscal y
doctors aplicats, són de vot y parer que, no obstant la dita causa de dubte, introduhida en lo
Real Consell, a la qual no·s deu comparèxer,
com no·s comparegué, en los dits exemplars y
altres poden los dits deputats conèxer de dita
causa y procehir en ella, comforme los capítols
de Cort y privilegis del General, usos y costums
de aquell y comforme en los sobredits y altres
exemplars, s’és acostumat en altres semblants
occasions de procehir. Precehint primer, per
major justificació, una embaxada solempne
que·s fassa a sa excel·lència, donant-li rahó del
prejudici que·s fa al General, en haver admesa
dita causa lo Real Consell, per tocar merament a
la jurisdicció del General per la rahons dalt ditas, las quals també posaran a la embaxada. Vidal, assessor. Mas, fisci Generalis advocatus. Fontanella, consulens. Peralta, consulens. Don
Francisco Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Cornell, consulens. De Paz,
consulens».
415v
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En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
per medi dels molt reverent, noble y magnífichs
senyor, lo doctor Francesch Morillo, ardiaca
major y canonge de la Seu de Urgell, don Francisco Sants, canonge de la Seu de Barcelona, y
lo doctor Pau Puig, canonge de Tortosa, don
Joan de Peguera, don Francisco Cartellà, Hierònym de Calders, Hierònym de Navel, Agustí
Pexau y Jaume Damians, ciutadans honrats de
Barcelona, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de la
magestat del rey nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca de la firma de dret
feta en la Real Audiència per Miquel Joan de
Montredon, algutsir real ordinari de sa magestat, acerca dels procehiments per ells fets, juntament ab lo procurador fiscal de la Capitania General, als officials del General de la vila de
Mataró, la qual és del tenor següent:
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en fets y cosas tocants a las generalitats, dependents y emergents de aquells, per la conexensa
de las quals, ja tenen sas particulars disposicions
y styls en favor dels deputats // 416v // y de son
consistori, sinó de las demés contrafaccions en
altres matèrias, que no són merament fets, de
las generalitats, per ço, a vostra excel·lència suplican extrajudicialment, los dits deputats, sia
servit ordenar y manar al magnífich regent la
Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell, no passen avant ni se entremetan de la dita
causa, ans aquella deixen als dits deputats a qui,
com és dit, toca directament la tal conexensa,
ab tot acabament, que serà fer vostra senyoria
molt gran mercè als dits deputats, per rahó de
sos officis estan obligats axir al reparo de tots los
praejudicis y turbacions se fan al General y a sa
jurisdicció, segons disposan los capítols de
Cort, privilegis, usos y styl de la casa y observança fins assí subseguida».

«Il·lustríssim y excel·lentíssim. A 28 del corrent
mes de juliol, arribà en lo consistori dels deputats y oÿdors del General de Cathalunya Luýs
Riera, verguer de la Real Audiència, y los dexà
allí unes íntimes, (una) despatxada per Montserrat Puigvert, scrivà de manament, ab la qual se
diu intimau a don Miquel de Lentorn, abat de
Amer, don Francesch de Lupià,a ... Fortuny,
deputats del General de Cathalunya, a don
Henrrich de Alemany,b ... Malla y Jaume Badaula, oÿdors del dit General, que lo magnífich
regent la Real Cancelleria, en la suplicació de
dubte presentada per Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, ha provehit, feta paraula en las tres salas, que sien insertades les productes, y assigna a fer relació per
a tres de agost propvinent, y sie intimat, y altres
semblants íntimes són estades presentades //
416r // al síndich y procurador fiscal del General,
de las quals íntimes y suplicació, y provisió de
hont són emanades, se veu haver, dit Montredon, comparegut en la Real Audiència firmant
dubte en ella, per rahó de les scriptures y requestas li havien presentat en la vila de Mataró,
per part del síndich del General, per los procehiments havia allí fets a instància del procurador fiscal de la Capitania General, en praejudici
del General, espanyant las portas del General y
de las casas del taulers, per regonèxer las robas
deyen eren de contrabando, y aporta-se-les-ne
de lur pròpria auctoritat, y que la Real Audiència à admesa dita causa y vol conèxer de aquella
y declarar lo dubte, si dit Montredon, ab dits
procehiments à preajudicat y contrafet a las
constitucions, capítols de Cort y privilegis real
que tracten de la jurisdicció dels deputats y de
las generalitats, en qualsevol manera y, en particular, de la exacció dels drets, la qual introducció de causa, feta per dit Montredon, y admissió
de aquella, feta per lo Real Consell, és molt
praejudicial a la Generalitat perquè és tocar, ab
dita causa, una de las majors praerrogatives que
té lo General, de poder conèxer, privativament,
dels dubtes que se offereixen en qualsevols dubtes y fets de las generalitats, y, assenyaladament,
que tocan article de jurisdicció y exacció dels
drets, com és lo cas present, sens que sa magestat, salva sa real clemència, se puga entremètrer,
comforme està disposat per diversos actes y capítols de Cort, privilegis, usos, styls y exemplars
de la present casa, inconcussament observats, y
ab justa rahó, perquè las constitucions de la observança, en virtut de las quals, se ha donat la
conexensa dels duptes de contrafaccions de cosas del General y perturbacions de sa jurisdicció,

Dissapte, a XXXI. En aquesta die, mossèn Luýs
Amill, credenser dels salaris dels doctors de la
Real Audiència, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà
y poder de ses senyories, lo dit son offici de receptor dels salaris dels doctors de la Real Audiència, en favor del doctor misser Francesch
Lunés, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits, // 417r // attès dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer, admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de dit misser Francesch Lunés,
que·u rebrà de la mà de ses senyories a singular
gràcia y mercè. E ses senyories respongueren
que admetian la dita renunciació si y en quant
podien y per capítols de Cort los era lícit y
permès. Presents per testimonis Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

a. a continuació ratllat, mateix.
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E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren en lur consistori a ses senyories que ells eren
anats en la casa del senyor lloctinent de sa magestat en aquesta província, ab los porters y
masses grans devant, acompanyats dels officials
del General y present casa de la Deputació, y
que havien explicada la dita embaxada a sa excel·lència, primer de paraula y aprés en scrits, de
la manera que per ses senyories los és estat ordenat, y que rebuda sa excel·lència la dita embaxada los havia respost, açò és, de justícia no puch
respòndrer tant prompte, jo miraré lo paper y
respondré que també vull servar las constitucions de Cathalunya.

1638-1641

1r

Diumenge, lo primer de agost. MDCXXXVIII. En
aquest die los senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya novament
extrets a vint-y-dos de juliol pròxim passat per
lo trienni que comensa lo die present juraren en
la forma acostumada en la sala dels reys de la
present casa, estant los senyors deputats y oÿdors nous per son orde assentats, a la mà dreta,
envers la sala del consistori, ab una taula gran ab
lo missal devant, y los senyors deputats y oÿdors
vells, acceptat los senyor deputat ecclesiàstich,
qui per sa indisposició no assistí en lo present
acte, en l’altre part de la taula, de la part de la
stància de la scrivania major, y lo official del
il·lustríssim y reverendissim senyor bisbe de
Barcelona y lo noble veguer de Barcelona al
capa de la taula devés las finestras qui donen en
la font de sant Honorat, y jo, Antoni Joan Fita,
notari de Barcelona, scrivà major y secretari del
General, del altre cap de la taula, publicant y legint allí lo jurament. Y publicat y fet lo dit jurament y oÿda la sentència de excomunicació y los
lays, prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de dit noble veguer, se alsaren tots per son orde y se’n anaren y despediren
los dits senyors deputats vells dels nous. Y abans
de dit jurament los senyors deputats y oÿdors
vells se’n vingueren en la present casa, acceptat
lo senyor deputat ecclesiàstich qui per sa indisposició no assistí en lo present acte, y se’n entraren en lo consistori y feren allí negoci. Y poch
aprés los senyors deputats y oÿdors nous vingueren en la present casa, comensant lo senyor
oÿdor real ab molt // 1v // acompanyament,
aprés lo militar, aprés lo ecclesiàstich. Y ab lo
mateix orde vingueren los dits senyors deputats
y se’n entraren en lo consistori vell, y allí aguardaren fins que tots y fossen y se’n entraren en la
capella vella de la present casa y allí feren oració.
Y los senyors deputats y oÿdors vells, acceptat lo
dit senyor deputat ecclesiàstich, que com dalt se
diu per sa indisposició no·s trobava en lo prea. a continuació ratllat, ítol.
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sent acte, hisqueren del consistori acompanyats
dels porters ordinaris de la present casa y masses
grans devant, y arribats devant de dita capella,
ahont eren los dits senyors deputats nous, hisqueren de dita capella y se ajuntaren ab los dits
deputats vells per anar a oyr missa en la capella
de santa Eulàlia de la seu de la present ciutat,
com és acostumat, en la forma següent, ço és,
que lo senyor deputat ecclesiàstich vell nou se
posà devant, tot sol per no ser-hi lo senyor deputat ecclesiàstich vell, y lo senyor deputat militar vell se posà a la mà dreta del nou y quiscún
dels deputats y oÿdors vells se posaren a la mà
dreta dels nous, y tots junts, ab molt gran
acompanyament, se’n anaren en dita Seu y en
dita capella de santa Eulàlia oÿren missa, y los
vells se assentaren a la part del evangeli y los
nous a part de la epístola de dita capella. Y després, a la tornada, los dits senyors deputats y oÿdors nous se posaren a la mà dreta y los vells a la
mà esquerra y ab lo mateix acompanyament tornaren en la present casa, y arribats en ella prestaren lo dit jurament com dalt se diu. E fet açò,
los dits senyors deputats y oÿdors vells se despediren dels nous y se’n anaren quiscú d’ell en sa
casa y los nous se’n anaren en consistori y feren
negoci ab companyia dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, assentant-se quiscú d’ells ab ses cadires comforme sos predecessors havien acostumat. En aquest mateix dia lo
doctor en medicina Joan Pau March y Jalpí,
present en lo consistori de ses senyories, mitgensant jurament per ell prestat en mà y poder
de ses senyories, ha fet relació com lo magnífich
micer Joachim Malla, advocat fiscal del dit General, està detingut de malaltia corporal ab febra contínua, per rahó de la qual està en perill //
2r // de sa vida y no li és possible acudir a la obligació de son offici de advocat fiscal, lo que dix
saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present.
La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. En aquest die los
senyors deputats, tenint notícia que lo doctor
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
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Barcelona, y lo doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, elets per los predecessors de ses senyories en la Divuitena, nomenada als 22 del passat, per a tractar dels negocis corrents de la contrafacció feta als capítols y actes de cort per los
officials de la Capitania General y altres en la
vila de Mataró, tenena certas occupacions per
rahó de las quals no poden acudir en dita junta,
per ço, en loch de dit sacristà Roig y canonge
Puig, anomenen don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona y don Luys Copons, degà
de Gerona. E a cap de poch y havent fet negoci
se’n anaren quiscú d'ells en sa casa ab molt gran
acompanyament, y quiscú de dits senyors deputats se’n anà acompanyat ab lo verguer de son
estament y massa gran devant.
En aquest mateix die, en la tarda, se ajuntaren
en la present casa las divuit persones eletes, juntament ab los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, los quals tractaren largament de la matèria corrent.
En aquest mateix die, a la vesprada, ses senyories, obtinguda hora del excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general del present Principat
y comptats per medi del síndich del dit General,
anaren ses // 2v // senyories consistorialment, ab
los porters ordinaris y masses grans devant, a fer
visita al dit excel·lentíssim senyor lochtinent general. Y arribats en sa presència los rebé ab molta cortesia. Y allí li feren la visita ordinària. Y al
cap de poch se despediren ab las mateixas cortesias y se’n tornaren en la present casa, y aprés
se’n anaren cada hu en lurs cases.
Dilluns, a II de agost. En aquest die se féu extracció de visitadors del dit General en la forma
ordinària y comforme disposició del capítol primer del nou redrés, en presència dels brassos y
de nou testimonis que serviren de brassos. Los
quals testimonis foren los següents, ço és: per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: don Galceran de Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona, mossèn Joseph Rovira y Boldo, canonge
de dita Seu, fra don Ignasi de Ripoll, monjo;
per lo estament militar: don Joan de Paguera,
don Francesch de Cartellà, Francesch Casademunt; per lo estament real, los senyors: micer
Francesch Claris, Joseph Quintana, Sebastià
Cerdà. // 3r // Y encontinent fonch feta la dita
extracció en la forma que·s sol fer la de deputats
y oÿdors. Y foren extrets en visitadors los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Urgell, lo doctor don Francisco de
Vluja, degà y canonge de la Santa Iglésia de
Leyda, lo doctor Joseph Bosons, canonge de la
a. a continuació ratllat, dive.
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Santa Iglésia de Vich; per lo estament militar,
los senyors: mossèn Hierònym de Real, donsell,
mossèn Miquel de Masdovellas, donsell, mossèn Miquel de Montargull, donsell; per lo estament real, los senyors: lo doctor micer Baldiri
Carles, micer Pere Montserrat y Rufet, mossèn
Pere Joan Pagaroles. En aquest mateix die se
ajuntaren matí y tarda las divuit personas eletas,
assessors y advocat fiscal y doctors aplicats, los
quals tractaren largament de la matèria corrent.
Hi·s resolgué se fes embaxada a sa excel·lència
acerca dita matèria.
Dimarts, a III. En aquest die, los molts il·lustres
senyors deputats y oÿdors, // 3v // per medi dels
molts reverent noble y magnífich senyor don
Francesch Sans, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Francisco Grimau, en Barcelona
populat, y Hierònym de Navel, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y excellentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de la magestat del rey
nostre senyor en aquesta província, una embaxada acerca del dubte firmat en la Real Audiència per Miquel Joan de Montredon y altres. La
qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per occasió del dubte intentat y mogut en lo Real Consell per part de Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa Magestat, y altres aderints,
acerca dels procehiments per ells fets en prejudici de las generalitats en las vilas de Mataró y
Arenys, se féu embaxada a vostra excel·lència
per part dels deputats del General de Cathalunya, als 30 de juliol pròxim passat, ab la qual suplicaren extrajudicialment a vostra excel·lència
fos servit ordenar y manar al magnífich regent la
Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell que no passassen avant ni se entremetessen
de dita causa, com la conexensa de aquella directament toca a dits deputats, comforme diversos actes y capítols de cort, privilegis, usos y
styls y exemplars de la casa de la Deputació inconcussament observats. Y que no fent-se així
los dits deputats, per rahó de sos officis estan
obligats a exir al reparo de tots los preiudicis y
turbacions se fan al General y a sa iurisdicció,
segons disposan los capítols de cort, privilegis,
usos y styls de dita casa y observança fins assí
subseguida. A la qual vostra excel·lència fonch
servit respòndrer que lo dit Montredon y altres
litis consortes pretenen lo contrari del contengut en dita embaxada. E com lo procurador fiscal del dit General, per lo reparo dels dits procehiments perturbatius a la exacció dels drets,
administració y jurisdicció dels deputats en lo
dit pretès dubte firmat en la Real Audiència // 4r
// per dit Montredon y demés litis consortes,
haja presentat suplicació en lo consistori de dits

deputats, deduhït los referits impediments y
perturbacions y la proposició de dit dubte y admisió de aquell en la Real Audiència, y haja demanat que dits deputats, com ha jutges competents, declaren lo dit dubte proposat per dit
Montredon ésser per cosas tocants a las generalitats, y per consegüent poder dits deputats procehir en dit negoci y fet, comforme capítols de
cort, usos, pràtica y styl de la dita casa, y vuy die
present per dits deputats, de consell de sos assessors ordinaris y doctors aplicats és estat declarat que la conexensa y declaració del dit dubte toca y pertany a dits deputats com a negoci
more Generalitatis que concerneix la turbació e
impediment dea libera exacció dels drets del
General, administració y jurisdicció de aquell, y
no a vostra excel·lència y Real Audiència. Y per
consegüent, que los procehiments fets per dits
deputats són fets en cas de sa jurisdicció se·ls és
donada per capítols de cort y altrament y que
los procehiments instant dit Montredon y demés litis consortes fets devant vostra senyoria y
Real Audiència sobre dit negoci no poden ser
admesos, per ser contra capítols de cort, privilegis, libertats, pràtica y styl de la Deputació, y per
consegüent haver procehït y procehir en cas no
permés dits procehiments ab tot lo subseguit, y
que·s subseguirà deben ser cassats, revocats y
anul·lats, com los cassan revocan y anul·lan,
com a impeditius y perturbatius de la libera
exacció dels drets del General y jurisdicció de
dits deputats, per tant, los dits deputats, extraiudicialment representant ditas cosas a vostra
excel·lència, suplican sie de son real servey manar no·s passe avant en la Real Audiència en la
causa del dit dubte, ans bé la conexensa y declaració de aquell dexen als dits deputats propris y
verdaders jutges de aquell que dits deputats ho
rebran y lo Principat ne restarà molt aconsolat.»
4v

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien reportada a
dit excel·lentissim senyor lochtinent general la
dita embaxada, acompanyats de molts officials
del General y present casa de la Deputació, la
qual havien explicada primer de paraula de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat y aprés li havien donada còpia de aquella. La
qual, presa per sa excel·lència, los havie fet de
resposta que dit negoci estava comès a justícia,
que no podia respòndrer de prompte. Miraria la
embaxada y respondria a ella. E aprés, als quatre
de dits mes y any, ses senyories, per medi de
Montserrat Puigvert, scrivà de manament, reberen la resposta que sa excel·lència fèya a la dalt
dita embaxada. La qual manaren fos continuada
en lo present dietari, que·s del tenor següent:

a. a continuació ratllat, què concerneix.
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«A la embaxada que en nom de vostra senyoria
explicaren a sa excel·lència don Francisco Sans,
don Joan de Peguera y Hierònym de Navel, la
qual comensa: «Il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor: Per occasió del dubte», diu sa excel·lència que lo Real Consell, al qual toca per generals
constitucions de Cathalunya conèixer dels dubtes se suscitan per rahó de contrafaccions de
usatges de Barcelona y constitucions de Cathalunya, ha declarat y pronunciat que los procehiments fets per los ministres reals en Mataró són
stats fets legítimament y que per ells no se ha
contrafet a constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, pràticas y usos y styls del General, revocant y annul·lant la deliberació per
vostra senyoria feta, com ha turbativa y usurpativa de las regalias y jurisdicció de sa magestat, y
que sa excel·lència, per constitucions de Cathalunya, està obligat a guardar y exequutar y fer
que·s guarde y exequute la dita declaració en lo
Real Consell feta, y axí ho manarà fer per los remeys permesos de justícia.»
5r

En aquest mateix die, los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi del noble y
magnífich senyor don Joan de Peguera y Agustí
Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors concellers un recaudo,
de paraula, suplicant-los fossen servits manar
convocar lo savi Consell de Cent per a la tarda
del mateix die, per lo que tenian resolt enviar a
ses senyories y a dit savi Consell de Cent una
embaxada acerca de la matèria corrent. Lo qual
recaudo, oÿt per dits senyors consellers, feren
de resposta a dits senyors embaxadors qui ells
donarian gust a dits senyors deputats en lo
que·ls demanaven. En aquest mateix die los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per
medi dels noble y magnífichs senyors don Francisco Cartellà y Jaume Bru, enviaren al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona una embaxada donant rahó a dit molt il·lustre capítol
del dubte firmat en la Real Audiència per Miquel Joan de Montredon, algutsir real de sa magestat, acerca dels procehiments fets en la vila
de Mataró, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Per occasió de uns procehiments fets en las vilas de Mataró y Arenys
per los ministres de la Capitania General y altres
officials reals, en haver de fet ubertas y espanyades las portas dels magatsems del General y de
las casas dels taulers de aquell de ditas vilas, y de
allí haver-se’n aportat moltas robas y mercaderies qui estaven en dits magatsem y cases, denunciades y manifestades al General, los deputats juntaren sos magnífichs assessors y advocat
fiscal y molts doctors graves a effecte de que·ls
aconsellassen si dit fet era turbatiu a la Generalitat y a las prerrogativas de aquell, y si ab ell se
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havia contrafet als capítols de cort, privilegis,
usos y costums // 5v // y jurisdicció de dits deputats. Y tots, unànims y comformes, han donat
son vot y parer en scrits de que per dits procehiments se ha turbat la jurisdicció dels deputats y
la exacció dels drets de la Generalitat, y que a
dits deputats los és lícit rèbrer informació sobre
dites coses y procehir contra los que de ella resultara ser culpables, axí officials reals com de la
Capitania y altres, comforme disposan los capítols y actes de cort y los privilegis del General, y
segons lo us y styls y observança de aquell. Posant en exequució dit vot y rebent informació
del fet dalt referit ha succeït que Miquel Joan de
Montredon, algutsir de sa magestat, y altres officials reals y ministres de la Capitania General,
han firmat dubte en la Real Audiència sobre
aquest fet, y dit dubte és estat admès e intimat a
dits deputats y a son síndich y procurador fiscal.
Y com la declaració de dit dubte era per fet y cosas tocants a la Generalitat, han de nou consultat dits assessors y advocat fiscal y doctors aplicats, los quals ab la mateixa conformitat han
resolt ab son vot, també en scrits, que no obstant la interposició de dit dubte no deben los
dits deputats ni los demés comparèxer en dit
Real Consell, com en semblants casos may se ha
comparegut, ans bé, que toca a dits deputats
conèxer de dit dubte y procehir en ell segons los
capítols de cort, privilegis del General, usos, styl
y costums de aquell, comforme en molts y diversos exemplars recòndits en lo archiu de la
Deputació se és acostumat en altres semblants
occassions procehir. Y si bé ab embaxadas se ha
suplicat a sa excel·lència, representant-li ditas
cosas, fos servit manar no·s passàs avant ni se
entremetessen lo magnífich regent la Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell de dita
causa de dubte, com la conexensa de aquella directament toque a dits deputats fins vuy no han
obtingut lo reparo que desijaven, ans bé, dit
Montredon y demés littis consortes continuen y
solicitan la declaració de dita causa de dubte en
dit Real Consell, lo que los ha obligat acudir a
vostra senyoria, suplicant se servesca ab los medis qui a vostra senyoria aparexerà // 6r // més
efficasses y convenients, presentant-ho a sa excel·lència y de sa part, suplicar-lo en conformitat del que per part de dits deputats és estat suplicat, ajustant y fomentant sa pretensió, sie de
son servei manar no·s passe avant en lo Real
Consell en dita causa de dubte, ans bé, aquella
dexen a dits deputats, com ha jutges a qui toca,
que tenen confiansa que ab tant bon medi se
conseguirà lo que·s desija, que dits Deputats en
totas las ocassions que·s offeriran en servey de
vostra senyoria acudiran ab sa correspondència
de tants anys continuada y ab la puntualitat que
las obras donaran testimoni.»
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E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells, inseguint lo orde que ses senyories los havien donat, havien reportat a dit molt il·lustre capítol la
dalt insertada embaxada, la qual havie primer
explicat de paraula y aprés havien liurada en
scrits, de la manera que·ls era estat ordenat, y
que dit molt il·luste capítol los havia fet de resposta que estimaven en lo que era rahó la mercè
los feyan los senyors deputats en donar-los part
d’estas cosas, y que en tot lo que podran servir
als senyors deputats decidiran ab molt gran voluntat y gust. En aquest mateix die los molt
il·lustres consellers de la present ciutat, per
medi dels magnífichs senyors Hierònym de Calders, donsell, y Agustí Pexau, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors, presents en lur consistori, un
recaudo, ab lo qual donaren a ses senyories lo
perabé y norabona del nou ingrés y bona sort de
lurs càrrechs de deputats y oÿdors. Los quals
respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven lo favor y mercè que dits senyors consellers y ciutat los feye la qual tindran en perpètua memòria. // 6v // En aquest mateix die, en la
vesprada, obtinguda hora del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, anaren
ses senyories ab molt gran acompanyament,
consistorialment, ab sos porters ordinaris y masses grans devant, a fer visita al dit il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe. Y arribats a sa
presència, los rebé ab molta demonstració de
voluntat. Y a cap de poch se despediren ab moltas cortesias, acompanyant-los dit senyor bisbe
fins al cap de la escala. En aquest mateix die, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per
medi dels noble y magnífichs senyors don Francesch de Cartellà y Rafel Grimosachs, enviaren
al molt il·lustre bras militar una embaxada, donant rahó a dit molt il·lustre bras militar del
dubte firmat en la Real Audiència per Miquel
Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, acerca dels procehiments per ell y altres
officials de la Capitania General fets contra los
officials del General de la vila de Mataró. La
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Per occasió de uns procehiments fets en las vilas de Mataró y Arenys
per los ministres de la Capitania General y altres
officials reals, en haver de fet ubertas y espanyadas las portas dels magatsems del General y de
las casas dels taulers de aquell de ditas vilas, y de
allí haver-se'n aportat moltas robas y mercaderias que estaven en dits magatsems y cases, denunciades y manifestades al General, los deputats juntaren sos magnífichs assessors y advocat
fiscal y molts doctors graves a effecte de que·ls
aconsellassen si dit fet era turbatiu a la Generalitat y a las prerrogativas de aquell, y si ab ell se

havia contrafet als capítols de cort, privilegis,
usos y costums y jurisdicció de dits deputats. Y
tots unànims y comformes han donat son vot y
parer en scrits de que per dits // 7r // procehiments se ha turbat la jurisdicció dels deputats y
la exacció dels drets de la Generalitat, y que a
dits deputats los és lícit rèbrer informació sobre
dites coses y procehir contra los que de ella resultara ser culpables, axí officials reals com de la
Capitania y altres, comforme disposan los capítols y actes de cort y los privilegis del General, y
segons lo us y styls y observança de aquell. Posant en exequució dit vot y rebent informació
del fet dalt referit ha succeït que Miquel Joan de
Montredon, algutsir de sa magestat, y altres officials reals y ministres de la Capitania General,
han firmat dubte en la Real Audiència sobre
aquest fet, y dit dubte és estat admès e intimat a
dits deputats y a son síndich y procurador fiscal.
Y com la declaració del dit dubte era per fet y
cosas tocants a la Generalitat, han de nou consultat dits assessors y advocat fiscal y doctors
aplicats, los quals ab la mateixa conformitat han
resolt ab son vot, també en scrits, que no obstant la interposició de dit dubte no deuen los
dits deputats ni los demés comparèxer en dit
Real Consell, com en semblants casos may se ha
comparegut, ans bé, que toca a dits deputats
conèxer de dit dubte y procehir en ell segons los
capítols de cort, privilegis del General, usos, styl
y costums de aquell, comforme ab molts y diversos exemplars recòndits en lo archiu de la
Deputació se és acostumat en altres semblants
occassions procehir. Y si bé ab embaxadas se ha
suplicat a sa excel·lència, representant-li ditas
cosas, fos servit manar no·s passàs avant ni se
entremetessen lo magnífich regent la Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell de dita
causa de dubte, com la conexensa de aquella directament toque a dits deputats fins vuy no han
obtingut la resposta que desijaven, ans bé, dit
Montredon y demés littis consortes continuen y
solicitan la declaració de dita causa de dubte en
dit Real Consell, lo que los ha obligat acudir a
vostra senyoria, suplicant se servesca ab los medis que a vostra senyoria aparexerà més efficasses y // 7v // convenients, representar-ho a sa excel·lència y de sa part suplicar-lo en conformitat
del que per part de dits deputats és estat suplicat, ajustant y fomentant sa pretensió sie de son
servey manar no·s passe avant en lo Real Consell
en dita causa de dubte, ans bé, aquella dexen a
dits deputats, com ha jutges a qui toca, que tenen confiansa que ab tant bon medi se conseguirà lo que·s desija que dits Deputats en totas
las ocassions que·s offeriran en servey de vostra
senyoria acudiran ab sa correspondència de
tants anys continuada y ab la puntualitat qui las
obras donaran testimoni.»

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells
havien reportada la dita embaxada al molt
il·lustre bras militar, la qual havien explicada
primer de paraula y aprés donada en scrits, de la
manera qui per ses senyories los era estat ordenat, y que rebuda aquella dit molt il·lustre bras
militar los havia fet de resposta que estimaven
molt la mercè los feyan dits senyors deputats en
donar part dels negocis corrents, y que estigan
certs, que en tot lo que porien procurarien alcansar lo reparo del contengut ab dita embaxada. En aquest mateix die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per medi dels molts reverents, nobles y
magnífichs senyors don Francisco Sans, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, don Luys
Copons, degà de Gerona, y Joseph Rovira y
Boldo, canonge de la Seu de Barcelona, don
Francisco Grimau, don Joan de Peguera y don
Francesch de Cartellà, Jaume Damians, Rafel
Grimosachs y Antich Servat, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent una embaxada, donant-los rahó dels procehiments fets per Miquel Joan de Montredon,
algutsir real ordinari de sa magestat, y altres officials reals de la Capitania General, contra los
officials del General de la vila de Mataró y vila
de Arenys, acerca // 8r // que dit Montredon ha
firmat dubte en la Real Audiència. La qual és
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Per occasió de unsa
procehiments fets en las vilas de Mataró y
Arenys per los ministres de la Capitania General
y altres officials reals, en haver de fet ubertas y
espanyadas las portas dels magatsems del General y de las casas dels taulers de aquell de ditas
vilas, y de allí haver-se'n aportat moltas robas y
mercaderies que estaven en dits magatsems y
cases, denunciades y manifestades al General,
los deputats juntaren sos magnífichs assessors y
advocat fiscal y molts doctors graves a effecte de
que·ls aconsellassen si dit fet era turbatiu a la
Generalitat y a las prerrogativas de aquell, y si
ab ell se havia contrafet als capítols de cort, privilegis, usos y costums y jurisdicció de dits deputats. Y tots unànims y comformes han donat
son vot y parer en scrits de que per dits procehiments se ha turbat la jurisdicció dels deputats y
la exacció dels drets de la Generalitat, y que a
dits deputats los és lícit rèbrer informació sobre
dites coses y procehir contra los que de ella resultara ser culpables, axí officials reals com de la
Capitania y altres, comforme disposan los capítols y actes de cort y los privilegis del General, y
segons lo ús styls y observanças de aquell. Posant en exequució dit vot y rebent informació
a. uns interlineat.
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del fet dalt referit ha succeït que Miquel Joan de
Montredon, algutsir de sa magestat, y altres officials reals y ministres de la Capitania General,
han firmat dubte en la Real Audiència sobre
aquest fet, y dit dubte // 8v // és estat admès e
intimat a dits deputats y a son síndich y procurador fiscal. Y com la declaració de dit dubte era
per fet y cosas tocants a la Generalitat, han de
nou consultats dits assessors y advocat fiscal y
doctors aplicats, los quals ab la mateixa conformitat han resolt ab son vot, també en scrits, que
no obstant la interposició de dit dubte no
deuen los dits deputats ni los demés compartèxer en dit Real Consell, com en semblants casos
may se ha comparegut, ans bé, que toca a dits
deputats conèxer de dit dubte y procehir en ell
segons los capítols de cort, privilegis del General, usos, styl y costums de aquell, comforme ab
molts y diversos exemplars recòndits en lo archiu de la Deputació se és acostumat en altres
semblants occassions procehir. Y si bé ab embaxadas se ha suplicat a sa excel·lència, representant-li ditas cosas, fos servit manar no·s passàs
avant ni se entremetessen lo magnífich regent la
Real Cancelleria y demés doctors del Real Consell de dita causa de dubte com la conexensa de
aquella directament toque a dits deputats fins
vuy no han obtingut lo reparo que desijaven,
ans bé, dit Montredon y demés littis consortes
continúen y solicitan la declaració de dita causa
de dubte en dit Real Consell, lo que los ha obligat acudir a vostra senyoria, suplicant se servesca ab los medis que a vostra senyoria aparexerà més efficasses y convenients, representar-ho a
sa excel·lència y de sa part, suplicar-lo en conformitat del que per part de dits deputats és estat suplicat, ajustant y fomentant sa pretensió,
sie de son servey manar no·s passe avant en lo
Real Consell en dita causa de dubte, ans bé,
aquella dexen a dits deputats, com ha jutges a
qui toca, que tenen confiansa que ab tant bon
medi se conseguirà lo que·s desija que dits Deputats en totas las ocassions que·s offeriràn en
servey de vostra senyoria acudiran ab sa correspondència de tants anys continuada y ab la puntulitat qui las obras donaran testimoni.»
E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories en son consistori com ells eran
anats en la casa de la ciutat, hont estava congregat lo savi Consell de Cent, y havien reportada
la dita embaxadaa // 9r // si y de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, y que dits
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent los havian respost que estimaven en lo
que era rahó la mercè los feyen los senyors deputats en donar-los part d’estas cosas, que la rea. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1807.
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presentarien en lo present consell, y de la resolució se pedria ne donarien avís a dits senyors
deputats.
Dimecres a IIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes reberen
en lur consistori una carta del magnífich deputat
local del General de la vila de Perpinyà, de trenta
de juliol pròxim passat, ab la qual done avís a ses
senyories com don Francisco Gotierres, sargento major y governador del castell de Salses, havie
de fet, acompanyat de alguns soldats, era anat en
la casa de la duana del General de la vila de Salses, rompent las portas, y se’n havia aportat certas robas. La qual carta legida manaren os originalment cusida en lo present dietari, signada de
letra A. E aprés, als sinch de dit més y any, sa excel·lència, per medi de Montserrat Puigvert,
scrivà de manament, envià a ses senyories, acerca
del que se’ls era estat de paraula explicat, una
resposta. La qual legida manaren fos continuada
en lo present dietari, signada de letra B. En
aquest mateix die lo molt il·lustre bras militar,
per medi de don Francisco Vilalba, Francesch
Valls y Casademunt y Diego Bisbe Vidal, enviaren a ses senyories en lur consistori, y de paraula
donaren lo recaudo següent, ço és: que lo bras
militar ab gran gust havia rebut lo die de aÿr la
embaxada // 9v // de sa senyoria y que encontinent, vist lo contengut ab dita embaxada, deliberà que·s fes com se farà lo die present per part
de aquell estament a sa excel·lència, una embaxada solempne de sis persones en orde al que ab
laa embaxada de sa senyoria li era estat representat, offerint-se a aquell estament acudir al servey
de sa senyoria en tot lo que se serviria ordenar-li
y convinga al servey de sa excel·lència, beneffici
y utilitat de la Generalitat. E ses senyories, oÿt lo
dit recaudo, respongueren a dits embaxadors
que estimaven la honra y mercè que lo il·lustre
bras militar los feye. En aquest mateix die, los
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, per medi de don Francisco de Vallgornera y Seniust, Hierònym de Calders, donsell,
Jaume Bru y Agustí Pexau, ciutadans honrats de
Barcelona, enviaren a ses senyories en lur consistori una embaxada en resposta de la per ses senyories a ells y al savi Consell de Cent feta lo die
aÿr, juntament ab còpia de la que per part de dit
savi Consell de Cent se féu a sa excel·lència lo
die de aÿr. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr, per la tarda, rebé lo savi Consell de Cent y ab molt gran
gust hoí la embaxada y vots que va vostra senyoria insinuar-li, y attenent a la estimació que fa
vostra senyoria d’esta ciutat, honrant-la ab sa
interesència en las cosas de aqueixa casa, delia. a continuació ratllat, embada de.

berà que·s fes per los senyors consellers, consularment acompanyats de prohòmens, com se
féu dit die a les nou horas de la nit, la embaxada
a sa excel·lència, còpia de la qual se done a vostra senyoria, y a ella respongue que los procehiments se eren fets ab provisió del consell real, //
10r // les provisions del qual no és possible al virrey revocar-les, y que estigue certa la ciutat que
en tot lo que donara loch lo arbitre procurara
en dar-li gust.»
Embaxadaa feta per la ciutat al senyor virrey.
«Excel·lentíssim senyor: A axí per la embaxada
solemne que lo die de avuy ha fet lo consistori
de la Generalitat al savi Consell de Cent y scriptures en ella mencionades, com també per haver
assistit lo conseller en cap en las juntas dels brassos, com és de styl de aquesta casa, y dat ella son
vot en ells, està enterada de la justícia que s·i té
dit consistori en la contenció occorrent, en la
qual embaxada y scriptures ja dites estan referits
los procehiments en esta rahó subseguits, constitucions, privilegis, capítols y actes de cort,
usos y styl de aquella casa y exemplars allí cotats
per los quals funda dita justícia. Y sabent dit
consell que és propi de vostra excel·lència de
que las leys de la pàtria y privilegis reals ab que
sas magestats han il·lustrada la casa de la Deputació, usos y styl de aquella sien a la letra observats, ha deliberat dit consell suplicassem com
suplicam a vostra excel·lència, sie servit manar
revocar tots los procehiments fets en esta rahó
en la Real Audiència, dexant la conexensa de
aquestes coses a dit consistori, com espera esta
ciutat de vostra excel·lència rèbrer esta mercè y
favor que tindrà molt singular.»
E ses senyories, oÿda dita embaxada y la copia
de la feta a sa excel·lència, feren de resposta a ses
senyories a dits embaxadors que estimaven en lo
que era rahó la mercè que·ls feya lo savi Consell
de Cent, la qual serviria la ciutat en tota occasió
se offèn cosa de son gust y servey ab la deguda
correspondència.
En aquest mateix die, en la tarda, los molt il·lustres senyors // 10v // deputats, per medi dels noble y magníchs senyors don Jacinto Vilanova y
micer Joseph Fontanella, enviaren al molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona una embaxada, donant-los rahó com lo die de aÿr se presentà als deputats, síndich y procurador fiscal
del General unas intimas, contenint la declaració del dubte se ha fet en la Real Audiència. La
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr han presentat als deputats, síndich y procurador fiscal del
a. Embaxada ... virrey interlineat al marge esquerre.
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General unas intimas, contenint en effecte que
lo magnífich regent la real Cancelleria en la causa de dubte interposada per Miquel Joan de
Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, y
altres a dita causa adherents, inseguint la conclusió en la Real Audiència hà provehït no haver
aquells contrafet a constitucions de Cathalunya,
capítols y actes de cort, ni a usos y styls del General de Cathalunya, y per consegüent la declaració y procehiments fets per dits deputats, declarant-se jutges competents per la present
causa y negoci y altres annexos a ella, ésser
nul·los y nul·lament fets, y com a tals revocats y
anul·lats, si y com ab la dita provisió dels registres de la dita casa de la Deputació mane ésser
borrats, com més largament en dita provisió se
conté. E com per dita provisió se hage de nou
contrafet a las constitucions de Cathalunya, privilegis, capítols de cort, usos, styls y consuetuts
del General, és forçós acudir al reparo de semblant violació. Y si bé en la casa de la Deputació
a instància del procurador fiscal de aquella se
fan las diligèncias necessàrias per a que la justícia
del General reste il·lesa, ab tot, ho fan a saber a
vostra senyoria per a continuant la conformitat
que sempre han tingut, se servescan de nou, ab
los medis que a vostra senyoria aparexeran més
convenients, procurar ab sa excel·lència tinga a
bé de que dits procehiments se revoquen y en
tot se serven las ditas constitucions, capítols de
cort, privilegis y exemplars // 11r // tants que·s
troban recòndits en lo archiu de la Deputació
que en semblants casos y majors se han observat
que ho tindran a singular mercè.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havian
reportada la dalt dita insertada embaxada, entregant còpia de aquella de la manera que per
ses senyories los era estat ordenat, y que se·ls
havia fet de resposta que estimàven en molt lo
bon cuydado tenian ses senyories de donar-los
part dels negocis corrents, y que ja havien feta
embaxada a sa excel·lència, del que·s donaria
largament rahó a ses senyories.
En aquest mateix die, en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats, per medi del il·lustre reverent y magnífichs senyors Francisco Tavarner,
canonge de la Seu de Barcelona, Francesch Joan
de Vergós, donsell, y Rafel Grimosachs, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província una embaxada acerca
de la matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentísssim senyor: Ab diversas embaxadas se ha suplicat a vostra excellència fos de son servey, attès que la causa del
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dubte intentat y mogut en la Real Audiència per
part de Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat y altres aderints, acerca
dels procehiments per ells fets en prejudici de la
Generalitat en las vilas de Mataró y Arenys era
cosa que la coneixensa y declaració de aquell tocava y pertenia a dits deputats, com a negoci
more Generalitatis y que concerneix la libera
exacció dels drets del General, // 11v // administració y jurisdicció de aquell, comforme capítols
de cort, privilegis, consuetuts, usos y styls del
General, dexar dita causa ab tot lo subseguit de
aquella a la coneixensa de dits Deputats, revocant tots los procehiments com a impeditius y
turbatius de la libera exacció dels dits drets del
General y jurisdicció de aquell, ha succehït que
lo die de aÿr, entrada de nit, han presentat intimas a dits deputats, procurador fiscal y síndich
del General ab que se·ls notifique que lo magnífich regent la Real Cancelleria inseguint conclusió en la Real Audiència, ha provehït en la causa
de dit dubte no haver-hi contrafacció de constitucions, capítols de cort, usos y styls del General, y per consegüent la declaració y procehiments fets per dits deputats declarant-se iutges
competents de dita causa y negoci y altres annexos a ella ésser nul·los y nul·lament fets y com
ha tals revocats y annul·lats, la qual intima y declaració també encontra ab ditas constitucions
de Cathalunya, capítols de cort, privilegis, usos
y styls del General per tocar dita declaració a
dits deputats com a jutges competents, pus és
per cosas tocants a la Generalitat. Per çoa, de
nou suplican a vostra excel·lència extrajudicialment sia de son servei manar revocar axí aquestos nous procehiments com los demés dalt referits, deixant la conexensa y declaració de aquells
a dits deputats com a propris y peculiars jutges
de dit fet, de manera que lo General sia conservat en sas prerrogativas y dits deputats en la jurisdicció que·ls toca, que ho tindran a singular
mercè.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havien reportat a dita sa
excel·lència la dita embaxada, la qual li havien
explicat primer de paraula y després donada per
scrits de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat, y que sa excel·lència los havia fet
de resposta que dita matèria estava comesa a
justícia y que no podia respòndrer de prompte,
que miraria lo paper y respondria.
12r

E aprés, als sinch de dits mes y any, los dits senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori
per medi de Montserrat Puigvert, scrivà de manament, un paper dient contenir la resposta que
sa excel·lència feya a la embaxada que lo die de
a. a continuació ratllat, donam.
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aÿr li fonch feta per part de dits senyors deputats. La qual legida manaren fos continuada en
lo present dietari, que és del tenor següent:
«En resposta de la embaxada que en nom de
vostra senyoria explicaren lo die de aÿr lo canonge Tavarner, Francesch de Vergós y Rafel
Grimosachs, que comensa: «Ab diversas embaxadas» etcètera, diu sa excel·lència que tot lo
que poria dir en satisfacció del que se li suplica
té ja dit y respost lo die de aÿr en resposta de altra scriptura qui per part de vostra senyoria li
fou donada ab altra embaxada, y que la declaració que per justícia han obtinguda los ministres
reals, de que los procehiments per ells fets en
la vila de Mataró a instància del procurador fiscal de la Capitania General, foren bé y legítimament fets y ab ells no·s contrafeu a les generals
constitucions de Cathalunya, capítols ni actes
de Cort, privilegis, usos ni styls del General, és
estada feta ab conclusió seguida en la Real Audiencia, procehint legítim procés y congició de
causa, segons la disposició de les dites generals
constitucions. Y que per ço no sols no deu sa
excel·lència manar-la revocar, com no pot, però
encara té precissa obligació de manar-la observar y guardar per los remeys per los usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort y observança de la Real Audiència són lícits y permesos, com més largament en resposta de ditas y altres embaxadas té
ja sa excel·lència.»
En aquest mateix die, en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi del
molt reverent senyor doctor // 12v // Francesch
Morillo, ardiaca major y canonge de la Seu de
Urgell, don Joan de Peguera y Antich Servat,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors concellers y savi Consell de
Cent una segona embaxada acerca la matèria
corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre Senyor: Lo die de aÿr han presentat als deputats, síndich y procurador fiscal
del General unas intimas contenint en effecte
que lo magnífich regent la real Cancelleria, en la
causa de dubte interposada per Miquel Joan de
Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, y
altres a dita causa adherents, inseguint conclusió en la Real Audiència ha provehït no haver
aquells contrafet a constitucions de Cathalunya,
capítols y actes de Cort, ni a usos y styls del General de Cathalunya, y per consegüent la declaració y procehiments fets per dits deputats declarant-se jutges competents per la present
causa y negoci y altres annexos a ella ésser
nul·los y nul·lament fets, y com a tals revocats y
anul·lats, si y com ab la dita provisió dels registres de la dita casa de la Deputació mana ésser

borrats com més largament en dita provisió se
conté. E com per dita provisió se hage de nou
contrafet a las constitucions de Cathalunya, privilegis, capítols de Cort, usos, styls y consuetuts
del General, és forçós acudir al reparo de semblant violació. Y si bé en la casa de la Deputació,
a instància del procurador fiscal de aquella se
fan y continuan majors diligèncias per a que la
justícia del General reste il·lesa, y entre altres la
provisió, còpia de la qual se dona apart a vostra
senyoria, feta inseguint los exemplars de la casa
de la // 13r // Deputació. Ab tot ho fan a saber a
vostra senyoria per a que, continuant la conformitat que sempre han tingut, se servescan de
nou, ab los medis que a vostra senyoria aparexeran més convenients, procurar ab sa excel·lència
tinga a bé de que dits procehiments se revoquen, y en tot se serven las ditas constitucions,
capítols de cort, privilegis y exemplars tants
que·s troban recòndits en lo archiu de la Deputació que en semblants casos y majors se han
observat que ho tindra a singular mercè. També
fan a saber a vostra senyoria que aprés de fer estada ordenada aquesta embaxada han rebut per
Montserrat Puigvert, scrivà de manament la resposta à fet sa excel·lència a la embaxada que de
part de dits deputats se li féu lo die de aÿr, còpia
de la qual se dóna a vostra senyoria.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori que ells havian reportada als molt il·lustres consellers y savi Consell de Cent la dalt dita embaxada, la qual havien explicat primer de paraula y desprésa
juntament ab los demés papers en ella mencionats, donada y liurada a dits senyors consellers y
savi Consell de Cent, y aquells havien fet de resposta que estimaven a dits senyors deputats la
mercè que·ls feyan de dar-los rahó dels negocis
corrents, que·ls tractarien en Consell y de la resolució que·s pendria ne farian sabidors a ses
senyories. En aquest mateix die, lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi de
don Joachim Carbonell y don Galceran Semmanat, canonges de la Seu de Barcelona, enviaren a dits senyors deputats una embaxada, de
paraula, donant-los rahó // 13v // com per part
del molt il·lustre capítol se havia fet a sa
excel·lència la embaxada, còpia de la qual entregaven a ses senyories. La qual manaren fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
Embaxadab feta per lo Capítol al senyor virrey.
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del present Principat y comtats, ab embaxada particular feta als tres del corrent, nos fea. a continuació ratllat, ab.
b. Embaxada ... virrey interlineat al marge esquerre.

ren saber los procehiments que havien fet Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari, y altres officials de la Capitania, en las casas y magatsems de las vilas de Mataró y Arenys, lochs
destinats per a registrar las robas y exhigir los
drets de la Generalitat. Y que entenent que dits
procehiments eran turbatius de sa jurisdicció,
per a assegurar-se millor havien fet diversas juntas de brassos y elets ab intervenció dels assessors de la casa y altres doctors associats, per a
que ab lo consell de aquells poguessen pèndrer
la resolució més acertada a glòria de nostre senyor y beneffici de dit Principat y comtats. Y que
en las ditas juntas, després de haver-se ventilat la
matèria ab lo studi y cuydado que la gravedat
del negoci requeria, se havia presa resolució que
dits procehiments eren turbatius de la jurisdicció de dits deputats y contra lo que disposan las
generals constitucions, usos y costums de dit
Principat y comtats, inconfusament observats, y
contra molts privilegis reals concedits a dits deputats per los sereníssims reys de Aragó, ab los
quals en esta matèria corrent se·ls dona la plenària jurisdicció encara privativament a tots; per lo
que dit Montredon y los demés officials, tement
dits deputats procehiren contra ells, han firmat
dubte devant lo Real Consell, lo qual ha admès
la ferma de aquell. Y com, excel·lentíssim senyor, la matèria de que·s tracta sia de tants grans
convenièncias y consequèncias per al beneffici
// 14r // públich del mateix Principat y comtats,
lo Capítol d’esta Santa Iglésia de Barcelona, fiat
en la generositat y grandesa del ànimo de vostra
excel·lència y lo zel que sempre com ha natural
ha amostrat de la observància de las leys de la
pàtria y en la mercè y honra que en totas occasions ha fet a dit Capítol, suplica a vostra
excel·lència sia servit, per a consuelo dels dits
deputats y de tot lo Principat y comtats, manar
lo reparo de ditas contrafaccions, restituhint las
cosas en son pristino estat y fent sobresèurer en
los procehiments de ditas causas, que en açò
farà vostra excel·lència lo que entenen és just,
dit Capítol ho rebrà per singular gràcia y favor
de la liberalíssima mà de vostra excel·lència
que·n Deus etcètera.
Respostaa feta per lo senyor virrey a la dita embaxada. Y sa excel·lència respongué a la dita embaxada que aquest negoci estava comès a justícia, y que estigués cert lo capítol, que ell en tot
lo que poria albitrar en favor dels deputats ho faria de boníssima gana, que lo seu zel és guardar
las constitucions de Cathalunya, capítols y actes
de Cort, usos y styls de la casa de la Deputació.
Dijous, a V. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori,
a. Resposta ... embaxada interlineat al marge esquerre.
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de part dels molts il·lustres senyors consellers,
per medi dels nobles y magnífichs senyors don
Francisco de Vallgornera, Hierònym de Calders, donsell, Agustí Pexau y Jaume Bru, ciutadans honrats de Barcelona, tres papers, lo hu
contenint la deliberació feta per lo savi Consell
de Cent, // 14v // l’altre una embaxada feta a sa
excel·lència y l'altre la resposta feta per sa excel·lència. Los quals legits manaren fossen continuats en lo present dietari:
Deliberacióa feta per lo savi Consell de Cent:
«Que los senyors consellers, en forma de ciutat,
vestits les insignies consulars, acompanyats de
proms, fassan una embaxada lo die de vuy a
sa excel·lència representant-li en aquella que
aquesta ciutat té molt gran desconsuelo de l’estat de les coses occorrents, y escusant-se per no
amolestar a sa excel·lència, de tornar-li a suplicar lo contengut en la última embaxada, y tenint attendència que del remey y assiento d’elles
se serviran las magestats divina y humana, y tenint ferma fe y confiansa que mediant ella y,
concorrent com concorren, ab sa excel·lència la
grandesa de ànimo y generositat que son notòries, y essent tant effecte a esta pàtria, desijant la
quietut d’ella tindrà lo bon succés que desija, lo
suplican sie servit condecendir al assiento de dites coses per los medis li aparexeran ser més
convenients, confiant axí mateix manara no passar avant los procehiments comensats, com ho
espera de sa excel·lència esta ciutat, rebent-ho a
singular favor y mercè. Y axí mateix li donen
noticia de que lo die de avuy li done lo consistori de la Generalitat a dit consell de que pochs
dies ha algunes persones eren entrades en los
magatsems del General de Salses y de allí se’n
havien aportat una bala de tabaco, per a que sa
excel·lència com a tant zelós de la justícia, mane
considerar estos excessos, y que de aquesta embaxada y resposta que farà sa excel·lència ne donen notícia los senyors consellers a dit consistori per quatre cavallers del present consell, dos
ciutadans y dos militars, per ses senyories nomenadors.»
Embaxadab feta al senyor virrey per los senyors
consellers acompanyats de pròmens. «Excel·lentíssim senyor: Aquesta ciutat té molt gran desconsuelo del estat de las cosas // 15r // occorrents, y escusant-se per no donar molèstia a
vostra excel·lència, de tornar-li a suplicar lo contingut en la última embaxada, y tenint attendència que del remey y assiento de ellas se serviran
las magestats divina y humana, tenint ferma fe y
confiança, que mediant ella y concorrent com
concorren ab vostra excel·lència la grandesa de
a. Deliberació ... Cent interlineat al marge esquerre.
b. Embaxada ... pròmens interlineat al marge esquerre.

ànimo y generositat, que són notòries, y essent
tant effecte a esta pàtria, desijant la quietut d’ella, tindran lo bon succés que desija, suplica dita
ciutat a vostra excel·lència, havent-ho així deliberat lo savi Consell de Cent lo die de vuy, sie
servit condecendir al assiento de ditas cosas
que·s suplican a vostra excel·lència, confiant axí
mateix que manarà no passen avant los procehiments comensats, que ho rebrà dita ciutat a singular favor y mercè de vostra excel·lència. Donant-li ab la present notícia que lo die de aÿr la
donà a dit consell lo consistori de la Generalitat,
de que pochs dies ha algunes persones eran entrades en los magatsems del General de Salses y
de allí se’n havien aportat una bala de tabaco,
per a que vostra excel·lència, com a tant zelós de
la justícia, mane considerar estos excessos.»
Respostaa a la dita embaxada. «A la embaxada
que en nom de vostra senyoria han explicat a sa
excel·lència los magnífichs consellers de la present ciutat, acompanyats de proms, lo die present, que comensa: «Excel·lentíssim senyor:
Aquesta ciutat té molt gran desconsuelo» etcètera, diu sa excel·lència que són desig és que la
matèria corrent tingue tal assiento que sie en
conservació de las regalias y jurisdicció de sa
magestat y en beneffici de la exacció y administració dels drets del General, y que ja ho desijarà
molt més per mediar // 15v // y interposar-s·i
vostra senyoria, perquè té experiència de la puntualitat y bon ànimo ab que ha acudit sempre al
servey de sa magestat, que aguarda se propose
tal medi que sa excel·lència lo puga abrassar y
donar loch a que sobressegue en los procehiments se van contínuant. Y en lo que té respecte
al que se ha representat ha succehït en Salses,
hage respost als deputats lo que sa senyoria
veurà en lo paper que remet ab la present.»
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
presents en lo consistori de ses senyories reberen de part del molt il·lustre bras militar, per
medi de don Francisco Villalba, Narcís Ramon
March, donsell, y Jaume de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, una embaxada donant rahó a
ses senyories de las diligèncias ha fet y fa lo dit
molt il·lustre bras militar acerca dels negocis corrents, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren en scrits. La qual és del tenor següent:
«Molts il·lustres senyors: Lo die de aÿr, per part
del bras militar, fonch portada una embaxada al
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, per sis persones del dit bras, del tenor següent:
a. Resposta ... embaxada interlineat al marge esquerre.
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Embaxadaa del bras militar. «Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Lo bras militar nos ha ordenat vinguéssem a suplicar a vostra excel·lència
fos servit fer-li mercè voler condecèndrer ab lo
que per part dels molt il·lustres deputats li és estat suplicat acerca del fet succehït estos dies en
la vila de Mataró y dubta firmat segons se diu
per Miquel Joan de Montredon, algutsir // 16r
// ordinari, entenent que toca al consistori y a
sos ministres la coneixensa de las cosas corrents
per mà de qui restarà servit la magestat del rey
nostre senyor, que Déu guarde, y aconsolat tot
lo Principat, y lo bras, ab la estimació que·s deu
fer a vostra excel·lència de tant gran mercè com
la que espera rèbrer de sa mà en aquesta y demés occasions se offeriran».
Respostab de sa excel·lència. A la qual ha respost
de paraula que ningú se preciava de més fill
d’esta provincia que sa excel·lència, per consegüent ningú ab major effecte sentia las cosas corrents, però està cert lo bras militar que en
matèria tocants a esta contenció de ninguna
manera havia procehït per via de mandato, sinó
procehint sempre lo parer y consell de las tres
salas, y axí que sentia en la ànima qui se li demanàs per part del bras cosa que no podia fer,
com era revocar los procehiments fets, per ser
exequutats aquells ab lo parer y resolució de las
ditas salas; però que estimaria que lo dit bras si
algun medi trobàs per a dar un bon corte a est
negoci se li fos representat, qui exint de aquest
bras lo estimaria com era just per a poder medicar los inconvenients y danys que d’esta contenció poden resultar, que és lo que sa excel·lència
més desija. Lo que fa a saber a vostra senyoria lo
bras militar, offerint-se sempre acudir a tot lo
que convinga a son servey y beneffici de la cosa
pública, y suplica a vostra senyoria sien servits
de advertir-lo si hi ha cosa particular en que poder-ho fer.»
E legida aquella per mi, Antoni Joan Fita, notari y // 16v // scrivà major y secretari del General,
manaren fos continuada en lo Dietari, fent de
resposta a dits embaxadors lo consistori restava
agrahït de la mercè que lo dit molt il·lustre bras
militar los feye, lo que tindria en perpètua
memòria. En aquest mateix die, lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi dels
nobles y reverents senyors don Joachim Carbonell y don Galceran Semmanat, canonges de la
Seu de Barcelona, enviaren ses senyories en lur
consistori un paper contenint la resposta que sa
excel·lència los havie feta a la embaxada que per
part de dit molt il·lustre capítol li fonch feta lo
die de quatre del corrent. La qual, legida per lo
a. Embaxada ... militar interlineat al marge esquerre.
b. Resposta ... excel·lència interlineat al marge esquerre.

scrivà major y secretari del General, manaren fos
continuada en lo present dietari, y és del tenor
següent:
Respostaa de sa excel·lència feta a la embaxada
del capítol. «A la embaxada que per part de vostra senyoria explicaren lo die de aÿr lo sacristà
Hierònym Roig, lo ardiaca don Francisco Sans,
lo ardiaca Jover y lo canonge don Joaquim Carbonell, que comensa: «Los deputats del present
Principat y comtats» etcètera, diu sa excel·lència
que ja molt abans que dita embaxada li fonch
feta en la causa del dubte que per observança de
la constitució general de Cathalunya comensant:
«Poch valdria» y altres hauran intentada la Real
Audiència Miquel Joan de Montredon, algutsir
ordinari, a la qual aderiren després altres ministres y officials reals, servada la forma de ditas
constitucions per lo magnífich regent la Real
Cancelleria inseguint la conclusió sobre açò feta
en la Real Audiència, ere estat declarat que per
los dits officials ab los procehiments fets en la
vila de Mataró a instància del procurador fiscal
de la Capitania General // 17r // hauran prosseguit en son cas y que no havian contrafet ab dits
procehiments a las constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort, drets, pràcticas y
styls del General, y que per consegüent la declaració feta per los deputats, ab tot lo de aquella
seguit, era nul·lo y havia de ésser annul·lat, cassat y revocat y borrat dels registres de la Deputació, la qual declaració, legítim procés procehint feta y en la forma de ditas constitucions,
per disposició de aquella dels Usatges de Barcelona, capítols y actes de Cort y observança de la
Real Audiència ha y deu ésser precisament observada y exequutada y sa excel·lència no las pot
revocar ans bé té precissa obligació de manar-la
observar y exequutar, manat provehir contra los
contradictors per los remeys per dits usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort ordenats ab molta puntualitat, per tocar aquest negoci a la jurisdicció y regalia de sa Magestat, a las quals regalias faria sa
excel·lència molt gran prejudici manant sobresèurer en dits procehiments com se li demana en dita scriptura. Com sie cert que lo que fan
dits deputats no és en son cas com no·s tracte de
exacció dels drets del General perquè los dits
drets se han offert pagar antes que·s fes procehiment algú ni que se entràs en los magatsems del
General, los quals han recusat rèbrer los officials
del General, com també abans instants dits deputats per sa excel·lència y los ministres del General que·s trobaven en Mataró que obrissen los
magatsems del General y assistissen per a fer
aprehensió de les robes franceses que·s trobaven
en dits magatsems, uns y altres recusaren obrir
a. Resposta ... capítol interlineat al marge esquerre.
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las portas de aquells y fer dita assistència, per
hont ab sa renitència fonch forçós manar-los
obrir. Y lo que fan y han fet dits deputats e manifestament // 17v // ussurpar-se las regalias y jurisdicció de sa Magestat com tant solament se
tracta de la observansa y exequució de les crides
reals publicades per orde de sa magestat en tant
gran beneffici de sa monarquia y de la utilitat
publica, ab les quals està prohibit lo comers de
robes de França sots graves penes, y espera de
vostra senyoria que acudent en açò com sempre
al servey de sa magestat procuraraà per tots los
camins que tindrà en sa mà que cesse la contradicció que·s fa a cosa tant justa.»
E legida dita resposta per mi Antoni Joan Fita,
notari scrivà major y secretari del General de
Cathalunyaa, manaren fos continuada en lo present dietari, fent de resposta a dits embaxadors
que lo consistori restava agrahït de la mersè que
dit molt il·lustre capítol los feya, la qual tindria
en perpètua memòria.
Divendres a VI. En aquest die los dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi
del noble y magnífichs senyors don Jacinto Vilanova y Jaime Damians, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona una embaxada donant rahó
del torb declarat per los magnífichs assessors del
General y doctors aplicats contra lo aguasil Miquel Joan de Montrodon y Magí Traves, procurador de la Capitania General, la qual és del tenor següent:
Embaxadab feta per ses senyories al molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat. «Molt
il·lustre senyor: Los deputats del General de
Cathalunya, per lo reparo dels // 18r // procehiments han fet los officials reals y de la Capitania
en la vila de Mataró y de Arenys, turbant la libera exacció de aquell y en conservació del capítols de cort, privilegis, usos y styls del General,
aÿr, de consell del noble y magnífich assessors y
advocat fiscal y doctors aplicats se declarà torb
contra Miquel Joan de Montredon, alguasil
real, y de Magí Traver, procurador de la Capitania General, declarant haver aquells turbat y impedit la libera exacció dels drets del General y
administració y jurisdicció de aquell, y causat
molt gran injuria a dit General y danys, condemnant a dit Montredon y Traver en refer-los
al General en la esmena de aquells, estimant-la y
tornant-la en la quantitat de mil llliures per cada
hu, manant-los que dins de deu dies paguen dites mil lliures respectivament, juntament ab lo
doble. Y aquells passats, no pagant-les ab effeca. a continuació ratllat, fas.
b. Embaxada ... ciutat interlineat al marge esquerre.

te, que·s fassa exequució en las personas y béns
de dits Montredon y Traver. Com més largament veurà vostra senyoria ab la còpia de dita
provisió, fan-ho a saber a vostra senyoria, y estimant la mercè de las diligèncias y bons officis
que fins assí ha fet en orde d’est negoci, y suplican a vostra senyoria nos fassa mercè de continuar-les, per a que ab tant bon medi se alcanse
lo reparo de procehiments tant preiudicials a la
Generalitat, que ho rebran a mercè de vostra
senyoria.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells, de orde
y manament de ses senyories, havien reportada
la dalt dita embaxada al dit molt il·lustre capítol,
la qual havien explicada primer de paraula y després donada per scrits de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat, y que dit molt
il·lustre capítol los havie fet de resposta que estimaven en molt la mercè y bon cuydado que ses
senyories los feyen de donar-los rahó de les coses corrents, lo que estiman molt, y que en tot
lo que poran sens pèrdrer un punt procuraràn lo
reparo de ditas contrafaccions de les constitucions. // 18v // En aquest mateix die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi de
dits noble y magnífich senyor don Jacinto Vilanova y Jaume Damians, enviaren al molt il·lustre bras militar una embaxada donant-los rahó
del torb declarat contra lo aguasil Montrodon y
Magí Traver, procurador fiscal de la Capitania
General . La qual és del tenor següent:
Embaxadaa feta per los senyors deputats al molt
il·lustre bras militar. «Molt il·lustre senyor: Los
deputats del General de Cathalunya, per lo reparo dels procehiments han fet los officials reals
y de la Capitania en la vila de Mataró y de
Arenys, turbant la libera exacció de aquell y en
conservació del capítols de cort, privilegis, usos
y styls del General, aÿr, de consell del noble y
magnífich assessors y advocat fiscal y doctors
aplicats se declarà torb contra Miquel Joan de
Montredon, alguasil real, y de Magí Traver,
procurador de la Capitania General, declarant
haver aquells turbat y impedit la libera exacció
dels drets del General y administració y jurisdicció de aquell, y causat molt gran injuria a dit
General y danys, condemnant a dit Montredon
y Traver en refer-los al General en la esmena de
aquells, estimant-la y tornant-la en la quantitat
de mil llliures per cada hu, manant-los que dins
de deu dies paguen dites mil lliures respectivament, juntament ab lo doble. Y aquells passats,
no pagant-les ab effecte, que·s fassa exequució
en las personas y béns de dits Montredon y Traver. Com més largament veurà vostra senyoria
a. Embaxada ... militar interlineat al marge esquerre.
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ab la còpia de dita provisió, fan-ho a saber a vostra senyoria, y estimant la mercè de las diligèncias y bons officis que fins assí ha fet en orde
d’est negoci, y suplican a vostra senyoria nos
fassa mercè de continuar-les, per a que ab tant
bon medi se alcanse lo reparo de procehiments
tant preiudicials a la Generalitat, que ho rebran
a mercè de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com havien // 19r // reportat
a dit molt il·lustre bras militar la dita embaxada,
la qual havien explicat de paraula y després donada en scrits de la manera que per ses senyories
los era estat ordenat, y que li havia fet de resposta que estimaven en lo que era rahó lo bon cuidado que ses senyories tenen en fer-los sabedors
de les coses corrents y que en tot lo que poran
procuraran lo reparo dels prejudicis se fan a las
generals constitucions, capítols de Cort y privilegis reals. En aquest mateix die, en la tarda, los
dits senyors deputats y oÿdors, per medi del
molt reverent, noble y magnífich senyor lo doctor Pau Puig, canonge de la Sancta Iglésia de
Tortosa, don Francesch de Cartellà y Raphael
Grimosachs, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent una embaxada
donant-los rahó a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent de la declaració del torb feta
contra Miquel Joan de Montrodon, algutsir
real, y Magí Traver, procurador fiscal de la Capitania General , la qual és del tenor següent:
Embaxadaa feta per los senyors deputats als senyors consellers y savi Consell de Cent. «Molt
il·lustre senyor: Los deputats del General de
Cathalunya, per lo reparo dels procehiments
han fet los officials reals y de la Capitania en la
vila de Mataró y de Arenys, turbant la libera
exacció drets del General, administració y jurisdicció de aquell y en conservació del capítols de
cort, privilegis, usos y styls del General, aÿr, de
consell del noble y magnífich assessors y advocat fiscal y doctors aplicats se declarà torb contra Miquel Joan de Montredon, alguasil real, y
de Magí Traver, // 19v // procurador de la Capitania General, declarant haver aquells turbat y
impedit la libera exacció dels drets del General y
administració y jurisdicció de aquell, y causat
molt gran injuria a dit General y danys, condemnant a dit Montredon y Traver en refer-los
al General en la esmena de aquells, estimant-la y
tatxant-la en la quantitat de mil liures per cada
hu, manant-los que dins de deu dies paguen dites mil lliures respectivament, juntament ab lo
doble. Y aquells passats, no pagant-les ab effecte, que·s fassa exequució en las personas y béns
de dits Montredon y Traver. Com més larga-

ment veurà vostra senyoria, ab la còpia de dita
provisió, fan ho a saber a vostra senyoria, continuant en la conformitat que sempre han tingut
las dos cosas, particularment en esta occasió
tant justificada y estimant a vostra senyoria de
las diligèncias y bons officis qui fins assí ha fet
en orde d’est negoci, y suplican a vostra senyoria nos fassa mercè de continuar-les per a que ab
tant bon medi se alcanse lo reparo de procehiments tant preiudicials a la Generalitat, que ho
rebran a mercè de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells
eren anats en la casa de la ciutat y havien reportat a dits molts il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent la dita embaxada, la qual havien explicat primer de paraula y aprés donada
en scrits de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat, y que dits senyors consellers y
savi Consell de Cent los havia fet de resposta
que tenian molt present la obligació que li cap
de haver de servir als senyors deputats, y que en
conformitat de aquella ha procurat ab los medis
possibles lo reparo dels prejudicis se ha fet a la
exacció dels drets del General y lesió de la jurisdicció dels senyors deputats, y que las anirian
continuant per tots los camins que iudicaran
convenir y ser apropiats. // 20r // En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent enviaren a sos senyories en
lur consistori, per medi de don Ramon Olmera
y Antoni Càrser, una embaxada acerca de la
matèria corrent, en resposta de la per ses senyories feta lo die present la qual juntament ab la
resposta per sa excel·lència feta a la embaxada
per part de dita ciutat feta, que són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo die de vuy ha rebut
molt gran gust la embaxada y demés papers que
vostra senyoria és estat servit enviar-li per sos
embaxadors, y fa dit Consell molt gran estimació de la que fa vostra senyoria d’esta ciutat en
manar-li lo servesca en lo convenient a cosa tant
grave com és la matèria occorrent. Y obligat dit
consell a tal favor, y per la uniformitat y correspondència que sempre han tingut estas dos cases, los certifique la tindrà sempre molt present,
obiant los effectes que demana tal conformitat.
Y desija saber de vostra senyoria si gusta que
esta ciutat se interpose per medianera ab sa excel·lència per lo assiento de dita matèria, que
obrarà est effecte ab la voluntat que sempre,
fent a saber a sa senyoria que dit consell està
junt aguardant esta resposta y li envia còpia de
la resposta ha fet sa excel·lència a la embaxada li
féu esta ciutat lo die de ayr.»
«A la embaxada que en nom de vostra senyoria

a. Embaxada ... Cent interlineat al marge esquerre.
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han explicat a sa excel·lència los magnífichs consellers de la present ciutat, acompanyats de
proms, lo die present, que comensa: «Excel·lentíssim senyor: Aquesta ciutat té molt gran desconsuelo» etcètera, diu sa excel·lència que són
desig és que la matèria // 20v // corrent tingue
tal assiento que sie en conservació de las regalias
y jurisdicció de sa magestat y en beneffici de la
exacció y administració dels drets del General, y
que ja ho desijarà molt més per mediar y interposar-se vostra senyoria, perquè té experiència
de la puntualitat y bon ànimo ab que ha acudit
sempre al servey de sa magestat, qui aguarda se
propose tal medi que sa excel·lència lo puga
abrassar y donar loch a que·s sobressegue en los
procehiments se van contínuant. Y en lo que té
respecte al que se ha representat ha succehït en
Salses, hage respost als deputats lo que sa senyoria veurà en lo paper que remet ab la present.»
La qual embaxada y resposta oÿda per ses senyories, respongueren que estimàven las diligèncias y bon cuydado tenian de las cosas corrents y
que en tots temps les tindran en perpètua
memòria. Y manaren fossen contínuades en lo
present dietari. En aquest mateix die, en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors,
per medi dels molts reverents nobles y magnífichs senyors lo doctor Francesch Morillo, ardiaca major y canonge de la Seu de Urgell,
Francesc Puig, canonge de la Seu de Tortosa y
Francisco Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona, don Joan de Peguera, don Francisco
Cartellà y Francesch Joan de Vergós, Jaume
Damians, Rafel Grimosachs y Joseph de Urrea,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent una embaxada donant
rahó dels procehiments fets en la règia cort del
punt y hora se·ls havia fet la mateixa tarda la embaxada, ab la qual se·ls donava rahó a dits molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent largament dels negocis corrents. La qual
és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Aprés de haver reportat a
vostra senyoria la embaxada esta tarda // 21r //
de part dels deputats del General de Cathalunya, ha succeït que ab veu de pública crida de
part de sa excelència, pracehint conclusió en lo
sacro Real Consell feta, instant lo procurador
fiscal de la règia cort han citat als magnífichs assessors del General y advocats aplicats en la
matèria de la contenció corrent, comminant-los
que dins tres dies no guiats ni assegurats compareguessen en la Real Audiència, ab comminació que en cas no comparegan los bannirien del
present Principat y comtats hi·ls declaren per
enemichs de la pau pública y de sa magestat, no
considerant com devien que en dits cridats n·i
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ha notòriament de exemps. Ha succeït també
que, havent dits deputats deliberat y donat orde
a dos officials del General que anassen a regonèxer botigues de la present ciutat, hont se tenia
per cert hi havia fraus del General, requerint hu
d'ells al aguasil Montalt li fes assistència com
aguasil extraordinari que és, no l·à volguda fer,
ans bé, ha près y capturat a Joan Pau Feliu, notari, substut del scrivà major y secretari del General, lo qual anave per levar los actes que en
dita regonexensa fossen necessaris. E com dits
procehiments sien de la qualitat que vostra senyoria veu, han determinat donar-ne avís a vostra
senyoria per a que continue la mercè que sempre la casa de la Deputació à experimentat, ajudant al reparo de aquells, com dels demés ab los
medis que a vostra senyoria aparexerà més convenients, que·u rebrà de la mà de vostra senyoria a singular mercè. Y a la embaxada que vostra
senyoria és estat servit enviar a dits senyors deputats, per don Ramon de Olmera y Antoni Caver, diuen que la hora és tarda y lo temps tempestuós, com vostra senyoria veu occasió que
moltas de las personas faltan a la junta, y que
convidar-les de nou seria fer mal obra al savi
Consell de Cent en entretenir-lo junt més del
que·s rahó, y que asseguran a vostra senyoria
que demà ab la // 21v // diligència procuraranlos juntar hi li proposaran dita embaxada, y del
que·s resoldrà ne donara avís a vostra senyoria.»
A la qual embaxada fonch per dits molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent respost
que estimaven molt la mercè que·ls feyan ses
senyories de donar-los rahó dels negocis corrents, y que·s tractaria de dita matèria y que del
que·s resoldria donarien avís a ses senyories.
Dissabte a VII. En aquest mateix die, en la matinada, los senyors deputats y oÿdors, per medi
del molt reverent noble y magnífichs senyor lo
doctor Pau del Rossó, degà y canonge de la Seu
de Barcelona, don Joan de Peguera y Bernat
Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent segona embaxada, donant rahó
com tenian cridats brassos per a las duas horas
de la tarda, y que axí los suplicaven fossen servits permètrer a dits deputats poder consultar lo
que se havia de fer en dits brassos, y que de la
ressolució se pendria en aquells donarien avís a
ses senyories y savi Consell de Cent. La qual
embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han consultat ab les persones
eletes la embaxada que vostra senyoria fou servit
enviar-los lo die de aÿr per medi de don Ramon
Olmera y Antoni Càrçer. Han resolt dits deputats y personas eletas que, subposat que abans

de rèbrer dita embaxada havian manat cridar
brassos per a las dos horas del die present, abans
de tornar resposta a vostra senyoria deurien
consultar-la // 22r // ab los dits brassos. Y axí,
donant rahó de açó a vostra senyoria, lo suplican sie servit tenir a bé de donar loch a dits deputats a la consulta d’esta matèria ab tots los estaments, que·u rebran a singular mercè. De la
ressolució donaran encontinent rahó a vostra
senyoria confiats de la mercè que esperen rèbrer
de vostra senyoria, offerint-la servir en tots
temps y accasió ab la deguda correspondència.»
E tornats dits senyors embaxadors, feren de resposta a ses senyories que ells eren anats en la
casa de la ciutat, hont estava congregat lo savi
Consell de Cent, y havien explicada la dalt dita
embaxada de paraula y aprés donada per scrits
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, y que dits senyors consellers y savi
Consell de Cent havien fet de resposta que estimaven en molt la mercè que·ls feyen dits senyors deputats, y que disgregarien lo savi Consell
de Cent, y que dits senyors deputats estiguessen
serts que en tot lo possiblea servirien a ses senyories guardant en tot la uniformitat de las dos
cases. En aquest mateix die lo doctor en medicina Antoni Tristany, present en lo consistori de
ses senyories, mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories ha fet relació com lo magnífich Miquel Mora, deffenedor del General y
present casa de la Deputació, està detingut de
malaltia corporal, per rahó de la qual no li és
possible poder acudir a la obligació de son offici, lo que ha dit saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La qual relació manaren fos
continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos, cridats pel die de aÿr, en los quals
// 22v // entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstic, los senyors: Don Ramon de Semmanat,
ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
lo doctor Francesch Morillo, ardiaca major y canonge de la Seu de Urgell, Fructuós Bisbe Vidal
canonge de la Seu de Barcelona, don Galceran
de Semmanat, canonge de Barcelona, lo doctor
Gervasi Granell, canonge de Barcelona, Joseph
Rovira y Boldó, canonge de Barcelona, lo doctor Miquel Joan Zona, canonge de Barcelona,
Joseph Rovira y Boldo, canonge de Barcelona,
lo doctor Francesch Tavarner, canonge de Barcelona, lo doctor Hierònym Roig, sacristàb y
canonge de Barcelona, don Francisco Sans, canonge de Barcelona, fra don Miquel de Torrelles, don Ramon de Queralt, canonge de Barcea. a continuació ratllat, sa.
b. sacristà y interlineat.

lona, don Luis Copons, degà de Gerona, lo
doctor Francesch Puig, canonge dea Tortosa, lo
doctor Diego Palau, canonge de Vich, lo doctor don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, fra don Joseph Junyent, monjo de Ripoll, lo
doctor Pau del Rosso, degà y canonge de Barcelona, don Joachim Carbonell, canonge de
Barcelona, lo doctor Vicents Prèxens, canonge
y capiscol de Leyda; per lo estament militar, los
senyors: Luýs Lull y de Boxadors, don Francisco Grimau, // 23r // don Joseph Amat, don Joseph Tarré, don Joseph de Ardena, Galceran
Dusay, Joseph Jover, don Miquel Agulló, don
Joseph Olmera, Francesch Puig Janer, don Ferrando Fivaller, Francesch Casademunt, Vicents
Valls, don Aleix Grimau, Galceran Cohorts y de
Soler, don Francisco Junyent, don Pedro de
Erill, don Joan de Semmanat, Narcís Ramon
March, Francesch Valls y de Casademunt, Joseph Spuny, Francesch Foix, don Miquel Çalbà,
don Joseph Cortit, Hierònym de Gàver, don
Jayme Falcó, don Jacinto Vilanova, Joan Castelló, Hierònym de Calders, don Diego de Lentorn, // 23v // don Francesch de Cartellà, don
Garau Alemany, Alexandre de Boxadors, Joseph Antich, don Phederich Bosch, don Miquel
de Rocabertí, don Joan Junyent, don Francesch
de Vallgornera y Senjust, Francesch Joan de
Vergós, don Phelip de Sorribas, Rafel de Surribes, don Francisco Sans, don Vicents Magarola,
don Francesch de Lupià, don Joachim Margarit
y Reguer, don Aleix Semmanat, don Ramon de
Copons, Rafel Ferrer, don Pedro Aymerich,
don Francisco Vilalba, don Joseph Calvo, Joan
Soler, Joan Carreras, Pau Jordi Boquet, lo doctor Àlvaro Antoni Bossa, Sebastià de Miralles,
don Cèsar Babau y de Vilallonga, don Anton
Meca, don Joan de Peguera, // 24r // don Bernat Terré, Domingo Moradell, Joan Frígola y
de Lordat, don Jacinto Alemany, don Pedro Reguer, Joan Sarrago, don Miquel Sans, Fancesch
Càllar, Alberto de Torme y don Luýs Torme;
per lo estament real, los senyors: conseller en
cap de la present ciutat, Ramon Romeu, Jaume
Demians, Bernat Valencas, Balthesar Cassar,
Jaume de Navel, Joan Batista Codina, Joseph
de Urrea, Hierònym Romeu, Miquel Cervera,
Jacinto Sala, Joseph Molins, Agustí Pexau, Joseph Novell, Francesch Mauri, Agustí Dalmau
// 24v // Joseph Damians, Antich Servat major,
Jaume Bru, micer Aleix Tristany y Joan Sellers.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta per la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor: En la última convocació
de brassos tinguts en orde dels proccehiments
que los officials reals y de la Capitania General
a. a continuació ratllat, Barcelona.
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havien fet en la vila de Mataró y vila de Arenys,
despanyant de fet las portas de un studi de la
casa de Melchior Tria y Reniu, tauler del General, y dels magatsems de dit General, fent aprehensió de la roba que allí estava denunciada y
aportar-se-la’n de dits magatsems, resolgué vostra senyoria que lo vot dels magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats fet en dit negoci
fos posat en exequució; y per occassió de una
intima que als vint-y-vuit de juliol proppassat
aportà Luys Riera, verguer de la Real Audiència,
la qual contenia que Miquel Joan de Montredon havia proposat dubte en la Real Audiència
dels dits procehiments per ells fets en dita vila
de Mataró, pretenent no haver ab aquells contrafet a las constitucions de Cathalunya, capítols
y actes de cort, privilegis, pràcticas y styls de la
present casa, y que dit dubte havia admès la
Real Audiència, resolgué vostra senyoria que la
mateixa nit, sense disgregar-se lo consistori, se
ajuntassen los magnífichs assessors ordinaris del
dit General, advocat fiscal y doctors aplicats, y
aquells conferissen la matèria y donassen son
parer en scrits, y aquell se referís en la junta de
las divuit personas eletas per a que ab madur
consell poguessen // 25r // prosseguir la matèria
y procurar los medis convenients per a alcansar
lo reparo dels prejudicis que ja rebia la Generalitat dels dits procehiments. Los nostres predecessors, la mateixa nit, sens disgregar-se, iuntats
dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, y
consultaren lo fet de dita intima. Aquells, prés
de haver tingut molt largas conferèncias per los
motius expressos en lo vot què legirà a vostra
senyoria y altres, foren de parer que, no obstant
la causa del dubte intraduhïda en lo Real Consell per dit Miquel Joan de Montredon, a la
qual no·s debia comparèxer, com no·s comparegue, ab altres exemplars podian los deputats
conèxer dita causa y procehir en ella comforme
los capítols de cort y privilegis del General, usos
y costums de aquell, y comforme en los dits
exemplars s’és acostumat en altres consemblants occasions de procehir, procehint primer
per major justificació una embaxada solempne a
sa excel·lència, donant-li rahó del prejudici
que·s fa al General en haver admesa dita causa lo
Real Consell per tocar merament a la jurisdicció
del General. Est vot referirem a las divuit personas dels tres estaments, y inseguint lur consell
posarem en exequució aquell fent embaxada a
sa excel·lència, la qual ab la resposta se legirà a
vostra senyoria. Y per quant, instant dit Miquel
Joan de Montredon y altres, la dita causa de
dubte en la Real Audiència se passave avant en
ella per part del procurador fiscal del General, se
presentà suplicació en nostre consistori, dient
que per capítols de cort, privilegis, usos y observança e pràctica de la present casa, la declaració
de dit dubte // 25v // tocava a nostre consistori y
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assessors ordinaris del General, per ser los dits
procehiments sobre fets de la Generalitat, per
tractar-se de las robas y mercaderias que estaven
denunciades y recondides en las casas dels magatsems del General, suplicant-nos nos declaressen jutges competents, y que no tocave a la
dita Real Audiència. Nosaltres, de consell dels
nobles y magnífichs assessors y doctors aplicats,
vist lo procés y privilegis, constitucions, usos y
observança de la present casa y diversos exemplars, proferiren sentència y ab ella, nos declaràrem jutges competents de dita causa privative
per ser sobre fet mer de la Generalitat y que no
toca a la Real Audiència, manant publicar dita
sentència. Y se féu embaxada a sa excel·lència,
avisant-lo de dita declaració y suplicant-lo fos
servit manar al magnífich regent la real Cancelleria y doctors de la Real Audiència revocassen
la admissió y declaració feta en dita Real Audiència en dita causa de dubte y aquella nos dexassen com a jutges competents per ser fets sobre matèria de la Generalitat. Y també se
representà a sa excel·lència que don Francisco
Gutierres, sargento maior y governador del
Castell de Salses de fet, acompanyat de alguns
soldats, anaren en la casa de la duana del General de la vila de Salses y romperen les portes y
se’n portaren una bala de tabaco hi havia allí
manifestada per compte de Francisco Joffre,
mercader, y que fos servit remediar tant gran
prejudici causat al General. Sa excel·lència fou
servit respòndrer, quant a la causa del dubte,
que no podia manar revocar per haver-ho fet lo
Real Consell, y que desijava fer mercè adaquest
Principat si li fos possible, y en lo de la aprehensió de dit tabaco, que no·n sabia res ni se era fet
de orde seu, comforme vostra senyoria veurà ab
dita embaxada y resposta y de la carta del deputat local de la vila de Perpinyà, que tot se legirà a
vostra senyoria. Y estant los negocis sobredits
en est estat, la Real Audiència, als tres del corrent mes, féu declaració de la dita causa de
dubte, y axí // 26r // mateix en nostre consistori,
de consell dels dits noble y magnífich assessors y
doctors aplicats, declaràrem no estar estrets a
obehir lo contingut en las intimas fetas a nosaltres a nostre síndich procurador fiscal del General de la dita declaració, y que fos intimat ab
procurador fiscal de la règia cort y demés littis
consortes, com en effecte se intima puntualment. Y de tots estos procehiments se ha donat
avís als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent, molt il·lustre capítol y bras militar, suplicant-los afavorissen nostra pretensió y
procurassen ab sa excel·lència alcansar la revocació de tots los dits procehiments, tant preiudicials a las Generalitats, comforme vostra senyoria veurà ab les embaxades y respostas, que tot
se legirà a vostra senyoria. Y també se ha declarat torb contra Miquel Joan Montrodon, agua-

sil real, y de Magí Traver, procurador fiscal de la
Capitania General, per haver trobata haver
aquells turbat la libera exacció dels drets del General, administració y jurisdicció de aquell, ab
los dits procehiments fets en dita vila de Mataró, condemptant-los en esmenar lo dany y injuria que lo General ha rebut de aquells, tatxant-la
ab mil liures per quiscú, ab lo doble, iniungintlos que dins deu dies pagassen las ditas quantitats respective, y passat aquell si ab effecte no
pagaven ditas quantitats que se procehiria a exequució en las personas y bens de aquells, comforme capítols de cort y observances del General. La qual declaració de torb s’és intimada al
dit Montredon y Traver y se’n donà avís als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, molt il·lustre capítol y bras militar, suplicant-los continuassen las diligèncias y mercè
feya al consistori. Fent-se los procehiments y
continuant-se com està dit se ha tingut notícia
que en lo consell criminal se ha fet regalia contra // 26v // lo magnífich assessor ordinari del
General y dits doctor aplicats en esta matèria y
se·ls havia provehït provissió de captura, com
evidentment se veu dels procehiments que tots
los officials reals han fet, anant per las casas de
aquells sercant-los. Y lo die de aÿr, a las sinch
horas de la tarda, ab veu de pública crida per los
lochs acostumats de la present ciutat, instant dit
procurador fiscal de la regia cort, han citat ad fines banni al dit magnífich assessor y doctors
aplicats per a que dins tres dies comparegan en
lo consell criminal, no guiats ni assegurats,
comminant-los las penas de bandeix y altres que
per capítols de cort trobaran fahedor. D’est nou
procehiment també se ha donat avís als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent, y que lo mateix die de aÿr, havent tingut
nosaltres noticia que·y havia alguna cosa en frau
del General en algunes botigues d’esta ciutat,
donarem orde al noble don Jacinto Descallar,
official dels ploms del General, y a Rafel Bonastre, ajudant primer del scrivà major del General,
que anassen a fer regonexensa en las ditas botigas y requerissen als primers officials reals que
trobassen per a que·ls fes la assistència acostumada. Y los dits officials, posant en exequució
lo sobre dit orde, dit Rafel Bonastre trobà a
Joan Montalt, algutsir extraordinari, hi·l requerí li fes assistència per cosas del General, lo qual
no sols la denegà però de fet no volgué se levàs
acte de dit requeriment y captura a Joan Pau
Feliu, notari real, qui anave ab dit Bonastre com
a sustitut del escribà major del General. Y posà
aquell en la presó, ahont lo tenen, sens dexar-lo
parlar a persona alguna. Y la mateixa assistència,
al cap de una hora, demanà dit noble don Jacinto Descallar a dit Montalt, y axí mateix li dea. a continuació ratllat, aque.

negà aquella. Lo estat d’estos negocis y fets,
apar que va de mal en pijor, rebent lo General
tants grans prejudicis, danys y impediments //
27r // y turbacions a la libera exacció dels drets
del General, administració de aquell y jurisdicció del dit General que los sereníssims reys de
immortal memòria, axí ab privilegis com ab capítols de cort, à concedida als deputats, privativament a qualsevols officials majors y menors, y
no obstant las diligèncias han fetas nostres predecessors, desobre referides, y las que havem fet
des del die del nostre jurament, ab consell de les
divuit persones, nos apar que lo estat de matèria
tant grave y important, per ser del tot prejudicial a la dita exacció de drets, administració y jurisdicció del General, deviam referir-ho puntualment a vostra senyoria, y suplicació que en
tot lo concernent en dita matèria y fets nos
aconsellen lo que devem fer segons la obligació
de nostres officis, que ab lo consell de vostra
senyoria confiam alcansar lo reparo de tot y bon
succés, com convé al servey de Déu, de sa magestat y conservació de dita Generalitat y quietut del Principat. Y també rebrem mercè nos
aconselle vostra senyoria en orde de la embaxada que lo die de aÿr, a la tarda, reberem dels
molt il·lustres consellers y savi Consell de Cent.
La qual se legirà a vostra senyoria juntament ab
còpìa de la resposta feta per sa excel·lència a dita
embaxada.»
E legida la dita proposició, y demés papers en
ella mencionats, lo dit senyor conseller en cap
prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la present ciutat, per
consultar aquells ab sos companys. Y al cap de
una hora, poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits brassos. Y encontinent los dits senyors de dita junta de dits
brassos votaren quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y consideració, y aconsellaren a
ses senyories que tots los caps contenguts en la
proposició sian remesos a la sensura de dits deputats // 27v // y de la Divuytena, per a que las
matèrias contingudes en la proposició las continuen ab lo zel y puntualitat que fins avuy les
han diligenciades, y ab la maduresa que ha acostumat operar y effectuar les demés coses que corren a la obligació de lur càrrech.
Diumenge a VIII. En aquest die se ajuntaren ses
senyories en la present casa a las vuit horas de la
matinada, juntament ab las divuit persones eletas per a tractar de la matèria corrent. En aquest
mateix die lo molt il·lustre bras militar, per
medi dels noble y magnífich senyor don Francisco Vilalba, Francesch Valls y Casademunt ya
a. y ... Navel interlineat.
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Jaume de Navel, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren a ses senyories en lur consistori una
embaxada en resposta de la per ses senyories feta
a dit il·lustre bras militar, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren per scrits, iuntament ab la resposta que sa excel·lència los havie
feta a la embaxada que per part de dit estament
acerca dita matèria corrent li fonch feta a quatre
del correnta. Las quals embaxada y resposta manaren legir al scrivà major y secretari del General, y legides fossen contínuades en lo present
dietari. La embaxada és del tenor següent:
Embaxadab del bras militar feta als senyors deputats. «Molt il·lustre senyor: La honra y mercè
que reb lo bras militar en fer-lo vostra senyoria
ab tanta puntualitat sabedor dels procehiments
acerca de las matèrias corrents, ab la maduresa y
cuidado que·s veu, diligèncias per vostra senyoria tenen // 28r // grangeada los desigs que lo
bras ha demostrat sempre servir a vostra senyoria, y de nou procura se offerescan occasions en
que estos pugan dar alcanse a las obras per a que
en ellas experimente vostra senyoria lo cuydado
ab que sabrà empèndrer las que aparexeran, és
del servey de vostra senyoria, a qui entrega la
resposta que en escrits després de dos dies fou
servir dar lo senyor virrey a la embaxada que per
part de aquest bras se li féu, per a que enterat
vostra seyoria de la paraula (que ja se li donà) y
de la de scrits, ab major assierto deslibere en lo
que aquest bras puga ser de importància, restant
assegurat que si primer en las obligacions, sebrà
ser lo primer en servir-las.»
Respostac de sa excel·lència a la embaxada li ha
feta lo bras militar. «A la embaxada que per part
de vostra senyoria explicaren, a quatre del corrent, a sa excel·lència don Francisco Vilalba y
altres cavallers, diu sa excel·lència que molt
abans que aquella se li donàs Miquel Joan de
Montrodon, aguasil ordinari de sa magestat, y
altres ministres y officials reals, havien introduhida en la Real Audiència causa del dubte
que per observança de la constitució de Cathalunya, comensant: «Poch valdria», y altres aplicables havien firmat en rahó dels procehiments
de que fan quexa los deputats del General de
Cathalunya. Y en dita causa sia estat declarat
servada la forma de ditad constitució, que per los
dits officials, ab los procehiments fets en la vila
de Mataró, instant lo procurador fiscal de la Capitania General no era estat contrafet a constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort,
privilegis, usos ni styls de dit General, y que per
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, li fonch feta.
Embaxada ... deputats interlineat al marge esquerre.
Resposta ... militar interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat, declaració.

consegüent la declaració feta per los deputats en
rahó de dit negoci, ab tot lo de aquella seguit,
era nul·la y com a tal havia de ser cassada y revocada, annul·lada y borrada dels registres de la
Deputació. La // 28v // qual declaració procehint legítim procés feta en força de ditas constitucions y que per disposició de aquelles, dels
usatges de Barcelona, capítols y actes de cort y
observança de la Real Audiència ha y deu ésser
precissament observada y exequutada, provehint contra los contrafactors per los remeys que
per usatges de Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort y la pràctica de
aquells estan estatuïts y ordenats, majorment en
negoci que toca tant com aquest a la jurisdicció
y regalias de sa magestat, a las quals faria sa excel·lència molt gran preiudici, fent lo que dits
deputats li han demanat. Los quals és cert, que
lo que fan no esen son cas, com no·s tracti de
exacció dels drets del General, perquè aquells se
offeriren pagar ab real oblació antes que fessen
procehiments alguns, ni se entràs en los magatsems del General de la vila de Mataró, y encara
abans de entrar en dits magatsems per a fer en
aquells aprehensió de les robes que en ells havia
de contrabando, per major justificació de dits
procehiments, per medi del magnífich micer Joseph Massó, doctor del Real Consell, demanà sa
excel·lència als deputats que enviassen un assessor o altra persona a la vila de Mataró per a assistir als ministres de la Capitania General en los
procehiments que havien de fer: regonèxer dits
magatsems y fer aprehensió de les robes que en
aquells hi havia de contrabando. Lo que dits deputats recusaren fer, enviant a Mataró sos ministres sols per a contradir y no per assistir. Lo
que vehent sa excel·lència li fonch forsat, en renitència de dits deputats y delsa officials del General que trobaren en Mataró, que tots recusaren obrir dits magatsems, manar-los obrir y
regonèxer tot lo que ha tingut sa excel·lència
obligació de fer per observança y exequució de
les crides reals per ell de orde de sab Magestat
manades publicar, privant lo comers de les coses
de França en tant gran beneffici de la monarquia delc // 29r // rey nostre senyor y pública utilitat de aquest Principat, attenent a la qual y al
servey de sa magestat, que·s tan propi de vostra
senyoria y de sa innata fidelitat, confia sa
excel·lència que ajudarà vostra senyoria per sa
part a que cesse la contradicció que·s fa a cosa
tant justa.»
E ses senyories feren de resposta que estimaven
al dit estament la honra y mercè los fayen y lo
a. dels interlineat.
b. a continuació ratllat, excel·lència.
c. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1807.
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bon cuidado tenen dels negocis corrents. En
aquest mateix die, en la tarda, los dits senyors
deputats y oÿdors reberen en son consistori una
carta del il·lustrissim y reberendíssim senyor bisbe de Urgell, de set del corrent, ab la qual donà
avís a ses senyories que, per las moltas occupacions se li offeriren en dit son bisbat, no li és
possible acceptar lo càrrech de visitador en lo
qual fonch extret als dos del corrent. Y que per
dit effecte à firmada procura al canonge Pere
Joan Pleja. La qual carta, legida per lo scrivà
major, manaren fos cusida en lo present dietari,
signada de letra C. En aquest mateix die, en la
tarda, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi dels molt reverent Francesch
Puig, canonge de la Seu de Tortosa, Hierònym
de Calders, donzell, y Bernat Valensa, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor lochtinent capità general de la magestat
del rey nostre senyor en aquesta província acerca de la matèria corrent una embaxada, la qual
és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Divendres proppassat, que comptàvem a sis del corrent // 29v // més de agost, fonch publicada de
part de vostra excel·lència una crida, contenint
en effecte que com los doctors Francesch Vidal,
assessor del General de Cathalunya, don Francisco Roig de Mendoça, Bernat Sala, Francesch
Lenas, Joan Pere Fontanella, Narcís Peralta,
don Diego de Pas, y Francesch Cornell, consultor del General, sien estats devant vostra excel·lència per lo procurador fiscal de la règia
cort impetits y acusats de alguns crims y delictes
per ells comesos y perpetuats, y se sien ocultats
y absentats, que los sobredits, dins tres dies
comparegan personalment devant de vostra excel·lència y real consell a respòndrer y dar rahó a
las cosas de las quals són estats impetits y acusats, ab comminació que si no comparexeran seran bandejats y procehits contra de ells y quiscú
de ells segons que per constitucions y usatges
de Cathalunya està disposat. De la qual crida y
contingut en ella los deputats del General han
tingut notable sentiment, perquè segons lo tenor de aquella apar que los delictes dels quals
los dits assessors y advocats se diu estan impetits
consisteixen en haver aquells aconsellat a la Generalitat, axí per las paraulas de assessor y consultor en ditas cridas posades com per ésser dits
assessor y advocats personas tant notòriament
abonades, que de ellas no·s sap ni pot resumir
altra causa, essent com és la de aconsellar al assessor forçosa y als advocats permesa, segons capítols de cort. Y altrament y estant dits assessor
y advocats occupats en dit no·s podia pretèndrer ésser ocultats y absentats, y per haver-se’ls
prefigit termini de tres dies, essent lo ordinari
styl en tals cridas posar-ho de deu dies, y també

per ser dits procehiments prejudicials a la exacció dels drets, administració y jurisdicció del
General y sas prerrogatives. Per tant, los dits deputats suplican a vostra excel·lència, extrajudicialment, sie de son servey manar revocar dits
procehiments y no permètrer se passe més avant
en aquells, perquè ab ells nos leve la libera facultat als deputats de demanar consell y a sos assessors y advocats de aconsellar-lo, que ho rebran a
singular mercè.»
30r

E aprés, tornants dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells
havien reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havien explicada primer de
paraula y aprés donaren a dita sa excel·lència de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que dita sa excel·lència, rebuda aquella, los feu de resposta que respondria. E als nou
de dits mes y any los dits senyors deputats y oÿdors, per medi de Joan Pau Oller, scrivà de manament, reberen un paper contenint la resposta
que sa excel·lència feya a la embaxada que lo die
de ayr li fonch feta, la qual legida manaren fos
continuada en lo present dietari. Que·s del tenor següent:
«A la embaxada que lo die present han explicada en nom de vostra senyoria lo canonge Francesch Puig, Hierònim Calders y Bernat Valencas, lo qual comensa: Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Divendres proppassat», etcètera
diu sa excel·lència que contra los anomenats en
dita embaxada instant lo procurador fiscal de la
règia cort se ha procehït en lo real consell, y que
segons los mèrits del procés de regalia en la règia
cort actitat ha aparegut que, comforme a justícia
y als Usatges de Barcelona, constitucions de
Cathalunya, capítols y actes de cort, se havia de
procehir a la publicació de les crides que·s feu als
sis del corrent, y que sempre que los cridats ab
elles se presentaran, se’ls amostrarà lo procés en
lo qual veuran las causas que han mogut lo consell, y sa excel·lència tindrà la mà per a que se’ls
guarde justícia, ab que pus que proceheix segons los drets de la pàtria la observança dels
quals tant affecta sa excel·lència és just no tingue
vostra senyoria desconsuelo algú per dita occasió, lo que tindrà respecte a la conservació dels
drets del General y administració de·lls ho procurarà sempre ab particular attenció.»

30v
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En aquest mateix die, en la tarda, se ajuntaren
les divuit personas eletas en companyia de dits
senyors diputats. Y estigueren junts tractan de la
matèria corrent fins a les deu de la nit assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats. En aquest mateix die se envià a sa magestat, que Déu guarde,
un memorial, informant-lo ab ell de la justícia
tenen los deputats acerca dels procehiments fets
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per los officials de la Capitania General en las
casas dels magatsems del General de la vila de
Mataró, lo qual manament fou cusit en lo present dietari, lo qual és signat de letra A.
Dilluns a VIIII. En aquest die, a les vuit horas de la
matinada, se ajuntaren les divuit persones eletes,
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats. Los
quals, en presència de ses senyories, tractaren de
la matèria corrent. En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment ab cotxos en la
lotja de la mar de la present ciutat per a continuar
lo encantat y arrendar los arendaments de las bollas que no són encara arrendades. En aquest mateix die, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre y reverent senyor Pere
Joan Pleza, prevere y canonge de la Seu de Barcelona, com ha procurador ab bastant poder del
il·lustríssim y reverendissim senyor don Pau Antoni Duran, per la gràcia de Deu bisbe de Urgell,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder
del discret Hierònim Vilabrossa, notari públich
de la vila de Sanahuja, als sis del present y corrent
més de agosta // 31r // com dit notari ab sas certifficatòrias letras ne fa fe, en dit nom ha renunciat lo càrrech de hu dels visitadors, en lo qual era
estat extret a dos del corrent dit il·lustrissim y reverendissim senyor bisbe, son principal, per justas causas lo ànimo de dit son principal movents,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrerli la dita renunciació y fer extracció de altra persona en son loch, que dit son principal ho rebria
de la mà de ses senyories a singular mercè. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de
cort los és licit y permès. Presents per testimonis
lo noble don Francesch de Vallgornera y Senjust,
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a X de agost. En aquest die, a las set
horas de la matinada, se aiuntaren las divuit personas eletes, assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats, en la qual junta foren presents los senyors deputats y oÿdors, en la qual se tractà largament de la matèria corrent.
En aquest mateix die, en la tarda, lo molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona, per medi
dels senyors don Luys Cassador y lo doctor don
Jacinto Descallar, canonges de la Seu de Barcelona, reportaren a ses senyories en son consistori una embaxada, contenint la resposta de la que
per part de ses senyories fonch feta a dit molt
il·lustre capítol a set del corrent. La qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en
scrits. Del tenor següent.
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1808.
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Embaxadaa del Capítol de la Seu als senyors deputats. «Molt il·lustre senyor: Lo haver retardada la resposta los canonges y capítol d’esta // 31v
// Sancta Iglésia, a la que rebí de vostra senyoria
a set del corrent per don Jacint de Vilanova y
Jaume Damians, fou occasió lo esparar la resolució pendrian los brassos. Però com en ells se
remeté de nou a vostra senyoria y a les persones
eletes ha aparegut al Capítol y canonges d’esta
Sancta Iglésia obrar de nou a vostra senyoria,
offerint-se de servir a vostra senyoria ab los medis aparexeran convenients y necessaris, en beneffici de la matèria corrent assegurant a vostra
senyoria de nostra voluntat que estava sempre
molt prompta a son gust y servei y de vostra
senyoria.»
E ses senyories respongueren, oÿda la dita resposta, que estimaven en molt la mercè que·ls
feya lo dit molt il·lustre capítol, y que en tota
occasió la tindrian en perpètua memòria.
En aquest mateix dia, en la tarda, se féu extracció de hu dels visitadors del General en la forma
ordinària, en loch del molt il·lustre y reverendíssim senyor Bisbe de Urgell, lo qual a dos del corrent fonch extret en hu dels visitadors per lo
bras ecclesiàstich, attès ha renunciat lo dit càrrech de visitador, comforme disposició del capítol primer del nou redrés, en presència dels
brassos y de nou testimonis, los quals testimonis
serviren de brassos. Y foren los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Pau del Rossó, degà y canonge de la Seu
de Barcelona, don Francisco Sans, canonge de
la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Prexens, cabiscol y canonge de la Seu de Leyda; per
lo estament militar, los senyors: don Luýs Terré, // 32r // don Luýs Torme, Jordi de Fluvià;
per lo estament real, los senyors: Joseph Quintana, micer Francesch Claris, Rafel Vivet. Y encontinent fonch feta extracció en la forma que
sol fer la de deputats y oÿdors, y fonch extret en
visitador en loch del dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell lo molt il·lustre
fra Antoni Mantilla, abat de Banyoles. En
aquest mateix die los dits senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, per part del il·lustríssim y reverendíssim senyor Bisbe de Barcelona, una embaxada reportada per lo doctor
Hierònym Roig, sacristà maior, y don Galceran
de Semmanat, canonges de la Seu de Barcelona,
acerca de la matèria corrent, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren y liuraren a
ses senyories en scrits. Del tenor següent:
«Muy il·lustre señor: El obispo de Barcelona, atendienndo a su oficio pastoral y a lo mucho que deve
a. Embaxada ... deputats interlineat al marge esquerre.

a vuestra señoría, ha deseado y desea se compongan las diferencias que han resultado entre vuestra señoría y los ministros reales por occasión de la
contención que se ha travado por la ropa // 32v //
que se sacó del magacén de la tabla de Mataró. Y
para que esto se consiga representa a vuestra señoría será de gran conveniencia que por algunos
días, por una y otra parte se suspendan los procedimientos, quedando las cosas en el estado y términos en que el presente se hallan, sin que en el
interín se innove en nada, con que los señores que
han entrado de por medio podían continuar los
officios començados con más quietud y con esperanças de que todo sea cómodo. Vuestra señoría lo
concidere y le mande avisar de su voluntad, con
presupuesto de que quedará por cuenta de dicho
obispo el suplicar a vuestra excelencia del señor virrey y al real consejo lo mismo, prometiéndose que
siendo (como es) el partido propuesto justo, igual y
proporcionado a la buena dirección del negocio
del servicio de nuestro señor, de su magestad y benefficio de la causa pública, se admitirá.»
La qual, legida per lo scrivà major y secretari del
General, respongueren dits senyors deputats
que agrahian a sa senyoria la mercè y zel tenia
de las coses del present Principat, y que ells consultarien lo paper y de la resolució se pendria ne
donarian avís a sa senyoria.
En aquest mateix die, en la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi del
doctor Francisco Tavarner, canonge de la Seu
de Barcelona, Francesch Puigjaner, donzell, y
Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent una embaxada acerca de la
matèria corrent en resposta de la per dits senyorsa consellers. La explicaren primer de paraula y aprés donaren y liuraren en scrits, juntament ab un memorial // 33r // o summari
contenint tot lo procehït y fet acerca de la matèria corrent desde 19 de juliol. La qual embaxada
és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Responent a la embaxada per vostra senyoria feta a sis del corrent, la
qual explicà don Ramon Olmera y Antoni Caver, diuen los deputats que, havent consultat la
dita embaxada en los brassos tinguts als set del
corrent, los quals cometeren la resposta d’ella a
dits deputats y a la Divuytena, ab parer d’ella,
ab tot effecte suplican a vostra senyoria que ab
las finesas que sempre à mostrat acudir al reparo
de las contrafaccions de las constitucions, privilegis, capítols y actes de cort, usos y costums de
la casa de la Deputació en matèrias que han importat al beneffici de la Generalitat, majorment
a. a continuació ratllat, deputats.
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en que tant interessa vostra senyoria y las demés
universitats del regne, se servesca afavorir-las,
essent com són en beneffici de tots y del universal remei del Principat, ab los medis que a vostra
senyoria més a propòsit li aparexeran proporsionats a la conservació de las ditas constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de cort, privilegis, usos y costums de la dita casa de la Deputació, tenint y conservant la uniformitat que vostra senyoria té tant offerta ab ses embaxadas
d’estas dos cases, puisque de tenir-la y perseverar-la, se pot promètrer lo bon èxit que se espera.»
Y lo memorial és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Per a assenear a vostra
senyoria de tot lo fet succehït en las matèrias corrents, des dels denou de juliol pròxim passat
fins lo die present, // 33v // à aparegut als deputats, antes de respòndrer a la embaxada de vostra senyoria feta per don Ramon Almera y Antoni Càrcer, als sis del corrent, informar
suscintament a vostra senyoria d’ell en aquest
paper, per a que enterat de la molta justícia del
General, ab més seguretat puga vostra senyoria
continuar la igual correspondència que sempre
ha tinguda ab lo consistori, prenent las causas
d’ell com ha interès propi de esta ciutat. Als 19
de juliol proppassat, entre las deu y onse horas
de mig die, arribà lo magnífich micer Joseph
Massó, doctor del Real Consell, en lo consistori
dels dits deputats, y digué que sa excel·lència
havia entès que en los magatsems del General
de la vila de Mataró hi havia molta roba de contrabando y que sa excel·lència havia enviats officials per a regonèxer si en dits magatsems se trobava tal roba. Y que axí tinguessen ab dits
deputats de enviar·i un official preheminent, per
a que pogués assistir als officials que sa excel·lència havia enviats per fer dita regonexensa,
assenyalant y advertint que aparexia podia ser
algun assessor del General. A la qual embaxada
respongueren dits deputats que attès estaven
actualment occupats ab la novena de la habilitació los tingués per escusats sino tornaven de resposta promptament, la qual tornarien prest a sa
excel·lència. Y replicant dit micer Massó que lo
cas requeria prompta resposta per lo perill que·y
havia en la tardança, encontinent, conferint la
matèria la importansa y gravedat de la demanda,
per ser un cas inhusitat, y que era forçós per la
bona direcció d’ell consultar los assessors, los
manaren cridar encontinent. Y en presència de
dit Massó respongueren que, per ser lo cas tant
grave, era impossible poder-se pèndrer prompte
resolució, y dexant y porrogant la habilitació
que estaven fent, consultaren lo cas ab dits assessors. Y la consulta resolgué que·s enviàs a lo
magnífich advocat fiscal a sa excel·lència, y de
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part del consistori li digués tot lo que dit Massó
havia explicat en ell en son nom y que dit consistori no podia // 34r // consentir al que sa excel·lència demanava per ser cosa prejudicial als
drets y prerrogativas del General, per comforme
capítols de cort, privilegis, usos y costums de la
Generalitat ningún official real pot entremètre’s
ni per modo de jurisdicció y altrament, tocar
cosa de dit General, suplicant a sa excel·lència
no consentís se fassen semblants procehiments,
ans ves si podia trobar forma per a ajustar dit fet
y conferir-lo ab persones o altrament per a que
pogués pèndrer expedient que fos en servey de
sa magestat y sens perjudici de les prerrogatives
de dit General. A la qual embaxada que fou entre las onse y las dotse antes de mig die respongué sa excel·lència que lo demanar assistència al
General més era de cortesia que de necessitat y
que no y havia loch de conferència. Tornantse’n dit fiscal ab dita resposta, en lo punt que
explicave aquella al consistori arribà en ell hu
dels arrendadors dels drets del General hi·ls referí de paraula com actualment en dita vila de
Mataró estaven rompent las portas dels magatsems del General de dita vila, donant a dit consistori una carta de Melchior Tria y Reniu, tauler en dita vila de dit General, dirigida a Anton
Muxiga, la data de la qual era de dit die de 19
de juliol, ab que li scriu com lo doctor micer
Rafel Puig, de la Reial Audiència, iuntament ab
los officials de la Capitania General, eran en dita
vila de Mataró y obrian tots los magatsems del
General, comensant per sa casa, ab molt gran rigor, y que ell feya las protestas que parexian
convenients. Per occasió del qual avís los deputats enviaren encontinent a micer Joan Çabater,
assessor, y micer Jacinto Fàbregues, advocat fiscal, que leshores eren de dit General, a effecte
que ab requestas y informacions y altres medis
de justícia procuràs que en tot cas la jurisdicció
del General restàs il·lesa. Y dit // 34v // Çabater
y fiscal, en virtut de dit orde, arribat en dita vila,
donà diversas requestas y protestà a Miquel
Joan de Montredon, aguasil real, Magí Traver,
procurador fiscal de la Capitania, y altres officials reals y demés persones que li aparexia turbaven la jurisdicció de la Generalitat. Estant las
cosas en lo estat prop dit rebé una carta lo consistori de dit micer Sabater dada en Mataró a
vint de juliol proppassat, en la qual scrivia que
micer Puig y ell havian aplassat, que attesas las
dificultats hi havia en lo que se intentava cada
hu donàs rahó a sos superiors y que no·s passas
avant en tràurer robas dels magatsems sens tenir
resposta del que se·ls ordenaria., Y no obstant lo
tractat, sens donar altra rahó a dit Çabater, los
dits ministres reals continuaren despanyar los
magatsems y tràurer roba de aquells. Aprés entenent lo consistori que en lo fet dalt referit per
los ministres reals se publicava hi havia alguna
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equivocació, determinà als vint-y-hu de dit mes
enviar una embaxada a sa excel·lència per medi
de micer Pau Benet Mas, servint lo offici de advocat fiscal, ab lo qual referí lo dit fet com està
en lo dit present paper. A la qual sa excel·lència,
responent als vint-y-quatre de dit més, no digué
cosa que contrariàs, ans de la resposta se infereix
ser aquella verdadera. Per major calificació de la
justícia del General consultà lo consistori lo present fet ab lo assessor, advocat fiscal, y molts
doctors graves associats de la present ciutat. Y
tots unànims y comformes resolgueren que dits
procehiments encontraven directament ab les
generals constitucions, capítols y actes de cort,
privilegis y costums de la Generalitat, y que per
aquells se trobava impedida la exacció, administració y jurisdicció del dit General, y que lo consistori podia rèbrer informació y procehir contra los que·s trobarien culpables comforme //
35r // disposa lo dret municipal d’esta provincia
y com en semblants casos se ha acostumat proseguir. No obstant dit parer lo consistori, antes
de exequutar lo aconsellat, als vint-y-sinch del
passat ajuntà brassos, en los quals assistí lo senyor conseller en cap de la present ciutat, y en ells
donà rahó de tot lo sobre dit y del que aconsellaven lo assessor advocat fiscal y doctors aplicats en dit negoci, fent legir son vot. Y dits brassos aconsellaren a dit consistori, prevalent en
ells lo vot de dit senyor conseller, que·s fes una
Divuitena dels tres estaments, ab consell de la
qual guiàs dit consistori los presents negocis per
los medis aparexerian convenients, lo que fou
exequutat. Y prevalent en la Divuitena, que·s
seguís lo vot dels assesors y advocats aplicats,
fent-ne sabedors als tres estaments. Ajuntant
brassos per dit effecte feren als vint-y-vuit de dit
altra vegada convocats, y en ells se dóna rahó no
sols del que la Divuitena sentia y aconsellave
però encara de una intima que se havia feta en
lo consistori dit die, en que·s deya que Miquel
Joan de Montredon y altres havien firmat dubte
devant lo magnífich regent la real Cancelleria,
que admeté aquell per occasió de las requestas
al dit presentades per los officials del General
que·s trobaven en la vila de Mataró per occasió
dels procehiments que lo dit y altres en aquella
feyen en prejudici de la Generalitat. Dits brassos
calificaren lo vot de dita Divuitena y ordenaren
que la mateixa nit se ajuntassen los assessors del
General y doctors aplicats y se·ls feu consultar lo
fet de la firma de dubte, y que en tot se seguís lo
que los dits aconsellarien ab parer de la Divuitena. Lo que fou puntualment posat en exequutió, anant-se disposant las cosas de la manera
que convenia per lo reparo dels prejudicis anava
cada die rebent lo General. // 35v // Als vint-ydos del corrent mes de agost, los assessors y advocat aplicats, seguint los exemplars que en negocis semblants se troban en lo archiu de la casa

de la Deputació, conciderant que lo dubte firmat per dit Montredon y altres aderints era
matèria tocant a la exacció y administració dels
drets del General, en la qual segons capítols y
actes de cort privilegis, usos y costums de la Generalitat quant occorre dubte algú la declaració
de aquell toca al consistori dels deputats, declaren que dit consistori ere jutge competent per la
declaració de dit dubte y que a ells sols y no al
magnífich regent la Real Cancelleria tocava la
dita declaració, la qual provisió fou intimada al
procurador fiscal de la règia cort. No obstant
dits procehiments fets per dit consistori, ab
consell de dits doctors, lo magnífich regent la
Real Cancelleria, ab conclusió feta en lo Real
Consell als tres del present y corrent més, declarà la forma de dubte en favor de dit Miquel
Joan de Montredon y altres, declarant que los
dits no havian contrafet a las ditas generals
constitucions, capítols y actes de cort, usos y
costums del General, y que los procehiments
fets per lo consistori declarant-se jutges competents de dit dubte eran nul·los y turbatius de la
jurisdicció real, y com a tal devien ésser borrats
dels registres de la Generalitat, la qual provisió
fou intimada al procurador fiscal del General.
Lo consistori, continuant en obrar lo que en
semblants casos és estat provehït per reparo dels
prejudicis resultants de las declaracions de semblants dubtes, ab parer de dits assessors y advocats aplicats, declarà als quatre de dit més que la
dita declaració del dit magnífich regent la Cancelleria no estranye a dits deputats, ans bé, que
aquella era nul·la per ser sobra matèria tocant a
la exacció y administració dels drets del General
// 36r // en la qual és lo consistori en força de
generals constitucions, capítols y actes de cort,
privilegis, usos y costums de la Generalitat, tribunal tant supremo com la Real Audiència, per
haver los sereníssims reys de immemorial
memòria comunicat sols en dits casos sa real jurisdicció a dits deputats sens que altra persona
en manera alguna se’n puga entremètrer. Als
sinch de dit més, aprés de ser-se substanciat lo
procés contra de dits Montrodon, aguasil, y
Magí Traver, procurador fiscal, resultant d’ell
que los dits en dita vila de Mataró havian turbat
la libera exacció dels drets y jurisdicció del General, de consell dels magnífichs assessors y advocats aplicats, lo fou declarat torb, condempnan-los en mil lliures, ab lo doble, segons lo styl
del dit General. Als sis de dit més, sots pretextu
que los magnífichs assessors y doctors aplicats
anaven latitant ab veu de pública crida, los han
cridat por los lochs acostumats de la present
ciutat que dins tres dies compareguen devant sa
excel·lència sots pena de bandeix, als quals ja
antes lo Real consell criminal havia fulminat regalia y feta provisió de captura, perquè deyen
havien aconsellat al consistori en las provisions
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dalt referidas (pus en los dits sent persones tant
abonades no·s pot pensar altre delicte sino lo referit) si bé la crida diu per delictes comesos. Axí
mateix, dit die de sis, havent entès lo consistori
que per la aprehensió de cert frau era necessari
fer certa regonexensa, ordenà al noble don Jacinto Descallar y a Rafel Bonastre, officials del
General, fessen dita regonexensa // 36v // y que
per dit effecte demanassen assistència al primer
official real trobassen. Y sent requerit per dit
Bonastre Joan Montalt, algutsir extraordinari,
no sols no la volgué fer, però encara capturà la
persona de Joan Pau Feliu, notari substitut del
scrivà major, perquè a requisició de dit Bonastre
volgué levar acte de la denegació de dita assistència. Y lo mateix Montalt, poch spay aprés,
sent requerit per dit noble don Jacinto Descallar de la mateixa manera, recusà fer dita assistència, per las quals derogacions, als set del
corrent se li declarà torb, comforme era just,
pus en matèrias d’esta qualitat vol lo consistori
procehir tant justificadament que en los procehiments no·y hage cosa molt justificada, en
tant que havent entès que lo magnífich regent
la Real Cancelleria y consell real calificaven dits
procehiments ab diversos exemplars que·s
diuen estan continuats en lo procés de la ferma
de dubte fet per dit Montredon y altres devant
dit magnífich reverent, procuraren ab totas veras haver còpia de aquells. Y havent offert donar-la Montserrat Puigvert, scrivà de manament
y notari de dit procés, aprés de haver anat diferint alguns dies donar-la últimament, ha dit que
no·u podia fer sens orde, lo qual fins lo die present no se li és donat. Y axí mateix havem fet diligèncias per a fer ditas scrituras del archiu real
Rafel Doménech, qui regeix aquell, ha feta la
mateixa resposta féu dit Puigvert, havent lo
consistori ab molta puntualitat manat donar
tots los procehiments fets per part de la Generalitat que han demanat los ministres reals. Als set
del corrent foren convocats los brassos, als quals
se donà rahó de tot lo succehït des de la última
convocació fins lo dit die, y en particular de la
resposta se havia de fer a la embaxada que per
part del savi Consell de Cent se féu als sis del corrent. // 37r // Y dits brassos, prevalent lo vot del
senyor conseller en cap, resolgueren que axí la
una cosa com l’altra se remete al consistori y Divuitena per a que en la forma més convenient
guiassen estas cosas al major beneffici de la Generalitat. Als vuit del corrent, per part dels deputats se féu altra embaxada al senyor Virrey,
contenint en effecte que dits deputats havian
tingut notable sentiment de la crida que sa excel·lència havia manat publicar, ab la qual se diu
que los doctors Francesch Vidal, assessor del
General de Cathalunya, don Francisco Roig y
de Mendoça, Bernat Sala, Francesch Lenes,
Joan Pere Fontanella, Narcís Peralta, don Die-
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go de Paz y Christòphol Cornell, consultors del
General, dins tres dies comparegan personalment no guiats ni assegurats devant sa excel·lència y Real Consell, y a effecte de respòndrer y donar rahó a las cosas de las quals són
estats impetits y acusats per lo procurador fiscal
de la règia cort, ab comminació de que si no
comparexeran serian badejats, perquè segons
del tenor de dita crida apar que los delictes dels
quals dit assessor y associats se diu estar impetits
consisteixen en haver aquells aconsellat a la Generalitat, havent prefigit termini de tres dies, essent lo styl ordinari en tals cridas deu dies, y
també per ser dits procehiments prejudicials a la
exacció dels drets, administració y jurisdicció
del General y ses prorrogatives, suplicant a sa
excel·lència mane revocar dits procehiments y
no permètrer se passe més avant pus se leva la libera facultat als deputats de demanar consell y a
sos assessors y doctors aplicats de aconsellar-los.
A la qual embaxada sa excel·lència respongué
que quant los advocats anomenats en dita crida
se ha procehït en lo Real Consell y que segons
los mèrits del procés de regalia en la règia cort
actitat á aparegut comforme a justícia, usatges
de Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort // 37v // se havia de proseguir a publicació de cridas y que sempre que los
cridats se presentaran se·ls mostrara lo procés,
en lo qual veuran las causas que han mogut lo
consell real y sa excel·lència tindrà a mà perquè
se·ls guarde justícia a bé, que puix se proceheix
segons los drets de la pàtria la observança dels
quals tant effecte sa excel·lència és just que no
tingan los deputats desconsuelo algú per dita
occasió. Lo mateix digué a les nou hores de la
nit, los deputats de consell de la Divuitena despediren a tota diligència un correu a Madrit, ab
carta per a sa Magestat y memorial, ab lo qual se
li donà rahó de tot lo succehït en estos negocis,
suplicant lo die de son real servey manar revocar
estos procehiments y de aconsolar estos sos fidelíssims vassalls reintegrar lo General ab sa jurisdicció. Lo dit despaig van acompanyat ab altras cartas dirigides a grandes titulars y altres
persones graves qui tenen estats en Cathalunya,
y se enten ésser ben effecte a esta província. Vuy
a 10 del corrent, de matí, se ha intimat dea part
del Real Consell, a instància del procurador fiscal de la Capitania General, del doctor Francesch Vidal, assessor de la Deputació, y a cada
hu dels advocats aplicats en ses cases, que sien
insertades les productes ab que·s veu que continuen procehiments contra d’ells. De manera
que per part del dit consistori se ha fet tot lo
possible per a assegurar-se que, ab los procehiments presents, no se ha fet sinó lo que lo dret
municipal, privilegis, usos y costums de la Gea. de part interlineat.
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neralitat permeten, no ser son intent usar de la
real jurisdicció sinó en los casos que los sereníssims reys són estats servits donar-la. Estos són
los procehiments de tot lo succehït fins lo die
present, de molta part dels quals vostra senyoria
té ja notícia // 38r // ab diversas embaxades,
però per què de tot la tinga seguidament á aparegut representar-los a vostra senyoria, per a
que sensure aquells y vege ab quanta justícia y
maduresa se ha procehït, y coneguda aquella
procure alentar-la y ajudar-la ab son amparo,
com ab altres occasions ha experimentat lo General.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells, inseguint lo orde de
ses senyories, havien reportada la dita embaxada
a dits molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent. La qual, explicada, havien donada per scrits de la manera que per ses senyories los era estat ordenat, donant còpia també
de dit memorial y summari, y que dits senyors
consellers y savi Consell de Cent los havia fet de
resposta que estimaven en molt a dits senyors
deputats la mercè los feyen de donar-los rahó de
tot lo succehït en dit negoci, y que mirarien los
papers, y de la resolució pendria lo savi Consell
de Cent ne donarien avís a ses senyories. En
aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors
reberen en son consistori, de part dels molt
il·lustres senyors consellers, per medi dels magnífichs senyors Hierònym de Calders, donsell, y
Agustí Pexau, ciutadà, una embaxada per rahó
de la resposta feta per dits senyors deputats a
dits senyors consellers lo die de aÿr, juntament
ab còpia de la embaxada feta per part de dita
ciutat a sa excel·lència. Las quals embaxades, legides per scrivà major y secretari del General,
maneren fossen contínuades en lo present dietari. Y són del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor: Aquesta ciutat desija molt
que ab lo emparo de vostra excel·lència se assentan las matèrias corrents, y està molt confiada que, mediant-ho ella, rebrà aquest favor de
vostra excel·lència, y que per a conferir los medis // 38v // convenients a dit assiento ha deliberat fer nominació de setse persones del savi
Consell de Cent, ab igual número de estaments,
y que suplique dit consell a vostra excel·lència
sie servit manar que en lo interim no·s fassen
procehiments alguns en orde de ditas matèrias,
que estas y majors mercès confia rèbrer de sa excel·lència.»
«Molt il·lustre senyor: Legida en lo savi Consell
de Cent lo die de aÿr la resposta de vostra senyoria feta a la última embaxada d’esta ciutat y
paper contenint los procehiments fets fins vuy,
en orde a las matèrias corrents deliberà dit con-

sell que aquell mateix die, per la tarda, los senyors consellers, en forma de ciutat referits, ab
les insignies consulars, acompanyats de prohòmens, fessen, com en effecte feren, als nou de la
nit, una embaxada a sa excel·lència, còpia de la
qual se dóna a vostra senyoria, y de la resposta
que és estat servit fer a ella; que·s del tenor següent: «Que sa excel·lència estava gustosíssim
de fer molt lo gust de la ciutat y mirar molt lo
gust de la Generalitat, per lo que estava molt interessat en ella, peròa que en assó de no passar
avant en procehiments no·u podie fer ni podie
respòndrer de prompte, per ser-se fet per via de
justícia y ab consell, però que·u tractaria ab lo
consell real y que tornaria resposta a la ciutat,
encara que li aparexia que tenia majors dificultats que en altra occasió, per haver despatxat los
deputats y ell també al rey, nostre senyor, y que
com ha comte de Sancta Coloma y no com a virrey dèia que si la ciutat gustave a anomenar dos
o quatre persones juristes o de capa y spasa que
sa excel·lència anomenaria altres ministres reals
per a que en casa del regent los donassen notícia
dels procehiments fets cerca de la matèria corrent, per a que la ciutat se satisfés de la justícia
que tenia sa magestat en aquest negoci.»
E ses senyories respongueren a dits embaxadors
que estimaven // 39r // en molt la mercè que·ls
feyen dits senyors consellers y savi Consell de
Cent, y que en tota occasió ho tindrian en
perpètua memòria.
Dijous, a XII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part
dels molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, per medi dels magnífichs Hierònym
de Calders, donsell, Agustí Pexau, ciutadà, un
paper contenint la resposta que sa excel·lència
havia feta a la embaxada per part de la present
ciutat feta a dita sa excel·lència, la qual los havia
liurada Montserrat Puigvert, scrivà de manament, tramés per sa excel·lència. La qual manaren a mi, scrivà major, legís aquella, y legida se
continuàs en lo present dietari. Que·s del tenor
següent:
«Responent sa excel·lència a la embaxada que a
deu del corrent se li és donada de part de vostra
senyoria per medi dels magnífichs consellers y
sos pròmens, que comensa: «Aquesta ciutat desija», diu sa excel·lència que lo medi de vostra
senyoria en totes occasions y negocis és de molt
gran estimació per a sa excel·lència, y sempre
desijava que los successos sien molt a gust de
vostra senyoria, com ho espera del zel ab que
tractan las matèrias del servey de sa magestat. Y
resta sa excel·lència advertit de la deliberació
a. a continuació ratllat, que·u tractaria ab lo consell real.
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que vostra senyoria ha fet de nomenar setse persones per a conferir los medis que poden importar als assientos dels negocis corrents, y si per a
més facilitar-ho importara que persones per part
de vostra senyoria conferescan ab ministres de
sa magestat sa excel·lència ne anomenarà, ab
orde de que amostren a vostra senyoria tots los
papers fahents per a la matèria, perquè de la notícia particular del negoci se pugue millor // 39v
// lo medi convenient, de hont ha de resultar lo
sobresehiment que vostra senyoria desija que
tinguen los procehiments que van fent.»
E ses senyories respongueren a dits embaxadors
que·ls estimaven lo bon cuidado y diligència tenian de las cosas corrents. En aquest mateix die
los senyors deputats y oÿdors, per medi dels
molt reverent noble y magnífich senyor lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don
Jacinto Vilanova y Rafel Grimosachs, ciutadà,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent una embaxada acerca la
matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La mercè que vostra senyoria féu dimarts passat, que comptàvem a deu
del corrent, als deputats, que·ls fonch explicada
ab embaxada de vostra senyoria, y la que és estat
servit fer-los lo die de avuy, enviant-los la resposta de sa excel·lència, és molt comforme a la
confiança que dits deputats fan de vostra senyoria y uniformitat de la correspondència de las
dos cases, y confiam continuarà vostra senyoria
fins a conseguir lo total remey y assiento de las
coses occorrents en tot beneffici del General,
com ja ab altres embaxades tenen suplicat a vostra senyoria, fent a saber a vostra senyoria com
lo die de aÿr a instancia del procurador fiscal de
Miquel Joan de Montredon, alguasil ordinari
de sa magestat, se presentaren uns papers que se
envian als deputats y oÿdors y Divuitena, tant
als ecclesiàstichs com als seculars, la major part
d’ells dexant-los en sas casas, y suplican a vostra
senyoria sie servit manar continuar los bons officis que fins assí té fets, // 40r // que ab lo efficàs
medi de vostra senyoria se prometen tot bon
succés que ho rebran a mercè de vostra senyoria.»
A la qual embaxada los fonch fet de resposta
que tenia molt viva la memòria de la obligació
en acudir a las cosas de sa senyoria, y que per
tots los camins possibles procuraria conseguir sa
senyoria lo que ab aquesta y altre embaxades se
li era representat. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori,
de part dels molt il·lustres senyors consellers,
per medi dels magnífichs Hierònym de Calders
y Agustí Pexau, una embaxada contenint la resposta de la embaxada per ses senyories feta lo
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die present al savi Consell de Cent, juntament
ab còpia de la deliberació feta per dit savi Consell de Cent y de la embaxada feta per sa
excel·lència y resposta. Las quals manaren legir
y legides fossen contínuades en lo present dietari. Y són del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Estima aquesta ciutat a
particular favor lo que vostra senyoria és estat
servit fer-li ab la embaxada de part de vostra
senyoria reportada al savi consell, en lo qual s’és
legida, y també la resposta de sa excel·lència feta
a la última li féu esta ciutat, y oïda aquella ha fet
la deliberació y embaxada a sa excel·lència que·s
donen còpias a vostra senyoria y de la resposta
ha feta sa excel·lència.»
E ses senyories, rebuda dita embaxada y oÿda
aquella y demés // 40v // papers, feren de resposta a dits senyors embaxadors que estimaven en
molt la mercè y diligèncias feyen ses senyories
ab sa excel·lència acerca la matèria corrent, y
que en tota occasió los tindria en perpètua
memòria.
«Die, XII mensis augusti anno a nativitate Domini MDCXXXVIII. Convocat etcètera. E lo dit
consell, entesa la dita proposició, féu la deliberació y conclusió següent: Que per quatre cavallers del present consell, dos ciutadans y dos militars, per ses senyories anomenadors, se fassa
una embaxada en scrits a sa excel·lència explicant en aquella que confiada esta ciutat de rèbrer mercè de sa excel·lència y animada per las
moltas té rebut, y particularment per les respostes que és servit fer sa excel·lència a ses embaxades, desijant aconsolar-la en lo sentiment té dels
negocis corrents d’esperar conseguir lo que té
suplicat y vist la resposta que lo die de aÿr ha fet
en scrits, sa excel·lència a la última embaxada feren los senyors consellers, a deu del corrent, resta ab més viu sentiment no se li consedesca lo
que li té suplicat, en que mane sa excel·lència
sobresèurer en los procehiments, donant loch
en que la ciutat ab ànimo més alegre, y confiant
de tant en favor entre a mediar negocis de tanta
importància, los quals la ciutat per sa innata fidelitat y affectant lo servey de sa magestat y beneffici del Principat y de la Generalitat procurarà proposar medis ab los quals se pugue
alcansar lo assiento convenient. Y axí de nou
torna a suplicar, ab las majors veras pot a sa excel·lència, sie servit manar sobresèurer en los
procehiments, perquè enteses convenient per la
bona direcció dels negocis y espera rèbrer mercè
de mà de sa excel·lència, y que no·s disgregue lo
consell fins tornen resposta los dits // 41r // embaxadors. Que de la present deliberació prevalent aquest vot ne donen notícia ses senyories al
molt il·lustre consistori de la Generalitat, ab
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embaxada en scrits, y de la resposta farà sa excel·lència per dos cavallers de dit consell, un
ciutadà y un militar per ses senyories nomenadors.»
Còpia de la embaxada. «Excel·lentíssim senyor:
Lo die de vuy se és legida en lo savi Consell de
Cent la resposta de vostra excel·lència, y ha
entès lo favor y mercè reb de vostra excel·lència
en fer estimació de que vulla esta ciutat mediar
las matèrias corrents, y com rete assegurada de
aquestos favors y bona disposició de vostra excel·lència en fer-li mercè la qual ha vist en totas
las respostas és estat servit fer a ses embaxades, y
assenyaladament en la última alt referida, y estant certa que manarà vostra excel·lència considerar que lo convenient per la bona direcció y
principi del assiento de ditas matèrias és sobreseurer en ellas, ha deliberat dit consell, sperant
rèbrer esta mercè de vostra excel·lència, los suplicassen de sa part sie servit manar sobresèurer
en dits procehiments, que fent-li esta mercè
vostra excel·lència restarà dita ciutat ab lo consuelo que espera rèbrer y se li acabarà lo sentiment y viu a pena té y tindrà fins hage abtinguda esta mercè de vostra excel·lència, fent a saber
a vostra excel·lència que està junt lo consell esperant la resposta de vostra excel·lència.»
Còpia de la resposta. Que desijava summament
donar gust a la ciutat y que lo que la ciutat li demanave en rahó de demanar sobresèurer en las
// 41v // matèrias corrents no li era possible poder respòndrer de prompte, per ser-li forçós
consultar-ho ab lo consell, y que desijava tant
que la ciutat experimenta sos effectes que tots se
encaminaven a donar assiento a las matèrias
proposades que li aparexia que per a donar-hi
bon principi era necessari que la ciutat anomenàs personas per a conferir-se ab los que ell
anomenaria, y que des de ara anomena al senyor
regent Magarola, als dos magnífichs advocats
fiscals y doctor Carreras.
Y axí mateix se donà una còpia a vostra senyoria
de la última deliberació feta per dit consell després de haver tingut notícia que sa excel·lència
havia anomenat quatre persones per a conferir
ab les nomenadores per esta ciutat lo assiento
de las matèrias corrents, y són las anomenades
per esta ciutat: Agustí Pexau, Hierònym de Calders, Pau Boquet y lo doctor Joan Rossell. La
qual deliberació és del tenor següent: Que de la
setsena de persones que ha deliberat lo savi
Consell de Cent anomenen los senyors consellers hagen y degan anomenar ses senyories consemblant número, qual ha anomenat sa excellència y que aquestasa quatre persones tinguen
a. a continuació ratllat, persones.

facultat de conferir y tractar ab los ministres reals lo convenient al assiento de dita matèria, ab
referiment als senyors consellers y setsena ja
dita, del que aniran tractant y conferint, tenint
facultat y potestat ses senyorias y dita setsena,
com lo present consell ja’ls done, de valer-se
dels advocats que aparexerà convenir per lo que
convindria, y dar son parer en dita matèria. Y
aparexent als senyors consellers y a dita setsena
que lo que·s tractara en ella antes de pèndrer-hi
resolució serà cosa que·n dega ser sabidor lo
savi Consell de Cent, la manen ses senyories, referir en ell per a que entesa puga deliberar lo
que aparexerà més convenir al servey de sa magestat y beneffici de la matèria. Y de aquesta nominació de persones ne donen los senyors consellers notícia al senyor virrey per dos cavallers
del present consell, // 42r // un ciutadà y un militar, per ses senyories anomenadors, y també
per los mateixosa altres cavallers al molt il·lustre
consistori de la Generalitat. Y se li done còpia
de la present deliberació y resposta de sa
excel·lència, que és que·s comensan ajuntar vui
a les tres hores. En aquest mateix die los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per
medi dels noble y magnífich senyors don Francesch de Cartellá y Jaume Damians, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, en
resposta de la per sa senyoria enviada a dits senyors diputats, a deu del corrent, acerca la matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya se regonexen molt obligats a la
mercè que vostra senyoria los ha feta per medi
de sa embaxada de deu del corrent y estiman a
vostra senyoria lo procurar lo total remey y assiento de las cosas occorrents, y suplican los fassa mercè de continuar-ho esperant, que d’eixa
manera tindria lo èxit que per vostra senyoria és
desijat. Y fan a saber a vostra senyoria que lo die
de aÿr, que comptàvem a onse del corrent, a
instància del procurador de Miquel Joan de
Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, se
presentaren uns papers, que·s donen a vostra
senyoria, als deputats y persones de la Divuitena, tant ecclesiàstichs com seculars, la maior
part d’ells dexant-los en sas casas, de que se
dóna rahó a vostra senyoria, perquè considerant
quant prejudicials són dits procehiments a dits
deputats y a tots los tres estaments, y en particular ecclesiàstich y sa immunitat, tinga vostra
senyoria a bé de aconsolar-los per los medis a
vostra senyoria aparexeran // 42v // més convenients, que·u rebran a singular mercè de vostra
senyoria.»

a. a continuació ratllat, sos.

A la qual embaxada fonch respost que en tot lo
que pogués acudir en servey dels senyors deputats, en esta y en totas las occasions que se offerissen, estava molt prompte per a acudir, y que
estimava la mercè que los senyors deputats li fayen en donar-li rahó de la matèrias corrents, y
que en lo del insident nou que li donaven rahó
acerca del de la Divuytena ne havia tinguda
pena, y que en axò y en lo demés que poria acudiria als senyors deputats de molt bona gana.
Divendres, a XIII. En aquest die, en la matinada,
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per
medi dels noble y magnífichs senyors don Francesch de Cartellà y Jaume Damians, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona una embaxada
en resposta de la per lo molt illustre Capítol a
ses senyories feta a deu del corrent, acerca de la
matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Molt propi és de la
mercè que vostra senyoria acostuma de fer als
deputats la que han rebut dimars proppassat,
que comptàvem a deu del corrent, ab embaxada
per vostra senyoria feta, contínuant los bons officis per vostra senyoria fets en reparo dels procehiments dels ministres de la Capitania General y altres, la qual estiman com los cap en
obligació, y fan a saber a vostra senyoria que lo
die de aÿr, que comptàvem a onse del corrent, a
instància // 43r // del procurador ade Miquel
Joan de Montredon, aguasil ordinari de sa magestat, se han presentat uns papers, que·s donen
a vostra senyoria, als deputats y personas de la
Divuitena, tant als ecclesiàstichs com als seculars, la maior part d’ells dexant-los en sas casas,
tot lo qual obliga suplicar a vostra senyoria fassa
mercè de considerar quant lesius són dits procehiments a dits deputats y a tots los tres estaments, y en particular al ecclesiàstich y sa immunitat, confiant que vostra senyoria los farà
mercè per los medis més convenients procurar
se aconseguesca lo total remey y reparo de ditas
cosas y que la immunitat ecclesiàstica no sie en
manera alguna violada, que·u rebran a singular
favor de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories que ells eren anats al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona y havien
reportada la dita embaxada, la qual havien explicada primer de paraula y aprés donaren en scrits
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, y que oÿda aquella los havien fet de
resposta que dit molt il·lustre Capítol regonexia
molt la mercè que los senyors deputats los feya
en donar-los rahó tant cumplida del que passava
a. a continuació ratllat, fiscal.
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en las matèrias corrents, y que tenian pena dels
nous procehiments fets a instancia del procurador de Miquel Joan de Montredon als senyors
deputats y als senyors de la Divuytena, y que
continuarien los officis fins assí fets en tot lo
possible en servey de sa senyoria, y que voldrian
ser poderosos per a poder assentar aquest negoci a gust dels senyors deputats però que ells farian lo que porian per la bona direcció de las
matèrias. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del noble y magnífich
senyor don Francech Cartellà // 43v // y Jaume
Damians, ciutadà, enviaren al molt il·lustre bras
militar una embaxada donant-los avís de las
matèrias corrents. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Experiència molt continuada tenen los deputats ab quantas veras empren vostra senyoria la deffensa y total remey y
assiento de las contrafaccions y turbacions de la
exacció dels drets del General, administració y
jurisdicció concedida a dits Deputats, hi·s prometen ab tant efficàs medi de alcansar lo fi desijat, y fan a saber a vostra senyoria que lo die de
aÿr, que comptàvem a onse del corrent, a instància del procurador de Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa Magestat, uns papers que·s donen a vostra senyoria, als deputats
y persones eletas, tant ecclesiàsticas com seculars, la major part d’ells dexant-los en sas casas,
y suplican a vostra senyoria los fassa mercè considerar lo estat de la Generalitat y lo prejudici se
fa als tres estaments, y suplican vulla vostra senyoria continuar en fer-los las mercès acostumades y procurar lo total remey de ditas cosas per
los camins que aparexerà a vostra senyoria més
apropòsit, que·u rebran de vostra senyoria a singular mercè.»

militar, per medi de don Joachim Margarit y de
Reguer y de Narcís Ramón March, donsell en
Barcelona domiciliat, y Jaume de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, acerca de la matèria corrent, la qual explicaren primer de paraula y després donaren per scrits, que·s del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo bras militar fa molta
estimació de la mercè que vostra senyoria li fa
en dar-li larga rahó de tots los fets de la corrent
competència, y assegura a vostra senyoria que
obrarà en tot lo que convinga a son servey, de
vostra senyoria y bé de la cosa pública, aguardant de vostra senyoria lo mane advertir.»
La qual embaxada manaren a mi, Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís aquella // 44v
// y, legida, la continuàs en lo present Dietari,
fent de resposta a dits senyors embaxadors que
estimaven en molt la mercè y bon cuidado que
lo dit molt il·lustre bras militar tenia de las cosas
del General y en particular dels negocis corrents
y que en tota occasió ho tindrian en la memòria.
Diumenge, a XV. En aquest die els molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya reberen una carta del molt il·lustre senyor
fra Antoni Mantilla, abat de Banyoles, per medi
de Pere Ferran, porter real, de tretse del corrent,
ab la qual fa sabidors a ses senyories com per justas causas y rahons en dita carta mencionades no
li és possible acceptar lo càrrech de visitador, en
lo qual fonch extret aa ... del corrent, y que ses
senyories fossen servits fer extracció de altra persona en son loch. La qual manaren a mi, Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, legís aquella
y legida fos continuada en lo present dietari.
Consuatur signatur littera A. En aquest mateix
die los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, presents en lo consistori de ses senyories,
nomenaren en agent del General en Cort Romana lo noble don Joseph Soler, resident en la
Cort Romana. Don Joseph Soler, agent del General en Cort Romana. E aprés feren nominació
dels officials mecànichs devall scrits per lo present trienni: Rafel Ròurer, per libraterb, // 45r //
Francesch Socies, per mestre de cases, Joseph
Mas, per candaler, Pere Thomàs, bastaix de la
bolla, Salvador Benca, bastaix del General.

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havien reportada la dita embaxada a dit molt il·lustre bras militar, la qual havien explicada primer
de paraula y després donada per scrits de la manera que per ses senyories los ere estat ordenat,
y que rebuda los havia fet de resposta que dit
bras estava prompte y aparellat en servir als senyors deputats, y que estimaven en molt la mercè
que·ls feyan de continuar // 44r // en donar-los
part de tot lo que·s va fent acerca de las matèrias
corrents, y que ells procuraran en tot lo que·ls
serà possible acudir al servey de sa senyoria. En
aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors
anaren consistorialment en la lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar los arrendaments de las bollas faltan a arrendar.

Dilluns, a XVI. En aquest mateix die, en la matinada, se féu extracció de hu dels visitadors del
General, en la forma ordinària, en loch del molt
reverendíssim senyor fra Antoni de Mantilla,

Dissabte a XIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part del molt il·lustre bras

a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1811.

864

abat de Banyoles, lo qual a deu del corrent
fonch extret en hu dels visitadors per lo bras ecclesiàstich attès que ab sa carta de tretse del corrent ha constat per justas causas son ànimo
movents ha renunciat lo dit càrrech de visitador, comforme disposició del capítol primer del
nou redrés, en presència dels brassos y de nou
testimonis serviren de brassos. Y foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: lo doctor Montserrat Parareda, canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Vicents
Prexens, cabiscol y canonge de la Seu de Leyda,
fra don Ignasi de Ripoll, monjo y camarer de
Sant Pere de Rodes; per lo estament militar, los
senyors: don Joan de Peguera, don Francesch
de Cartellà, Francesch Joan de Vergós. // 45v //
Per lo estament real, los senyors: micer Francesch Claris, lo doctor Baldiri Carles, Joseph
Quintana. Y encontinent fonch feta extracció
en la forma que·s sol fer la de deputats y oÿdors,
y fonch extret en visitador en loch de dit molt
reverent senyor fra Antoni Mantilla, abat de
Banyoles, lo molt reverent senyor fra Joan Angell Tallada, monjo y pabordre de Sant Pere de
Roda, del orde de Sant Benet. En aquest mateix
die, los senyors visitadors, ecceptat lo dit molt
reverent senyor fra Joan Angell Tallada, qui
no·s trobava en la present ciutat per prestar lo
sòlit jurament y oÿr sentència de excomunicació, y assentats, havent jo Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathaluya, per dit effecte
legit lo capítol primer del nou redrés de las corts
de l’any 1599, encontinent los dits senyors visitadors juraren en la sòlita y acostumada forma
en mà y poder de ses senyories y oïren la sentència de excomunicació, que·ls fonch promulgada
del tenor següent: «Nos, don Raimundus de
Semmanat, Dominus Dei archidiaconus maior
et canonicus sedis Barchinone offici alis et vicarius Generalis pro il·lustri et reverendissimo doctor Barchinonensis Episcopo, monemus vos, dominos doctores don Franciscum de Muja, decanum
et canonicum ecclesiasticum illerdensis, Josephum
Bajons, canonicum sedis Vicencii Hierònymum
del Real domicellum Gerunde, Dominicum Michaelem de Masdevellas, // 46r // domicellum
Barcinona domiciliatum, Michaelem de Montargull, domicellum Tarracona domiciliatum,
Baudilium Carles civim Vicencii Petrum Montserratum Ruffet civem honoratum Barcinone et
Joannem Pagaroles, civem Dertusa, personas iuxta forma capituli primi nova reformacionis extractas in visitatores Generalis principatus Cathalonie unacum fratre Joanne Angelo Tallada,
moneci et prepositi Sancti Petri Rodensis ordinis
sancti Benedicti pro triennio proxime preterito.
Hic presentes pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et monicionibus quatenus
bene et legaliter vos habebitis in vestro officio seu
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munere visitatorii quovis amore rancore prepositis sed solum Déum et conciencias vestras intuendo, et pro hi·s auditis excomunicacionis sentenciam quam in vos et quam libet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.» Y encontinent fonch feta extracció en la forma que·s sol fer la de deputats y
oÿdors, y foren extrets jutges de processos, ço
és, per lo estament y bras ecclesiàstich, lo doctor
don Francisco de Vluja, degà y canonge de la
Sancta Iglésia de Leida, per lo estament militar,
lo senyor Hierònym de Real, lo qual encontinent se alsà y digué en presència de tots que renunciava lo dit càrrech de jutge de dits processos, requerint a mi dit Anton Joan Fita, scrivà
major del dit General, que levàs acte de dita //
46v // renunciació, y axí fonch levat dit acte.
Presents per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona, y molts altres que alí eren presents. Y axí,
atesa dita renunciació, fonch feta extracció de
altra persona, y fonch extret en son loch micer
Miquel de Masdovelles, donsell; per lo bras real
lo senyor doctor micer Baldiri Carles. Lo qual
encontinent se alsà y digué en presència de tots
que renunciava lo dit càrrech de jutge dels processos, requerint a mi, dit scrivà major levàs acte
de dita renunciació, y axí fonch levat dit acte.
Presents per testimonis los dits Marquès y Galí,
notaris, y moltes altres persones allí presents. Y
axí, attesa dita renunciació, fonch feta extracció
de altra persona, y fonch extret en son loch lo
doctor micer Pere Montserrat y Rufet. Lo doctor don Francisco de Vluja, mossen Miquel de
Masdovellas, micer Pere Montserrat y Rufet:
jutges dels processos. Y encontinent, dits senyors deputats y oÿdors y los senyors visitadors se
alsaren, entrant-se’n dits senyors deputats en
son consistori, y dits senyors visitadors se ajuntaren en lo consistori vell y allí se assentaren ab
la forma acostumada, per antiquitat, y comensant a usar de lur poder y facultat a ells per la
cort general atribuhida. // 47r // Encontinent
estant consistorialment assentats feren nominació de notari y scrivà de dita visita de la persona
de mossèn Joan Pau Bruniquer, notari públich
de Barcelona, lo qual, present en lo dit consistori, acceptà lo dit offici y prestà lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de dits senyors
visitadors. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona. E aprés, oï sentència de excomunicació,
que li fonch promulgada del tenor següent:
«Nos, don Raymundus de Semmanat, dominus
Dei Archidiaconus maior et canonicus ecclesia
Barcinone, officialis et vicarius generalis pro administratione il·lustrissimi et reverendissimo
Diocessis Barcinonensis episcopo, monemus te Ioannem Paulum Bruniquer, notarium publicum

[ 1638 ]

[ 1638 ]

Barcinona, scribam maiorem visita Generalis
Catalonie per ilustres domino visitatores dicti
Generalis vestrum et nominatum hii presentem
pro primo secundo tercio et peremptorio termini
ac monicione canonica quatenus teneas sub rigido et stricto secreto omnia negocia in dicta visita
per tractanda et alio in exercicio et regimine dicti tui officii bene, fideliter et legaliter te habeas
quovis amore odio et rancore postpositis. Et pro litam dictis excomunicacionis sentenciam quam in
te sic contrafacientem ex nunc pro ve ex tunc dicta trina canonica monicione premissa fecimus
hic scriptis ac etiam promulgamus.»
Dimars, a XVII. En aquest die, en la matinada, se
ajuntaren en la present casa, los senyors deputats y oÿdors y les divuit persones eletes, los //
47v // quals junts tractaren largament de la
matèria y contenció corrent suscitada ab los officials de la Capitania General.
En aquest mateix die, en la tarda, se tornaren
ajuntar las persones de la Divuyitena, en la qual
junta entrevingueren los senyors deputats per a
tractar de la matèria corrent. En aquest mateix
die lo honorable Alfonso Monfagès, altre dels
taulers cullidors, receptors y guardes del General de la ciutat de Leyda, present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà y poder
de ses senyories, lo dit son offici del altre dels
taulers del dit General de dita ciutat de Leyda
en favor de Jaume Monfages jove, candeler de
cera habitant en Leida, son germà, suplicant a
ses senyories que attès lo dit offici és dels antichs fossen servir admètrer la dita renunciació y
provehir lo dit offici en favor de dit Jaume
Monfages. E ses senyories admeteren la dita renunciació y en quant podien y per capítols de
cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis lo noble don Joan de Peguera y lo doctor Francisco Tavarner, canonge
de la Seu de Barcelona. En aquest mateix die
vingueren en lo consistori de ses senyories
Agustí Pexau, micer Pau Jordi Boquet, Hierònym de Calders, y micer Pere Joan Rossell, los
quals, per part dels senyors consellers y setsena,
referiren a ses senyories y a la Divuytena de la
present casa lo que fins assí se havia fet y obrat
per part de dits senyors consellers y vintiquatrena ab los doctors del real consell en rahó de las
matèrias corrents. En aquest mateix die los molt
il·lustres senyors deputats y // 48r // oÿdors, per
medi dels noble y magnífich senyor don Joan de
Peguera y Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona, als molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat y setsena una embaxada
acerca de la matèria corrent, la qual és del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
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de Cathalunya agrahexen a vostra senyoria y estiman la mercè los ha fet ab la relació que avuy
los han fet las quatre personas eletas per vostra
senyoria en la matèria occorrent, y suplican a
vostra senyoria sie servit continuar la mateixa
mercè fins a total assiento y conclusió del negoci, perquè se alcanse lo fi que vostra senyoria y
aquest consistori desijen, valent-se dels medis
que a vostra senyoria aparexeran més convenients, que ho rebran a singular mercè.»
E après, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells eren anats en casa de
la present ciutat y havien reportada la dalt dita
embaxada a dits molt il·lustres senyors consellers y persones de la setsena, la qual havien explicada primer de paraula y després donada per
scrits. La qual rebuda fonch feta la resposta següent: que estimaven molt a dits senyors deputats la mercè los feyen y que ells per lur part no
perdrien punt en la matèria.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la
lotja de la mar de la present ciutat per a arrendar
las bollas que no són arrendades. // 48v // En
aquest die, en la matinada, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, de part dels molt
il·lustres senyors consellers y persones de la setsena, reberen en lur consistori, per medi dels
magnífichs micer Pau Jordi Boquer, donsell, y
Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, un
paper fet acerca de la matèria corrent, lo qual
entenian donar al excel·lentíssim senyor lochtinent general. Que és del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: La honra y mercè que
fou servit vostra excel·lència fer a esta ciutat
quant, suplicant-li lo assiento de las matèrias corrents li significà condecendir-hi y ab major
gust per mediar-ho ella, la aseguraren rèbrer les
majors en tot lo restant de la bona direcció de
aquest fi que·s desija, donant-li major ànimo,
haver experimentat que ses peticions tenen ab
vostra excelència sempre la gràcia y estimació
que publiquen los effectes que són notoris y axí,
alentada de aquestos favors, anomenà persones
per a conferir ab los ministres reals les circunstàncies y medis convenients a dit assiento, y
tenint per més eficàs principi que en hu y altre
judici no·s donàs loch a procehiments alguns,
donant vostra excel·lència lustre y autoritat a la
cosa, prengué aquella y vuy té aquest estat, y
considerant dita ciutat que en matèria tant grave tenen molt gran primor los medis que poden
proporcionar lo final assiento d’ella y restant
molt prendada que ha desijat vostra excel·lència
sempre lo major beneffici de la Generalitat, la
qual gasta tots los dies quantitats considerables
en rahó dels doctors compresos en la regalia, y

que no és menor lo dany comú que·s considera
per la falta que faran en lo patrocini de las causas
de sos clientols, majorment estant per entrar
promptament lo negoci. Y que vostra excel·lència manarà mi dir estas convenièncias y confiansa que té esta ciutat ab la naturalesa // 49r // de
ànimo generós de vostra excel·lència lo suplica
sie servit, contínuant estas mercès, fer-li nova
gràcia, pus la pot fer sol vostra excel·lència, encara que la estranyen dits ministres, de licenciar
a dits advocats per atornar-se’n a ses cases, y de
anar a la Deputació quant convingue y altres
parts, com no sie davant vostra excel·lència ni
informar als doctors del Real Consell que esta y
majors mercès confia rèbrer de la liberal mà de
vostra excel·lència.»
Al que ses senyories respongueren que estimaven la mercè y bon cuydado lo que en tota occasió tindrian en perpètua y viva memòria. En
aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors
anomenaren per argenter del General y present
casa de la Deputació, per lo present y corrent
trienni, a Gabriel Ramon, argenter, y axí mateix
anomenaren en esparter a Jaume Font, sparter.
Dijous, a XVIIII. En aquest die, en la tarda, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part dels molt il·lustres
senyors consellers y setsena anomenada per la
matèria corrent, // 49v // per medi dels magnífichs micer Pau Jordi Boquet, donsell, y Agustí
Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, contenint
la resposta que sa excel·lència havia fet a la embaxada que per part de dits senyors consellers y
setsena lo die present se li havia feta. La qual és
del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Los senyors consellers
y setsena de la matèria corrent han entès la resposta de sa excel·lència baix scrita feta a la última embaxada y ha deliberat se’n donàs còpia a
vostra senyoria, confiant que manarà significarli lo que serà de major conveniència a dita
matèria.»
Responent sa excel·lència: «A una embaxada lo
die de avuy de part de vostra senyoria donada
per Agustí Pexau y lo doctor Pau Boquet que
comensa: «La honra y mercè que fou servit vostra excel·lència fer a esta ciutat», diu sa excellència que per part de vostra senyoria se li demana que·s sobreseguen tots los procehiments fets
en las matèrias corrents, entretant que·s tractave
lo assiento que havien de tenir, y que vehent
moltas dificultats per lo desig que té de donar
gust a vostra senyoria, vingue bé en que·s sobresegués en tot y que després se ha instat que los
advocats consultats y assessors poguessen tornar-sen a ses cases, que·s article del tot diferent
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del sobresehiment, y passa a tocar ja en los mèrits del negoci principal, lo qual ab tots sos dependents ha de estar assentat de una vegada y
no pot dividir-se y tractar-se per caps diferents.
Y que als inconvenients que vostra senyoria representa se porà acortar ab la brevetat de la resolució facilitada ab los medis que vostra senyoria proposarà, com ho espera sa excel·lència del
zel y prudència ab que vostra senyoria mira las
cosas del servey de sa magestat.»
La qual manaren a mi, scrivà major y secretari
del General, // 50r // legís aquella y, legida, fos
continuada en lo present dietari. Responent dits
senyors embaxadors que estimaven molt a dits
senyors consellers y setsena la mercè y bons officis feyan en la matèria corrent, y que consultarien lo dit paper ab les persones eletes y de la
resolució se pendria tornarian resposta a sa senyoria y setsena.
Divendres, a XX. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y persones de la setsena, per medi dels magnífichs senyors Francesch Puig-janer, donsell, y Jaume Damians,
ciutadà honrat de Barcelona, una embaxada
contenint la resposta que ses senyories feyen a la
embaxada que per part de dits senyors consellers y persones de la setsena los fonch feta lo die
de aÿr, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Los deputats del General de Cathalunya restan molt agrahïts a la
mercè que vostra senyoria los ha feta fins assí, y
assenyaladament a la última embaxada han feta
a sa excel·lència, y en donar-los avís de la resposta de sa excel·lència a dita embaxada, y com
vostra senyoria hage vist que per nostra part li
havem donat gust en tot lo que ens ha significat
convenir per lo assiento del negoci occorrent,
sens restricció y limitació alguna, suplican a vostra senyoria sie de son servei continuar ditas
mercès y bons officis fins al bon èxit del negoci
per los medis aparexeran a vostra senyoria més
convenients.»
E aprés, tornats dits senyors sembaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells
eren anats en la present ciutat y havien reportada // 50v // als dits senyors consellers y personas
de la setsena la dalt dita embaxada, la qual havien explicada de paraula y aprés donada per
scrits de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat, y que dits senyors consellers los
havian fet de resposta que ells estavan treballant
en dit negoci y que no·n levarian mà fins que se
alcansàs lo fi desijat. En aquest mateix die, en la
matinada, se ajuntaren les diverses persones eletes, en la qual junta assistiren y foren presents
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los senyors deputats y oÿdors, los quals tractaren largament de la matèria corrent.
Dissabte, a XXI. En aquest die, en la matinada,
se ajuntaren les divuit personas eletes, en la qual
junta assistiren los senyors deputats y oÿdors
per a tractar de la matèria corrent. En aquest
mateix die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part dels molt il·lustres
senyors consellers y personas de la setsena eletes
per la matèria corrent, una embaxada per medi
dels magnífichs Pau Jordi Boquet, donsell, y
Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donada en scrits, juntament ab una còpia de la embaxada de part de dits senyors consellers y setsena
feta, juntament ab la còpia de la resposta feta
per sa excel·lència a dita embaxada. Las quals
són del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Reberen lo die de aÿr
los senyors consellers y junta de la matèria corrent la embaxada de vostra senyoria, y ab ella
molta mercè de que // 51r // ses diligèncias tinguen gràcia y estimació a vostra senyoria, la última de las quals fou fer aquell mateix die altra
embaxada a sa excel·lència, de la qual y de la resposta se envià còpia a vostra senyoria, a que certiffica esta ciutat, que té molt gran desconsuelo
que no obren los effectes que demana son desig
per a dar gust a vostra senyoria en orde a dita
matèria, per lo assiento de la qual y servir a vostra senyoria resta dita ciutat ab la disposició que
sempre.»
Còpia de la embaxada de la ciutat feta a sa excel·lència. «Excel·lentíssim senyor: De vostra
excel·lència espera rèbrer esta ciutat lo consuelo
convenient al sentiment y pena gran que té, que
ses desdichas la tinguen en estat de no merèixer
rèbrer de sa mà lo favor y mercè que en la última
embaxada ha suplicat, en orde a manar licenciar
los assessors y advocats de la Deputació en lo
modo contingut ab aquella embaxada. Y ab esta
torna a suplicar a vostra excel·lència lo mateix, y
que mane conciderar que attenent dita ciutat al
maior servey de sa magestat premedita ans de
suplicar-ho a vostra excel·lència ésser singular
medi dita licència per al final assiento de la matèria, y que prenent-lo alguns cops sustancials,
com és aquest, tindrà menor dificultat y major
disposició dit assiento, perdonant-li esta rèplica
y licenciant-la per a insistir en ella fins hage alcansat aquesta mercè de vostra excel·lència, que
sol la pot concedir per considerar és únich
aquest remey a la conveniència del negoci.»

plicada de part de vostra senyoria per Agustí Pexau y Hierònym Calders, lo die present, que comensa: «Excel·lentíssim senyor: De vostra excel·lència // 51v // spera», diu sa excel·lència que
ab les respostes que té donades a altres embaxades que en esta matèria se li han fetas ha referides les rahons per les que apar no poder-se donar loch, per ara, a la gràcia que·s demane se
fassa a favor dels assessors y advocats consultats
que estan compresos en lo procés de regalia fet
en la règia cort, y que ab esta respon lo mateix,
advertint lo dany se fa ab la dilació de proposar
medis per al assiento del negoci principal al mateix negoci y a la facilitat de la mateixa gràcia
que·s demana, y que axí serà molt acertat que
vostra senyoria tinga la mà en que guanyant
temps se tracte dels medis del assiento ab tota
precissió, pus sa excel·lència sempre tindrà lo
desig de que se alcanse, com ho confia, del medi
de vostra senyoria.»
Las quals embaxadas y resposta manaren ses
senyories a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquellas, y legides, fossen continuades en lo present dietari, responent a dits senyors embaxadors que estimaven a dits senyors
consellers y setsena lo bon cuidado tenian y diligència feyen acerca de la matèria corrent, lo
que tenen en perpètua memòria, suplicant-los
no perden punt en dita matèria. En aquest mateix die, los senyors deputats feren nominació
de passamaner de la present casa per lo present
trieni de la persona de Francesch Guardiola,
passamaner, ciutadà de Barcelona. En aquest
mateix die, lo excel·lentíssim senyor lochtinent
y capità general de la magestat del rey, nostre
senyor, en aquesta província, per medi de Joan
Pau Oller, scrivà de manament, reberen los senyors deputats en lur consistori còpia de una
carta enviada a dit lochtinent general per lo
marquès Guy de Larena, donant avís a sa excellència de la gent fa lo rey de França a la frontera
de Rossellóa. // 52r // La qual, rebuda, manaren
legir aquella al scrivà major y secretari del General, y legida, la continuàs en lo present dietari,
fent de resposta a dit Oller que estimaven a sa
excel·lència lo bon cuidado tenia de haver-los
donat lo dit avís, y que mirarien los papers, consuantur papirus signatus littera A. En aquest
mateix die, a les sinch horas de la tarda, los senyors deputats y oÿdors reberen lur consistori de
part del excel·lentíssim senyor lochtinent general de sa magestat, per medi de Joan Pau Oller,
scrivà de manament, un recado en scrits, lo qual
explicà legir a mi scrivà major y secretari del General, y legit, fos continuat en lo present dietari.
Y és del tenor següent:

Respostaa de sa excel·lència. «A la embaxada exa. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1811.

a. Resposta ... excel·lència interlineat al marge esquerre.
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gatsemsa // 53r // y rèbrer los diners deguts al
General per ellas, o embien altra persona de satisfacció per a dits effectes, diuen y responen a
vostra excel·lència que desijan ab moltas veras
que dits edictes reals, en quant no encontren ab
las leis del Principat, tinguen son effecte y execució, y que per ço offereixen a vostra excel·lència enviar encontinent a la dita vila de Sitges un
assessor, lo qual farà obrir los magatsems y en
presència dels officials de la Capitania regonexia
las robas són en dits magatsems, y las que trobarà ésser de contrabando y prohibides, feta
descripció d’ellas, pagats los drets del General, y
retingudes si algunas n·i haurà de commís del
General las demés entregarà o farà entregar als
officials de la Capitania o a la persona que vostra
excel·lència ordenarà, firmant-ne àpocha de rebuda, com en axò y en lo demés que pugan desijan acudir al servey de sa magestat y donar
gust a vostra excel·lència.»

«Lo procurador fiscal de la Capitania General
ha tingut noticia que en la vila de Sitges havia
descarregat una polloca o sagitia moltas robas
prohibidas entrar en Cathalunya per edictes y
crides reals, que prohibeixen les robes de
França. Y havent-lo constat per infrmació allí
rebuda que moltas de ditas robes eren en los
magatsems del General de aquella vila, ha acudit a Antoni Sariol, tauler del General en dita
vila de Sitges, al qual ha requerit obrís los dits
magatsems a effecte se pogués fer la regonexensa de dites robas y la aprehensió de les que fossen de contrabando, offerint pagar lo dret que
toca al General ab moneda comptant, y que assistís a dites cases per que·s fes tot ab deguda
satisfacció. A la qual requesta ha respost dit
Saiol que si tenia las claus obriria de bona gana,
però que las claus tenia vostra senyoria. E com
sie just que los edictes reals prohibints la entrada de dites robes sien puntualment // 52v //
exequutats, posant en mà de vostra senyoria la
còpia de la requesta instant lo procurador fiscal
de dita Capitania General presentada, y la resposta de dit Antoni Sariol, diu sa excel·lència a
vostra senyoria que mane donar orde a dit Sariol per a que obre dits magatsems y assistessen
a la regonexensa y aprehensió de dites robes
que constaran ser de contrabando y rebrà los
drets deguts al General per elles, o imbie a altra
persona de satisfacció per a dits effectes, perquè
axí se puga fer ab tota facilitat lo servey de sa
magestat.»
Fent ses senyories de resposta a dit Joan Pau
Oller que mirarien lo paper y consultarien
aquell, y de la resolució se pendria donarien
avís dits senyors deputats a sa excel·lència. E
aprés, entre las sis y set horas de la mateixa tarda, dits senyors deputats y oÿdors, conferida la
matèria entre si, enviaren a sa excel·lència per
medi del magnífich micer Joseph Fontanella,
servint lo offici de advocat fiscal del General
durant la malaltia del magnífich micer Joachim
Malla, qui obté lo dit offici, un paper contenint
la resposta que dits senyors deputats feyen al dit
recaudo. Lo qual explicà primer de paraula y
aprés donà en mans de sa excel·lència, del tenor
següent:

E aprés, lo endemà de matí, que comptàvem als
vint-y-dos de dits mes y any, dit magnífich advocat fiscal referí a ses senyories en lur consistori com lo die de ayr havia reportat a sa excel·lència la dalt dita resposta, la qual li havia explicat
primer de paraula y aprés donada per scrits, y
que rebuda aquella sa excel·lència li respongué
que estava molt bé que·s fes de la manera que
los senyors deputats deyen, y que per dit effecte
fossen servits anomenar la persona que voldrien
enviar en la vila de Sitges per a entregar la roba y
fer lo demés contingut ab la present resposta, la
qual se’n poria anar ab la persona que sa excel·lència anomenaria per a rèbrer-la. En aquest
mateix die fonch acabat de estampar lo memorial en fet fet per part del General, còpia del qual
se enviaren a sa magestat y demés grandes de la
Cort, juntament ab cartas scritas per part de dits
senyors deputats. Còpia del qual manaren ses
senyories fos cusit en lo present dietari. Signatur de letra. A.
53v

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya, al recado que
per part de vostra excel·lència los és estat donat
lo die de avui per Joan Pau Oller, scrivà de manament, que donen orde a Antoni Sarriol, tauler del General de la vila de Sitges, per a que
obre los magatsems que lo General té en dita
vila y assistesca a la regonesensa y aprehensió de
les robes prohibides entrar en Cathalunya per
edictes reals, que prohibeixen las robas de
França, entenent n·i ha de aquellas en dits ma869

Diumenge, a XXII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General, per
medi del noble y magnífich senyor don Joan de
Peguera y de Hierònim de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, en la tarda, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y setsena de la matèria corrent una embaxada donant-los part de la
estimació fan dits senyors deputats de las dia. a continuació: Relació del fet y justificació dels procehiments fets per los molt Il·lustres Deputats, y Oïdors del General
de Cathalunya, contra Miquel Joan de Monzodon Alguazil
Ordinari de sa Magestat, y altres Officials Reals, y de la Capitania General, per rahó del que los sobredits havien fet en las
Villas de Mataró y Arenys en las casas, y magatsems del General de ditas Vilas. [Barcelona. Gabriel Nogués] [1638]. 28 folis. 32 cms. (ACA, Generalitat, Dietari N-43). Vegeu també
BO: B 54-1-17; MBN: VE 134-22.
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ligèncias fa dita ciutat ab sa excel·lència acerca
de la matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya estiman a vostra senyoria las diligèncias tantas y tant contínuas que ha fet y fa a
las matèrias corrents, degut a la antiga correspondència que vostra senyoria y lo consistori
han guardat sempre en totas occasions, y com
veuen que vostra senyoria li ha apparegut ser
medi efficàs de tornar los assessors y doctors
aplicats en la deputació a ses senyories, creuen y
tenen per cert que, per la bona direcció de la
matèria corrent, és lo verdader camí, y axí suplican a vostra senyoria mane insistir en aquell, pus
no poden persuadir-se qui essent lo primer posat per vostra senyoria y ser cosa que depèn ja de
la mer gràcia de sa excel·lència no·s prometa la
ciutat esta y majors favors, de la manera que
vostra senyoria la ha experimentada en altres occasions, que·u rebrà a particular mercè.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havien reportada la dalt dita embaxada a dits senyors consellers y Setsena, la qual havien explicat
de paraula y aprés donada per scrits de la manera que per ses senyories los era estat // 54r // ordenat; y que dits senyors consellers los havien
fet de resposta que estimaven la mercè los feyen
dits senyors deputats, y que ells anaven continuant y continuassen las diligèncias ab sa excel·lència fins alcansar lo bon èxit per dits senyors deputats desijat.
Dilluns, a XXIII. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya enviaren a sa excel·lència, per medi del magnífich micer Joseph Fontanella, servint lo offici de advocat fiscal, una embaxada acerca del modo entenian procehir los
deputats en la vila de Sitges, no entenent apartar-se del contengut ab la resposta feta per dits
senyors deputats a sa excel·lència acerca del recaudo que a 21 del corrent fonch sa excel·lència
servit enviar per medi de Joan Pau Oller, scrivà
de manament a dits senyors deputats. La qual és
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya diuen que lo
doctor Joseph Fontanella, advocat fiscal seu lo
die de vuy, los ha referit que vostra excel·lència
era estat servit lo die de ayr enviar-lo a cercar, y
li havia dit que reparava en lo contengut en una
resposta havia aportat lo die abans a vostra excel·lència acerca del que se havia de fer en la vila
de Sitges per lo assessor se havia de enviar se levassen actes, y que ho digués als deputats, los
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quals, havent-ho conferit entre si, attenent que
lo styl en la casa de la Deputació és de tots fets
levar actes, y que los que se han de levar en lo
occorrent són tant solament de las cosas que·s
faran en exequució de dita resposta. // 54v // Per
ço, suplican los dits deputats a vostra excel·lència sia de son servey tindre a bé que dit assessor,
inseguint lo orde que se li donarà, puga fer continuàs ab acte tot lo que anirà fent en exequució
de dita resposta, que·u tindran de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè.»
A la qual embaxada fonc servit sa excel·lència
respòndrer, de paraula, que tornàs a les tres horas per la resposta. E aprés, als vint-y-quatre de
dit més y any, Joan Oller, scrivà de manament,
donà y entregà als molt il·lustres senyors deputats, ecclessiàstich trobat en la marina, un paper
lo qual digué contenia la resposta que sa excel·lència feya a la embaxada que per part de dits
senyors deputats li era estada feta lo die de ayr;
que·s del tenor següent:
«Responent sa excel·lència a una scriptura donada per part de vostra senyoria per lo doctor
Joseph Fontanella, que comensa: «Los deputats
del General de Cathalunya diuen que lo doctor
Joseph Fontanella» etcètera, diu que ha demanat a vostra senyoria en lo primer paper la assistència del officials, per a que·s fes la regonexensa y aprehensió de la roba en la forma que·s
deu. Y que ara torna a dir lo mateix, y que no
donant la dita assistència, passarà avant en fer
los procehiments que convindran per exequució de las cridas reals, segons de justícia serà trobat fahedor.»
En aquest mateix die, en la tarda, los senyors
deputats y oÿdors reberen en lur consistori de
part dels molt il·lustres senyors consellers y persones de la Setsena, per medi dels magnífichs
senyors Hierònim de Calders, donsell, y Agustí
Pexau, ciutadà honrat, una embaxada contenint
la resposta feyan dits senyors consellers // 55r //
y Setsena a la embaxada per part de dits senyors
deputats a ses senyories y mercès feta lo die de
ayr; lo qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A la embaxada de vostra
senyoria feta lo die de ayr respon esta ciutat que
ha desijat y desija quant li és possible lo assiento
de las matèrias corrents, y per entar en aquell,
tenint attendència al beneffici de la Generalitat,
ha diligenciat quant li és estat possible obtenir
de sa excel·lència la gràcia licenciativa dels assessors y advocats compresos en la regalia, suplicant-ho ab las veras que són notòries a vostra
senyoria, no com ha cap principal del final assiento de la matèria, sinó com ha donant major
disposició a ell. Esta fins ara no se és poguda al-

cansar, però se espera conseguir entrant amb
substancial del negoci manarà a vostra senyoria
considerar-ho, com ho espera de la prudència
de vostra senyoria dita ciutat, a qui assegurat
continuarà ab las mateixas veras tots los officis
proporsionats al fi que·s desija y en dar gust a
vostra senyoria.»
La qual manaren legir a mi, scrivà major, y legida, la continuàs en lo present dietari, fent de
resposta a dits senyors embaxadors que estimaven en molt la mercè los feyen, y que·ls fessen
mercè no dexar de continuar ab los medis possibles ab sa excel·lència fins que sia alcansat lo total assiento de la matèria.
Dimecres, a XXV. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, en la matinada,
per medi dels molt reverents nobles y magnífichs senyors don Francisco Sans, canonge de la
Seu de Barcelona, don Luis Copons, degà de
Gerona, lo doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, don Francisco Grimau, don Joan de
Peguera, don Jacinto Vilanova, Hierònim de
Navel, Jaume Bru y Bernat Valencas, ciutadans
honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquest Principat,
una embaxada acerca de la matèria corrent, la
qual és del tenor seguent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Al primer
paper en lo qual vostra excel·lència fonch servit
demanar als deputats la assistència per a que·s
fes la regonexensa y aprehensió de la roba de
contrabando que·s diu se troba en los magatsems del General de la vila de Sitges, los dits deputats respongueren a vint-y-hu del corrent
mes de agost a vostra excel·lència que desijan ab
moltas veras que los edictes reals, en quant no
encontran ab las leys del Principat, tingan son
effecte y exequució, y per ço offereixen a vostra
excel·lència enviar encontinent a la dita vila un
assessor, lo qual fassa obrir los magatsems, y en
presència dels officials de la Capitania regonexeria las robas són en dits magatsems. Y las que
trobaria ésser de contrabando y prohibides, feta
descripció // 56r // d’ellas, pagats los drets del
General, y retingudes, si algunas n·i haurà decommís del General, las demés entregarà o farà
entregar als officials de la Capitania o a la persona que vostra excel·lència ordenarà, firmant-ne
àpocha de rebuda, com en axò y en lo demés
que pugan desijan acudir al servey de sa magestat y donar gust a vostra excel·lència. A la qual
resposta fonch vostra excel·lencia servit aderir, y
digué que los deputats anomenassen persona
per a fer lo contingut en dita scriptura. Los deputats, encontinent los fou reportada la resposta de vostra excel·lència, feren nominació del
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doctor Joseph Fontanella en assessor subrogat
per dits effectes, ab orde que partís lo mateix
die. Y com no·s trobassen cavalcadures per anar
dit assessor ab los officials necessaris a la vila de
Sitges, fonch vostra excel·lència servit ordenar
al doctor Joseph Mascó li fes donar las cavalcadures havia menester, lo qual las hi feu donar. Y
des de las horas fins vuy han estat y estan per
compte del General y dit assessor y demés a
punt per anar a la dita vila de Sitges per dit effecte. Estant las cosas en aquest estat, de part de
vostra excel·lència Joan Pau Oller, scrivà de manament, lo die de ayr, a vint-y-quatre del present mes, donà al deputat ecclesiàstich, que·l
trobà en la marina de la present ciutat, un paper
que comensa: «Responent sa excel·lència» etcètera, ab lo qual se’n fes menció de dita offerta
dels deputats, referint lo dalt dit primer paper
de vostra excel·lència. Diu que ara torna a dir lo
mateix y que no ha donat la assistència que ab
aquell se demanava, passarà avant en fer los procehiments que convindran per exequució de las
cridas reals, segons de justícia serà trobat fahedor; de que dits deputats han restat molt desconsolats. Suplican, per ço, a vostra excel·lència
sie servit tenir a bé // 56v // se pose en exequució
lo contingut en la dalt dita resposta que feren
los deputats a vostra excel·lència a vint-i-hu del
corrent més, y vostra excel·lència fou servit
acontentar-se dels edictes reals y se fa lo servey
de sa majestat, com vostra excel·lència y dits deputats desijen.»
A la qual embaxada és estat servit sa excel·lència
fer de resposta que era veritat que micer Joseph
Fontanella li aportà un paper; y que vist y legit li
agradà molt bé i·l portà al consell, y legit, los
aparegué molt bé adaquells senyors. Y ab eixa
conformitat respongué a dit micer Joseph Fontanella. Y que després ý anà micer Queralt y li
digué com havia parlat ab micer Joseph Fontanella y li havia dit que volien levar actes del
que·s feya allí, y que com de axò no s’en havia
parlat, envià a cercar a dit Fontanella y li digué
lo que micer Queralt li havia dit, y que li interpretàs lo paper que ell li havia reportat. Y vista la
interpretació, restaren de acordi que no·s levassen actes ninguns, per una part ni altra, y que
açò li agradà a dit micer Fontanella. Y que després tornà Fontanella y digué que als senyors
deputats no·ls aparexia bé, y que suposat axò lo
consell real tampoch no venia bé a que·s fes de
altra manera, y que ell havia fet tot lo que havia
pogut en vèurer si podia que no·y hagués contenció, però com los senyors juristes los uns entenen una cosa de una manera y altres de altra,
que ell no veye camí per a que aquest negoci se
pogués acomodar, però que ab tot ell consultaria lo paper ab lo consell real y que tornaria resposta. E aprés als vint-y-set de dits mes y any,
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constituït personalment en lo consistori de ses
senyories Joan Pau Oller, // 57r // scrivà de manament, donà y entregà a ses senyories un paper
dient contenia la resposta que sa excel·lència
feya en scrits a la embaxada que per part dels
senyors deputats li fonch donada als vint-ysinch del corrent, la qual resposta legida per mi,
scrivà major y secretari del dit General, manaren
fos continuada al peu de la present embaxada; y
és del tenor següent:
«A la embaxada explicada en nom de vostra senyoria lo die de ayr, vint-y-sinch del corrent, la
qual comensa: «Il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor: Al primer paper» etcètera. Diu sa excel·lència que havent tinguda notícia certa que
en los magatsems del General en la vila de Sitges hi havia roba de contrabando vingudes de
França contra la prohibició feta per orde de sa
Magestat, de entrar en lo present Principat robes fabricades en dit regne, o passades per ell,
envià a a dita vila los officials li apparega necessaris per a que regonessen ditas robas y aprenguessen las que eran de contrabando y pagassen
los drets tocaven al General. Y havent tingut
avís que Antoni Seriol, tauler del General en
dita vila de Sitges, havia tancats los magatsems y
no volia obrir aquells per no tenir les claus dient
las tenia vostra senyoria, envià a 21 del corrent
mes de agost un paper a vostra senyoria, ab lo
qual li digué donàs ordre a dit Seriol obrís dits
magatsems y assistís a la regonexensa y aprehensió de dites robes y cobràs los drets del General
per ellas, o enviar altra persona de satisfacció per
a dits effectes. A esta scriptura respongué vostra
senyoria ab altra lo mateix die, la qual reportà
los doctor Joseph Fontanella, y ab ella digué
que enviaria a Sitges un assessor, lo qual faria
obrir los magatsems, y en presència dels officials
de la Capitania General, regonexerian las robas
son en ells, y las que trobarien ser de contrabando y prohibides, y feta descripció d’ellas, pagant
// 57v // los drets del General, y retingudes s·i algunas hi havia decomís al General, las demés
entregaria o faria entregar als officials de la Capitania General. Sa excel·lència respongué a dit
Fontanella de paraula que comunicaria y tractaria ab lo consell real esta resposta, com ho feu
als 22 del dit. Y havent aparegut a sa excel·lència
y al consell real que no estave clar lo que havia
de fer lo assessor del General en la vila de Sitges
en respecte de la regonexensa de las robas de
contrabando, la qual sols la han de fer los officials de la Capitania General, assistint-hi si voldria lo officials del General per al interès del dit
General, sens fer acte algú jurisdiccional, manà
cridar lo dit doctor Joseph Fontanela, per a que
explicàs y declaràs lo que havia de obrar en Sitges lo assessor del General y exequució de dita
resposta. Y havent oït a dit Fontanella y vehent
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no·s volia, declarant tant si la intenció de vostra
senyoria era fer actes jurisdiccionals per respecte
de las regonexensas de las robas que eren de
contrabando, y digué sa excel·lència tractàs ab
vostra senyoria, que per a facilitar la matèria seria bé no·s fessen allí altres actes que la àpocha
de las robas que fossen de contrabando ab inserta del memorial d’ellas, dient lo official de la
Capitania General que las rebia y aprenia per
orde de sa excel·lència, y que lo official del General las entregava per orde de sa excel·lència, y
que lo official del General las entregava de orde
de vostra senyoria, y altre de la paga dels drets
del General etcètera, recaudo reportà a vostra
senyoria lo doctor Joseph Fontanella, com apar
del paper que vostra senyoria envià a vostra excel·lència a 23 del corrent, en lo qual diu ab resolució que de tot lo que·s farà en Sitges, en
exequució de dita resposta, sens apartar-se hun
punt de aquella, se’n han de fer actes per ser est
lo styl del General. Sa excel·lència, vista esta resolució de vostra senyoria y que de la exequució
d’ella se podia fer gran prejudici a las regalias y
jurisdicció de sa magestat, ab la escriptura donada a 27, en resposta de la que·s donà a 21 // 58r
// digué sa excel·lència a vostra senyoria que ab
lo primer paper en esta matèria de Sitges havia
dit a vostra senyoria lo que havia de fer, y que
tornava a dir lo mateix, y que no donant la assistència que en dit primer paper havia demanada manaria passar avant en fer los procehiments
que convindran per exequució de las cridas reals
segons de justícia serà trobat fahedor. De
aquest fet puntualment referit resulta la equivocació ha presa vostra senyoria en lo últim paper
donat lo die de aÿr, en quan és a saber, diu ab
ell, que sa excel·lència se era aderit a la resposta
per vostra senyoria feta al primer paper y se era
econtentat de ella. Per ço, diu sa excel·lència a
vostra senyoria que, essent com és prejudicial a
la regalias y jurisdicció de sa magestat que los
officials del General, en la regonexensa y judici
si la roba és de contrabando o no fassen acte
algú de jurisdicció, y que sols la poden fer en
quant a la cobrança dels drets del General, los
quals ha offert y offereix sa excel·lència manar
pagar de comptants, no donara loch aquest dit
offici als se entremetan de la regonexensa de dites robes, a effecte de dir si són de contrabando
o no, y que vehent que vostra senyoria no ha
donat la assistència als officials de la Capitania
General en la forma continguda, en lo primer
paper ha manat procehir a la exequució de las
cridas reals, segons de justícia se ha trobat fahedor, y per a que en esdevenidor aparega de tot
lo que en esta matèria ha passat, mane a vostra
senyoria que al peu de la última embaxada fasse
insertar esta resposta, ab orde que no·s done còpia de la una sens l’altra.»

En aquest mateix die los dits senyors deputats y
oÿdors enviaren als molt il·lustres senyors consellers y persones de la // 58v // setsena una embaxada, per medi de Francesch Joan de Vergós
y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona,
acerca de la matèria corrent, la qual és del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: No menor mercè de la
que confiaven han rebuda de vostra senyoria los
deputats ab la embaxada que de vostra senyoria
reberen als 23 d’est mes, y de las diligèncias y
bons officis que ab ella veuen ha fets vostra senyoria en la matèria que regonexen y estimen
moltíssim, y per quant se han offertas cosas novas de importància en dita matèria, de que necessitam donar rahó al savi Consell de Cent, suplican a vostra seyoria sia servit manar-lo juntar
lo més prest sia possible, que la rebran a particular mercè de vostra senyoria».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori que ells havian reportada la dalt dita embaxada a dits senyors consellers, la qual los havian explicada
primer de paraula y aprés donada per scrits de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que havian respost que estiguessen certs
que no parerian un punt fins fos alcansat lo assiento de la competència corrent. En aquest
mateix die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
fra Joan Angel Tallada, paborde de sant Pere de
Roda, de l’orde de Sant Benet, visitador novament extret en hu dels visitadors dels deputats y
oÿdors y demés officials de General del trienni
pròxim passat, en loch del molt il·lustre senyor
fra Antoni Mantilla, abat de Banyoles, lo qual //
59r // renuncià dit càrrech, prestà lo jurament
acostumat en mà y poder de ses senyories ab la
forma acostumada y ohí sentència de excomunicació, que li fonch promulgada del tenor següent: «Nos don Raymundus de Semmanat, dominus Dei archidiaconus maior et canonicus
ecclesia Barchinone, officialis et vicarius generalis pro il·lustrissimo et reverendíssimo diocesis
Barchinonensis episcopo, monemus vos il·lustrem
dominum fratrem Joannem Angelum Tallada,
monacum et prepositum sancti Petri Rodensis ordini sancti Benedicti, extractum iuxta formam
capítulo nova reformacionis in visitatorem generalis Principatus Cathalonie pro triennio proxime preteritis una cum aliis visitatoribus qui die
decima sexta currentis sententiam excomunicationis audierunt pro primo secundo tertio et peremptoris terminis, et monicionibus quatur bene
et legaliter vos habebitis in vestro officio seu muneris visitatoris quovis amore rencore postpositis
sed solum Deum et concienciam vestram intuendo, et pro his auditis excomunicationis senten873

ciam quam in vos contrafacientum trina canonica monitione premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.
Dijous, a XXVI. En aquest die vingué en consistori de ses senyories lo secretari Miquel Peres,
qui per part de sa excel·lència digué a dits senyors deputats que la persona recomanada per
sa magestat ab sa real carta enviada a ses senyories, sots chalendari de 20 de abril proppassat, es
lo sereníssim senyor duch de Mòdena, però que
ses senyories fossen // 59v // servits dexar passar
la roba de dits senyor Duch sens regonexer-la ni
pagar drets, com sa Magestat ho demana ab dita
sa real carta. La qual ses senyories manaren ser
assí cusida, signada de letra A. Y respongueren
que en tot lo que porian procurarien servir a sa
magestat y donar gust a sa excel·lència. E poch
aprés, vingué en dit consistori de ses senyories lo
canonge talis Verdaguer, qui per part de sa excel·lència digué a ses senyories com lo sereníssim
senyor duch de Mòdena era ja cerca de la present ciutat, lo qual venia per mar, y entraria en
esta ciutat a las quatre horas de la tarda. Y axí
fossen servits ses senyories fer las domonstracions de alegria y agasajos a dit senyor duch, que
sa Magestat se’n donaria molt servit, com ja ho
tenia scrit sa magestat a ses senyories ab sa real
carta dea ... proppassatat. E ses senyories respongueren que besavan a sa excel·lència las mans per
la mercè los feya de donar-los aquest avís, y que
ells procurarien en tot lo que tindrà loch servir a
sa magestat y a sa excel·lència. E poch aprés ses
senyories nomenaren a don Francesch Cartellà y
Hierònym de Navel per a que, acompanyats de
alguns officials de la present casa, anassen a donar la benvinguda a dit senyor duch de Mòdena.
E lo mateix die, a las dos horas després dinar,
los dits don Francesch de Cartellà y Hierònym
de Navel, acompanyats de mi, lo scrivà major,
Joseph de Urrea, racional, don Francesch de
Vallgornera, regent los comptes, micer Barthomeu Soler, scrivent ordinari del Racional,
Hierònym Galí y Miquel Marquès, scrivents ordinari y extraordinari del scrivà major, Melchior
Pagès, ajudant del regent los comptes, Joan Carreras, ajudantb // 60r // del racional, Hierònym
Pastor, servint lo offici de procurador fiscal,
Agustí Dalmau, síndich, micer Gismundo Boffill, ajudant tercer del scrivà major, y micer talis
Lunes, credenser dels salaris dels doctors del
Real Consell, partiren de la present casa ab cotxes y arribaren en lo moll de la present ciutat,
ahont se embarcaren ab dos falugas. Y ab ellas
anaren vers las galeras ab que venia sa altesa, las
a. a continuació un espai en blanc d’uns 28 mms.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1812.
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quals trobaren devant lo riu de Besòs que ja venian. Y donant avís per medi del síndich que
aquí estaven los embaxadors del General de
Cathalunya, sa altesa manà cessar la voga y que
puiassen. Y posats dintra la popa ahont estava sa
altesa li donaren la benvinguda de part de
aquest Principat ab las degudes cortesies y serimònias. Y sa altesa los rebé ab gran demonstració de amor, estimant al Principat y als senyors deputats en nom de aquell aquesta
demonstració de voluntat, offerint tenir-ne
memòria y regonexer-la en totas occassions se
offerissen. Y al tornar-se’n sa altesa los acompanyà fins més de mitja popa. Y axí se’n tornaren y referiren lo demunt dit a dits senyors deputats. E cerca las sis horas de la tarda sa altesa
desembarcà y lo senyor virrey y consellers, ab
pròmens, lo acompanyaren a casa de sa excel·lència, ahont posà; anant tots a cavall, sa altesa en lo mig, lo senyor virrey a mà dreta, lo
conseller en cap a mà esquerra, y los demés consellers y pròmens devant, per son orde, com en
semblants recebiments és acostumat, havent
precehït a tot açò una grandíssima salva comensada per la ciutat y prosseguida per totas las galeras y per quatre companyias que la ciutat havia
manat preparat y assistir en lo moll de la present
ciutat, estant // 60v // en los terrats de las casas
del General y ciutat, del portal del mar música
de trompetes, manestrils y atabals.
Divendres, a XXVII. En aquest die los senyors
deputats anaren consistorialment en la lotja de
la mar de la present ciutat per a fer encantar y
lliurar las bollas del General que no estaven
arrendades.
En aquest mateix die, en la tarda, los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya,
acompanyats de molts officials de la present casa
y del General, havent primer per medi de Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich
del General, obtinguda hora per a anar a besar
la mà del sereníssim senyor Duch de Mòdena y
donar-li la benvinguda, partiren de la present
casa, consistorialment, ab las masses grans devant, y anaren a peu dret en las casas que lo excel·lentíssim senyor comte de Sancta Coloma,
lochtinent y capità general de la magestat del
rey nostre senyor en aquesta província, hont
posava sa altesa. Y arribats en la sala hont estava
dita sa altesa, debaix de un dosser arrimat a una
cadira, y allí dits senyors deputats feta la deguda
cortesia, y havent correspost dit sereníssim senyor duch de Mòdena ab moderada cortesia, dit
senyor deputat ecclesiàstich, en nom de aquest
Principat, donà a sa altesa la benvinguda, dientli com tot aquest Principat y lo consistori havian
tingut particular contento de la vinguda de sa
altesa y que ab sa presència hagués fet mercè y
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honrat adaquesta ciutat y Principat, offerint-se
servir a sa altesa en tot lo que fos de son gust y
servey. Y dit sereníssim senyor duch respongué
que restava agrahït del amor y voluntat que
aquest Principat y dits senyors deputats mostraven tenir-li, y lo contento particular havian tingut de sa vinguda, offerint en tota occasió que
convingués al Principat tenir-ne perpètua
memòria. // 61r // Y feta deguda cortesia, corresponent dita sa altesa, se despediren, acompanyant-los dit sereníssim senyor duch de Mòdena fins a la porta de dita sala, ab molt gran
demonstració de voluntat. Y després se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en la present
casa.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del molt reverent, noble y magnífich senyors Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Jacinto Vilanova y Jaume
Bru, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, una embaxada contenint la resposta que dits senyors
deputats feyen al paper que sa excel·lència los
havie enviat per medi de Joan Pau Oller, scrivà
de manament, als 27 del corrent, que comensa:
«A la embaxada» etcètera, la qual embaxada és
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya, en resposta a
la scriptura que vostra excel·lència és estat servit
enviar-los lo die de aÿr, que comptàvem a 27
del corrent més de agost, per Joan Pau Oller,
scrivà de manament, que comensa: «A la embaxada» etcètera, diuen que lo que suplicaren a
vostra excel·lència ab la scriptura de 23 del mateix, que fos de son servey tenir a bé que lo assessor del General, inseguint lo orde que se li
donaria, pogués fer continuar ab acte tot lo que
aniria fent, en execució // 61v // de la resposta
que se havia fet a vostra excel·lència a vint-y-hu
de dit és tot conforme als capítols de cort, privilegis, usos y styl del General y casa de la Deputació, y en servey del rey, nostre senyor, y per
facilitar la exequució dels edictes reals de contrabando, y no han entès ni entenen dits deputats que, ab la effectuació de la oferta per ells
feta, se fassa prejudici algú a las regalias y jurisdicció de sa magestat, las quals sempre han desijat y procuran conservar. Per ço, que lo regonèxer los dits deputats o sos officials las robas
que·s pretén són de contrabando en los magatsems de la vila de Sitges, és per trobar-se aquellas en dits magatsem del General manifestades.
Y axí, sots administració y jurisdicció dels deputats a ells concedida per los sereníssims reis y
cort generals, y perquè antes de entregar-se als
officials de la Capitania General és necessari sa-

ber summariament las que·s pretenen ser de
contrabando, per a poder-las descarregar del
manifesto y cobrar los drets deguts al General y
vèurer si n·i ha algunas en commís del mateix
General, y també per a donar satisfacció als senyors y amos de las robas que las hauran manifestades, quant las demanassen, y no effecte algú
que concernesca la exequució dels edictes reals
de contrabando ni altres cosas que toquen a las
regalias y jurisdicció de sa magestat contra los
contrafactors de aquells. Per lo que selant dits
deputats la conservació de las prerrogativas, administració y jurisdicció en los casos a ells permesos y concedits per dits senyors reis y corts
generals suplican a vostra excel·lència, extrajudicialment, sia servit no permètrer se·s fassa impediment algú a ditas prerrogativas, administració y jurisdicció, ans bé mane donar loch al
contingut en las offertas de vint-y-hu y vint-ytres del corrent, per indempnitat de aquellas, y
que no·s fassa procehiment algú turbatiu y impeditiu de las mateixas prerrogativas, administració y jurisdicció del General, // 62r // ni en
derogació o vislació dels capítols y actes de cort,
privilegis del General, usos, pràctica y styl de la
casa de la Deputació, la observancia dels quals,
per obligació de sos officis, deven procurar dits
Deputats en la forma ordenan los dits capítols y
actes de cort. Y axí mateix sie servit vostra excel·lència manar que esta rèplica se continúe al
peu de la resposta per vostra excel·lència feta lo
die de ayr, y que no·s haga còpia auctèntica de
aquella sens inserció de la present.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com havien reportada la dalt
dita embaxada a dita sa excel·lència, la qual havien explicada de paraula y donada aprés en
scrits a dita sa excel·lència. Y que rebuda aquella
per sa excel·lència los havie fet de resposta que,
desijant sa excel·lència lo assiento d’estas cosas,
havia proposat a dits senyors deputats lo medi
de no fer actes. Y que vist que dits senyors deputats no·ls estava bé, per las rahons li havian
significat, ho havia tractat ab lo consell, y en
aquest havia aparegut se donàs per resposta lo
paper que en dita embaxada se diu havia aportat
Joan Pau Oller a dits senyors deputats, y que vehent que dits senyors deputats insistien en lo
contengut en dita embaxada, era necessari tractar de la matèria ab los dos fiscals y consell, persones que·u saben y entenen, y que procuraria
ab molt gran gust servís als senyors deputats. En
aquest mateix die los dits senyors deputats anaren consistorialment en la Lotja de la mar, per a
continuar lo fet encantar las bollas que no estan
arrendades. En aquest mateix die los dits senyors deputats y oÿdors, per medi dels molt reverents nobles y magnífichs senyor don Francisco
Sans, // 62r // canonge de la Seu de Barcelona,
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don Luýs Copons, degà de Gerona, y Francesch
Puig, canonge de Tortosa, don Francisco Grimau, don Joan de Peguera, Francesch Puig Janer, Jaume Bru, Jaume de Navel y Jaume Damians, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent una embaxada
acerca de la matèria corrent, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren y liuraren per
scrits; la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: A vint-y-hu del corrent
lo senyor virrey, per medi de Joan Pau Oller,
scrivà de manament, envià un paper als dits deputats demanant assistència per fer regonexensa
y aprehensió de algunas robas y mercaderias de
contrabando que diu eren en los magatsems del
General de la vila de Sitges, ahont eren ja los
ministres de la Capitania General y lo algutsir
Montrodon. Al qual paper, dit die, per part dels
deputats, se féu resposta offerint a sa excel·lència enviar encontinent a la dita vila de Sitges un
assessor, lo qual faria obrir los magatsems en
presència dels officials de la Capitania, regonexeria las robas y las que trobaria ser de contrabando y prohibides, feta descripció de ellas, pagats los drets al General y firmada àpocha, las
entregaria a dits officials de la Capitania. Al qual
de paraula respost que sa excel·lència al doctor
Joseph Fontanella, advocat fiscal del General,
que le·y havia aportat que estava molt bé de la
manera que dits deputats deyan, y que per dit
effecte anomenassen la persona que volien enviar en dita vila de Sitges per a entregar la roba y
fer lo demés contengut ab dita scriptura, la qual
se’n poria anar ab la persona que sa excel·lència
anomenaria per a rèbrer-la. Encontinent los
senyors deputats anomenaren per assessor per
dit effecte al dit doctor Joseph Fontanella, lo
qual ab los demés ministres necessaris se posà
apunt, tenint cavalcadures logades. // 63r // Estant las cosas en aquest estat, lo senyor virrey
envià a cercar al dit doctor Fontanella y li digué
de paraula que reparava en lo contengut en la
resposta li havia aportat acerca del que se havia
de fer en la vila de Sitges per lo assessor se havia
de enviar, si·s levarien actes que ho digués als
deputats, com en effecte los ho digué. Y a vinty-tres de dit, per medi del dit doctor Fontanella, se envià a sa excel·lència altre paper, suplicant-lo fos servit tenir a bé que dit assessor
pogués continuar ab acte tot lo que aniria fent
en exequució de altra resposta feta per los senyors deputats, sens apartar-se un punt de ella,
attenent que lo styl en la casa de la Deputació és
de tots fets levar actes. Respongués sa excel·lència a dita scriptura a vint-y-quatre de dit, per
medi de Joan Pau Oller, scrivà de manament,
dient que ab lo primer paper havia demanat al
consistori la assistència de official, per a que fes
regonexensa y aprehensió de la roba, y que ara
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tornava a dir lo mateix, y que no donant dita assistència passaria avant. A vint-y-sinch de dit los
deputats, replicant a dita resposta per medi de
embaxada de nou persones dels tres estaments,
respongueren suplicant fos servit sa excel·lència
que·s posàs en exequució lo contengut en la
dita resposta de vint-y-hu del corrent, per sa excel·lència era estat servit acontentar-se del que
en aquella se offeria y per aqueix medi se alcansava la exequució dels edictes reals y se feya lo
servey de sa magestat, com sa excel·lència y dits
deutats desijaven. A dita embaxada respongué
de paraula sa excel·lència que era veritat dit micer Fontanela li havia aportat un paper, que vist
y legit li agradà molt. Y legit en consell aparegue molt bé que ab // 63v // aqueixa conformitat respogué a dit Fontanella. Y que després li
havien dit volien levar actes del que·s faria en
Sitges y que sa excel·lència havia pres per medi
que per una part ni per altra se levan actes. Y als
vint-y-set del corrent més ha respost en scrits
conforme vostra senyoria sap y per part dels deputats se li ha replicat fos servit manar se posassen en exequució las offertas de 21 y 23 del
corrent més. y no·s fassa prejudici a la administració y jurisdicció del General. De totas las ditas escripturas se envià a vostra senyoria còpia,
perquè ab més puntualitat reste vostra senyoria
informat de tot lo que ha passat, nombrades per
son orde. Los senyors consellers y setsena, ab la
puntualitat y diligència se esperava, han fetas diversas embaxadas a dits deputats, de las quals se
ha vist lo amor y cuidado ab que han tractat y
tractan las matèrias corrents en beneffici de la
Generalitat, fent-los a saber cada hun axí las embaxadas fetas a sa excel·lència com las conferèncis han tingudes ab los doctors del real consell,
y últimament ab una embaxada de vint-y-tres
del corrent, reportada per Hierònim de Calders, donsell, y Agustí Pexau, ciutadà honrat de
Barcelona, fan a saber com fins a la dita jornada
no se era poguda alcansar de sa excel·lència la
gràcia de que los assessors y advocats aplicats
poguessen anar liberament a sas casas però se
esperava conseguir-la entrant en lo substancial
del negoci, assó és, lo que ha passat fins al die de
avuy, des de las últimes embaxades que·s feren a
vostra senyoria als deu y dotse de dit, de que se
ha donat larga relació a vostra senyoria, representant lo desconsuelo que tenen dits deputats,
tant de que lo medi tant efficas de vostra senyoria no hage conseguit lo effecte se desijava com
també de que des de que vostra senyoria és estat
servit interposar-se per medianer, no havent-se
// 64r // fet per part de la Deputació procehint
algú, ans havent en tot sobresegut hagen los
ministres de la Capitania General, en orde a las
robas que·s diu són en los magatsems de Sitges,
fets los procehiments dalt referits, y suplican a
vostra senyoria sien servits continuar la mercè y
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bons officis que fins vull los han feta y fan en la
matèria corrent, insistint lo medi que vostra
senyoria ha judicat convenient per al bon èxit
del fet corrent.»
A la qual embaxada fonch respost que dit fet se
tractaria en lo savi Consell de Cent y de la resolució se pendria se donaria avís a ses senyories.
En aquest mateix die los senyors deputats, lo
real absent, junts en consistori, manaren y requeriren a Francesch Joan de Vergós, servint lo
offici de exactor del General de licència de ses
senyories per lo impediment del senyor deputat
real, que exequute los debitors del General, exhigint y cobrant aquells segons la obligació de
son offici. Altrament li protestan de las penas
contengudes ab capítols y actes de cort, ordinacions, ús y stil de la present casa, manant al
scrivà major que aquest manament y requesta la
continue en lo present dietari. E aprés, al primer
de setembre, 1638, dit Francesch Joan de Vergós, servint lo offici de exactor del General,
donà y presentà a ses senyories un paper contenint la resposta feya a la protesta a ell feta. La
qual, legida per lo scrivà major, manaren fos
continuada al peu de dita resposta, signada de
letra A. Que·s del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Responent Francesch
Joan de Vergós, donsell, servint lo offici // 64v
// de exactor del General de Cathalunya, durant
lo just impediment de Joseph Miquel Quintana, deputat real lo trienni corrent de dit General, qui obté lo dit offici a un manament a ell fet
de paraula en lo consistori de vostra senyoria,
del qual fou levat acte per lo scrivà major de la
present casa als vint-y-vuit del corrent mes de
agost contenint que exequute tots los debitors
de dit General, protestant en cas de recusació o
omissió de las penas imposades en capítol de
cort, diu y respon que ell, per haver molt poch
temps dit offici, no té noticia de tots los debitors que té vull lo General, y que dels que ha
tingut noticia ha solicitat ab molta puntualitat.
Y que en lo demés, sempre y quant per lo Racional de la present casa li seran trets y liurats los
memorials de tots los debitors, aquells encontinent sens excepció de persona alguna farà exequutar, y solicitarà segons li aparexerà més convenir per al beneffici de dit General segons la
naturalesa dels debitors. Y per ço suplica no li
corre termini algú que no li sien liurats dits memorials, y que sia manat al scrivà major que, per
observansa dels capítols de cort, leve acte de la
present resposta y aquella continúe al peu del
acte levà dit die de 28 de agost. Y que del hu
sens lo altre no done còpia auctèntica ni fe fahent, que lo dit Vergós ho rebrà a singular
mercè, officio etcètera. Altssimus etcètera. Josephus Ferrer.»

Dilluns, a XXXI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
embaxada de part dels molt il·lustres senyors
consellers // 65r // y setsena, per medi dels magnífichs senyors Agustí Pexau, ciutadà honrat de
Barcelona, y Hierònim de Calders, donsell,
acerca de la matèria corrent. Y en resposta de la
embaxada per part de dits senyoirs deputats feta
a dits senyors consellers y savi Consell de Cent a
vint-y-vuit del corrent, donant-los notícia com
lo savi Consell de Cent resolgué se fes embaxada aquella mateixa nit a sa excel·lència, com e
effecte se feu. Còpia de la qual, junt ab la resposta feta per sa excel·lència, liuraren a ses senyorias. La qual embaxada a ses senyories, embaxada a sa excel·lència y resposta, aprés legides,
manaren fossen continuades en lo present dietari, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En orde a la embaxada y
demés papers que fou servit vostra senyoria insinuar al savi Consell de Cent dissabte proppassat,
per la tarda, y en exequució de la deliberació en
aquell presa, feren los senyors consellers a les
nou de la tarda de aquell die la embaxada a sa excel·lència, que dóna còpia a vostra senyoria, y de
la resposta feta a ella. Y axí mateix se li dóna noticia de que las quatre persones de la setsena de
la matèria corrent, vehent que lo present mes de
agost assenyalat per lo assiento de dita matèria se
anava acabant, tingueren lo die de aÿr una conferència ab los ministres reals, en rahó que·s prorrogàs dit temps. Als respost lo senyor regent
que estava bé se prorrogàs fins al die de nostra
senyora pròxim referida esta resposta en dita
junta lo die de vuy, attenent aquella que esta
ciutat ha fet lo major esforç y quant li és estat
possible per alcansar la licència de tornar-se’n a
ses cases los magnífichs assessors y advocats de
aqueixa casa, y no li és estat possible alcansar-ho,
ha resolt se suplique a vostra senyoria sie servit
de condescendir a dita prorrogació. Y axí mateix
ha deliberat de entrar en los mèrits del assiento
principal, per al qual effecte sie vostra senyoria
servit // 65v // de anomenar persones per a tractar y informar del convenient a dita assiento,
confiant que ab tant acertades advertèncias y
disposicions, com de vostra senyoria espera rèbrer, tindrà tant bon èxit, qual convé al servey de
sa magestat y beneffici de la Generalitat, a major
uniformitat d’estas dos cases.»
Embaxadab feta a sa excel·lència per part de la
ciutat. «Excel·lentíssim senyor: Los deputats
del General de Cathalunya, ab embaxada, han
dat notícia lo die de vuy al savi Consell de Cent
de tot lo sustancial en orde a las matèrias coa. a continuació ratllat, negoci.
b. Embaxada ... ciutat interlineat al marge esquerre.

rrents, y assenyaladament dels procehiments se
comminen fer en Sitges per rahó de les robes de
contrabando que·s diu son en aquell, dient que
lo levar-ne actes los és permès per privilegis de
aquella casa y per corts generals, significant lo
desconsuelo ne tenen, prometent-se ab lo medi
d’esta ciutat se fassa de aqueixa manera, y dolent-se la ciutat que estas matèrias vagen engrosant-se y esperant rèbrer mercè de vostra excel·lència. Lo suplica sie servit, aconsolant a
aquell consistori, manar donar loch aquests dits
actes pus los és permès per los títols alt dits y per
lo styl y observança de aquella casa, y axí mateix
sie de son servey manar licenciar als advocats y
assessors de la casa de la Deputació, com per altres embaxadas se li ha suplicat, restant ab viva
pena de no haver pogut fins ara esta ciutat alcansar-ho, essent matèria que depèn ja de la mà
liberal y gran de vostra excel·lència, de qui en
totas occasions y per a rèbrer majors mercès parexent ésser bon principi per mediar lo assiento
de las matèrias corrents, restant ab confiança de
alcansar una casa y altra de mà de vostra excel·lència.»
Respostaa de sa excel·lència a la demunt dita
embaxada. «A la embaxada que en nom de vostra senyoria explicaren los consellers de la present ciutat de Barcelona lo die de aÿr, que comensa: «Excel·lència: Los deputats del General» etcètera, diu sa excel·lència, en quant als
procehiments // 66r // se vant fent en la vila de
Sitges per rahó de las robas de contrabando
que·s troban en los magatsems del General, que
sempre és estada sa intenció de donar loch als
deputats del General de Cathalunya y a son síndich per a levar los actes de requestas y protestacions extrajudicials que·ls aparagués convenir,
com no sien jurisdiccionals, que axí·s féu en la
vila de Mataró, que lo que ha fet sa excel·lència
és estat donar orde que no·s donàs loch a dits
deputats y officials de lur consistori de fer, en
rahó de la regonexensa de les robes y prehensió
de las que són de contrabando, acte judicial
algú, per no tenir en respecte de ditas robas de
contrabando y de fer judici si són d’esta qualitat
o no los deputats jurisdicció alguna, y ésser
aquella assoles de sa magestat y de sos officials,
en exequució dels edictes manats publicar prohibints lo comers del regne de França. En esta
conformitat ho ha declarat sa excel·lència al
doctor Joseph Fontanella de paraula y en scrit
als deputats, y no pot sa excel·lència dispensar
en açò per ningun cas, per lo gran prejudicis ne
resultaria a las regalias y jurisdicció de sa magestat, y essent lo punt y article de la contenció corrent en respecte de la licència de tornar los assessors del General y advocats aplicats a ses
a. Resposta ... embaxada interlineat al marge esquerre.
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cases. Diu sa excel·lència que ja té respost moltes vegades que no pot fer la gràcia que se li demana, per molt justas rahons que tenen, major
força considerant que acaba ja lo més de agost
en lo qual se havien de proposar medis per al assiento de las cosas corrents, sens haver-ne proposat algú, y que sempre ha desijat y desijarà en
tot lo que sie possible dar gust a vostra senyoria.»
A la qual embaxada feren de resposta dits senyors deputats que esta matèria, per ser tant grave, no·s podia respòndrer de prompta, que ells
ordenarien juntar la Divuytena per a demà de
matí hi·ls donarien rahó de aquest fet, y del que
allí se resoldria ne donarien intelligència als senyors consellers y setsena. // 66v // En aquest mateix die se comensaren a fer las festas de las
alimàries per la vinguda del sereníssim senyor
duch de Mòdena.
Dimars, a XXXI. En aquest die se continuaren en
fer las festas de las alimàries per la vinguda del
sereníssim senyor Duch de Mòdena. En aquest
mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per
quant los magnífichs Antic Servat major y Rafel
Grimosachs per lurs occupacions ha molts dies
que dexen de acudir a les juntes que·s tenen en
la present casa per los negocis corrents a que foren anomenats, per ço, ses senyories anomenen
als magníchs Joan Batista Monfar y Sorts, doctor en drets, y Antoni Càrcer, ciutadà honrat de
Barcelona. Joan Batista Monfar, Antoni Càrcer.
En aquest mateix die, matí y tarda, se ajuntaren
les divuit persones eletas, a las quals assistiren
los senyors deputats y tractaren largament de la
matèria corrent. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels magnífichs senyors Francesch Puigjaner, donsell, y
Jaume [...], ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y setsena una embaxada acerca de la matèria y en resposta d’ella per dits senyors consellers feta a ses
senyories lo die de aÿr. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han conferit ab la // 67r // duvuytena la embaxada que vostra senyoria fou servit
enviar-li lo die de aÿr per medi dels senyors
Agustí Poxau y Hierònym de Calders, y la embaxada feta per lo savi Consell de Cent al senyor
virrey y resposta d’ella. Y vista la gravedat de la
matèria han resolt se proposàs en la junta dels
tres estaments que dits deputats ordenaren convocar per a dijous pròxim, per ser lo die de vuy y
demà occupats en las alimàrias y regosijos se fan
en esta ciutat per la vinguda del sereníssim senyor duch de Mòdena. Y del que resoldran los
brassos ne faran sabidor a vostra senyoria.»
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A la qual embaxada fonch fet de resposta que
havien oït lo paper que juntarien la setsena, hi·s
donaria rahó del contingut en aquell; y que desijaven en tot lo que porian ses senyories y del
que·s resoldria donarien rahó als senyors deputats. En aquest mateix die los senyors deputats y
oÿdors reberen en lur consistori una embaxada
de part dels molt il·lustres senyors consellers y
setsena per medi dels magnífichs Agustí Pexau,
ciutadà honrat de Barcelona, y Pau Jordi Boquet, donsell, acerca de la matèria corrent, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La última embaxada feta
a vostra senyoria per esta ciutat contenia dos
caps, lo hu dels quals ere fos servit vostra senyoria aderir a la prorrogació del sobresehiment
significada als ministres reals per les quatre persones anomenadas fins al die de Nostra Senyora
pròxim, a que han // 67v // aderit dits ministres
reals; y de la resposta feta per vostra senyoria no
han entès los senyors consellers y junta hi hage
respost, y lo temps del assiento acaba vuy, y
com aquest consentiment de prorrogació haja
de ser de consentiment de las parts, suplican a
vostra senyoria sie servit respòndrer si és o no sa
voluntat se prorrogue per a dit die, que sabent
lo intent de vostra senyoria, junta pendrà en lo
negoci la resolució més convenient, la qual no·s
disgregarà que no tinga resposta de vostra senyoria.»
La qual embaxada manaren a mi, scrivà major,
legís aquella. Y legida, feren de resposta que estimaven molt lo bon cuidado tenian ses senyorias dels negocis corrents, que en tota occasió
los tindrian en perpètua memòria, y que ses senyories no dexaven de continuar los bons officis
fins a alcansar lo desijat.
En aquest mateix die los dits senyors deputats y
oÿdors, per medi dels noble y magnífich senyor
don Joan de Peguera y Bernat Valencas, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres
senyor consellers y setsena la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Responent los deputats
del General de Cathalunya a la embaxada per
part vostra senyoria feta per lo senyor Agustí
Pexau y Pau Jordi Boquet, ab la qual se demana
que declaren los deputats sa voluntat en lo de la
prorrogació. Al que diuen a vostra senyoria que
per ser matèria tant grave han determinat donar
rahó als brassos, los quals per ser lo temps tant
occupat per las festas de sa alteza los han diferit
per dijous primer vinent, y de la resolució que
pendran donaran rahó a vostra senyoria, y de
nou fan lo sentiment que és just, per haver-se //

68r // vist que en lo temps de la suspensió se
hage innovat lo cas de Sitges, obrint y despanyant las portas dels magatsems y haver fer aportat las robas que estaven en manifest del General essent de la mateixa naturalesa del cas
succehït en Mataró. Lo que és just quexar-se,
pus en lo temps de dita suspensió per part de
dits deputats no se ha mogut ni innovat cosa,
ans bé, sempre se ha estat a la mira del que·s devia a la correspondència deguda, majorment
sen-si interposat lo medi de vostra senyoria, a
qui suplican considere la gravedat del cas que·u
reputaran per singular favora y mercè.

A la qual embaxada fonch feta la resposta següent per part de dits senyors consellers: que
per estar indiferents en la resposta si se admetria
la prorrogació dels vuit dies o no, que per ço
havien enviat la postrera embaxada, perquè los
senyors deputats declarassen son intent; y que
axí ho declaraven, per ser la matèria tant grave,
fos aquella reportada en los brassos per a dijous
primer vinent; y que estaven molt admirats y
se·ls feya molt de nou que dins lo temps de la
suspensió sen·se interposada la ciutat se hagués
innovat lo cas succehït en Sitges, que asseguraven que en tot quant se podria diligenciar en las
matèrias corrents ho offerien y farian, com sempre han acostumat.

Setembre, MDCXXXVIII
Dimecres, al primer. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors de dit General, per medi dels
magnífichs senyors Francesch Puig-janer, donsell, y Jaume // 68v // Damians, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren al molt il·lustre Capítol
de la Seu de Barcelona una embaxada acerca de
la matèria corrent, la qual és del tenor següent:
Embaxadab feta per part de ses senyories al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona. «Molt
il·lustre senyor: A vint-y-hu de agost proppassat, lo senyor virrey, per medi de Joan Pau
Oller, scrivà de manament, envià un paper als
deputats demanant assistència per fer regonexensa y aprehensió de algunes robes y mercaderias de contrabando que diu eren en los magatsems del General de la vila de Sitges, ahont eren
ja los ministres de la Capitania General y lo
aguasil Montredon. Al qual paper, dit die, per
part dels deputats, se féu resposta, offerint-se a
sa excel·lència enviar encontinent enviar a la
dita vila de Sitges un assessor, lo qual faria obrir
los magatsems en presència dels officials de la
Capitania, regonexeria las robas y las que trobaria ser de contrabando y prohibides, feta disa. favor interlineat damunt de gràcia ratllat.
b. Embaxada ... Barcelona interlineat al marge esquerre.
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cripció d’ellas, pagats los drets del General y firmada àpocha, las entregaria a dits officials de la
Capitania. Al qual de paraula respongué sa excel·lència al doctor Joseph Fontanella, advocat
fiscal del General, que la·y havia aportat, que estava molt bé de la manera que los deputats
dèien, y que per dit effecte anomenassen la persona que volien enviar en dita vila de Sitges per
a entregar la roba y fer lo demés contengut ab
dita scriptura, la qual se’n poria anar ab la persona que sa excel·lència anomenaria per a rèbrerla. Encontinent los deputats anomenaren per
assessor de dit effecte al doctor Joseph Fontanella, lo qual ab los demés ministres necessaris se
posà apunt, tenint cavalcadures logades. Estant
las cosas en aquest estat, lo senyor virrey envià a
cercar al dit doctor Fontanella y li digué de paraula que reparava en // 69r // lo contengut en la
resposta li havia aportat acerca del que se havia
de fer en la vila de Sitges per lo assessor se havia
de enviar-li levarien actes, que ho digués als deputats, com en effecte los ho digué y a vint-ytres de dit, per medi del dit doctor Fontanella.
Se envià a sa excel·lència altre paper, suplicantlo fos servit tenir a bé que dit assessor pogués
continuar ab acte tot lo que aniria fent en exequució de dita resposta feta per los senyors deputats sens apartar-se un punt d’ella, attenent
que lo styl en la casa de la Deputació en tots fets
levar actes. Respongué sa excel·lència a dita
scriptura a vint-y-quatre de dit, per medi de
Joan Pau Oller, scrivà de manament, dient que
ab lo primer paper havia demanat al consistori la
assistència de officials, per a que fes la regonexensa y aprehensió de la roba, y que ara tornava
a dir lo mateix, y que no donant la dita assistència passaria avant. A vint-y-sinch de dit, los deputats, replicant a dita resposta per medi de embaxada de nou persones dels tres estaments,
respongueren suplicant fos servit sa excel·lència
que·s posàs en exequució lo contengut ab dita
resposta de vint-y-hu del corrent, puis sa excel·lència era estat servit acontentar-se del que
en aquella se offeria, y per aqueix medi se alcansava la exequució dels edictes reals y se feya lo
servei de sa magestat, com sa excel·lència y dits
deputats desijaven. A dita embaxada respongué
de paraula sa excel·lència que era veritat dit micer Fontanella li havia aportat un paper que, vist
y legit, li agradà molt. Y legit en consell aparegué molt que ab aqueixa conformitat respongué a dit Fontanella, y que després li havian dit
volien levar actes del que·s faria en Sitges, y que
sa excel·lència no volia per una part ni per altra
se levassen actes. // 69v // Y als vint-y-set del corrent mes ha respost en scrits comforme veurà, y
per part dels deputats se li ha replicat fos servit
sa excel·lència manar se posassen en exequució
la offerta de vint-y-hu y vint-y-tres del corrent
mes, y no·s fassa prejudici en la administració y
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jurisdicció del General. De totas las ditas scripturas se envià a vostra senyoria còpia, perquè ab
més puntualitat reste vostra senyoria informat
de tot lo que ha passat, nombrades per son
orde. Los senyors consellers y setsena, ab la
puntualitat y diligència se esperava, han fetas diversas embaxadas a dits deputats, de las que si és
ben vist lo amor y cuidado ab que han tractat y
tractaran las matèrias corrents en beneffici de la
Generalitat, fent-los a saber cada die axí las embaxadas fetas a sa excel·lència com las conferenciades han tingudes ab los doctors del Real
Consell, y últimament ab una embaxada de
vint-y-tres del corrent reportada per Hierònym
de Calders y Agustí Pexau, ciutadà honrat de
Barcelona, fan a saber com fins a la dita jornada
no se era poguda alcansar de sa excel·lència la
gràcia del que los assessors y advocats aplicats
poguessen anar liberament a ses cases, però se
esperava conseguir-la entrant en lo substancial
del negoci. Açò és, lo que ha passat fins lo die
de vui desde las últimas embaxades que·s feren a
vostra senyoria, que foren als deu y dotse del
corrent mes. Y axí, contínuant la correspondència se deu a vostra senyoria la·y fan a saber suplicant a vostra senyoria sie servit fer-los laa mercè
que sempre han rebut de vostra senyoria los deputats cohoperant ab vostra senyoria se poden
pròmetrer en la matèria corrent lo succés que
convé al servey de sa magestat y beneffici de la
Generalitat.»
Respostab. A la qual embaxada dit molt il·lustre
Capítol féu de resposta que estimaven la bona
correspondència que los senyors deputats tenen
ab lo Capítol, y que ells acudiran com sempre
ab tota puntualitat en lo fora possible. // 70r //
En aquest mateix die fonch feta semblant embaxada al molt il·lustre bras militar per medi dels
noble y magnífich senyor don Joan de Peguera
y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, que és del tenor següent:
Embaxadac al bras militar. «Molt il·lustre senyor: A vint-y-hu de agost proppassat lo senyor
virrey, per medi de Joan Pau Oller, scrivà de
manament, envià un paper als deputats» etcétera. Inseratur de verbo ad verbum usque ad finem.
Respostad. A la qual embaxada fonch fet de resposta que tenian lo degut sentiment de que se
hagués innovat lo succés de Sitges en temps
que·y havia suspensió per medi de la ciutat de
Barcelona, y que en quant seria possible servir al
consistori y operar en beneffici del consistori ho
a.
b.
c.
d.

la interlineat.
Resposta interlineat al marge esquerre.
Embaxada ... militar interlineat al marge esquerre.
Resposta interlineat al marge esquerre.

farian, a diligenciar-lo comforme han fet sempre; y que no·s disgregarian fins a fer alguna diligència en beneffici de la matèria que·s tractava,
y del que farian donarian rahó als senyors deputats. En aquest mateix die, fonch feta semblant
embaxada al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, per medi del noble y
magnífich senyor don Jacinto Vilanova y Bernat
Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, que és
del tenor següent:
Embaxadaa al senyor bisbe de Barcelona. «Molt
il·lustre senyor: A vint-y-hu de agost proppassat
lo senyor virrey, per medi de Joan Pau Oller,
scrivà de manament, envià un // 70v // paper als
deputats» etcètera. Inseratur ut in proxima de
verbo ad verbum usque ad finem et ea inserta dices.
Respostab. A la qual fou la resposta següent:
«Que està molt desitjós de dar gust a la Generalitat, y que legirà los papers se li han donats, y
axí ab lo consell real com altres farà quants officis puga en beneffici del negoci que a ell cap
aqueixas obligacions, tant com ha pastor com
encara per haver menjat lo pa de casa». En
aquest mateix die, lo molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona, per medi dels senyors canonges Luýs Cassador y Francesch Pagà, enviaren
de paraula als dits senyors deputats y oÿdors
presents en lo consistori de ses senyories lo recaudo següent: Que lo dit molt il·lustre capítol
estimaria a ses senyories lo bon cuidado y correspondència de haver-los donar rahó lo die
present ab embaxada de tot lo que·s va obrant
en la matèria corrent, y que ses senyories estiguessen certs, que ab tot lo que dit molt il·lustre capítol poria ajudar y valer los ho significaven, perquè ab molta voluntat, acudint al servei
de ses senyories. Al que ses senyories respongueren que estimaven la mercè que lo feyan y
que no perdessen punt en cohoperar en la contenció corrent, en tot lo que fos possible que ho
tindrien en perpètua memòria. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, junts en
lo consistori de ses senyories, manaren y requeriren a Joseph de Urrea, racional del General y
present casa de la Deputació, allí present, que
amostràs y exhibís a Francesch Joan de Vergós,
servint lo offici dec exactor tots los debitors del
General y ab la promptitut, solicitut y cuidado
que convé // 71r // li dóne los memorials de dits
debitors, que dit exactor li demanarà sots las penas imposades per capítols de cort, ordinacions
y statuts de la present casa, y que lo mateix sie
notificat també al dit Francesch Joan de Vergós,
a. Embaxada ... Barcelona interlineat al marge esquerre.
b. Resposta interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat, regent los comptes.
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exactor. Al que dit racional, present, respongué
que estava prompte y aparellat obehir al dit manament y requeriment de ses senyories. Y de la
mateixa manera fonch intimat al dit Vergós per
mi, Antoni Joan Fita, notari de Barcelona,
scrivà major y secretari del dit General. En
aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors
del dit General, per medi del molt reverent, noble y magnífichs senyors lo doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa, don Joan de Peguera
y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent una embaxada acerca de la
matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Ab embaxada de vint-yvuit de agost pròxim passat se donà rahó a vostra senyoria de tot lo succehït desde vint-y-hu
de dit mes de agost, y en particular que los officials de la Capitania General y altres comminaven de obrir de fet los magatsems del General
de la vila de Sitges, ab motiu que en aquells hi
havia roba de contrabando, no obstant lo sobresehiment en la matèria corrent mediat per
vostra senyoria. Ara, als vint-y-nou de dit mes
de agost, ha succehït dits officials de la Capitania General de sa pròpia auctoritat han despanyat y obert los dits magatsems de la vila de Sitges y feta aprehensió de la roba que han trobat
en aquells, y se le·n han aportada de la mateixa
manera que feren // 71v // en la vila de Mataró,
del que dits deputats tenen viu sentiment y quexa per los prejudicis tant grans reb lo General de
tals procehiments, com per esser-se fets aquells
dins lo temps de dit sobresehiment, majorment
essent-se interposat lo medi de vostra senyoria,
lo qual ha obrat que per part dels deputats no se
ha imaginat fer procehiment algú en orde de
dita matèria corrent, comforme vostra senyoria
sab. Aquest fet ha retardat als deputats donar
resposta a las embaxades per los senyors consellers y setsena lo die de aÿr, reportada per Agustí Pexau y Pau Jordi Boquet, dient-los que, com
és matèria tant grave y de la mateixa naturalesa
que los procehiments fets en Mataró, havien deliberat referir-la en los brassos que han convocat
per a demà dijous; y també de no explicar-se en
orde de la prorrogació del temps del dit sobresehiment, lo que encontinent no havent succehït lo cas alt referit hagueren fet que bastava
haver-se significat y dit vostra senyoria, perquè
los deputats passen per aquella. Y axí la resolució que en dits brassos se pendrà se farà a saber a
vostra senyoria ab la deguda puntualitat, continuant la correspondència que sempre las dos cases han tinguda, suplicant a vostra senyoria ho
tingue a bé y mane considerar dit prejudici y la
gravedat de la matèria, que ho rebran a particular mercè de vostra senyoria.»

A la qual embaxada, encontinent fonch feta la
resposta següent: que ho tractaria ab lo savi
Consel de Cent y de la resolució se pendria ne
donarian avís a ses senyories.
Dijous, a II. En aquest die, lo molt il·lustre bras
militar, per medi de don Joachim Margarit y de
Reguer, Narcís Ramon March, // 72r // donsell,
y Jaume de Navel, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren als senyors deputats y oÿdors una embaxada acerca de la matèria corrent juntament
ab còpia de una embaxada feta per part de dit
bras als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Si los desigs que en lo
bras militar se troban y vostra senyoria té ben
experimentats poguessen dar alcans a las robas,
ni vostra senyoria perdria de sas jurisdiccions ni
lo bras restaria ab lo viu sentiment y desconsuelo. Pot vostra senyoria considerar de vèurer se
van encadenant una tras altres los prejudicis y
danys reb la Generalitat, ab los procehiments
ara novament fets per los de la Capitania General en los magatsems de Sitges, comforme per sa
embaxada que per part de vostra senyoria se li
donà aÿr a la tarda. Entengue pren per part pròpia lo bras las cosas tocants al servey de vostra
senyoria, que en lo punt féu una embaxada al
savi Consell de Cent, significant-li lo desconsuelo sentia y juntament los alientos alcansava
aquell, fundat en los procehiments que contra
lo sobresehiment alcansat per la ciutat se obravan, y estos en la confiança tenia de que, ab lo
medi tan efficàs de la ciutat, prenent las cosas ab
lo cuidado y zel que fins assí havia de tenir esta
contenció, lo felís succés y èxit tots desijave.
Còpia de la embaxada y resposta d’ella entregà a
vostra senyoria, excusant novas offertas y cumpliments de paraules, ahont són tantas las obligacions de mostrar per obras los effectes té lo
bras de servir a vostra senyoria.
Embaxada feta per lo molt il·lustre bras militar
al savi Consell de Cent, al primer de setembre,
1633: «Molt il·lustre senyor: Los senyors deputats del General de Cathalunya ab diverses embaxades han fet a saber al bras militar tot lo que
anat succehint en orde // 72v // a la matèria corrent, y en particular com vostra senyoria era estat servit interposar-se per medianer en lo assiento de la contenció corrent, de que dit bras
ha tingut lo consuelo y gust se pot pensar, pus
es cert que ab medi de tanta auctoritat y efficàcia ha de tenir dita contenció lo assiento que·s
desija, pensant lo sobresehiment quea per mà de
vostra senyoria se ha alcansat. Dits deputats han
posat en sos procehiments ab tant puntualitat
a. a continuació ratllat, lo assiento que·s desijava.
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com vostra senyoria té plena notícia, han-se succehït lo que vostra senyoria sab que és los procehiments fets en la vila de Sitges, hont los officials y ministres de la Capitania General han
despanyat y ubert los magatsems de la dita vila
del General, y de allí se’n han aportada la roba
hi havia, cosa de que ha tingut dits deputats notable desconsuelo, pus per ella se són augmentats los prejudicis de la Generalitat en temps és
estat vostra senyoria de per mig. Suplican a vostra senyoria se servesca per los medis que a vostra senyoria aparrà ser mes eficasses procura lo
remey de tots aquestos procehiments, que dit
bras contínuant sa obligació, ho sebrà estimar
en totes les occasions vostra senyoria serà servit
ampliar-los, que·u rebran a particular mercè.»
E ses senyories, rebuda dita embaxada, respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven la mercè feya a ses senyories lo dit molt
il·lustre bras militar, suplicant-lo no cessàs en
tot lo que pogués fer mercè adaquest Principat
fins se hagués alcansat lo assiento desijat. En
aquest mateix die se tingué junta de brassos, cridats del die de aÿr, en los quals entrevingueren
las personas dels tres estaments següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors: don
Francischo Sans, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Luis Copons, degà de Gerona,
// 73r // Diego Palau, canonge de Vich, lo degà
Pau del Rossó, canonge de Barcelona, lo doctor
Francesch Tavarner, canonge de Barcelona, lo
doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa y
don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona;
per lo estament miltar, los senyors: Luýs de Boxadors, don Joachim Margarit y Reguer, don
Joseph Amat, don Guillem de Lordat, Fancesch
Puigjaner, Phelip de Boxadors, don Jacinto Vilanova, Narcís Ramon March, Alexandre de Boxadors y Busquets, Joan Soler, don Francesch
de Vallgornera y Senjust, Francesch Joan de
Vergós, don Joan de Peguera, Pau Jordi Boquet, Joan Castella, Luis Masdovellas, don Joan
de Semmanat, don Ramon de Copons, don
Francisco Junyent, Jaume Ros, don Pedro Aimerich, don Miquel de Rocabertí, // 73v // Hierònym de Calders, don Miquel Agulló, Francesch Casademunt, don Luis Tormos y don
Miquel Sans; per lo estament real, los senyors:
conseller ters, Jaume de Navel, Joseph Novell,
Joseph Damians, Agustí Pexau, Jaume Bru,
Jaume Damians, Diego Bisbe Vidal, Bernat Valencas, micer Gismundo Boffill, Agustí Dalmau,
Jaume Lobregat, Hierònym de Navel, Joseph
de Urrea. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució se prengué en los últims brassos, que·s
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convocaren als set de agost proppassat, en los
quals se donà rahó a vostra senyoria dels procehiments fets per los officials de la Capitania
General y ministres reals de la vila de Mataró y
Arenys, y demés succehït en lo negoci corrent,
juntarem divuit persones dels // 74r // tres estaments ja anomenades, y de consell de aquelles
ferem embaxada als molt il·lustres senyors consellers, molt il·lustre capítol y molt il·lustre bras
militar, donant-los rahó del referit en dits brassos. Y tots, ab molt gran voluntat y zel, continuaren los bons officis que sempre havian fet ab
moltes embaxades feren a sa excel·lència, en
conformitat de las fetas per nostra part per a alcansar lo reparo dels prejudicis causats a la Generalitat. Los molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent, desijant lo assiento d’estas
cosas, se interposaren medianers ab sa excel·lència y aquest consistori, y deliberaren fossen anomenades setse persones, ab igual número de estaments, donant-los plen poder per a tractar y
mediar. La qual deliberació feren a saber a sa excel·lència ab embaxada per los dits molt il·lustres senyors consellers, ab insignias consulars,
acompanyats de pròmens, als onse de agost
proppassat. Sa excel·lència mostrà tenir molt
gran gust que la ciutat se fos interposada y anomenà los magnífichs micer Miquel Joan Magarola, regent la Real Cancelleria, micer Miquel
Carreras, micer Jaume Mir y micer Phelip Vinyes, doctors del Real Consell, per a quèa ab ells
se conferissen los que la ciutat anomenaria. Dits
senyors consellers anomenaren per la dita conferència los senyors Agustí Pexau, Pau Jordi Boquet, Hierònym de Calders y lo doctor Pere
Joan Rossell, los quals conferiren ab los dits
magnífichs doctors del Real Consell anomenats
per sa excel·lència, y aparexent-los que per beneffici del negoci convenia que sobresegués la
una part y l’altra en tots procehiments abans de
arribar a tractar del negoci principal, tractaren
de dit sobrecehiments, y si be per part dels quatre nomenats per dits senyors consellers se instà
sempre que·s sobresegués en tot, de tal manera
que los magnífichs assessors y advocats aplicats
poguessen tornar // 74v // liberament a ses cases, representant moltas rahons de conveniència, los dits magnífichs doctors del Real Consell
sols vingueren a bé que·s sobresegués en tot excepto en lo que·s demanave dels magnífichs assessors y advocats aplicats. La ciutat, ab diversas
embaxadas axí deliberades en lo savi Consell de
Cent com per los senyors consellers y setsena,
han insistit a sa excel·lència que fos servit de
gràcia y mercè que lo sobresehiment comprengué·s també dits magnífichs assessors y doctors
aplicats, lo que fins vuy no se ha pogut alcansar,
y axí sols se sobresegué en orde dels procehia. a continuació ratllat, aquells.

ments fahedors per una part y altra, assenyalant
lo termini de tot lo més de agost proppassat per
dit effecte. Durant lo temps de dit sobresehiment, y estant la ciutat del per mig, als vint-yhu de dit mes de agost, lo senyor virrey, per
medi de Joan Pau Oller, scrivà de manament,
nos envià un paper demanant-nos assistència
per a fer regonexensa y aprehenció de algunas
robas y mercaderias que eren en los magatsems
del General de la vila de Sitges que·s deyen eren
de contrabando, ahont eren ja los ministres de
la Capitania General y lo algutsir Montredon, al
qual paper encontinent respongueren offerint a
sa excel·lència enviar en la vila de Sitges un assessor del General, lo qual faria obrir los magatsems y en presència dels officials de la capitania
regonexeria las robas, y las que trobaria ser de
contrabando, feta descripció d’ellas, pagats los
drets del General y retingudes algunas, n·i hauria decommís del General, las demés entregaria,
o faria entregar, als officials de la capitania o a la
persona que sa excel·lència ordenaria, firmantne àpocha. Sa excel·lència fonch servit respòndrer al magnífich senyor advocat fiscal del General qui li reportà dita resposta que estava molt
bé se fes de la manera que dits senyors deputats
dèien y que per dit effecte // 75r // fossen servits
anomenar la persona que voldrien enviar en la
vila de Sitges per a entregar la roba y fer lo demés contingut en la resposta, la qual se’n podria
anar ab la persona que sa excel·lència anomenaria per a rèbrer-la. Nosaltres, encontinent, nomenarem lo doctor micer Joseph Fontanella en
assessor subrogat, lo qual ab los demés officials
necessaris se posà apunt, tenint cavalcadures logades. Sa excel·lència, aprés, envià a cercar al dit
magnífich advocat fiscal y li digué que hi havia
reparat en lo contengut en la resposta li havia
reportat de part nostra acerca del que se havia
de fer en la vila de Sitges per lo assessor hi haviem de enviar, si dit assessor levaria actes del
que allí se havia de fer, y que allí no se’n havian
de levar y que·ns ho digués. Nosaltres, als vinty-tres de dit mes de agost, per medi del dit magnífich advocat fiscal, enviarem a sa excel·lència
un paper, suplicant-lo fos servit tenir a bé que
dit assessor pogués continuar ab acte tot lo que
aniria fent en exequució de dita resposta feta
per nosaltres a sa excel·lència, sens apartar-se un
punt d’ella, attenent que lo styl de la casa de la
Deputació és en tots fets levar actes. Respongué
sa excel·lència a vint-y-quatre de dit mes de
agost per medi de Joan Pau Oller, scrivà de manament, que ab lo primer paper havia demanat
a nostre consistori la assistència de official per
que·s fes la regonexensa y aprehensió de la roba
dels magatsems de la vila de Sitges y que·ns tornava a dir lo mateix y que no donant dita assistència passaria avant. A vint-y-sinch de dit
mes de agost, per medi de embaxada de nou
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persones dels tres estaments, replicarem a dita
resposta // 75v // suplicant fos servit sa excel·lència que·s posàs en exequució lo contengut en la
dita resposta de vint-y-hu de dit mes de agost,
puis sa excel·lència era estat servit acontentar-se
del que en aquella se offeria per nostra part, y
per aqueix medi se alcansava la exequució dels
edictes reals y se feya lo servey de sa Magestat,
com sa excel·lència y dit deputats desijaven. A
esta embaxada respongué de paraula sa excel·lència que era veritat que dit magnífich advocat fiscal li havia aportat un paper que, vist y
legit, li agradà molt, y legit en lo consell, aparegué molt bé, y que ab aqueixa conformitat respongué a dit advocat fiscal, y que després li havian dit a sa excel·lència volien levar acte del
que·s faria en Sitges, y que sa excel·lència havia
pres per medi que ni per una part ni per altra
se’n levassen. Y als vint-y-set de dit mes de
agost, a la mateixa embaxada, respongué sa excel·lència en scrits lo paper del tenor següent:
«A la embaxada explicada en nom de vostra senyoria etcètera. Legatur. Y encontinent se replicà
a sa excel·lència per part nostra ab altra embaxada, que fou dit die de 22 de agost, que és del tenor següent: «Il·lustrissim y excel·lentissim senyor, los deputats del General de Cathalunya, en
resposta a la scriptura que vostra excel·lència és
estat servit» etcètera. Legatur. Fetas estas embaxadas, lo endemà, que fou a 29 de agost proppassat, saberem que los officials de la Capitania
General, de sa pròpia auctoritat, havian despanyat y ubert los magatsems de la vila de Sitges y
feta aprehensió de sinch bales de roba que havian trobades en aquells, y se les ne havian aportades en aquells y se les ne havian aportades
procehint de la mateixa manera procehiren en la
vila de Mataró. Y axí, en lo temps que aguardàvem lo reparo dels prejudicis se havia fet al General havem vist y vehem // 76r // que los officials de la Capitania General han contínuat y
continuen aquells en tant gran perjudici y dany
del General. Als trenta de dit mes de agost, los
molt il·lustres senyors consellers y setsena nos
enviaren una embaxada per medi de Agustí Pexau y Hierònym de Calders del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: en orde a la embaxada y
demés papers» etcètera. Legatur. A la qual embaxada responguerem que, per ser negoci tant
grave, no podiam pèndrer de prompta resolució, y que ajuntariem las divuit persones dels
tres estaments hi·ls ne donariem rahó. Y als
trenta-hu de dit mes, ajuntarem dites divuit
persones dels tres estaments, las quals nos aconsellaren que la resposta fahedora a la ciutat se
proposàs en la junta de brassos, los quals convocassem per al die de avuy, y que del que·s resoldria se donàs avís a la ciutat, y per ara se li significàs lo sentiment tant just que teniam per haver
vist que en lo temps del sobresehiment se ha-
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guessen continuat los procehiments de la vila de
Sitges alt referits, essent de la mateixa naturalesa
dels succehïts en la vila de Mataró, no havent-se
innovat per part nostra cosa alguna, ans bé,
sempre se ha estat a la mira guardant la correspondència deguda al medi de la ciutat. y axí, en
exequució d’esta deliberació, donan rahó a vostra senyoria de tot lo sobre dit, per a que no·s
fassa mercè de aconsellar-nos lo que devem
respòndrer a la embaxada de la ciutat y tot lo
demés que devem fer en dita matèria corrent,
que ab tant madur consell esperam se acertarà
lo servey de sa magestat y beneffici del Principat
y conservació de las generalitats.»
E legida la dita proposició y demés papers en
ella mencionats, lo dit senyors conseller ters
prengué còpia de la dita proposició // 76v // y
demés papers y se’n anà en casa de la present
ciutat per contar aquells ab sos companys. Y al
cap de una hora, poch més o manco, tornà lo
dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch legit en presència de dits brassos.
Votaren quiscun d’ells per son orde, ab molta
maduresa y consideració, y aconsellaren a ses
senyories que, attès lo estat de la matèria corrent y la gravedat de ella, requereix premeditada ponderació per més acertar en aquella, tingan a bé dits senyors deputats de ajuntar a la
Divuytena sis persones més, ço és, dues de cada
estament, per a que ab tant madur y grave consell hisque la resolució que·s desija, a major servey de sa magestat y beneffici de la Generalitat.
En exequució de aquesta resolució, presents los
brassos, los dits senyors deputats, considerant
que lo número dels elets és de vint-y-una persones, ço és, set de cada estament, encara que
aquesta junta hage corregut fins assi en nom de
Divuitena, y com la intenció dels brassos sia que
aquest número de elets sia de vint-y-quatre persones, per ço, ses senyories, per cumpliment de
aquest número, elegiren y anomenaren encontinent lo senyor bisbe de Barcelona, lo conseller
de la present ciutat, y don Miquel de Rocabertí.
Y lo endemà, havent entès ses senyories que dit
don Miquel de Rocabertí era absent de la present ciutat, en son loch anomenaren don Diego
de Rocabertí y de Pau.
Divendres, a III. En aquest die, en la matinada,
se ajuntaren en laa present casa las vint-y-quatre
persones eletas, en la qual junta assistiren y foren presents los senyors deputats y oÿdors, y
tractaren de la matèria corrent.
77r

Dissabte, a IIII. En aquest die, los molt il·lustres
senyor deputats y oÿdors de comptes del General reberen en lur consistori una embaxada de
a. a continuació ratllat, matinada.
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part dels molt il·lustres senyors consellers y setsena, per medi dels magnífichs Agustí Pexau,
ciutadà honrat de Barcelona, y Pau Jordi Boquet, donsell, acerca de la matèria corrent, juntament ab còpia de una embaxada feta per part
de la ciutat al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general en aquesta província, y còpia de
la resposta feta per sa excel·lència a dita embaxada, les quals són del tenor següent:
Embaxadaa de la ciutat feta a ses senyories.
«Molt il·lustre senyor: Continuant esta ciutat
en operar los effectes que diu en servey de vostra senyoria y bona correspondència d’estas dos
casas ha fet lo die de aÿr la embaxada a sa excel·lència, que·s dona còpia a vostra senyoria, y
de la resposta és estat servit fer a dita embaxada,
offerint a vostra senyoria continuar esta disposició que té de diligenciar y ponderar los medis y
expedients que seran proporsionats al assiento
de aquestas, desijant sempre la uniformitat d’estas dos casas.»
Respostab de la embaxada feta a sa excel·lència
per part de la ciutat. «Excel·lentíssim senyor:
Aquesta ciutat té molt gran desconsuelo de
que, havent rebut mercè de vostra excel·lència
com ha medianera de las matèrias corrents, de
que·s sobresegués en ellas, y estant en estat dita
ciutat de premeditar y sercar medis convenients
al substancial del assiento d’ellas. Attenent en
axò al gust á vist ab vostra excel·lència de abrassar lo que ella proposaria se sien fets los procehiments que han fet // 77v // los ministres de la
Capitania General en la vila de Sitges a 29 de
agost passat. Y axí suplica a vostra excel·lència,
ab las majors veras y sentiment li és possible, sie
servit aconsolar-la en manar tornar las cosas en
lo mateix estat que estavan quant ella comensà a
mediar-las, que ho rebrà a singular favor de vostra excel·lència.»
Respostac feta per sa excel·lència a la dita embaxada. «A la embaxada que, en nom de vostra
senyoria, han explicada lo die de vint-y-dos del
corrent mes de setembre Agustí Pexau, Hierònym de Calders, Joseph Jover y Ramon Romeu, la qual comensa: «Excel·lentíssim senyor:
Aquesta ciutat», diu sa excel·lència que los procehiments que a vint-y-nou del passat se són
fets en la vila de Sitges a instància del procurador fiscal de la Capitania General són estats fets
en exequució dels edictes reals que prohibeixen
lo commers ab França per haver constat que la
pollaca y satgetia que prengueren las galeras de
Sicília havien antes desembarcat en Sitges mola. Embaxada ... senyories interlineat al marge esquerre.
b. Resposta ... ciutat interlineat al marge esquerre.
c. Resposta ... embaxada interlineat al marge esquerre.

tas robas fabricades en França, las quals són estades trobades part en la aduana del General y
part enterrades en un hort de dita vila, y que estos procehiments no són estats fets en perjudici
dels medis que vostra senyoria ha proposat sercar per al assiento de las matèrias corrents, tant
perquè estos medis sols se han de sercar per lo
fet en Mataró, acerca del qual han suscitat contenció los Deputats, y no sobre lo fet de Sitges,
que encara no havie succehit; quant perquè lo
tauler de Sitges, rebent las robas de França en la
casa del General, sabent que eren de França,
com consta de sa deposició jurada y és notori
després de haver vostra senyoria interposat per
asentar estos debats en lo que ha comensat a
obrar de manera que los officials reals, per la indomitat real, hacienda y exequució dels edictes
reals, són estats forsats, lo que han fet en Sitges,
y seria cosa extraordinària que durant la diligència y cuidado de vostra senyoria en sercar medis
poguessen // 78r // entrar roba de contrabando
en Cathalunya per medi dels officials del General y que los ministres reals estiguessen prohibits
de posar lo remey convenient en exequució dels
reals edictes, donant-se per est camí facultat de
fer los fraus se dexen considerar al real patrimoni, sens rezel de incòrrer en pena alguna y d’esta
manera, ço és, que los procehiments se feyan en
Sitges no eren en perjudici dels medis que vostra senyoria diligenciava ho han entès los deputats, los quals no han pretès que estos procehiments no·s podien fer en dita vila, sino solament
que se havia de fer exercint los officials del General acte de jurisdicció en la regonexensa de les
robes. Assò mateix ha entès vostra senyoria,
perquè en la embaxada que feren en nom de
vostra senyoria los magnífichs consellers digué
que estos procehiments que·s feyen en Sitges
per los officials reals no·s podien fer sens perjudici dels medis que vostra senyoria sercave, sino
que sols digué fos servit sa excel·lència que’n
fessen levar actes los officials del General, que
entenent-ho dels extrajudicials y sens jurisdicció
ho tingué a bé sa excel·lència, com dels que fossen ab jurisdicció no ho pogués permètrer; per
lo sobredit, és cert que vostra senyoria no té occasió de tenir desconsuelo en est particular, antes molt gran de procurar no se acabe lo temps
assenyalat per a proposar medis tals que ab ells
se alcanse lo assiento de las matèrias corrents,
per què essent passats ja los quinse dies primers
que donaren, y corrent la última dilació que a
instància de vostra senyoria se ha donat, sens
proposar-los, no serà possible fer-se altra prorrogació.» A la qual embaxada fonch respost per
ses senyories que agrahian los bons officis feyan
dits senyors consellers, los quals en tot temps
tindrian en perpètua memòria.
78v

Dimars, a

VII.

En aquest die, los senyors depu885

tats y oÿdors anaren consistorialment en la lotja
de la mar per a continuar lo fer encantar y arrendar las bollas que no són arrendades.
Dimecres, a VIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
embaxada de part dels senyors consellers y setsena acerca de la matèria corrent, per medi dels
magnífichs Agustí Pexau, ciutadà honrat de
Barcelona, y Pau Jordi Boquet, donzell, la qual
explicaren primer de paraula y aprés donaren
per scrits, juntament ab còpia de la resolució
presa lo die de aÿr en lo savi Consell de Cent y
de una resposta feta per sa excel·lència a la embaxada de dits senyors consellers. Las quals són
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr se legí en lo
savi Consell de Cent un paper de sa excel·lència,
còpia del qual se donà a vostra senyoria, y ponderat y premeditat // 79r // aquell en dit consell,
lo qual ha tingut sempre y té la mira a tot lo
convenient al beneffici de aqueixa casa y gust de
vostra senyoria, considerat axí mateix lo pès de
la matèria y estat d’ella y que lo temps concedit
al assiento de aquesta contenció espirava avuy,
ha deliberat que continue la ciutat sa mediania
en lo substancial de dit assiento y que las quatre
persones que té anomenat se conferescan ab los
ministres reals, y donant-los notícia de dita deliberació los demanen se prorrogue lo temps de
dit assiento per a vint de aquest, connfiant que
vostra senyoria tindrà a bé de aderir-hi com la·y
suplica dita ciutat, a la qual li apar és convenient, assegurant a vostra senyoria que no perdrà un punt en diligenciar y obrar los medis y
expedients que aparexeran convenir y a dit assiento proporsionats, donant a vostra senyoria
moltas occasions que experimente sa disposició
en tot lo convenient a la uniformitat d’estas dos
casas.»
Die VII, septembris, MDCXXXVIII. Convocat etcetera. E lo present consell féu la deliberació y
conclusió següent: que la present ciutat continue sa madiania en lo substancial del assiento de
las matèrias corrents, y que demà de matí las
quatre persones nomenades per dita ciutat se
conferescan ab los ministres reals, y donant-los
notícia de la present deliberació, los demanen se
porrogue lo temps de dit assiento per a vint del
corrent; y que ab embaxada fahedora per dos
cavallers del present consell, un ciutadà y un militar, per ses senyories nomenadors, se done noticia als senyors deputats de la present deliberació y de la prorrogació ha demanat dita ciutat,
suplicant los sien // 79v // servits de aderir-hi,
que apar a la ciutat és convenient, y finalment
los donen còpia del paper de sa excel·lència legit
al present consell, y que tot lo demés conferent
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a la matèria dependents y emergents de aquella
sie comès, com ab lo present consell ho comet
als senyors consellers y junta per esta matèria
anomenada, de la mateixa manera que les altres
coses li són estades comeses. Sa excel·lència, desijós de que a tots los negocis se acuda no sols
ab la recta administració de la justícia sinó també de que ab medis suaus se acaben gustosament, admeté la interposició de la ciutat en lo
fet de las robas de Mataró, y encontinent per
significar la estimació que·n feya y mostrar lo
gust que tenia de que·s posàs per medianera,
manà sobresèurer en tots los procehiments de
justícia, no obstant lo empenyo en lo que havian posat las antecedèncias del negoci, y nomenà personas que·s conferissen ab las de la ciutat, perquè ab tota conformitat se posàs la mira
en atallar dificultats y disputas y en donar assiento a la matèrias corrents, assenyalant termini
competent per a que se caminassen los medis.
Lo primer termini com lo segon, que prorrogà
ab ànimo de que per sa part no·s faltàs ab que la
ciutat mostrava desijar, se són consumits, sens
arribar no sols a medis però ni a conferir lo negoci principal, disputant solament accidents
que no són de importància per al negoci. Y
quant la ciutat tingués gust de aqueixos també
se assentassen, no devia olvidar lo que per son
respecte serà fet en lo sobresehiment concedit, y
advertir que havent-se-li donat gust en concedir-ho restava obligada a donar algun pas en lo
negoci y encaminar-lo, perquè axí se arribassen
a disposar les altres gràcies que vol que sa excel·lència concedesca. Però insistir en que los
advocats tornassen a ses cases, cosa que excedeix los termens de sobresehiment // 80r // y
passa ja a ser revocació de un fet en que·y ha una
provisió real de per mig, com ja desde principi
se és advertit, y després esforçar que lo fet de
Sitges és attentat, terme del tot fora de fets extrajudicials, y voler que sie un negoci mateix ab
lo de Mataró, sent tant diferent per lo loch, per
las personas, per lo temps y per las cosas, y havent després de la interposició de la ciutat la Deputació à admès robas prohibides, no·s considera innovació sino per part dels ministres de la
Capitania General, havent de atribuhir-se la culpa y mostrar lo sentiment al que causa lo dany,
delinquint no al qui acut al remey y últimament
per medi dels tractadors ab embaxada a ells feta
voler alcansar la ciutat ser depositaria de la robaa
tant contra la auctoritat de sa magestat y sens
tenir la ciutat per ninguna consideració interès
en que·s fasse. Dóna molta occasió de pensar
que lo bon ànimo ab que sa excel·lència tracta
aquest negoci no obra los effectes que esperave,
y que al pas que se ha caminat és curta la vida
per arribar a vèurer lo fi, y que podrà sa mages-

tat culpar per tibiesa estas dilacions, y més tenint-li encarregat que pas avant ab tot rigor. Ab
tot axò, perquè vaja la ciutat que en tot lo que
no·s perjudica la auctoritat real sa excel·lència
desija donar-li gust, si proposa la ciutat medi
dins la dilació corrent manarà sobresèurer en lo
fet de Sitges, attenent a la bona custòdia de la
roba sens passar avant en fer la confiscació, dexant-lo en lo estat que té lo de Mataró, perque
tots tinguen un mateix succés.a»
80v

a. a continuació ratllat, contra.

886

En aquest mateix die, ses senyories juntaren la
Vintiquatrena en la tarda, a la qual se legiren los
dalt insertats papers y tractaren del negoci corrent.
Dijous, a VIIII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General anaren consistorialment, ab los porters
y masses grans devant, acompanyats de molts
officials del General y present casa de la Deputació, en casa del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de la magestat del rey,
nostre senyor, en aquesta província, los quals,
arribats en sa presència, los digué y explorà de
paraula, de part de sa magestat, que sa magestat
li havia scrit donàs a ses senyorias una carta los
enviava dient lo gran sentiment havia tingut
que ses senyories tant voluntariament volgueren suscitar una contenció tant poch fundada,
havent-los desenganyats los doctors de la Real
Audiència ab las declaracions cerca la poca justícia y rahó que ses senyories tenen, y que·ls advertie desistíssen en cosa tant frívola, que altrament sa magestat procehiria castigant los fomentadors, com més largament ab dita sa real
carta veurian ses senyorias, entregant aquella en
mà del senyor deputat ecclesiàstich. La qual, rebuda y besada, respongué en nom del consistori a sa excel·lència que los deputats havien procehït segons lo consell y parer de sos assessors y
dels doctors més graves de la plaça, y que ells estavan obligats a defensar las generals constitucions, y procurarien en tot lo que porian donar
gust a sa excel·lència y servir a sa magestat. Y
fent-se las degudas cortesias se despediren de sa
excel·lència. Y tornats en lab // 81r // present
casa desclogueren la dita carta y aquella manaren legir a mi, scrivà major y secretari del dit
General, y legida manaren fos continuada en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«El rey. Diputados: Del conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitan General de esse Principado, he entendido la contención que se ha movido por vuestra parte sobre la pretensión de los
a. a continuació un espai en blanc corresponent a cinc línies
de text.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1812.

contrabandos y las raçones en que se funda, tan
agenas del caso, que muestran bien quan voluntariamente se ha entrado por vuestra parte en
esto contra el drecho de una de las maiores regalías mías. Y aunque he estrañado mucho el haverlo
intentado, pues en cosa tant clara y que no admite duda fuera bien escusarlo, mucho más estraño
que habiendoos desengañado la audiencia con sus
declaraciones de la poca justícia y rasón que tiene
esa Diputación perseveréis en los procedimientos,
de que tengo el sentimiento que devo, porque desdisen estas acciones de vuestra attención. Y assí os
advierto que, considerando mejor lo que devéis
hazer en esta parte, las ajustéis a la razón, porque
lo contrario, siendo contra mi servicio, no puede
dexar de obligarme a demostraciones contra los
que occasionan estas novedades, a que espero que
no daréis lugar, sino que evitaréis. Dattus en
Madrid, a XXXI de agosto, MDCXXXVIII. Yo el rey.
Videt Cardenalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Morlanes, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de
Villanueva, secretarius.
81v

la Seu de Barcelona, don Joan de Peguera, Hierònym de Navel y Francesch Puigjaner. Ab los
quals y dits deputats, en lur consistori, los quatre elets per vostra senyoria poran conferir y
tractar dits expedients y medis que vulla Déu
sien tals que ab ells se done fi y assiento a esta
competència, a major glòria de Déu, servey de
sa magestat y beneffici de la Generalitat.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories que ells havian reportat a dits
senyors consellers y setsena la dalt dita embaxada, y que dits senyors consellers los havian fet
de resposta que estimaven la mercè los feyen y
que en tot procurarien donar gust a ses senyories fins acabat de alcansar lo fi desijat.
82v

Disabte, a XI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per
medi dels magnífichs senyors Francesch Puigjaner, donsell, y Antoni Càrcer, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y setsena una embaxada acerca de la
matèria corrent, la qual los fonch explicada primer de paraula y aprés donada per scrits. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A la embaxada que de
part de vostra senyoria reportaren als deputats
del General de Cathalunya los senyors Agustí
Pexau y Pau Jordi Boquet, a vuit del corrent,
han entès los deputats la resolució presa en lo
savi Consell de Cent en orde a que la ciutat continue la mediania en lo substancial del assiento
en las matèrias corrents, y que a la prorrogació
dels sobrecehiments proposada per lo savi Consell de Cent per a vint del corrent tingan a bé
dits deputats aderir-hi. Encara que acerca del
referit ab dita embaxada per part de dits deputats se considerassen alguns inconvenients de
ponderar totavia desijan dits deputats donar
gust a vostra senyoria y manifestan // 82r // la
estima que fan a la mediania. Diuen que adereixen a la dita prorrogació per lo savi consell proposada y suplica a vostra senyoria se servesca
continuar-la en lo substancial de dit assiento,
confiant que diligenciara y obrarà los medis y
expedients que aparexeran convenir a dit assiento proporsionats, com ho assegura vostra senyoria ab dita sa embaxada. Y per aquest effecte
fan a saber a vostra senyoria com dits deputats
han anomenat quatre persones, és a saber: los
senyors doctor Francisco Tavarner, canonge de
887

Dijous, a XVI. En aquest die lo doctor en medicina Luýs Brossa, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, mitjansant jurament
en mà y poder de ses senyories, ha fet relació
com Joseph Güell, ajudant del racional, està detingut de malaltia corporal ab tercianas, per
rahó de la qual no pot acudir a la obligació de
son offici. Y açò dix saber per haver-lo visitat y
visitar-lo de present, la qual relació manen fos
continuada en lo present dietari. En aquest mateix die, lo honorable Jaume Garriga, traginer
ciutadà de Barcelona, com ha procurador ab
bastant poder de Francesch Sala, corder de la
vila de Cervera, procurador fiscal del General de
dita vila y col·lecta de Cervera, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Christòphol
Muix, notari públich de dita // 83r // vila, a tretse del present y corrent mes de setembre, com
dit notari ab ses certificatòries letres ne fa fe en
dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, per justas causas lo ànimo
de son principal movent, ha renunciat libera y
simplement en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de procurador fiscal que dit son principal obté, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y comforme per capítols de cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis Pere Jaume Masquero, retorsedor de
seda, y Mariano Fita, studiant en philosophia,
benefficiat en la parrochial de sant Pere de las
Puellas, de la present ciutat. En aquest mateix
die les persones eletes per part dels enyors deputats y los tractadors per part de la present ciutat, en presència de dits senyors deputats, tractaren del assiento fahedor en la contenció
corrent, mostrant un paper fet per dits tractadors acerca de dit assiento.
Dissabte, a XVIII. En aquest die, constituhït personalment en lo consistori de ses senyories,

[ 1638 ]

[ 1638 ]

Montserrat Puigvert, scrivà de manament del
rey, nostre senyor, // 83v // digué y explorà de
paraula a ses senyories de part del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de dita sa
magestat en aquesta província, com sa excellència habia rebut cartas de Madrit, ab las quals
tenia nova serta de la victòria se alcansà la vigilia
de Nostra Senyora pròxim passada en lo siti tenia posat lo rey de França en Fuenterabia, la
qual feya a saber a ses senyories per a que fesen
los regosijos y alegrias que en semblants casos se
acostumaven per sabuda esta nova. Las galeras
del gran duch de Florença y de Nàpols, que·s
trobaven en lo port de la present ciutat, feren
moltas salvas disparant la artilleria, fent gràcias a
la magestat divina de dita victòria. Fonch de
gran regosijo per a tota esta provincia, qual recaudo manaren fos continuat en lo present dietari. En aquest mateix die dits senyors deputats
reberen de Joan Grau y Montfalcó, agent de ses
senyories en cort de sa magestat, un plech, dins
del qual envià un paper donant avís a ses senyories de tot lo succehït suscintament en la victòria de Fuenterabia. Lo qual legit manaren fos
cusit en lo present dietari, que és aquest de letra
A. En aquest mateix diea vingueren en lo consistori de ses senyories, ab embaxada de part del
molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona, los
il·lustres y molt reverents senyors Luýs Cassador y don Jacinto Descallar, explicant ab ella
com per la alegra nova que lo die present s’és
publicada en la present ciutat de la victòria han
obtinguda las armes de sa magestat contra los
francessos en lo siti de Fuenterabía, dit molt
il·lustre capítol y canonges havien deliberat en
acció de gràcias celebrar lo die de demà un offici solempne en la cathedral y tenir ab // 84r //
patent tot lo die lo Santíssim Sagrament, y que
axí suplicaven a sa senyoria fos servit honrar esta
solempnitat ab lur presència, que ab ella tindrà
los augments que tal festa demana, hi·n tindrà
dit molt il·lustre capítol a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que estimaven
la mercè y cortesia los feya lo dit molt il·lustre
capítol, y que a no impedir-ho competèncias de
procedèncias anirian de boníssima gana a servir
a sa senyoria assistint a un acte tant religiós y
pio, com és lo que dit molt il·lustre capítol ha
deliberat celebrar, y axí, per a escusar inconvenients no·ls serà possible poder anar suplicant al
dit molt il·lustre capítol los tinga per escusat.
En aquest mateix die, després dinar, a las quatre
horas de la tarda, los senyors deputats a peu ab
los verguers y masses grans devant, acompanyats de tots los officials del General y present
casa de la Deputació, anaren a casa de sa excela. a continuació ratllat, entre las quatre y sinch de la tarde
los senyors deputats y oÿdors, acceptats los senyors oÿdor
militar y real, absents de la present ciutat.
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lència del senyor virrey, lo qual los rebé ab molt
gran demonstració de alegria. Y assentats tots
en cadires li donaren a dit senyor virrey en nom
de sa magestat lo de la victòria que lo exercit de
sa magestat a obtinguda contra lo rey de França
en lo siti de Fuenterabía, explicant-li lo gran júbilo y contento que ses senyories han tingut de
aquesta nova tant felís que vuy han sabuda de sa
excel·lència, besant-li les mans per aquest favor
y mercè que·ls havia fet en fer-los ho a saber. Y
sa excel·lència respongué que ell, en nom de sa
magestat y propri, estimave aquesta demonstració tant pròpia de ses senyories y del zel y de fidelitat ab que tracten y estimen las cosas de sa
magestat. // 84v // En aquest mateix die, tots los
ciutadans de la present ciutat, a lurs gastos, feren alimàries en regosijo de dita nova. Y los senyors deputats manaren cremar graellas per lo
entorn de la casa de la Deputació, y en lo mig
die manaren arbolar las banderas ab so de trompetas y menestrils, com la vigília de sant Jordi. Y
lo senyor virrey, a las deu de la nit, hisqué de palacio a cavall, acompanyats de tots los cavallers
de la present ciutat, molt entonats tots a cavall,
acompanyant sa excel·lència per tota la ciutat,
tots ab una atxa en la mà dreta, corrent en las
plassas públicas de la present ciutat, sa excel·lència tot devant. Que fonch cosa de mirar.
Dilluns, a XX. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories, faltant en aquell lo
senyor oÿdor militar y real, qui·s trobaven fora
la present ciutat, de part del molt il·lustre capítol y canonges de la Seu de Barcelona los il·lustres y molt reverents senyors Luýs Cassador y
don Jacinto Descallar, canonges de dita iglésia,
y ab ells explicaren com lo dit molt il·lustre capítol conformant-se ab la ciutat havia deliberat
fer una professó general com la // 85r // del dia
del Corpus, en acció de gràcias de la victòria
que Déu omnipotent és estat servit donar a las
armas de sa magestat contra lo exercit francés
que estava sobre Fuenterabía, suplicant a ses
senyories fossen servits honrar aquella iglésia y
professó ab sa presència, juntament fer-los mercè demanar acompanyar dita professó, ab les atxes que aquest consistori tenia acostumat en
semblants occassions, que dit molt il·lustre capítol ho rebria a singular gràcia y mercè. E ses
senyories respongueren que estimaven com era
rahó la honra y mercè que lo molt il·lustre capítol los feya, y que per los inconvenients de la
competència de procedèncias poria causar no·ls
serà possible poder assistir en dita iglésia y professó, suplicant a dit molt il·lustre capítol los
tingue per escusats que ses senyories manaran
enviar les atxes que aquest consistori té acostumat per a acompanyar dita professó. En aquest
mateix die se féu y celebrà un aniversari general
per totas las iglésias de la present ciutat per las

ànimas dels soldatsa eren morts en la victòria
que lo camp del nostre rey havia alcansada del
exèrcit de França, en lo siti de Fuenterabía. En
aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors
anaren consistorialment en la lotja de la mar de
la present ciutat per a continuar lo arrendar las
bollas que no són arrendades.
Dimars, a XXI. Festa de sanct Mateu.
85v

Dimecres, a XXII. En aquest mateix die, lo doctor en medicina Antoni Tristany, present en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació mitjansant jurament en mà y poder de ses senyories
com lo magnífich Miquel, deffenedor de la bolla de la present ciutat, està detingut de malaltia
corporal, per rahó de la qual no li és possible
acudir a la obligació de son offici. Y assò diu per
haver-lo visitat y visitar-lo. La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present
dietari.
Dijous, a XXIII. Festa de sancta Tecla.
Dissabte, a XXV. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats y oÿdors, // 86r // absents
lo militar y real de la present ciutat, ajuntaren la
Vintiquatrena eleta per la matèria corrent y la
tractaren largament del bon assiento de dit negoci.
Diumenge, a XXVI. En aquest die, en la tarda,
los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, lo militar y real absents
de la present ciutat, per medi dels nobles senyors don Francesch de Cartellà y don Joachim
Margarit y de Reguer, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y setsena una embaxada
acerca de la matèria corrent. Lo qual és del tenor següent:

vostra senyoria, de qui fan la confiança que és
rahó, y de son medi esperan la pau y quietut deguda. // 86v // Las paraulas que apar se han de
levar son allí hont diu que «los deputats se apartaran y suspendran los procehiments fets en son
consistori dexant la declaració a la conclusió de
las primeras corts se leve de paraula», se apartaran, si ja no és que sa excel·lència fos servit usar
de la mateixa paraula en lo assiento se espera, de
manera que en tot hi hague igualtat de paraulas,
y axí mateix se’n leve aquellas paraulas dexant la
declaració a la conclusió de las primeras corts. Y
més avant, hont diu «la ciutat, acudint al servey
de sa magestat y gust, suplique a sa excel·lència
sia servit que ella vaja ahont està la roba de Mataró y Sitges», diga que ditas robas se posen en
mà y poder de la ciutat com ha tercer, y estant
en son poder se designen y despatxen en la forma acostumada que de tot ne rebran particular
mercè.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en son consistori com ells havien reportada la dalt insertada embaxada a dits
molt il·lustres senyors consellers y setsena, la
qual havien explicat primer de paraula y aprés
en scrits a dits senyors consellers de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y que
dits senyors consellers, rebuda aquella, los havian fet de resposta que estimaven la mercè los
feyen de donar-los part de las matèrias corrents
y que estiguessen certs, que no dexarian de
obrar fins sie alcansat lo fi desijat.

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, estimant com és rahó la mercè y
favor que de vostra senyoria té rebut en la matèria corrent y espera a rébrer, diu a vostra senyoria que per part de vostra senyoria y vintiquatrena han rebut dos papers en orde al assiento
podria tenir la contenció corrent. Lo primer
dels quals comensa: «Lo primer cap», al qual
per servir a vostra senyoria y no parexent estranyen los medis per vostra senyoria proposats, si
bé aquell conte moltas y grans difficultats han
determinat de ajustar-se, com se ajusten, al que
dit paper conté, offerint passar per tot lo contengut en aquell. Quant al segon paper, que comensa: «Affectant la ciutat», diuen que dit paper, exceptat lo que abaix se dirà, los esta axí
mateix bé, dexant la elecció de dits dos papers a

Papers de medis enviats per la ciutat. «Primer
paper. La present contenció té dos capítols: Lo
hu acerca del passat y l’altre // 87r // acerca del
sdevenidor. Lo primer cap ne conté tambéa altres dos. Lo hu en respecte dels procehiments
fets axí per sa excel·lència y consell real, com
també per los deputats assessor y doctors aplicats; l’altre en respecte de la roba que vuy se
troba fora dels magatsems de Mataró y Sitges.
En respecte dels procehiments fets axí per sa
excel·lència y real consell, com també per la Diputació, porie ésser lo concert que tots los procehiments, manaments, exequucions, provisions, regalias, enquestas criminals, processos y
capturas, axí en lo real consell com en la Capitania General de una part, y per altre respective,
directe o indirecte, dependents y incidents o
emergents de aquells contra qualsevol persones
capturades o no sien suspeses per ara y per tot
temps, y que en ningun temps per una part ni
per altra no·s puguen tràurer en conseqüeència
ni ningú ne puga ésser carregat directa ni indirectament, ni principalment ni accessoriament,
ni de ninguna altra manera, y que en conse-

a. a continuació ratllat, ha.

a. a continuació ratllat, molts.
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qüència Joan Pau Feliu, que vuy està detingut
en los reals càrcers, sie d’ells deslliurat liberament, sens gastos alguns; declarant que per
aquest concert las parts no entenen fer perjudici
a les regalias del rey nostre senyor ni a les constitucions de Cathalunya, capítols de Cort y privilegis en favor del General concedits. En respecte de la roba que·s troba vuy fora dels magatsems, sens perjudici del concert que·s farà per lo
esdevenidor y sens perjudici de las parts, poria
ésser lo concert que·s tornàs la dita roba // 87v
// en los magatsems y se dexàs a la ciutat, per
què vés si hi havia consert per lo General y en les
que n·i hauria les dexassen en dits magatsems a
ordinació dels deputats, encara que fossen de
contrabando, y en les que no hi hauria y serian
de contrabando les liuran als officials de la capitania, y assò faria la ciutat com ha medianera entre las dos partsa per esta vegada tantsolament,
sens poder-se tràurer en conseqüència per altros
casos en lo sdevenidor, ni per una part ni per altra y no faria ningún perjudici a las parts. Quant
al segon capítol que té respecte al sdevenidor,
apar seria bon medi que sempre que sa excel·lència farà fer a saber als deputats que en alguns magatsems hi ha roba de contrabando enviaran assessor o altra persona qui fara obrir los
magatsems, y en presència de officials de la Capitania regonexerà las robas són en dit magatsem, y las que trobara ésser de contrabando y
prohibides, feta descripció d’ellas, pagats los
drets al General y retingudes si algunas ne haurà, decommís del General les demés entregarà o
farà entregar als officials de la Capitania o a la
persona que sa excel·lència anomenarà, firmantne àpocha de rebuda. Concordat cum suo originali. Agramunt, scriba maior. Segons paper
donat als doctors del consell real en la conferència als XX de setembre de dit any. Affectant la
ciutat lo servey de la magestat en procurar assiento del debat y contenció de las matèrias corrents ha suplicat en diversas embaxadas al
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor comte de
Sancta Coloma, lochtinent y capità general per
sa magestat, fos del real servey permètrer que
ditas matèrias se puguen assentar y ajustar offerir // 88r // la ciutat en fer tots los officis possibles, y condecendint sa excel·lència a la petició y
amostrant ab gust acceptar medis proposats per
la ciutat, animada ab tant favor y mercè, en primer loch proposa per medi la gran estimació
farà perpètuament que per sa interposició y mediania se alcanse lo assiento de negocis tant
grans, y ajustant al primer paper y a les propostes en ell los apuntaments baix scrits, levant y
mudant-los en sos lochs, y serà en primer loch
que la ciutat procurarà ab tot effecte que los deputats se aportaran y suspendran los procehi-

ments fets en son consistori, dexant la declaració a la conclusió de las primeras corts, y que
tots los los passats no·s puga tràurera exemplar
en lo sdevenidor. Y axí se suplica a sa excel·lència, per part de la ciutat, ab la mateixa conformitat manen sobresèurer en tots los procehiments
fets ni passar avant en aquells axí en lo Real
Consell com en la Capitania General, de manera que dits procehiments no se’n hage rahó en
ningun temps ni tràurer exemplar o dexant la
declaració de la justícia a la conclusió de las primeras corts. Y perquè per a major servey del rey
nostre senyor convé donar assiento en lo sdevenidor suplica a sa excel·lència la ciutat y proposa
que, tenint notícia lo fiscal de la Capitania que
en algun magatsem se ha portada roba de contrabando, acudirà als deputats hi·ls ho farà a
saber, demanant-los donen orde al tauler o official de dita taula li dexe vèurer aquellas, designant y especificant lo número de las balas que
pretendrà ésser arribades en dit magatsem y dirà
ésser de contrabando. Los deputats donaran
orde al tauler o official de dita taula que arribant
lo dit fiscal de la Capitania, ab carta del consistori, demanant lo sobredit, farà desembalar las
mercaderias o robas de que·s tindrà suspita //
88v // són de contrabando, y seran designades
en presència del amo de aquellas si s·i amostrara, y quant no del dit fiscal y dels que aniran en
sa companyia, y les posarà en manifesat, partit
per partit individuant la qualitat, tir o pes, de las
tals mercaderias, del qual manifest ne donarà
còpia al dit fiscal si aquella voldrà y sempre que
lo dit fiscal farà ostenció que donara còpia de alguna provisió se hage fet decommis per rahó de
dit contrabando de alguns dels partits, continuant en lo dit manifest ordenaran dits deputats
al tauler de taula ha hont serà la dita roba que
done y liure a dit fiscal de la Capitania los partits
y robes designades y specificades en la provisió
decommis, per rahó de dit contrabando, cobrant
los drets de la Generalitat en forma ordinaria y
fent lo descàrrech en manifest. Quant emperò
en lo capítol de las robas de Mataró yb Sitges la
ciutat, acudint al servey de sa magestat y gust,
suplicant a sa excel·lència sia servit que ella vage
ahont està la dita roba de Mataró y Sitges continuades y designades en la forma acostumada per
descarregar aquellas del manifest de que seran
de contrabando, se dexaran en mans del procurador fiscal de la Capitania, o qui sa excel·lència
ordenarà, pagat lo dret del General, firmant-li
àpocha de rebuda lo dit procurador fiscalc.»
89r

a. a continuació ratllat, com ha medianera.
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Dimars, a XXVIII. En aquest die, los senyors dea. a continuació ratllat, en conseqüència.
b. a continuació ratllat, signe.
c. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1813.

putats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor real,
anaren consitorialment ab cotxos ab los porters
y masses grans devant acompanyats de alguns
officials de la present casa en la dressana y suscitaren les coses que lo dressaner té a son càrrech
del General en dita Dressana.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors reberen en lur consistori, per
medi dels magnífichs senyors Agustí Pexau, Pau
Jordi Boquet, Pere Joan Rossell y Joseph Jover,
persones de la Vintiquatrena anomenada per la
ciutat per la contenció corrent, los quals de part
dels senyors consellers y Vintiquatrena donaren
y entregaren a ses senyories un paper contenint
los apuntaments se havien fets per lo bon assiento de la matèria corrent, lo quel·s manaren a
mi, scrivà major y secretari del General, legís
aquell y legit lo continuàs en lo present dietari,
que·s del tenor següent: «Continuant la ciutat
los officis en servei del rei nostre senyor» etcètera. Consuatur papirus signatur. Littera A. Lo
qual oït, ses senyories respongueren que estimaven en molt la mercè los feye la ciutat de donar-los rahó del que passava, y que·ls suplicaven
la diligència en no pèrdrer punt fins alcansar de
tot lo bon assiento de dit negoci.
Dijous, a XXX. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del magnífich senyors
Francesch Puigjaner, donsell y Bernat Velencas,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers una embaxada acerca de la matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han vist y legit lo últim paper
dels medis proposats per vostra senyoria per al
assiento de la competència corrent, que comensa: «Continuant la ciutat». Y encara que en
aquest se consideran alguns perjudicisa a la Generalitat, tota via per ser vostra senyoria medianer en aquest negoci, y estimant la mercè que
axí en aquesta com en altres occasions han experimentat y rebut de vostra senyoria, diuen
que se ajusten en tot lo per vostra senyoria proposat en dit paper, sols suplican a vostra senyoria sie servit en lo segon cap, ahont diu: «dexaria
en mans del procurador fiscal» y moderar la paraula «dexaria» perquè consideran que de aquella ne poden resultar grans perjudicis a las Generalitats y contrafacció a capítols y actes de
Cort.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells, acompanyats de ala. a continuació ratllat, contrafacció de capítols y actes de
cort.
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guns officials del General havien reportat als
senyors consellers la dalt insertada embaxada, la
qual havien explicada de paraula y aprés donada
en scrits // 90r // de la manera que·ls era estat ordenat. Y oïda y rebuda aquella, dits senyors
consellers havien fet de resposta que ells ajuntarien lo savi Consell de Cent per a tractar de dita
matèria y que legiria la dita embaxada y de la resolució se pendria se’n donaria avís a ses senyories. En aquest mateix die los senyors consellers
y Vintiquatrena, per medi dels magnífichs Agustí Pexau y Pau Jordi Boquet, reportaren als senyors deputats en lur consistori còpia de un paper enviat per sa excel·lència lo die present als
senyors consellers y Vintiquatrena acerca de la
matèria corrent, la qual maneren legir a mi,
scrivà major y secretari del Genral, y legit fos
continuat en lo present dietari. Que és del tenor
següent:
Còpia de un paper enviat per sa excel·lència a
trenta de setembre, 1638: «Les persones anomenades per vostra senyoria per a proposar medis a les anomenades par sa excel·lència per al
assiento de las matèrias corrents ab los deputats
del General de Cathalunya en la dilació de un
mes y mig, ans més que manco, que ha durat lo
tracte sols han donat dos papers: en lo primer
proposaren per medi de tota la pretensió que
han tinguda los deputats del General, y axí sa
excel·lència, havent-ho tractat ab lo consell, respongué a vostra senyoria per medi de dites persones que lo que·s proposave en dit paper no
era medi per assentar la contenció corrent, y
que si no·n donave altre que fos proporsionat
manaria passar avant per indempnitat de las regalias y jurisdicció de sa magestat comforme
justícia. Aprés, dites persones donaren en nom
de vostra senyoria altre paper ab alguns apuntaments de asiento, lo qual no agradà a les persones anomenades per sa excel·lència, y havent-ho
dit a les // 90v // anomenades per vostra senyoria, estas los demanaren que·l representàs a sa
excel·lència, y si no acontentave los avisassen,
donant-los alguns medis que se offerien proposar-lo, fou axí que lo paper donat en nom de
vostra senyoria aparegué a sa excel·lència que
no tenia medi convenient a regalias y jurisdicció
de sa magestat, ab que les persones anomenades
per sa excel·lència, segons li han referit, ab ànimo de encaminar lo assiento d’estas matèrias y
fer lo que s·els sie demanat ab tanta instància digueren a ditas persones anomenades per vostra
senyoria que lo medi proposat en lo últim paper
no ha aparegut a sa excel·lència convenient, y
que axí havien minutada una escriptura de certs
apuntaments concebuda en son nom de dites
persones anomenades per vostra senyoria, la
qual si aparexia bé la representarian a sa excellència hi·l suplicarien fos servit de aprovar-la.

[ 1638 ]

[ 1638 ]

Ara últimament lo die de aÿr Agustí Pexau, en
nom de vostra senyoria dóna al magnífich regent la Real Cancelleria, altra de persones anomenades per sa excel·lència altra scriptura la
qual en substancia és la mateixa que abans serà
donada sens fer menció alguna del paper que las
personas anomenades per sa excel·lència havien
donat. De tot lo sobredit resulta que los papers
en nom de vostra senyoria han donat las personas per vostra senyories anomenades y lo que
aquest tracte y mediania ha passat no és estat
encaminat al assiento de las matèrias corrents,
en las quals se tracta de la conservació de las regalias y jurisdicció de sa magestat perquè encontran ab ellas ya axí diu sa excel·lència que en
lo cas occorrent manara prosseguir per medis de
justícia a effecte resten illesas y salves les dites
regalias y jurisdicció de sa magestat comforme
los òrdens té [...] pus ja los terminis que havia
donats a petició de vostra senyoria són passats.
Lo qual oÿt per dits senyors deputats feren de
resposta que ells [mirarien] // 91r // y consultarien dit paper y de la resolució se pendria ne donarien avís a ses senyories, suplicant-los que entretant no dexen per lur part de continuar los
medis més convenients per la bona direcció de
dit assiento.

Octubre MDCXXXVIII
Dissabte, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part dels molt il·lustres
senyors consellers y Vintiquatrena, juntament
ab una còpia de la resposta que sa excel·lència
ha feta a dits senyors consellers y còpia de la ressolució que en lo savi Consell de Cent lo die
present, los quals tres papers manaren ses senyories a mi, scrivà major y secretari del General,
legís aquells, y legits los continuàs en lo present
dietari. Y són del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent,
en demonstració de la pena té de que sa // 91v //
mediania en las matèrias corrents no hage obrat
los effectes que desijan per lo assiento d’ellas, ha
deliberat lo que·s conté en lo paper que·s a vostre senyoria y de altra enviat a sa excel·lència en
orde al qual ha fet deliberació. Sa excel·lència
sent que vostra senyoria no hage trobat medi
per a compondre la contenció present, pus desijant que vostra senyoria en ella mostràs la finesa
ab que sempre serveyx a sa magestat, ha donat
totas las porrogacions. Y per part de vostra senyoria se li han demanat a efecte de que per sa mà
se compongués esta contenció. Però com en los
tres papers que se han donat per las personas
a. a continuació ratllat, di.
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per vostra senyoria nomenades, no·y ha medi
proporcionat, sols la nua pretenció de la diputació explicada ab diferents medis, ha resolt de
que·s continúe per justícia lo que·s deu fer sens
donar a més medis. Y per si en la exequució
d’esta és acas menester la assistència de vostra
senyoria los diu, inseguint lo orde de sa Magestat, que vostra senyoria se previngan per a donar-le·y en lo que la demanarà com sé de la innata fidelitat de vostra senyoria.»
Deliberació del Consell de Cent celebrat a dos
de octubre de 1638. E lo dit Consell de Cent,
entesa dita proposició, feu la deliberació següent: «Que vist lo paper enviat per lo senyor
virrey y legit en lo present consell, del qual clarament se veu no haver tingut aquesta ciutat
sort ab diversos medis que ab tres papers té proposats en orde a la contenció del officials de la
Capitania General y lo consistori dels senyors
deputats del General de Cathalunya; que per ço
se responga a la carta de sa magestat que esta
ciutat té rebuda en orde de la matèria corrent,
responent que aquesta ciutat ha tingut sempre
la mira, en primer loch, a la conservació de las
regalias de sa magestat, juntament fer a saber
assí // 92r // tot lo que ha passat en orde de la
contenció corrent, enviant a sa magestat un memorial de tots los medis y de tot lo que ha passat
en orde de dita matèria, cometent totes les dites
coses, y lo fer dita carta y memorial, y enviar-la
als senyors consellers y vintiquatrena ja per dit
effecte nomenada, fent-ho ab la maior brevedat
possible, remetent y eviant la dita carta y memorial a don Joan Grau y Montfalcó, agent de
la present ciutat en la cort de sa magestat. Y per
a que los done en mans de sa magestat. Y que
los senyors consellers, per medi de dos cavallers,
un ciutadà y un militar, del present consell nomenadors per sa senyoria, fassen una embaxada
lo die present als senyors deputats, donant-los
còpia de dit paper enviat al present consell per
sa excel·lència y fent-los a saber la present deliberació. Y que també se·ls diga lo molt gran pesar té esta ciutat, que per son medi no se sie pogut assentar dit negoci de la manera desijave. Y
axí mateix se fassa altra embaxada al il·lustríssim
y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y al
molt il·lustre capítol y bras militar. Y minutada
dita carta y fet dit memorial sien servits los senyors consellers manar-ho legir tot en Consell de
Cent, per a que se pugue posar en exequució lo
enviar dita carta y memorial y levar y ajustar en
ells lo que aparexerà a dit consell.»
Los quals papers, legits y oÿts per ses senyories,
feren de resposta que estimaven en molt la
mercè que·ls feyan los senyors consellers y Vintiquatrena en diligenciar esta matèria ab lo cuidado y diligència se veu, y ses senyories de nou

E legida la dita proposició y demés papers en
ella mencionats, lo dit senyor conseller en cap
prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la ciutat per consellar
aquells ab sos companys. Y al cap de una hora,
poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller
y aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits brassos. Y encontinent dits
senyors de dita junta de dits brassos votaren
quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y
consideració, y aconsellaren a ses senyories que
fossen servits manar prorrogar los brassos, per a
que en aquells se diligencie lo que se haurà de
fer y donen a vostra senyoria los consells tant
continuats com demanarà la matèria, per a
obrar lo convenient a ella. Y que sian servits ses
senyories representar a sa magestat estas matèrias, ab cartas y memòria enviats per correu o
per altres medis, o per medi de embaxadors,
com millor a dits senyors deputats aparexerà,
donant larga notícia a sa magestat de tot lo que
se ha fet, tractat y disposat en dita matèria, suplicant a sa magestat lo consuelo que és cert alcansarà de sa real clemència en estos debats. Y
axí mateix se servescan ses senyories fer una embaxada a la ciutat donant-li notícia d’esta resolució, estimant-li los bons officis ha fets y continua en aquesta competència, suplicant-la no
cesse fins haver alcansat lo fi que·s desija, servint-se axí mateix ses senyories dar la noticia
convenient ab embaxadas al senyor bisbe de
Barcelona, molt il·lustre Capítol y bras militar,
per a que obren los effectes que de tant il·lustres
estaments se esperan. Y encontinent ses senyories, en exequució de dit vot, prorrogan los presents brassos per a demà pròxim, a les tres horas
després dinar.

los supplican vagen continuades ditas diligèncias fins se hage alcansat lo fi desijat, lo que en
tot temps tindràn dits deputats en perpètua
memòria. // 92v // En aquest mateix die se tingué junta de brassos, cridats de punt y hora present, en los quals entrevingueren les persones
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclessiàstich, los senyors: lo doctor Pau
del Rosso, degà y canonge de la Seu de Urgell,
don Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona, don Luýs Copons, degà de Gerona, lo
doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, fra Francesch Miquel, cavaller del hàbit de Sant Joan, don Jacint Descalar, canonge
de la Seu de Barcelona; per lo estament militar,
los senyors: Luýs Lull y Baxadors, don Joan de
Peguera, don Francisco Grimau, don Francisco
Junyent, don Diego de Rocabertí, don Antoni
Meca, don Aleix Semanat, don Miquel de Cardona, Francesch Valls, Narcís Ramon March,
Francesch Puig-Janer, Joan Soler, // 93r // Philip Boxador, Francesch Joan de Vergós, Jaume
Ros, don Miquel Çalba, don Jacinto Alemany,
don Henrrich Semmanat, Luýs de Masdoveles,
don Jacinto de Vilanova, don Ramon Copons,
Francesch Casademunt, Hierònim de Phelice,
don Pedro Aymerich, don Luýs Torme, Pau
Amat major, don Miquel Sans y don Onoffre
Vila; per lo estament real: lo senyor conseller en
cap, Hierònim de Navel, Jaume Damians, Diego Bisbe Vidal, Joseph Molins, // 93v // Ramon
Romeu, Joseph Quintana, Joseph de Urrea,
Hierònim Saurí, Agustí Dalmau, Jaume de Navel y Bernat Valencas. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la última convocació
de brassos, que fou a dos de setembre proppassat, se donà larga relació a vostra senyoria de
tots los procehiments fets fins en aquella jornada en rahó de la competència suscitada entre los
ministres de la Capitania General y nostre consistori per de las robas de contrabando apresas
per dits officials dels magatsems té lo General
en las vilas de Mataró y Sitges. Des de dit die
fins al present se són continuats los procehiments d’estas matèrias, que·s legiran per son
orde a vostra senyoria, per a que tinga major intelligència de tot lo fet y obrat fins assí, servint
aquells de proposició per vostra senyoria, ab lo
zel y maduresa que bé té acostumat, se servesca
aconsellar-nos lo que devem diligenciar més en
orde a esta competència, que guiats y fiats, ab lo
parer y consell de vostra senyoria, confiam los
medis efficasses que·s desijan per al bon èxit de
aquest, // 94r // a major glòria de Déu, servey de
sa magestat y beneffici del General.»
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Diumenge, a VI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels nobles y magnífichs senyors don Francesch de Cortella y Bernat Valencas, enviaren al molt il·lustre capítol
de la Seu de Barcelona una embaxada, donant-li
rahó del que se havia resolt en brassos que lo die
de air se tingueren. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos
tinguts lo die de air en la tarda fou resolt fer sabedor a vostra senyoria del estat de la corrent
contenció, com largament porà vostra senyoria
veurà de la proposició y resolució de dits brassos, còpia de la qual se dóna a vostra senyoria,
escusant-lo donar la demés procehiments, pus
tenen sertitut los deputats que per part de la
ciutat se donaren a vostra senyoria, a qui suplican los dits deputats sia servit vostra senyoria
aconsellar-los lo que deven fer, no dexant a vostra senyoria de sa mà la obra en beneffici de
aquest Principat, com sempre tenen experimen-
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tat los deputats ab vostra senyoria, perquè ab
tant madur consell y medi se alcase lo reparo
desijat, que ho rebran a mercè de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com els havian reportada la dalt dita embaxada a dit molt
il·lustre capítol, la qual havien explicada primer
de paraula y asprés donada en scrits de la manera que per ses senyories los era estat ordenat; y
que dit molt il·lustre capítol restà agrahidíssim
de la mercè y feya a sa senyoria que per lur part
// 95r // no dexarian de obrar y fer las diligèncias
que seran més convenients per al beneffici de
dita contenció. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya per medi del noble y magnífichs senyors
don Francesch Cartellà y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al molt
il·lustre bras militar una embaxada, donant-li
rahó de la resolució presa lo die de aïr en los
brassos; la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos
tinguts lo die de aïr en la tarda fou resolt fer sabedor a vostra senyoria del estat de la corrent
contenció, com largament porà vostra senyoria
veura de la proposició y resolució de dits brassos, còpia de la qual se dóna a vostra senyoria,
escusant-lo donar la demés procehiments, pus
tenen sertitut los deputats que per part de la
ciutat se donaren a vostra senyoria, a qui suplican los dits deputats sia servit vostra senyoria
aconsellar-los lo que deven fer, no dexant a vostra senyoria de sa mà la obra en beneffici de
aquest Principat, com sempre tenen experimentat los deputats ab vostra senyoria, perquè ab
tant madur consell y medi se alcase lo reparo
desijat, que ho rebran a mercè de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori que ells havien reportada la dalt dita embaxada a dit molt
il·lustre bras militar, la qual havien explicada de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dit molt il·lustre bras los // 95v //
havia fet de resposta, que estava agrahït de la
mercè li feya sa excel·lència en donar-li rahó del
estat de la contenció corrent, y que estigués cert
sa senyoria, que per lur part no dexaran de
obrar y fer las diligèncias que seran més a propòsit y convenients per al beneffici y bon assiento de la dita contenció. En aquest mateix die,
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
dit General reberen en lur consistori de part del
molt il·lustre capítol de la Seu de Barcelona, per
medi dels molt noble senyor Luýs Cassador y
Fracesch Paga, canonges de dita iglésia, una
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embaxada en resposta de la per ses senyories a
dit molt il·lustre capítol feta lo die present, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits juntament ab còpia de la embaxada
per part de dit molt il·lustre capítol lo die present feta a sa excel·lència, acerca de la matèria
corrent. Les quals són del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los canonges y Capítol
d’esta Sancta Iglésia tenen particular sentiment
de la aflicció pateix vostra senyoria causada per
occasió de la contenció corrent, y senten igualment lo no ser poderosos per a tràurer a vostra
senyoria a salvo d’ella. Però offerim a vostra senyoria estar molt promptes en fer aquells officis
parexeran ser necessaris y convenients per al
bon assiento del negoci, y continuant a servir a
vostra senyoria obrint de nou sa resposta esta
tarda una embaxada al senyor virrey, suplicant-li
affectuosament se servesca mirar ab ulls de
clemència est negoci, donant-li tot bon assiento
conforme lo referit ab dita embaxada va continuat ab esta còpia, assegurant a vostra senyoria
per // 96r // part de aquell Capítol sos fervorosos desigs que aniran sempre dirigits al blanch
de assertar a servir a vostra senyoria, en beneffici
d’est negoci, remitint-ho a las obras que ellas,
en tota occasió, donaran clar testimoni d’esta
veritat, fent a vostra senyoria suma estimació de
la mercè nos ha fet honrant-nos donant-nos
part dels procehiments fets fins assí, per a que·s
puga acudir al reparo d’ells.»
«Excel·lentíssim senyor: Los canonges y Capítol
de aquesta Sancta Iglésia, zelant la concòrdia y
unitat y principalment lo servey de nostre senyor, de sa magestat (que Déu guarde) y beneffici del Principat en altres occasions han suplicat a
vostra excel·lència fos servit de mirar ab ulls de
clemència los negocis corrents entre los ministres de sa magestat y la Generalitat com ha persona tant interessada per tantes rahons. Y com
avui hagen entès los canonges y Capítol lo estat
del negoci no per ço han desmaiat ni desconfiatans bastant ab majors alientos y confiansa vent
que dit negoci depèn ja de la voluntat y la de
vostra excel·lència per la experiència de les moltas honras y mercès tenen rebut en comú y en
particular de vostra excel·lència, y axí de nou
tornar a suplicar a vostra excel·lència sie servit
que dita contenció o debat tinga lo assiento que
la iglésia desija regonexent-ho sols a la honra y
mercè de vostra excel·lència.»
Los quals paers, rebuts per ses senyories, manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquells. Los quals legits feren de // 96v // resposta ses senyories que estimaven moltíssim al
dit molt il·lustre Capítol de la mercè y diligència·s feya en alcansar lo asiento de la contenció

tra senyoria las ha tractades, procurant la conservació del real patrimoni de sa magestat y la
solempnitat del General. No res menys esperan
de vostra senyoria, que en tot lo que puga fer
mercè als dits deputats, axí en aquesta com en
altres occasions la farà, molt cumplint y assegurant a vostra senyoria que en igual conformitat
en totas las // 98r // que se offeriran del gust y
servey de vostra senyoria acudiran dits deputats
ab deguda correspondència y voluntat.»

corrent, suplicant-lo, per servar los bons officis
fins alcansar lo assiento desijat lo que ses senyories tindran en perpètua memoria. En aquest
mateix die, a les quatre horas de la tarda, convocats y congregats los brassos en la sala dels reis,
en los que entrevingueren les persones dels tres
estaments següents, ço es, per lo bras ecclessiàstich los senyors: doctor Hierònim Roig, sacristà
major y canonge de Barcelona, don Jacinto
Descallar, canonge de Barcelona; per lo estament militar, los senyors: Luýs Lulli de Boxadors, don Diego de Rocabertí, Francesch Puig
Janer, don Fracesch Cartella, don Joachim
Margarit, don Aleix Grimau, Francesch Joan de
Vergós, Francisco Casademunt, don Jacinto Vilanova, don Francesch Junyent y Çapila, Alexandre de Boxados, Luýs de Masdovellas, // 97r
// don Jaume de Cartellà, Miquel Joan Tavarner y don Francisco de Vallgornera y Sentjust;
per lo estament real los senyors: Ramon Romeu
y Diego Bisbe Vidal. Los quals ajuntats, fonch
per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, proposat, per quant la matèria per la
qual se eran ajuntats dits estaments estava ben
disposta, se prorrogaven los presents brassos
per a demà a les tres horas passat mig die, suplicant a sa excelència los tingués per prorrogats.
Dilluns, a IIII. En aquest die, en la tarda, convocades y congregades les persones dels tres estaments en la present sala dels reis, en virtut de la
prorrogació feta per ses senyories lo die de air,
en la qual foren presents los devall scrits y següents, ço és, per lo stament ecclesiàstich, los
senyors: doctor Hierònim Roig, sacristà major y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona. Per lo stament militar, los senyors: Francesch Joan de Vergós, // 97v // don Diego de
Rocabertí, don Jacinto Vilanova, don Francisco
Tort y de Vlusa; per lo stament real, los senyors:
Bernat Valencas, Agustí Dalmau y Joseph de
Urrea. E ses senyories manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís en presència de
dits brassos la embaxada dits senyors deputats
havian manat ordenar en virtut de la ressolució
presa en los últims brassos, tinguts lo die de dos
del corrent, per als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent; la qual és del tenor
següent:

La qual, legida, agradà dits brassos, dient que
estava ben disposta. Ses senyories proposaren y
fossen servits aconsellar-los lo número de persones ab que dita embaxada se havia de fer. E los
dits brassos aconsellaren a ses senyories nomine
escripante que attès la gravedat del negoci aconsellaven a ses senyories fossen servits manar fer
dita embaxada ab número de nou persones, ço
és, tres de cada estament. Y fet açò, ses senyories
prorrogaren los presents brassos per lo endemà a
les tres hores pasat mig die. E disgregats dits
brassos, encontinent ses senyories, inseguint dit
vot y parer, anomenaren en embaxadors nou
persones, ço és, tres de cada estament següents,
ço és, per lo estament ecclessiàstich, los senyors:
doctor Hierònim Roig, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, Francesch Puig, canonge de
Tortosa, lo doctor Francesch Tavarner, canonge
de la Seu de Barcelona; per lo estament militar,
los senyors: don Francesch de Cartella, don Diego de Rocabertí, Phelip de Boxadors; per lo estament real, los senyors: micer Jacinto Fàbregues, Jaume Damians y Bernat Valencas.
98v

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan la deguda estimació dels
molt y contínuos officis que vostra senyoria ha
fets en orde a mediar lo assiento de la competència corrent, y resten ab lo desconsuelo
que·s dexe considerar que lo medi tant efficas y
auctoritats vostra senyoria no sie estat poderós
perque aquestas matèrias se ajustassen. Havem
experimentat lo bon zel y maduresa ab que vos895

Dimars, a V. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per medi dels magnífichs senyors don
Joan de Peguera y Jaume de Navel, enviaren al
molt il·lustre y reverent senyor bisbe de Barcelona una embaxada, donant-li rahó de la ressolució presa en los últims brassos acerca de la
matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«En la junta de brassos tinguts a dos del corrent
fonch resolt fer a saber a vostra senyoria del estat de la corrent competència, com porà vostra
senyoria restar informat de la proposició y resolució dels dits brassos, còpia de la qual se dóna a
vostra senyoria, a qui suplican los deputats del
General de Cathalunya sie servit vostra senyoria
aconsellar-los que deven fer, no dexant vostra
senyoria de sa mal obrar en beneffici de aquest
Principat, com sempre tenen experimentat, perquè ab tant madur consell y medi efficàs se alcanse lo reparo desijat, que ho rebran a mercè
de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells ha-
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vien reportada la dalt insertada embaxada al
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, entregant còpia de aquella y dels papers en ella mencionats de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat. Y que dit senyor
bisbe los havia fet de resposta que estimava la
mercè li feyan de donar-li part de las matèrias
corrents, y que estiguessen certs que en tot lo
que podria obrar en orde a la matèria ho faria ab
molta voluntat. // 99r // En aquest mateix die,
en la tarda, convocades y congregades les persones dels tres estaments en la sala dels reis en la
present casa, en virtut de la prorrogació feta per
ses senyories lo die de air, en los quals foren presents les persones dels tres estaments següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors:
lo doctor Francisco Tavarner, don Jacinto Descatllar, canonges de Barcelona; per lo estament
militar, los senyors: Luýs Luly de Boxadors,
don Jacinto de Peguera, don Joachim Margarit
y de Reguer, don Jacinto Vilanova, Francesch
Joan de Vergós, Luís de Masdovelles, Francesch Puigjaner, don Francisco de Vallgornera;
per lo estament real, los senyors: Hierònim de
Navel, Joseph de Urrea, Agustí Dalmau. Als
quals fonch per ses senyories proposat que la
matèria per la qual // 99v // tenia feta la present
prorrogació de brassos no estava bé, y que per
ço porrogaven los presents brassos per lo endemà a les tres hores de la tarda, suplicant-los
fossen servits acudir per poder-los donar rahó
de la matèria corrent y donar consell a ses senyories del que devian fer y obrar en lo que se
proposaven.
Dimecres, a VI. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya reberen en lur consistori, de part del
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, una embaxada, per medi dels senyors doctors Hieronim Roig, sacristà major, y de don
Galceran Semmanat, canonges de la Seu de Barcelona, en resposta de la per dits senyors deputats a sa senyoria feta lo die de air acerca de mediar y procurar lo assiento de la contenció
corrent, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren per escrits de la manera que per
sa senyoria los era estat ordenat. La qual és del
tenor següent:
«Muy ilustre señor: El obispo de Barcelona estima
como es rasón la honra y merced que vuestra señoría le hizo con su embaxada el día de ayer, dando
cuenta de lo que la junta de los brassos deliberó en
dos del corriente. Y enterado dello y de lo demás
que vuestra señoría insinua en su respuesta dize
que desde que comensaron las diferencias sobre
que se ha travado la contención ha deseado y desea
se compongan, // 100r // y en orden a esto ha hecho
particulares officios y los continuará con el cuida896

do que pide la gravedad de la materia y el considerar que, si no se toma assiento, han de resultar
muchos inconvenientes, quedando advertido de
que si descubriere camino por donde se pueda legar con satisfacción de las partes al fin que se pretende, que es de paz y concordia, lo representará a
vuestra senyoría en conformidad de lo que vuestra señoría se propone en razón de que de su .»
La qual, rebuda per ses senyories, manaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General, legís
aquella, y legida, fos continuada en lo present
dietari. Responent a dits senyors emaxadors que
estimaven molt a sa senyoria la mercè y honra
feya adaquest Principat en mediar lo assiento de
la contenció corrent, suplicant a sa senyoria sie
servit no dexar ni cessar en la continuació fins se
alcanse lo assiento desijat, del que ses senyories
y aquest Principat ne restaran en perpètua recordació y memòria. En aquest mateix die, en la
tarda, los senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, per medi dels molt
reverent, nobles y magnífichs senyors lo doctor
Hierònim Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, Pere Joan Plesa, canonge de Barcelona, don Francesch Cortella, don Diego de
Rocabertí, Phelip de Boxadors, micer Jacinto
Fàbregues, Jaume Damians y Bernat Valecas,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan la deguda // 100v // estimació
dels molts y encontínuos officis que vostra senyoria ha fets en orde a mediar lo assiento de la
competència corrent, y restan ab degut desconsuelo que dexe considerar que lo medi tant efficàs y auctoritat de vostra senyoria no sia estat
poderós per a que aquestas matèrias se justassen. Havem experimentat lo bon zel y maduresa
ab que vostra senyoria las ha tractades, procurant la conservació del real patrimoni de sa magestat y la indempnització del General. No res
menys esperan de vostra senyoria, que en tot
lo·s puga fer mercè als dits deputats, axí en
aquesta com en atres occasions la farà molt
cumplida, assegurant a vostra senyoria que en
igual conformitat en totas las que se offeriran
del gust y servey de vostra senyoria acudiran dits
deputats ab deguda correspondència y voluntat.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dalt dita embaxada als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent, acompanyats dels porters y masses grans
devant y de molts officials y ministres del dit

General, la qual havien explicada primer de paraula y després donada en scrits de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat Y que
dits molt il·lustres senyors consellers los havian
fet de resposta que la ciutat havia mediat lo assiento de la contenció corrent ab molt gran diligència y cuidado y que lo contengut ab la embaxada se tractaria en lo savi Consell de Cent, y
que de la resolució se pendria se’n donaria avís a
ses senyories. En aquest mateix die, entre las
tres y quatre horas // 101r // de la tarda, ses senyories, inseguint la porrogació lo die de aÿr feta
de les persones dels tres estaments, juntaren
aquells en la sala dels reis, en la qual junta entrevingueren ses senyories y los següents, ço és, per
lo estament ecclessiàstich, los senyors: doctor
Hierònym Roig, sacristà, don Francisco Sans,
Pere Joan Plesa, canonges de Barcelona, y lo
doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa;
per lo estament militar, los senyors: don Francisco Grimau, don Diego de Rocabertí, don
Joan de Peguera, don Joseph Amat, don Francesch Cartellà, Phelip de Bocadors, don Francisco Junyent; per lo estament real, los senyors:
Hierònym de Navel, Jaume Damians, Agustí
Dalmau y Agustí Pexau. Als quals per ses senyories fonch proposat que la matèria per la qual tenian porrogats dits brassos no està prou digesta
// 101v // y que axí fan sabidors a sa excel·lència,
com porrogan los presents brassos per a demà
dijous, a les tres horas de la tarda, suplicant a sa
senyoria sie servit acudir per a demà.
Dijous, a VII. En aquest die, ses senyories anaren
consistorialment en la lotja de la mar per arrendar las bollas que encara no són arrendades. En
aquest mateix die, entre las tres y quatre horas
en la tarda, ses senyories, inseguint la porrogació
de brassos lo die de aÿr de les persones des tres
estaments, juntaren y convocaren aquests en la
sala dels reis ab la forma acostumada, en la qual
convocació de brassos foren presents ses senyories y las persones dels tres estaments següents,
ço és, per lo estament ecclessiàstich, los senyors:
don Francisco Sans, canonge de Barcelona, lo
doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa; per
lo estament militar, los senyors: don Francisco
Grimau, don Joan de Peguera, don Francesch
de Vallgornera; per lo estament real, los senyors:
Diego Monfar, // 102r // Agustí Dalmau. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que lo perquè haviem
convocat a sa senyoria era per a tractar de la
matèria corrent, y com de present no estiguen
les coses encara ben digestas, fan a saber a sa excel·lència com porrogan los dits brassos per a
demà a les tres hores de la tarda, suplicant a sa
senyoria sie servit acudir en lo present loch.
Divendres, a VIII. En aquest die, los senyors de897

putats y oÿdors reberen en lur consistori, de
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, per medi dels magnífichs senyors
Agustí Pexau y Pau Jordi Boquet, una embaxada acerca la matèria corrent, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren en scrits del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Foren servits lo die de dimecres, a sis del corrent, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, molt
il·lustres capítol y bras militar, ab embaxadas
significar lo savi Consell de Cent lo gust tindrien que la ciutat continuàs en sa mediania en
lo assiento de las matèrias corrents Dit consell
(la disposició del qual té vostra senyoria experimentat, per a servir-lo en esta y demés occasions) attenent al servey de sa magestat y beneffici de la Generalitat // 102v // y al que demana la
correspondència d’estas dos casas, ha deliberat
se fes una embaxada a sa excel·lència, donant-li
notícia de las alt referidas, y que meguda d’ellas
la ciutat y de la mercè que espera rèbrer de sa
excel·lència torne a suplicar tinga a bé de que
continue en mediar ditas matèrias, que ab las intelligèncias que espera rèbrer de dits senyors
bisbe, capítol y bras militar confia tindran lo assiento que·s desija. Y suplica a vostra senyoria
sia servit manar no·s fassen en lo interim procehiments alguns, que ab aqueixa confiança suplicarà lo mateix a sa excel·lència, assegurant a
vostra senyoria que la ciutat no perdonarà a diligència alguna, obrant los effectes que deu en
servir y dar-ne gust a vostra senyoria.»
La qual embaxada, rebuda de mans de dits senyors embaxadors, demanaren a mi, Antoni Joan
Fita, notari, scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, legís aquella. Y legida feren de
resposta a dits senyors embaxadors que restaven
agrahidíssimas de la mercè y honra los feya la
ciutat, suplicant a dits senyors consellers no dexassen lo mediar lo assiento dels negocis corrents, y en igual correspondència restan obligadíssims a sa excel·lència, y que en los brassos
tenian porrogats per al die present se legiria la
dita embaxada y de la resolució se pendria ne
donarien avís a sa senyoria. En aquest mateix
die, constituhït personalment en lo consistori
de ses senyories Salvador Grifollera, porter real,
féu relació a ses senyories que ell, lo die present,
de orde y manament de ses senyories, s’és conferit ab companyia de Jaume Mimó, dressaner
del dit General // 103r // en la dressana, y ha fet
manament als mestres y manobres qui treballan
en dita dressana que a pena de cent ducats parassen las ditas obras, los quals li han fet de resposta que ells treballassen de orde de micer Pere
Pau Ferrer, mestre de dita obra, y que axí que
dit manament lo fessen a dit mestre Pere Pau
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Ferrer, la qual relació manaren fos continuada
en lo present dietari. En aquest mateix die, entre las tres y quatre horas de la tarda, ses senyories inseguint la porrogació de brassos lo die de
aÿr feta per la hora present de las persones dels
tres estaments, juntaren y convocaren aquells la
sala dels reis, en la qual junta entrevingueren ses
senyories y las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclessiàstich, los
senyors: don Francisco Sans, don Jacinto Descallar, canonges de Barcelona; per lo estament
militar, los senyors: don Francisco Grimau, don
Jacinto Vilanova, Francesch Joan de Vergós,
don Francesch de Vallgornera, Sebastià de Miralles, Miquel de Masdovelles y micer Francesch
Soler. // 103v // Per lo estament real, los senyors:
Ramon Romeu, Joseph de Urrea, Jaume Damians, Hierònym de Navel y Agustí Pexau. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, proposat que feya a saber
a sa senyoria com lo die present havien rebut ses
senyories una embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers per medi dels magnífichs
Agustí Pexau y Pau Jordi Boquet, la qual servirà
de proposició a vostra senyoria, y manaren
aquella fos legida per mi, Antonio Joan Fita,
notari escrivà major y secretari del General de
Cathalunya, la qual és del tenor següent: «Molt
il·lustre senyor: Foren servits lo die de dimecres,
a sis del corrent, lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, molt il·lustre capítol
y bras militar, ab embaxades significar» etcètera
Fiat ut in proxima sub die presenti. Y encontinent los dits senyors de dita junta de dits brassos votaren quiscú d’ells per son orde, ab molta
maduresa y consideració, y aconsellaren a ses
senyories que·s fes embaxada a dits molt il·lustres senyors consellers, estimant-los la mercè y
lo desig que mostran en mediar lo assiento de
las cosas corrents, com sempre aquest consistori
ha desijat y ha sempre acostumat conformar-se
y donar gust al que sa senyoria los ha proposat,
y que axí deven ses senyories obrar lo contengut
ab dita embaxada reportada lo die present de
part de dits molt il·lustres senyors consellers.
104r

En aquest mateix die, en la tarda, disgregades
que foren les persones dels tres estaments, ses
senyories manaren fer y ordenar la embaxada la
qual, per medi dels noble y magnífichs senyors
don Jacinto Vilanova y Jaume Damians, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers una embaxada acerca de la
matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan deguda estimació de la mercè
que de nou vostra senyoria ha offert en voler
continuar la mediania per a la bona direcció de
la competència corrent, en consequència de la
898

qual diuen que en tot desijan donar gust a vostra senyoria, y quien lo entretant que vostra senyoria se servirà continuar aquestas accions dits
deputats en manera alguna no faran procehiments ni innovaran en orde a las matèrias corrents, lo assiento de las quals confian se alcansarà, no cessant vostra senyoria ni levant la mà
de aquest negoci offerint dits deputats en igual
correspondència servirà vostra senyoria en lo
que sie de son gust.»
E tornats dits senyors embaxadors referisen a
ses senyories en en lur consistori com havian reportada a dits molt il·lustres senyors consellers
la dalt dita embaxada, la qual havien explicada
primer de paraula y aprés donada en scrits de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat, y que dits senyors consellers los havian fet
de resposta que estimaven la mercè los feyen, y
que lur desig // 104v // no era sino fer las diligèncias possibles per alcansar lo assiento de la
contenció corrent.
Dissabte, a VIIII. En aquest die, entre las tres y
quatre horas de la tarda, ses senyories, inseguint
la porrogació de brassos lo die de aÿr feta de las
personas dels tres estaments, juntaren y convocaren en la sala dels reis, ab la forma acostumada, en la qual convocació de brassos entrevingueren y foren presents les persones dels tres
estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: don Francisco Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don
Luýs Copons, degà de Gerona; per lo estament
militar, los senyors: don Francisco Grimau, don
Joan de Peguera, don Francesch Cartellà, Francesch Joan de Vergós, don Francisco Vallgornera; per lo estament real, los senyors: Jaume Damians, Agustí Dalmau // 105r // y Joseph de
Urrea. Als quals fonch per ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, proposat que la
matèria per la qual havia ajuntat a sa senyoria
ben digesta porrogaven ses senyories los presents brassos per a dilluns a les tres hores de la
tarda, suplicant a fer ses senyories fos servit acudir que podria ser la matèria seria digesta.
Dilluns, a XI. en aquest die se tingué junta de
brassos, prorrogats del die de dissapte, y cridats
lo die present, en los quals entrevingueren les
persones dels tres estaments següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, don Francisco Sans, ardiaca y canonge de
la Seu de Barcelona, don Ramon de Queralt,
thesorer y canonge de la Seu de Barcelona, don
Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, fra
Pau Tristany, obrer de Sant Pere de Roda, lo
doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, // 105v // don Luýs Copons, degà de Ge-

rona, Onoffre Ciurana, canonge de Gerona, fra
Francesch Miquel de l’orde de Sant Joan, lo
doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la
Seu de Barcelona, don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona, don Ramon Semmanat,
canonge de Barcelona; per lo estament militar,
los senyors: Luýs Lull de Boxadors, don Joan de
Peguera, don Francisco Grimau, Francesch
Joan de Vergos, Francesch Valls, don Henrrich
Semmanat, don Jacinto de Peguera, don Phelip
Vilana, Ramon de Boxadors y Cornet, Francesch Puig Janer, don Jacinto Alemany, don Pedro Raguer, don Miquel Agulló, don Francesch
de Vallgornera y Senjust, Ramon Narcís March,
don Jacinto Vilanova, Ramon Espuny, don
Aleix Grimau, Pau Jordi Boquet y Luýs de Masdovellas. // 106r // Per lo estament real, los senyors: conseller en cap, Hierònym de Navel, Jaume Damians, Agustí Dalmau, Joseph de Urrea,
Bernat Valencas, Agustí Pexau, Pau Amat major, micer Joseph Fontanella y Joseph Damians.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Los senyors Agustí Pexau y Pau Jordi Boquet, per part de la present
ciutat, nos ha donat est matí un paper ab lo qual
dita ciutat nos proposa alguns medis li aparexan
convenients y proporsionats al asiento de la
matèria corrent, lo qual paper se legirà a vostra
senyoria, a qui suplicam sie servit aconsellar-nos
lo que devem fer y obrar acerca lo contingut en
ell, que ab tant acertat consell y madur parer de
vostra senyoria (lo qual en tot lo que pugam
procurarem abrassar y seguir) esperam que
aquestas matèrias seguirian y vindran a parar en
un fi qual devem desijar // 106v // a major glòria
de Déu, servey de sa magestat y beneffici de
aquest Principat, lo qual paper és del tenor següent: «Affectant la ciutat lo servey de sa magestat en procurar lo assiento del debat y contenció de las matèrias corrents ha suplicat en
diversas embaxadas al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent
y capità general per sa magestat, fos de son real
servey que ditas matèrias se poguessen assentar
y ajustar, offerint la ciutat fer tots los officis possibles. Y condesendint sa excel·lència a la petició
de la ciutat, ha amostrat ab gust acceptar medis
que·s proposassen per la ciutat. Y animada ab tal
favor y mercè diu que lo medi per assentar esta
contenció corrent podria ser en la forma següent: que la ciutat demanarà als senyors deputats que alsen la mà de que tots los procehiments per ells fets de consell de sos assessors y
advocats aplicats y altres en la matèria corrent,
de manera que d’ells no se’n pugue haver rahó
alguna en ningun temps, reservat dret al dit General per a deduhir aquells, si voldrà, en las pri899

meras corts. Que la ciutat suplicarà a sa excellència que, en consideració de la intercessió y
mediania que ha interposada en aquest negoci,
sie servit alsar la de las sentèncias y provisions de
regalia y tots y qualsevols altres procehiments
fets en lo Real Consell y Capitania General en la
matèria corrent y la exequució de aquells contra
qualsevols persones, de manera que ditas sentènias y provisions en ningun temps no puguen
ésser exequutades. Que la roba de Mataró y de
Sitges que està actualment apresa per la Capitania General se despatxe per los officials del General en la forma acostumada, firmant àpocha lo
procurador fiscal de la Capitania General de la
entrega d’ella, pagant los drets que per dita
roba // 107r // se deven al General y reservades
en sos cas per lo dit General si algunas de aquellas estaran de son commís. Que de assí al devant
se serve aquesta forma, que en cas que los officials reals als quals tocara tinguen notícia que en
alguns magatsems o cases del General hi haurà
robas de contrabando acudan al consistori dels
Deputats de Barcelona, y fora d’ella en los lochs
ahont hi ha deputats locals als dits deputats locals y als altres lochs als taulers, y fent-los a saber
de que se té notícia que hi ha en tal magatsem o
casa del General roba de contrabando, que les
manen mostrar. Y los dits deputats generals, deputats locals y taulers respective hagen de anar o
anomenar persona encontinent per a que vage a
dits magatsems o cases del General y fassa ostenció de ditas robas que·s pretenen ésser de
contrabando al procurador fiscal de la capitania
General. Y las que dit procurador fiscal de la
Capitania General trobara ésser de contrabando
lo official del General les hage de entregar a dit
procurador fiscal, pagats primer los drets al General y firmant-ne primer dit procurador fiscal
de la capitania àpocha de rebuda de las robas
que li seran entregades, retingudes emperò per
lo dit official del General las que trobarà ésser
de soncommís, pagant la part instant los gastos
de desembalar y embalar las robas. Y que en lo
demés lo official del General fasse lo despaig de
ditas robas ab la forma acostumada, salvat sempre al dit General los drets que li competeixen y
poder competir, en virtut de las generals constitucions, capítols de cort, usos y costums y privilegis per los senyors reys de Aragó a dit General
concedits, salvat també al rey nostre // 107v //
senyor, sos drets y regalias».
E legida la dita proposició y paper en ella mencionat aconsellaren a ses senyories que donen
las gràcias a la ciutat per lo molt que ha treballat
en la matèria, pregant-la se servesca sa senyoria
de continuar fins a tant que se ajusten las diferèncias que han resultat de la contenció corrent, y que lo medi proposat per sa senyoria los
apar proporcionat per lo fi que·s preten és estat,
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y és de pau y concòrdia y digne de acceptar ser
per una part y altra, perquè serà del servey de
Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici de la
cosa pública. En aquest mateix die y encontinent foren disgregats dits brassos inseguint ses
senyories la resolució en aquells presa per medi
dels magnífichs Francesch Joan de Vergós, donsell, y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers una embaxada, donant-los rahó ab ell de la
resolució presa en los brassos. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A les multiplicades mercès que los deputats del General de Cathalunya
han rebut de vostra senyoria en sa interèssentia
y mediania en la competència corrent se mostran agrahïts dits deputats, desijant moltas occassions en que puguen emplear-se en cosas del
servey de vostra senyoria y manifestar esta gratitut ab la correspondència tan deguda a vostra
senyoria, a qui suplican se servesca continuar estas accions fins a tant se ajusten del tot ditas diferèncias ab lo medi per vostra senyoria, ab lo
parer que los senyors Agustí Pexau y Pau // 108r
// Jordi Boquet, de part de vostra senyoria, los
han reportat lo die present, al qual y a tot en lo
en ell contengut se ajusten dits deputats inseguint lo consell y parer a dits deputats donat per
la junta dels tres estaments tinguda lo die present.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havien
reportada la dalt dita embaxada als molt il·lustres senyors consellers, la qual havien explicada
de paraula y aprés donada en scrits de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat. La
qual, rebuda, los havien fet de resposta que estiguessen dits senyors deputats que en esta y altres coses se offerissen del servey de ses senyories estavan y estarian per a servir a ses senyories
y al Principat lo que en la occasió poran ses senyories experimentar-ho.
Dimars, a XII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General anaren consistorialment, ab cotxos ab
los porters y masses grans devant, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació, a mirar y regonèxer las fonts del General, lo qual feren per a satisfer y cumplir a la
obligació de lur càrrech, com és acostumat
quiscun any. En aquest mateix die, lo magnífich
micer Aleix Tristany, ajudant de assessor de la
visita que de present se fa contra los deputats y
oÿdors y demés officials del General del trienni
pròxim passat de 1635, constituït personalment
en la sala del consistori, de part de // 108v // dits
senyors visitadors, digué y explorà a ses senyo900

ries que dits senyors visitadors havien manat
vèurer, regonèxer y mirar los processos que los
officials del General aportaven contra lo procurador fiscal del dit General, y que havian trobats
aquells declarats, y sentèncias comforman los
tèrmens de justícia, y que axí ses senyories podien passar avant y los pagaments de aquells
comforme los demés pagaments se acostumen
fer en la casa de la Deputació, que dits senyors
visitadors no entenian en manera alguna inmiscuir-se en ditas causas, per estar y trobar-se
aquellas declarades. La qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
Divendres, a XV. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels molt il·lustres
noble y magnífichs senyors don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de la Seu // 109r // de Barcelona, don Joachim Margarit y de Reguer y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim seyor lochtinent y
capità general de sa magestat en aquest provincia una embaxada, representant-li ab ella los excessos y danys causats per los soldats que foren
alojats en la vila de Palafrugell. La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: En lo més
de juliol pròxim passat arribaren en la vila de
Palafrugell deu companyias de soldats de cavall.
Los quals, de sa pròpia auctoritat, se apoderaren
de las casas de dita vila per forsa, fent-se donar a
menjar y a bèurer, despanyant y obrint las caxas,
robant lo que trovassen en ellas de or y plata y
altres cosas de valor, y assenyaladament aportant-s’en los arcabussos, mosquets y altres armes, dexant sens defensa dita vila, no obstant és
marítima, maltractant als habitants en dita vila,
composant-los ab diversas quantitats de diners,
cremant casas, robant iglésias, vessant lo vi dels
sallers, donant a menjar lo blat als cavalls y fent
altres vexacions als habitants en dita vila, obligant a molts d’ells haver de dexar y desemparar
ses cases, fent-se amos y senyors de aquellas los
soldats, de tal manera que han posada la dita
vila a total perdició y ruina, que del tot és estada
assolada que de molts anys no·s reparan los
danys que dites companyies de soldats han causat als habitants en aquella, comforme largament constarà a vostra excel·lència dels processos e informacions sobre dit cas rebudas, summari de las quals se dona juntament ab esta a
vostra excel·lència. E com totas las sobreditas //
109v // cosas sien contra las generals constitucions de Cathalunya, privilegis y libertats dels
provincials, y particularment contra la constitució 20 tit. «De vectigals». Per ço, desijant los
deputats del General de Cathalunya acudir a la
obligació de son offici y procurar que los vassalls de sa magestat no sien molestats per dits

soldats, ministres y officials de guerra, ab novas
contribucions contrarias a drets y altres constitucions, suplican extrajudicialment ab la present
embaxada a vostra excel·lència mane revocar y
revoque dits procehiments, de tal manera que
de aquí el devant no·s puguen fer, y tot lo que
sie tornat en lo present estat y manar restituhir y
refer los danys que dita vila y singulars persones
de aquella han patit, castigant y punint condignament als contrafactors y violadors de ditas
constitucions, privilegis y libertats dels provincials, que·u rebran de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori que ells havian reportada la dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havian explicada primer de paraula
y aprés dóna en scrits de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat, y que oïda aquella sa excel·lència los havia fet de resposta que
manaria veurer los papers, y que estiguessen
certs los deputats, que en lo de justícia administraria aquella.
Diumenge, a XVII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, presents en // 110r // lur consistori, reberen de part del molt il·lustre bras
militar una embaxada acerca de la pragmàtica
real publicada en lo any 1630, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren en scrits. La
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: En lo any 1630 se resolgué en lo consistori de vostra senyoria, ab parer dels assessors del General y doctors aplicats,
que la pragmàticaa per lo rey nostre senyor (que
Déu guarde) feta en Madrit als onse de juliol de
aquell any, en favor del batlle general y son consistori encontra directament ab la constitució
del senyor rey en Pere lo segon, que vuy és la
tercera, en lo tit. «De feus y postats», en quant
deroga a la jurisdicció per dita constitució concedida als pars de la cort en totas causas feudals,
a axí no trobant-se altre constitució, capítol de
cort ni consuetut scrita que clarament hage abrrogat dita jurisdicció als pars de la cort y aquella concedida a la Audiència Real, consistori de
la ballia o altre tribunal, té obligació vostra senyoria de exir al reparo dels procehiments contra
dita constitució fets, y que·s comminan prosseguir en lo consistori de la ballia, sols per lo beneffici gran que han de tenir los feudataris en
deduhir de son dret devant de un jutge pars o
iguals sens, sino també per lo perjudici irreparable que rebrà la Generalitat si·s tolera la contrafacció de dita constitució. Estas cosas representa
a vostra senyoria lo bras militar, suplicant a vosa. a continuació ratllat, del.
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tra senyoria sia servit manar-las considerar y en
orde a ellas obrar lo que convinga, segons disposició de las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, // 110v // usos y
pràtiques y styls de la present casa, que ademés
fora vostra senyoria lo que li incumbeix per rahó
de son offici dit bras militar ho rebrà a singular
gràcia y mercè.»
E ses senyories, rebuda la dita embaxada, manaren a mi Antoni Joan Fita, scrivà major, legís
aquella, y legida la contínuàs en lo present dietari, fent de resposta que mirarien y consultarien la dita embaxada, y que tot lo que·ls tocaria
fer en rahó de lur offici estiguessen certs ho faran ab molt gran voluntat, comforme dit molt
il·lustre bras militar veuria per la obra.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, lo honorable
Rafel Agell, droguer, ciutadà de Barcelona, tenint lo offici de cerer del General y casa de la
Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat liberament en mà y poder
de ses senyories, per justas causas son ànimo
movents, lo dit son offici de cerer del General y
present casa de la Deputació, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vistes, que·u rebrà
de la mà de ses senyories a singular mercè. E ses
senyories admeteren la dita // 111r // renunciació si y conforme per capítols de cort los és lícit
y permès. Presents per testimonis Jacinto Berthomeu, pintor, y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XXI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per medi dels molt reverents magnífichs
senyors lo doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, Luýs de Masdovellas, donsell, y Bernat
Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general una embaxada, que és la
segona, acerca dels danys causats per los capitans y soldats en la vila de Palafrugell. La qual és
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab la embaxada feta a vostra excel·lència, als quinse del
corrent mes de octubre, per part dels deputats
de Cathalunya se representaren // 111v // a vostra excel·lencia los excessos, vexacions y danys
causats per los capitans y altres officials y gent
de guerra en la vila de Palafrugell, los quals encontran ab las generals constitucions de Cathalunya, y en particular ab la constitució 20, tit.
«De vectigals». Hi·s suplicà a vostra excel·lència,
extrajudicialment, fos de son servey manar reparar las ditas contrafaccions, esmenar los danys
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causats als provincials y habitants en dita vila. Y
com fins lo die present no se hage obtingut, lo
suplica ab dita embaxada com de vostra excellència se esperave, com a tant zelós de la observança de las leis de aquest Principat. Per ço, ab
esta segona embaxada se torna a representar a
vostra excel·lència, extrajudicialment, per part
del dits deputats lo mateix que ab la dita embaxada fonch representat, suplicant de nou a vostra excel·lència sie de son servey manar reparar
ditas contrafaccions si y conforme dits deputats
ho tenen ja suplicat, que·u rebran a singular gràcia de la mà de vostra excel·lència.»
E aprés, tornats dits embaxadors, referiren a ses
senyories en lur consistori com ells havian reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència,
al qual li havian explicat primer de paraula y
aprés donaren per scrits de la manera que per
ses senyories los era estat ordenat. Y que sa excelència, rebuda aquella, los havia fet de resposta que ab tres o quatre des que havia que li havian reportada la primera lo consell real ho
anava mirant, perquè de nou ho manaria mirar y
ministraria a justicia.
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Dissabte, a XXIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, attés los ha constat que moltas de
las divuit persones anomenades per a conferir y
tractar lo assiento de la matèria corrent estan algunas d’ellas ocupades per lurs propis negocis, y
altres que són fora de la present ciutat, y perquè
los negocis corrents no patescan, ans aquells vagen discorrent-se fins alcansar lo fi desijat, feren
nominació de divuit persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: degà y canonge de la Seu de
Barcelona, Pau del Rosso, don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona, don Francesch
Sans, canonge de Barcelona, lo doctor Francisco
Tavarner, canonge de Barcelona, don Luýs de
Copons, degà de Gerona, lo doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa; per lo estament militar, los senyors: don Miquel de Rocabertí, don
Francesch Cartelà, don Joan de Peguera, don
Joachim Mariant, Francesch Puig-Janer y Francesch Joan de Vergós; per lo estament real, los
senyors: Hierònim de Navel, Jaume Bru, Jaume
Damians, Bernat Valencas, Ramon Romeu y
Francesch Bru.
Diumenge, a XXIIII. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
enviaren als molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat, per medi del noble y magnífich
senyors don Joan de Peguera y Hierònim de
Navel, una embaxada acerca de la matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: De la embaxada que en
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nom de vostra senyoria reportaren als 22 del
corrent Agustí Pexau y Joseph Jover, y de la còpia de la resposta que per sa excel·lència al paper
proposat per vostra senyoria per lo asiento de la
corrent contenció donada per dits embaxadors,
se veu que sa excel·lència no ha aprovat en manera alguna lo dit paper, ans bé ha fetas diversas
notas del que se havia de corregir per alcansar
las dificultats que sa excel·lència té en abrassarlo. Per ço, responent los deputats a vostra senyoria, diuen que, subposat que sa excel·lència
no és estat servit acceptar lo dit paper que antes
se era estat calificat per los tres estaments en los
últims brassos, lo qual ara es attentament, han
considerat dits deputats y advertit que aquellas
paraulas que en // 113r // lo principi de dit paper
se ligen, ahont diu: «de manera que d’ells no
se’n puga haver rahó alguna en ningún temps»,
poden per lo esdevenidor fer notables perjudicis
a las generalitats, ahon són de tanta consideració los exemplars. Y axí se han de corregir en dit
paper ditas paraulas, y suplican dits deputats a
vostre senyoria sie de son servey continuar la
marcè que ha feta sempre al dit consistori en
mediar, proposant medis que no tingan dits inconvenients.Y que açò dien ab la brevedat que
demanan los excessius gastos que vuy té la Generalitat, que ho rebran a singular mercè de
vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com els havien reportat a dits senyors consellers la dalt dita
embaxada, la qual los havien explicada primer
de paraula y aprés donada per scrits de la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y
que dits senyors consellers los havian fet de resposta que ells mirarien lo paper y de la ressolució se pendria ne donarien avís a ses senyories.
Dimars, a XXVI. En aquest die lo reverent Francesch Valleri, prevere benefficiat en la Seu de
Barcelona, com ha procurador ab bastant poder
// 113v // del reverent Miquel Dionís, prevere y
benefficiat en la iglésia de Montblanch, tauler
cullidor y guarda del General de dita vila de
Montblanch, com de sa procura consta ab acte
rebut en poder de Pau Gavaldà, notari públich
de dita vila als vuit del present y corrent mes de
octubre, com dit notari ab ses certificacions letres ne fa fe, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de tauler cullidor y guarda del dit General,
que dit son principal obté, per justas causas lo
ànima de son principal movent, y suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici a favor de la
persona a ses senyories ven vist. E ses senyories
acceptaren la dita renunciació si y conforme per

xades, de part de ses senyories fetas a dita sa excel·lència, acerca dels excessos y danys causats
per los capitans, soldats y altra gent de guerra en
la vila de Palafrugell. Lo qual paper rebut, manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General, legís aquell, y legit lo continuàs en lo present dietari. Y és del tenor següent:

capítols de Cort los era lícit y permès. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònim
Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XXVII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
dit General, per medi del molt reverent, noble y
magnífich senyor lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Joachim Margarit y de
Reguer y Onoffre Fàbregues, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província una tercera embaxada acerca
dels excessos y danys causats per los soldats y
gent // 114r // de guerra als habitants en la vila
de Palafrugell. La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab dos
embaxadas fetas a vostra excel·lència, de 15 y 21
del corrent, fonch per los deputats del General
de Cathalunya representat a vostra excel·lència
las contrafaccions, danys, excessos y vexacions
fetas per los capitans, officials y gent de guerra
en la vila de Palafrugell. Y donat suari del contengut en la informació per dits deputats rebuda acerca dits excessos, los quals encontran ab
las generals constitucions de Cathalunya, y assenyaladament ab la 20, tit. «De vectigals», y ab
ellas se suplica a vostra excel·lència fos servit
manar reparar ditas contrafaccions y esmenar
los danys causats als habitants en la dita vila. Y
com fins vuy no se hage obtingut de vostra excel·lència lo reparo de ditas contrafaccions, per
tant, los dits deputats, als quals per generals
constitucions toca axir al reparo de aquellas, ab
esta tercera embaxada de nou suplican a vostra
excel·lència, extrajudicialment, sia servit manar
revocar ditas contrafaccions y reparar aquellas,
esmenant los danys causats als provincials, per a
que de así al devant se abstinguen de semblants
vexacions, tant contrarias a ditas generals constitucions. Que además, és axí de justícia, dits
deputats ne rebran de mà de vostra excel·lència
singular gràcia y mercè.»

«A la embaxada que en nom de vostra senyoria
ha explicada a sa excel·lència als 22 del corrent
més de octubre lo canonge Puig, don Joachim
Raguer y talisa Fàbregues, la qual comensa:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab dos
embaxades etcètera», diu sa excel·lència que encontinent que se li feren las primeras embaxadas
manà enviar a rèbrer informació dels excessos
que se li representaren havien fet la gent de guerra en Palafrugell. Que està aguardant vingue, y
que en ésser arribada la manarà vèurer. Y constant dels dits excessos provehirà de oportú convenient remey de justícia, guardant y exequutant ab particular attenció los Usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort en conformitat del que per
vostra senyoria li és estat suplicat.»
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E tornats dits embaxadors referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada
la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual
havian explicada de paraula y aprés donada per
scrits de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat. Y que rebuda aquella per sa excel·lència los havia respost // 114v // que havia
enviat a rèbrer informació, la qual estava aguardant, y encontinent serà arribada manarà fer lo
de justicia. E aprés, als vint-y-nou de dits mes y
any, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories Joan Pau Oller, scrivà de manament del rey nostre senyor, lo qual donà y entregà a ses senyories un paper, dient contenir la
resposta que sa excel·lència feya a les tres emba903

Divendres,a XXVIIII. En aquest die, lo honorable
Pau Pellisser, causídich, ciutadà de Barcelona,
com a procurador ab bastant poder de Hierònim Pellisser, altro dels taulers cullidors, receptors y guardas del General de la vila de Mora,
bisbat de Tortosa, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Joseph Gil de Phederich,
notari públic de la vila de Benissanet, a quinse
del present y corrent mes de octubre, com dit
notari ab ses certifficatòrias letres ne fa fe, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, per justas causas lo ànimo de
son principal movents, que per los grans anys té
no pot acudir a la obligació de son offici, ha renunciat liberament en mà y poder de ses senyories lo dit offici del altre dels taulers del General
que dit son principal obté, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació
y provehir lo dit offici a favor de la persona a ses
senyories ben vista, que dit son principal ho
rebrà de la mà de ses senyories a singular gràcia
y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y conforme per capítols de cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis: Hierònim Galí y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors presents
en lo consistori reberen, de part dels molt il·lustres senyors consellers, una embaxada acerca de
la matèria corrent, per medi de Agustí Pexau y
Pau Jordi Boquet, la qual explicaren primer de
paraula y aprés donaren // 115v // en scrits, juna. a continuació un espai en blanc d’uns 10 ms.
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tament ab dos papers de medis differents que
proposa la ciutat per al bon assiento de la matèria corrent. La qual embaxada y papers són del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La poca sort que confessa esta ciutat fins vuy ha tingut no ha donat loch
a que ses vigílies y diligències abrissen lo camí
convenient y eficàs per a ajustar matèrias tant
graves com són las corrents, per a major servey
de sa magestat y beneffici de la Generalitat, com
ho verifican medis proposats, los quals si bé no
són estats acceptes confia que ab los que ara de
nou proposa, ab dos papers que manarà vostra
senyoria legís y ab sa prudència y auctoritat calificar, y favor que espera rèbrer de sa excelència
y attendència, que és ben cert tindrà vostra senyoria a las finesas ab que aquesta ciutat affecta
las majoras de aqueixa casa seran proporcionats
al bon assiento de ditas matèrias, y que aplaudint a els sa excel·lència y adherint-hi vostra
senyoria se alcansarà lo fi de aquests debats hi·s
gossara la quietut que·s desija, a servey de Déu
nostre senyor y de sa magestat. Y axí suplica a
vostra senyoria la ciutat sie servit elegir hu dels
dos medis contenguts en dits dos papers. La
ciutat, desijant obrar los effectes convenients al
servey de sa magestat (Déu lo guard) y bon assiento de las matèrias corrents, ha disposat los
medis y capitols que són notoris, y ab particular
attenció y desijant acertar, ha aplicat los tèrmens y modo de dir que li ha aparegut ne donaven ni levaven cosa del substacial de la matèria.
No ha tingut dicha fins ara fossen ben rebuts
però confia que ab lo que ara de nou se ha ajustat a ells serà // 116r // acceptes. Que són: que la
ciutat demanarà als deputats que en rahó de la
mediania té interposada per lo assiento de las
matèrias corrents tinguen a bé que, dels procehiments y provisions fetas per sa senyoria de
consell de sos assessors y advocats aplicats, no
se’n pugue haver rahó en ningún temps, reservat dret a la Generalitat, per a deduir aquells, si
voldrà, en las primeras corts. Que la ciutat suplicarà a sa excel·lència que, en consideracio de la
intercessió y mediania que ha interposada en
aquests negocis, sie servit que las sentèncias y
provisions de regalia y tots y qualsevol altres
procehiments fets en lo Real Consell y Capitania General en la matèria corrent, no sien exequutades ara ni en ningún temps contra qualsevol persones, no entenent compèndrer que no·s
passe avant en la confiscació de las robas apresas
per contrabando en las vilas de Mataró y Sítges.
Que la roba de Mataró y Sitges, que està actualment apresa per la Capitania General, se despatxe per los officials del General en la forma acostumada, firmant àpocha lo procurador fiscal de
la Capitania General de la entrega d’ella, pagat
los drets que per dita roba se deuen al General.
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Que de assí al devant se serve aquesta forma:
que en cas que los officials (als quals tocara) tinguen notícia que en alguns magatsems o casa
del General hi haurà robas de contrabando,
acudan al consistori dels deputats de Barcelona,
y fora d’ella en los lochs ahont hi haurà deputats
locals (als dits deputats locals) y als altres lochs
als taulers, y fent-los a saber de que se té notícia
que hi ha en tal magatsem o casa del General
roba // 116v // de contrabando, que las manen
amostrar, y los dits deputats grans, deputats locals y taulers respective hagen de anar o anomenar persona encontinent perque vaja a dits magatsems o cases del General y fassa ostensió de
las robas que·s pretén ésser de contrabando al
procurador fiscal de la Capitania General o altra
en son nom; y les que dit procurador fiscal de la
Capitania General o altre en son nom trobe ésser de contrabando, los fiscals del General les
hagen de entregar a dit procurador fiscal o altre
en son nom, pagant primer los drets del General y firmant-ne dit procurador fiscal de la Capitania General o altre en son nom àpocha de rebuda de les robes que li seran entregades,
retingudes emperó los officials del General las
que trobarà ésser de son comís, pagant la part
instant los gastos de desembalar y embalar las
robas; y que en lo demés lo official del General
fasse lo despaig que de ditas robas en la forma
acostumada, salvant sempre al dit General los
drets que li competeixen y poden competir en
virtut de las generals costitucions , capítols de
cort, usos y costums y privilegis per los sereníssims reis de Aragó a dit General concedits, salvat també al rei nostre senyors, sos drets y regalias. Concordat cum suo original. Agramunt,
scriba major.
«La ciutat, desijan trobar los effectes convenients al servey de sa magestat (Deu lo guart) y
bon assiento de las matèrias corrents, ha disposat los medis y capítols que són notoris, y ab
particular atenció y desijant acertar, ha aplicat
los termens y modo de dir que li ha paregut no
donaven ni levaven cosa del substancial de la
matèria. No ha tingut dicha fins ara fossen ben
rebuts, // 117r // però confia que ab lo que ara
de nou se ha ajustat a ells seran acceptes, que
són: Que la ciutat demanarà als deputats que alsen la mà de tots los procehiments per ells fets
de consell de sos assessors y advocats aplicats y
altres en la matèria corrent, de manera que
d’ells no se’n pugue haver rahó alguna en ningun temps, reservat dret al dit General per a deduhir aquells, si voldrà, en las primeras corts.
Que la ciutat suplicarà a sa excel·lència, en consideració de la intercessió y mediania que ha interposada en aquest negoci, sie servit suspèndrer la sentència y provisions de regalia y tots y
qualsevol altres procehiments fets en lo Real

Consell y Capitania General en la matèria corrent, y la exequució de aquells contra qualsevol
persones, de manera que dites sentències y provisions en ningun temps puguen ésser exequutades, no entenent compèndrer que no·s passe
avant en la confiscació de las robas apresas per
contrabando en las vilas de Mataró y Sitges.
Que la roba de Mataró y Sitges que està actualment apresa per la Capitania General se despatxe per los officials del General en la forma acostumada, firmant àpocha lo procurador fiscal de
la Capitania General de la entrega d’ella y pagant los drets que per dita roba se degan al General. Que de avuy al devant se serve aquesta
forma, que encara que los officials als quals tocarà tinguen notícia que en alguns magatsems
eo cases del General hi haurà robas de contrabando acuden al consistori dels deputats de
Barcelona, y fora d’ella en los lochs ahont hi ha
deputats locals (als dits deputats locals) y als altres lochs als tauler, y fent-los a saber de que se
té notícia que·y ha en tal magatsem o casa del
General robas de contrabando que las mane
amostrar. Y los dits deputats // 117v // generals,
deputats locals y taulers respectius, hagen de
anar o menar persona encontinent per a que
vaja a dits magatsems o casa del General y fasse
ostenció de les robes que·s pretenen ésser de
contrabando al procurador fiscal de la Capitania
General o altre en son nom, y las que dit procurador fiscal de la Capitania General o altre en
son nom trobarà ésser de contrabando los officials del General les hagen de entregar a dit procurador fiscal o altre en son nom, pagats primer
los drets del General, y firmant-ne dit procurador fiscal de la Capitania General, o altre en son
nom, àpocha de rebuda de les robes que li seran
entregades, retingudes emperò per lo dit official
del General las que trobara ésser de soncommís,
pagant lo part, instant los gastos de desembalar
y ambalar las robas. Y que en lo demés lo official
del General fassa lo despaig de ditas robas en la
forma acostumada, salvat sempre al dit General
los drets li competeixen y poden competir en
virtut de las generals constitucions, capítols de
cort, usos y costums y privilegis per los senyors
reys de Aragó a dit General concedir, salvat
també al rey nostre senyor sos drets y regalias.»
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tats y oÿdors de comptes del dit General, per
medi dels magnífichs senyors Francesch Joan de
// 118v // Vergós, donsell, y Bernat Valencas,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat una embaxada acerca de la
matèria corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo cuydado ab que
vostra senyoria ha mostrat affectar lo assiento de
la competència corrent ha donat nou ànimo als
deputats per a suplicar a vostra senyoria, per
medi d’esta embaxada, sia servit de no alsar la
mà de la obra, continuant los bons officis que
sempre tenen experimentat; y per quant en los
papers que vostra senyoria los té enviats de 29
del passat per medi de Agustí Pexau y Joseph
Jover se han advertits algun prejudici que apar
resultarian per la Generalitat assentant-se en la
forma estan conçebuts, majorment trobant-se
que en altres occasions de major empenyo és estat lo medi de vostra senyoria poderós, per a
que en lo assiento d’ellas se guardàs tota igualtat, attenent a que se escusassen inconvenients;
suplican, per ço, a vostra senyoria dits deputats
sia servit de passar los ulls per los inconvenients
se representan a vostra senyoria ab lo paper.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dalt dita embaxada als dits
molt il·lustres senyors consellers, la qual havian
explicada primer de paraula y aprés donada en
scrits, juntament ab lo paper de advertiments
del qual feya menció la dita embaxada, lo qual
està continuat al peu de dita embaxada, y que
dits senyors consellers havian fet de resposta
que ells procurarien ab totas veras lo medi del
assiento de la matèria corrent y que mirarien los
papers, y del que·s voldria tornarian resposta a
ses senyories. // 119r // En aquest mateix die, los
senyors deputats y oÿdors, per medi dels molt
reverents, noble y magnífichs senyors Francesch
Palau, canoge de Vich, don Joan de Semmanat
y Onoffre Fàbregues, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al il·lustrissim y excel·lentíssim
lochtinent y capità general de la magestat del
rey, nostre senyor, en aquesta provincia, una
embaxada acerca dels agravis y vexacions se fan
als habitants de la vall de Aran per lo castellà y
alcayt del castell de Leó y governador de la Vall.
La qual és del tenor següent:

Dilluns al primer. Festa de tots los sants.
Dimecres, a III. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment en la lotja
de la mar per a acabar de liurar los arrendaments
de las bollas que fins dit die no se eren pogudes
arrendar.
Dijous, a

IIII.

En aquest die, los senyors depu905

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Lo síndich de la Vall de Aran, ab suplicació dels trenta
de octubre pròxim passat (còpia de la qual se
dona a vostra excel·lència), ha representat en lo
consistori dels deputats los agravis y vexacions
se fan als habitants en aquella per lo castellà y alcayt del castell de Leó y governador de la Vall,
anomenat Francesch Sanpere, compel·lint als
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comersants contribuescan y paguen a rahó de
deu per cent de totas las mercaderias entren fora
regne, y que per a commersar obtinguen licència del virrey de Çaragossa, procurant per tots
los medis possibles separar dita vall del principat
de Cathalunya y subjectar-la a las leys y fueros
de Aragó, essent com son los aranesos part y
apèndeix de aquest Principat. E com la dita
contribució de deu per cent sie nou vectigal, lo
qual en Cathalunya no pot ésser imposat ni exhigit directe ni indirectament, obstant las constitucions de la pàtria tant notòrias, y les demes
coses en la dita suplicació narrades sien en manifesta violació de las leys d’ella y privilegis dels
// 119v // provincials, per tant, los dits deputats
las representan extrajudicialment a vostra excel·lència hi·l suplican sia de son servei manar ab
effecte revocar aquellas y restituhir al primer estat, per observança de las constitucions de Cathalunya, que ademés que acudirà vostra excellència a sa obligació per lo jurament té prestat
los dits deputats ho tindràn a singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.»

manera que assí en el breve despacho como en lo
demás que sea necessario quede el duque con entera satisfacción de lo que por él se hisiere, en que recibiré de vosotros particular servicio. Dattus en
Madrit a XXIII de octubre, MDCXXXVIII. Yo el rey.
Vidit Cardinalis. Videt Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
120v

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual haviem explicada primer de
paraula y aprés donada per escrits si y de la manera que per ses senyories los era estat ordenat,
y que sa excel·lència, rebuda y oÿda aquella, los
havia respost que era vinguda en bona occasió y
que procurarà lo remey convenienta.
120r

Diumenge, a VII. En aquest die Joan Pau Oller,
scrivà de manament, present en lo consistori de
ses senyories, donà y entregà a ses senyories, de
part de sa excel·lència, una carta de sa magestat,
la qual li havia donada lo excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general de sa magestat en
aquest Principat. Y aquella rebuda encontinent
feren legir a mi, scrivà major y secretari del dit
General, y legida continuàs aquella en lo present dietari. Que·s del tenor següent:
«El rey. Diputados: El duque de Módena buelve
por esse Principado, y porque es mi voluntad que
toda la ropa y recámera que levare de su servicio y
familia pase y se embarque libremente sin que se
piden drechos, no reconoscan ni abran los bahúles
ni otras cosas en que fuere, antes bien, se den de
propio uso y servicio, como quando vino. Os encargo y ruego que en conformidad de lo que cerca desto os dixere de mi parte el conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitan General en esse
Principado y condados, déis las órdenes que convengan para su cumplimiento, disponiéndolo de
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1813.
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Dimars, a VIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part
dels molt il·lustres consellers y Vintiquatrena,
per medi dels senyors Pau Jordi Boquet, donsell, y micer Pere Joan Rossell, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits.
Que és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Si bé està assegurada esta
ciutat té vostra senyoria certitut de las veras ab
que ha premeditat y diligenciat los medis aplicables y convenients al bon assiento de las matèrias
corrents, y tenint ella per totalment efficasses los
continuats en los dos papers últimament a vostra
senyoria enviats, ha entès de sa embaxada feta
per Francesch Joan de Vergós y Bernat Valencas
que no aparexent-li a propòsit los continguts en
lo hu, ha considerat en lo altre, que de la manera
que està consebut causaria a la Generalitat los
perjudicis referits en lo paper que ab dita embaxada ha manat insinuar-nos. Y attenent esta ciutat a la honra y mercè ha rebut ab dita // 121r //
embaxada, de que essent per a vostra senyoria
tant declarat nostre effecte en desijar dit assiento
y dar gust a vostra senyoria, és servit no tenir
ociosa nostra voluntat, manant-nos continuem
estos officis ab molt gran attenció, havem manat
revèurer y censurar dit paper, y ponderant en
quant havem pogut alcansar lo sentit modo y
disposició de assiento contenguts en aquell, y
discorrent los demés que·s podian considerar
per al fi que·s desija. Diem a vostra senyoria tenim una pena de no haver trobat los que voldriem fossen tant agradables a vostra senyoria,
com és nostre desig en acertar en tot y sperant
de sa prudència aplaudirà als ja referits com ho
demanen lo estat de la cosa y rahons de conveniència que manara vostra senyoria considerar, y
que resta esta ciutat ab la disposició que sempre
per a servir a vostra senyoria.»
E ses senyories respongueren que estimaven la
mercè los feyen, però que suplicaven a dita ciutat no dexàs de obrar lo convenient fins se alcansàs lo fi que·s desijava, lo que ses senyories
tindrian en perpètua memòria.
Dimecres, a X. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
General anaren consistorialment, acompanyats
dels officials del General y present casa de la De-

putació, en casa del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de la magestat del rey,
nostre senyor, en aquesta província, en la qual
estava hospedat lo sereníssim senyor duch de
Mòdena, qui dos dies havia era arribat dea la
cort de sa magestat, a fi y effecte de donar-li lo
perabé // 121v // y norabona. Y arribats en dita
casa y palacio donaren la bona vinguda a dit sereníssim senyor de part de tot lo Principat, lo
qual respongué que estimava molt la mercè y
honra li feyen dits senyors deputats en nom del
Principat, offerint en tota occasió regonexer-la
y tenir-la en viva memòria, y que ell ho scriviria
a sa magestat perquè en tota occasió lo fes
mercè. Y fent-se moltes cortesies sa altesa los
acompanyà fins a la porta de la stància estava,
despedint-se de ses senyories ab molt gran demonstració de voluntat. Y ses senyories se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament. En aquest mateix die dit sereníssim
senyor duch de Mòdena se embarcà per a Italia
a las deu horas de la nit ab la esquadra de las galeras de Nàpols, que per dit effecte se trobaren
en lo moll de la present ciutat.
Dijous, a XI. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors, per medi del noble y magnífichs senyors don Jayme de Cartellà y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers una embaxada
acerca la matèria corrent. La qual és del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors: Los deputats del General del principat de Cathalunyab, desitjosos de
que la corrent contenció tinga lo assiento quals
convé al servey del rey, nostre senyor, y beneffici de la cosa pública // 122r // advertint que los
medis proposats tenen los inconvenients que ab
altres embaxades se són representats a vostra
senyoria, y que sens lo efficàs medi de vostra
senyoria és difficultós reduhir-los a degut estat,
tornan a suplicar a vostra senyoria tinga a bé de
ponderar-los de nou y procurar lo bon assiento
d’esta contenció, com ho han suplicat a vostra
senyoria ab embaxada de quatre del corrent.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportat la
dalt dita embaxada a dits molt il·lustres senyors
consellers, la qual los haviem explicada primer
de paraula y aprés donada per scrits de la manera que per ses senyories los era estat ordenat, y
que rebuda aquella los havian respost que·u mirarien y tractarien, y que estiguessen certs dits
senyors deputats que en tot lo que porian no
cessaran fins sie alcansat lo fi desijat.
a. de interlineat damunt en ratllat.
b. a continuació ratllat, en.
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Divendres, a XII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi de fra don Francisco
de Monpalau, monjo y sacristà de Ripoll, don
Francisco Gavaldà y Jaume de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província una embaxada acerca
del governador del castell de Leó en la Vall de
Aran. La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: En las
corts que la sacra cesàrea y real magestat del rey
don Phelip 2o, senyor nostre, celebrà en la ciutat
de Barcelona en lo any 1599, // 122v // entre altres cosas se ordenà que lo alcaït o castellà del
castell Leó en la Vall de Aran, lo qual és governador de dita vall y exerceix tota jurisdicció en
ella, hagués de ésser natural del present principat de Cathalunya, comtats de Rosselló y Cerdanya, inseguint lo que per generals constitucions estava ja disposat, que tots officials de
jurisdicció sien y hagen de ésser cathalans, com
és de vèurer en las constitucions 8, 9 y 11 colocades en lo volum de ditas generals constitucions, en lo tít. «Que tots officials», y més especificadament en la const. 35 de les dites corts de
1599. E com als deputats del General de Cathalunya hage constat que Francisco Sanpere, avui
alcayt de castell de Leó y governador de tota dita
vall, és natural de regne de València, y per consegüent inàbil per a regir dita alcaidia y govern
obstant las sobreditas constitucions. Per tant,
dits deputats, per medi d’esta embaxada representan a vostra excel·lencia extrajudicialment lo
dany tant notori resulta als dits principat de Cathalunya de la violació de las ditas constitucions.
Y axí suplican a vostra excel·lència sie de son servey manar se observen de manera que dit Francisco Sanpere sia hagut per revocat y remogut ab
la forma que ditas generals constitucions ordenan que·u tindran de la mà de vostra excel·lència, a singular gràcia y marcè.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dita embaxada de paraula y aprés donada per
scrits, y que sa excel·lència los havia respost que
venia en molt bona occasió la embaxada, pus
per aqueix negoci tenia las salas juntes, // 123r //
y que procuraria que en tot se donàs gust als
senyors deputats, y que no sols los de Aragó
pretenian la jurisdicció quant a la Capitania General, però encara a la lochtinència. E aprés, de
part de dits senyors deputats, per medi de dits
embaxadors, se li explicà altra embaxada acerca
de las sentèncias exequutades per lo excel·lentissim senyor duch de Cardona en lo mes de febrer pròxim passat, aleshores lochtinent en
aquesta província, en las Atarassanas de la present ciutat. La qual és del tenor següent:
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Al primer
die del mes de febrer proppassat se representà
per part dels deputats del General de Cathalunya, per medi de embaxada, al il·lustríssim y excel·lentissim senyor duch de Sogorb y de Cardona, aleshores lochtinent y capità general per
sa magestat en aquest Principat y comtats, havie
tingut de las sentèncias y suplicias que de manament de sa excel·lència en las personas de Pere
Oltra, valencià y de talisa Miquel, mallorquí, y
de un cathalà en la dressana de la present ciutat
sens donar-los defensa alguna ni precehir vot de
algun doctor, se exequutaren contra les generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, usos, consuetuts y pràtiques fins assí
observades, suplicant a sa excel·lència no donàs
loch a semblants procehiments. Y sa excel·lència
fonch servit entre altres coses respòndrer que·u
scriurie a sa magestat, que son desig no era violar constitucions, ans bé, guardar y fer servar
aquellas. Y que haguda resposta de sa magestat
donaria gust y contento. E com excel·lentissim
senyor hage passat tant divers de temps y no se
haje alcansat lo reparo a ditas contrafaccions ni
la resposta offerta, // 123v // per tant, los dits deputats ab esta segona embaxada, suplican a vostra excel·lència extrajudicialment sia servit manar no·s fassen semblants procehiments, y que
ditas generals constitucions se observen hi·s
guarden ab los reos y delinquents lo que per ditas constitucions està ordenat, que a més de que
los provincials ne restaran aconsolats los deputats ho rebran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»

respost a sa excel·lència que és sa voluntat se
guarden les constitucions, capítols y actes de
cort de aquest Principat, y axí sa excel·lència tingue particular cuydado en que se obehesquen y
guarden los òrdens de sa magestat.»a
124r

A la qual embaxada fonch respost per sa
excel·lència a dits senyors embaxadors que tenia
una carta de sa magestat en resposta de ditas
exequucions de sentèncias, la qual no havia enviada a dits deputats per descuit, y que la sercaria y la enviaria a ses senyories. E aprés, als vint
de dit mes y any, los senyors deputats y oÿdors
reberen en lur consistori, de part de sa excellència, un paper per medi de Joan Pau Oller,
scrivà de manament, lo qual contenia la resposta que sa excel·lència feya a la dalt insertada embaxada. Y és del tenor següent:
«Sa excel·lència, a la embaxada donada en nom
de vostra senyoria als dotse del corrent per don
Francisco de Monpalau, don Francisco Amat y
Jaime de Navel, sobre lo que vostra senyoria tenia representat al senyor duch de Cardona, ab
embaxada feta ab alguns soldats, no guardant en
la exequució de ses sentències los terminis que
per a ses defenses era necessària ni precehint vot
de algun doctor, diu que sa magestat, al que en
assò li representà lo senyor duch de Cardona, ha
a. a continuació un espai en blanc d’uns 4 mms.

908

Dissabte, a XIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels magnífichs Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers y Vintiquatrena una embaxada acerca de la contenció corrent. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, ab diversas embaxadas han representat a vostra senyoria lo desig tenian y tenen que per lo medi de vostra senyoria se assentàs y compongués la competència corrent.
Estant aguardant los deputats lo bon succés, se
ha presentades lo die de aÿr unas intimas a micer Francesch Vidal, assessor del General, y als
demés advocats consulents per part de micer
Joli, jutge de cort, en que se ha provehït que la
contumàcia acusada per lo procurador fiscal
contra los sobredits fos admesa, lo que ha causat notable admiració a dits deputats, los quals
dende que vostra senyoria fou servit de interposar son medi ni han obrat ni intentat de obrar
en la matèria del que·s dóna a vostra senyoria
notícia, perquè en ningun temps se pugan culpar les accions de dits deputats de que no se hague fet la estimació deguda de la mercè que
sempre han rebuda y esperan rèbrer de mà de
vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien reportada la
dita embaxada, la qual havian explicada de paraula y aprés donada en scrits de la manera que
// 124v // per ses senyories los era estat ordenat,
la qual, rebuda per dits senyors consellers, los
havia fet de resposta que del principi fins ara han
desijat lo assiento de la matèria corrent, y que·ls
pesava no haver pogut obrar fins ara, però que
tractarien de dita matèria ab los senyors de la
Vintiquatrena que estavan junts, y que del que
resoldrien farian sabedors a ses senyories.
Dimecres, a XVII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
secretari Miquel Peres, scrivà de manament,
donà entrega a ses senyories un paper dient ésser la revocació que lo realb // 125r // consell havia feta dels excessos fets per los soldats en la
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1813.
b. a continuació un acte de revocació, transcrit a l’Apèndix 6,
pàg. 1814.

vila de Palafrugell, la qual li havia manat sa excel·lència liuràs auctèntica a ses senyories. Rebuda aquella, manaren legir-la a mi Antoni Joan
Fita, notari scrivà major y secretari del General
de Cathalunya, la qual legida ordenaren fos cusida en lo present dietari, signat de letra A.
Dijous, a XVIII. Festa de la edificació de la Seu.
En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part
dels molt il·lustres senyors consellers, reportada
per Agustí Pexau, ciutadà, y Joseph Jover, donsell, acerca de la competència corrent, juntament ab dos papers, de medi los quals explicaren primer de paraula y després donaren per
scrits. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A vint-y-nou de octubre
passat fou servit vostra senyoria rèbrer dos papers d’esta ciutat disposats per lo assiento de las
matèrias corrents. Lo hu dels quals diu: “Demanarà la ciutat als deputats alsen la mà” etcètera,
y l’altre: “Tinguen abc” etcètera. Dels quals ha
significat vostra senyoria ab embaxadas, resultant prejudici a la Generalitat en les paraules
contengudes en lo primer capítol de dits dos papers, que diuen dels quals procehiments no se’n
pugue haver rahó en ningun temps. Y dolent-se
la ciutat que ses accions y effectes no donen lo
gust // 125v // que desija alcansar en servey de sa
magestat y beneffici de la Generalitat, ajustant
diligèncias a diligencia y unes premeditacions a
altres ha considerat no resultar de dits papers inconveniència alguna. Però tenint attendència a
la efficàcia ab que vostra senyoria ha representat
haver-la y assegura, la que vostra senyoria ab la
prudència que sempre manarà considerar ab lo
fervor y effectes que ha diligenciat estas matèrias, y que per a acertar en aquella ha discorreguts y romiats tots los medis li són estats possibles, ha premeditat y disposat ara, per primer
capítol, y en loch dels alt referits, y posat en dit
paper que diu tingue a bé tornat a copiar, que·s
dóna a vostra senyoria y no substint dit primer
capítol ne ha disposat altre que manarà ponderar y premeditar a vostra senyoria, a qui suplica
sia servit pèndrer ab brevedat resolució del que
li aparexerà més convenir, perquè a la ciutat no
li és possible dilatar més lo obrar en rahó de la
mediania.»
E ses senyories respongueren que juntarian la
Divuitena y legirian allí los papers, y de la resolució se pendria ne donarian avís a dits senyors
consellers.
Papera de medis donats per la ciutat a ses senyories. «La ciutat, desijant obrar los effectes cona. Paper .. senyories interlineat al marge esquerre.
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venients al servei de sa magestat (Déu lo guart)
y bon assiento de las matèrias corrents, ha disposats los mèdis y capítols que són notoris. Y ab
particular atenció y desijant acertar ha aplicat
los tèrmens y modo de dir que li ha paregut no
donaven ni levaven cosa del substancial de la
matèria, no ha tingut dicha fins fossen ben rebuts, però confia que ab lo que ara de nou se ha
ajustat a ells seran acceptes que són: Que la ciutat demanarà als deputats que en rahó de la mediania // 126r // té interposada per lo assiento de
las matèrias corrents sien servits se remetan per
a la conclusió de las primeras corts tots los procehiments per sa senyoria fets de consell de sos
assessors y advocats aplicats, y que en lo entretant no se’n pugue haver rahó. Que la ciutat suplicarà a sa excel·lència que, en consideració de
la intercessió y mediania que ha interposada en
aquest negoci, sie servit que las sentèncias y
provisions de regalia y tots y qualsevol altres
procehiments fets en lo Real Consell y Capitania General en la matèria corrent no sien exequutades, ara ni en ningun temps, contra qualsevol persones, no entenent compèndrer que
no·s passe avant en la confiscació de las robas
apreses per contrabando en las vilas de Mataró y
Sitges. Que la roba de Mataró y Sitges que està
actualment apresa per la Capitania General se
despatxe per los officials del General en la forma
acostumada, firmant àpocha lo procurador fiscal de la Capitania General de la entrega d’ella,
pagant los drets que per dita roba se deuen al
General. Que de assí al devant se serve aquesta
forma: que en cas que los officials als quals tocara tinguen noticia que en alguns magatsems o
cases del General hi havia robas de contrabando, acudan al consistori dels deputats de Barcelona, y fora d’ella en los lochs a hont hi haurà
deputats locals als dits deputats locals, y als altres lochs als taulers, y fent-los a saber de que se
té notícia que·y ha en tal magatsem o casa del
General roba de contrabando, que les manen
amostrar. Y los dits deputats generals, deputats
locals y taulers respective hagen de anar o anomenar persona encontinent per a que vage en
dits magatsems o cases del General y fasse ostenció de las robas que pretén ésser de contrabando al procurador fiscal // 126v // de la Capitania General o altre en son nom. Y les que dit
procurador fiscal de la Capitania General o altre
en son nom trobara ésser de contrabando, los
officials del General les hage de entregar a dit
procurador fiscal o altre en son nom, pagant
primer los drets al General y firmant primer dit
procurador fiscal de la Capitania General o altre
en son nom àpocha de rebuda de las robas que
li seran entregades. Retingudes emperó per lo
dit official del General les que·s trobarà ésser de
son commís, pàguesse la part instant los gastos
de desembalar y embalar las robas. Y que en lo
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demés, lo official fasse lo despaig de ditas robas
en la forma acostumada, salvat sempre al dit General los drets que li competeixen y poden competir en virtut de las generals constitucions, capítols de cort, usos y costums y privilegis per los
sereníssim reis de Aragó a dit General concedits, salvat també el rey nostre senyor sos drets y
regalias. Ajustant al primer capítol y no subsistint aquell li apar a la ciutat que, ab la certitut té
que sa magestat per sa acostumada clemència
honrrarà com sempre a esta província, extrajudicialment lo suplicarà dita ciutat que, attesos
los exemplars en semblants occasions succehits,
sie de son real servey manar dar lo assiento convenient de la manera ha de restar dit capítol, assentat a major servey de sa magestat y conservació de la jurisdicció per sa magestat y los
sereníssims reis, ses predecessors, senyors nostres, concedida a la Generalitat, y per disposició
de les generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort y per usos y styl de la casa
de la Deputació.»
127r

En aquest mateix die, en la tarda, los senyors
deputats y oÿdors juntaren les divuit persones
eletas per a dar-los rahó de la embaxada y paper
de medis per dita ciutat proposats, los quals
tractaren y editaren dita matèria, prorrogant la
dita junta per a lo endemà a les nou hores de
matí.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
reberen en lur consistori de part de la present
ciutat, de paraula, la embaxada del tenor següent.
«Agustí Pexau y Joseph Jover, de part dels senyors consellers y vintiquatrena, diuen que, havent reportat a 17 y a 18 del corrent al senyor
virrey dos papers, contenint en cada hu d’ells un
medi o expediment que la ciutat havia premeditat convenients al assiento de las matèrias corrents, y consemblats dos papers havia enviats
als senyors deputats lo die de 18 de matí, havent
obtinguda la resposta de paraula de sa excel·lència, dient com havia consultats dits papers ab lo
consell real, y que no havia aparegut en rahó,
del primer, que si és reetrer-ho a les corts tenir
loch de representar-ho a sa magestat, y en lo segon, és estat servit a sa excel·lència respòndrer
que en la forma estava disposat tampoch no·s
podian representar ni abrassar, del que resta la
ciutat desconsolada de que ses diligències no
hagen pogut obrar los effectes desijava, restant
de disposició sempre de servir a vostra senyoria.»
En aquest mateix die, los senyors diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per
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medi dels molt reverent noble y magnífich senyor // 127v // don Ramon Semmanat, ardiaca
major y canonge de la Seu de Barcelona, don
Pedro de Guimerà y Francesch Bru, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de la magestat del rey nostre senyor en aquesta provincia,
una embaxada acerca del dubte interposat en la
Real Audiència contra los pares inquisidors, lo
qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab embaxades del primer de octubre, 1634, de quinse
de novembre, set de desembre y dos de mars,
1635, fou representat al excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Segorb, lashoras lochtinent
y capità general de sa magestat en aquest Principat, per part dels deputats del General de Cathalunya, las notables contrafaccions fetas a las
generals constitucions de Cathalunya ab los
procehiments fets per los pares inquisidors a
instància de Joan Barceló, receptor de la Sancta
Inquisició, contra Joan Riera y Francesch Serra,
botiguers de teles, convenint als dits en lo tribunal de la dita Inquisició per certs deutes civils a
dit Barceló deguts; y la contrafacció feta per los
officials y ministres de dita Inquisició ab las vexacions que los dits fan als patrons de las barcas
y capitans de las naus que arriban en lo moll y
platja de la present ciutat, extorquint de aquells
quantitats de peccúnies ab motiu de regonèxer
y vèurer si en ditas barcas y naus hi ha libres
dampnats y prohibits. Y suplicaren extrajudicialment a sa excel·lència fos de son servey manar reparar ditas contrafaccions. Y als set de juliol, 1636, lo síndich del General, per a obtenir
lo reparo de aquellas, comparagué judicialment
en la Real Audiència y formà dubte en la forma
disposan las generals constitucions. // 128r // Y
la causa de dit dubte y firma de dret fonch comesa al magnífich micer Bernat Pons y de Turella, lo qual, feta paraula en la Real Audiència,
provehint dita jornada que admesa la forma de
que fossen despedides letres a dits pares inquisidors manant-los que cassassen y anul·lassen los
procehiments que havien fet contra los dit Riera
y Serra y restituissen los diners que sos officials
havian rebuts dels capitans y patrons de las naus
y barcas, y que de la revocació y restitució respectivament dins deu dies li’n fessen fe, o que
comparaguessen devant dels dit magnífich relador o en lo banch real per a informar aquell. Les
quals letres foren en deguda forma presentades
al doctor Domingo Abat Huerta, inquisidor, als
dotse de juliol, 1636. Y com lo termini prefigit
a dits inquisidors ab ditas letras sie molt més
que passat y no sie estat obehit per aquell bé al
que se·ls és estat, y com lo termini presigit a dits
inquisidors ab ditas letras sie molt més que passat y no sie estat obehït per aquells al que se·ls és

estat manat, y lo dit síndich del General hage
instat una y moltes vegades al magnífich micer
Hierònym Grau, relador de dita causa, durant la
absència del dit magnífich micer Bernat de Pons
y Jurell, fossen despedides segones letres fetes
ab lo modo y forma y estyl de la Real Audiència.
Y fins vuy no se hage pogut obtenir provisió. Y
continuant lo dit síndich las diligèncias als onse
de mars proppassat, se conferí en casa del dit
micer Bernat Pons y Jurell, lo qual li féu de resposta que havia aportat la súplica en consell,
juntament ab la requesta fonch presentada al dit
magnífich micer Hierònym Grau, y que dit consell li havia fet de resposta que acerca de aqueix
negoci tenian una carta del rey, nostre senyor,
ab que se·ls manava que en lo tocant als pares
inquisidors no·s tractàs si no per via de la conferència y altrament y que sa excel·lència havia
scrit una carta a Madrit per aqueix negoci, //
128v // y que aguardava resposta per aquell dissapte, y que quant no·s tingue resposta offerí dit
relador feria ajuntar las salas per pèndrer-hi resolució, y que seguiria en tot lo orde que li donarien. E com hage pasat tant temps y ditas segonas letras no se són pogudes obtenir per més
que lo dit síndich ho hage solicitat, per tant, los
deputats del General de Cathalunya a vostra excel·lència extrajudicialment suplican sie de son
servei manar al dit micer Bernat de Pons y de
Jurell provehesca ditas segonas letras dirigides a
dits pares inquisidors ab lo modo, forma y estyl
de la Real Audiència, que ademés de que és ministrar justicia los dits deputats ho rebran a particular gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havien reportada la dalt dita embaxada, la qual li
havien explicat primer de paraula y aprés donada per scrits de la manera que per ses senyories
los era estat ordenat, y que sa excel·lència los
havia de resposta que ell manaria mirar lo paper
y faria se administràs justícia.
Dissabte, a XX. En aquest die, la matinada, los
senyors deputats y oÿdors convocaren la Divuitena per a tractar de las matèrias corrents. Y per
ser matèria tant grave resolgué se ajuntassen les
persones dels tres estaments y que·s donàs rahó
de tot lo obrat en la matèria des de la última
junta de brassos fins lo die present.
Diumenge, a XXI. En aquest die se tingué junta
de brassos, cridats del die de // 129r // aÿr, en los
quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament excclessiàstich, los senyors: il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, fra don Francisco de
Monpalau, sacristà de Ripoll, lo doctor Francis911

co Tavarner, canonge de Barcelona, don Luýs
Copons, degà de Gerona, lo doctor don Ramon
de Queralt, tesorer y canonge de Barcelona, lo
doctor don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, Luýs Cassador, canonge de Barcelona,
lo doctor Pau de Rosso, degà y canonge de Barcelona, lo doctor don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de Barcelona, fra Francesch Miquel,
comanador de sant Joan, lo doctor Vicents Puxens, cabiscol y canonge de Leida, lo doctor
don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de Barcelona, y don Galceran de Semmanat, canonge de Barcelona; per lo estament
militar, los senyors: Luýs Lull y de Boxadors,
Hierònym de Gàver, Francesch Joan de Vergos,
Domingo Moradell, don Phelip Vilana, don Joseph Calus, don Berenguer Doms, don Anton
Doms, // 129v // don Pedro de Eril, don Luýs de
Sancts, don Joachim Margarit y Reguer, don
Domingo Guilla, Francesch Casademunt, don
Hierònym de Agulló, Joan Lenes y Montany,
don Joan de Peguera, don Francesch de Vallgornera y Senjust, don Miquel de Rocabertí,
Francesch Puig Janer, don Pedro Bosch, don
Pedro Aymerich, Phelip de Boxadors, don
Henrich Semmanat, Joan Claret y de Lusà, don
Henrich Semmanat, don Pedro de Planella, Joseph Berart, don Grau Reguer, don Rafel Casamitjana, don Francisco Amat y Gravalosa, don
Ramon de Guimerà, don Joan Semmanat, don
Hierònym Tamarit, don Francisco de Oluja y
Vallgornera, Narcís Ramon March, don Fernando Fivaller, Jaume Ros, don Joan de Agulló
// 130r // don Phelip Roger, don Joseph de Fluvià, Batista Vall, Joseph Jover, micer Ivo Garbí y
de Lordat, don Henrrich Semmanat, don Luýs
Tort, don Francisco Tort, Phederich Desvalls,
Hierònym Calders, don Ramon Copons, Joan
Castelló, don Aleix Grimau, don Grau Alemany, don Joseph de Pons, senyor de Ribelles,
Ramon Boxadors y Cornet, lo doctor Alvaro
Antoni Bosser, don Francisco Grimau, Francesch Vall y Casademunt, don Miquel Çalba y
don Luis Torme; per lo estament real, los senyors: conseller en cap, Hierònym de Navel, Jaume de Navel, Joseph de Navel, Joseph de
Urrea, Rafel Vives, Agustí Dalmau, Bernat Valencas // 130v // Jaume Damians, Ramon Romeu, Agustí Pexau, micer Jacinto Fàbregues,
Gismundo Boffill, menor, Hierònym Torres,
micer Joseph Fontanella, Joseph Damians y
Francesch Bru. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Inseguint lo vot y parer
que vostra senyoria fou servit donar en la última
junta de brassos, que fou als onse de octubre
proppassat, aconsellant-nos que los medis pro-
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posats per la ciutat continuats en lo paper que
allí se legí eren proporsionats, per a concordar la
competència corrent aderiren a dit vot, y encontinent ferem a saber a la ciutat com nos
ajuntavem al medi per ella proposat y per los
brassos calificat. La ciutat envià una embaxada a
sa excel·lència reportant-li los apuntaments y
medis se eren proposats y resolts en dita junta
de brassos, als quals medis sa excel·lència no fou
servit assentir com ho diu ab la resposta féu a la
ciutat, que és la que·s segueix número 1. A la
qual resposta, replicà la ciutat ab altra embaxada
féu a sa excel·lència a setse de dit mes de octubre, que és la següent no 2. Y no sent estat sa excel·lència servit admètrer las satisfaccions donaren a la ciutat ab aquest últim paper, nosaltres,
ab altre embaxada feta a la ciutat, diguerem lo
següent no 3. La ciutat, affectant lo assiento
d’esta contenció, aprés de algunas conferèncias
y discursos fets en esta matèria a 29 de dit més
// 131r // de octubre nos proposà, ab embaxada,
los medis contenguts en los dos papers següents
no 4,5,6. Los quals medis, advertits y ponderats
per nosaltres, tornarem resposta a la ciutat ab
embaxada feta a quatre del corrent, donant-li ab
ella un paper de inconvenients en dany del General, que apar resultant de dits papers enviats
per la ciutat, suplicant-la tingués a bé manar-los
advertir y sensurar, que són los següents no 7 y
8. Adaquesta última embaxada respongué la
ciutat ab altra, que·s segueix no 9. Nosaltres, desijosos que dita competència prengués lo assiento qual convé al servei del rey, nostre senyor, y beneffici de aquest Principat, tornaren de
nou a suplicar a la ciutat se servís altra vegada
considerar los dits inconvenients y continuar sa
mediania; hi·s representaren altres, de no menor consideració que los primers, que són las següents no 10, 11. Lo no haver sa excel·lència assentit als medis proposats en lo primer paper y
los que de nou proposà la ciutat y los inconvenients que de aquells no aparexia, resultaven ha
retardat no donar rahó a vostra senyoria més
prest lo que se havia obrat en esta matèria. Estant las cosas en aquest estat, ha succehït que, a
dotse del corrent, per part del real consell se han
presentades unes intimes a micer Francesch Vidal, altre dels assessors del General, y als demés
advocats consultats, en las quals se llig que lo
senyor micer Solé, jutge de cort, ha provehït
que la contumacia acusada per lo procurador
fiscal de la règia cort contra los sobre dits fos admesa, del que donarem part a la ciutat ab la embaxada següent no 12. La ciutat, ab altra embaxada, a divuit del corrent, nos ha enviats dos
papers en orde a la composició d’estas matèrias,
los quals, // 131v // ab la embaxada, són los
que·s segueixen no 13, 14, 15. Y estant nosaltres conferint y tractant estos dos últims papers
enviats per la ciutat a divuit del corrent, a 19 de
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dit los senyors Agustí Pexau y Joseph Jover, de
part dels senyors consellers y Vintiquatrena, nos
referiren lo següent no 16. Assí és lo que ha passat puntualment desde la última junta de brassos fins lo die de vuy, representant-ho a vostra
senyoria, a qui suplicam que, attesa la gravedat
del negoci y de quanta importància és se prenga
algun bon assiento en ell, sie servit de considerar y ponderar tot lo sobredit, y ab sa acostumada prudència y sensura aconsellar-nos lo que
devem fer y obrar, per què, ab tant segur consell, pugam acertar lo que més convindrà al servei de Déu y de sa magestat y beneffici de
aquest Principat.»
E legida la dita proposició y demés papers en
ella mencionats aconsellaven a ses senyories
que, suposat que la matèria era tant grave, no·s
prengués resolució en ella, sinó que de nou se
suplique a la ciutat medie la matèria de que·s
tracta, y ab las diligèncias que sa excel·lència se
espere procure ajustar-las en beneffici de la Generalitat, las quals, si dins tres dies no sorteixen
los effectes que·s desija, que los senyors deputats a càrrech dels quals cau los negocis de la
Generalitat diligèncien las matèrias, axí com de
sa senyoria se espera, dexant-ho tot a son arbitre. Y que per a açò juntassen personas, las que a
ses senyories aparega, per a que ho conferescan
y tracten y aconsellen lo que més convindrà.
Dilluns, a XXII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del noblea // 132r // don
Joan de Peguera y de Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers una embaxada acerca de la matèria corrent, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr se tingué
junta de braços, en los quals los deputats de la
Generalitat de Cathalunya manaren legir tots
los procehiments en la competència corrent fets
desde la última junta delsb tres estaments, tinguda a onse de octubre proppassat, fins en
aquesta última, en la qual se prengué la resolució que ab esta se don a vostra senyoria, a qui
los deputats suplican sie servit continuar la mediania té interposada en aquest negoci y ab totas
las veras possibles procurar si·s podien ajustar
aquestes matèries, las quals esperan que ab la
fervorosa y calificada interessència de vostra
a. a continuació: TORME Y LIORI, Alberto. - Per los Barons y Cavallers, Feudataris del Rey Nostre Senyor... en la causa de dupte que han firmat los Ministres del Real Consell de la
Ballia General en la Real Audiencia, segons lo tenor de lo consist. poch valdria tit. de observar constit. (s.a. 1639) 16 fols.
(ACA, Generalitat, Dietari N-34). Vegeu, també: F. Bon.
10923 (R. 300431).
b. a continuació ratllat, brassos.

tat que vuy tenen las materias corrents, suplica
ab moltas veras a vostra excel·lència que, no
obstant los medis que ha diligenciat y proposat
fins ara per al assiento d’ellas, sie vostra excellència servit manar dilatar per lo spay y termini
de tres dies tots procehiments en orde a ellas,
dins los quals miran y diligencian si advertint o
mudant o ab diferent modo disposant lo difficultós en dits medis proporcionats vindran
aquells a consolidar y disposar-se de la manera
que desija al servey de sa magestat, beneffici de
la Generalitat y al bon assiento del negoci. Confiam que esta mercè acompanyarà a las demés
que de mà de vostra excel·lència té rebudes.»

senyoria tindran la composició qual convé al
servey de Déu, de sa magestat y beneffici de
aquest Principat.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com havia reportada la dalt
dita embaxada a dits senyors consellers, la qual
havian explicada primer de paraula y aprés donada per scrits, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que ses senyories los
havien respost que·u mirarien y tractarien, y que
estigués cert sa senyoria que en tot lo que porian no cessarien fins sie alcansat lo fi desijat. En
aquest mateix die, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories lo noble don Miquel de Rocabertí, en Barcelona populat, lo
qual liurà y entregà en mans de ses senyories un
memorial estampat acerca del dubte que los barons y cavallers feudataris del rey, // 132v // nostre senyor, han firmat la Ballia General contra
los ministres reals. Lo qual manaren fos originalment cusit en lo present dietari. Del tenor
següent: «Per los barons y cavallers feudataris»
etcètera. Consuatur dictum memoriale signatur
littera A.

Respostaa de sa excel·lència. «Sa excel·lència
sent molt que lo modo de vostra senyoria no ha
pogut obligar als deputats a que per ell se assentàs la contenció corrent, admetent sos papers de vostra senyoria, y ha coregut molt bé las
veras ab que vostra senyoria ho ha procurat. Y
vostra senyoria haurà vist quant ha estimat sa
excel·lència sa intercessió, havent per ella suspès
fins ara lo prosseguir per los medis de justícia.
Però vuy judica és del servey de sa magestat y
beneffici de la Deputació lo no suspèndrer, més
estant cert que en tot lo que demanarà lo servey
de sa magestat y administració de la justícia trobarà en vostra senyoria lo que sa magestat los té
ordenat.»

Dimars, a XXIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part
dels senyors consellers de la present ciutat, una
embaxada reportada per los senyors Francesch
Bru y Hierònym de Calders, donsell, la qual explicaren primer de paraula y després donaren
per scrits, juntament ab còpia de la embaxada
per part de dita ciutat feta a sa excel·lència y còpia de la resposta per sa excel·lència a la dita embaxada. Las quals són del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr rebé aquesta ciutat la embaxada de vostra senyoria, y acudint ab la voluntat que sempre al empleo de ses
accions en servey de vostra senyoria féu una embaxada a sa excel·lència lo die de aÿr, còpia de la
qual y de la resposta feta per lo senyor virrey se
donà a vostra senyoria, a qui assegura dita ciutat
que en lo interim que han donat loch estas diligèncias ha tornat a premeditar los medis proposats en los dos papers. Y discorregut si poria
aplicar-ne altres o endolsir ab diferent modo
aquells, y ha vist no tenir disposició per a apartar-se’n, considerant mejoraent que de la resposta de sa excel·lència resta la porta tancada a
tota altra discussió y diligència, y que en esta
rahó pendrà vostra senyoria la resolució més
convenient com ho desija dita ciutat.»
133r

E ses senyories respongueren a la dita embaxada
a ells feta per part de la ciutat que estimaven la
mercè los feyan, suplicant-los de nou no cessassen en continuar los beneficis fins sie alcansat lo
fi desijat, lo que sempre tindrà en perpètua
memòria de servir a sa senyoria.

Embaxadaa feta per la ciutat al senyor virrey a
22 de novembre, 1638. «Excel·lentíssim senyor: La ciutat, desconsolada summament del es-

Dijous, a XXV. En aquest die, lo molt reverent
senyor Francesch Puig, doctor en drets, canonge de la Sancta Iglésia de Tortosa, embaxador
anomenat y elegit per ses senyories per fer embaxada a la magestat del rey, nostre senyor, en
la vila de Madrit o en altra part en la qual sa magestat se trobarà, per reparo de la contenció suscitada per los officials de la Capitania General y
altres ministres reals, y altres contrafaccions de
constitucions, drets y demés privilegis de aquestos Principat y comtats, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, prestà jurament a nostre senyor Déu y als seus sants quatre
Evangelis, en mà y poder del molt reverent senyor lo doctor Pau Claris, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, deputat ecclesiàstich, rebent
aquell en nom del consistori de ses senyories
que ell se haura bé y lealment en son càrrech de
embaxador, que observarà los capítols y actes de
cort, pràtiques, styls y observances del General,

a. Embaxada ... 1638 interlineat al marge esquerre.

a. Resposta ... excel·lència interlineat al marge esquerre.
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y que sols farà y tractarà los negocis del General
y present casa de la Deputació que per ses senyories li seran donats ab instruccions, comforme
disposan los dits capítols y actes de Cort.
Divendres, a XXVI. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, per medi dels senyors Francesch Joan de Vergós, donsell, y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, // 134r // enviaren als molt il·lustres senyors consellers una
embaxada, donant-los rahó de com ses senyories havien anomenat embaxador per a representar a sa magestat los procehiments reals contra los deputats assessors y doctors associats. La
qual és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Vist los deputats que lo
medi de vostra senyoria no és estat poderós per
a que se ajustassen las materias de la competència corrent, y encara que vostra senyoria ab embaxada hage suplicat a sa excel·lència fos servit
suspèndrer los procehiments per tres dies, per si
dins aquest temps se trobaria algun expedient
per dit assiento, no és estat servit sa excel·lència
condecèndrer ad aquesta petició, abans bé, lo
mateix die y los següents ha manat fer procehiments contra los assessors y doctors aplicats y
eciam contra los deputats, als quals lo die de aÿr
los fou intimat si volien informar lo magnífich
micer Joli sobre la regalia que contra dits deputats instava lo procurador fiscal de la règia cort,
fent-los así mateix manament no pagassen ni
donassen quantitats algunas per salari ni renunciacions a dits assessors y consultors. Vist tot lo
sobredit, y que lo únich remey de la composició
de aquest fet era acudir ab embaxada a sa magestat, han resolt fer-la per medi del doctor
Francesch Puig, canonge de la Sancta Iglésia de
Tortosa, suplican per ço a vostra senyoria dits
deputats sie servit com sempre fer-los mercè y
favor de honrar y acompanyar esta embaxada ab
cartas per sa magestat, representant-li la justícia
té aquest Principat y altres persones ben afectas
a vostra senyoria, que·u rebran dits deputats a
singular mercè de la mà de vostra senyoria.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dalt dita embaxada a dits senyors consellers, la
qual havian explicada primer de paraula y aprés
donada en scrits de la manera que per ses senyories los era estat ordenada, y que ses senyories
los havian fet de resposta que estimaven la
mercè los feyen ses senyories en donar-los rahó;
de la nominació se pendria farian sabedors a ses
senyories.
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Dissabte a XXVII. En aquest die, ses senyories,
per medi dels senyors Francesch Joan de Vergós, donsell y Bernat Valencas, ciutadà honrat
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de Barcelona, enviaren al molt il·lustre Capítol
de la Seu de Barcelona una embaxada, del tenor
següent:
Embaxadaa al Capítol. «Molt il·lustre senyor:
Vist per los deputats que lo medi de la ciutat no
és estat poderós per a que se ajustassen las matèrias de la competència corrent, y encara que dita
ciutat ab embaxada haja suplicat a sa excel·lència fos servida suspèndrer los procehiments per
tres dies, per si dins aquest temps se trobaria algun expedient per dit assiento, no és estat servit
sa excel·lència condecéndrer adaquesta petició,
abans bé, lo mateix die y los següents ha manat
fer procehiments contra los assessors y doctors
aplicats, y eciam contra los deputats, als quals lo
die de aÿr los fou intimat si volian informar lo
magnífich micer Joli sobre la regalia que contra
dits deputats instava lo procurador fiscal de la
règia cort, fent-los axí mateix manament no pagassen ni donassen quantitats algunas per salaris
ni remuneracions a dits assessors y consulents.
Vist tot lo sobre dit, y que lo únich remey de la
composició de aquest fet era acudir ab embaxada a sa magestat, han resolt fer-la per medi del
doctor Francesch Puig, canonge de la Sancta
Iglésia de Tortosa, suplican per ço a vostra senyoria dits deputats sia servit, com sempre, ferlos mercè y favor de honrar y acompanyar esta
embaxada ab cartas per a sa embaxada, representant-li la justícia té aquest Principat y a altres
persones ben affectes a vostra senyoria, que·u
rebran dits deputats a singular mercè de la mà
de vostra senyoria.»
E tornats dits senyors embaxadors, referiren a
ses senyories com ells havian reportada la dalt
dita embaxada a dit molt il·lustre capítol, la qual
havian explicada de paraula y aprés dóna en
scrits, y que·ls havian // 135r // fet de resposta
que ells tractarian lo contingut ab dita embaxada y que de la resolució pendrian ne donarian
avís y resposta a ses senyories. En aquest mateix
die dits senyors deputats y oÿdors, per medi de
dits senyors Francesch Joan de Vergós y Bernat
Valencas, enviaren al molt il·lustre y reverendissim senyor bisbe de Barcelona una embaxada, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donaren per scrits. Del tenor següent:
Embaxadab al senyor bisbe. «Il·lustríssim y reverendíssim senyor: Vist per los deputats que lo
medi de la ciutat no és estat poderós per a que
se ajustassen las matèrias de la competència corrent y encara que dita ciutat ab embaxada haja
suplicat a sa excel·lència» etcètera. Fiat ut in
proxima de verbo ad verbum facta die presenti
a. Embaxada ... capítol interlineat al marge esquerre.
b. Embaxada ... bisbe interlineat al marge esquerre.

callar y Surribas, donzell, ters. Christòphol Sangenís, mercader, quart. Guillem Pujol, fuster,
quint.

capitulo sedis Barchinone. A la qual embaxada
féu de resposta que ell ho miraria y que del que
resoldria ne donaria avís a ses senyories. En
aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors,
per medi dels senyors Francesch Joan de Vergós
y Bernat Valencas, enviaren al molt il·lustre bras
militar una embaxada acerca de la contenció corrent, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren per scrits. Del tenor següent:

Desembre, MDCXXXVIII
Dimecres, al primer. En aquest die, constituït
personalment lo doctor en medicina Miquel Vilanera en lo consistori de ses senyories, lo qual,
mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories ha fet relació com lo noble don Francisco
de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del
dit General, està detingut de malaltia corporal
en lo lit, de puagra, per rahó de la qual jan en lo
lit y és impossible poder acudir a la obligació de
son offici. Y assò diu per haver-lo visitat y visitar-lo de present; la qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.

Embaxadaa al bras militar. «Molt il·lustre senyor: Vist per los deputats que lo medi de la ciutat no és estat poderós per a que se ajustassen las
matèrias de la competència corrent, y encara
que dita ciutat ab embaxada» etcètera. Fiat ut
in proxima de verbo ad verbum.
A la qual embaxada feren de resposta que tractarian la matèria continguda ab dita embaxada y
del que resoldrien ne donarien rahó a ses senyories.
135v
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Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, lo honorable
Agustí Novell, mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador ab bastant poder del magnífch Miquel Mora, ciutadà honrat de Barcelona, deffenedor del General de Cathalunya en la taula de
la present ciutat de Barcelona y col·lecta de
aquella com de sa procura consta ab acte rebut
en poder del quòndam Antoni Thió, notari, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, als tres de octubre, 1631, com dit notari ab ses certifficacions
letras ne fa fe en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici
de deffenedor que dit son principal obté en favor del magnífich Joseph Móra, ciutadà honrat
de Barcelona, son germà, suplicant a ses senyories sian servits, attès dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer, admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de dit
Joseph Mora, son germà, que dit suplicant en
nom de dit son principal ho rebrà de la mà de
ses senyories a singular gràcia y mercè. E ses
senyories respongueren de paraula que admetian la dita renunciació si y en quant podien y
per capítols de cort los era lícit y permès y no altrament, y que la present renunciació sia continuada en lo present dietari. Presents per testimonis: Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a XXX. Festa de sant Andreu. En aquest
die fonch feta extracció de consellers de la present ciutat, y foren extrets los següents: Joan
Francesch Rosell, doctor en medicina, en cap.
Micer Francesch Claris, segon. Francesch Des-

Dijous, a II. En aquest die, los senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya reberen una
embaxada de part del il·lustríssim y reverendissim senyor bisbe de Barcelona, per medi dels
molt reverents senyors lo doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, y don Galceran de Semmanat, canonge
de dita seu, los quals referiren de paraula a ses
senyories, de part de dit senyor bisbe, que en tot
lo que poria afavorir a ajudar al consistori en
orde a la competència corrent ho faria dit senyor
bisbe ab molta voluntat. E ses senyories, oïda
la dita embaxada, respongueren que agrahïan
molt a dit il·lustrissim y reverendissim senyor
bisbe la mercè y honra los feya, y que en tot lo
que pogués mediar per al bon assiento de dit negoci ho fes, lo que tindria en perpètua memòria
en tota occasió que fos del servey de sa senyoria.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels magnífichs senyor Anton
Descallar y Joseph Móra, enviaren un recaudo
als senyors consellers extrets lo die de aÿr, donant-los la norabona de la bona sort que Nostre
Senyor era estat servit donar-los. Al qual recaudo fonch per sa senyoria respost que estimaven a
dits senyors deputats la mercè los feyen, desijant
occasions per a servir a ses senyories.
Dissabte, a IIII. En aquest die, los magnífich Joseph Colomer, doctor en drets de la ciutat de
Gerona, assessor del General de la Deputació
local del Generala // 137r // de dita ciutat y
col·lecta de Gerona, present en lo consistori de
ses senyories, per justas causas son ànimo movents renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de assessor del General de dita ciutat y
col·lecta de Gerona, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer-li la dita renunciació y
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1814.

a. Embaxada ...militar interlineat al marge esquerre.
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permès. Presents per testimonis Hierònym Galí
y Miquel Marquès, ciutadans de Barcelona.

provehir lo dit offici en favor de la persona a ses
senyories ben vista. E ses {senyories}admeteren
la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galó y
Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die, los senyors visitadors
del General, per medi de Joan Pau Bruniquer,
notari de Barcelona, scrivà major y secretari de
dita visita, enviaren a ses senyories en lur consistori una deliberació per ells feta, ab la qual consta haver suspès a Pere Pallarí, mercer, de son
offici de tauler del General de la vila de Camprodon. La qual manaren legir per mi, Antoni
Joan Fita, scrivà major y secretari del dit General. Y legida, ordenaren fos originalment cusida
en lo present dietari, signada de letra A.
Dilluns, a VI. En aquest die, lo honorable Joan
Lobera, cantaret de la vila de Malgrat, bisbat de
Gerona, tauler cullidor y guarda del General de
dita vila de Malgrat, present en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat en mà // 137v // y poder de ses senyories del dit son offici de tauler y
cullidor del General de dita vila de Malgrat, per
justas causas y rahon son ànimo moventsa, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li
la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la persona a ses senyories ben vista, que·u
rebrà de ses senyories a singular gràcia y mercè.
E ses senyories admeteren la dita renunciació si
y en quant podien y per capítols de Cort los era
lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix
die, lo honorable Gaspar Sala, negociant en
Barcelona, residint com a procurador ab bastant
poder de Onoffre Coll, mercader de la vila de
Puigcerdà, bisbat de Urgell, receptor y cullidor
del General de la dita vila y col·lecta de Puigcerdà, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Hierònym Rello, notari públic de
dita vila de Puigcerdà a quinse de novembre
proppassat, com dit notari, ab ses certifficatòrias
letras ne fa fe en dit nom, present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories líberament lo dit offici de
receptor y cullidor del General de dita vila de
Puigcerdà, per justas causas lo ànimo de son
principal movents, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la persona a ses
senyories ben vista, que dit son principal ho rebria de la mà de ses senyories a singular gràcia y
mercè. E ses senyories respongueren de paraula
que admetian la dita renunciació si y en quant
podien y per capítols de cort los era lícit y

Dimars, a VII. En aquest die, lo honor Jaume
Monfagès jove, candaler de cera, altre dels taulers cullidors, credensers y guardes del General
// 138r // de la ciutat de Leyda, present en lo
consistori de ses senyories, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son offici de tauler cullidor, credenser y guarda del General de dita
ciutat de Leyda, en favor de Pere Cuberes, mercader de dita ciutat de Leyda, suplicant a ses
senyories, attès dit offici és dels antichs y dels
que es poden vèndrer y alienar, fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de dit Pere Cuberes. E ses senyories respongueren de paraula que admetian la
dita renunciació si y en quant podien y per capítols de cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris ciutadans de Barcelona.
138v

Dimars a XIIII. En aquest die, lo molt il·lustre
Raphael Serdà, oÿdor real, y lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, presents en lo consistori
de ses senyories, han fet relació com ells, en virtut de commisió per ses senyories a ells donada,
ab deliberació en lur consistori feta a onze del
corrent, se són conferits la stancia de dit racional y han mirats y regoneguts tots los // 139r //
libres de comptes donats per los taulers y receptors del General de la ciutat de Leyda, des del
any 1599 fins lo die present, ab los quals se ha
trobat com el assessor de la dita Deputació local
de Leyda consta haver-se-li pagat quiscun any
per son salari ordinari vint-y-sinch liures, y als
demés officials de la mateixa ciutat de Leyda lo
paper, fil, cera y plomes acostumat donar. Y que
axí feyen la dita relació per lo que tenian vist en
dits libres de comptes de dita cambra del Racional des de dit any 1599 fins lo die present. La
qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

139v

Dimars, a XXI. Festa del apòstol Sant Thomas.
En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part de la present ciutat, reportada
per medi de Francesch Joan de Vergós, donsell,
y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, acerca de la captura feta per ses senyories
de la persona del doctor micer Joseph Vinyals,
debitor al General, la qual explicaren primer de
paraula y aprés liurada a ses senyories. Del tenor
següent:

a. a continuació ratllat, suplicant a ses senyories renuncia
en mà y poder de ses senyories.

916

«Molt il·lustre senyor: Aquesta ciutat ha fet
molt gran sentiment de la justa causa té vostra
senyoria de tenir-lo en lo fet del doctor Joseph

Vinyals, que ab embaxada à manat vostra senyoria representar als senyors consellers, que a vint
del corrent referiren y proposaren aquella en lo
savi Consell de // 140r // Cent, lo qual féu la deliberació següent: «Attesa la gravedat de la
matèria proposada y que requereix aquella assentada y premeditada ressolució, que per ço los
senyors consellers anomenen dotse persones del
present consell, ab igual número de estaments,
les quals ab los senyors consellers miren y censuren la proposició y demés papers que menciona aquella y les demés escriptures que aparexeran convenir en orde al fet proposat. Y axí
mateix tinga dita junta facultat y potestat, com
lo present consell la·i dóna, de fer rebra les informacions convenients sobre dit fet mecionat
en la proposició, y també si aparexerà convenir
de ajuntar y cridar los tres magnífichs advocats
qui han entrevingut dita matèria considerar y
premeditar en beneffici de la present ciutat ordinacions, deliberacions, styl y observança de la
present casa. Y legida en la mateixa junta la informació que se haurà rebut, posen y advertescan en un paper lo que aparexerà deu deliberar
lo savi Consell de Cent en orde a ditas cosas y
uniformitat d’esta casa y de la Deputació. Y dit
paper ab la dita informació rebuda manen ses
senyories legir quant sien servits en lo savi Consell de Cent, per a que enteses totas las ditas cosas puga deliberar lo que aparexerà més convenir. Y que per dos cavallers del present consell,
un ciutadà y un militar, per ses senyories anomenadors, se fassa una embaxada en scrits als
senyors deputats y oÿdors, representant-los en
aquella que aquesta ciutat desija molt aconsolar
aquell consistori en lo fet y matèria del doctor
Joseph Vinyals, en orde a les paraules de la partida per ell feta per la taula de la present ciutat,
en quant parlen del savi consell de aquella. Però
que per ses senyories, com és la matèria tant
grave, no ha donat loch a pèndrer sobre ella
prompte ressolució, y que axí la sensura d’ella y
informacions sobre lo cas rebedores ha comesa
als // 140v // senyors consellers y a dotse persones del present consell ab igual número de estaments, ab referiment al mateix consell, lo que
esta ciutat estarà ab la disposició que sempre per
a servir a sa senyoria en tot lo que li serà possible
y donar a loch la rahó. E ses senyories respongueren que agrahian molt a la ciutata».

141r

Dissabte a XXV. Festa del naxament de Christo.
En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori un plech
del embaxador de ses senyories en cort de sa
magestat, ab lo qual hi havia còpia del memorial
donat a sa magestat per dit embaxador. Lo qual
manaren fos assí cusit. Consuatur ut in papiro
signatur littera A.
Diumenge, a XXVI. Festa de sanct Esteve.
Dilluns, a XXVII. Festa de sanct Joan.

142r

a. a continuació un memorial transcrit a l’apèndix 6, pàg.
1814, i també a continuació: [Memorial de los Diputados del
Principado de Cataluña solicitando al Rey que ordene al Virrey reintegre al General sus preeminencias y jurisdicción, quebrantada por haberse apoderado de los Ministros de la Capitanía General de las existencias de ropas y mercaderías de contrabando depositadas en las Aduanas de Matarón y Arenys].
[s.p.i.] [s.a. 1639]. 4 fols. 29 cm. (ACA, Generalitat, Dietaris
no 43). Vegeu, també: BC: F. Bon 5332; MBN: VE 134-59.

917

MDCXXXVIIII

Janer MDCXXXVIIII
Dilluns a III. En aquest die se tingué junta de
brassos cridats del die present, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclessiàstich: lo
doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge
de la Seu de Barcelona, Onoffre Ciurana, canonge de la Seu de Gerona, fra don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de Barcelona y Francisco
de Monclús, prior de Arlès; per lo estament militar, los senyors: don Pedro Aymerich, don Ramon de Guimerà, don Francisco Gravalosa, Joan
Carreras, Jaume Ros, don Joachin Margarit y
Regué, Sebastià de Miralles, // 142v // Hierònym
de Gàver, don Francesch de Surribas, don Ramon de Copons, don Luys de Peguera, Pheliciano Sayol, don Anton de Armengol, don Francisco Grimau, Joseph Berart, Francesch Ferrer,
don Pedro Desboch, Francesch Joan de Vergós,
don Joseph Pons, senyor de Monsones, don
Francisco Junyent, don Domingo Guilla, don
Joseph de Pons, senyor de Ribelles, don Batista
Roger, don Berenguer Domí, Miquel Joan Granollachs, Anton Descallar y Rafet, don Aleix Grimau, don Phelip Ferran, Raphael Surribas y Surribas, don Pedro de Planella y Pau Amat, major;
per lo estament real, los senyors: lo senyor conseller en cap, Hierònym de Navel, Jaume de Navel, Joseph Urreaa, // 143r // Hierònym Romeu,
Hierònym de Navel, Agustí Dalmau y Joseph
Damians y Jaume Damians. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Noticia tindrà vostra senyoria de las cridas que sa excel·lència manà publicar lo die de aÿr y perquè la tinga permenor
del contingut en ellas havem procurat tenir-ne
a. a continuació tres crides, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1815.
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còpia per aquest se ligen en esta junta, suplicant
a vostra senyoria sia servit aconsellar-nos lo que
devem fer y obrar en orde a las matèrias que
continuen ditas cridas, assegurant a vostra senyoria que en nosaltres experimentarà la disposició convenient a la exequució del parer y consell
de vostra senyoria.»
Les quals cridas y pragmàtica son assí cusides,
signades de letra A.B.C. E legida la dita proposició y las dalt ditas crides y pragmàtiques en
ella mencionats, lo dit senyor conseller en cap
prengué còpia de la dita proposició, crides y
pragmàtica y se’n anà en casa de la ciutat per
consultar aquells ab sos companys. Y al cap de
una hora, poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits brassos. Y encontinent los dits senyors de dita junta de dits
brassos votaren quiscú dells per son orde ab
molta maduresa y consideració y aconsellaren a
ses senyories que ses senyories sien servits manar consultar tot lo fet proposat ab los magnífichs assessors de la casa de la Deputació, // 143v
// y attès si aparexerà per a que vegen, miren y
sensuren si lo contengut en dita proposició encontra ab constitucions, capítols de cort, privilegis y consuetuts del present Principat de Cathalunya. Y que axí mateix sien servits fer
nominació de personas eletas de tots estaments,
a las quals dits magnífichs assessors y advocats
consultats fassen relació del que hauran vist y
trobat en orde a ditas cosas ab la brevedat sie
possible, y que aquells posen en exequució, tot
lo qual aparexerà ser convenient. Y que sien ses
senyories servits fer una embaxada a la ciutat,
suplicant-la sie servida manar consultar las
matèrias de ditas cridas ab los advocats de dita
casa, y altres si aparexerà aplicar-hi, perquè com
és intens també de la present ciutat se servescan
en conformitat de ses senyories obrar en estas
matèrias tot lo que convinga. E aprés, encontinent disgregades las dites persones dels tres estaments, la resolució presa en dits brassos, feren
nominació de les persones dels tres estaments
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: lo doctor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcleona, don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de
Barcelona, Onoffe Ciurana, canonge de Girona, fra don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, don Luýs Copons, degà de Gerona; per lo
estament militar, lo senyor: don Pedro Aymerich Cruïlles y de Santa Pau, don Miquel de
Rocabertí, don Ramon de Guimerà, // 144r //
don Francisco Gravalosa, Francesch Puigjaner,
Francesch Joan de Vergós; per lo estament real,
los senyors: conseller en cap, Hierònym de Navel, Jaume Damians, Jaume Bru, Bernat Valen918

cas y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona.
Dimars a IIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per
medi dels magnífichs senyors Francesch Joan de
Vergós, donsell, y Bernat Valencas, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren una embaxada
als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat acerca de la pragmàtica y cridas publicades de part de sa excel·lència per los lochs
acostumats de la present ciutat, lo die de dos del
corrent, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren en scrits. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Las cridas que lo excellentissim senyor lochtinent y capità general
manà publicar a dos del corrent occasionaren als
deputats del General de Cathalunya a que lo die
de aÿr convocassen les persones dels tres estaments, en la qual junta serviren de proposició
las mateixas crides que allí foren // 144v // legides, suplicant-los fossen servits aconsellar-los lo
que devien fer y obrar en orde a las materias
contingudes en ditas cridas. Resolgueren que
los diputats nomenassen personas eletas dels
tres estaments y que consultassen estas cosas ab
los assessors del General y altres advocats si aparexia, per a que vessen y examinassen si ab lo
contengut en ditas cridas se contrafeya a las generals constitucions de Cathalunya, capítols y
actes de cort, privilegis y altres drets de la pàtria,
que lo que resoldrien ho referissen a dits deputats y personas eletas, los quals ab la brevedat
possible posassen en exequució. Lo que seria resolt que dits deputats fessen una embaxada a
vostra senyoria suplicant-lo fos servit manar
consultar aquest mateix fet ab los advocats de la
ciutat y altres si aparexia aplicar, perquè, en
conformitat de dits deputats, obràs la ciutat lo
que convindria en beneffci de aquest negoci,
pus toca també a la mateixa ciutat. En exequució d’esta deliberació dits deputats la insinuen a
vostra senyoria, a qui suplican sie servit condecèndrer en ella y cohoperar ab dits deputats
lo concernent a estas matèrias, perquè ab aquesta uniformitat se encaminen las matèrias al fi
que convé al servey de sa magestat y beneffici de
aquesta ciutat y tot lo Principat.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com havien reportada la dalt dita
embaxada a dits senyors consellers, y que oÿda y
rebuda aquella havian respost que estavan ja treballant en dita matèria y que no cessarian un
punt en continuar-ho, y que en tot lo que porian y donaria loch la obligació de lur càrrech
estiguessen serts dits senyors deputats no faltarian un punt. En aquest mateix die, en la tarda,
ses senyories ajuntaren la Divuitena anomenada

lo die de aÿr per a tractar del que se havia de fer
acerca de las cridas y pragmàtica publicades de
part de sa excel·lència lo die de dos del corrent.
145r

Dimecres, a V. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General del principat de Cathalunya, per medi del il·lustre, noble y magnífich senyor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, don
Ramon de Guimerà y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta provincia una embaxada
acerca de la pragmàtica y cridas de part de sa excel·lència manades publicar a dos del corrent.
La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Las cridas
per vostra excel·lència manades publicar a dos
del corrent encontran ab diversas constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de cort, privilegis, usos, pràtiques y costums del present Principat. Y assenyaladament la pragmàtica de la
contribució de las fortificacions que per disposició de diversos capítols de cort y privilegis és
disposat que lo present principat de Cathalunya
y los poblats en aquell son poble, líbero, franch
y exempt de tota contribució forçada. Per ço,
los deputats del General de Cathalunya a qui
per rahó de son offici toca, suplican extrajudicialment a vostra excel·lència sie servit revocar
dita pragmàtica y crides en observança de las generals constitucions, capítols de Cort, privilegis,
usos y costums de dit Principat, que ho tindran
a particular mercè de vostra excel·lència.»
A la qual embaxada sa excel·lència respongué
que·u miraria ab molt gran cuidado, y que ningú com ell desijava la observança de las generals
constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort.
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Dijous, a VI. Festa dels tres Reis de Orient.
Dissabte, a VIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en son consistori una
embaxada de part de la present ciutat, per medi
dels noble y magnífich senyor don Aleix Semmanat y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, acerca de la matèria corrent; la qual és
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A sinch del corrent proposaren los senyors consellers en lo savi Consell
de Cent hi legiren en aquell les crides y pragmàtiques últimament manades publicar per sa
excel·lència, oÿdes les quals féu la deliberació següent: Que los senyors consellers sien servits
consultar lo fet proposat ab los magnífichs advocats de la present casa y ab dos altres advocats
que seran servits aplicar-los; que conferescan ab
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los magnífichs advocats anomenats per vostra
senyoria en orde a esta matèria corrent y que
tots junts vegen, ponderen, consideren sia //
146r // dites crides y pragmaticas se encontran ab
les constitucions generals de Cathalunya, capítols y actes de cort, privilegis de la present casa y
de aqueixa Generalitat, mirant per dit effecte
dits privilegis y demés coses que convindran en
beneffici de dit negoci y uniformitat d’estas dos
casas. Y de tot lo que havian vist, trobat y sensuurat donar son parer en scrits. Y aquell vist per
los senyors consellers y per setse persones, que
hagen y degan anomenar ses senyories del mateix consell, ab igual numero de estaments per a
conferir y tractar ditas matèrias. Lo manen aprés
legir quant seran servits en dit consell per a que
puga deliberar lo que aparexerà més convenir al
servei del rey, nostre senyor y beneffici de aquesta provincia. Y que de dita deliberació se done
noticia a vostra senyoria.»
A la qual respongueren que estimaven la mercè
los feyen en fer-los sabidors de la resolució presa en lo savi Consell de Cent, suplicant-los no
cessassen un punt en fer tot lo convenient acerca de ditas cridas, que per ses senyories per lur
part no perdrian punt en tot lo que los darà loch
la obligació de lur càrrech.
Diumenge, a VIIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur
consistori, per medi de Joan Pau Oller, scrivà de
manament, dos papers, los quals digué li havia
donats sa excel·lència la pragmàtica publicada a
dos del present y corrent mes de janer. Los
quals volen ser assí cusits y buidats, signats de
letras A. y B.
«Sa excel·lència entén que las cridas y pragmàtica publicada en la present ciutat lo segon die del
mes de ganer de aquest any 1634 no se encontran ab las generals constitucions de aquest
Principat // 146v // y comtats, ans bé, que segons ellas las ha pogudes manar fer sa magestat
y ordenar sa excel·lència se suplicassen y axí las
farà exequutar, restant ab particular cuidado de
que·s guardés las constitucions de aquest Principat, com Déu y vostra senyoria desija.»
«Per quant sa magestat, ab sa real pragmàtica
feta en la vila de Madrit a setse de novembre del
any passat de 1638 y publicada en la present
ciutat a dos del mes de janer de aquest any
1639, sobre las fortificacions de aquest Principat y comtats, de que·s dóna còpia a vostra senyoria, se serveix de ordenar que los diners repartits per ella se posen en la taula de la present
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
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ciutat, dits y scrits a la persona que vostra senyoria anomenarà, a solta del canseller o regent. Sa
excel·lència en observança d’ella, diu a vostra
senyoria que tinga a bé de fer nominació de persona abta y suficient per en assò y que sie encontinent, pus lo diferir-ho un punt és en conegut dany del servey».
Dimars, a XI. En aquest die se ajuntà la Divuitena per a tractar del que se havia de fer acerca de
la pragmàtica y cridas publicades a dos del corrent. Hi resolgué que, attès lo contengut ab los
vots legits en la present junta, se’n donàs rahó
als tres estamentsa. // 147r // En aquest mateix
die vingueren en consistori de ses senyories los
magnífichs assessors y advocat fical del dit General, los quals donaren y liuraren a ses senyories dos vots per ells fets, firmats per els dits assessors y advocat fiscal y doctors aplicats, y
també firmats per los magnífichs assessors ordinaris de la ciutat, acerca de la publicació de la
pragmàtica y cridas fetas y publicades de manament de sa excel·lència als dos del corrent, los
quals manaren legir en presència de las divuit
personas eletes que per dit effecte com dalt és
dit estaven juntes. Y legits, manaren fossen continuats en lo present dietari. Del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y per los
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona als assessors, advocat fiscal
del General, advocats de la dita ciutat y als doctors aplicats respectivament infrascrits, acerca de
una crida que ha manat publicar lo excel·lentissim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y
capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, a dos
del present y corrent mes de janer, 1639, en y ab
la qual se diu que, en exequució dels órdens és
estat servit sa magestat donar-li ab sa carta real de
catorse de setembre 1638 prohibeix, veda y
mana que ningun francès estiga ni habite en dits
Principat y comtats sens licència de sa excel·lència dada y concedida per scrits, y que dits francesos estigan obligats precissament dins deu dies
naturals, comtadors del die de la publicació de
dita crida, a demanar licència per viurer y habitar,
ells y llur familia ab sas hasiendas, en dits Principat y comtats, per a que vista sa demanda se·ls
donés y concedesca dita licència per lo temps que
aparexerà, sots pena de sinch anys de galera; vista
dita crida, vist un real privilegi concedit per lo serenissim senyor rey don Jaume a la ciutat de Barcelona pridie kalendas jannuarii anno 1299 ,
confirmat per lo mateix 3 nona nobembris 1313
en y ab lo qual dit serenissim // 147v // rey don
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
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Jaume enfranqueix y fa líberos y immunes a la
dita ciutat y ciutadans de Barcelona y a lurs bens
«ab omnibus et singulisa questiis et etiam ab omnibus et singulis peccuniariis serviis et mutuis ac
prestiti fossiatis, quas et qua in casibus tam a iure
concessis quam non concessis nos et heredes ac successores nostros ab universitate preterita et civibus
et habitatoribus in ipsa civitate et eius suburbiis et
singulis eiusdem presentibus et futuris exigere vel
demanda ac eciam habere possemus et eciam a
tota armata manis, que nos et dicti heredes et successores nostri a vobis seu a dicta universitate peteremus vel petere possemus et a quolibet etiam subsidio que pro ipsa armata aut ratione eiusdem nos et
ipsi heredes et successores nostri violentes habere vellemus». Y després, més avant diu: «Nos enim per
dictam franquitatem et libertatem et inmunitatem facimus et concedimus, per nos et omnes heredes et successores nostros, singulares et universales,
vobis dictis conciliariis et cibibus et universitate et
eius subvebiis et singulis eiusdem presentibus scilicet et futuris in perpetuum pure, libere et absolute
et sine omni conditione et retentione sicut melius
dici et intelligi potest» etcètera. Vist altre privilegi
del serenissim senyor rei en Pere, datus en Barcelona a 27 de abril, 1379, ab lo qual se concedí a la
ciutat de Barcelona que tots los qui entren en
dita ciutat per a constituhir en ella son domicili
en lo mateix punt que entran en dita ciutat son
hi·s fan ciutadans de aquella y gosan dels privilegis y libertats de la ciutat; vista una informació
rebuda en la scrivania major del General de Cathalunya, de la qual ha constat y consta que de las
ditas licèncias se fan pagar als francesos que los
demanan certas quantitats de diners en la real
Thesoreria per los ministres de aquella, per los
quals se despedeixen y liuran ditas licèncias; vist
tot lo demès que se havia de vèurer y attés tot lo
que se havia de attèndrer, los dits assessors y advocat fiscal del General // 148r // advocats de la
ciutat y doctors aplicats infrascrits són de vot y
parer que la dita concessió de licèncias ab contribució de diner per aquell qui la reb és vectigal
nou, y per consegüent encontra ab las generals
constitucions de Cathalunya, del tít. «De vectigals» y assenyaladament ab la primera y 20 del
mateix títol. Y quant als francesos que hà un any
y un dia que habitan en Barcelona, per lo qual
són tinguts per ciutadans, comforme lo capítol
53 que comensa: «Item que quiscunque forensis»
del Recognoverunt Proceres en lo 2o volum de
las constitucions, títol. «De las consuetuts de
Barcelona», y los que a manco temps que habitan ab ànimo de constituir en ella son domicili,
que també són tinguts per ciutadans, comforme
a dit privilegi del rey en Pere, encontra ab lo dit
privilegi del sereníssim rey don Jaume dalt referit. Y per ço, los senyors deputats, per rahó de sos
a. a continuació ratllat, pecuniariis.

officis, ten-ne obligació de opposar-se a dita crida y a las contrafaccions de aquella resultants,
segons la forma que las mateixas constitucions,
capítols, usos y costums del General disposan y
ordenan y los senyors consellers fer las diligèncias acostumen de fer en semblants casos. Vidal,
assessor. De Alemany, assesor. De Mola, fisci Generalis. Don Franciscus Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Lenes, consulens.
De Paz, consulens. Peralta, consulens. Cornell,
consulens. Rossell advocatii civitatis. Güell, advocatus civitatis. Albertus de Torme, consulens. Josephus Fontanella, consulens.»
148r

«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y per los molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat si la pragmàtica
que sobre les fortificacions del present Principat
y comtats de Rosselló y Cerdanya que la magestat del rei nostre senyor ha manat despatxar en
Madrit, a sis del mes de novembre del any passat de 1638, y lo excel·lentissim senyor comte
de Santa Coloma, lochtinent y capità general
del dit Principat y comtats, ha manat publicar
en la present ciutat als dos del mes de janer del
corrent any 1639, encontraba las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort,
usos y costums de aquella, los assessors, advocat
fiscal del dit General, advocats de la ciutat y
doctors aplicats respectivament són del vot y
parer següent: Attès que de la sèrie y tenor de la
mateixa pragmàtica real confessa ésser estada
aquella feta en la vila de Madrit, regne de Castella, y consebuda en forma de ley general per a
tot lo principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, comforme aquellas paraulas: «Por tenor de la presente nuestra pragmática
sanción de nuestra cierta ciencia deliberadamente y consulta y por nuestra auctoridad real, havido maduro consejo con los de nuestro consejo de
Aragón que cabe nos reside ordenamos, dezimos y
mandamos que en los dichos principado de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña se
hagan las fortificaciones de la manera y en la forma que están dispuestas y ajustadas de nuestra
orden en un memorial que hemos remitido el conde de Santa Coloma, de nuestro consistorio lugarteniente y capitan general nuestro en los dichos
Principado y condados, rubricado del secretario
nuestro infrascrito, el qual es nuestra voluntad
que se cumple y exequute sin dilacions alguna,»
etcètera. Y més baix, aquellas paraules: «Y por
mayor obsrvación y cumplimiento de todo esto
mandamos con el mismo tenor desta pragmática
sancción a nuestro lugarteniente» ya // 149r //
més avall estas paraules: «Que la presente nuestra
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1819.
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pragmática sanción tengan y guarden y observan» etcètera; y per constitucions de Cathalunya, y assenyaladament ab lo cap. 14 del senyor
rey don Pere lo segon, en la cort de Barcelona
del any 1283, que és constitució 2, del tit. «De
usatges», y altres aplicables, sa magestat, per si y
per sos successors, se ha llevat y abdicat lo poder
de fer constitució alguna general o estatut en
Cathalunya sens aprobació y consentiment dels
prelats, dels barons, dels cavallers o dels ciutadans de Cathalunya que fan la cort general, en
tant que si las constitucions ja fetes han menester algu milloració o interpretació, aquella se ha
de fer de la mateixa manera en corts generals y
no sens ellas, comforme les constitucions del tit.
«De interpretació de usatges» y per lo cap. 11
de les corts del senyor rey don Ferrando segona
en la primera cort de Barcelona del any 1481,
que comensa: «Revocant», que és constitució 7
del tit. «Del dret del fisch» està estatuït que no·s
fassen edictes per sa magestat ni sos successors
ni sien posats sino en dos casos, és a saber: havent-hi guerra en Cathalunya que sie tal en que
hage loch princeps namque, e que los dits edictes no pugan més durar si·n tant quant dura la
dita guerra en lo dit Principat, o en convocació
de Corts o durant aquellas, dels quals casos ningú ne concorre lo die de vuy. Y consta que sempre los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per obligació de sos oficis se són oposats
a semblants o altres qualsevol pragmàticas sanccions que són estades fins vuy fetas, quexant-se
ab lo rey, nostre senyor, y son lochtinent general, y després en corts, procurant que aquelles
fossen revocades, com en effecte no són estades,
sino és estat las que se han demanat y obtingut
per part del Principat o sos estaments en casos
que contenian beneffci y pública utilitat de
aquelles, procurant encara fossen aquelles aprés
confirmades en corts generals, com consta per
lo cap. 35 de las corts del senyor rey Pere celebrades en la vila de Perpinyà, any 1351, que·s
constitució 21 tit. «De fe y auctoritat» etcètera,
y per lo cap. 54 de las corts de Monçó // 149v //
per lo senyor rey don Phelip, lo any 1597, que·s
constitució 1 tit. «De legítima». Y consta més
avant que la matèria de que tracta la dita
pragmàtica sancció és de vectigals nous, o més
verament de imposicions noves, que·s carregan
al principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y singulars de aquell, que són
poble franch que·s cosa prohibida per tot lo tit.
«De vectigals» y assenyaladament per la constitució 1 y 20 del mateix tit. que generalment
prohibeixen tota manera de gabella, imposició
vectigals o contribució. Y encara que la mateixa
pragmática sancció asseresca que lo que procehirà de la dita imposició y contribució hage
a. segon interlineat.
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de servir per los mateixos Principat y comtats de
Rosselló y Cerdanya y per la fortificació de
aquells, y també asseresca que a ellas no pot
acudir sa magestat per tenir son erari y patrimoni exausto ab tantas guerras y exèrcits que ha de
sustentar, ab tot, essent com està establert per
ley en Cathalunya la prohibició de nous vectigals e imposicions y no trobar-se especialment
ordenats y permesos en los casos referits en dita
pragmàtica sacció, apar se deu estar a la regla
general prohibitiva. Y també perquè lo mateix
és que si lo rey nostre senyor posave per si y son
real patrimoni y erari la dita imposició, pus
comforme diu la mateixa pragmàtica sancció és
axí de dret també que aqueix càrrech y obligació de defensar lo regne y los habitants en ell y
fer les fortificacions necessaries per dit effecte és
y toca al rey, nostre senyor, y desobligar-se d’esta manera de aqueixa obligació és vist posar la
dita imposició per a si y per son real patrimoni, y
lo article de estar exausto com se diu en dita
pragmàtica sancció lo patrimoni y erari real a effecte de que per ço se puga dir forçosas la dita
imposició contra la regla general de la franquesa
que tenen aquest Principat y comtats ja desde
sos principis que·s donaven y sotsmeteren a
Carlo Magno Ludovico Pio y Carlo Calvo és
negoci de altra major discusió y sempre apar
que se ha de estar a la dita franquesa general
mentres que per altres constitucions no sie levada o limitada, // 150r // com no·u està, màxime
que aquesta carrega tant gran quant no·y hagués tanta constitucions com las hi ha que·u
prohibeixen no seria del Principat y comtats
sols. Y attés finalment que havent lo senyor rey
don Phelip lo prudent manat fer altra semblant
pragmàtica en lo any 1573 perquè lo principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya contribuissen en 20.000 lliures per les fortificacions dels castells de Perpinyà y Roses se dóna
de aquella quexa en las corts del any 1589 ab
motiu que era contra constitucions de Cathalunya, y sa magestat fou servit manar-la revocar
y per prevenir al sdevenidor la cort General ne
féu en ella constitució, que·s la final del tit. «De
obras públicas» statuint y ordenant sa magestat
a petició de la cort que las pragmàticas per la
contribució de la fortificació de las obras de
Perpinyà y Rosses fossen revocades, ab que apar
que lo rei nostre senyor y la cort General no tingueren per licites y permeses les dites pragmàtiques ans per no fetas en tot cas. Per ço y altrament, los dits assessors y advocat fiscal del
General, advocat de la casa de la ciutat y doctors
aplicats infrascrits, són de vot y parer que la dita
real pragmática encontra ab las generals constitucions de Cathalunya als referides y altres aplicables; que per ço los senyors deputats y oÿdors
del General, per rahó de son offici, tenen obligació de oposar-se a dita pragmàtica sancció y a

las contrafaccions de aquella resultants en lo
modo y forma que donen loch las constitucions, capítols de cort, usos y costums del General y los senyors consellers instar lo reparo de
ditas contrafaccions segons la forma en semblantsa occasions acostumada. Vidal, assessor.
De Alemany, assessor. De Malla, fisci Generali
advocatus. Don Francesch Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Fontanella,
consulens. Lenes, consulens. De Paz, consulens.
Peralta, consulens. Cornell, consulens. Rossell,
administratus civitatis. Güell, advocatus civitatis. Albertus de Torme, consulens. Josephus Fontanella, consulens.
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Dimecres, a XII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
embaxada de part de la present ciutat de Barcelona per medi dels senyors Hierònym de Navel,
ciutadà honrat, y don Francisco de Surribas, en
Barcelona populat, la qual explicaren primer de
paraula y aprés liuraren per escrits a ses senyories; del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: De las conferèncias y diligèncias que han tingut y obrat los magnífichs
advocats d’esta casa ab los anomenats per vostra
senyoria en orde a las crides reals y pragmàtica
sancció que sa excel·lència ha manat publicar a
dos del corrent, ha entès lo savi Consell de Cent
són contra los privilegis reals a esta ciutat concedits, constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort; y axí ha deliberat a onse del corrent
que per dos cavallers del mateix consell, un ciutadà y un militar, se fassa una embaxada a sa excel·lència, suplicant-lo les mane revocar, attès
són contràries a dits privilegis reals; y que ab altra embaxada se suplique a vostra senyoria mane
continuar las diligèncias té comensada en tot lo
que aparega convenir a las observança de ditas
constitucions, ab lo zel y puntualitat té acostumat de acudir a totas las cosas que tocan a la
obligació de son offici, assegurant a vostra senyoria que esta ciutat no perdonarà a diligència
alguna que aparega convenir y estarà la disposició que sempre de servir a vostra senyoria.»
A la qual embaxada, oÿda y legida per lo scrivà
major, feren de resposta que ses senyories estessen certs, que per lur part no perdran punt en
continuar totas las diligèncias possibles fins sie
alcansada la revocació de ditas cridas. // 151r //
En aquest mateix die lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del
General de Cathalunya, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories que don Francisco talis, capità de la galera de santa Bàrbara de la esquadra
a. a continuació ratllat, accions.

de las galeras de Espanya, que de present se troban en lo moll de la present ciutat, per medi de
ses senyories y a instància y diligèncias per el dit
síndich fetas y per observança de las generals
constitucions, privilegis, usos y costums e observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, à tret de dita
galera y donada libertat a Jaume Font, natural
de la present ciutat de Barcelona, lo qual fonch
condempnat a servir a sa magestat remant en altra galera per la Real Audiència de la ciutat de
Saragoça per temps de sis anys, attès ha constat
a ses senyories havia acabat lo temps de sa penitència y condempnació, comptant aquells del
die de la pronunciació de dita sentència y no del
die de la entrega se fes de la persona en dita galera. E lo dit Jaume Font entrà en lo consistori
de ses senyories hi·ls féu gràcia de la mercè li havian fet de alcansar-la dita sa libertat, manant,
que de dita relació li fos donada còpia. En
aquest mateix dia lo magnífich Agustí Dalmau,
ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, à fet relació a ses
senyories que don Joan de Arrera, capità de la
galera de Sanct Antoni de la esquadra de las galeras de Espanya, que de present se troban en lo
moll o port de la present ciutat, per medi de ses
senyories y a instància y diligèncias per el dit síndich fetas, y per observanças de las generals
constitucions, privilegis, usos, costums y observanças del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, à tret de dita
galera y donada libertat a Antoni Gastó, natural
de la ciutat de Çaragoça, lo qual fonch condemnat servir a sa magestat remant en dita galera
per la justícia de la ciutat de Daroca, de dit regne de Aragó per temps de déu anys, attès ha
constat a ses senyories havia acabat lo temps de
sa penitència y condempnació, constant aquell
// 151v // del dia de la publicació de dita sentència y no del die de la entrega de sa persona en
dita galera. E lo dit Antoni Gastó, entrat en lo
consistori de ses senyories, los féu gràcias de la
mercè li havian fet de alcansar-li dita sa libertat,
manant que de la present relació li fos donada
còpia.
En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos, cridats del die present, en las quals
entrevingueren las persones dels tres estaments,
ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors:
lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
don Luýs de Copons, degà de Gerona, Diego
Jover, ardiaca y canonge de Barcelona, Onoffre
Ciurana, canonge de Gerona, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, Francesc
Pagà, canonge de Barcelona, fra Pau Tristany,
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obrer de Sant Pere de Rodas, fra don Francisco
Monpalau, monjo de Sanct Benet y sacristà de
Ripoll, Fructuós Bisbe Vidal, canonge de Barcelona, fra Jacinto de Monclús, prior de Perxa;
per lo estament militar, los senyors: don Pedro
Aimerich, don Ramon de Guimerà, don Francisco Grimau, don Francisco Junyent y Çapila,
Onoffre de Gaver, Jaume Ros, don Jaume Falcó, don Francesch Surribas, // 152r // Francesch
Joan de Vergós, Domingo Moradell, Diego de
Vilanova, don Francisco Vilalba, don Francisco
Gravalosa, Sebastià de Miralles, Francesch Puigjaner, Joseph Jover, don Joachim Margarit, Vicents Valls, Miquel Joan Granollachs y don Miquel de Rocabertí; per lo estament real, los
senyors: conseller en cap, Ramon Romeu, Jaume Bru, Jaume Damians, Joseph Molins, Joseph de Urrea, Agustí Dalmau, micer Gismundo Boffill, Bernat Valencas, Joseph Damians,
Diego Bisbe Vidal. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor diputat eccolessiàstich,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució que vostra senyoria prengué en la última
convocació de brassos féu nominació de divuit
persones dels tres estaments, // 152v // ab las
quals se han detingut algunas conferèncias en
orde a las matèrias contengudas en las cridas
dels francesos y pragmàtica sancció de fortificacions, publicades de manament de sa excel·lència a dos del corrent. Y també se han consultat
ab los assessors advocat fiscal de la present casa y
advocats de la ciutat y doctors aplicats, los quals
han donat son vots en scrits, los quals ab una
embaxada precedent que·s féu a sa excel·lència y
resposta de aquella se llegirà a vostra senyoria, a
qui suplican sie servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en matèrias tant graves, perquè
ab lo madur parer de vostra senyoria pugan
acertar al que sia a major glòria de Déu, servei
de sa magestat y beneffici de aquest Principat.»
E legida la dita proposició y los dits vots y una
embaxada en ellas mencionats, lo dit senyor
conseller en cap prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la present ciutat per consultar aquella ab sos companys; y al cap de una hora, poch més o manco,
tornà lo dit senyor conseller y aportà son vot en
scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
brassos y encontinent los dits senyors de dita
junta de dits brassos votaren quicú d’ells per
son orde, ab molta maduresa y consideració. Y
aconsellaren a ses senyories que havent ses senyories feta elecció de una junta tant calificada y
ajudada de doctors tant cèlebres deven ses senyories guiar los effectes per las deliberacions que
pendria aquella.
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Dijous, a XIII. En aquest die, Joan Pau Oller,
scrivà de manament, de part de sa excel·lència,
present en lo consistori de ses senyories, explicà
lo següent, lo que manassen ses senyories fos
continuat en lo present dietari.
«En nom de sa excel·lència y per son orde, diguí
a vostra senyoria en nou del corrent // 153r // y
present més per quant sa magestat, ab sa real
pragmàtica feta en la vila de Madrit, a sis de novembre del any passat,1638, y publicada en la
present ciutat a dos del mes de janer de aquest
any 1634, sobre las fortificacions de aquest Principat y comtats, de que·s dóna còpia a vostra
senyoria, se serveix de ordenar que los diners repartits per ella se posen en la taula de la present
ciutat, dits y scrits a la persona que vostra senyoria nomenarà a solta del conseller o regent; sa
excel·lència en observança d’ella diu a vostra
senyoria que tinga a bé de fer nominació de persona abta y sufficient per en assò y que sie encontinent, pus lo diferir-ho un punt és en conegut dany del servei de sa magestat y de que
demana la custòdia de aquest Principat y comtats. Y com fins vui no hage vostra senyoria dit a
sa excel·lència la nominació que vostra senyoria
ha fet de persona abta per a col·lectar aquest diner me mana sa excel·lència diga a vostra senyoria que com la causa sia tant vigent que no demana ni admet dilació que dins tres dies nomene
vostra senyoria persona y serciora de la nominació d’ella a sa excel·lència quant no se anomenarà en conformitat del orde té de sa magestat.»
Divendres a XIIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
y oÿdors de comptes del dit General enviaren al
excel·lentissim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província una embaxada, per medi dels molt reverent, noble y
magnífich senyors don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, Onoffre Ciurana, canonge de Gerona, don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, don Francisco Gravalosa,
Francesch Puigjaner, Francesch Joan de Vergós, // 153v // donzell, Jaume Damians, Ramon
Romeu y Bernat Valencas, ciutadans honrats de
Barcelona. La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathaluya, ab embaxada
de sinch del corrent, suplicaren extrajudicialment a vostra excel·lència fos servit revocar la
pragmàtica y crides publicades a dos de dit més
com a contràries a diverses constitucions de
Cathalunya, capítols de cort, privilegis, usos,
pràtiques, costums y libertats del present Principat y comtats poblats en aquell, essent com és
poble líbero, franch y exempt de tota contribució forsada. Y vostra excel·lència, als nou del dit,
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fonch servit respòndrer a dita embaxada dient
que ditas cridas no encontran ab les generals
constitucions de aquest Principat y comtats, y
que segons ellas las ha pogudes fer sa magestat
(Déu lo guarde) y vostra excel·lència ordenar se
publicasssen, y que axí las farà exequutar. Y que
per observança de dita pragmàtica assereix vostra excel·lència, que diu sa magestat que los diners repartits per ella se disposen en la taula de
la present ciutat dits y scrits a la persona que dits
Deputats anomenarà a solta del conseller o regent, y que axí dits deputats tinguen a bé de fer
nominació de persona abte y sufficient per assó.
E com la dita pragmàtica segons la data de
aquella sia estada feta en la vila de Madrit, regne
de Castella, y consebuda en forma de ley General per tot lo principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya y per constitucions de
Cathalunya y assenyaladament per lo cap. 14
que·s constitució 2 tit. «De Usatges» sa magestat per si y per sos successors se ha levat y abdicat lo poder de fer constitució alguna general o
statut en Cathalunya sens aprobació y consentiment dels prelats, barons, cavallers y ciutadans
de Cathalunya que fan y representan la cort General en tant que si les constitucions ja feta necessitan de alguna milloració o // 134r // interpretació aquella se deu fer en corts generals y no
sens elles, comforme les constitucions del tit.
«De interpretacions» de usatges y per lo cap. 11
que·s constit 7 comensant «Revocant» tít. «Del
dret del fisch» està statuït que no·s fassen edictes per sa magestat ni sos successors ni sien posats sino en dos casos és a saber havent-hi guerra en Cathalunya que sia tal en que hage loch
princeps nanque y que los edictes no puguen
més durar sino tant quant dura la dita guerra en
lo Principat, o en convocació de Corts o durant
aquellas, dels quals casos ningú ne concorde lo
die de vuy. Y sempre que lo rei nostre senyor
han fetas altres y semblants pragmàticas són estades aquellas revocades si no las que se han demanat y obtingut per part del Principat a sos estaments en casos que contenien beneffici
públich y utilitat de aquells procurant encara
que fossen aquelles confirmades en corts generals com consta per lo cap. 35 de les corts de
1351 que·s constitució 7, tit. «De auctoritat y
fe» etcètera, y per lo cap. 54 de les corts 1547
que·s constitució 1 tit. «De legitima» y axí mateix, com la matèria que·s tracta en dita pragmàtica sancció sie de sous vectigals e imposició novas que·s carregan al Principat y singulars de
aquell y s’és cosa prohibida per tot lo tit. «De
vectigals». y assenyaladament per la constitució
primera y 20 del mateix tit. que Generalment
prohibeixen tota manera de gabella imposició
vectigal o contribució hi·s tropia que ena cas
a. en interlineat.

semblant havent la magestat del rei don Phelip
feta publicar una pragmàtica en lo any 1573
perquè lo Principat contribuís en certa quantitat per las fortificacions del castell de Perpinyà y
Rosses fonch sa magestat servit a petició de la
cort en el any 1585 manar revocar aquella per
ésser contra constitucions de Cathalunya, y per
prevenir al sdevenidor la cort General ne féu
constitució, que·s la final, // 154v // y no res
menys suplicaren a vostra excel·lència fos servit
revocar la crida publicada lo mateix die, en y ab
la qual se diu que en exequució dels òrdens és
estat servit sa magestat donar a vostra excel·lència ab la real carta dels 14 de setembre 1538
prohibeix, veda y mana que ningun francès estiga ni habite en dits Principat y comtats sens
licència en scrits de vostra excel·lència y que dits
francesos estigan obligats precissament dins deu
dies naturals a demanar dita licència per viurer y
habitar en dits Principat y comtats sots pena de
sinch anys de galera, en la qual pena dóna ja per
insidits als qui contravindran a dita crida, exhigint per dita licèncias los ministres del reverent
la real Thessoraria de sa magestat certa quantitat de diner. E com ditas cridas encontran ab las
generals constitucions de Cathalunya als referidas, usos y costums y libertats de aquella y ab
los privilegis concedits a la ciutat de Barcelona
per los reis de Aragó de gloriosa memòria y assenyaladament ab lo privilegi concedit per lo rei
don Jaume pridie kal. ianuarii 1299 confirmat
per lo mateix 3 nonas novembris 1313 en y ab lo
qual dit senyor rei enfranqueix y fa liberos e inmunes a la dita ciutat y a sos ciutadans y a lurs
bens ab omnibus et singulis questiis ac eciam ab
omnibus et singulis peccuniariis serviciis et mutuis et prestitis fortiatis etcètera, y ab altre privilegi del serenissim rei en Pere, datus en Barcelona als 17 de abrila 1379, en y ab lo qual se
concedí a dita ciutat que tots los qui entran en
ella per fer son domicili son hi·s fan ciutadans y
gosan dels privilegis de aquella y que la dita
concessió de licèncias ab constitució de diner
encontra ab tot lo tit. «De vectigals» y assenyaladament ab la constitució 1 y 20 y en quant als
francesos que ha un any y un die que habiten en
Barcelona per lo qual són tinguts per ciutadans
comforme // 135r // lo cap. 53 que comensa:
Item quiscunque forensis del recognoverunt proceres y en los que ha menos temps ab sos privilegis sobre dret. Per tant y altrament los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya a qui per rahó de sos officis toca lo
opposar-se a semblants contrafaccions tornan
ab esta segona embaxada a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment sia servit manar revocar ditas cridas y que dita pragmàtica no·s
pose en exequució per observança de las gene-

rals constitucions usos costums privilegis y pràstiques del present Principat, que·u tindran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»
A la qual embaxada fonch respost per sa excel·lència, de paraula, que·u miraria y tornaria
resposta.
E aprés, als XVI de dit més de janer, sa excel·lència, per medi de Montserrat Puigvert, scrivà de
manament, envià a ses senyories en lur consistori la resposta del tenor següent:
«Sa excel·lència diu que ha vist lo que vostra
senyoria li ha representat per don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Sancta Iglésia, y
los demés que en nom de vostra senyoria li donaren en 14 de aquest la embaxada, y no deu
suspèndrer la exequució de la real pragmática y
crides publicades en dos del corrent més, ans
torna a dir a vostra excel·lència que nomene encontinent persona que en conformitat del orde
de sa magestat se encarregue de la col·lecta dels
diners que procehiran de dita pragmàtica, comforme en dos papers ho té dit a vostra senyoria.
Y sercioren a sa excel·lència de dita nominació,
perquè no fent-ho vostra seyoria sa excel·lència
nomenaria comforme l’orde de sa magestat.»
155v

a. a continuació ratllat, 16.
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En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de
part dels molt il·lustres senyors consellers, una
embaxada per medi dels magnífichs y noble
senyors Hierònym de Navel, ciutadà honrat de
Barcelona, y don Francisco de Surribas, acerca
del rompiment de constitucions y privilegis feta
per sa excel·lència ab las cridas y pragmàtica de
manament de sa excel·lència publicades en la
present ciutat a dos del corrent, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren a ses senyories en scrits juntament ab còpia de la resposta feta per sa excel·lència a la embaxada per part
de dita ciutat feta a dita sa excel·lència a tretse
del corrent; las quals embaxada y resposta són
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Aquesta ciutat, ab la última embaxada féu a vostra senyoria, li dóna noticia de hever-ne feta altra a sa excel·lència en
rahó de encontrar las cridas publicades a dos del
corrent, ab los privilegis reals a ella concedits. Y
ara li entrega còpia de la resposta és estat servit
fer sa excel·lència y també de altra embaxada y
resposta a ella que a tretse del corrent li ha tornat fer dita ciutat, la qual és ben cert que en
cosa tant grave y que demane remei tant
prompte no pararà un punt fins lo hage alcansat, prometent-se ab servitut té de que vostra
senyoria honrarà ses accions, fent-li sempre
mercè de ajudar a ella, que en lo tocant a la con-
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veniència de vostra senyoria y bona correspondència d’estas dos cosas obrarà (com deu)
los effectes com sempre.»
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Respostaa de sa excel·lència: «Sa excel·lència desija que los privilegis de la ciutat sien observats y
que en totas occasions experimente vostra senyoria lo effecte ab que sa excel·lència procura
sien guardats. Però com en la pragmàtica feta
per sa magestat en la vila de Madrit, a sis de
novembre pròxim passat, y feta publicar per sa
excel·lència a 2 de janer [...], // 156r // y en les
crides dit die publicades, no entenga sa excel·lència contrafà a privilegis de la ciutat ni per
lo que en nom de vostra senyoria ha dit a sa excel·lència Hierònym de Navel y don Francisco
Surribes no·s veja quins privilegis són los que
vostra senyoria pretén ser contrafents ab dita
pragmàtica y crides, no enten sa excel·lència
suspèndrer cosa sino procehir en la exequució
de la pragmàtica y crides, sperant que vostra
senyoria com a tant zelant lo servei de sa magestat y beneffici d’esta provincia seran los primers
en acudir als órdens de sa magestat per a què ab
son exemple los demés se animen.»

«Molt il·lustre senyor: Los deputats y oÿdors
del General de Cathaluya restan ab la deguda
estimació de la mercè que vostra senyoria los ha
fet ab las embaxadas reportades per Hierònym
de Navel y don Francisco Surribas, donant-los
rahó del que vostra senyoria ha obrat y obra en
orde a las cridas publicades per sa excel·lència
als dos del corrent. Y ab la mateixa conformitat
dits deputats fan a saber a vostra senyoria com,
inseguint las conclusions presas en las convocacions de brassos y parer de la Divuitena, se féu
lo die de sinch del corrent una embaxada extrajudicial a sa excel·lència, còpia de la qual junt ab
la resposta que en scrits féu sa excel·lència als
nou del mateix se dona a vostra senyoria. Y com
lo die de aÿr se féu altra embaxada a sa excellència, a la qual respongué de paraula que la miraria y tornaria resposta, còpia de la qual axí mateix se donà a vostra senyoria, a qui suplican dits
deputats sie servit no alsar la mà de la obra, continuant los officis que sempre lo General té experimentat ab lo bon zel y affectació ab que
vostra senyoria mira las cosas de la Generalitat
servint-se de aconsellar a dits deputats, // 157r //
lo que deu fer per la bona direcció y assiento de
la matèria, perquè ab tant madur consell com lo
de vostra senyoria puguen en tot acertar, al que
sie més glòria de Déu, servei de sa magestat y
beneffici de aquest Principat.»

Còpiab de la embaxada feta a sa excel·lència per
la ciutat a 13 de janer, 1639: «Excel·lentíssim
senyor: Estima esta ciutat a molt singular favor
lo que ha rebut ab la resposta de vostra excel·lència, desijant la observança dels privilegis
d’ella concedits. Y per a que tingue vostra excel·lència noticia d’elles diu són lo concedit per
lo senyor rey don Jaime primer kal. ianuarii
1299 confirmat per lo mateix 3 nonas nobembris
1313, altre per lo senyor rei Pere, datus en Barcelona a 27 de abril 1379, y lo cap. 53 del Recognoverunt Proceres. Attesos los quals y la
confiança y certitut té dita ciutat que vostra excel·lència li farà mercè en esta y totas occasions
se offeriran suplica a vostra excel·lècia sie servit
manar revocar dites reals crides com a contraries
a dits privilegis y no donar loch al disposat en
aquellas, com ho espera de vostra excel·lència.»
Còpiac de la resposta de sa excel·lència a la pròxima embaxada: «Sa excel·lència me mana diga
a vostra senyoria que encara que en la embaxada
que en lo die de aÿr donaren a sa excel·lència en
nom de vostra senyoria Hierònym de Navel y
don Francisco Surribes, diuen los privilegis que
vostra senyoria té que encontran en las cridas y
pragmàtica, com no se’n ha donat a sa excellència còpia fins a tenir-la, no podrà veurer si la
pretensió de vostra senyoria subsisteix».

Dissabte, a XV. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per
medi dels magnífichs senyors Francesch Joan de
Vergós, donsell, y Joseph de Urrea, ciutadà
honrat, enviaren als molt il·lustres senyors consellers una embaxada donant-los rahó de las resolucions preses en los casos tinguts acerca de la
corrent matèria, la qual los havien explicat primer de paraula y aprés donada per scrits si y de
la manera los era estat ordenat, juntament ab
còpia dels papers en aquella mencionats. La
qual embaxada és del tenor següent:

A la qual embaxada fonch respost per dits senyors consellers que estimaven la mercè los feyen
los senyors deputats del que se havia obrat fins
assí, y que en tot lo que podrian per sa part
obrarien y serviren a ses senyories ab molts
grans veras y conformitat, com sempre havian
acostumat.
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a. Resposta ... excel·lència interlineat al marge esquerre.
b. Còpia ... 1639 interlineat al marge esquerre.
c. Còpia ... embaxada interlineat al marge esquerre.
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Dimecres, a XVIIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit
General, per medi dels molt reverents nobles y
magnífichs senyors don Ramon de Semmanat,
ardiaca major y canonge de la Seu de Barcelona,
don Luýs de Copons, degà de Gerona y don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelo-

na, don Joan de Semmanat, don Andreu Blan,
don Joachim Margarit y de Reguer, Jaume de
Navel, Ramon Romeu y Jacinto Sala, ciutadans
honrats de Barcelona, enviaren al il·lustrissim y
excel·lentissim senyor lochtinent y capità general de sa magestat una embaxada en orde tercera de las cridas y pragmàtica de part de dita sa
magestat, manada publicar en la present ciutat a
dos del corrent, la qual embaxada és del tenor
següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab embaxada de 5 y 14 del corrent mes de janer, per part
de deputats y oÿdors del General de Cathalunya, se representà a vostra excel·lència las contrafaccions que resultaven de las cridas que vostra
excel·lència manaren publicar a dos del mateix
contra las generals constitucions, capítols y actes de cort, usos y styls del present Principat y
comtats y habitants de aquells, y dels privilegis
concedits a la ciutat de Barcelona, ço és, de la
crida ab que vostra excel·lència mana y prohibeix y veta que ningun francès estigue ni habite
en lo Principat de Cathalunya y comtats, sens
licència, en scrits, de vostra excel·lència, que la
tingan de pèndrer dins deu dies sots pena de
tres anys de galera, en la qual pena dona ja per
insidits als qui contravindran, exhigint de las //
158r // ditas licèncias los ministres de la real thesoreria de sa magestat certas quantitats de diners, y de la ab que mana vostra excel·lència publicar la real pragmàtica dada en Madrit, a sis de
novembre proppassat. Y si bé vostra excel·lència
és estat servir respòndrer a ditas embaxadas que
ditas cridas no encontran ab constitucions del
Principat y que no·s deu suspèndrer la exequució d’ellas y de la real pragmàtica, manant instar
en que per part dels deputats y oÿdors se anomene persona que en conformitat del orde de sa
magestat se encarrega de la col·lecta dels diners
que procehiran de la pragmàtica, ab tot, com
ditas cridas y real pragmàtica encontran ab diversas constitucions, y en particular en las referidas ab dita embaxada de 17 del corrent mes y
altres aplicables, y axí, segons las mateixas constitucions generals tenen obligació dits deputats
y oÿdors procurar lo reparo de ditas contrafaccions y per ço no poden condescèndrer ni ab la
nominació de persona ni a que se exequuten ditas cridas ni real pragmàtica. Per ço y altrament,
los deputats y oÿdors, ab esta tercera embaxada
extrajudicialment suplican a vostra excel·lènncia
sie servit manar revocar ditas cridas, y que dita
pragmàtica no·s pose en exequució per observança de ditas generals constitucions, usos, costums, privilegis y pràticas del present Principat,
que ho tindran a singular gràcia y mercè de la
mà de vostra excel·lència.»

ses senyories en lur consistori com ells havian
reportada a dita sa excel·lència la dalt dita embaxada, la qual havien explicada primer de paraula
y aprés donada en scrits de la manera que per sa
senyoria los era estat ordenat, y que sa excel·lència, rebuda aquella, los havia fet de resposta que
ell miraria lo paper y tornaria resposta a sa senyoria.
158v

E aprés, als XXI de dits mes y any, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joan
Pau Oller, scrivà de manament, lo qual donà y
entregà a ses senyories de part de sa excel·lència
a la embaxada a ell feta a 19 del corrent, la qual
manaren fos continuada en lo present dietari al
peu de dita embaxada, y és del tenor següent:
«Sa excel·lència vist lo que per part de vostra
senyoria en 19 del corrent li han dit don Ramon
de Semmanat y los demés, y com en les altres
dos embaxades que sobre la observància de las
cridas y pragmàtica li han fet vostra senyoria té
dit lo que sentia, y com no torna cosa nova a
que dega respòndrer diu a vostra senyoria que
se passarà avant en la exequució. Y que vostra
senyoria no ha volgut nomenar col·lector per a
la cantitat aplicada a les fortificacions ha nomenat sa excel·lència a don Ramon de Calders, regent la Real Thesoreria de sa magestat inseguint
lo orde té per an assó.»
Dijous, a XX. Festa del gloriós cavaller y màrtir
sant Sebastià.

159r

E tornats dits senyors embaxadors referiren a
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Dissabte a XXII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, per medi dels molt il·lustres, nobles y
magnífichs senyors lo doctor Hierònym Roig,
sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona,
don Francisco Cartellà y Jacinto Sala, ciutadà
honrat, lo doctor Francisco Tavarner, canonge
de la Seu de Barcelona, don Ramon de Guimerà, Jaume de Navel, ciutadà honrat, don
Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, Francesch Puigjaner, donsell, y Agustí Dalmau, ciutadà honrat, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent de la present
ciutat una embaxada donant-los rahó del obrat
fins assí en las obtencions corrents; la qual és del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La continuada mercè y
correspondència que sempre han trobada ab
vostra senyoria los deputats y oÿdors del General de Cathalunya y larga experiència tenen de
quant per pròpias pren vostra senyoria las cosas
de aquest Principat, com a tant interessat en
ellas, ha donat nou alientos a dits deputats de
representar a vostra senyoria las que al present
se offereixen, confiant que ab la sombra y ampa-
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ro de vostra senyoria, com a tant zelós de la observança de las leys de la pàtria, se alcansara lo fi
desijat. Als dos del corrent manà sa excel·lència
se publicassen unas cridas prohibint la estada
dels francesos en lo present Principat y comtats
sens expressa licència de sa excel·lència, la qual
los // 159v // officials de la Real Thesoreria donan en scrits a dits francesos, rebent de aquells
certa quantitat de diners, y la real pragmàtica ab
la qual mana sa magestat que lo Principat contribuhis per ara en cent mília liures pagadores ab
dos anys sens prejudici de altres compartiments
o tatxació fortificacions de las fronteras del
Principat y comtat. Dits deputats, tenint noticia
d’estas novedats, convocaren brassos a a ... del
present y corrent mes ahont se resolgué se fes
nominació de persones dels tres estaments las
quals, ab parer dels advocats de vostra senyoria,
assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
doctors aplicats resolgueren y feren son vot, de
que la vostra senyoria té notícia, com ditas cridas y pragmàtica encontran ab diversas constitucions dest Principat y privilegis que los seresissims reis de Aragó foren servits concedir a
esta fidelíssima ciutat y ésser nou vectigal. Y a b
... de dit se torne a fer nova convocació de
braços legint en ells los dits vots, a hont se resolgué que los deputats hisquessin al reparo de
ditas contrafaccions y fessen las diligèncias necessarias comforme las generals constitucions
ordenan, son se fetas a sa excel·lència las tres
embaxades, còpia de las quals se donen a vostra
senyoria juntament ab las respostas fetas per sa
excel·lència. E axí mateix fan a saber a vostra
senyoria com contínuant los ministres reals los
procehiments en respecte de la contenció de
Mataró lo die de cap de any capturà lo aguasil
Montalt la persona de Pere Dalmau, verguer del
deputat ecclesiàstich, qui encara que està detingut en los càrcels reals, y no obstant que dits deputats tenen en la cort del rei nostre senyor lo
doctor Francesch Puig, canonge de la seu de
Tortosa, per a representar a sa magestat (Déu lo
guarde) los perjudicis y danys causats al General
en la dita competència. Ab tot novament han
tingut notícia dits deputats que per part de la
règia cort contínuan los mateixos procehiments
rebent // 160r // informació contra los dits assessors y doctors aplicats, y se ha manat a las corts
dels ordinaris no reban firmas de aquells; als restants no·ls comuniquen processos als procuradors no vagen a consultar-li causes, axí que totalment se li leva lo exercisi de sa facultat de
advocar procurant per aqueix camí impossibilitar a dits deputats no puguen aconsellar-se en
sos affers, tot lo que és en gran prejudici de la
Generalitat y en cuidant impediment y turbació
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.

de la jurisdicció de aquell y de la administració y
exacció dels dictes y de las conseqüèncias que
dexen ben considerar. Ycom fins vui ni se hage
alcansat lo reparo se esperave a ditas contrafaccions ni·s dexen de continuar los procehiments
en orde a dita contenció de Mataró, de tot lo
que donan a vostra senyoria noticia suplicant a
vostra senyoria continue los bons officis que en
esta y semblants occasions té acostumat en beneffici d’est Principat y Generalitat.»
Al qual respongueren a dits senyors embaxadors
que·u mirarien y de la resolució se pendria ne
farian sabidors a ses senyories.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General, presents en lo consistori de ses senyories, reberen de part dels molt il·lustres senyors
consellers una embaxada reportada per lo noble
don Aleix Semmanat y Joseph Móra, ciutadà,
en resposta de la per part de ses senyories a ells y
al savi Consell de Cent feta a vint y dos del //
160v // corrent, la qual explicaren primer de paraula y aprobaren y liuraren a ses senyories, juntament ab còpia dela resolució presa per lo savi
Consell de Cent y còpia de la embaxada feta per
part de dita ciutat a sa excel·lència y resposta per
sa excel·lència feta a dita embaxada. Las quals
embaxada y demés papers manaren al scrivà major y secretari del General legís aquells, y legits
los cusís en lo dietari de la present casa, los quals
són signats de letras A, B, C y D. Y la embaxada
és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Rebé lo savi Consell de
Cent, ab molt gran gust, la embaxada tant solempne com ben disposada y referida que per
part de vostra senyoria se li féu lo die de vint-ydos de aquest, de la qual y de las fetas per vostra
senyoria a sa excel·lència entengué, ab la prudència y puntualitat que ha diligenciat, lo reparo de las matèrias corrents y los effectes que han
obrat fins ara estas diligèncias, y condolent-se
de la pena y desconsuelo que considera té vostra
senyoria de que no se alcanse lo fi que desija, y
tenint a particular dicha dit consell en tenir novas occasions, a les quals veja vostra senyoria los
augments de sos desigs y obrar en son servei y
beneffici de la Generalitat, ha deliberat lo que
manarà vostra senyoria vèurer ab la deliberació,
còpia de la qual se envie a vostra senyoria, y de
la embaxada en virtut d’ella feta a sa excel·lència, y resposta a ella, assegurant a vostra senyoria que no perdonarà dit consell a diligència alguna que entendrà per agradable a vostra
senyoria, y que demanada la correspondència
d’estas dos casas dega fer esta ciutat.»
Y aquells legits, respongueren a dits embaxa-

928

dors que estimaven a dits senyors consellers y
savi Consell de Cent la mercè y diligencias feyen, suplicant-los fossen servits no cessar fins
fos alcansat lo desijat, lo que dits deputats tindrian en perpètua memòria en totas las occasions se offerescan.a
161r

Dimars, a XXV. En aquest die, lo doctor en medicina Phelip Joan Argila, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories, mitjensant jurament en mà
y poder de ses senyories, com mossèn Jaume
Mimó, dressaner del dit General, està detingut
de malaltia corporal, de la qual jau en lo lit de
febra contínua, per rahó de la qual no li és posible acudir a la obligació de son offici, lo que diu
per visitar-lo de present. La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
Dimecres, a XXVI. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo senyors oÿdors de comptes, lo senyorb oÿdor militar absent de la present ciutat, reberen
en lur consistori, de part dels molt il·lustres senyors consellers, una embaxadac donant-los rahó
de com per part del mestre racional de sa magestat en aquesta ciutat se havia fet manament
als senyors consellers, clavari y síndich de la present ciutat, en rahó de la pragmàtica publicada
per sa excel·lència acerca de las fortificacions, la
qual explicaren primer de paraula y després donaren y liuraren a ses senyories, juntament ab
còpia de la deliberació feta en lo savi Consell de
Cent lo die de aÿr y còpia de dit manament. Los
quals papers manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquells, y legits, los continuàs y dcusís en lo present dietari. La qual embaxada és del tenor següent y la deliberació del
savi Consell de Cent y manament son assí cusits, signats de letra B y C.
«Molt il·lustre senyor: Acudint esta ciutat a la
obligació que li corre y demana // 161v // la correspondència d’estas dos casas, majorment en
cosa tant grave y que tant interessa a esta ciutat
y tota esta província, deliberà lo savi Consell de
Cent, lo die de aÿr, en lo qual se proposà un
manament en rahó de la pragmàtica publicada
per sa excel·lència de les fortificacions pagadores per fogatges se féu als senyors consellers, clavari y síndich d’esta ciutat de part del lochtinent
del mestre racional, que de dit manament y de
la deliberació prengué dit consell se das notícia
a vostra senyoria, com ab esta se dóna, per a
que, servint-se de operar juntament ab esta ciua. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1820.
b. a continuació ratllat, deput.
c. a continuació ratllat, en rahó.
d. a continuació ratllat, leg.
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tat los efectes convenients que·s esperan de vostra senyoria al reparo del contingut, en dit manament se alcansàs la fi que·s desija y demanan
los privilegis, constitucions y altres gràcies y miras, ab las quals sa magestat y sos sereníssims
protectors han decorada aquesta ciutat y Principat. Confiam que vostra senyoria, com a tant
zelós de la observança de las diligèncias lo convenien de una y altra cosa a major glòria de
Déu, servei de sa magestat y beneffici universal
de dita provincia.»
E ses senyories, oïda la dita embaxada y demés
papers en ella mencionats, respongueren que
estimaven molt a la present ciutat la mercè los
feyen de donar-los part del contingut ab dita
embaxada. Y que estiguessen certs, que en tot y
per tot los donaran loch la obligació de lur càrrech no dexaran de obrar ab gran voluntat. En
aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General, exceptat lo senyor
oÿdor militar, qui·s trobava fora de la present
ciutat, anaren consistorialemnt en casa del excel·lentíssim lochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta provínciaa, // 162r // lo qual
los havia enviats a cercar. Y arribats en son palacio y en presència de sa excel·lència, los rebé ab
molt gran demostració de voluntat. Y sa excellència se asentà y, aprés, de grau en grau, ses
senyories se assentaren ab ses cadires, que ja per
dit effecte estaven aparellades. Y assentats, fent
sa excel·lència las cortesias acostumades explicà
a ses senyories una carta de sa magestat li havia
enviada, la qual precehint un gran rato de rahonament entre sa excel·lència y senyors deputats
a la fi donà y entregà la dita carta en mà del senyor deputat ecclesiàstich. Y rebuda, se alsaren
hi·s despediren de sa excel·lència fent-se las degudas cortesias. Y se’n vingueren ab molt gran
acompanyament de officials en la present casa. Y
entrats en consistori, desclogueren dita carta, y
desclosa, manarem a mi, Antoni Joan Fita,
scrivà major, la legís, y legida, la continuàs en lo
present dietari. Que és del tenor següent:
«El Rey. Diputados: Del conde de Santa Coloma
ha entendido la embaxada que le havéis hecho sobre la publicación de la pragmática de las fortificaciones con pretexto de ser contra constitución. Y
hame hecho grande novedat esta acción tan voluntaria, pues siendo vosotros los que con más
atención deviáredes mirar por la defensa desse
Principado, y que se halla en tan grande aprieto,
no sólo él sino toda España, quando la materia
tuviera alguna duda antes de empeñaros en instancias públicas que tanto mueven inquietudes
deviérades haver usado del medio de la conferena. a continuació tres cartes i dues deliberacions, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1821.
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obligació que li corre y demana la correspondència d’estas dos casas, majorment en matèria
tant grave, ha deliberat lo savi Consell de Cent
lo die de aïr se donàs còpia junt ab esta a vostra
senyoria de la carta enviada per lo rey nostre
senyor (que Déu guarde) als consellers d’esta
ciutat legida en dit savi Consell de Cent, en lo
qual també foren legits los apuntaments per los
consellers, setsena, advocats de la present casa y
demés aplicats en orde al que per conservació
dels privilegis d’esta ciutat deu y pot fer la present ciutat per la matèria corrent de la pragmàtica manada publicar per sa excel·lència, y del manament presentat als dits consellers, clavari y
síndich de la present ciutat, còpia // 163v // dels
quals apuntaments també se dóna a vostra senyoria. La resposta del qual carta y posar en exequució dits apuntaments lo dit savi Consell de
Cent ho ha comès als dits consellers y junta y
que·s suplicàs, com ab la present se suplica a
vostra senyoria, com a tant zelós de la conservació de las generals constitucions de Cathalunya,
capítols y actes de cort y privilegis de la present
ciutat axir a la defensa de aquellas, com esta ciutat confia de vostra senyoria.»

cia con mas ministros, porque si bien en los casos
de la defensa pública no ay disposición que pueda
escusar los medios de assistir a ella, yo por mi clemencia que he querido ajustarme a las mesmas //
162v // disposiciones de las constituciones por lo
que siempre ha desseado su observancia. Y assí espero que desistiréis de vuestro intento pues no puedo faltar a la obligación que como rey y señor natural dessa província me incumbre de mirar por
su según estado y defensa, esperando de vosotros
que como tan fieles vassallos assistireis como devéis
a lo que os tocará. Dattus en Madrid, a XIX de
enero, MDCXXXVIIII. Yo el Rey. Videt Cardinalis.
Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt
Villanueva. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
Dijous, a XXVII. En aquest die, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, lo militar y real absents, per medi dels magnífichs Hierònym de
Navel, ciutadà honrat, y Diego de Vergós, donsell, en Barcelona domiciliat, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers un recaudo de paraula donant-los rahó com lo die de aÿr lo excel·lentíssim senyor lochtinent de sa magestat
los havia enviats a cercar, y que arribats en sa
pressència los havia donat y entregat de part de
sa magestat una carta acerca de la pragmàtica
publicada a 22 del corrent, còpias de la qual carta per major cercioració se dona a dits senyorsa
consellers. Respongueren que estimaven molt a
ses senyories la mercè y honra los feyen de donar-los rahó de dita carta, la qual en tota occasió
tindrian en perpètua memòria.b
163r

Los quals, oÿts per ses senyories, respongueren
que restaven agrahidíssims de la mercè y favor
rebien de la present ciutat, y que mirarien los papers, restant certa que en tot lo que donaria loch
la obligació de lur càrrech no faltaren un punt.
164r

Divendres, a XXVIII. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors presents en lo consistori reberen de part de la present ciutat una embaxada
per medi dels magnífichs senyors Hierònym de
Navel, ciutadà honrat, y Francesch Joan de Vergós, donsell, donant notícia a ses senyories de la
resolució presa per lo savi Consell de Cent acerca de la matèria corrent, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren a ses senyories
per scrits, juntament ab còpia de la resolució
presa per lo savi Consell de Cent y còpia de un
manament fet per lo lochtinent de mestre racional de sa magestat als officials de dita ciutat. Los
quals papers rebuts manaren a mi, Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona y secretari del dit General, legís aquells, y legits fossen continuats o
cusits en lo present dietari. Las quals resolució y
manament són assí cusits, signats de letra B y C.
Y la dita embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Acudint esta ciutat a la
a. a continuació ratllat, deputats.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1822.
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Febrer MDCXXXVIIII
Dimars, al primer. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors reberen en lur
consistori una embaxada de part de la present
ciutat, reportada per lo noble don Aleix Semmanat y Joseph Móra, ciutadà horat de Barcelona, donant rahó a ses senyories com se havia
presentat una requesta per part de dita ciutat al
lochtinent de mestre racional de sa magestat en
aquesta província acerca del manament havia fet
als senyors consellers, la qual embaxada explicaren primer de paraula y aprés donaren per scrits
juntament ab còpia de dita requesta, la qual requesta manaren fos assí cusida, que·s signada de
letra B, y la dita embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Després de haver ab embaxada enviat còpia a vostra senyoria del manament fet per lo molt il·lustre lochtinent de mestre racional de sa magestat als consellers per
matèria de fogatges, ordenaren ses senyories, ab
parer dels magnífichs advocats d’esta casa, se li
presentàs una scriptura, de la qual y del que en
orde a ella se ha seguit ab esta se envia també
còpia, per a que tenint-ne notícia a vostra senyoria, y ab los bon effectes que té experimentat
esta ciutat rèbrer de sa mà, tinguen estas matè-

tríssim y excel·lentíssim senyor // 165v // lochtinent y capità general de sa magestat una embaxada de la contrafacció se fa a las generals constitucions de Cathalunya per no residir en la
present ciutat tots los magnífichs doctors del
Real Consell, la qual és del tenor següent:

rias lo fi que·s desija a mà y servei de sa magestat
y beneffci de aquesta ciutat.»
E ses senyories, rebuts dits papers, manaren a
mi, scrivà major y secretari del dit General, legís
aquells, y legits, los continuàs en lo present dietari, fent de resposta a dits senyors embaxadors
que estimaven // 164v // molt la mercè que dits
senyors consellers los feyen en donar-los rahó
de las cosas corrents, y que en tot lo que porian
hi·ls donaria loch la obligació de lur offici no
dexarian de obra inseguint la correspondència
tant segura.

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per generals constitucions de Cathalunya, y assenyaladament per la constitució del sereníssim rey don
Fernando segon, en la segona cort de Barcelona
en lo any 1493, cap. 2 que la primera en tit.
«De residència y absència dels doctors de la audiènciaa real» està disposat que los dits doctors
de la Real Audiència hagen e sien tinguts fer
contínua residència en lo loch ahont la Real Audiència se detindrà e no puguen de aquella absentar-se més temps de quarant dies lo any contínuos e interpossats E com los magnífichs
doctors micer Hierònuim Garau, don Joseph
de Josa, micer Benet Anglasell y don Onoffre de
Argensola, hage molt temps estan absents de la
present ciutat ahont ab vostra excel·lència resideix la Real Audiència y dita absència encontra
ab la dalt dita constitució y altres aplicables. Per
tant los deputats del General de Cathalunya a
qui per rahó de sos officis toca lo procurar lo reparo de las confraccions y que las leis de la pàtria, privilegis y capítols de cort sien servats suplican a vostra excel·lència extrajudicialment
per medi d’esta embaxada sia servit manar reparar aquest dany, y que ditas constitucions se observen com en ellas està disposat, que a més de
que acudirà a vostra excel·lència a la obligació
que té de que guarden y observen las ditas constitucions los deputats ho tindràn a singular gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.»

Divendres, a IIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors presents en lo consistori de ses
senyories reberen una embaxada, de part de la
present ciutat, acerca del manament fet als molt
il·lustres senyors consellers per lo lochtinent de
mestre racional, la qual fonch reportada per los
magnífichs Francesch Xammar, donsell, y Joseph Mora, ciutadà, la qual explicaren primer de
paruala y aprés donaren per scrits a ses senyories, juntament ab una còpia del corrent, las
quals manaren fossen legitsa // 165r // per lo
scrivà major y secretari del General, y legits, las
continúe o cusís en lo present dietari. La qual
ressolució és así cusida, signada de letra B; y la
embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Al primer del corrent se
proposà en lo savi Consell de Cent lo acte que·s
leva de la scriptura presentada a instància del síndich d’esta ciutat a don Grau Guardiola, lochtinent de mestre racional, del qual ab embaxada se
envian lo mateix die còpia a vostra senyoria, y ab
esta de la deliberació de dit consell, lo qual, tenint experimentat los bons officis que en altres
contencions ha obrat la uniformitat d’estas dos
casas, espera en esta los mateixos, donant vostra
senyoria a esta ciutat son emparo com la·i suplica
y ocasions moltes. Perque ab ellas pugue demostrar lo quant deu acudir a servir obligacions tant
degudes com regoneix deu a vostra senyoria.»
A la qual embaxada fonch fet de resposta per ses
enyories que estimaven la mercè los feyan los
senyors consellers de donar-los rahó de dits manaments, y que ells ho mirarien y no dexarien
de obrar tot lo que convinga en beneffici de dit
negoci.

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportada a
dita sa excel·lècnia la dalt dita embaxada, // 166r
// la qual havian explicada primer de paraula y
aprés donada en scrits de la manera que per sa
senyoria los era estat ordenat, y que sa excel·lència, rebuda aquella, los havia fet de resposta
queb ...
166v

Dissabte, a V. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del molt reverent senyor
don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll,
Francesch Puigjaner, donsell, y Joseph Mora,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al il·lusa. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1823.
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Dijous, a X. En aquest die, en la tarda, los senyors deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació,
en casa del excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general de sa magestat en aquesta privincia, lo qual, per medi de Montserrat Puigvert,
scrivà de manament, los havia enviats a sercar. Y
a. a continuació ratllat, y consell.
b. a continuació un espai en blanc corresponent a quatre línies i mitja de text.
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arribats en sa presència, precehint las degudas
cortesias, se assentaren ab cadiras que ja estaven
aparellades. Y sa excel·lència los donà una carta
de sa magestat acerca la contribució de las fortificacions. La qual és assí cusida, signada de letra
A. Hi·ls donà també un paper, del tenor següent:
«Sa magestat, en carta de dos del corrent, me
diu lo següent: «El Rey. Egregio conde de Santa
Coloma, pariente mi lugarteniente y capitán general, habiéndose oído a la persona que ha venido
aquí por parte de los deputados sobre la contención de los contrabandos he mandado que se vuelva y se le ha dicho entenderá de vos la resolución
que en esta parte he tomado, que es en la conformidad que os pareció, y es bien que los deis a entender quan deservido quedoa // 167r // de que se
pretendan por la Deputación cosas tan voluntarias. Dattus en Madrid, a dos de Febrero mil seiscientos y treinta y nueve. Yo el Rey. Videt Vico,
regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula,
regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva.» Y axí, proseguint son real orde, dich a
vostra senyoria que mon parer fou conformarme ab qualsevol dels dos papers que la ciutat
donà a vostra senyoria últimament, y que sa magestat fa mercè a vostra senyoria en permetre se
assente la matèria en esta conformitat.»
Divendres, a XI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors dels reverents, nobles y magnífichs senyors, lo doctor Hierònym Poig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, don
Ramon de Guimerà, Hierònym de Navel, don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Miquel de Rocabertí y Jaume
Bru, don Luýs Copons, degà de Gerona, don
Pedro Aymerich y Joseph Móra, enviaren una
embaxada solempne al excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província acerca de la contenció de las
robas de contrabando apreses en la vila de Mataró, la qual és del tenor següent:

a vostra excel·lència que acceptan lo medi que
los consellers de Barcelona proposaren als 17 de
Novembre proppassat, que·s lo hu dels dos
últims que vostra excel·lència en nom de sa magestat se conforma, còpia del qual ab esta a vostra excel·lència se dóna, suplicant a vostra excel·lència sie de son servei manar-se exequutar
los òrdens de sa magestat en la forma proposada, que·u rebran a singular mercè de la mà de
vostra excel·lència.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells havian reportada a
dita sa excel·lència la dita embaxada, la qual li
havian explicat primer de paraula y aprés donada per scrits, la qual rebuda per sa excel·lència
fonch respost per sa excel·lència que de desde
principi que se suscita esta contenció ha fets tots
los bons officis ab sa magestat que li aparegué
convenient per al assiento de dita contenció, y
que en particular, havent-li aparegut bé los dos
últims medis que la ciutat proposa, los representà a sa magestat. Y que s’és elegrat moltíssim
de que ha succehït lo èxit a gust de sa senyoria,
y que ell ab la mateixa conformitat los aprovà y
representà a sa magestat y estava molt prompte
per a continuar tots los officis bons que se offerescan fer en servei de sa senyoria y de tot
aquest Principat y comtats, com té obligació.
Dissabte, a XII. En aquest die, cerca las tres horas de la tarda, estant los senyors deputats y oÿdors de comptes junts en la present casaa // 168r
// referí lo senyor deputat ecclessiàstich que en
lo mateix die, cerca las dotse horas, Joan Pau
Oller, scrivà de manament de part de sa excellència, li havia donat un recaudo en scrits, ab
dos papers en ell mencionats, acerca la embaxada li fonch feta lo die de aÿr. Lo qual recaudo és
del tenor següent:

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya fan la estimació que·s just de la mercè que·l contrabando en
la forma dels últims dos papers donà la ciutat de
Barcelona, ab los medis en aquells proposats,
comforme vostra excel·lència, explicant la real
casa de sa magestat // 167v // fonch servit dir-ho
a dits deputats lo die de aÿr, y considerant és
aqueix lo gust de sa magestat, desitjosos dits deputats de acudir com devien a tot lo que és de
son real servey, estimant a vostra excel·lència los
bons officis experimentan, ha fets en orde a la
matèria explicant dits deputats sa voluntat dien

«De la promptitut ab que sempre obeheix los
òrdens de sa magestat creu bé sa excel·lència la
finesa ab que vostra senyoria ha mostrat la resignació a sos reals mandatos, y més en aquesta occasió que tan desig mostra sa magestat de fer
mercè a vostra senyoria admetent hu dels dos
papers que sa excel·lència envià a sa magestat, y
són los que ara dóna sa excel·lència a vostra senyoria, per a que d’ells elegesca vostra senyoria lo
que millor li estiga, pues los dos té sa magestat
aprovats, que lo que vostra senyoria ha enviat a
sa excel·lència per lo sacristà Roig y demés embaxadors no·l ha representat sa excel·lència a sa
magestat, ni aprovat sa magestat ni de ell ha
entès parlar sa excel·lència a vostra senyoria, per
no haver-lo mai admès a axí, elegint vostra senyoria de que estos dos hu se exequutarà lo orde

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1823.

a. a continuació una ressolució, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1823.
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de sa magestat. Los dos papers no·s contínuan
assí, perquè estan ja insertats en lo present Dietari, sots jornada de 2 de octubre proppassat.
Són assí cusits, signats de letra A y B.
Diumenge, a XIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors ajuntaren la Divuitena per a
tractar lo que se havia de fer acerca de la resposta per sa excel·lència feta a la embaxada lo die de
21 a ses senyories fetas.
168v

Dimars, a XV. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors del General de Cathalunya reberen en
lur consistori, de part de sa excel·lència, per medi
de Joan Pau Oller, scrivà de manament del Rey,
nostre senyor, un recaudo acerca de la embaxada
de part de ses senyories a ell feta a onse del corrent, lo qual recaudo és del tenor següent:
«Sa excel·lència ha dit a vostra senyoria la deliberada voluntat de sa magestat en lo assiento de
la contenció corrent, y vehent lo que vostra senyoria difereix lo respòndrer, diu a vostra senyoria que és just que prenguen encontinent
resolució, preix no fent-ho vostra senyoria, inseguint los òrdens de sa magestat, exequutarà lo
que per ells se li ordena.»
En aquest mateix die, en la tarda, los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya,
per medi dels molt reverent, noble y magnífich
senyor don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, don Ramon de Guimerà y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent una embaxada donant-los rahó del estat de la contenció de las robas de contrabando
apreses en la vila de Mataró y Sitges, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en
scrits, juntament ab còpia de tots los papers en
dita embaxada mencionats, la qual és del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, continuant la antigua correspondència de las dos casas donan
rahó a vostra senyoria,a // 169r // com és degut,
del estat y nous accidents en la competència de
contrabandos que vostra senyoria ab tant cuidado ha procurat mediar y compènrer, ya vostra
senyoria tindrà memòria com entre altres medis
y parers que vostra senyoria fou servit proposar
y donar per lo assiento de dita competència, foren quatre, dos als 29 de octubre y altres dos
que foren los últims als divuit de novembre pròxims passats, que tots als vint-y-hu de dit mes
de novembre foren proposats y legits en la cona. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1824.
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vocació dels brassos de aqueix die, ahont-se resolgué se suplicàs a vostra senyoria no alsàs la
mà de la intercessió y mediania y que per spai de
tres dies fos servit de continuar aquella, y no
trobant-se bon expedient que los deputats
obrassen lo que·ls aparagués més convenient
per lo bon èxit de la matèria. Y si bé vostra senyoria en aquest interin procurà fer tot lo possible pera assentar aquest fet, no se alcansà lo fi
que·s desijava, y axí los deputats deliberarien
enviar, com enviaren, al doctor Francesch Puig,
canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, per a
que de part de tot aquest Principat suplicà a sa
magestat fos servit per sa real clemència a consolar aquestos sos fidelíssims vassalls, manant
que la controvèrsia present tingués fi y assiento
ab la igualtat y forma de altres consemblants. Y
després de haver informat a sa magestat de la
justícia del General y representats los medis o
papers proposats per vostra senyoria, és estat
servit sa magestat manar-lo despatxar dient que
del comte de Santa Coloma, son lochtinent, en
tindria la resolució havia presa en esta part. Dijous, a deu del corrent, lo senyor virrey envià a
cercar los deputats hi·ls digué que sa magestat
havia presa resolució en la competència dels
contrabandos, la qual sa excel·lència explicà en
la forma següent: Legatur no 1. // 169v // Los deputats, vist la mercè que sa magestat los feya, ab
cuidado miraren quiscun los dos últims medis o
parers proposats y donats per vostra senyoria, y
trobaren ésser los donats las divuit de novembre
en la forma següent: legatur no 2 y 3. Y encara
que en dits dos últims medis o parers se consideraren alguns prejudicis a la Generalitat, ab
tot, desijant los deputats ajustar-se a la voluntat
de sa magestat, estimant la mercè era servit fer a
esta província y agrahint a sa excel·lència los
bons officis que havia significats haver fets ab sa
magestat, als onse del corrent, ab embaxada de
nou persones, tres de cada estament, respongueren que elegien hu dels dos medis o parers
proposats per vostra senyoria dit die de 18 de
novembre, còpia del qual se dona a sa excel·lència, que és lo primer dels prop dits hi·s donà a
vostra senyoria, legatur no 4; fou servit sa excel·lència respòndrer lo que·s segueix, legatur
no 5. Y volent los deputats congratular-se ab
vostra senyoria de aquest bon succés, lo mateix
die de onse del corrent donaren rahó als senyors
consellers ab embaxada per medi dels senyors
don Francisco Gravalosa y Hierònym de Navel,
suplicant-los fossen servits manar tenir Consell
de Cent per a que en ell poguessen dits deputats
donar las degudas gràcias a vostra senyoria de
que ab sa intercessió y contínuos treballs y diligèncias se hagués alcansat lo fi desijat. Y en lo
temps que los deputats tenian per cert lo assiena. a continuació ratllat, aqu.
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to d’estos debats a servei de sa magestat y beneffici d’esta província tingueren lo major desconsuelo que·s pot imaginar, perquè sa excellència, a dotse del corrent, los envià los dos medis o parers proposats als 29 de octubre, y ab
ells un paper, còpia dels quals se dóna a vostra
senyoria legatur no 6, 7 y 8. Y vui, als quinse,
per medi de Joan Pau Oller, scrivà de manamenta, // 170r // ha enviat altre paper del tenor
següent: legatur numero 9.

y en totas las demàs que se offeriran en servey
de vostra senyoria, acordarà com deu lo convenient al beneffici de aqueixa casa y demana la
uniformitat de les dos.»

Suplican a vostra senyoria dits deputats, y considerant lo estat d’estas matèrias y continuant la
mercè que aquell consistori ha experimentat de
vostra senyoria, sie servit obrar lo que li aparega
més convenient en beneffici de aquest fet, que
los deputats ho rebran de vostra senyoria a singular favor, assegurant a vostra senyoria que, en
tot lo que convinga en beneffici d’esta ciutat,
los dits deputats, en consequència d’esta mercè
rebuda y de la que esperen rèbrer de vostra senyoria igual correspondència y voluntat, acudiran al servey de vostra senyoria com ho demana
la uniformitat de las dos casas.»

Dimecres, a XVI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors enviaren al molt il·lustre capítol
de la Seu de Barcelona una embaxada per medi
de don Francisco Gravalosa y Jaume Bou, ciutadà honrat, donant-los rahó del estat de la contenció de contrabando, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en scrits
juntament ab còpia de tots los papers en dita
embaxada mencionats, la qual és del tenor següent:

A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarien en lo savi Consell de
Cent y de la resolució se pendria ne farian sabidors a sa senyoria. En aquest mateix die, los
senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part dels senyors consellers y savi Consell de Cent, una embaxada reportada per los senyors Francesch Xammar,
donsell, y Jaume Damians, ciutadà, en resposta
de la embaxada per ses senyories a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent feta lo die present. La qual explicaren a ses senyories de paraula y aprés donaren per scrits en mans de ses
senyories, juntament ab còpia de la resolució
presa en lo savi Consell de Cent al senyor virrey
y resposta al peu de aquella feta per sa excel·lència, los quals manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquells, y legits los continuàs en lo present Dietari. Las quals resolució y
embaxada són assí cusits, signats de letras C y
D; y la embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Ab la mateixa afició y
desig de servir a vostra senyoria que sempre, //
170v // després de haver oÿt la embaxada és estat
servit fer al savi Consell de Cent lo die de ayr,
vuy ha fet dit consell la deliberació que·s dona
còpia a vostra senyoria, y de la embaxada que en
orde a ella se ha fet a sa excel·lència y de la resposta és estat servit fer a ella, assegurant a vostra
senyoria que de la resposta ha offert fer darà notícia a vostra senyoria y obrarà en estas materias
a. a continuació una deliberació i una carta, transcrita a
l’Apèndix 6, pàg. 1825.

934

Fent de resposta ses senyories que estimaven los
bons officis que dits senyors consellers y savi
Consell de Cent feyen a fer ses senyories, suplicant-los no cessaven fins de alcansàs lo fi desijat,
la qual mercè tindrian perpetua memòria.

«Molt il·lustre senyor: Sa excel·lència fonch servit als deu del corrent explicar als deputats y oÿdors del General de Cathalunya una real carta
de sa magestat (Déu lo guarde) ab que deya que
sa magestat feya mercè als deputats de que la
competència dels contrabandos // 171r // se
assentàs en la forma de hu dels últims papers
donats per la ciutat de Barcelona. Als 12 del
mateix, dits deputats, ab embaxada de nou persones dels tres estaments, respongueren a sa excel·lència que acceptaven hu dels medis proposats per dita ciutat al 18 de novembre, que era
hu dels últims que dita ciutat havia donats, còpia del qual se dona a sa excel·lència. Fonch servit respòndrer sa excel·lència que se alegrava
molt que lo negoci se fos assentat a gust de dits
deputats y que sa excel·lència en axò havia fets
ab sa magestat los officis convenients. Y quant
los deputats aguardaven se posàs en exequució
lo orde o gust de sa magestat, en la forma que sa
excel·lència havia offert, dissabte, als dotse del
mateix, se donà de part de sa excel·lència un recaudo en scrits a dits deputats y ab ell dos escriptures o papers de medis que ans als 29 de
octubre proppassat la ciutat havia proposats,
dient que dits deputats elegissen d’ells lo que
havia representat a sa magestat ni sa excel·lència
lo aprovava. Y lo mateix ha tornat instar als
quinse del corrent ab altre recaudo donat per
Joan Pau Oller, scrivà de manament, lo que ha
causat a dits deputats lo desconsuelo que·s dexa
ben considerar. Per ço, a vostra senyoria supliquen sia servit cohoperar, en beneffici del negoci, per los medis que vostra senyoria judicarà ésser més convenients per lo bon assiento d’ell,
que·u rebran a singular mercè de vostra senyoria; y per major inteligència de la matèria donen
a vostre senyoria còpia dels papers referits.»

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havien liurada en scrits ab còpia de tots los papers,
y que·ls havian fet de resposta que estimaven als
senyors deputats la mercè que·ls feyan de donarlos // 171v // rahó de aquestas cosas corrents,
que ells procurarien fer tots los officis que porian y serian convenients per la bona direcció de
aquestos negocis, y que axí en estos com en altres que sien del servey de ses senyories y beneffici de la Generalitat acudiran ab molt gran
voluntat. En aquest mateix die dits senyors deputats y oÿdors, per medi dels dalt dits senyor
don Francisco Gravalosa y Jaume Bru, ciutadà,
enviaren al molt il·lustre bras militar una embaxada donant-los rahó del estat de la contenció
de contrabando, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Sa excel·lència fonch servit, als deu del corrent, explicar als deputats y
oÿdors del General de Cathalunya una real carta
de sa magestat (Déu lo guarde) ab que deia que
sa magestat feya mercè als deputats de que la
competència dels contrabandos etcètera fiat ut
in proxima capitulo sedis Barcinone de verbo ad
verbum usque ad finem qua inserta dices.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dita embaxada a dit molt il·lustre bras militar, la qual havian explicada primer
de paraula y aprés donada per scrits, juntament
ab còpia de tots los papers en ella mencionats; y
que dit molt il·lustre bras los havia fet de resposta que estimaven als senyors deputats la
mercè que·ls feyan de donar-los rahó de aquestas cosas corrents, que ells procurarien fet tots
los officis que porian y serian convenients per la
bona direcció de aquestos negocis, y que axí en
estos com en altres que sien del servey de ses
senyories y beneffici de la Generalitat acudiran
ab molt gran voluntat. // 172r // En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors reberen
en lur consistori, de part de molt il·lustre bras
militar, una embaxada per medi de don Francesch de Cartellà, Miquel Joan Tavarner, donsell, y Jaume de Navel, ciutadà, en resposta de la
per ses senyories feta lo die present, la qual és
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo bras militar nos ha ordenat a saber a vostra senyoria com ha feta embaxada al senyor virrey y capità general del tenor següent: «Lo die de vuy han feta a saber los
molt il·lustres deputats al bras militar lo desconsuelo ab que estavan de que no se assentàs la
contenció sobre las robas de contrabando de la
manera que ses senyories entenian manavan sa
magestat y vostra excel·lència, del que ha tingut
molt sentiment lo bras militar, corrent aquest
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Principat y comtats que·u estimara a singularíssima mercè, y que ha fet nominació de persones
perquè juntament ab los officials de dit bras
acudan a totas las cosas del servey de vostra senyoria, dant-los per an assò larch poder y suplican a vostra senyoria mane experimentar la voluntat ab que sempre lo bras militar acut a servir
a vostra senyoria.»
La qual embaxada manarem a mi, scrivà major y
secretari del General, legís aquella, fent de resposta que estimaven lo bon cuidado y diligència
tenian en cohoperar en lo bon assiento de la
competència, suplicant-los no cessen fins se alcanse lo fi desijat.
Dijous, a XVII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, presents en consistori, reberen de
part de la present ciutat de Barcelona una embaxada // 172v // per medi de don Aleix Semmanat y Jaume de Navel, ciutadà honrat de Barcelona, juntament ab la resposta feta per sa
excel·lència a la embaxada a ell feta per part de
dita ciutat. La qual embaxada és del tenor següent y la resposta feta per sa excel·lència és assí
cusida, signada de letra B.
«Molt il·lustre senyor: Aÿr per la tarda, estant
congregat lo savi Consell de Cent fou servit sa
excel·lència, per medi de Joan Pau Oller, scrivà
de manament, enviar als senyors consellers la
resposta en orde a la embaxada li féu últimament esta ciutat, la qual estarà ab la disposició
que sempre de servir a vostra senyoria y que demana la correspondència d’estas dos casas.»
E ses senyories respongueren que estimaven a sa
senyoria lo bon cuidado y diligència tenian en
las cosas d’esta casa y per al bon assiento de la
competència corrent de la roba de contrabando, suplicant a sa senyoria no cessen fins se alcanse lo fi desijat.
Divendres, a XVIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
reberen en lur consistori una embaxada de part
del molt il·lustre bras militar, per medi de don
Joan de Peguera, Miquel Joan Tavarner y Jaume de Navel, ciutadà, acerca de la matèria corrent de las robas de contrabando, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren, del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A la embaxada que lo
bras militar féu a sa excel·lència en desseta //
173r // de febrer, de que ja vostra senyoria té notícia, fou sa excel·lència servit respòndrer ab un
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1826.
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paper que Joan Pau Oller, scrivà de manament,
donà al protector del bras, còpia del qual se entregà a vostra senyoria, los desigs que en lo bras
militar haurà experimentat vostra senyoria,
sempre de que a estas matèrias se·ls das un corte
en servey de sa magestat y beneffici d’esta província, són part, per a que de nou suplique a
vostra senyoria, quant affectadament pot, que si
son medi aparexerà a vostra senyoria de importancia per a que competèncias tant renyidas se
concilien y assenten lo vulla vostra senyoria
honrar empleant-lo, tenint per cert que no ha
de perdonar a cuidado y diligència que aparega
de importància per a acordar-las, y considerant
que lo medi de la ciutat ha de ser lo més poderós per a alcansar-ho fa saber a vostra senyoria,
com ab altre embaxada per part del bras militar
se suplica a la ciutat, no alse la mà de mediar en
estas matèrias fins a tant que per son medi alcansen lo fi y èxit se desija.»

excel·lència haurà de exequutar los òrdens de sa
magestat.»
A la qual embaxada respongueren que estimaven lo bon cuydado y diligència tenian de mediar estas matèrias y que tenian gran desconsuelo que tant poch obrassen lurs diligèncias, però
que per axò no cessassen en fer diligèncias de
nou per tots los medis possibles fins se alcansàs
lo fi desijat.
174r

Lo paper del qual fa menció la dita embaxada és
lo paper que la ciutat envià lo die de aÿr a ses
senyories, lo qual està cusit en lo present dietari,
signatur de letra B, que comensa: «Sa excel·lència ha vist» etcètera. La qual embaxada, rebuda
per ses senyories, manaren al scrivà major y secretari legís aquella, y legida la continuàs en lo
present dietari, fent a dits senyors embaxadors
de resposta que estimaven molt a dit molt il·lustre bras militar la mercè y bons officis procuraven fer en mediar y alcansar lo assiento de la
contenció corrent de las robas de contrabando.
173v

Dissabte, a XVIIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors presents en lur consistori reberen de part del molt il·lustre Capítol de la Seu
de Barcelona, per medi de don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, y don
Jacinto Descallar, canonge de dita seu, un paper
contenint la resposta que lo excel·lentíssim
lochtinent havia fet a la embaxada que per part
de dit molt il·lustre capítol li fonch feta estos
dies passats, lo qual manaren a mi, scrivà major,
legís aquella y legida continuàs en lo present
dietari, que·s del tenor següent:
«Sa excel·lència desija tant que en tot conega
vostra senyoria ab las veras que ha procurat se
assenten las matèrias corrents sobre la contenció de la roba de contrabando, que per a que
vostra senyoria estiga més entarat del que ha
passat estos dies, dóna vostra senyoria còpia del
paper que respongué a la ciutat, ab que veurà
vostra senyoria que no resta altre àrbitre que·l
de la obediència als òrdens de sa magestat; y axí
espera que son medi de vostra senyoria serà
sempre molt a propòsit per a que los deputats,
conexent sa obligació, sens dilació exequuten lo
que sa magestat mana, pus de altra manera sa
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Diumenge, a XX. En aquest die se féu la festa del
torneig ordinari per los confrares de la confraria
del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi dels militars de la present ciutat, en la qual assistiren los
senyors deputats y oÿdors. Los quals hisqueren
de la present casa de la Deputació entre las tres
y quatre horas de la tarda, consistorialment, ab
los porters y masses devant, y una cobla de manestrils, tabals y trompetes, acompanyats dels
officials del General y present casa de la Deputació. En la qual festa assistí lo excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità
general de la magestat del rey nostre senyor en
aquesta província. En aquest mateix die, acabada la festa del torneig, se tingué sarau en la Sala
dels Reys, lo gasto del qual sarau fonch a costas
y gastos dels mantenedors de dita festa. La qual
sala estava abillada de manera que era cosa de
vèurer.
Dilluns, a XXI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part de la present ciutat, per medi de
don Francisco Sala y Galceran Nebot, ciutadà
honrat de Barcelona, acerca de la componenda
de la contenció de la roba de contrabando, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donaren per scrits, juntament ab còpia de la deliberació feta per lo savi Consell de Cent tingut acerca
de dita matèria a 19 del corrent // 174v // y de la
embaxada feta de part de dita ciutat a sa excel·lència, los quals papers manaren ses senyories a mi, scrivà major y secretari del dit General,
legís aquells, y legits los continuàs en lo present
dietari. La qual embaxada és del tenor següent y
la deliberació feta en lo savi Consell de Cent y
embaxada feta a sa excel·lència són assí cusits,
signats de letra B y C.
«Molt il·lustre senyor: Continuant esta ciutat
los officis que deu en servey de vostra senyoria y
demana la correspondència d’estas dos casas, ha
diligenciat la junta d’esta contenció corrent y ab
contínuades confianças batut lo convenient al
assiento d’ella. Y a 19 del corrent han referit los
senyors consellers y proposat en lo savi Consell
de Cent la resolució ne fa en dita junta, attesa la
qual, dit consell ha fet la deliberació. Còpia de
la qual y de la embaxada en virtut d’ella feta a sa

excel·lència y també referiran a vostra senyoria
los cavallers que la han reportada la resposta del
senyor virrey, per a que de tot tingue notícia
vostra senyoria, com també és juste la tingue de
la disposició d’esta ciutat, que obrarà los effectes li seran possibles en servey de vostra senyoria.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven moltíssim los officis feyen los
senyors consellers y savi Consell de Cent a ses
senyories, suplicant-los no cessen fins se alcanse
lo fi desijat, del que en la occasió ho tindrian en
la memòria.a
175r

Dimecres, a XXIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de
part de la present ciutat, per medi de don Francisco de Surribas y Joseph Mora una embaxada
acerca de la matèria corrent, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren per scrits juntament ab còpia de la resposta de sa excel·lència
feta a la embaxada de la ciutat, la qual embaxada
és del tenor següent, y la resposta feta per sa excel·lència a la ciutat és assí cusida. Signatur de
letra B.
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr reberen los
senyors consellers, per medi de Montserrat
Puigvert, scrivà de manament, la resposta de sa
excel·lència feta de última embaxada d’esta ciutat. Y legida y ponderada en la junta d’estas
matèrias deliberà se das còpia a vostra senyoria.
Offereix esta ciutat fer quants officis li sien possibles per a que·s dirimesca esta contenció y tingue ja lo assiento que·s desija, esperant de la
prudència y parts de vostra senyoria tals inteligències (com ho suplica) que ab ellas vinguen
a consolidar-se matèrias tant graves al major servey de sa magestat y beneffici de la Generalitat,
experimentant sempre nostres accions que correspondran an que demana la uniformitat d’estas dos casas.»
La qual embaxada y resposta rebudes per ses
senyories manaren a mi, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, legís aquells y legits
las continàs en lo present dietari, // 175v // responent a dits senyors embaxadors que estimaven la mercè que la ciutat los feya y que restavan
desconsolats que tampoch aprofitas lur medi,
però que·ls suplicave no cessassen en fer las diligèncias convenients fins a tant se alcanse lo fi
desijat. En aquest mateix die, los molt il·llustres
senyor deputats y oÿdors presents en lur consistori reberen un recaudo de part del molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat, explia. a continuació una deliberació i dues cartes, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1827.
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cat per los molt il·lustres reverents senyors Luis
Cassador y Francesch Pagà, canonges de dita
Seu, los quals feren sabidors a ses senyories com
lo rey nostre los havia scrit lo quant importava
fer pregàrias per la bona pau y concòrdia dels
princeps christians, y que axí havian resolt tràurer lo die de demà lo Santíssim Sagrament en
dita Seu, suplicant ses senyorias fossen servits
acudir en dites pregàries, que dit molt il·lustre
Capítol ho estimarà y tindrà a singular mercè y
favor de ses senyories E ses senyories respongueren que estimaven la mercè y honra que dit
molt il·lustre Capítol los feya en donar-los notícia de ditas casas y a ells procurarien ab tot effecte donar gust a dit molt il·lustre capítol si la
occupació de lurs negocis los done loch. En
aquest mateix die, tenint notícia ses senyories
que lo senyor don Joan Sans, comtea de Atarez,
venia en lo consistori de ses senyories en companyia de altres cavallers a dar un recaudo ordenaren encontinent ses senyories que los senyor
oÿdors militar y real hisquessen a rèbrer-lo ab
los porters y masses devant al entrar de la sala
del reys havent exit a rebrer-lo al peu de la escala lo scrivà major y secretari del General acompanyat // 176r // de molts officials de la present
casa y axí ab dit acompanyament entrà en la sala
del consistori y dit senyor comte se assentà a mà
dreta del senyor deputat eclesiàstich ab una cadira de vellut que ja a postas y havia y los demés
cavallers se assentaren ab cadires vermelles. Y
precehides les degudes cortesias dit senyor
comte digué que suplicava a ses senyories fos
servit dexar y emprestar-los la plassa del born
per lo diumenge primer vinent per un desafiu
del torneig que·i havia, ab la música y demés
aparatos de aquella, y la sala dels reis per lo sarau, comforme en altres occasions s’és acostumat, que ell y las demés personas militars ho rebrian de la mà de sa senyoria a singular honra y
mercè. E sa senyoria parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich respongué que estimaven la honra
que sa senyoria y lo bras militar feya al consistori en demanar-ho perquè no sols la plassa y la
sala dels reis per tenir dit sarau però encara qualsevol cosa que·s puga fer en servey de sa senyoria y mercè, lo que dit senyor comte agrahí la
honra y mercè li feya lo consistori. Y precehint
les degudes cortesias se alsaren y dit senyor
comte fonch acompanyat per dits senyor y oÿdors y masses y demés officials fins al cap de la
escala de la present casa, y manaren ses senyories que·u fos feta la present nota en lo dietari.
Divendres, a XXV. En aquest die, lo doctor en
medicina talis Castello constituït personalment
en lo consistori de ses senyories mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories ha fet relaa. comte interlineat.
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disposat, que a més de fer del servey de Déu los
dits deputats ho rebran a singular mercè de la
mà de vostra excel·lència.

ció com lo magnífich Joseph de Urrea, racional
del General y present casa de la Deputació, està
detingut de malaltia corporal per la qual jau en
lo lit y no li és possible acudir la obligació de
son offici, lo que diu per haver-lo visitat y visitar-lo de present.

A la qual embaxada fonch servit sa excel·lència
respòndrer que ha procurat ab moltas veras que
observàs aqueixa constitució com fins vuy han
vist en totas las occasions se han offerit, y que
havent fet assí algunas diligèncias té scrit al rey,
nostre senyor, sobre de axò representant-li exa
constitució. // 177v // Y sa magestat és estat servit respòndrer-li que en tota esta primavera ni
stiu fins al mes de novembre no·s donat libertat
a ningun esclau, ans bé se·ls donàs sou de ponas
voja perquè servissen en las galeras; y que en tot
desijava la observança de las constitucions y en
particular aqueixa.

En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors, per medi del molt reverent, noble y magnífich senyors fra don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, don Joan Semmanat y Bernat
Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat una embaxada acerca de la
detenció se fa en las galeras dels forsats que han
acabat son temps; la qual és del tenor següent:
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Christòphol Domínguez del Principat de Cathalunya y
en la ciutat de Barcelona domiciliat, casat ab Angela Guiu, natural de la mateixa ciutat, fonch en
ella condempnat a servir remant en las galeras de
sa magestat per temps ade sis anys, que lo comensaren a còrrer als últims de janer del any
1033, y com hagen discorreguts los dits sis anys,
que era lo temps de sa condempnació y per lo
cap. 20 de les corts celebrades en lo sereníssim
senyor don Phelip segon en la vila de Monçó en
lo any 1585 que·s const. última, sots títol «De
penas corporals» estiga disposat que qualsevol
que sia estat condempnat en dit Principat y
comtats per qualsevol jutges coofficials tant //
177r // ecclesiàstichs com seculars y tants reals
com de baró, a servir en ditas galeras per remar o
altrament, que en haver cumplit lo temps de sa
condempnació hagen de ésser treta de ditas galeras y no sie més detingut en aquellas, y axí mateix està ordenat que los deputats del General de
Cathalunya, instats o requests per qualsevol persona, hagen de instar se cumpla lo contingut en
aquell, y no obstant que per descàrrech de sa
obligació los dits deputats per medi de son síndich hagen suplicat a vostra excel·lència fos servit que dit Domínguez fos tret de ditas galeres, y
haver-los vostra excel·lència fet mercè manar als
officials de aquellas restituïssen dit Dominguez
en sa pristina libertat, no sols no han cumplit als
òrdens y manaments de vostra excel·lència, però
encara tenint noticia dits officials de la instancia
feyan dits deputats lo ha repat de nou, fent-li novas opressions amanesant que en tota la vida lo
traurian de ditas galeras. E com ditas cosas sian
expressament contra la dita constitució y altres
aplicables, y en manifesta violació y contrafacció
del disposat en aquellas. Per tant y altrament los
deputats del General de Cathalunya, acudint a
vostra excel·lència extrajudicialment per medi
de la present embaxada suplican a vostra excellècia sia servit manar se exequute lo contengut
en dit capítol de Cort comforme en aquell està

Dissabte, a XXVI. En aquest die, ses senyories reberen en lur consistori un plech del embaxador
del General en cort de sa magestat dins del qual
se trobà un memorial per dit embaxador a sa
magestat donat, lo qual legit manaren fos cusit
en lo present dietari. Consuatur papirus signatur littera A.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en
medicina Luýs Brossa migjensant jurament en
mà y poder de ses senyories ha fet relació com
Jacinto Vernet, mercader, ajudant comú del
Racional y regent los comptes del dit General,
està detingut de malaltia corporal ab febra contínua, per rahó de la qual no li és possible acudir
a la obligació de son offici, lo que diu per haverlo visitat y visitar-lo de present; la qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.
Diumenge, a XXVII. En aquest die se féu la festa
del desafiu del torneig en lo Born, en la qual
festa assistiren los senyors deputats y sa excel·lència de la mateixa manera que a la festa de
vint del correnta.
178r
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En aquest mateix die acabada dita festa se tingue sarau en la sala dels reis de la present casa
per los caps de quadrilla de dita festa, hon assistí la gent més lustrosa de la present ciutat.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per medi dels
molt reverent noble y magnífich senyors lo doctor Francisco Tavarner, canonge de la Seu de
Barcelona don Francisco Gravalosa y Jacinto
Sala, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent una embaxada
suplicant-la ab ella sia servida suplicar a sa maa. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1827.

gestat lo bon assiento de la contenció de la roba
de contrabando, la qual explicaren primer de
paraula y aprés donaren per scrits, del tenor següent:

llers una embaxada fent-los a saber la nominació
de embaxador per part de la ciutat feta per sa
magestat la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren per scrits del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya estan ab lo agrahiment degut a
las contínuades mercès tenen rebudes de mà de
vostra senyoria, y ab nous desigs se offerescan
moltas occasions per a poder-se emplear cosas
del servey de vostra senyoria y manifestar esta
gratitut ab deguda correspondència y si bé confian que lo medi de vostra senyoria ab sa magestat (Déu lo guarde) ha de obrar los effectes que
de tant poderosa intercessió se poden esperar en
beneffici de aquest Principat. Ab tot, de nou a
vostra senyoria suplican sie servit continuar las
comensades diligèncias fins // 178v // a tant se
ajusten del tot las diferèncias que tant afligida
tenen la Generalitat de que vostra senyoria ab
son piados zel ha mostrat tenir viu un sentiment
y procurat ab tantas veras lo reparo, que dits deputats restaran ab perpètua memòria de servir y
estimar tant singular mercè de la mà de vostra
senyoria».

«Molt il·lustre senyor: A Hierònym de Navel,
ciutadà honrat de Barcelona, envià aquesta ciutat per son embaxador a la cort del rey nostre
senyor per a suplicar a sa magestat lo que ab instruccions se li ordenarà suplica la ciutat a vostra
senyoria mane honrar se legaria ab les cartes
convenients a favor d’esta ciutat y en recomendació de dit embaxador que suplica sie servit
vostra senyoria manar scriurer mediant las quals
connfia serà dit embaxador ben rebut y obtindrà del rei nostre senyor lo bondesig que·s
confia restant a esta ciutat singular memòria de
servir a vostra senyoria esta mercè ab las demés
té rebut de fama».

A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarien ab lo savi Consell de
Cent y de la resolució se pendria ne farian sabidors a ses senyories.

Mars MDCXXXVIIII
Dijous, a III. En aquest die, lo molt reverent
Onoffre Ciurana canonge de la // 179r // Sancta
Iglésia de Roma, present en lo consistori de ses
senyories ha dit y explorat a ses senyories que en
la causa que mossèn Francesch Fitor, procurador fiscal del General y el dit canonge Ciutana
aporten ab lo reverent Rafel Bonastre, ajudant
primer del scrivà major devant ses senyories té
per suspecte a dit Francesch Fitor en dita causa
per les causes y rahons que ell té ben sabudes,
las quals no vol explorar sino que se offereix jurar en mà y poder de ses senyories tenir-lo per
suspecte, suplicant a ses senyories sien servits,
attès lo jurament que ell offereix prestar, nomenar alguna persona abta y convenient per procurador fiscal dita; causa lo qual jurament fonch
prestat en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich. Y encontinent ses senyories attès lo demunt dit nomenaren persona hàbil y sufficient
en procurador fiscal, com largament és de vèurer en ladeliberació feta lo die present, a la qual
se ha relació.
Dissabte, a V. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors per medi dels senyors Francesch
Xammar, donzell, y Josep Móra, ciutadà, de
part dels molt il·lustres // 179v // senyors conse939

A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven en lo que és rahó la mercè los feyan
en donar-los rahó de la deliberació feta en lo savi
Consell de Cent y que acudiran a tot lo que sie
del servei de sa senyoria ab la puntualitat y effecte
que las obligacions confessan tenir a sa senyoria y
la uniformitat d’estas dos casas demanan.
En aquest mateix los senyors deputats y oÿdors
enviaren als molt il·lustres senyors consellers
una embaxada repostada per don Francisco Grimau y Bernat Valencas, ciutadà, en resposta de
la feta per dits senyors consellers lo die present a
ses senyories la qual largament explicaren primer de // 180r // paraula y aprés donaren per
scrits del tenor següent:
Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya estiman en lo que és rahó la mercè
lo die present rebuda de vostra senyoria ab la embaxada és estat servit fer-los, y donar-los ab ella
part de la deliberació feta per lo savi Consell de
Cent en orde a enviar a sa magestat Hierònym de
Navel per a suplicar a sa magestat lo que ab sas
instruccions se li ordenara, y tenen particular
gust de que se offeresca occasió mostrar lo desig
tenen de servir a vostra senyoria com ho faran ab
molt gran voluntat, scrivint a sa magestat y a las
personas que convinga en recomendació del embaxador y dels negocis de sa embaxada que gustaran tingan los successos a medida del desig de
vostra senyoria y quals convé al beneffici d’esta
ciutat. Y axí suplican a vostra senyoria sie servit
obren los deputats en esta y altres occasions que
convingan en beneffici de la ciutat que las obligacions confessan tenir a vostra senyoria y al uniformitat de las dos casas demanan.
A la qual embaxada respongueren dits senyors
conselleres que estimaven a dits senyors depu-
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tats la mercè los feyan suplicant-los no cessen en
fer-la y en fomentar a dit Hierònym de Navel ab
cartas y demés deligèncias a dits senyors deputats ben vistas, que la dita present ciutat ho
tindrà en perpètua memòria en totas las occasions se afferiran.
180v

Dimecres, a VIIII. Primer dia de quaresma. Festa
de sant Pacià.

181r

Dilluns, a XIIII. En aquest die, los senyors deputats anaren consistorialment ab los porters y
masses devant acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació en casa del
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta provincia, // 181v
// lo qual per medi de Joan Pau Oller scrivà de
manament los havia enviats a sercar; y arribats a
sa presència procehint las deguas cortesias se assentassen ab cadiras que ja sa excel·lència tenia
aparellades hi·ls digué com sa magestat (que
Déu guarde) hauria pres resolució en rahó de la
exequució de la pragmàtica de fortificacions y
cridas de francesos comforme estava en un paper
los donà y aprés de donat dit paper los digué que
també sa magestat havia presa ressolució en la
competència dels contrabandos en la forma que
contenia un altre paper, còpia dels quals los
donà; y rebuts dits papers per dits senyors deputats procehits les degudes cortesies respongueren que·ls mirarien y se alsaren y se’n tornaren
ab lo mateix acompanyament en la present casa;
y legits dits papers per mi, scrivà major y secretari del general manaren fossen continuats y cusits
en lo dietari de la present casa, signats de letras A
i B, que són los següents:
Sa magestat en carta de quatre del corrent mes
de mars me mana diga a vostra senyoria que havent-se-li presentat per part de vostra senyoria y
ab carta sua alguns papers que tocan a la pretenció que té vostra senyoria de ser contra constitució la publicació de la pragmàtica que s’és feta
per a la contribució de las cent mília liures per
les fortificacions y també las cridas que se és publicada contra los francesos obligant-los a pèndrer licència per scrits per a viurer en esta província ha resolt, ab parer del consell supremo de
Aragó, que no·i ha per a què oir son embaxador
de vostra senyoria ni causa per a detenir-se en
aquella cort, y axí li ha demanat se’n torne y a
mi ques desenganye a vostra senyoria de la pretensió que té en ser estas dos cosas contra constitució, pus són regalias en que no·s pot posar
dubte que tocan a sa magestat y que la pretensió
de vostra senyoria en elles és voluntaria y sens
fonament algú.a

182v

[...] del General de Cathalunya fos servit manar
que Christòphol Domingues, del Principat en
la ciutat de Barcelona domiciliat y casat, fos tret
de las galeras de Espanya ahont està detingut
attès havia cuplit lo temps de sa condempnació
y que se exequutàs lo disposat en lo cap. 20 de
las corts celebrades per lo serenissim senyor don
Phelip 2on. en la vila de Monçó que·s constitució última tit. «De penas corporals». E com dits
Domingues no sie estat tet de ditas galeras y
restituït en sa pristina libertat antés bé contra la
mente y disposició de dita constitució y contra
la expressa voluntat de dit Domingues li hagen
assentat plaça de bona (...) en ditas galeras, lo
que·s en manifesta violació y contrafacció de
dita constitució y de la libertat que gosan los
habitants y poblats en aquest principat. Per
tant, los dits deputats instats dels clamors y
quexas del dit Domingues y per a acudir a la
obligació de sos officis tornan ab esta segona
embaxada a suplicar a vostra excel·lència extrajudiciament que per observança de la dita constitució que vostra excel·lència té jurada sie servit
manar que encontinent lo dit Dominguez sia
tret de ditas galeras per a que gose de la libertat
li és concedida per las generals constitucions,
privilegis, observanças y consuetut del present
Principat, que los deputats ho rebran de vostra
excel·lència a singular gràcia y mercè.
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells havian reportada a
dita sa excel·lència la dita embaxada la qual li
havian explicada primer de paraula y aprés li havien donada per scrits. y que sa excel·lència los
havia fet de resposta que miraria lo paper y tornaria resposta a dits senyors deputats.
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a. a continuació dues cartes i una ressolució, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1828.
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En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors per medi del noble y magnífichs senyors
don Miquel de Rocabertí y Bernat Valencas, enviaren als senyors consellers de la present ciutat
una embaxada donant los rahó del que se hyavia
innovat acerca de la contenció de la roba de
contrabando la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Tenint los deputats del
General de Cathalunya molt presents las mercès
rebudas de vostra senyoria y fent la deguda estimació de aquellas ab la mateixa conformmitat
continuada antre estasa dos casas diuen a vostra
senyoria que dilluns a 14 del corrent fou servit
lo senyor virrey enviar-ho a sercar, y arribats a sa
casa los digués com sa magestat (Déu lo guarde) havia pres resolucció en rahó de la exequució de la pragmàtica de fortificacións y cridas de
francesos conforme estava en un paper los dona;
y aprés de donat dit paper los digue que també
a. estas interlineat.

sa magestat havia presa ressolució en la competència de contrabando en la forma que·s contenia en altre paper que sa excel·lència donà a
dits deputats, còpia dels quals se donan a vostra
senyoria, a qui suplican sie servit manar-los sensurar y ab la sua acostumada pridència y maduresa advertir a dits deputats lo que poden y deven obrar en estas matèrias en servei de sa
magestat, beneffici, indempnitat de aquestos
principats y comtats y de aquesta ciutat y de sos
privilegis exempcions y prerrogatives, que dits
deputats en una cosa y altra estaran sempre attents y emplearan sas accions ab las veras que
demanan las obligacions de lur offici y la uniformitat d’estas dos casas.
A la qual embaxada fonch fet de resposta que mirarien los papers y legiran aquells a la setsena y
que si convindrà ajuntar lo savi Consell de Cent
lo juntaran y de la resolució ne donaran rahó a
ses senyories y que estigan certs que en tot lo
que poran procuraran donar gust a ses senyories.
183v

Dissabte, a XVIIII. En aquest die, constituits personalment en lo consistori de ses senyories los
honorables Sebastià Claret, fuster, y Gabriel Ferrer, manyà, ciutadans de Barcelona, mitjansant
jurament en mà y poder de ses senyories feren la
relació següent, la qual legida per mi, scrivà major y secretari del General, manaren fos assí originalment cusida, signada de letra A.a
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Dimars, a XXII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment ab cotxos
ab los porters y masses devant acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació en casa del senyor virrey, lo qual lo
mateix die per medi de Montserrat Puigvert,
scrivà de manament, los havia enviats a sercar. Y
arribats a sa casa se assentaren per son orde ab
cadires que ja per dit effecte estavan aparellades
y sa excel·lència los digué que ell a quatorse del
corrent, havent-los enviats a sercar, los havia
donats dos papers: lo hu acerca de la pragmàtica
de fortificacions y altre acerca de la composició
que sa magestat los feya mercè de la contenció
de les robes de contrabando; y que havent passsat tants dies no havia tingut resposta y que axí
deia a sa senyoria la prengues ab la brevedat fos
possible per lo que ell esperava anar-se’n dins
breus dies en Perpinyà y desijava dexar assentada dita competència. E oit y entès dit recaudo
per sa senyoria, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich digué que lo endemà que sa excel·lència
fonch servit fer-los mercè donar-los dits papers
ajuntaven la Divuitena nomenada per dit effecte
en lo qual se legí lo medi donat per sa excel·lèna. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1829.
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cia hi·s resolgué que pus la ciutat era lo medi en
esta matèria se fes a saber a la ciutat per a que·ls
aconsella lo que devian fer, y que encara // 184v
// la ciutat no·ls havia tornat resposta però que
sa senyoria procuraria solicitar-la y de la resolució que·s pendria ne tornarian resposta a sa excel·lència, de qui esperaven tot bon succés en
esta matèria. Procehint entre sa excel·lència y
senyoria altres paraules de cumpliment y ab la
seremònia acostumada se alsaren hi·s despediren de sa excel·lència tornant-s’en ab lo mateix
acompanyament en la present casa, ordenant
se’n fes la present nota en lo dietari.
Dimecres, a XXIII. En aquest die, los senyor deputats y oÿdors presents en lur consistori reberen de part de la present ciutat per medi de
Francesch Xammar donsell y don Francisco de
Surribas un recaudo del tenor següent dient
que sa senyoria havia pres resolució acerca del
contingut ab la embaxada de part de ses senyories a dits senyors consellers feta a setse del corrent, per lo que estaven aguardant la resposta
que·ls enviaria son embaxador Hierònym de
Navel, al qual tenian donats certs òrdens acerca
de dita matèria, y que estiguesen certs, que la
ciutat no perdrà punt en obrar tot lo que convinga en beneffici del negoci. E ses senyories
respongueren que estimaven en lo que era rahó
la mercè los feyen suplicant-los no dexassen de
obrar fins a tant que esta competència tinga lo fi
desijat.
En aquest mateix die, dits senyors deputats y
oÿdors per medi del molt reverent y magnífich
senyor don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la seu de Barcelona, don Joachim Margarit y
de Reguer y Jacinto Sala, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor loctinent y capità general de sa magestat
en aquesta provincia tercera embaxada acerca //
185r // de no voler permètrer que los forsats que
han acabat lo temps de lur penitència y condempnació sien trets de ditas galeras; la qual
embaxada és del tenor següent:
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los continuos clamors y quexas de Christòphol Dominguez y de altres forçats que després de haver
acabat lo temps de lurs condempnacions estan
detinguts tornen tercera vegada a suplicar a vostra excel·lència que per observansa de las generals constitucions, y assenyaladament de la última, col·locada en lo títol «De penas corporals»,
sie servit manar als officials y ministres de las ditas galeras traguen de aquellas al dit Christòpol
Dominguez y demés forçats que han cumplit
son temps. Y si bé vostra excel·lència és estat
servit ab la resposta de la última embaxada digué té orde del rei nostre senyor de no permè-
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trer se done libertat a forsat algú encara que sia
acabat lo temps de sa condempnació fins ésser
passat lo estiu, per convenir de aqueixa manera
al bé públich, no·s poden persuadir dits deputats que lo real ànimo de sa magestat estiga informat de que tal detenció en contra ab las generals constitucions de Cathalunya. Per tant,
los dits deputats ab esta tercera embaxada tornan a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment sia servit manar als dits officials de las galeras a càrrech de qui està traguen de aquellas al
dit Domínguez y demés forsats, restituint-los
en sa pristina libertat que tenen per cert que
com axí sia de justícia sa magestat nos disgustarà d’esta acció y los deputats ho rebran a singular gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories en lur consistori que ells havian reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havian explicada primer de
paraula y aprés donada per scrits y que sa excel·lència rebuda aquella los havia respost que
miraria lo paper y tornaria resposta a dits deputats.
185v

Dissabte, a XXVI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors per medi dels molt reverent y
magnífich senyors lo doctor Francesch Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona Fancesch
Joan de Vergós, donzell, y Bernat Valencas,
ciutadà enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta provincia una embaxada contenint la resposta del recaudo per sa excel·lència a
dits senyors deputats donat a 14 del corrent
acerca de la competència y componenda de la
contenció de las robas de contrabando, la qual
és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Després
que vostra excel·lència fou servit explicar als deputats del General de Cathalunya que sa magestat (Déu lo guarde) ha resolt que la competència dels contrabandos ab lo dependent d’ella se
assente y componga en la conformitat del paper
donà vostra excel·lència als dits deputats, // 186r
// dient ésser còpia de altre enviat per sa magestat, vist que ab ell se enclou la mediania de la
ciutat de Barcelona y que·ultra dels inconvenients resultan de aquell per lo General té algunas discrepàncies en lo substancial ab lo donat
per a la ciutat a 29 de octubre, que·s lo mateix
donà vostra excel·lència als dotse de febrer, ho
reportaren a la dita ciutat per a que los aconsellàs lo que devien fer a major servei de sa magestat y beneffici del Principat. La qual a 23 del
corrent ha respost que pres sa magestat se servit
de calificar sa mediania y que lo generós pit de
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nostre rei y senyor no·s declina de las humils peticions de sos fahels vassalls, havia tornat a suplicar a sa magestat fos servit per sa clemència millorar lo partit del General. Havent vostra
excel·lència significat no estar a sa disposició
millorar-lo y dits deputats en la mateixa conformitat han suplicat lo mateix ab confiansa han de
ésser oits y aconsolats, majorment si vostra excel·lència és servit afavorir y honrar esta demanda com ho suplican dits deputats a vostra excel·lència que restaran ab novas obligacions de
servir tant assenyalada honra y mercè».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories que ells havian reportada a sa
excel·lència la dita embaxada la qual li havian
explicat primer de paraula y aprés donada per
scrits de la manera los era estat ordenat, y que sa
excel·lència rebuda aquella havia respost que
miraria lo paper y tornaria resposta a ses senyories. En aquest mateix die, ses senyories consistorialment, en la tarda, ab los porters y masses
devant acompanyats dels officials del General y
casa de la Deputació anaren en casa del excellentíssim senyor lochtinent de sa magestat en
aquesta província, lo qual per medi del secretari
Miquel Perez los havia enviats a sercar. Y arribats a sa presència se assentaren ab cadiras que
ja per dit effecte estaven aparellades y allí los explica los avisos serts tenia de que lo frances volia
occupar y entrar en los comptats de Rosselló y
que axí bé prevenia una armada de galeras y altres veixells per donar no se // 186v // sabia sobre ahont, y que en nom de sa magestat lo deya
se previnguessen perquè en cas succehís lo cas
nos trobassen descuidats fent per a daç totas las
diligencias convenients per la bona defensa de
aquest Principat y comtats. E ses senyories per
orgue del senyor deputat ecclesiàstich respongueren que estimaven a sa excel·lència la mercè
los feya de donar-los rahó del intent de las armas francesas y que ells procurarien fer totas las
diligèncias possibles en prevenir-se imitant en
tot los vestigis de sos passats si y comforme los
capítols de cort. Y feta esta resposta se alsaren
hi·s despediren de sa excel·lència fent-se las
acostumades cortesias y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament, y que·n
fos feta nota en lo pesent dietari.»
Dimars, a XXVIIII. En aquest die, lo reverent Gabriel Prats, prevere benefficiat en la iglésia de
Cambrils, com a procurador ab bastant poder
de Francesch Salomera, una de las guardas ordinàrias de la Bolla de la taula de la // 187r //
present ciutat de Barcelona, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Miquel Marques notari ciutadà de Barcelona aa ... en dit
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.

lomeu, pintor, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari.a // 188r // En aquest mateix die, los
senyors deputats reberen del doctor Francesc
Puig, embaxador del General de Cathalunya en
cort de sa magestat un plech, dins del qual enviava lo memorial se havia fet en Madrit, lo qual
havia presentat a sa magestat acerca de la justícia
de lo General en la contenció de las robes de
contrabando, lo qual manaren fos assí originalment cusit, signat de letra A.

nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinària de la bolla de la present ciutat
que dit son principal obté en favor de ell, dit
Gabrial Prats, ab los salaris y emoluments al dit
offici pertanyents suplicant a ses senyories que
attès lo dit offici és dels antichs y per consegüent dels que·s poden vèndrer y alienar fossen
servits admètrer-hi la dita renunciació y provehir aquell en son favor que ell en nom del dit
son principal ho rebrà de la mà de ses senyories
a singular gràcia y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y
en quant podien y per capítols de cort los és lícit
y permès y no altrament. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XXX. En aquest die, constituhït personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Miquel Vilanera, lo qual,
mitjensant en mà y poder de ses senyories, ha
fet relació com Salvador Thomàs, sastre ciutadà
de Barcelona, vuy pres y detingut en los càrcers
de la present casa, com a debitor al General, per
la bolla de Vilafranca de Panadés, trienni 1635,
està malalt ab febra contínua ab molt gran perill
de sa vida, de tal manera que si no·l traurien de
aquella és indubitat si moriria, lo que diu saber
per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La
qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
187v

Dimars, a V. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors reberen per prop, de cònsols de la vila
de Vilà, una carta ab la qual donen avís a ses
senyories de les prevencions y intents tenen las
armas francesas de entrar en los comtats de Rosselló. La qual rebuda y legida aquella manaren
fos originalment cusida en lo present dietari,
signat de letra B.
188v

Dissabte, a VIIII. En aquest die, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del dit General
reberen en lur consistori una carta del doctor
Francesch Puig, embaxador en cort de sa magestat, juntament ab còpias de sis memorials
donats per dit embaxador a sa magestat fahents
per los negocis de sa embaxada, los quals legits
manaren fossen cusits en lo present dietari, signats de letras A, B, C, D, E, F.b
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Dijous, a XIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Luýs Brossa mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació que ell visità a Jacinto Vernet, mercader,
ajudant comú del Racional, regent los comptes
del General, lo qual té una insisió en lo bras dret
prosehïda de una sangria que li feren en la última malaltia, per la qual li és impedit en poder
scriurer molt continuadament, y que judica que
per acabar-se de curar perfetament ha menester
quinse dies o tres semmanes. La qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.

190r

Dimars, a XVIIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, acceptat lo ecclesiàstich y militar, absents de la present ciutat, anaren entre las
tres y quatre horas de la tarda en casa del ex-

Abril MDCXXXVIIII
Dissabte, a II. En aquest die, constituhït personalment en lo consistori de ses senyories lo reverent Matheu Torres, prevere en la Seu de la
present ciutat, benefficiat, com a procurador ab
bastant poder del reverent Pau Coll, prevere en
la iglésia parrochial de santa Maria de la Mar,
benefficiat credenser de las sedas de la bolla del
General de la taula de la present ciutat de Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Ramon Balle, notari públich de Barcelona, al primer del present y corrent més de
abril, com dit notari ab ses certifficatorias letras
ne fa fe, en dit nom ha renunciat en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de credenser de les
sedas, que dit son principal obté, en favor del
dit reverent Matheu Tous, suplicant a se senyories fossen servits, attés dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vendrer y alienar, admètrer-li
dita renunciació y provehir aquell de son favor,
que ademés de justícia ho rebrà de la mà de ses
senyories a singular gràcia y mercè. E ses senyories admeteren la dita renunciació si y en quan
podien y per capítols de cort los era lícit y
permès. Presents per testimonis Jacinto Bartho-
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a. a continuació: Informe Extrajudicial de palabra por los
Diputados del General del Principado de Cataluña. A instancias del doctor Francisco Puig Canónigo de la Santa Iglesia de
Tortosa, su Embaxador en la Corte de su Majestad. Por el Doctor Márquez de Cisneros sobre los procedimientos hechos por los
oficiales reales, y de la Capitanía General de dicho Principado
en las Aduanas, y Magazenes del General de las Villas de Matarón, y Arenys, por ocasión de ropoas, y mercaderías de contrabado. Madrid. Andrés de la Parra - 1639. 13 fols. 32 cm.
(ACA, Generalitat. Dietari no 43) Vegeu, també: BC: F. Bon
5121, 5355; BU: B. 54-1-17.
b. a continuació un imprés com el de la nota 97, i també quatre cartes i un memorial, transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1829.
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ab lo paper que vostra excel·lència se serví donar-los a denou del corrent mes de abril diu haver-los fet, representant a sa magestat lo que tenian suplicat a vostra excel·lència acerca del
assiento de la controvèrsia de robas de contrabando, que és estat molt comforme a la confiansa que de vostra excel·lència han tingut sempre y tenen los deputats, y per quant per sa part
y de la present ciutat, per medi de sos embaxadors se ha suplicat a sa magestat, ara de nou,
que dit assiento tinga altre modo del que està
contingut en lo paper donà vostra excel·lència a
quatorse de mars passat a dits deputats de que
se aguarda, la resposta de sa magestat, confiant
de sa real clemència que·ls farà mercè Y se ha
donat rahó a la dita ciutat de aquest últim paper
de vostra excel·lència com a medianera que·s en
lo negoci. Per ço, a vostra excel·lència suplican
humilment dits deputats que, continuant los
bons officis fins assí té fets, se servesca intercedir
ab sa magestat per a que los fassa mercè en lo
que per part de dits deputats y de la ciutat se ha
suplicat a sa magestat, que ab lo favor de vostra
excel·lència confian alcansar lo que·s desija en
beneffici del principat, que·u tindran de vostra
excel·lència a singular gràcia y mercè.»

cel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat en aquesta província, lo qual los
havian enviats a sercar per medi de Joan Pau
Oller, scrivà de manament. Y arribats en sa
presència se assentaren ab cadiras que ja estaven
aparellades, y sa excel·lència, estava purgat en lo
lit precehint les acostumades seremònies, los
donà y entregà de part de sa magestat un paper
acerca de la composició de la contenció de la
roba de contrabando. Lo qual paper rebut per
ses senyories, fent les degudes cortesies, se alsaren hi·s despediren de sa excel·lència y se’n tornaren en la present casa, y manaren al scrivà major legís dit paper hi·l continuàs en lo present
dietari. Y és del tenor següent:
«Havent representat a sa magestat lo que vostra
senyoria me demanà ab embaxada feta en vinty-sis de mars passat per lo doctor Francisco Tavarner, canonge de esta Santa Iglésia, Francisco
Vergós y Bernat Valencas, sobre lo assiento de
la roba de contrabando, se serveix sa magestat
de respondre’m en carta de 11 del corrent mes
de abril que si vostre senyoria no se ajusta encontinent a concordar esta contenció, en la
conformitat del que diguí a vostra senyoria en
un paper que doní a vostra senyoria en 14 de
mars, que procehesca contra vostra senyoria per
los térmens que de justícia se deu. Ham aparegut dir-o a vostra senyoria per a que prengan resolució sens gènero de dilació, pus no fent-ho
no podie excusar lo passar avant y obehir los òrdens de sa magestat».
190v

Dissabte, a XXIII. En aquest die, en la tarda, ses
senyories ajuntaren las diverses persones eletas.
En la qual junta sea llegí dit paper per a que
aconsellasse’n a ses senyories lo que devien fer y
obrar acerca del contengut en dit paper.

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havien reportada la
dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual explicada y rebuda los havia respost que miraria lo
paper y tornaria resposta, y que estiguessen
certs los deputats que tot lo que ell poria fer en
beneffici del Principat y de sa senyoria ho faria.
191v

Diumenge, a XXIIII. Festa de Pascua de Resurecció.
Dilluns, a XXV. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del doctor Francisco Tavarner, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, don Francisco // 191r // y Joseph Móra,
ciutadà honrat, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat
en aquesta província una embaxada en resposta
del paper per sa excel·lència donat a dits deputats als vint-y-tres del corrent, la qual explicaren
primer de paraula y aprés donaren per scrits, del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya estiman a vostra excel·lència com és just la mercè y favor que
a. a continuació ratllat, sel.
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En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors del dit General, per medi dels molts reverent y magnífichs senyors don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll, Francesch Joan de
Vergós, donzell, y Bernat Valencas, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent una embaxada acerca de la
contenció de las robas de contrabando, juntament ab còpia de un paper que lo senyor virrey
donà a dits deputats a vint-y-tres del corrent
acerca lo assiento de dita controvèrsia, la qual
explicaren primer de paraula y aprés donaren a
dits senyors consellers juntament ab còpia de
dit paper. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Sa excel·lència, a 19 del
corrent, fonch servit enviar a sercar los deputats
del General de Cathalunya hi·ls donà lo paper
del qual se dóna còpia a vostra senyoria que com
vostra senyoria sia en açò medianera de qui han
sempre experimentat dits deputats tants bons
officis y encara no tinga vostra senyoria resposta
de sa magestat, per ço, suplican a vostra senyoria
sie de son servey continuar aquells axí ab sa magestat, a effecte que de sa real mà se conseguesca

la mercè que per part de vostra senyoria y de dits
deputats se li ha suplicat en la matèria corrent de
la controvèrsia del contrabando, com ab sa excel·lència, per la intercessió ab sa magestat, y altrament tot lo que aparega a vostra senyoria per
la bona direcció del negoci, que ab tant efficas
medi, com és lo de vostra senyoria, confian dits
deputats que tot tindrà bon èxit en servey de sa
magestat y beneffici del Principat».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dalt dita embaxada a dits molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, la qual havian
explicat primer de paraula y aprés donada per
scrits, ab còpia de dit paper de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, y que havian fet de resposta que·u tractarien ab lo savi
Consell y que de la ressolució se pendrà en donarien avís a ses senyories.
192r

Dimars, a XXVI. En aquest die, lo molt il·lustre
senyor oÿdor militar, acompanyat de molts officials del General, anà, de orde del consistori, a
convidar al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor
lochtinent y capità general de sa magestat per al
offici del gloriós Sant Jordi, lo qual se celebrarà
a vint-y-vuit del corrent com és acostumat, lo
que agrahí moltíssim sa excel·lència responent
que ell acudiria en dit offici. En aquest mateix
die, los senyors deputats y oïdors anaren consistorialment, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, en casa del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat, lo qual los havia enviats a sercar. Hi·ls digué
que·ls feya a saber com sa magestat li havia manat los advertís dels intents certs tenian las armas francesas de invadir lo comtat de Rosselló,
y que axí ell los ho deya que·s posassen a punt y
previnguessen lo necessari per a que quant succehís lo cas estiguessen apersabits y previnguts.
Y axí, se alsaren hi·s despediren de sa excel·lència, dient que ells·y traballaven ab moltas veras y
que de nou en tractarien.
Dimecres, a XXVII. En aquest die se féu la vigília
de la festa del gloriós sant Jordi, per lo que lo
die de dita festa fonch occupat per trobar-se lo
dissabte sant la vigília de pascua y no·s pogué fer
dita festa. Hi·s digueren y celebraren solempnes
vespres y completas en la capella nova de la //
192v // present casa de la Deputació, en las quals
assistiren los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del dit General, qui vingueren en dita capella de·n hu en hu ab gran acompanyament de persones ecclesiàsticas y seculars,
cavallers y altres y dels officials de la present
casa. Venint primer lo senyor oÿdor real, lo qual
anaren a rèbrer los magnífichs assessors y advo945

cat fiscal del dit General, los quals eran ja en la
dita capella per lo dit effecte, en lo cap de la escala, y se assentaren en uns banchs vanovats de
vellut carmesí posats a mà dreta envers lo altar.
Y aprés vingué lo senyor oÿdor militar, lo qual
reberen en lo cap de la dita escala dit senyor oÿdor real, magnífichs assessors y advocat fiscal y
altres officials del General, y se assentà axí mateix en los dits banchs a mà dreta de dit senyor
oÿdor real. Y després vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual axí mateix anaren a rèbrer los
dits senyors oÿdors militar y real, assessor y officials, y se assentà en dits banchs a mà dreta de
dit oÿdor militar. Y aprés arribà lo senyor deputat real, lo qual axí mateix anaren a rèbrer los
dits senyors tres oÿdors, assessors y demés officials, y se assentà en dits banchs a mà dreta de
dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Y aprés arribà lo
senyora deputat militar, lo qual axí mateix anaren a rèbrer al cap de dita escala, y se assentà a
mà dreta de dit deputat real. Y aprés arribà lo
senyor deputat ecclesiàstich, lo qual hisqueren a
rèbrer dits senyors deputats y oÿdors y se assentàb en dits banchs, a mà dreta de dit senyor
deputat militar. Y axí, assentats en dits banchs
ab lo orde y precedència dalt referits, entengueren que venian los senyors consellers, los quals
eran estats convidats. Y encontinent dits senyors deputats y oÿdors y demés officials hisqueren a rèbrer ab molta cortesia los dits senyors
consellers, y fetas las degudas cortesias se’n entraren tots junts en dita capella, y feta oració, se
assentaren tots ab dits banchs vanovats de vellut
carmesí a la part de la epístola del altar de dita
capella, ço és, als banchs més prop del altar los
senyors consellers, y després immediatament los
senyors deputats y oÿdors de comptes, quiscú
d’ells per son orde, y aprés los magnífichs // 193r
// assessors y advocat fiscal, y aprés los officials
per son orde, com és acostumat. Y tenint notícia que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona venia, dits senyors deputats
y oÿdors hisqueren a rèbrer a dit senyor bisbe al
cap de la escala, y fetas las degudas cortesias se’n
entraren tots junts en dita capella, lo qual se assentà de la part de la trona, ab sa cadira de brocat que ja estava aparellada. Y encontinent se
comensaren las vespres ab molta solempnitat,
las quals digué lo molt reverent senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de
la Seu de Barcelona, official y vicari general de
dit senyor bisbe. Y acabades ditas vespres, lo dit
senyor bisbe se alsà, y fetas las degudas cortesias, se’n anà, al qual acompa(nya)ren los senyors deputats y oÿdors fins al cap de la escala. Y
aprés los senyors consellers, als qualsc també
a. a continuació ratllat, oÿdor.
b. a continuació ratllat, ren
c. quals interlineat.
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fou servit manar-los en orde a las matèrias de
contrabando (lo assiento de las quals // 194r //
ha mediat esta ciutat). Y sabent dits deputats las
honras y mercès que sempre y particularment
en esta mediania ha ella rebut de vostra excel·lència, y que ha donat orde a Hierònym de
Navel, son embaxador, suplicàs al rey nostre
senyor fes mercè de aconsolar aquell consistori,
ha significat la estimació faran continue estos
bons officis. Dit consell, sperant com sempre
rèbrer mercè de vostra excel·lència, ha deliberat
que quatre cavallers, del mateix consell y de part
de aquell, suplicassen per medi de aquesta embaxada a vostra excel·lència sie servit suspèndrer
los òrdens té de sa magestat en rahó de dit assiento, en lo interim que la ciutat tardarà a rèbrer resposta de dit embaxador (que la espera
ab brevedat), al qual servirà apretadament, diligèncie en obtenir-la; y en lo entretant sia vostra excel·lència servit scriurer a sa magestat, y a
son major servey y beneffici de la Generalitat y
consolació dels deputats mediar dit assiento,
com ho espera del generós ànimo de vostra excel·lència; y li asseguran esta mercè los effectes
té experimentat en totes les que ha suplicat a
vostra excel·lència.»

acompanyaren dits senyors deputats y oÿdors,
acompanyant-los fins al cap de dita escala, y allí
se despediren ab molta cortesia.
Dijous, a XXVIII. Festa del gloriós sanct Jordi. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós sanct
Jordi en la present casa, ab la pompa y solempnitat que·s pot considerar, estant parada la present
casa de tapisserias, brocats, sedas y domassos. Y
en la capella nova se celebraren los officis divinals ab tota la pompa, solemnitat y seremònias
ecclesiàsticas acostumades ab la mateixa música
del die de aÿr. Vingueren en dit offici los senyors
deputats y oÿdors de comptes ab la mateixa seremònia y acompanyament del die de aÿr; vingueren en dit offici los dits senyors consellers y
lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor comte de
Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, al qual hisqueren
a rèbrer ses senyories; y digué de pontifical lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y predicà lo reverent pare fra Pau de Sarrià, provincial dels caputxincs. // 193v // En
aquest mateix die, venint los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat al offici de la
festa del gloriós sant Jordi, a la que los senyors
deputats y oydors los hisqueren a rèbrer al cap
de la escala de la present casa, y fetas entre ses
senyories, lo dit senyor conseller en cap donà y
entregà al senyor deputat ecclesiàstich dos papers, contenint la resposta feya la ciutat a la embaxada que de part de ses senyories fonch feta a
dits senyors consellers y savi Consell de Cent als
vint-y-sinch del corrent acerca de la contenció
de las robas de contrabando, juntament ab còpia
de la embaxada per part de dita ciutat a sa excel·lència al peu de aquella feta, las quals manaren ses senyories legir, y legides ordenaren fossen continuades en lo present dietari.
«Molt il·lustres senyors: Estima la ciutat a vostra
senyoria la certitut veu té de obrar ella en beneffici de la Generalitat y servey de vostra senyoria
los effectes que deu en totas occasions, y en
orde al que fou servit manar-li en la de aÿr deliberà lo savi Consell de Cent se fes a sa excel·lència la embaxada que·s donà còpia a vostra senyoria y de la resposta és estat servit fer a ella,
assegurant a vostra senyoria que quant més continuades seran las que manarà experimentar en
son servey seran sempre més y majors dits effectes, attenent sempre que ses accions sien molt
ajustades al gust de vostra senyoria y al que demane la uniformitat d’estas dos casas.»

Respongué sa excel·lència que faria més del que
podria, y que lo demés diria als senyors consellers que per altres negocis los havia de enviar a
sercar després dinar.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die se celebrà lo
aniversari, acostumat en la present casa, per les
ànimes de deputats y oÿdors de comptes diffunts, ab gran solempnitat y cantoria, ab un túmol y atxes de cera groga, en lo qual assistiren
ses senyories. Y en dit offici assistí // 194v // lo
protector del bras militar, Luýs de Boxadors,
acompanyat de molts cavallers, lo qual era estat
convidat per medi del síndich del dit General. Y
digué lo offici lo molt il·lustre senyor don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de
la Seu de Barcelona; predicà lo reverent pare
fraa Sala, del orde de sant Agustí. Y acabat lo dit
offici se alsaren quiscú d’ells y se’n anaren de la
present casa.
195r

Còpia de la embaxada feta per la ciutat a sa excel·lència, a 26 de abril, 1639. «Excel·lentíssim
senyor: Los deputats del General de Cathalunya
ab embaxada donaren notícia al savi Consell de
Cent lo die de ayr, del que vostra excel·lència
946

Maig MDCXXXVIIII
Dijous, a V. En aquest die lo doctor en medicina
Luýs Brossa, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació, mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories,
com Jacinto Vernet, mercader, ajudant comú
del Racional y regent los comptes del General,
està detingut de malaltia, per la qual no li és
possible acudir a la obligació de son offici, y açò
a. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.

diu per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La
qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
196r

Divendres, a XIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors ajuntaren la Divuytena. Y aquella junta fonch per ses senyories donada larga y
bastant relació // 196v // de las cartas escrites a ses
senyories per lo excel·lentíssim lochtinent general de sa magestat, ab les quals los avisava dels
avisos y intents tenia lo enemich francès de invadir aquest Principat y comtats. Los quals avisos
foren legits en dita junta, y de la mateixa manera
manaren ses senyories legir un sumari o memorial treballat de orde y manament de ses senyories per los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, contenint totas las contrafaccions
de constitucions suscitades des del any 1632 fins
lo primer del present y corrent mes de maig, lo
qual sumari y memorial manaren fos assí cusit,
signat de letra A. Hi·s resolgué que ses senyories
devian respòndrer a las cartas de sa excel·lència,
donant-li rahó de las diligèncias fan en prevenir
tot lo necessari per quant se offeresca lo cas, y
que·s fes la present nota en lo present dietari.
Dissabte, a XIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo reverent Matheu Tous, prevere, credenser de las
sedas del General en la taula de la present ciutat
de Barcelona, digué y representà a ses senyories
com ell renunciava lo dit offici de credenser en
mà y poder de ses senyories, per a que provehissen aquell en persona de Antoni Pons, argenter,
ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories
fossen servits, attès dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de dit Antoni Pons, ab los salaris y
emoluments al dit offici pertanyents. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de
cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Miquel Marquès, y Hierònim Galí, notaria.

197r

Diumenge, a XV. En aquest die, aprés de haver
jurat y oÿt sentència de excomunicació, losb
senyors diputats, y abans de oÿr-la y prestar jurament en la junta de la inseculació, se mogué
competència entre lo doctor Pere Pau Rabassa,
ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Tarragona, y lo doctor don Francsco de Vluja, degà y
canonge de la Santa Iglésia de Leyda, pretenent
dit senyor ardiaca Rabassa que encara que la
dignitat de dit senyor degà sia la primera aprés
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1833.
b. a continuació ratllat, dits.
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de la pontifical en la dita Iglésia de Leyda, com
ho és també la sua de dit senyor ardiaca en la
dita Iglésia de Tarragona, y encara que dit senyor degà sia més antich en la possessió de la sua
dignitat que no lo dit senyor ardiaca Rabassa
emperó dit senyor ardiaca havia de precehir a
dit senyor degà per lo que la sua dignitat és en la
Iglésia Metropolitana de Tarragona, que preceheix a totas las altras Iglésias, y que per consegüent las dignitats de la dita Iglésia de Tarragona ab dignitats iguals de las altras Iglésias
catedrals han y deven precehir a totas las altras
dignitats. Lo contrario pretenent dit senyor
degà, allegant que en la present casa no·s té attendència a las iglésias sino a la pocessió de las
dignitats y que per consegüent ell, dit senyor
degà, com a més antich en la sua pocessió de la
dita sua dignitat que no lo dit senyor ardiaca
Rabassa en la sua, y essent com són iguals las ditas dignitats, per ésser com són totas post pontificalem, dit senyor degà ha y deu precehir a dit
senyor ardiaca. Y estant esta competència los
dits senyor degà y ardiaca me ordenaren a mi,
Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari del
General, la anàs a referir als senyors deputats y
de lur part los suplicàs fossen servits donar-los
son parer què havian de fer y observar en esta
competència. // 197v // E lo dit scrivà major encontinent doní aquest recaudo als senyors deputats, hi·ls supliquí de part de dits senyor degà
y ardiaca atràs referit. Y dits senyors deputats
respongueren que de part de ses senyories digués a dits senyors degà y ardiaca si gustaven
que los magnífichs assessors de la present casa
diguessen de justícia sobre aquest fet summariament segons que lo temps y acte requereix. E
donat per mi, scrivà major, lo dit recaudo a dits
senyors ardiaca y degà, respongueren los estava
bé y eren contents que los magnífichs assessors
de la present casa diguessen de justícia summariament sobre dita pretensió. Y referit açò a hu
dels magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa, qui eren presents en la Sala dels
Reys, hont era junt lo consistori per lo acte de la
inseculació, dits assessors y advocat fiscal me ordenaren digués a dit senyor ardiaca y degàa si
volien informar en aquest fet y deduhir alguna
cosa si la tenian conferint esta matèria. Y donat
aquest recaudo a dits senyor degà y ardiaca respongueren que no tenian més que informar y
deduhir del que ja me havian dit a mi, dit scrivà
major, de paraula, y jo ho havia referit a dits
senyors deputats. E tornada per mi, dit scrivà
major, aquesta resposta y resolució a dits senyors assessor y advocat fiscal, los dos se retiraren
encontinent y conferiren la matèria, donant-ne
part al magnífich micer Francesch Vidal, altre
dels magnífichs assessors del General, qui per
a. a continuació ratllat, respogueren.
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son impediment no assistía en la present casa.
La qual conferida resolgueren y tornaren resposta a dits senyors deputats que a tanto que
per ninguna de las parts se amostrave exemplar
algú de com en semblants actes se era observat
en la competència de la precedència, attenent y
considerant que en las corts, en lo bras ecclesiàstich, lo Capítol de Tarragona per ser metròpoli preceheix als demés capítols, que per ço pro
nunch et donech aliter sit provisum sine preiudicio iurium et pretensionum partium, tam in petitorio quam in pocessorio declaren summariament, sens strepi ni figura de judici, // 198r //
que lo dit senyor ardiaca Rabassa, essent primer
post pontificalem en la Iglésia Metrópoli de Tarragona, no obstant que no sia tant antich de
col·lació y pocessió de dit senyor degà Vluja,
dignitat primera en la catedral de Leydaa, precehesca en lo present acte, per que·s puga passar
avant en aquell, y que dit dagà Uluja, si li aparexerà, per conservació de son dret fassa las protestas necessàrias. E axí, dits senyors deputats,
assentint al vot y parer dels dits magnífichs assessors, deliberaren que jo, dit scrivà major, de
part de ses senyories referís a dits senyors ardiaca Rabassa y degà Uluja la resolució sobre inserta, que se servissen de tenir a bé passar per aquella, salvat dret a las parts y ab las protestacions
que a ses mercés aparagués, perquè restades
aquestas difficultats se pogués passar avant en lo
acte de inseculació. Y encontinent jo, dit scrivà
major, obtemperant al manament de ses senyories, referí a dits senyors ardiaca y degà de tot lo
sobreb contingut segons per ses senyories me
era estat manat; y axí, cerciorats dits senyor ardiaca y degà de tot lo demunt dit, dit senyor
degà digué que ell era content de que·s passàs
avant en lo acte precehint en ell, lo dit senyor
ardiaca protestant que aquest consentiment donave dit senyor degà per ara y perquè se pogués
passar avant en dit acte, sens emperó preiudici,
novació ni derogació de tots y qualsevols drets,
preheminències y prerrogatives a ell dit senyor
degà y a sa dignitat pertanyents y espectants, a
las quals en manera alguna no entén prejudicar,
volent que aquest acte en ningun temps puga
ésser tret en exemplar, presuposat que ell voluntàriament cedeix al dret que pretén tenir en
dita precedència, la qual cessió ha feta y fa per
no impedir ni retardar lo present acte.
198v

lló y Cerdanya, en la qual se resolgué se respongués a sa excel·lència com en registre.
199r

Dissabte, a XXI. En aquest die los senyors deputats y oÿdorsa manaren juntar la Divuytena per a
tractar de las cosas corrents en rahó de la contenció corrent de contrabando, en la qual se legiren altres avisos enviats per sa excel·lència
acerca dels intents tenen las armas francesas.
Hi·s resolgué se respongués a sa excel·lència
com en registre.
Diumenge, a XXII. En aquest die se féu la festa
de la justa per los confrares militars de la confraria de Sant Jordi. Y en la matinada se celebrà lo
offici ordinari en la capella nova de Sanct Jordi
de la present casa, ab la forma acostumada; y en
la tarda, essent arribats en la plassa del Born los
senyors deputats y oÿdors per a vèurer dita festa, y aprés de entrat en aquella lo mantenedor y
los aventurers, se posà a plòurer. Y fou tal la
pluja que no fou possible còrrer ya que fàcilment los cavallers podian rèbrer algun encontre. Se porrogà la dita festa per lo dimecres
aprés vinent, la qual porrogació fonch admesa y
acceptada per los cavallers que eran exits en
aquella, y manaren en fos feta la present nota en
lo present dietari. Y en la nit se tingué sarau en
la present casa, en la sala dels reys, lo gasto del
qual pagaren los cavallers de dita festa. Fonch
cosa de mirar.

199v

Dimecres, a XXV. En aquest die se féu la festa de
la justa ordinària per los confrares de la confraria del gloriós cavaller y màrtir Sant Jordi. No·s
celebrà lo offici en la casa de la Deputació, per
ser-se celebrat lo diumenge més proppassat, y
per lo que plogué no·s pogué fer dita justa, en la
qual festa assistiren los senyors deputats y no·y
assistí lo senyor virrey ni lo governador, per lo
que se trobaven absents de la present ciutat. La
qual festa se féu ab molt regosijo y alegria. Y
acabada dita festa, en la nit, se tingué sarau en la
present casa, en la sala dels reys, lo gasto del
qual sarau se pagà per los cavallers de dita festa,
de tal manera que ses senyories no en prestaren
sino la sala. Fonch cosa de vèurer.

199v

Juny MDCXXXVIIII

Dijous, a XVIIII. Festa de sanct Yvo. En aquest
die ses senyories juntaren la Divuytena per a donar-los rahó de una carta de sa excel·lència rebuda lo die de ayr, juntament ab alguns avisos
tramesos ab dita carta dels intents tenen las armas francesas de occupar los comtats de Rossea. Leyda interlineat, damunt de Tarragona ratllat.
b. sobre ... lo al marge esquerre.

Dimecres, al primer. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors reberen entre las sinch y sis
horas de la tarda una carta dels cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà, avisant-los com lo
enemich francès estava per entrar a invadir los
comtats de Rosselló ab un poderós exèrcit de
gent de peu y de cavall. La qual carta, legida en
consistori, determinaren encontinent ajuntar las
a. a continuació repetit, y oÿdors.
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personas dels tres estaments per a que·ls aconsellassen lo que podian y devian fer, y publicada
per los lochs acostumats de la present ciutat la
crida que era cerca de lasa // 200r // oracions.
Arribà en lo consistori Montserrat Puigvert,
scrivà de manament, lo qual donà y entregà a
ses senyories una carta de sa excel·lència, ab la
qual donave avís a ses senyories dels intents de
ditas armas francesas, juntament ab tres papers
de avisos. Y las quals cartas y avisos són assí cusits signats de letras A.B.C.D. y E. En aquest
die mateix, cerca de las nou de la mateixa tarda,
se tingué junta de brassos, cridats del punt y
hora present, en los quals entrevingueren las
personas dels tres estament següents, ço és: per
lo estament ecclesiàstich lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo doctor
Joan Ricart, degà y canonge de Tortosa, fra don
Francisco Monpalau, lo doctor fra Batista Pol.
monjo de sant Miquel de Cuxà, don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
lo doctor don Juseph Soler, canonge de Urgell,
lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de
Barcelona, don Ramon Semmanat, ardiaca major y canonge de Barcelona, fra Pau Tristany,
obrer de sant Pau de Rodes, fra Raphael Domènech, almoyner de Ripoll, y fra don Emanuel
Meca, del hàbit de Sant Joan. Per lo estament
militar: don Miquel de Rocabertí, don Berenguer d’Oms, // 200v // don Francisco Cartellà,
Francesch Joan de Vergós, don Ramon Çagarriga, don Francesch de Ayguaviva, don Ramon
de Ayguaviva, don Miquel Sans, don Galceran
Cordellas, don Anton Meca, don Fernado Xivaller, don Jaume Vilallonga, don Ramon Copons, don Francesch de Vallgornera, don Casari Babau y de Vilallonga, don Garau de Marimon, don Joseph de Ardena, don Miquel Çalba, Joan Juseph Amigant, Luys València, Bonaventura Brossa, micer Francesch Graell, don
Joan de Argensola, Joseph Antich, don Rafel
Casamijana, Francesch Casademunt, Joan Carreras, Sebastià Pere Arnau, don Pedro Bosch,
don Phelip de Surribas, Francesch Puigjaner, //
201r // don Francisco Bach, Hierònym Ca(l)ders, don Joan de Peguera, Phelip de Boxadors,
don Joachim Margarit, Hierònym de Aleny,
don Hierònym Tamarit, don Pedro Aymerich,
Anton Descallar y Rafet, Jaume Ros, Sebastià
Duran, don Bernat Vilallonga, don Francisco
Pol, don Luýs Sans, don Diego de Lentorn,
don Luýs Descallar, don Joan Agulló, Hierònym de Real, don Ramon Çalba, don Francisco
d’Oms, Miquel de Maduxer, don Phelip Vilana,
don Jordi de Peguera y Joseph Spuny. Per lo estament real los senyors: lo senyor conseller segon, Joseph Molins // 201v // Diego Riu y de
a. a continuació cinc cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1837.
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Cortit, Làtser Iglésies, Rafel Maurici Phanes,
Hierònym de Navel, Joan Francesch Codina,
Joseph Damians, Pau Bertrolà, Joseph de
Urrea, Francesch Sanjenís, Bernat Valencas,
Agustí Dalmau, Francesch Saurí, micer Jacinto
Fàbregues, Jaume de Navel, Joseph Quintana y
Jacinto Tartos. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta
la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Per carta dels cònsols de la
fidelíssima vila de Perpinyà, rebuda entre sinch y
sis d’esta tarda, y altra de sa excel·lència, rebuda
en aquest punt ab los avisos inclusos que a vostra
senyoria se legiran, tenim entès lo perill en que
està aquest Principat per los designes y prevensions de las armas francesas. Essent lo negoci de
tant pes havem deliberat en lo punt convocar a
vostra senyoria, suplicant-lo que ab lo bon zel y
maduresa que acostuma y la importància que dit
negoci requereix // 202r // sie servit aconsellarnos lo que devem y podem fer en servey de sa
magestat y beneffici y utilitat y conservació del
Principat y comtats y drets de la Generalitat.»
E legida la dita proposició y las ditas dos cartas y
tres papers de avisos en dita proposició mencionats, votat que hagué lo dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo senyor
conseller segon prengué còpia de la dita proposició y del vot de dit senyor bisbe y demés papers en dita proposició mencionats y se’n anà en
casa de la present ciutat per a aconsellar aquella
ab sos companys. Y al cap de una hora y mitja,
poch més o manco, tornà dit senyor conseller y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits brassos. Y encontinent los dits
senyors de dita junta de dits brassos votaren
quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y
consideració, y aconsellaren a ses senyories que,
attesos los avisos de sa excel·lència y dels cònsols de la vila de Perpinyà, y del perill en que insinuen trobar-se lo Principat y comtats de que
los enemichs nos invadescan, ab lo qual perturbarian dits Principat y comtats y habitadors de
aquells, y axí mateix la pau pública y drets de la
Generalitat, a la qual defensa lo consistori y senyories consistorials, en son nom, inseguint los
Capítols de Cort, deven opposar-se, per ésser
notori torb que·s fa ab drets de dita Generalitat.
Per tant, aconsellen a ses senyories en los tèrmens de la proposició y matèria occorrents, a sa
senyoria se servesca promptament de anomenar
divuit persones, sis de cada estament, pràtiques
y intelligents, per què ab lo consistori y senyories consistorials fassen les prevensions de provisions militars y de tot lo demés que aparexerà
convenir, segons que los avisos se continuaran,
ab advertència que sempre que serà necesari
convocar las personas dels tres estaments per
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poder-se prevaler de son parer // 202v // se fassa
la convocació, y que los senyors deputats tinguen a bé per demanar o la matèria manar ajuntar una vegada de matí y altra per la tarda tots
los dies la divuytena anomenada, per a que com
de aquestas matèrias solen ésser per momentos,
los avisos que d’ellas se tenen tinga major disposició per a diligenciar acerca d’ellas lo que
més convindrà. Y encontinent, disgregades les
persones de dits tres estaments, vista la matèria
tant grave y la necessitat urgent que lo cas requereix, y ser lo número poch de divuyt persones, fessen nominació de vint-y-quatre persones, vuit de cada estament per a conferir esta
matèria. Y foren anomenades las següents: per
lo estament ecclesiàstich, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, don Ramon de Semmanat, ardiaca major y canonge de
la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym Roig,
sacristà major y canonge de dita Seu, don Francisco Sans, canonge de dita Seu, lo doctor Joan
Ricart, degà de Tortosa, lo doctor Francisco
Tavarner, canonge de Barcelona, fra don Francisco Monpalau, lo doctor don Joseph Soler,
canonge de Urgell, per lo estament militar, los
senyors: don Francisco Vilalba, protector del
bras militar, don Joan de Peguera, don Ramon
de Guimerà, don Miquel de Rocabertí, // 203r
// don Francisco Gravalosa, don Pedro Aymerich, Francesch Joan de Vergós, Francesch
Puigjaner. Per lo estament real, los senyors:
conseller en cap, Francesch Bru, Jaume Bru,
Jaume Damians, Bernat Valencas, Jaume de
Navel, Joseph Móra, Jacinto Sala.
Dijous, a II. Festa de la Assensió. En aquest die,
entre las vuit y las nou de la matinada, ses senyories ajuntaren la Divuytena per a tractar lo
que se havia de fer. Y estigué junta fins entre las
onze y dotse de mig die y no pogué resòldrer
cosa, abans bé, fonch porrogada per a las tres de
la tarda. En aquest mateix die, en la tarda, manaren ses senyories juntar la Vintiquatrena, en la
qual se tractà largament de las prevencions se
havian de fer per la guerra, y fonch resolt se
tornàs resposta a la carta de sa excel·lència y dels
cònsols de la vila de Perpinyà.
203v
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Dissabte, a IIII. En aquest die, los seyors deputats reberen una carta del senyor Hierònym de
Navel, embaxador de la ciutat en cort de sa magestat, juntament ab còpia de un memorial que
se ha de presentar a sa magestat. Lo qual, après
de legit, ma(na)ren fos continuat eo cusit en lo
present dietari, signat de letra A y Ba.
Dimars, a VII. En aquest die succehí en la present
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1838.
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ciutat una gran crema. Y fonch que, entre las vuit
y nou horas de la nit, se posà en las presons comunes de la present ciutat foch, de tal manera
que·s cremà la presó dita de la galera, que és lo
aposento més alt de la obra nova de la part de la
plassa del Rey, de cap a cap, que no fonch possible poder-lo apagar per ser tanta la multitut del
foch. Hont acudí la major part de la gent de la
present ciutat ab lo gran tocament de campanes,
que aparexia que la ciutat se cremava. Fonch ab
tant gran excés que en la Seu estigué patent lo
Santíssim Sagrament, en la iglésia de Nostra Senyora del Pi lo mateix, y casi en tots los monastirs
de la present ciutat. Acudien a dar socorro a dita
presó los pares de Sant Francesch, trinitaris calsats y descalsos, de Sant Joseph y de molts altres
monastirs. Anaren ab professó molts monastirs
en dit foch, aportant crusificis cuberts de dol, cridant tothom: «Senyor ver Déu, misericòrdia».
Durà dit foch fins a las tres de la matinada. Acudiren també sinch-cents soldats que la ciutat
havia fets per a enviar a Rosselló per a oposar-se
al enemich francès, que·s tenia nova certa volia entrar ab gran exèrcit en Rosselló. Acudiren
los senyors consellers, ab las insignies consulars
los senyors deputats, si bé no consistorialment.
Acudiren lo senyor conseller y doctors del Real
Consell los quals, vist lo imminent perill que·y
havia, que no tant solament se cremàs tota la presó però encara totas las casas circumvehïnes, y
vist que dins de la presó se trobaven preses cerca
de dos-centas persones, les quals estavan cridant:
«Senyor ver Déu, misericòrdia, que tots nom
cremam», fonch donat orde per lo senyor carseller // 204v // que se obrissen, com de prompte
se obriren, las portas de ditas presons, cridant:
«Campe qui puga». Y tots los presos se’n anaren
y fugiren, que fonch cosa de vèurer, dexant de
molt bona gana tota la farda al carseller, en paga
de escarsellatge, de tal manera que lo endemà de
matí no faltà qui posà un paper a la escala de dita
presó que deya: «Està per a llogar», cosa nunca
vista. Que no romangué ningun près en dita presó, no obstant que los officials reals no dexaven
dea detenir los que podian, però a la fi no se’n
troba ningú, de pres, perquè ab gran motí de la
gent tots escaparen. De tot lo que fuy testimoni
de vista, però advertesch que lo foch que·y havia
no·s pot pensar, perquè tots los carrers circunvehïnts estavan tant clars de la claror del foch que
aparexia que·y havia alimàries. Y los senyors deputats manaren en fos feta la present nota.
Dimecres, a VIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
reverent mossèn Gaspar Picalqués, prevere, deputat local del General de la ciutat y col·lecta de
Manresa y Cardona, lo qual, per justas causas y
a. a continuació ratllat tenir.

Diumenge, a XII. En aquest mateix die ses senyories reberen en lur consistori, per propri, una
carta dels cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà del die de aÿr, donant-los avís com lo
francès tenia occupat Clayra y Ribas Altas. La
qual carta manaren legir, y legida, ordenaren fos
cusida en lo present dietari signada de letra A.
En aquest mateix die, los magnífichs assessors
ordinaris del dit General, ab intervenció del
magnífich advocat fiscal del dit General, inseguint lo orde y manament de ses senyories, donaren y liuraren a ses senyories un vot per ells
fet, sotascrit de altres advocats, acerca de la invasió feta per lo francèsa // 206r // en los comtats
de Rosselló, lo qual és assí cusit y és del tenor
següent:

ocupacions sues pròpries, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit càrrech de deputat local, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciacióa yb provehir lo dit
càrrech dec deputat local en favor de la persona
a ses senyories ben vista. E ses senyories acceptaren la dita renunciació, si y comforme per Capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, y Montserrat Albià, passamaner, ciutadà de Barcelona.
En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarda, partiren de la present ciutat
los sinchcents hòmens que la ciutatd // 205r //
havia fets en la guerra de Rosselló, partint ab
galant brio y bisarria. Los hisqué a vèurer la major part de la gent de la present ciutat. Passaren
devant mon senyor lo bisbe de Barcelona, lo
qual los donà la benedicció.

«En lo fet proposat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als doctors infrascrits, acerca si
sas senyories poden, sens contrafacció dels capítols de cort o altrament, despèndrer y gastar de
las peccunias de la Generalitat en fer leva de soldats per defensa de les viles y llochs del comptat
de Rosselló y fronteras del Pricipat, per resistir al
exèrcit francès, que ha invadit dit comptat y asitiat los castells de Opol y Salsas y asaltats los
llochs de Clayra, Ribas Altas y altres, vists y considerats los exemplars que podian fer al propòsit
per al cas occorrent, vist un vot firmat de graves
doctors en lo any 1597, vistos las cartas dels avisos tant de sa excel·lència com dels cònsols de la
vila de Perpinyà y de altres particulars de la invasió y estrago que las armas francesas han fet y van
fent en dit comptat, vista la necessitat tant apretada, vist tot lo demés que se havia de vèurer y
attès lo benefici universal y comú de tot lo Principat y comptats, y lo particular de la conservació dels drets del General, que consisteix en
la conservació del Principat y comptats y dels
llochs poblats en aquells, són de vot y parer que,
per resistir, offèndrer y debellar lo enemich
francès y per defensar lo present principat y
comptats y drets de la Generalitat, poden dits
senyors deputats gastar y despèndrer de diners
de la Generalitat lo que serà necessari y aparexarà convenient en fer leva de soldats com millor
convinga, sens contravenir ha algun capítol de
cort, ningú dels quals prohiben semblant gasto
en aquest cas tant apretat. Don Franciscus Roig
de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Lenes, consulens. Peralta, consulens. Fontanella, consulens. De Paz Cornell, consulens.»

Dijous, a VIIII. En aquest die, los senyor deputats y oÿdors anaren consistorialment en las presons comunes, a peu, ab los porters devant,
acompanyats de molts officials del General per a
visurar y mirar lo dany havia causat lo foch en
ditas presons y vèurer la forma se havia de tenir
per a tornar-ho a redificar, per haver-se de fer a
costas del General. Y manaren ne fos feta la present nota. En aquest mateix die, ses senyories
reberen una carta dels cònsols de la fidelíssima
vila de Perpinyà, de set del corrent, donant avís
a ses senyories com lo francès tenia determinat y
de invadire los comtats de Rosselló. La qual, legida, manaren fos cusida en lo present dietari,
signada de letra A.
Dissabte, a XI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen // 205v // en lur consistori,
per propri, una carta del cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà de deu del corrent, avisant a
ses senyories com lo castell de Òpul havia fet
senyal de foch que era senyal que lo enemich era
sobre ell. La qual legida manaren fos cusida en
lo present dietari, signada de letra B. En aquest
mateix die, ses senyories ajuntaren la Divuytena
de la contenció de contrabando, en la qual se legiren las cartas del embaxador tenen en Madrit
y del agent del General. Y oÿdas aquellas, fonch
resolt y aconsellat a ses senyories que attès no té
esperança alcansar cosa alguna de sa magestat
acerca dels negocis li tenian encomanats, que
per ço encontinent dit embaxador se’n tornàs
en la present ciutat ab tots los papers li tenen
encomanats per rellevar los gastos del General.
206v

a. a continuació ratllat, si.
b. a continuació ratllat, comforme.
c. a continuació repetit de.
d. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1839.
e. a continuació ratllat de.

951

En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors ajuntaren la Vintiquatrena de guerra, en la
qual assistiren y foren presents las personas dels
a. a continuació dues cartes i un vot, transcrits a l’Apèndix 6,
pàg. 1839.
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tres estaments següents, ço és, per lo estament
ecclessiàstich, los senyors: il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la
Seu de Barcelona, don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, don Joseph
Soler, canonge de Urgell, lo doctor Francisco
Tavarner, canonge de Barcelona, fra don Francisco Monpalau; per lo estament militar, los
senyors: don Francisco Vilalba, don Joan de Peguera, don Ramon de Guimarà, Francesch Joan
de Vergós, Francesch Puigjaner. Per lo estament real, los senyors: conseller en cap, Joseph
Mora, Jaume Bru, Jaume de Navel, Jacinto
Sala, Bernat Valencas, Jaume Damians. En la
qual junta fonch feta per ses senyories, parlant
lo // 207r // senyor deputat ecclesiàstich, la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Als 12 del corrent, a las
tres de la tarda, tinguerem per propri avís dels
cònsols de la vila de Perpinyà, dient-nos que lo
francès entrava a invadir aquells comtats, comforme largament manara vèurer vostra senyoria
ab dita carta. Vuy a las set de la tarda havem rebuda altra carta dels demunt dits, ab correu a
tota diligència, en que·s diuen à entrat dit
francès dins dits comtats y hà pres los lochs de
Clayre y Ribes Altes de dits comtats, comforme
veurà vostra senyoria ab dita carta. La necessitat
és tant apretada com se dexa considerar, y axí
havem determinat ajuntar a vostra senyoria, a
qui suplicam sia servit aconsellar-nos lo que havem de obrar per a satisfer a la obligació que tenim.»
La qual proposició oÿda y entesa encontinent
fonch resolt que: «Attès los primers avisos que
arribaren en aquesta ciutat lo primer del corrent, y lo últim que s’és legit en exequució de
la deliberació presa per los brassos dit die, de
que·s fessen les prevencions y provisisons necessaries segons se continuaren dits avisos, és arribat lo cas, y que la Divuytena pot y deu aconsellar a vostra senyoria que sens dilació ninguna
pos en exequució dita deliberació fent leva de
soldats y gent de guerra, sens esperar lo propri
enviat per vostra senyoria al deputat local de la
vila y col·lecta de Perpinyà per enterar-se del estat del fet, perquè ab aquest avís ab notorietat se
veu la invasió, la qual se opposa als drets de la
Deputació, generalitats de aquella y libertats de
aquella, y en qualsevol d’estos tres casos, comforme lo capítol 2 de las corts del any 1599,
vostra senyoria deu opposar-se sens difficultat
ninguna». En lo punt fonch deliberat per ses
senyories fos feta crida de brassos // 207v // per
lo endemà a les nou horas de matí, la qual fonch
publicada per los lochs acostumats de la present
ciutat ab la forma acostumada.
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Dilluns, a XIII. En aquest die se tingueren junta
de brassos, cridats del die de aÿr, en los quals
entrevingueren las personas dels tres estaments
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich: lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, Joan Roger, canonge de la Seu de
Barcelona, Fructuós Bisbe Vidal, canonge de
Barcelona, fra Raphael Doménech, almoyner de
Ripoll, don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, Diego Roger, ardiaca y
canoge de la Seu de Barcelona, Luýs Cassador,
canonge de Barcelona, fra don Francisco Monpalau, monjo, don Ramon de Semmanat, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, Joseph Claresvalls, prior de Santa Anna, don Joseph Soler, canonge de Urgell, fran don Emanuel Meca, del hàbit de Sant Joan, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la
Seu de Barcelona, don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, Joseph Rovira y Boldó, canonge de la Seu de Barcelona, talis Pleja, canonge de la Seu de Barcelona. // 208r // Per lo
estament militar, los senyors: don Joan de Peguera, don Francisco de Ayguaviva, don Ramon de Guimerà, don Cèsar de Vilallonga, don
Andreu Blan, don Pedro Bosch, Miquel Maduxer, don Francisco Vilanova, don Francesch de
Vallgornera, don Phelip Copons, don Hierònym de Tamarit, don Pedro de Reguer, don
Miquel de Montargull, don Joan de Semmanat,
don Henrrich de Semmanat, don Juseph de
Clariana, Ramon de Baxadors, Magí Ramon de
Gualbes, Joan Carreras, don Luýs de Torme,
Luýs Lull de Boxadors, don Joachim Margarit y
Reguer, Miquel Joan Granollachs, don Jacinto
Alemany, Francesch Valls, Jayme Ros, // 208v //
Francesch Casademunt, don Juseph de Àrdena,
don Ramon Copons, Galceran Cahorts, don
Damià Janer, Francesch Joan de Vergós, don
Miquel de Cardona, don Luýs Descallar, don
Phelip de Farrera, don Diego de Lentorn, don
Onoffre Vila, Joseph Antich, don Joseph Olmera, don Phelip Vilanaa, Hierònym Rubio, don
Vicents Magarola, don Godoffré de Robolledo,
Phelip de Boxadors, Jaume Domènech, Hierònym de Calders, Joseph Spuny, Phelip Escarrer,
Bonaventura Brossa, Domingo Moradell, Sebastià Duran, don Joseph Calvo, don Anton
Cassador, // 209r // don Francisco Gravolosa,
don Joseph Amat, Narcís Ramon March, don
Joan de Claret y de Olusa, don Jayme Falcó,
don Bernat Çalbà, Miquel de Masdovelles, don
Francesch Cartellà, Sebastià de Miralles, don
Juseph de Argensola, don Joan de Marimon,
don Fernando Fivaller, don Luýs Descallar,
Alexandre de Boxadors y Busquets. Per lo estament real, los senyors: Conseller en cap, Diego
a. a continuació ratllat, Joseph Antich, don Joseph Olmera.

Bisbe Vidal, Bernat Valencas, Batista Codina,
Agustí Dalmau, Joseph Damians, micer Gismundo Boffill, Pere Axada, Joseph Massana,
Raphael Vives, Magí Magarola, // 209v // Francesch Calvet, Joseph Mitjans, Joseph Molins,
Francesch Anglasell, Francisco Ponsich, Joseph
de Urrea, Francesch Sangenís, Raphael Grimosachs, talis Iglésies, Gismundo Boffill, Joan
Fontanella, Pau Bertrolà, Joseph Navel, Hierònim Saurí y Antich Servat major. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Dissabte, a 12 del corrent, a les tres de la tarda, reberem per propri
carta dels cònsols de Perpinyà y altra del senyor
virrey dient-nos que lo francés entrava a invadir aquells comtats, encontinent despedírem un
correu al deputat local del general en aquella vila
y col·lecta ab commissió expressa que ab tota diligència y cuydado rebés informació de la invasió
del francés y la mateixa las enviàs. Aÿr, a las set
de la tarda, reberem altra carta dels dits cònsols
per correu a tota diligència ab que·ns diuen lo
exèrcit francès és entrat dins Rosselló y ha occupat los lochs de Clayrà y Ribes-Altes // 210r // y
altres del comtat de Rosselló. En lo mateix punt
reberem esta última carta juntarem la Divuytena
de guerra y en la junta se llegiren las cartas que
serviren de proposició, suplicarem a la junta fossen servits aconsellar-nos en occassió tant apretada lo que deviem fer y obrar per satisfer a nostra obligació. La junta feu la ressolució que ab
las demunt ditas cartas y ab lo vot que en rahó de
dit fet nos han donat en scrits los doctors consultats se llegirà a vostra senyoria, a qui suplicam
sie servit que, vista la necessitat tant urgent y
apretada, ab lo acostumat zel y prudència nos
aconselle lo que devem fer y obrar, que en tot lo
que tindrà loch ho posarem en exequució ab la
major brevedat y diligència possibles.»
E legida la dita proposició y los papers en ella
mencionats, votat que hagué lo dit il·lustríssim
y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo
senyor conseller en cap prengué còpia de la dita
proposició y del vot de dit senyor bisbe y dels
demés papers en dita proposició mencionats y
se’n anà en casa de la ciutat per a aconsellar
aquella ab sos companys. Y al cap de mitja hora,
poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller
y aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits brassos. Y encontinent los dits
senyors de dita junta de dits brassos votaren
quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y
consideració, y aconsellaren a ses senyories que:
«Vistas las cartas de sa excel·lència, del senyor
virrey y cònsols de la vila de Perpinyà y los avisos contenguts en ellas, la deliberació de vostra
senyoria de la Divuytena y vot dels doctors que
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se ha legit, vostra senyoria pot aconsellar a dit
consistori y senyors consistorials que, en la occasió present de invasió notòria no sols pot, sino
que deu, promptament opposar-se en defensa
dels drets d’esta casa, de las generalitats d’ella y
de las libertats de la terra y defensa comuna //
210v // dels Principat y comtats y habitants en
aquells, fenta un tèrcio de soldats de consideració segons las matèrias corrents, ab caps militars
y exercitats en las armas de sanch y auctoritat,
donant avís ab sa magestat del estat en que se
troban ditsc Principat y comtats, y del que vostra senyoria haurà deliberat, suplicant a sa magestat que, com a rey y senyor nostre, nos fassa
la protecció que nos prometem de sa Christiandat y benignitat, y de la que sempre han rebut
dits Principat y comtats y poblats de aquells, axí
ded sa magestat com dels senyors reys sos antecessors, hi·u mareix la innata fidelitat de aquesta
província y vassalls; y que deu vostra senyoria,
sens disgregar-se, fer nominació dels capitans y
personas que menciona dit vot, y feta esta diligència manar tocar caxas y àrborar banderas y
fer los demés actes denotants la leva que menciona aquella, y que ab esta diligència se alentarà tot aquest poble y se animaran las personas
que desijaran militar baix las banderas de vostra
senyoria». En aquest mateix die, estant juntes
les dites persones dels tres estaments, ses senyories reberen en lur consistori una carta de sa excel·lència, juntament ab sinch papers de avisos,
ab los quals dóna avís de la presa de Opol y de la
vila de Clayra. La qual carta y demés papers manaren fossen cusits en lo present dietari, signats
de letras A, B, C, D, E, F. En aquest mateix die,
encontinent disgregada la junta de ditas personas dels tres estaments, inseguint la ressolució
presa en dits brassos feren nominació dels cabos
de dita gent de guerra, y foren anomenats los
següents: lochtinent de coronell y capitàe de
una companyia don Juseph de Surribas y Rovira,f // 211r // sargento major del tèrcio Francesch de Vilaplana y Agulló, ajudant de sargento major Jaume de Navel. Capitans: don Joseph
Amat y Desbosch, fra don Emanuel Meca, del
hàbit de sant Joan, don Anton Cassador y de
Bolea, Miquel Maduxer, donzell. Capellà major
de ditas companyias lo reverent Joseph Altissen.
En aquest mateix die, fetas ditas nominacions,
encontinent los senyor deputats y oÿdors hisqueren consistorialment de la sala del consistori, ab los porters y masses grans devant, acompanyats de molta gent y officials que·s trobaven
a. a continuació ratllat fent.
b. a interlineat.
c. a continuació ratllat, diputats.
d. de interlineat.
e. a continuació repetit, y capità.
f. a continuació sis cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1840.
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part dels molt il·lustres senyors deputatsa del
General de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes y en exequució de la
deliberació per ses senyories en lur consistori
feta lo die present, que totas y qualsevols persones que·s voldran assentar debaix las companyias que ses senyories manen fer per al socorro
del comtat de Rosselló, invadit per lo exèrcit
francès, que acudan en la casa de la Deputació,
que allí se’ls assentarà plassa, y que per son sou
se·ls donarà, ço és, a cada hu dels soldats moscaters set liures cada més, y a cada hu dels soldats
arcabussers y piquers sis liures cada més, y als
qui gosaran de privilegi militar deu liures cada
més, y si aquestos portaran criat que sia per a
portar armes y pelcar sinch liures. E a més del
sobredit se·ls donaran y pagaran quatre liures lo
die que assentaran plassa, donades graciosament, y quatre sous de socorro per cada dia, los
quals quatre sous se descomptaran de son sou.
Y dits soldats vindran armats ab ses espases y dagues y se·ls donaran las demés armas y municions. Y perquè sia a notícia de tots, manen dits
senyors deputats la present crida ésser publicada
per los lochs acostumats de la present ciutat.»

en la present casa. Passant per la sala dels reys
trobaren a don Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del General, lo qual tenia en la mà lo estandart major de la confraria
de Sant Jordi, lo qual donà y entregà al senyor
deputat militar, posant-se a la mà dreta lo senyor deputat ecclesiàstich y a la mà esquerra lo
senyor deputat real y los senyors oÿdors de darrera. Ab gran música de atambors, trompetas y
manestrils sonant, anaren sobre lo portal major
de la present casa, que és qui va de la Seu a Sant
Jaume y arbolà lo dit estandart. // 211v // Y arbolat, se’n tornaren ab lo mateix acompanyament fins a la sala dels reys, y per ser tocada una
hora passat mig die se’n anaren quiscú d’ells en
lurs cases a dinar. En aquest mateix die ses senyories scrigueren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general en aquesta província per
a que fos servit manar despatxar las patents en
favor de las personas anomenades per la guerra,
ab la brevedat que lo cas requeria com consta en
registre, y que sia servita manar decretar las condicions que ses senyories volen los sien guardades, com en altres semblants occasions s’és
acostumat fer. Las quals condicions són del tenor següent:
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«Las condicions que los deputats demanen los
sien guardades en la leva han resolt fer per lo socorro del comtat de Rosselló que suplican a sa
excel·lència manar decretar, inseguint lo que en
altres semblants occasions se ha observat, són
las següents: Primo, que dits soldats no·s pugan
dividir, posar en presidis ni trèurer de Cathalunya ni comtats de Rosselló y Cerdanya. Item, que
no estigan subjectes a altres ordes sinó als de
vostra excel·lència. Item, que estigue a àrbitre
de dits deputats lo disgregar las companyias
sempre que·ls aparexerà, com aquest servey fassen voluntariamnet a sa magestat per expellir lo
enemich francès del dit comtat. Item, que en
cas que per orde de dits deputats o altrament se
disgregassen dites companyies no·s puga detenir per força dits soldats, sino que voluntariament ab sou de sa magestat lo volgueren servir.
// 212r // Finalment, que sa excel·lència done los
commissaris sera necessaris per los alojaments
de ditas companyias y lo demés convindrà per lo
servey de aquellas.»
En aquest mateix die se feu y publicà la crida per
los lochs acostumats de la present ciutat contenint la paga que ses senyories offeriren donar als
soldats qui assentarian plassa debaix las banderas del General. La qual crida és del tenor següent:

En aquest mateix die los dits senyors deputats y
oÿdors del dit General, per medi del noble y
magnífichs senyors Francesch Joan de Vergós,
donzell, y don Francesch de Vallgornera y Senjust, enviaren als molt il·lustres senyors consellers una embaxada de paraula referida suplicant
a ses senyories fossen servits que en cas que lo
General no·s trobàs ab bastants armes per a armar soldats, dels quals lo General feya leva, per
trobar-se lo General ab [prous] per haver armat
y dexat las que tenia a totas las universitats del
present Principat, lo que estimarien ses senyories y a dita ciutat. E tornats dits embaxadors,
referiren a ses senyories com ells eren anats a
casa la present ciutat y havien explicat de paraula als senyors consellers lo que ses senyories los
havian ordenat, y que oÿda la dita embaxada los
havien respost que ab molt gran gust y voluntat
servirien a ses senyories, però que·ls es forçós
donar-ne rahó a la Vintiquatrena de guerra nomenada per lo savi Consell de Cent, y donada
rahó a dita Vintiquatrena estiguessen certs ho
faran ab molta puntualitat y voluntat, y manaren ses senyories se’n fes la present nota.

«Ara oyats, que us notifican y fan a saber, de

Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories, vist
y considerat ses senyories lo gran dany feia lo
enemich francès en lo comtat de Rosselló y que,
en la leva ses senyories han deliberat fer, no·s
troban soldats, per aparexer-los que lo offert ab
la crida publicada lo die de ayr no és de prou salari, vist y considerat lo dany que·s va conti-

a. a continuació ratllat, donar.

a. a continuació repetit, deputats.
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nuant si no·s envie gent de prompte, desliberaren sia feta altra crida afagint al salari qui assentaran plassa debaix de las banderas del General.
La qual crida és del tenor següent:
«Ara oyats, que us notifican y fan a saber de part
dels molta // 213r // il·lustres senyors deputatsb
del General de Cathalunya, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes, e per deliberació
per ses senyories lo die present en lur consistori
feta, que a quiscun soldat que assentarà plassa
de baix las companyias que ses senyories manen
fer per al socorro del comtat de Rosselló, invadit per lo exèrcit francès, més dels quaranta reals
que ab la crida publicada de manament de ses
senyories lo dia de ayr se offeriren donar graciosament a cascún soldat lo die que assentarà plassa, se·ls donara (deu) reals més, que ab tot, seran sinquanta reals los que dits senyors deputats
donaran a cada soldat lo die que assentara plassa
ultra son sou, y lo die que·s disgregaran ditas
companyias se donara a cada un soldat vint reals
de ajuda de costa en lo mateix loch ahont se disgregaran ditas companyias.»

Dimecres, a XV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo noble don Joseph Amat y Desbosch, hu dels capitans anomenats de una de las companyias que lo
General fa per a expel·lir lo enemich francès dels
comtats de Rosselló, ha dit y representat a ses
senyories que, per justas causas y rahons lo ànimo de ells movents, no pot occupar-la, suplicant
a ses senyories fossen servits tenir-lo per escusat
y fer mercè y honor a la persona ben vista de dit
càrrech. E ses senyories respongueren que ad-

Dijous, a XVI. En aquest die, constituït personalent en lo consistori de ses senyories Miquel
Marquès, notari, ciutadà de Barcelona, procurador ab bastant poder del magnífich Pere Joan
Rossell, doctor en dret, ciutadà de Barcelona, albaraner del General en la taula de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, lo die presenta, // 214r // com dit notari ab ses certifficatòrias letras en fa fe, en dit
nom ha renunciat en mà y poder de ses senyories
lo dit offici de albaraner, que dit son principal
obté, en favor de Jaume Pi, mercader, ciutadà de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo
dit offici en favor de dit Jaume Pi, ab los salaris y
emoluments al dit offici pertanyents, attès dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y
alienar. E ses senyories respongueren de paraula
que admetian la dita renunciació si y conforme
per capítols de cortb los és lícit y permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Jacinto Barthomeu, pintor, ciutadans de
Barcelona. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, per
propri, una carta de sa excel·lència juntament ab
las patents enviava en favor dels capitans per ses
senyories anomenats per la leva se està fent per
defensa dels comtats de Rosselló, y suplicant-los
ab ella sian servits que la leva sia de dos mil hòmens, per ser lo enemich tant pujant. Y ademés
de ditas patents en envia en blanch a ses senyories, per a que posassen los noms dels capitans en
ellas que ademés dels anomenats en voldran
anomenar. La qual carta és assí cusida, signada
de letra A, y las ditas patents foren entregades a
dits capitans. Y també reberen duas patents o cridas, en la forma de Canceleria despedidas, contenint la mercè feya sa magestat a totas y qualsevol persones vullan assentar plassa de baix son
banderas del General, en virtut de las quals ses
senyorias ordenaren y manaren fos feta crida pública per los lochs acostumats de la // 214v // present ciutat y de las demés ciutats, vilas y lochs del
present Principat y comtats. Las quals de sa excel·lència y crida sobre aquellas ordenades estan

a. a continuació quatre cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1842.
b. a continuació repetit, deputats.

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1843.
b. a continuació repetit, si y conforme per capítols de Cort.

En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, entre las sis y set horas de la tarda, per propri reberen tres cartas, una del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, del die de ayr, en resposta de la de onse del corrent a sa excel·lència
enviada per ses senyories, juntament ab una patent en forma de cancelleria despedida, ab la
qual seguian los assessors del General y doctors
consulens retirats per la contenció de las robas
de contrabando, altra dels cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà ab la qual fan sabidors a ses
senyories del estrago fa lo francès en los comtats
de Rosselló occupant molts lochs de dit comtat,
y altra del deputat local del General de dita vila,
enviant-los còpia de la informació rebuda de
dits excessos. Las quals, legidas per lo scrivà major de dit general, manaren fossen cusidas originalment, signades de letras, A, B, C, D.
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metian dita renunciació y que fos continuada
en lo present dietari. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu y Ramon Saqués, passamaner,
ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die ses
senyories, attesa dita renunciació, feren nominació en loch de dit don Joseph Amat del noble fra
don Joan Copons y de Tamarit, del hàbit de
Sanct Joan. Fra don Joan Copons y de Tamarit,
del hàbit de Sanct Joan, capità.
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En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors reberen per propri una carta de sa excellència de setse del corrent juntament ab una patent en forma de cancellaria despedida contenint la ressolució presa acerca de la libertat dels
magnífichs assessors del General y doctors retirats. La qual carta y patent legidas manaren fossen originalment cusidas en lo present dietari,
signades de letras A y B.

assí originalment cusidas A, B, C. La qual crida
encontinent ordenada fonch publicada per los
lochs acostumats de la present ciutat.
Divendres, a XVII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels nobles y magnífichs senyors fra don Francisco Monpalau,
monjo y secrestà de Ripoll, don Joan de Peguera y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers
y savi Consell de Cent una embaxada suplicantlos sien servits vèndrer o emprestar-los las armas
contengudas en dita embaxada, la qual és del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Per resistir als enemichs
de sa magestat y nostres que són entrats en lo
comtat de Rosselló y fan los danys y estragos de
que ya vostra senyoria té bastant notícia, han
determinat los deputats del General de Cathalunya fer una bona leva de soldats que se van
posant a punt, com vostra senyoria veu, y per
occasió de haver los deputats proveït la major
part de Cathalunya de armes resta sens ellas per
a armar los soldats y acudir a la necessitat a
temps oportú, suplicant per ço a vostra senyoria, dits deputats, sia servit, inseguint lo que en
altres occasions té ben acostumat, fer-los mercè
de emprestar-los o vèndrer quatre cents arcabussos ab sos flasconsa // 215r // y flasquillos y
cent picas, que dits deputats se offereixen tornar
aquells o altres de igual bondat, perque tenen ja
assiento fet ab diferents persones per la provisió
de ditas armes o pagar aquellas ab diner effectiu
de la manera que a vostra senyoria serà ben vist,
certifficant a vostra senyoria que no fent-los esta
mercè se veuen del tot impossibilitats de poder
fer lo servey tenen deliberat per la defensa del
Principat, confian que vostra senyoria com a
tant interessat en assò los farà la mercè que esperen hi·s poden promètrer de la conformitat
de las dos casas.»
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Dissabte, a XVIII. En aquest die ses senyories
ajuntaren la Divuytena de las robas de contrabando, en la qual fonch de orde y manament de
ses senyories, legidas las dos cartas de sa excel.ència y las dos patents de guerra ab ditas cartas. Y legida, fonch resolt se scrigués a sa
excel·lència lo contengut ab la carta que està
continuada en dit registrea.
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Dimecres, a XXII. En aquest die, ses senyories
reberen en lur consistori una carta dels cònsols
de la vila de Perpinyà, la qual manaren fos legida
per lo scrivà major y secretari del General. Y legida, manaren fos cusida en lo present dietari,
signada de letra A. En aquest mateix die ses senyories deliberaren que fos pagada una paga a
tots los officials de la guerra, del qual fonch feta
nominació, com és de vèurer en lo Libre de Deliberacions.

E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells eren anats a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent hi·ls havien explicada la dita embaxada de la manera que ses
senyories los era estat ordenat y queb ses senyoriesc havien respost que ja ses senyories tenen
coneguda la gana y voluntat ab que en totas occasions la ciutat ha acudit a tot lo que és estat
servey del General y que no menos en esta, sent
tant apretada, acudiran ab totas sas forças al que
per part dels dits senyors deputats se·ls demana.
a. a continuació dues crides i una carta, transcrites a l’Apèndix 6, pàg. 1843 i també a continuació: [Crida sobre les lleves
de soldats][Barcelona]. [1639]. 2 f. (ACA, Generalitat, Dietari N-44).
b. a continuació ratllat, per.
c. a continuació ratllat, los era estat ordenat.
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Dijous, a XXIII. Festa de Corpus. En aquest die,
quant comensà a passar la professó per devant de
la casa de la Deputació, hisqué una companyia
de las que dit General anava fent leva hi·s posaren des del cantó de Sanct Jaume fins al cantó
devant del portal de Sancta Eularia. Los quals,
ab ses armes, quant passà la bandera de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària, donaren una càrrega que fonch cosa de vèurer, y quant passà la
custòdia donaren altra càrrega. La companyia
era de don Anton Cassador, de gent molt lúsida.
Divendres, a XXIIII. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors donaren // 216v // y entregaren a don Joseph de Surribas, tinent de coronell
y capità dels soldats que lo General fa per defensa del comtat de Rosselló, la instrucció per ses
senyories ordenada, suplicant-lo fos servit servir
aquellas ad unguem com de sa mercè se confiava, y axí mateix altra per al pagador, comptador
y municions de dits soldats, las quals són assí insertades.
«Instrucció feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya per al senyor don Joseph de Surribas, capità y tinent de coronell de tota la leva y
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1844.

regiment, que han ordenat fer ab son del general per a expel·lir lo enemich francès del comtat
de Rosselló: Primo, dit senyor don Juseph de
Surribas jurarà en mà y poder dels senyors deputats de haver-se bé y lealment en lo càrech de
capità y tinent de coronel de dita leva y regiment y de servar lo contengut en las presents
instruccions y los capítols del apuntaments fets
entre lo excel·lentíssim senyor lochtinent general y ses senyories. Còpia dels quals se li entrega.
Item, lo mateix jurament prestaran los capitans,
y també que restituhiran las banderas al General
y procuraran que restituhiscan las armas que seran entregades, y de la mateixa restitució se encarregarà lo alferes del dit senyor don Juseph de
Surribas acabada la jornada, y de que seguiran
los òrdens de dit senyor capità y tinent de coronel segons las leys de la milícia y los òrdens que
se·ls daran de paraula o en scrits. // 217r // Item,
partirà de la present ciutat lo die se li ordenarà
per los dits senyors deputats ab la gent se li assenyalarà per la vila de Figueres, ahont besarà
las mans a sa excel·lència y donarà la carta que se
li entrega. Item, arribat en la vila de Figueres o
altre ont sa excel·lència se trobàs, manarà pèndrer mostra de tota la gent als officials a qui toca
que van nomenats per ses senyories, procurant
dits officials tingan la assistència que li parexerà
necessària per lo beneffici de la casa. Item, si
passada la mostra li aparexerà a dit senyor capità
y tinent de coronell haver-hi en la dita leva y regiment soldats inútils o supèrfluos los despedirà. Item, en tenir orde de sa excel·lència partirà per lo loch ont se li assenyalarà, guardant en
tot las partes y condicions als dites y las que·s segueixen. Item, que dit senyor capità y tinent de
coronell ni los de la companyia que van a son
càrrech, y las que en son cas se li agregaran ab
sou del General, no pugan ni sia lícit regonèxer
altra persona per superior sino la del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general, y offerint-se alguna dificultat la tractarà ab sa excel·lència y avisarà al consistori. Item, que en
totas las pagas que·s faran hagen de assistir lo
pagador y vehedor, los quals no estiguen en res
ni per res subjectes a dit senyor capità y coronell
ni a altre persona de dit regiment, ans sien del
tot liberos y fora de tota servitut de milícia.
Puga emperó, dit senyor capità y coronell, en
cas de notori desorde o excés de dits officials,
suspèndrer aquells y provehir-ne per lo interim
y donar-ne encontinet rahó al consistori. Item,
que si acàs dits senyors lochtinent y capità general manave fer alguna cosa contra de las contengudes en dits apuntaments // 217v // y capítols
concordats, o altre li aparagués té dificultat, antes de pèndrer-ne resolució en donarà avís al
consistori ab tota diligència. Item, en lo de las
pagas dels capitans, officials, soldats y demés
tindran ja lo orde los vehedor y pagador, adver957

tint mane que no·s pague ninguna plassa morta.
Item, que dit senyor capità y coronell mane que
al dit vehedor y pagador y demés officials del
General se·ls tingue lo respecte per tots los del
regiment, com si eren persones del consistori,
castigant·y després als qui·ls tindrà mal respectes. Item, que tots los puestos que vagaran en lo
regiment dit tinent de coronell los provehesca y
demane al senyor virrey la patent per a cada hu
dels que nomenarà, si las hauran menester antes, emperó, que en açò no estan compresos los
officials del sou, ço és, vehedor, comptador, pagadors y sos ajudants. Item, que a dit senyor coronell se li done una persona per a despatxar los
negocis voldrà despatxar, y que aquesta tant solament se li pague lo sou ordinari de soldat segons la qualitat ab un sol sou. Dattus en Barcelona, als XXIIII de juny MDCXXXVIIII.»
«Instruccions fetas per los senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya per al pagador comptador qui també fa lo offici de vehedor
del tèrcio y regiment de dit General de Cathalunya: Primo, en ésser arribats a la vila de Figueres y besada la mà a sa excel·lència, instarà que·s
fassa la mostra en lo modo y forma ordenarà lo
tinent de coronell, demanant-li la assistència de
tots los officials que seran menester. // 218r //
Item, que·l pagador de dit regiment no puga
pagar ni gastar sino lo que serà necessari per al
dit regiment ab orde y pòlissa dels dits tinent de
coronel ya vehedor y no sens ella. Item, que·ls
pagaments se faran sia en presència del vehedor
que fa lo offici de comptador, fent cada hu son
offici, com d’ells se confia. Item, en ésser arribats al puesto ahont dit regiment se aquartelerà
despediran los commissaris, y axí mateix despediran lo carruatge que no serà menester. Item,
que no·s puga passar ninguna plassa morta ni
paga a algú que no sia present si ja no constava
que fos mort o legítimament impedit. Item,
que dit comptador y vehedor, pagador, municiones, ni altres officials que no són de la milícia
no estigan subjectes a dit tinent de coronell sinó
en los casos acceptuats en las instrucciones donades al dit tinent. Item, que del Coll del Portús en ella nob pugan pèndrer ni pagar ningun
soldat més acceptats sinquanta que té previnguts lo dit tinent de coronell, als quals assentaran en la lista dels demés y donaran armes las
que dit senyor tinent de coronell los assenyalarà, acceptada spasa y talins. Item, que al municioner no puga donar armes y municions a persona alguna sinó ab orde y pòlissa de dit tinent
de coronel y firmada del vehedor, cobrant rebuda de la persona a qui farà entrega al peu de dita
polissa. Item, que anomenant persona lo dit tia. a continuació ratllat, no sens ella.
b. no interlineat.
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nent de coronell per ajudant, per quant avuy
assí no se’n troba a propòsit, li assentaran y pagaran lo mateix sou que a Jaume de Navel, altre
ajudant de sargento major. Item, que presa la
mostra de dit tèrcio enviaran als dits senyors deputats lo número de tots los soldats que hauran
passat dita mostra. Item, pagaran cada més a dit
tinet de coronell, sargento major, capitans ajudants y demés officials y soldats de dit tèrcio, següent:

219r

A don Juseph de Surribas, coronell, ab quatre
patges
140 ll.
A Francesch de Vilaplana, sargento major, ab
dos patges
100 ll.
A Jaume de Navel, ajudant de sargento major,
ab un patge
35 ll.
A don Anton cassador, capità, ab dos patges
60 ll.
A don Emanuel Meca, ab dos patges, capità
60 ll.
A don Joan Copons, capità, ab dos patges,
60 ll.
A Miquel Maduxer, capità, ab dos patges,
60 ll.
A Joseph Molins, alfères del tinent de coronell,
ab un patge
35 ll.
A Domingo Martínes, sargento de dit tinent
15 ll.
A Joseph Antich, alféres de don Anton Cassador, ab un patge
35 ll.
A Joan Portella, sargento de dit cassador 15 ll.
A don Phelip Vilana, alféres de don Emmanuel
Meca
35 ll.
A don Joan Rubiol, sargento de dit Meca 15 ll.
A don Ramon de Ayguaviva, alféres de don
Joan Copons, ab un patge
35 ll.
A Grau Valldofera, sargento de dit Copons
15 ll.
A Sebastià Cerdà alféres del senyor Miquel Maduxer, ab un patge
35 ll.
A Hierònym Tries, sargento de dit Maduxer
15 ll.
A Juame Texidor, chirurgià, chirurgià major ab
dos fadrins,
45 ll.
ço és, a dit texidor vint-y-sinch liures
y a cada hu d’els ajudants deu lliures
A Joseph Altissén capellà major
20 ll.
A Phelip Requesens, capellà
10 ll.
A Joseph Serra, altre capellà
10 ll.
A Ramon Romeu, vehedor de ditas companyias
qui també fa lo offici de comptador
60 ll.
A micer Barthomeu Soler, ajudant del dit 20 ll.
A don Francesch de Vallgornera, pagador de dit
exèrcit
60 ll.
A Joseph Pagès, ajudant de dit pagador 20 ll.
A Joan Duran, capità de Campanya
30 ll.
A Jaume Grau, commissari
24 ll.
A Hierònym Branco, altre commissari
24 ll.
A micer Antoni Magí, municioner
36 ll.
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Item, que a dit senyor coronell se li dóna una
persona per a despatxar tots los negocis voldrà
despatxara y que aquesta tant solament se li pague lo sou ordinari de soldat segons sa qualitat
ab un sol sou.»
«Instruccions fetas per als molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
per al qui fa lo offici de municioner del tercio
del General: Primo, tindrà en custodi y se entregarà de totes las armas y municions de dit tèrcio. // 219v // Item, que dit municioner no puga
donar ni liurar àrmes o municions a persona alguna sinó és ab orde y pòlissa del tinent de coronell, firmada del vehedor del tèrcio, y quant
aquellas entregarà se farà fer rebuda al peu de
dita pòlissa de la persona a qui aquellas haurà
entregades. Item, acabada la leva y disgregat lo
tèrcio demanarà comptes als capitans de totas
las armas los haurà entregades, y aquellas cobrarà per donar-ne son descàrrech als senyors
deputats, y axí mateix cobrarà las banderas y caxas de las personas a qui estan encomanades.
Dit municioner no estarà subjecte al dit tinent
de coronell ni a altres officials ni a las leys de la
milícia, sinó en los casos acceptuats en las instruccions donades a dit tinent de coronell. Finalment, jurarà en ma y poder de dits senyors
deputats de haver-se bé y lealment en son exercisi y donar bon compte y rasson a dits senyors
deputats, y disgregat dit tèrcio demanarà al pagador y vehedor tot lo carruatge serà menester y
demés coses necessàries per a tornar a la present
ciutat ditas armes y municions. Item, se li dóna
facultat de pèndrer un ajudant, lo que li aparegue més a propòsit ab lo sou ordinari de soldat.»
Dissabte, a XXV. En aquest die, lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor don Garci Gil Manrrique,
bisbe de Barcelona, celebrà missa de pontifical
ab cant de orgue en la capella nova de la present
casa, ahont // 220r // assisteren los senyors deputats y oÿdors de comptes, tinent de coronell,
sargento major, capitans, alfères y ajudant de
sargento major y altres soldats y officials del tèrcio que ses senyories han manat alsar per al
socorro del comtat de Rosselló, invadit per les
armes francessas. Y estigueren ses senyories assentats ab bancs de vellut carmesí ab esta forma,
ço és: lo senyor deputat ecclesiàstich a la part
del Evangeli y aprés, a son costat, lo lochtinent
de coronell, successivament lo senyor deputat
real, aprés don Anton Cassador, capità, aprés
d’ell lo senyor oÿdor militar y després lo senyor
don Joan Copons y després don Emanuel
Meca, capitans. Y a la part de la Epístola estava
asentat lo senyor deputat militar ab un banch de
a. a continuació repetit, tots los negocis voldrà despatxar.

velut carmesí, en primer loch, y després d’ell lo
senyor Francesch de Vilaplana, sargento major,
consequutivament lo senyor oÿdor ecclesiàstich
y aprés Miquel Maduxer, capità, y aprés lo senyor oÿdor real y los alferes y demés estaven assentats per son orde. Y aprés de la comunió reberen lo Santíssim Sagrament tots los dits tinent
de coronell, sargento major, capitans, alferes,
ajudants de sargento major y alguns altres officials de la milícia, y las formas consegrades que
restaren se les en aportà lo rector de la iglésia
parrochial de Sant Jaume de baix de un tàlem,
lo qual aportaren los capitans y alferes, acompanyat del clero de dita iglésia, ab moltas atxes y
lums. Acabada la missa lo senyor bisbe benehí
las banderas y las entregà en mans dels alfères. Y
tots los demunt dits tinent de coronell, sargento major, capitans y alfères y ajudant de sargento major juraren, en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich, a nostre senyor Déu y als
seus sancts quatre evangelis, que en lo exercisi
de lur càrrech, segons que de bons fahels y leals
ministres // 220v // se pertany y specta, y de restituhir las banderas y armes encontinent que lo
tèrcio serà licenciat o disgregat per los senyors
deputats los serà ordenat. Mentres que·s celebrava lo offici tots los soldats estaven per lo rededor de la present casa de la Deputació y feren
dos o tres salves molt cumplides, y tot se feu y
disposà ab molt gran júbilo y alegria. Vulla Déu
per sa infinita misericòrdia done bon succés a las
armas de Espanya y tornen triumfant de nostres
enemichs. En aquest mateix die partiren de la
present ciutat las ditas companyies, que juntes
feyan la summa de passats de set-cents hòmens,
tots ab gentil brio y ayre ab las armas al coll. Passejaren Barcelona ab molta gentilesa, hisqué tota
Barcelona a vèure·ls, donant-los molta benediccions. En aquest mateix die, los dits senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una carta de sa excel·lència de vint-y-hu de juny, la qual
legida manaren fos continuada en lo present dietari, que·s del tenor següent: «Los progressos
que fa lo exèrcit del enemich en lo comtat de
Rosselló» etc. Consuatur signatur litera A.
Dissabte, a XXV. En aquest die los seyors deputats y oÿdors, tenint notícia que alguns soldats
de las companyias del General eran fugits, manaren ordenar la crida del tenor següent, la qual
se publicà ab so de trompetas per los lochs acostumats de la present ciutat:

ses senyories feta en son consistori lo die present,
ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes, ab
consell y parer dels magnífichs assessors y advocats ordinaris del dit General, que com tingan
plena notícia que alguns soldats de las companyias que ses senyories han manat fer ab sou del
General per al socorro del comtat de Rosselló invadit per las armas francesas són fugits de ditas
companyias aprés de haver rebut sa paga, insidint
en gram crim y delicte. E desijant ses senyories
que los dits fugitius o dessertors de la malícia sien
punits y castigats perquè sie exemple per als altres,
ab sa bona fe y paraula prometen, que de peccúnies del dit General, donaran y pagaran als qui
aportaran y posaran en mà y poder de ses senyories algú dels dits soldats vint-y-sinch liures barceloneses per cada hu de aquells. Y perquè vinga a
notícia de tots manen ses senyories ésser feta y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona. Dattus
en lo consistori de dits senyors deputats als XXVI
de juny, MDCXXXVIIII. Lo canonge Pau Claris.»
Dimars, a XXVIII. En aquest die ses senyories
manaren arbolar la bandera de sant // 221v //
Jordi per a anar continuant la leva dels soldats
falten a fer fins sie cumplert lo número de las
companyias que ses senyories tenen intenció de
fer. En aquest mateix die, ses senyories reberen
una carta de sa excel·lència, de vint-y-sinch del
corrent, en forma de cancelleria despedida, la
qual legida manaren fos continuada en lo present dietari, signada de letra A.

Juliol MDCXXXVIIII
Divendres, al primer. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors reberen en lur consistori duas
cartas, una de sa excel·lència, de vint-y-nou del
passat, y altra dels cònsols de la fidelíssima vila
de Perpinyà, de 27 de dit mes de juny, donantlos rahó de las diligèncias faa // 222r // lo enemich francès per a assaltar lo castell de Salses.
Las quals manaren legir, y legides fossen continuades en lo present dietari, signades de letras B
y C. En aquest mateix die, vist y considerat per
ses senyories lo quant importa lo socorro per a
dit comtat y que no·s troban personas que·s vulgan allistar debaix las banderas del General, manaren fer una crida crexent lo sou als que se
allistaran. La qual crida és del tenor següent:

«Ara oyats tothom generalment, que us notifican
y fan a sabera, // 221r // de part dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya residints en Barcelona, inseguint la deliberació per

«Ara oyats tothom generalment, que us notifican y fan a saber, de part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per
deliberació lo die present en lur consistori ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes feta,

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1844.

a. a continuació cinc cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1845.
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que quiscun soldat que assentarà plassa de baix
las banderas que ses senyories han manat fer per
al socorro del comptat de Rosselló, invadit per
lo exèrcit francès, a més dels sinquanta reals que
ab la crida publicada de manament de ses senyories a 17 de juny pròxim passat, offereixen
donar graciosament a quiscun soldat que del die
present en avant se assentarà baix las ditas companyias y banderas de dit General se·ls donarà
deu reals més, que seran sexanta reals; y de altra
part los dos reals de socorr cada die. Y a més del
demunt dit, lo die que·s disgregaran dites companyies donarà a cada hu de dits soldats los vint
reals promesos ab dita crida de 14 de juny. E
perquè las ditas cosas vinguen a notícia de tots
manen ses senyories la present pública crida ésser feta y publicada per los lochs acostumats de
la present ciutat y demés ciutats, vilas y lochs del
present Principat y comtats. Dattus en lo consistori de ses senyories, al primer de juliol,
MDCXXXVIIII. Lo canonge Pau Claris.»
222v

Dissabte, a II. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una carta
dels cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà,
dels trenta del passat, ab la qual entengueren lo
estat del exèrcit francès. La qual, legida en consistori y legida manaren fos continuada en lo
present dietari, signada de letra A.
Diumenge, a III. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de sa excel·lència, de trenta de juny passat, juntament ab una
còpia de una carta enviada a sa excel·lència per los
cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà, donant
rahó a ses senyories del apreto en que està lo castell de Salses, que si dins breus dies no·s socorre
se ha de perdre. Las quals cartas legidas en consistori manaren fossen continuades en lo present
dietari, signades de letras B y C. En aquest mateix
die, los senyors deputats y oÿdors, vist lo contengut ab ditas cartas y que no·s trobaven soldats,
manaren ses senyories crèixer lo sou. Y per ço
manaren ordenar la crida del tenor següent:
«Ara oyats, que us notifican y fan a saber, de
part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, inseguint la deliberació
per ses senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes en lur consistori lo die present
feta, que a quiscun soldat que des de quatre del
present y corrent més de juliol fins a quinse del
mateix més assentaràa // 223r // plassa de baix las
banderas del tèrcio que ses senyories han manat
alsar per al socorro del comtat de Rosselló, invadit per las armas francesas, ses senyories offereixen donar graciosament dotse liures Barcelonea. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1848.
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sas, ço és, lo die que se allistaran sis liures y lo
die que ab orde de ses senyories partiran d’esta
ciutat per anar a juntar-se ab dit tèrcio quatre
lliures, y lo die que·s disgregaran ho·s licenciaran las companyias de dit tèrcio vint reals. Y
ademés donaran ses senyories a cada soldat dos
reals de socorro cada dia. E perquè etcètera.
Fiat ut in proxima de verbo ad verbum usque.
Dattus en Barcelona, als III de juliol, MDCXXXVIIII. Lo canonge Pau Claris».
Dimecres, a VI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anomenaren en camp mestre de
músichs de la present casa, que vaccava per
mort // 223v // de Matheu Deu, a Vicents Gardela, músich, ciutadà de Barcelona, ab las mateixas prerrogatives y preheminències que tenia
dit Deu. Y ses senyories manaren en fos feta la
present nota.
Dijous, a VII. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors anomenaren en candaler de seu de la
present casa de la Deputació a Francesch Campmany, candaler de seu, ciutadà de Barcelona,
sens salari algú sino ab las prerrogatives y preheminències que tenia Matheu Deu, que obtenia
dit offici. Lo qual, present en lo consistori, ha
acceptat lo dit offici y jurat en mà y poder de ses
senyories de haver-se bé y lealment en lo exercisi y servey del General. En aquest mateix die ses
senyories anomenaren en corder de la present
casa, sens salari algú sino ab las mateixas prerrogatives y preheminències que tenia Jaume Texidor, qui obtenia dit offici, a Pau Tallet, corder,
ciutadà de Barcelona. Lo qual, present en lo
consistori de ses senyories, ha acceptat lo dit offici y jurat en mà y poder de ses senyories de que
se haurà bé y lealment en lo exercisi y servey del
General. En aquest mateix die vingué en consistori de ses senyories don Vicents Magarola, receptor de la bolla del General en la taula de la
present ciutat de Barcelona. Y suplicà a ses senyories fossen servits concedir-li licència per a
que ell pogués anar a servir a sa magestat en lo
exèrcit que·s junta per a la opposició de las armas francesas que invadeixen lo comtat de Rosselló y en ell fan los progressos y estragos tant
notoris, y que ses senyories fossen servits no privar-lo de aquesta acció tant honrosa y obligatòria a que acut tota la noblesa de Cathalunya; y
que en son loch, // 224r // en lo dit offici, fossen
servits ses senyories en lo entretant nomenar altra persona qui·ls exercís. E dits senyors deputats, considerant que lo dit offici de receptor del
dret de la bolla és peccuniari, y hu dels de major
cofiansa dels de esta casa, per lo qual dit don Vicents Magarola ha prestat caució fideiussòria a
tota satisfacció del consistori de ses senyories, y
que, de concedir a dit don Vicents Magarola la
licència que·ls demana y en son loch anomenar

altra persona que assistís a dit offici podria ser
notable lo dany que lo General en patiria, de
que ses senyories podrian fer sindicats, y que residint dit don Vicents Magarola en dit son offici
també serveix a sa magestat, exhigint y cobrant
les peccunies del General, les quals, en la occassió present serveixen per pagar los gastos excessius que aquesta casa sustenta en rahó de la leva
dels soldats que ses senyories han manat y estan
continuant fer per al socorro del dit comtat, en
notable servey de sa magestat y defensa de
aquesta província, y que a dit socorro poden
acudir, com és notori que acudeixen, innumerables persones, axí de aquesta com de altres ciutats, vilas y lochs de Cathalunya, y que dit don
Vicents Magarola en tant gran numero no farà
tanta falta com la faria al dit son offcii y exercisi
de aquell, per ço y altrament, ses senyories no
assentiren en manera alguna a que·s concedís,
com no concediren dita licència a dit don Vicents de Magarola, abans bé, expressament li
ordenaren que assistís contínuament a dit offici
mirant y attenent a la indempnitat, utilitat y
profit del General com té obligació, en virtut
del jurament, sagrament y homenatge té prestat
a ses senyories y a lur consistori. En aquest mateix die, ses senyories reberen en lur consistori
una carta del senyor virrey, de sinch del corrent,
estimant-los la mercè de la leva de soldats havian fet per la defensa del comtat de Rosselló, //
224v // suplicant-los no dexassen de continuar
lo fer leva de més gent per ser entrat lo enemich
tant poderós. La qual carta legida manaren fos
continuada en lo present dietari, signada de letra A.
Dissabte, a VIIII. En aquest diea, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich micer Simon Campana, advocat fiscal
de la visita dels deputats y oÿdors y demés officials del General del trienni pròxim passat de
1635, en companyia del honor Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona y scrivà major
de la dita visita, los quals, de part de la dita visita y molt il·lustres senyors visitadors de aquella,
presentaren a ses senyories un memorial o summari de sentèncias fetas y promulgades per dits
senyors visitadors contra los officials y ministres
del dit General del dit trienni 1635, comensada
en lo any 1638 y promulgades en lo any 1639, a
fi y effecte que ses senyories se servescan exequutar ditas sentèncias conforme està contengut dit memorial o summari, juntament un libre intitulat «Dietari de la visita del trienni
1635, feta en lo any 1638», y altre libre intitulat
«Sentèncias y decrets de exequucions de la visita
del General de Cathalunya feta per lo trienni
1635 en lo any 1638», y deu querelas publica-

desa // 225r // contra diferents officials. Las
quals són estades remesas a ses senyories, que
son de números 76, 19, 46, 107, 108, 21, 24,
104, 116, 4. E ses senyories han respost que acceptaven lo dit memorial, libres, processos y
querelas desobre nombrades y que farian lo que
serian tinguts y obligats per rahó de sos officis,
en conformitat y exequució dels capítols y actes
de cort, usos, pràtiques, styls y observanças del
dit General. Y aprés de poch, essent ja fora del
dit consistori los dits officials de la dita visita, ses
senyories manaren a mi, scrivà major y secretari
del dit General, continuàs en lo present dietari
lo dit summari eo memorial de las ditas sentèncias de la dita visita, y que communicàs aquell al
magnífich racional de la present casa per a que
constituís y constituesca en lo Libre de Vàlues
debitors al dit General las personas condempnades segons lo dit memorial o summari. Lo qual
memorial he cusit en lo present dietari, que és
del tenor següent: «Memorial de las quantitats
que las personas avall scrites», consuatur pro ut
est signatur littera A. y que los demés libres y
procés de visita sien recòndits y guardats, los
demés processos y libres fets ab las visitas atrassades, y que las deu querelas dalt mencionades
sien entregades a micer Gismundo Boffill, notari, ajudant tercer del scrivà major, perquè aquellas sien passades avant a instància del procurador fiscal del General. Present per testimonis
Joan Batista Cabré, scrivent, y Matheu Ollers,
porter real, ciutadà de Barcelona. En aquest
mateix die, los senyors deputats y oÿdors presents en lo consistori reberen per mans de Francesch Corratger, y Mestre, scrivà de manament
del rey nostre senyor, una carta de sa magestat,
del primer de juliol, la qual rebuda manaren //
225v // a mi, Antoni Joan Fita, scrivà major y secretari del dit General, legís aquella, y legida la
continuàs en lo present dietari. Que és del tenor
següent:
«El Rey. Diputados, siendo vuestra obligación de
acudir con assistencias iguales a ella a la defensa
de essa província, la primera y la mayor de todos
mis vassallos, devo estrañar mucho la remissión y
cortedad con que entiendo que acudís en la occassión presente, quando deviérades ser exemplo a todos, y que con el vuestro se animaran y movieran
a lo que deven hazer quedamente d’este sentimiento, que es razón, pero con confianza de que
reconociendo lo que havéis faltado adelantaréys el
servício, de manera que cumpliendo con lo que
devéis merescáis las gracias y la gratitud. Y encargoos mucho que procedáis en esto con la promptitud y largesa que pide la occassión y en la conformidad que os ha significado el conde de santa
a. a continuació una carta i un memorial, transcrits a
l’Apèndix 6, pàg. 1849.

a. a continuació ratllat, consistori.
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Coloma, mi lugarteniente y capitan general de
essa provincia, porque de lo contrario no os quedará disculpa que se os admita, pues no la hay
para faltar a lo que devéis en necessidad tan precissa. Dattus en Madrid a 1 de julio, MDCXXXIX.
Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius».a
226r

Dimars, a XII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors deliberaren fos feta y publicada la
infrascrita crida per los lochs acostumats de la
present ciutat, per parèxer ésser molt conveninet al General. La qual és del tenor següent.
«Ara oyats, que us notifican y fan a saber a tothom generalment, de part dels molt il·lustres deputats del General de Cathalunya, inseguint la
deliberació per ses senyories ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes lo die present en lur
consistori feta, que tots y qualsevols soldats que
són allistats y assentats de baix las banderas del
tèrcio que ses senyories han manat formar per la
defensa del comtat de Rosselló, invadit per las armas francesas, que sens licència se seran absentats
o fugits de ditas companyias y de assí divendres
pròxim, per tot lo die, se restituiran a dit tèrcio, y
per si effecte comparexeran devant ses senyories
en la casa de la Deputació del General de Cathalunya per continuar sa milicia, se·ls continuarà
donar-los lo socorro promès de dos reals cada
dia, assegurant-los que per rahó de lur deserció y
fuga dits senyors deputats no procehiran ni faran
procehir contra de lo que comparexeràn a la exequució de las penas en que per dita fuga han insidit. Emperò, si per tot lo die de divendres pròxim
no hauran // 226v // comparegut, a fi y effecte de
continuar sa milícia com és dit, serà procehit contra dels desertors y fugitius y cada hu d’ells segons de justícia serà trobat fahedor. E perquè les
dites coses etcètera. Dattus en Barcelona, als XII
de juliol, MDCXXXVIIII. Lo canonge Pau Claris».
Dimecres, a XIII. En aquest die vingué en la present casa Montserrat Puigvert, scrivà de manament, y entrat en consistori, de part de sa excellència donà un plech o despaig a ses senyories.
Lo qual ubert fou vist que en ell venian inclusos
los papers següents: primo, una carta del Rey,
nostre senyor, per ses senyories dada en Madrid
a 22 de juny proppassat. Item, còpia de una carta de sa magestat al senyor virrey, sots la mateixa
jornada. Item, una carta de sa excel·lència per
als senyors deputats de onse del corrent. Los
quals legits manaren ésser assí buydats y originalment cusits, signats de letras A, B, C y D.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1854.
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«El Rey. Diputados: por una carta de 13 deste he
entendido la leva que havéis resuelto hazer con
ocasión de la entrada de las armas francesas en
Rossellón, nombrando para ella los officiales que
desís, yo si doy muchas gracias por ressolución que
es tan de mi servicio y por el affecto que mostráys
para acudir por vuestra parte a la defensa de essa
provincia, como espero que lo haréis, no sólo con
las fuerças que prevenís sino con mayores, como os
lo encargo mucho; // 227r // y que la leva sea la
más numerosa que se pueda, pues con esso cumpliréys con vuestra obligación y mi servicio, de que
aora y siempre mostraré la gratitud que es rasón.
Dattus en Madrid, a XXII de Junio, MDCXXXVIIII. Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula,
regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius».
«El Rey. Egregio conde de Sancta Coloma, pariente, mi lugarteniente y capitán General, los
diputados de Cathalunya me han scrito la ressolución que havían tomado de hazer una leva con
occasión de la entrada de las armas francesas en
Rossellón, nombrando para ella los officiales, de
que le he dado gracias y del affecto que muestran
para acudir por su parte para la defensa de essa
provincia, encargándoles mucho que lo hagan y
que la leva sea lo más numerosa que se pueda,
pues cumplirán con esso con su obligación y mi
servicio, de que he querido advertiros para que en
la mesma conformidad les hagáis las instancias Y
porque haviéndome representado los gastos que en
esto se les ofreceran y los que tienen en la continuación de los contrabandos, y para escusarlos, y
el dinero que se gasta en ella sirva para el socorro
de los soldados sea servido sobreceher y dar por
ningunos los procedimientos hechos en la dicha
contención, assí por mis ministros como de los deputados, pues no se sigue per juhisio a ellos ni a
mis regalías, pues las ropas estan entregadas y no
puede esto tener lugar respeto de estas la contención declarada en mi favor, pero por lo que // 227v
// en esta occasión dessos mostrar gratitud, a lo
que me scriven los deputados, me ha paresido haserles merced en que por ahora se alse la mano de
las instancias contra los avogados y procuradores
que han tratado de la causa en favor de la Deputación, para que puedan bolverse a sus casas libremente como estavan antes. Y assí lo advierto para
que en esta conformidad que les hago. Dattus en
Madrid a veinte y dos de junio de mil seiscientos y
treinta y nueve. Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt
Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius. Concordat cum suo
originali de quo fidem facio. Joannes Paulus
Oller».
«Estim com dech lo que vostra senyoria insta la

continuació de la leva y per ser lo que importa
tenir bon colp de gent suplich a vostra senyoria
mane venir lo bon número que tenen, attenent
que lo temps sens abrevia y que la bateria fatiga
a més no poder a Salses. Confio tenir prest
aqueix socorro y ab lo que espero per horas posar-me en Rosselló; supposa a vostra senyoria
que jo he tingut carta de sa magestat per vostra
senyoria y no és legítima consequència pensar
que me la hagués detinguda una hora, la que
rebí sobre la matèria venia sola per a mi, y mas
occupacions nom han deixat recordar de que
importas enviar-la, majorment tenint vostra
senyoria en orde a sos advocats y assessors lo
mateixa // 228r // per lo que de assí se·ls havia
concedit va ab esta y tot lo que·m arribarà de
esta qualitat ho avisaré a vostra senyoria, a qui
guart Déu com pot. Figueres, a 22 de juliol,
1639. Lo comte de Sancta Coloma. Senyors deputats del General de Cathalunya».
Dijous, a XIIII. En aquest die, ses senyories juntaren la Divuytena anomenada per la contenció de
las robas de contrabando, en la qual foren legidas
las cartas de sa magestat en lo die de ayr rebudas.
Y legides, fonch resolt se fessen embaxadas a la
present ciutat, molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, molt il·lustre capítol y
bras militar, enviant-los còpias de las ditas cartas
y gràcias de la mercè y honra han rebut ses senyories en lo temps se ha ventilat la contenció de las
robas de contrabando. En aquest mateix die, lo
noble don Jacinto Ivorra y de Ansa, capità de la
companyia dels studiants a lur petició, nomenat
per ses senyories, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, presta lo sòlit y acostumat jurament, en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich, de haver-se bé y lealment en lo
offici de capità com se pertany.
Divendres, a XV. En aquest die constituït personalment en lo consistori de // 228v // ses senyories lo molt il·lustre y molt reverent senyor docotor Francesch Puig, canonge de la Sancta
Iglésia de Tortosa, qui ab embaxada particular,
per als negocis de la contenció de contrabando
era estat enviat per ses senyories a la magestat
del Rey, nostre senyor, que (Déu guarde) ha fet
relació suscinta a ses senyories dels negocis d’esta embaxada. En aquest mateix die vingueren
en consistori de ses senyories los magnífichs
don Francisco Roig y de Mendoça, Bernat Sala,
Joan Pere Fontanella, Francesch Lenes, don
Diego de Paz, [...] Peralta y Christòphol Cornell, tots doctors en drets, que foren aplicats per
a conferir y tractar los negocis de la contenció
de contrabando. Los quals, havent entès la
a. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1854.
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mercè que sa magestat (Déu lo guarde) havia
fet a sa senyoria en pèndrer resolució en dits negocis a gust y contento de ses senyories, en donaren lo perabé offerint-se servir a ses senyories
y a lur consistori en tot lo que fos de son gust y
servey, y per est effecte exposarian lurs vidas, salut y hasienda. E ses senyories agrahiren molt
aquesta acció a dits senyors doctors stimant-los
lo treball, lucubracions y cuydado havian posat
en esta y altres matèrias que ses senyories los
han consultat, dient ésser tals que no·s sentian
ab ànimo y forsas de poder-los satisfer cabalment, emperò procurarien satisfer-los y esmenar-los com millor podrian, per que restant com
restan ses senyories contents y satisfets de dits
senyors doctors y de lur bon modo de procehir
y del valor que han mostrat en aquesta contenció y dels treballs que per aquella han suportats,
desijen també que dits senyors doctors estigan
contents de la satisfacció que ses senyories los
entenen fer. En aquest mateix die los senyors
deputats y oÿdors, per medi del molt regent y
magnífichs senyors lo doctor Francesch Puig,
canonge de la Sancta Iglésia de Tortosa, Francesch Joan // 229r // de Vergós, donsell, y Joseph Mora, ciutadà honrat de Barcelona, als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent una embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: No tindrian los deputats
lo contento cabal ni complerian ab las obligacions que confessan déurer a vostra senyora sino
fessen partícip a vostra senyoria del que han rebut ab la ressolució que sa magestat (Déu lo
guarde) és estat servit manar pèndrer en la competència de contrabando, que és lo que insinúa
la còpia de la carta de sa magestat dirigida al
senyor comte de Sancta Coloma, lochtinent y
capità general, la qual ab còpia de la que han rebuda los deputats de sa excel·lència se dóna a
vostra senyoria, a qui dits deputats donen las
degudas gràcias de las moltas y continuades
mercès que han rebut de vostra senyoria, majorment en lo progrés de aquesta contenció. Regonexent los deputats aquestas obligacions, offereixen lo desempenyo d’ellas, servint-se vostra
senyoria manar-los moltas cosas de son gust y
servey, a que acudiran ab igual uniformitat y correspondència com la han tinguda y és just y
convenient se conserve entre les dos casas.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com havien reportada la dalt dita
embaxada a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, la qual havian explicada primer de paraula y després donada en
scrits, juntament ab còpia de las ditas cartas, si y
de la manera los era estat ordenat. Y que rebuda
aquella dits senyors consellers los havian fet de
resposta que estimaven en molt la mercè que los
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Otra vez os he advertido de esto mesmo y el conde
de Sancta Coloma lo ha hecho también por su
parte y de la mía, y aunque devo esperar de tan
atentos y fieles vassallos que obraréis como devéis,
si tan advertidos no lo hiciéredes, mandaré poner
el remedio que convenga, pues no devo consentir
que faltéys vosotros a vuestra obligación con daño
de la causa pública y de mi servicio, de que más
particularmente mando al conde de Santa Coloma que os advierta como lo entenderéis. Dattus
en Madrid a VII de julio, MDCXXXVIIII. Yo el Rey.
Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius».

senyors deputats los feyen de donar-los la bona
nova.
229v

Diumenge, a XVII. En aquest die ses senyories
manaren marxar de la present ciutat los soldats
se eran allistats. Des del dia partí de la present
ciutat lo tèrcio del General fet per la defensa del
comtat de Rosselló, que eren dos-cents y denou
o més, tot gent jova y bellicosa, los quals anaven
guiats per don Jacinto de Ivorra y de Ansa, capità de la companyia dels studiants que lo General havia fet leva. Passejaren la ciutat ab gran
brio y regosijo, disparant valentament. Fonch
cosa de vèurer. Hisqué a vèure’ls tota Barcelona. En aquest mateix die Ramon Sagués, hu
dels porters ordinaris de la present casa, pagador anomenat per ses senyories de paraula per
pagar la segona leva de soldats que ses senyories
envien al comtat de Rosselló, per a agregar-la ab
lo tèrcio del General que·s troba en dit comtat,
firmà àpocha al regent Ramon Paÿssa, prevere,
servint lo offici de regent los comptes del General, de vuit mília y quatre-centas liures, moneda
barcelonesa, rebudas de comptants en presència
de notari y testimonis, ço és, las vuit mília dins
duas caxas cubertas de espart, per a que aquellas
done y entregue arribat en dit comtat de Rosselló al noble don Francesch de Vallgornera y
Senjust, pagador y provehedor del tèrcio del
General, y las restants quatre-centas liures per
tantes en ha de // 230r // distribuhir en pagar lo
socorro als dos-cents y denou soldats que ses
senyories lo die present envian a dit comtat per
a agregar-lo ab dit tèrcio, y que lo diner li romandrà de ditas quatre-centas liures lo entregue
a dit pagador, juntament ab lo compte del que
haurà pagat. Et ideo etcètera. Apocham etcètera.
Testes Michael Marques et Hierònym Gal, notari
civis Barchinona.

«Envio ab esta a vostra senyoria una carta de sa
magestat, que ha rebut ab altre mia en que·s
serveix manar-me inste ab nova solicitut lo augment de leva que de vostra senyoria se espera;
suplich a vostra senyoria aprete per totas vias lo
que en esta part és tant necessari. Yo estich
aprestant ma partida per a Rosselló a tota pressa, y al que entench serà dins quatre o sis dies,
serà de gran consideració que lo major colp de
gent que vostra senyoria tinga previngut me alcansi, servint-se considerar que totas las universitats han procurat avansar y augmentar lo servey yo ho confio de vostra senyoria, y del effecte
donarà molt particular rahó a sa magestat.
Guarde Déu a vostra senyoria. Figueres a 25 de
juliol, 1639. Lo comte de Santa Coloma. Senyors deputats del principat de Cathalunyaa.»
231r

Dilluns, a XVIII. En aquest die, ses senyories tornaren en arborar lo pendó de Sant Jordi en la
present casa a fi y effecte de continuar més la
leva dels soldats per al dit socorro de Rosselló.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori duas cartas: una de sa magestat, de
set del corrent, remesa ab altra del senyor virrey.
Les quals, rebudas y descloses, manaren legir
aquellas, y legides fossen continuades en lo present dietari. Las quals són del tenor següent:
«El Rey. Diputados: La dilación con que he entendido que procedeis en la leva de gente para la
defensa de esse Principado me obliga a estrañar
mucho que faltéis tanto a vuestra obligación, con
tan conocido daño de mi servicio y riesgo de la
opinión de vuestra fidelidad, // 230v // pues haviendo de ser los primeros camináis con tanta remisión y cortedad en el número de la gente que
sirve de norte lo que havía de ser exemplo a todos.
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Dijous, a XXI. En aquest die los senyors deputats y
oÿdors reberen en lur consistori, de part del senyor canseller, còpia de una carta que lo marquès
Toralto, tinent del General del exèrcit del comtat
de Rosselló, havia scrita al senyor virrey, qui·s trobava en la vila de Figueres, ab la qual donava avís a
sa excel·lència com lo enemich francès havia fet
volar part de las murallas del castell de Salses y se
eren fets senyors de aquell. La còpia de la qual
carta, legida en consistori, manaren fos continuada en lo present dietari. Y és del tenor següent:
«En este punto lega un trompeta del enemigo con
las mugeres // 231v // y muchachos que estavan
dentro de Salses con el passaporte que verá vuestra
excelencia por la inclusa copia. Y cierto que estoy
con tan grande sentimiento que quisier con mi
sangre y con la vida excusarle a vuestra excelencia el que·s justo que tenga con esta nueva. Ayer
bolaron dos minas, y no hasiendo el efecto que deseavan, despues de disparar esta mañana algunos
cañonasos, bolaron otra y los ornillos, que fueron
los que arruynaron toda la muralla por la parte
que mira al Huerto del Rey. Con que entraron
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1855.

dentro de la plassa y nuestra gente se retiró al homenage, con poca pérdida, y desde allí hisieron lo
possible hasta quedar expuestos a la voluntad del
enemigo, que los ha embiado a la Palma. Cosa es
esta, señor, que no admite dilación en el socorro
porque no tengan tiempo de fortificarle y demoler
las fortificaciones que tenían hechas de fuera.
Vuestra excelencia se sirva de apresurar en que legue la gente y la cavallería que ha de venir, porque recuperemos con esta occasión lo que hemos
perdido, que·s lo que importa ahora. Guarde
Nuestro Señor a vuestra excelencia, como deseo. Y
a [...] de julio, 1639. Estando para firmar ha legado un hombre de Millás con aviso que trescientos cavallos del enemigo se han dexado ver por
aquella parte. Prissa, señor, por el amor de Dios.
Aunque sé que vuestra excelencia no puede más.
El marqués de Toralto».
Divendres, a XXII. En aquest die, lo doctor en
medicina Luýs Brossa, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha fet relació,
mitjensant jurament en ma y poder de ses senyories, com Joseph Güell, altre dels ajudants ordinaris del Racional del General y present // 232r
// casa de la Deputació, està detingut de malaltia corporal, per la qual jau en lo lit de febra
contínua ab gran perill de sa vida y és impossible
acudir a la obligació de son offici. Lo que diu
saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present.
La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
Dilluns, a XXV. Festa del apòstol Sanct Jaume.
En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori dos cartas, una de sa magestat, de quatorse del corrent, y altra del excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma,
son lochtinent en aquesta província, de 22 del
mateix. Las quals cartas, legides, manaren fossen continuades en lo present dietari. Que són
del tenor següent:
«El Rey. Diputados: Creze la necessidad de los socorros de gente para // 232v // la defensa de essa
provincia al paso que en el enemigo sus fuerzas. Y
siendo es esto notorio o faltaríades mucho a vuestra obligaciones o havréys dispuesto tales assistencias que se conosca que cumplís con ellas. La occassión no pide limitaciones ni dilaciones sino
larguesa y promptitud en todo, y assí debéis cumplir con entrambas cosas como os tengo advertido
y lo espero de vosotros. Y que no daréys lugar a que
se haya de usar de los remedios que convenga para
que se consiga el effecto, con nota de quien hubiere
faltado, y con mayor culpa por estar tan advertidos y amonestados de lo que debéis hacer, antes
bien, que me procuraréys mereser la particular
memoria que tendré de todo lo que os adelantáredes en mi servicio en esta occasion. Dattus en Ma965

drid, a XIIII de julio, MDCXXXVIIII. Yo el Rey. Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius».
«Demà he resolt partir-me per a Rosselló, sens
reparar en las dificultats que la exequució ha aparegut tenir per falta de gent y demés aprests, confiat de que me he de trobar assistir de vostra
senyoria molt conforme he de menester. Y axí,
suplic a vostra senyoria, ab lo encariment que la
necessitat demana (en ocasió ya sols la promptitut pot reparar tant gran pèrdua com la de Salses
y reprimir la devastació que del orgull del enemic
se creu si no se li resisteix), se servesca aumentar y
continuar lo socorro. La causa és tant nostra com
vostra senyoria veu, y no havem de passar per los
progressos que·ns amenaça lo contrari mentres
en la nació catalana y ha valor. Yo he de obrar ab
la sanc y ab la vida, lo que dec al serveya // 233r //
de sa magestat y defensa de esta província, y en
vostra senyoria no dupto farà lo mateix effecte
que en sos antecessors la consideració del que·s
deuen a si mateixos y al puesto que ocupan. Sa
magestat (Déu lo guart) fou servit ab carta de 14
del corrent enviar-me la que va ab esta per vostra senyoria, a que guart Déu. Figueres, a 22 de
juliol de 1639. Lo comte de Santa Coloma. Senyors deputats del General de Cathalunya».
Dijous, a XXVIII. En aquest die, de orde y manament de ses senyories, fonch entregat y liurat a
mossèn Joseph de Urrea, Racional // 233v // de
la present casa, per lo scrivà major del dit General, una certificatòria de certs dèbits firmats a ses
senyories per certas universitats, las quantitats
de las quals juntas feyen la suma de sis milia sexanta-set liures desset sous y sis. A fi y effecte
continuàs en Libre de Vàlues ditas quantitats, si
y comforme ab la deliberació lo die de ayr per
ses senyories feta continuada al peu de dita deliberació certifficatòria se li mana. Presents per
testimonis lo reverent Raphael Bonastra, prevere, y Joseph Fener, mercader.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die reberen los
senyors deputats y oÿdors en lur consistori, de
part dels molt il·lustres senyors consellers, una
embaxada reportada per don Aleix de Semmanat y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren per scrits. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La ciutat de Barcelona,
obrant sos naturals effectes de fidelitat al sevey
del rey, nostre senyor, considerant lo estat de la
occorrent guerra y los successos que són notoa. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1856.
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ris, y que a vista del exèrcit de sa magestat las
armas enemigas van prenent passas sens ttrobar
resistència ni opposició de lo exèrcit de sa magestat, essent tant copiós com és y lastimada de
aquestas cosas, ha deliberat la Vintiquatrena de
guerra a qui estan [...] com és fer-ne sabedor
a sa magestat, significant-li la desconsolació té
d’ellas, suplicant-lo mane considerar lo gasto que
fa la gent d’esta província sens obrar los effectes que·s desijan ala // 234r // mayor servey de sa
magestat, y que se done esta notícia a vostra senyoria, per a que aparexent-li bé, scrigue també
en esta conformitat pus la tenen estas dos casas».
E ses senyories, oÿda y entesa la dita embaxada,
respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven la mercè y honra los feyan dits senyors
consellers en donar-los part de ditas cosas, y que
estigan certs, que ells no dexarian de obrar y fer
sabidor a sa magestat de ditas cosas. En aquest
mateix die, los senyors deputats reberen còpia
de una carta que lo senyor virrey havia scrita al
senyor conseller d’esta ciutat, ab la qual se dóna
notícia com lo enemich francès occupà la vila de
Canet. La qual còpia de carta manaren fos continuada en lo present dietari. Consuatur papirus
signatus littera B.
Dissabte, a XXX. En aquest die, ses senyories manaren partir de la present ciutat una companyia
de cent-y-vint hòmens, tots moscaters, gent rebusta y forta, la qual manave Diego Bisbe Vidal,
com ha capità, per a que aquella se ajuntàs ab lo
tèrcio que lo General té en lo comtat de Rosselló. Fonch cosa de vèurer, per ser tots gent belicosa y moscaters. Nostre Senyor los dóne victòria.
234v

En aquest mateix die, ses senyories, per propri,
enviaren una carta a la magestat del rey, nostre
senyor (que Déu guarde), donant-li larga rahó
del que ses senyories han obrat y treballat per
defensa del comtat de Rosselló, y per ço, enviant-li memorial de orde de ses senyories. Fet
lo qual manaren fos continuat en lo present dietari. Y és del tenor següent:
«Suma de lo que se ha hecho por parte de los deputados del General de Cathalunya en servicio del
rey, nuestro señor, para la propulsión de las armas francesas que han invadido el condado de
Rossellón. A las primeras notícias que se tuvieron
en Cathalunya de los intentos del francés de hazer
invasión de estas partes dieron los dichos deputados claras intelligencias, que fueron muy notorias
y sabidas, de que por cuenta de la Generalidad se
haría una leva de soldados muy crecida y numea. a continuació dues còpies de cartes, transcrites a l’Apèndix
6, pàg. 1856.
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rosa, y que la paga y sueldo serían aventajados. Y
fueron tratando de la elección de los officiales, attendiendo a que fuessen gente diestra en la milicia, y previniendo los ánimos de los que quisiesen
assentarse debaxo de sus banderas assegura dos
que esta leva sería infalible. A las universidades
de la provincias, que tenían mandamientos de
prevenirse de armas y con quien se tratava de la
designación del número de soldados que cada una
podría alistar, prestaron los dichos deputados y
acomodaron de gran copia de armas, que son más
de diez mil mosquetes y arcabusses, con que y la cópia de armas, que ya tenian muchas, ha quedado
con bastante provisión dellas. // 235r // Dieron al
punto orden de que se fabricassen nuevas armas
de mosquetes, arcabusses y picas por su qüenta en
las partes donde forjan y fabrican, y lo mismo hizieron en quanto a las municiones de pólvora,
mecha y balas, en que se consiguió el intento, teniendo para la occasión cumplida provisión de
todo a gasto de la Generalidad. Súpose la entrada
del francés, conque cessando el obstáculo de la suposición del capítulo 2 del nuevo redreço, del año
1599, luego al punto el domingo a 12 de junio hisieron enarbolar el estandarte de San Jorge, tocar
caxas, haser pregones para la leva de soldados con
nombramiento de teniente de coronel, sargento
mayor y capitanes, que con sus officiales la solicitaron. Y porque a este tiempo se hasían otras levas, para facilitar la suya sieron dies reales más
de ventaja a cada soldado que se allistaría de la
que dava la ciudad de Barcelona. Con la diligencia que se puso, en tretse dias se alistaron siete
sientos hombres, sin los de primera plana, conque
a 25 de junio se despachó toda esta gente para que
marchasen al exército que se iva juntando y se
agregasen a él, con orden de yr recibiendo y alistando quantos se offresiessen y pasassen como lo hizieron, de manera que quando legaron fueron
ochocientos. Hase ido continuando la dicha leva,
y viendo la dificultad que ocurría de hallar gente
por occassion de estarla tanbién alistando las universidades de la província, se aventajó el sueldo
hasta dar ciento y veinte reales de ventaja a cada
soldado, y en otros veinte y un día se alistaron doscientos y desinueve soldados, que guiados de Jacinto de Ivorra y de Ansa, capitán de la compañía de los studiantes // 235v // de la Universidad,
se despacharon a 17 de junio y estan con las demás. Con esta continuación de leva se ha juntado
otra compañía de mosqueteros, conforme la deliberación que en esto se tomó, por lo que son a propósito para la guerra, que son oy en número de
120, y el presente día de 30 de julio partieron
para el exército. Estas tres levas y remissiones de
soldados han sido diligenciadas con tantas veras y
cuydado tan contínuo que las han hecho llegar al
número sobredicho en medio de tantas como se
han hecho en la provincia, y si más se hallaran se
huviera visto el propósito que han tenido los depu-

tados de haser el servicio de su magestad con toda
demonstración y que con grande copia se acudiera a la defensa de la patria, quedando con vivo
sentimiento de que no se hayan logrado sus diligencias y zelo, sirviendo toda la noblesa de Cathalunya, que allí con puntualidad ha acudido, la
gente remitirá con la demás de las universidades
y los habitantes en el condado y la que tiene su
magestad en las occassiones que se han offrecido.
Otra causa de faltar gente a estas levas se offrece
que es estar los de las fronteras que hay desdel castillo de Valencia hasta Rossellón, que son más de
treinta leguas con las armas a punto, por la invasión que se sospecha de gente de armas que se dise
leva el conde Ba(...). Colígese de lo sobredicho que
los deputados han hecho quantas diligencias pueden y deven en que la leva sea muy crecida y aventajada, y que en teniendo número considerable se
remita y envíe, y que no ha estado en su facultad y
poder haver enviado más gente comforme su ánimo, deseo y voluntad.»

Agost MDCXXXVIIII
237r

En aquest mateix die, Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, capità dels cent-yvint moscaters que ses senyories envien al tercio
del General per defensa del comtat de Rosselló,
ha firmada àpocha al reverent Ramon Paÿssa,
servint lo offici de regent los comptesa // 236r //
del General, de tres-centas liures barcelonesas,
de les quals en ha de pagar lo socorro ordinari
cada dia a tots soldats de ditas companyias fins y
a tant que aquells hage entregats a don Juseph
de Surribas, tinent de coronel del tèrcio del General en lo comtat de Rosselló. Y pagat que
hage dit socorro y entregada dita companyia a
dit tèrcio done y entregue a don Francesch de
Vallgornera y Senjust, pagador de dit tèrcio, lo
diner que li romendrà de dites tres-centas liures.
Lo modo de la paga de ditas tres-centas liures és
que aquellas li ha donades y pagades en presència de notari y testimonis. Testes Michael Marquès et Hieronymus Galí, notarius cives Barchinona. En aquest mateix die, en la tarda, partiren
de la present ciutat la companyia de moscaters
que lo general ha feta per defensa del comtat de
Rosselló, per capità de la qual enviaren ses senyories Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat de
Barcelona, que fonch cosa de vèurer per ser tots
moscaters y gent esforçada y briosa. En aquest
mateix die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una carta del agent de ses
senyories en cort romana, ab un breu que sa
senyoria ha concedit als assessors y advocat fiscal del General de poder entrevenir en las causas
criminals de la present casa. Lo qual bulleta o
breu manaren fos assí cusit, signat de letra A.

a. a contiuació una carta, transcrita al’Apèndix 6, pàg.
1856.
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Divendres, a V. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories don Aleix de Semmanat
y don Miquela de Cardona y Semmanat los
quals, de part de don Hierònym de Vallgornera
y Senjust, donaren un recaudo a ses senyories.
Contenint en effecte que dit don Hierònym besava las mans a ses senyories y que ja tenian
entès la mort de don Francisco de Vallgornera y
Senjust, son pare, regent los comptes del General de Cathalunya, qui morí en Perpinyà, dilluns, al primer del corrent, estant exercint lo
offici de pagador y provehedor de la coronalia
del General. Y que axí dit don Hierònym supplica a ses senyories fossen servits manar se fessen en esta casa los sufragis per la ànima de dit
quòndam son pare, y en las demés seremònies
honrar-lo segons lo styl, consuetut y exemplars
de la present casa en semblants occsions observats. E ses senyories respongueren que ja havien
tingut notícia de la mort de dit don Francisco,
de que havien tingut lo degut sentiment, y que
en tot lo demés procurarien fer lo present tenian obligació, seguint en tot y per tot los
exemplars de esta casa, styl y consuetut del consistori.
Dissabte, a VI. En aquest die ses senyories, acceptat lo senyor deputat militar, anaren consistorialment, ab los verguers, ab gramallas y caparons de dol y las masses cubertas de dol,
acompanyats dels assessors, advocat fiscal, scrivà
major y demés officials d’esta casa, anaren a casa
de don Hierònym Vallgornera y Senjust, // 237v
// ahont se tenia lo dol per la mort de don Francisco Vallgornera y Senjust, son pare. Y après de
haver-li donat lo pèsame, al cap de una stona se
alsaren y se’n tornaren en la present casa.
Nota: que abans se dubta si dits senyors deputats havien de anar consistorialment al dol de dit
don Francisco de Vallgornera, per no ésser ell
mort ni enterrat en la present ciutat. Y aprés de
algunas conferèncias sobre açò tingudes resolgueren ses senyories que·s devia anar al dol ab
ceremònia, attès que dit don Hierònym de Vallgornera, acompanyat de don Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de Gerona, son oncle, tenian dol en sa casa. Y havent-se axí mateix
dubtat si manarian cubrir las masses de dol per
aquest acte, com fins assí és sempre observat,
occasionant aquest dubte alguns senyors de dit
consistori, dient que ditas masses no·s deven
cubrir de dol sino és en occassió de morts de
reys o prínceps, senyors nostres, perquè les masses son insignies que las aportan los deputats y
altres magistrats per privilegis reals, y que axí
a. Miquel interlineat, damunt de Bernat ratllat.
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no·s devian cubrir de dol en estas y semblants
occasions sino, com és dit, per mort de reys o
prínceps, senyors nostres, com tampoch no ho
fan la Real Audiència ni la ciutat de Barcelona.
E sobre aquest dubte fou declarat per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa, y aconsellaren a ses senyories que, attesa la
consuetut immemorial y styl de la present casa,
corroborat ab moltíssims exemplars, ab que
consta que dits senyors deputats en semblants
occasions de dols de officials preheminents de la
present casa, com ho era de dit don Francesch
de Vallgornera, ha acostumat cobrir las massas
de dol, que és en la occasió present, devien ses
senyories, seguint dits exemplars, anar al dol ab
las massas cubertas de negra y que·n fos feta
nota en lo present dietari.
238r

Dimecres, a X. En aquest die, los senyors deputats reberen en lur consistori una carta del rey,
nostre senyor, de tres del corrent, per medi de
// 238v // altra de sa excel·lència de deu de dit,
donant-los sa magestat y sa excel·lència las gràcias del servey que en la occasió present li feyen
ses senyories, Les manaren legir y legides fossen
continuades en lo present dietari; la qual carta
de sa magestat és assí buydada y la de sa
excel·lència cusida signada de letra B.
«El rey. Diputados: La assistencia de gentea con
que acudís en esta occasión contra las armas
francesas tengo particular servicio y hago de la estimación que es rasón por la fidelidad y amor que
experimento en vosotros la necessidad de continuarse y de ser mayores los esfuerzos crese con las
fuerças que augmenta el enemigo. Y si bien tengo
por cierto que para su opposición no sólo continuaréis con la gente que haveis offrecido y con la
paga d’ella sino que la acrecentaréys, en cuyo mayor número que sea possible he querido encargaros
lo uno y lo otro, y que hasta haver hechado las armas francesas dessa província continuéis en la
paga de la gente, y quanto pudiéredes el crecimieto della que será señalado servicio el que reciviré
de vosotros en todo y me quedará particular memoria del para quanto os tocare y fuere de vuestro
beneffício. Dattus en Madrid a 3 de Agosto 1639.
Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius»b.

239r

Dijous, a XI. En aquest die ses senyories manaren fer publicar las cridas devall scrites, en virtut
de la mercè que sa excel·lència ha fet a ses senyories. La qual crida és del tenor següent:
a. a continuació ratllat, de guerra.
b. a continuació dues cartes i una crida, transcrites a l’Apèndix 6, pàg. 1857.
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«Ara oyats tothom generalment, que us notificam y fem a saber, de part dels molt il·lustres
senyors deputats de Cathalunya en Barcelona
residints, que lo die present y avall scrit lo excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma,
lochtinent y capità general de sa magestat en
los principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, és estat servit enviar a ses senyories las cridas avall scritas, ab lo real sagell sagellades y en la forma de la real Cancellaria
despedides, del tenor següent: «Ara oyats tothom generalment, que us notifiquen y fa a saber, de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, de la sacra, cesàrea y real
magestat conseller lochtinent y capità general
en lo principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, que com Jaume Martí,
porter real, ciutadà de Barcelona, estos dies
proppassats se fos conferit en la vila deBerga
per a fer algunas exequucions per la exacció
dels drets del General del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
alguns fills de perdició, en número dos, poch
tements a Déu y a la correcció de la justícia
temporal, no hagen dubtat en lo camí real qui
va de Barcelona a Berga, cerca y abans de arribar en lo loch de Casserras, maltractar a dit
Jaume Martí, de manera que està en molt //
239v // perill de la vida. Per ço, desijant sa excel·lència que dit delicte sia descubert y los delinquents punits y castigats, inseguint la conclusió en lo sacre real consell sobre açò feta a
vint-y-vuit de juny, mil siscents trenta-y-nou,
ab tenor y veu de la present pública crida diu y
notifica, a totas y qualsevol personas de qualsevol grau, estament o condició sien, que descubrirà y darà plena prova de dit delicte manara
fer y despatxar larga y bastant remissió graciosa
a una persona per ella nomenadora culpada en
la règia cort de qualsevols crims y delictes com
no sie ladre públich, cridat per enemich de sa
magestat, separat de pau y treva, insendiari, sacrílego, assassino, omicida, preditori y que tinga instància de part, y si que descubrirà dit delicte y darà plena prova com està dit, serà
còmplice en aquell li manara fer y despatxar larga y bastant remissió graciosa de dit delicte,
com no sie lo principal o mandant. E perquè les
dites coses sien a tothom notòries mana sa excel·lència fer feta y publicada la present pública
crida per los lochs acostumats de la present vila
de Figueres y demés ciutats, vilas y lochs de dits
Principat y comtats hont convingue y menester
sie. Lo comte de Santa Coloma. Videt Magarola, regens. Videt Calders et Ferrons, regens thesauram. Videt Mir, advocatus, Stephanus Costa.
In itinerum loca X, folio CLIIIIo». E perquè las
ditas cosas vinguen a notícia de tothom per los
lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona y altres parts del present principat de Ca-

thalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya.
Dattus en Barcelona, a XI de agost MDCXXXVIIIIo»a.
240r

Dissabte, a XIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de don Juan
Grau y Monfalcó, agent del General de Cathalunya en cort de sa magestat, juntament ab algunas còpias del memorial que per part de ses
senyories ha presentat a sa magestat, ab lo qual
se fa larga relació a sa magestat del servey que fa
lo Principat en lo comtat de Rosselló. Lo qual
memorial manaren legir, y legit fos cusit en lo
present dietari. Signatur de letra A.

240v

Divendres, a XVIIII. En aquest die fonch per mi
Antoni Joan Fita, notari, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, de orde y manament de ses senyories, ha entregat y liurat a Juseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
Racional del General y present casa de la Deputació, un memorial de tots los condempnats de
la visita pròxim passada, per a que los continuàs
debitors en Libre de Vàlues // 241r // ab la forma acostumada. A la qual entrega se trobaren
presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari.

241v

Dissabte, a XXVII. En aquest die, lo honorable
Venero Zanzània, capità de la galera de la esquadra de Cerdenya que de present se troba en
lo port de la present ciutat, ha firmada àpocha al
reverent Ramon Paÿssa, servint lo offici de regent los comptes del General, present, de duas
caxas forrades de espart, dins de las quals ha dit
dit Paÿssa hi havia quatre mília liures en plata,
moneda de Barcelona. Las quals caxas estaven
nombrades de nombre 1 y 2; y la de numero
primer pesava sis robas vint liures, y la de numero segons sis robas y vint-y-tres liures. Las quals
dit capità ha de entregar al noble don Anton
Semmanat en la vila de Coplliure. Et ideo etcètera. Present per testimonis Ramon Saqués,
passamaner, y Miquel Màrquez, notari.

242v

Setembre MDCXXXVIIII
Diumenge, a IIII. En aquest die, en la matinada, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General anaren consistorialment ab cotxos, ab los porters y masses grans
devant, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, en las caa. a continuació: [Memorial al Rey de Juan Grau y Monfalçon, agente del Principado de Cataluña y Síndico de la ciudad de Barcelona, en nombre de los Diputados de Cataluña sobre las acusaciones de que se ha puesto poca diligencia en forma
de un ejército contra Francia.] Barcelona. G. Nogués. 1639. 4
hs. 30,2 cm. (ACA, Generalitat, Dietari N-44) Vegeu, també:
BC: F. Bon 4874; NBM: VE. 196-5.
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sas del excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y
de Cardona, en las quals posave lo excel·lentíssim senyor marquès de Espinola, lo qual, de
orde de sa magestat, anava a tota pressa en lo
comtat de Rosselló per general de las armas
dels tèrcios de las nacions forasteras, qui·s troban en dit comtat, qui pochs dies era arribat en
la present ciutat. Y arribats, foren rebuts per sa
excel·lència ab gran demonstració de voluntat,
y assentant-se ab cadiras que ja per dit effecte sa
excel·lència havia fetas posar apunt, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich // 243r // de part
del Principat donà la ben vinguda a dit
excel·lentíssim senyor marquès de Espinola. Lo
qual respongué que agrahïa molt la mercè y
honra li havian feta, que en tot temps convingués la tindrà en la memòria, precehint altres
paraules de compliments. Y acabada la conservació se alsaren, posant-se devant dit excel·lentíssim senyor marquès, lo qual acompanyà a ses
senyories fins al cap de la ascala de dit palacio,
ahont se despediren ab molt alegria. Y ses senyories se’n tornaren consistorialment ab lo mateix acompanyament en la present casa de la
Deputació; y manaren fos feta la present nota
en lo present dietari. En aquest mateix die, entre las set y vuit horas de la nit, vingué en la
present casa de la Deputació lo excel·lentíssim
senyor marquès de Espinola, acompanyat de
molts cavallers de la present ciutat. Hisqueren a
rèbrer-lo tots los officials del General y present
casa de la Deputació al portal major de la present casa, ab moltes atxes ensesas. Y pujant per
la escala lo reberen al cap de dita escala los senyors oÿdors ecclesiàstich y real, per no trobarse en la present casa lo senyor oïdor militar, ab
los verguers y masses grans devant. Hi·l posaren en lo mig y lo entraren fins a la sala dels
reys, ahont a mitja sala hisqueren los senyors
deputats, rebent-lo ab molt gran demonstració
de voluntat, posant-lo en lo mig dels senyors
deputats ecclesiàstich y militar hi·l entraren en
la sala del consistori, la qual estava adornada de
richs domassos, ahont estigueren assentats los
senyors deputats y oidors per son orde y en lo
mig lo dit senyor marquès, tenint a la mà dreta
lo senyor deputat ecclesiàstich y a la esquerra lo
militar, y après los demés en son grau. Y // 243v
// aprés de confabulat molt bona estona dels
negocis de la guerra de Rosselló se alsaren, y ab
lo mateix orde tots los dits senyors deputats y
oÿdors, acceptat lo dit senyor oÿdor militar que
com dies no·s trobava en la la present casa,
acompanyaren a dit senyor marquès fins al dit
cap de la escala y allí se despediren ab molt gran
demonstració. Y tots los dits officials de la present casa acompanyaren a dit senyor marquès
fins al portal major de la present casa ab lo mateix acompanyament de atxes, las quals atxes lo
acompanyaren fins a sa casa anant ells ab son
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las obras se han de fer en la presó, per rahó de la
crema, los quals experts se són conferits una y
moltas vegades en ditas presons y feren sa relació en scrits, la qual, firmada de lurs mans, entregaren a ses senyories. Y aquella legida per lo
scrivà major manaren fos cusida en lo present
dietari, que·s del tenor següent: «Per orde dels
molt il·lustres senyors deputats» etcètera. Consuatur signatur litera B. En aquest mateix die,
lo honorable Climent Thalavera, mercader ciutadà de Barcelona, firma àpocha al regent Ramon Paÿssa, servint lo offici de regent los
comptes del General, de vuit milia liures, moneda Barcelonesa, rebudas de coptants en presència de notari y testimonis ab quatre caxes guarnidas de espart, las quals ha de tramètrer y fer
liurar en Perpinyà a Francisco Casademunt, pagador y provehedor del tèrcio del General, qui·s
troba en lo comtat de Rosselló. Et ideo et cetera.
apocham et cetera. Testes sunt Michael Marques,
notarius, et Josephus Fita ac Anthonius Martí,
scriptores Barchinone.

cotxo. Y manaren ne fos feta nota en lo present
dietaria.
244r

Divendres, a VIIII. En aquest die vingué nova en
la present ciutat que lo exèrcit francès havia occupat lo loch y castell de Taltahull, del comtat
de Rosselló.
Dissabte, a X. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una carta
de don Henrich de Semmanat, de set del corrent, donant larga rahó a ses senyories de com
ha rebudes las dos caixas de moneda per ses senyories a ell trameses per lo capità de la galera de
Cerdenya, y que aquellas donà a Joan Pau Montaner, ajudant de pagador del tèrcio del General, com consta a ses senyories ab la àpocha han
manat ses senyories fer assí cusidas, signades de
letras A. y B.

244v

Dilluns, a XII. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors, presents en lur consistori, reberen una
carta del senyor virrey, de deu del mateix. La
qual, legida per lo scrivà major en lur consistori
manaren fos cusida en lo present dietari, signada
de letra A. En aquest mateix die, lo honorable
Francesch Agell, droguer y cerer del General y
present casa de la Deputació, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, per justas causas son ànimo movents, ha renunciat libere y simplament en mà y poder de ses senyories lo
dit son offici de droguer y cerer del General que
de present obté, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista. E ses senyories aceptaren la dita renunciació si y comforme per capítol de cort los és lícit
y no altrament. Presents per testimonis Jacinto
Barthomeu, pintor, Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.

245v

Dimars, a XIII. En aquest die, lo doctor en medicina, Agustí Calvet, constituïtb // 245r // personalment en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en mà y poder de ses
senyories, ha fet relació com Francesch Fitor,
procurador fiscal del General, està detingut de
malaltia corporal de pedra en la vexiga de la
qual està en molt gran perill de la vida y és impossible lo servir son offici, la qual relació diu
fer per haver-lo visitat y visitar-lo de present, la
qual manaren fos continuada en lo present dietari. En aquest mateix die, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories los experts per ses senyories anomenats per a visitar
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1858.
b. a continuació una carta i una relació, transcrites a
l’Apèndix.
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Dissabte, a XVII. En aquest die vingué en consistori de ses senyories Joseph Sullà, donsell, senyor de Çapeyra, arrendatari dels drets de la bolla de sagell de plom y cera del General de Cathalunya en la taula de Tremp y sa col·lecta, y
explicà a ses senyories com ell havia rebuda una
cartilla de sa excel·lència ab que exortava que
acudís a Rosselló a la defensa de aquell comtat,
invadit per lo francès. Y considerant ell dit Joseph Sulla la obligació de sa persona y qualitat
en haver de acudir al servey de sa magestat en
occasió tant precissa, havia determinat ab tota la
prestesa possible partir-se per a Rosselló per lo
effecte sobre dit. Y perquè més desembarasadament pogués // 246r // fer esta facció suplicava a
ses senyories fossen servits acceptar-li la renunciació del dit arrendament que ell ara entenia fer
y ab effecte feye a ses senyories. Y ses senyories
respongueren a dit Sulla que ells no podian liberament acceptar-li la dita renunciació, abans
bé, li encarregaven continuàs son arrendament
y per consegüent pagàs a ses senyories lo preu
de aquell per los tèrmens y pagues en lo acte del
arrendament designades, que a no fer-ho seria
posar-los en obligació per los tèrmens de justícia a ells permesos obrar y exhigir de ell, dit Joseph Çullà, lo dit preu ab la puntualitat que la
necessitat present demana, advertint-li que continuant ell dit arrendament y pagant lo preu de
aquell també feya lo servey de sa magestat, per
quant los drets de la Generalitat la major part
d’ells se emplean y gastan en servey de sa magestat, sustentant com sustenta lo General tant
gran número de soldats y officials de son tercio,
ab gastos tant excessius com és notori, als quals
no seria possible acudir si faltassen las pagues y
exacció dels dits drets, majorment de persones

dita feyna per la dita quantitat. La qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.

de tanta satisfacció com és dit Juseph Çulla, advertint-lo axí mateix que per privilegis prerrogatives concedits al General de Cathalunya sos officials y arrendataris no estan obligats a haver de
anar a la guerra per tenir com tenen precissa
obligació de assistir a sos officis y arrendaments
per la indempnitat del General.

Dimecres, a XXI. En aquest die, estant ses senyories en consistori, tingueren notícia com en la
present casa havia arribat, per vèurer aquella, un
cavaller del hàbit de Santiago que era lo deputat
militar del regne de Aragó, qui passava en las
guerras de Rosselló ab un tèrcio de soldadesca
que la ciutat de Çaragoça havia feta per socorro
// 247v // de dita guerra y ell anant per cabo. Y
axí encontinent lo senyor oïdor militar y real
hisquerena de consistori ab las masses grans devant, hi·l hisqueren a rèbrer en la sala dels reys.
Y los senyors deputats lo reberen en lo entrar de
la sala del consistori, hi·l feren assentar en lo
mig lo dit senyor deputat de Aragó, tenint a mà
dreta lo senyor deputat ecclesiàstich y a la esquerra lo militar, y après tots los demés per son
orde. Y tractaren dels negocis de la guerra y
aprés se alsaren ab molt gran cortesia y ell passejà tota la casa en companyia dels senyors deputats y oÿdors. Y manaren en fos feta la present
nota en lo present dietari.

Diumenge, a XVIII. En aquest die, los senyors
deputats y oïdors presents en lo consistori de ses
senyories reberen una carta de don Juseph de
Surribas, tinent de coronel del tèrcio del General, de setse del corrent, // 246v // ab la qual donà
rahó a ses senyories de com lo exèrcit és partit, y
que ell ab son tèrcio aportà lo querno dret de la
vanguardia. La qual carta legida per mi, scrivà
major y secretari del General, manaren fos cusida en lo present dietari, signada de letra A.
Dimars, a XX. En aquest die, present en lo consistori de ses senories Steve Rocabruna, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre del dit General, feu relació a ses senyories
com ell, de orde y manament de ses senyories,
havia encantat y subhastat per los lochs sòlits y
acostumats de la present ciutat per spay de
molts dies les obres se havien de fer en las carrers comunes de la present ciutat, per rahó de
la crema suscitada en ditas presons en lo mes de
juny pròxim passat, tocants a mestre de cases. Y
que havent públicament encantadas aquellas
per spay de molts dies no ha comparegut algú
que per manco preu les hague empreses fer sino
és mestre Hierònym Marató, mestre de cases
ciutadà de Barcelona, lo qual ha promès fer
aquelles ab lo modo, formaa // 247r // y manera
contenguts ab la tabba. Còpia de la qual se li ha
lliurada per lo preu de dos-centas y vint liures,
moneda Barcelonesa, pagadores ab los terminis
y pagues en dita tabba contenguts, y que axí li
ha liurada la hasta fiscal de dita feyna y que axí
en fa la present relació a ses senyories. La qual
manaren fos continuada en lo present dietari. Y
de la mateixa manera feu relació com per lo mateix temps y per los dits lochs públichs y acostumats havia encantat y subhastat las obras fahents en ditas presons tocants a fuster, y que
havent públicament encantadas aquellas per
spay de molts dies no ha comparegut ningú que
per manco preu les hague empreses a fer que
mestre Sebastià Claret, fuster ciutadà de Barcelona, lo qual s’és offert fer aquellas ab lo modo,
forma y manera contenguts en la tabba de dita
feyna. Còpia de la qual se li ha liurat per preu de
dos-centas vuitanta-nou lliures Barcelonesas pagadores ab los terminis y pagues en dita tabba
contenguts y que li ha lliurada la hasta fiscal de

Dissabte, a XXIIII. En aquest die, ses senyories
reberen en lur consistori una carta de sa excellència, de vint-y-dos del corrent, la qual legida
manaren fos continuada en lo present dietari,
que és del tenor següent: «Tenint sempre la
mira a rellevar» etcètera. Consuatur signatur litera A.
248rb
249r

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1860.
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Octubre, MDCXXXVIIIIc
Divendres, a VII. en aquest die, los senyors deputats y oïdors reberen en lur consistori una
carta de sa magestat, de vint-y-nou del passat,
remesa ab altra de sinch del corrent, les quals legides manaren fossen continuades en lo present
dietari. La qual carta de sa magestat és assí buydada y la de sa excel·lència cusida, signada de letra B.
«El Rey. Diputados: Por lo que os ha scrito el conde de Sancta Coloma, mi lugarteniente y capitán
general en essa provincia, havréys entendido
(juntamente con el estado de las cosas de la guerra y hallarse mis armas sobre Salsas) la falta con
que esta gente, haviéndose vuelto muchos de los
naturales, y pidiendoos nuevo socorro y con él vaya
uno de vosotros los diputados. Y si bien devo creer
que en occasión tan precisa havreis cumplido con
vuestra obligación, disponiendo y embiando luego
a. a continuació repetit, hisqueren.
b. en el dietari, els folis 248 al 256 es troben darrere del foli
260.
c. a continuació una carta i una relació, transcrites a l’Apèndix 6, pàg. 1860.
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el socorro que de nuevo os ha pedido el conde, me
ha parecido encargaros lo mismo y que con suma
celeridad lo executéis, pues no pide la menor detención el estado de las cosas. Y debéis lo hacer con
atención a vuestro mesmo honor para no privaros
del que se os seguirá con vuestras asistencias y la
de uno de vosotros en la recuperación de Salsas
(que la espero con el favor de Dios) ni faltar en
occasión que es tan propia vuestra, antes bien con
vuestro exemplo y // 249v // auctoridad mover los
ánimos de todos a mayor séquito y a lo que es su
obligación y mi servicio, con que se restauraré en
los naturales la nota que en esta occasión se les ha
causado de no perseverar en el exército y se quitará la occasión a la satisfacción y castigo que pide
el faltar a su obligación. Y espero de vosotros que
con atención a todo y particularmente a mi servicio procederéys, de manera que merescáys muchas
gracias y en mi memoria el lugar devido. Dattus
en Madrid, a XXIX de setiembre MDCXXXVIIII. Yo
el Rey. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
Dissabte, a VIII. En aquest die, los senyors deputats, havent tingut notícia que de part de sa
excel.ència se havian publicadas unas cridas
acerca de las provisions manà aportar en lo exèrcit del comtat de Rosselló, manaren fer y ordenar un memorial, representant-li ab ell las contrafaccions se fan a las generals constituicions de
Cathalunya si ditas cridas tenen exequució. Las
quals cridas manaren fossen assí cusidas, signadas de letra Aa, // 250r // y lo memorial buydat
perquè en tot temps conste de las diligèncias
que ses senyories han fetas acerca de la publicació de ditas cridas. Lo qual memorial és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: De part
de vostra excel·lència són estades publicades
unas cridas reals en la present ciutat de Barcelona, a 22 de setembre proppassat, en las quals,
per a que lo exèrcit tant numerós que ha posat
siti a la fortalesa de Salses tinga suficient manteniment per a sustentar-se, se mana a tothom generalment, exempts y no exempts, que encontinent publicades ditas cridas aporten al dit
exèrcit las provisions y manteniments que tindran, y en particular pa, ordi, civada y pallas, ab
sos bestiars per terra, y los que estan en terras
marítimas ab vaxell, attesa la suprema necessitat
y gran utilitat pública que se espera resultar de
dit siti, a pena de la vida o pèrdrer dits manteniments, grans, pallas, bestiars o vaxells que tindran, per a portar ditas provisions, disposant las
a. a continuació: [Crida del comte de Santa Coloma ordenant que es duguin provisions a l’exèrcit que fa siti a Sabes]
[Figueres] [1639] 1 f. (ACA, Generalitat, Dietari N-44).
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mateixas penas als officials, tant reals com de
barons, que ab tota diligència no faran que se
exequuten ditas cridas, las quals se exequutaran
irremissiblement contra los remitents conforme
en ditas cridas és de vèurer. Per rahó de las quals
han acudit a nosaltres molts síndichs de algunas
universitats y altres personas, aparexent-los que
lo contengut en ditas cridas és contra las generals constitucions de Cathalunya, y que per ço
deviem, per rahó de nostres càrrechs, opposarnos-hi y per descàrrech nostre y per fugir de
contencions que lo temps o demana y sie vostra
excel·lència tant zelós de la observança // 250v //
de ditas constitucions y de la conservació dels
privilegis, y mirar sempre lo bé y utilitat de la
província, y suplicam a vostra excel·lència mane
advertir las cosas següents: Primerament, senyor, se representa a vostra excel·lència que si las
ditas cridas se exequutaven ab la generalitat y rigor que estan consebudas resultaria d’ellas la
total destrucció de Cathalunya, perquè havent
de acudir forsosament ab totas las provisions y
manteniments que tindran al exèrcit tots los habitants en lo present Principat és cert que faltarian ditas provisions per lo restant de aquell,
que vindrien a preterir de fam, no havent-hi de
hont poder-se provehir per son manteniment.
Que seria un dany intollerable e irremidible,
com en consemblants tèrmens ho considera la
cort general celebrada en la vila de Monçó en lo
any 1470, capítol 21, que és const. 3, tit. «De
obras públicas». Secundo. Del sobredit resultarian moltas contrafaccions de privilegis reals
que tenen moltas universitats y en particular la
ciutat de Barcelona, cap d’esta província, conforme lo Recognoverunt Proceres capítol 13,
76, 84, 85, 90 y 39, de que tothom puga en ella
portar tot gènero de manteniments y vitualles
necessàrias sens poder ésser impedits ni embargats per ninguna persona, y comforme las ditas
cridas ningú poria aportar manteniments ni
provisions a Barcelona ni a les demés universitats, pus las haurian de aportar totas al camp,
sens poder-la aportar en altra part, y en effecte
per temor de tant graves penas no ni portarian.
Tércio. De la exequució de ditas cridas restaria
una // 251r // desigualtat molt gran, que al camp
y exèrcit vindrian a sobra, si totas s·i havian de
aportar, moltas provisions que vindrian a faltar
al restant del Principat, qui de necessitat hauria
de patir restant sobrat lo exèrcit. Ahont de necessitat haurian de perdre’s tantas provisions
que tanta falta farien al restant del Principat, en
la conservació del qual milita tant o major beneffici y utilitat pública com en lo sustento del
exèrcit. Y las constitucions de Cathalunya y en
particular lo cap. 9 de las corts de Monçó del
any 1547, que és constitució 7, tit. «De compra
y venda», parlant d’esta matèria vol que resten
los lochs, ciutats, vilas y personas de qui se vol-

dran pèndrer las provissions còmodament provehits del menester. Quarto, ditas cridas apar
que són de impossible exequució, perquè en
Cathalunya no·s troba bestiar necessari per
aportar tanta provisió, majorment en temps que
per lo mateix exèrcit està tant bestiar occupat,
com és notori, que per falta de ell a penas se poden conrrear las terras. Y seria immens lo gasto
dels ports, majorment si de las parts més remotas com són Leyda, Tortosa y altres parts que
distan més de sinquanta leguas se haguessen de
aportar ditas provisions, y en particular pa y palla, que són cosas que pesan poch y occupan
molt, y no és rahó que se obliguen los provincials a cosas que pareixen impossibles y de les
quals se poria seguir extermini total dels provincials, los quals no podent comportar estos càrrechs los seria forçós dexar las habitacions pròpias, vilas y lochs reals e altres, com també se
refer en la allegada const 3 de robas públicas.
Quinto. Que segons la dita constitució 7, tit.
«De compra y venda», quant per urgent necessitat se poden compellir // 251v // los provincials
a vèndrer blats y altres vitualles se han de satisfer
los amos de aquellas al preu que·s voldran en los
lochs al temps que las pendran, y en ditas cridas
no·s parla paraula de pagar ditas provisions y
manteniments com vol y disposa dita constitució y lo cap. 45 de las corts del any 1599, y és
cert que tots los provincials han de reparar en la
paga, modo y forma de aquella. Sexto. Que si
bé és convenient que lo exèrcit tinga manteniment ab abundancia, com se diu en ditas cridas,
empero la provisió de dits manteniments se ha
de fer ab lo menor dany y prejudici dels provincials, que·s la forma donan ditas constitucions,
prenent los necessaris de las parts més propinques y ab animals que no fassen falta a la cultura
de las terras, que altrament redondaria en gran
dampnatge dels pagesos, que són la sustentació
del Principat, com ho diu la constitució 5a, tit.
«De offici de porters y azemblas». Septimo.
Que ab la generalitat de las cridas y de la imposició de las penas tant graves los officials als
quals en aquellas se comet la exequució seran
tant vigilants y attents en vèurer si tothom ha
cumplit ab lo manat en aquellas, y trobant que
alguns han faltat, sens defensa ni escusa alguna
procehiran a exequució contra d’ells, y altrament no podran seguir los excessos e inconvenients considerats en la constitució 2a, de dit tit.
«De offici de porters». Representam, per ço, a
vostra excel·lència totas las sobreditas cosas, suplicam sie servit manar-hi reparar y suspèndrer
la exequució de ditas cridas, de manera que ni
ara ni en lo sdevenidor pugan prejudicar al Principata // 252r // ni traurer-les en consequència

que nosaltres en nom de tot lo Principat ho estimarem. Guarde Déu a vostra excel·lència. Barcelona, y octubre a VIII de MDCXXXVIIIIo.» Diumenge, a VIIIIo. En aquest die, ses senyories
reberen en lur consistori una embaxada de part
del savi Consell de Cent, la qual explicaren de
paraula Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, y don Francisco de Surribas, donsell, dient
que lo savi Consell de Cent los havia manat reportassen a ses senyories còpia de una carta que
lo die de ayr, per la estafeta, havien rebuda de
Hierònym de Navel, lur embaxador en Madrit,
juntament ab còpia de la resolució presa per lo
savi Consell de Cent, suplicant a ses senyories
fossen servits obrar y cohoperar, juntament ab
la ciutat, tornant per la reputació y honor de la
nació cathalana y atacar los malèvolos d’ella que
la ciutat no estimaria y tindria a particular honra
y mercè, entregant còpia de ditas resolució y
carta a ses senyories. Las quals rebudas manaren
al scriva major legís aquellas. Las quals resolució
y carta són assí cusidas, signades de letras A.y
B.Y feren de resposta a dits senyors embaxadors
que ells mirarian los papers y que estimaven
molt a sa senyoria y savi Consell de Cent la
mercè y honra los feyan de donar-los part de ditas cosas, y que estiguessen certs, que en tot lo
que la obligació de lur càrrech los daria loch no
faltaran un punt en obrar tot lo que·s puga, en
beneffici del Principat y de la present ciutat.
252v

a. a continuació una deliberació i una carta, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1861.
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Dilluns, a X. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors reberen en lur consistori, de part de la
present ciutat, per medi de Luýs de Boxadós y
Pau Boquet, ciutadà, la qual explicaren primer
de paraula y aprés donaren y liuraren en mà y
poder de ses senyories, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: De la resposta de vostra
senyoria que·s referí lo die de ayr en la junta de
guerra, resta aquella molt alentada per a obrar
los effectas que desija esta ciutat en orde al reparo de la reputació de la nació cathalana, pus veu
ab vostra senyoria la disposició que sempre en
obrar los de conveniència a dita nació y bona
correspondència d’estas dos casas. Y esperant en
totas cosas rèbrer mercè de vostra senyoria y
que per las occorrents manara donar-li les inspeccions de papers y las advertèncias, y demés
coses subsegüents a la bona direcció del negoci,
ha deliberat se propose en lo savi Consell de
Cent deu la present ciutat enviar en lo camp y
en Rosselló dos cavallers del mateix Consell de
Cent, és a saber, un ciutadà y un militar, ab lo
síndich o subsíndich de la present ciutat, a effecte que·s reban per part d’ella sobre dita matèria
les informacions convenients, suplicant a vostra
senyoria que per la sua mane fer la mateixa diligència que és ben cert que per ésser tant calificada ajudarà y donarà valor a la d’esta ciutat, y li
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restarà a aquella novas obligacions de servir a
vostra senyoria.»

254v

La qual manaren legir a mi, scrivà major y secretari // 253r // del dit General. Y legida, respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven a dits senyors consellers la mersè los feyan y
que mirarien lo paper, y de la resolució se pendria en donarian avís a ses senyories. En aquest
mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per
medi de don Ffrancesch de Surribas y Joseph
Mora, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers una embaxada, la qual explicaren
primer de paraula y après donaren en scrits,
que·s del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Estiman los deputats del
General de Cathalunya en lo que és rahó la
mercè que vostra senyoria li ha fet en comunicar-li sos intents en orde a las cosas contingudes
ab la embaxada que esta carta, de part de vostra
senyoria, han explicat y dexat en scrits a dits deputats don Francesch Surribas y Joseph Mora. Y
per los mateixos motius y causes han deliberat
enviar una persona en Rosselló ab instruccions
del que haurà de obrar en la matèria, conformant-se los dits deputats ab lo parer de vostra
senyoria com a tant acertat, assegurant a vostra
senyoria que en tot lo que sie de son servey y
beneffici d’esta ciutat acudiran ab deguda voluntat y correspondència.»
A la qual embaxada fonch fet de resposta que la
ciutat en tot que fos del servey del General y de
la pàtria no dexaria de obrar ab molta voluntat,
inseguint la bona conformitat de las dos casas.
253v

Dijous, a XIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment ab cotxos,
ab los porters y masses devant, en las fonts de la
Deputació per a visitar y regonèxer aquellas y si
hi havia necessitat de obras. La qual visita feren
ab la forma acostumada, la qual visita feren
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, inseguint en açò lo disposat ab sencia de visitaa.

254r

Dimars, a XVIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment, ab cotxos ab los porters y masses devant, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació, en la iglésia de Bethlem, hont hi havia
conclusions públicas y foren convidats en ellas,
inseguint en açò los exemplars trobats en la present casa, y estigueren assentats ab ses cadires de
vellut carmesí y coxins del mateix; y manaren en
fos feta nota en lo present dietari.
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1862.
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Divendres, a XXI. En aquest die, lo magnífich
Benet Anglasell, en Barcelona populat, com a
procurador ab bastant poder de Salvador Jutglar, mercader receptor dels drets del General
de la ciutat y col·lecta de Gerona, com de sa
procura consta ab acte rebut en la dita ciutat de
Gerona per Salvi Fàbrega, notari públich de dita
ciutat, a tretse del present y corrent mes de octubre, com dit notari ab ses certificatòrias letras
en fa fe en dit nom, constituït personalment a
las deu horas de la matinada, renuncià lo dit offici de receptor que dit son principal obté en mà
y poder de ses senyories en favor de Miquel Jutglar, studiant residint en Barcelona, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit Miquel Jutglar. E ses senyories respongueren que,
no obstant que·s pretén per part del fisch que lo
dit offici no és dels vendibles sino de aquells que
en cas de vaccació la provisió d’ells toca y se
specta a ses senyories directament, emperó sens
prejudici, novació ni derogació del dret y pretensió del procurador fiscal y de qualsevols drets
y accions a dits senyors deputats competents a la
nominació y provisió de dit offici, admetan dita
// 255r // renunciació y en quant de dret se hage
de admètrer y no altrament ni en altra manera.
Present per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari,
ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XXII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en arts y en medicina Salvador Marot, lo
qual, mitjensant jurament en mà y poder de ses
senyories, los feu relació com Miquel Mas, soldat de la companyia de don Anton Cassador,
del tèrcio del dit General, lo qual era arribat malalt desde dit tèrcio, estava encara malalt de una
terciana censilla, y que no li era possible tornarse’n a servir en dita campanya fins del tot estigues acabat de curar, de tal manera que partint
ab dita terciana aniria ab gran arrisch de morirse, y que era necessari y forçós estar quiet y assossegat en la present ciutat per poder-se curar.
La qual manaren fos continuada en lo present
dietari. En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori duas cartas, una de la magestat del rey, nostre senyor, de
tretse del corrent, junt ab altra de sa excel·lència, de vint del mateix, las quals descloses y legides per mi, escrivà major y secretari del dit General, manaren fossen continuades en lo present
dietari. Que són del tenor següent:
Cartaa del senyor virrey. «Per correu que acaba
de arribar, en aquest punt he rebuda // 255v // la
que·s serveix sa magestat (que Déu guart) ena. carta ... virrey interlineat al marge esquerre.

viar-me per a que la remeta a vostra senyoria, ab
que despatxo aquest propri. Guarde Déu a vostra senyoria, com desig. Del camp sobre Salses,
a 20 de octubre, 1639. Lo comte de Santa Coloma.»
«El Rey. Diputados: Del conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, he entendido la respuesta que le havéis dado
a las instancias que os haze de orden mío, para que
acudáys con nuevo número de soldados en socorro
de mi exército en el sitio de Salsas y que vaya uno de
vosotros para auctorizar más la leva y hazerla más
numerosa. Y no puedo dexar de estrañar mucho
que en occasión en que vuestra obligación es la primera obréys con tanta remissión y con tan poca
atención a cumplir con ella, hallando solamente
las dificultades y no los medios de facilitarlas, deviendo a mi servicio y a vuestra mesma reputación
en venzer quantas se ofrecen sin hazer de flacas
consideraciones razón para no cumplir con lo que
devéis, pues ninguna puede haver para que andéis
tan detenidos y tardos, hallándose las cosas en el estado que es notorio y mi exército necessitado de assistencias de gente. Y assí devéis considerar más attentamente las razones de vuestra obligación y la
de la necessidad, y no dar lugar a sentimiento en
mi y al cargo que se os puede y deve hazer de semejante proceder, ni a otras demonstraciones a que
será fuerza pasar si faltare en vosotros el obrar lo
que devéisa, // 256r // sino que, imitando lo que
siempre han acostumbrado vuestros predecessores,
aun en occasiones menos precissas, executéys luego
lo que os he mandado y insta el conde de Sancta Coloma, haziendo nuevos esfuerços y levas y acreditandolas con uno de vosotros, y obligándome con
esto servicio a la memoria particular que tendré
dél, como espero que lo haréys, más advertidos (que
hasta aquí) de vuestra obligación. Dattus en Madrid, a XV de octubre, MDCXXXIX. Yo el Rey. Videt
Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola,
regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
Y encontinent legida la carta de sa magestat, y
vist lo imminent perill que sa magestat representa, ses senyories manaren fer de nou leva de
soldats per a enviar-los en dit comtat y que per
ço fos feta y publicada la crida devall scrita per
los lochs acostumats de la present ciutat, y enarbolada bandera en la present casa, la qual crida
manaren fos continuada en lo present dietari y
és del tenor següent:
«Ara oyats, que us notifican y fan a saber, de
part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, y en exequució de la delia. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1862.
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beració per ses senyories y en lur consistori ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes feta
lo die present, que totas y qualsevols // 256v //
persones que voldran assentar plassa de soldat
de baix las banderas y companyias que ses senyories han manat fer per al socorro del comtat
de Rosselló y continuen per al siti de la fortalesa
de Salses, acudan en la casa de la Deputació,
que allí se’ls assentara plassa, y per son sou se·ls
donarà, ço és, a cada hu dels soldats moscaters
set lliures cada més, y a cada hu dels soldats arcabussers y piquers sis liures cada mes. E a més
del sobre dit se donarà a cada soldat graciosament de aventatge dotse lliures, és a saber, sis
lliures lo die que assentaran plassa y quatre lliures lo die que ab orde de ses senyories partiran
d’esta ciutat per anar ajuntar-se ab lo tèrcio del
General. Y lo die que·s disgregaran o·s licenciaran las companyias de dit tercio, vint reals, y
cada dia des del dia que hauran assentat plassa
en avant se donarà a cada soldat quatre sous de
socorro, los quals quatre sous se descomptaran
de son sou que desobre se·ls assenyala, advertint
a dits soldats que vingan armats ab ses espases y
dagues que las demés armas y municions se·ls
donaran. Y perquè vinga a notícia de tots, manen a ses senyories que la present pública crida
sia publicada per los lochs acostumats de la present ciutat y caps de vegueria de tota Cathalunya. Dattus en Barcelona, a XXII de octubre
MDCXXXVIIIIo.»
En aquest mateix die, ses senyories reberen altra
carta de sa magestat, de quinse del corrent, ab
altra de sa excel·lència, de 20 del mateix, acerca
dels negocis corrents de la guerra de Rosselló.
Las quals llegidas manaren fossen legidasa //
257r // per mi, scrivà major y secretari del dit
General. Y llegidas, que fossen continuades en
lo present dietari. Que són del tenor següent:
Cartab del senyor virrey: «Sa magestat (Déu lo
guart) és estat servit enviar-me la inclusa ab orde
que de prompte la fassa posar en mà de vostra
senyoria. Servir-se ha de avisar del recibo Y guarde Déu a vostra senyoria. Camp de Salses, a 20
de octubre, 1639. Lo comte de Santa Coloma».
«El rey. Diputados: Con haveros scrito tan frequente y vivamente para que acudáis a vuestra
obligación y a mi servicio con los socorros que pide
el estado en que están las cosas del sitio de Salsas,
no se reconoce que vuestras assistencias se dispongan de manera que cumpláys en esta parte en lo
que devéis, procediendo de suerte que no puede dexar de causarme vivo sentimiento quando deviéa. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1862.
b. carta ... virrey interlineat al marge esquerre.
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rades haver adelantado por vuestra misma reputación los mayores y más numerosos socorros, pues
dexarlo de hazer ni conmigo ni con el mundo tiene disculpa, antes bien, grave nota. Y assí devéis
poner en esto tal remedio que ni quedéis con ella
ni yo con la obligación de ponerle como biere que
más convenga, pues a los ojos del mundo y a vista
de la necessidad tan precissa no devo consentir
que falten mis vassallos a su dever. Espero que no
daréys lugar a ello ni a que demostraciones manifiestan la culpa de vuestras remissiones, sino que
acudiréys precissamente // 257v // y luego con tales
assistencias que me halle bien servido de vosotros.
Dattus en Madrid, a XIII de octubre, MDCXXXIX.
Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»

yesse la mayor disposición de lo que se encaminare
a la defensa común. Hoy se reconose que no sólo
cumplís con esta obligación tan precissa sino que
vuestra tibiesa y menor atención desencamina los
mayores effectos. Con que, por última advertencia, me ha parecido desiros que si luego como recibiérades esta orden no se conociere enmienda tal
que supla los inconvenientes pasados, usando de
mi soberanía y potestad real aplicaré los medios
justos y necessarios, sin atender a más que a cumplir con la obligación que en esta parte me corre.
Dattus en Madrid, a XV de octubre MDCXXXIX.
Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretariusa.»
259r

En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories Joseph Ferrer,
servint lo exercisci de scrivent ordinari del Racional, ha fet relació a ses senyories com Onoffre Massanes, sobrecullidor del General de la
part de ponent, ha comptat y pagat tot lo que
devia al General per rahó de dret ordinari fins la
present jornada. La qual relació manaren fos
continuada en lo present dietari.
258r

Dijous, a XXVII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories reberen en lur consistori duas cartas, una de la magestat del Rey, nostre senyor
(que Déu guarde), de quinse del corrent, junt
ab altra del excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província. Las quals manaren
legir a mi, scrivà major y secretari del dit General. Y legidas, manaren aquellas fossen continuades en lo present dietari y són del tenor següent:
Cartaa del senyor virrey: «Acompany ab esta la
que he rebuda de sa magestat per vostra senyoria. Ni se·m offereix què dir més que·s servesca
donar avís // 258v // de ser arribada a sas mans.
Déu a vostra senyoria guart, com desig. Camp
de Salses a XXI de octubre, MDCXXXVIIIIo. Lo
comte de Santa Coloma.»
«El Rey. Diputados: La principal obligación
vuestra es assistir y attender a la defensa de essa
provincia, y aunque en orden a esto se os han hecho diferentes advertencias no veo que hasta aora
hayan producido los effectos que yo podia esperar,
hallándose invadida essa provincia y ocupar
puestos tan principales della. Mi deseo siempre ha
sido que por vuestra parte se obrasse de manera
que el exemplo influyese con tal ardor en los ánimos de essos vassallos que justamente se os atribua. carta ... virrey interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die, Montserrat Puigvert y
Joan Pi, scrivans de manament, vingueren en
consistori de ses senyories. Y allí dit Montserrat
Puigvert explicà a ses senyories com ell, per part
de sa excel·lència, venia per notificar a ses senyories un capítol de una carta de sa magestat remesa a sa excel·lència, y que axí ses senyories se
servissen donar loch a que Joan Pi, scrivà de manament, que aquí era present, levàs acte de dita
notificació. Y ses senyories, responent per orgue
del senyor deputat ecclesiàstich, respongueren
que eran molt contents que fes dita notificació,
entrevenint en lo acte de aquella, ensemps ab
dit Joan Pi, lo scrivà major de la present casa, simul stipulants e insolidum clohents. E axí presents en açò, y entrevenint per part de sa excel·lència dit Joan Pi, scrivà de manament, y
Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona y
scrivà major del General de Cathalunya, per
part de dits Deputats, y presents per testimonis
Hierònym Galí, notari real, y Ramon Saqués,
passemaner, ciutadans de Barcelona, lo dit
Montserrat Puigvert, en nom y per part de sa
excel·lència, intima y notifica a dits senyors deputats e los dona y liura en son poder còpia de
un capítol de una carta de sa magestat remesa a
sa excel·lència, la qual és del tenor següent:
«Sa magestat, ab sa real carta, dada en Madrid a
18 del corrent, és estat servit de scriurer a sa excel·lència lo capítol del tenor següent: «También ha parecido notificar al síndico de Barcelona, para que lo pueda avisar a su ciudad, que por
no assistirse con genteb, estando previniendo el
enemigo gruesso exército, con que forsara alsar el
sitio de Salses, si lo consigue no sólo será con // 259v
// pérdida de reputación de mis armas sino con
daño conocido de aquella provincia, pues durará
la guerra por largo tiempo, no haviendo bastado
a. a continació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1863.
b. genet al manuscrit.

más de quatro millones que se han remitido a desalojar el enemigo y assegurar aquella provincia.
Y que assí todos estos daños se le protestan para
que en todo tiempo conste que por culpa suya y de
toda aquella provincia sucederán tan graves inconvenientes, como amenaça el grave de aquella
guerra, si con toda brevedad no se assiste con gente a ella. Y que para mayor justificación de lo que
he obrado por aquellos vassallos, y que no les quede
ninguna escusa, he mandado que quando aquella ciudad no quisiere pagar a la gente que imbiare de nuevo para cuitar el peligro de que se halla se le socorra a cada soldado, por mi qüenta, un
real cada dia y pan de munición. Será bien que
en esta conformidad hagays se haga también notificación a la ciudad, a la Deputación y demás
universidades de la província, para que si es possible se persuadan por este camino a su aplicación y
conoscan que en mí no falta la atención con que
he deseado su defensa sin perdonar medio de
quantos puedan importar para desalojar al enemigo y recuperar a Salsas, y auténticas me imbiareys todas las notificaciones que se hisieren de Madrid a 18 de octubre 1639. Yo el Rey.» Y desijant
obehir als òrdens de sa magestat y no diferir un
punt, cosa que tant importa a son real servey y
beneffici universal y conservació de la província,
sa excel·lència notifica a vostra senyoria tot lo
contengut en dita real carta per a que obehescan y exequuten tot lo que sa magestat en ella és
estat servit ordenar y manar».
E ses senyories respongueren que del punt y
hora que // 260r // ses senyories tingueren notícia de las armas del enemich francès y dels designes de aquell contra los comtats de Rosselló y
Cerdanya anaren procurant sercar per tots los
medis possibles armas y monicions y provehiren
de aquellas a la província. Y en saber la invasió
del enemich deliberaren que se anarbolassen las
banderas del General hi·s fes leva de soldats, axí
que li·n tenen enviats a sa excel·lència un gran
número, que excedeixen de mil y cent, sens los
officials de la primera pàgina, tots municionats
y pagats. Y que dissabte, a 22 del corrent mes,
entre las nou y deu horas abans migdie, reberen
una carta de sa magestat (Déu lo guarde), de 13
de dit mes, ab altra de sa excel·lència, de 20, ab
la qual sa magestat se serveix encarregar-los fassan novas levas y nous esfors per a acudir ab
prestesa al socorro del exèrcit que està sobre Salses. Y encontinent deliberaren se anarbolassen
banderas, tocar caxas y fer cridas per a nova leva, offerint donar dotse liures graciosament y
dos reals de socorro, fent totas las diligèncias necessarias y extraordinàries per a fer dita leva ab
promptitut. Y axí entenen que no han faltat ni
falten, per sa part, en acudir al servey de sa magestat, obligació de lur càrrech y beneffici de la
província, seguint en açò los exemplars de sos
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antecessors, sens ser necessari altra diligència
sino sols considerar lo servey de sa magestat y
necessitat. Y vehent que los emoluments ordinaris de la casa no poden abastar en pagar tant gran
gasto que porta per rahó de ditas levas y sustento d’ellas (que fins al die de vuy se ha gastat més
de sinquanta-y-sis milia liures, sen lo cost de las
armas), han deliberat que per tots los medis possibles, ordinaris y extraordinaris, lo exactor de
dita casa fassa cobrar tots los dèbits // 260v //
d’ella, axí vells com moderns, sens excepció ni
remissió alguna. Suplican a sa excel·lència sie
servit no permètrer, y als notaris avall scrits requereixen, no donen còpia auctèntica y fe fahent
del que·s té de la presentació de dit capítol sens
inserta de aquesta resposta. Requirens et cetera.
Testes sunt Raymundus Saques, passamanerium,
et Hieronymus Gali, notarius, cives Barchinona.
Dissabte, a XXVIIIIo. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, per medi de Joan Pi, scrivà
de manament, ses senyories reberen en lur consistori duas cartas, una de sa magestat (que Déu
guarde), de quinse del corrent, ab altra de sa excel·lència, de vint-y-hu del mateix. Las quals
manaren a mi, scribà major y secretari del General, legís aquellas. Las quals legidas, manaren
fossen continuades en lo present dietari. Y són
del tenor següent:
Cartaa del senyor virrey. «La que he rebuda de
sa magestat (que Déu guart) envio a vostra senyorian // 261r // ab esta, guanyant lo temps
que·m mana per la brevedat que conforme sos
reals ordes tinc de posar en remètrer-la. De haver-la rebuda se servirà vostra senyoria avisar. A
que guart Déu com pot. Camp de Salses, a 21
de octubre, 1639. Lo comte de Santa Coloma.»
«El Rey. Diputados: Los drechos del General se
instituyeron en primer lugar para la defensa de
esse Principado y condados, y de otra manera no
tuviera justificación su cobranza ni yo pudiera
permitirlo. Y viendo perder essa província por
vuestra mala dispossición he resuelto que por
mano de ministros míos, mientras dura la guerra, se cobren y administren, y que con lo que
montaren se acuda a la paga de la gente que de
essa província sirve en el exército. De que me ha
parecido advertiros y que mandaré se haga luego
secura demonstración de castigo con qualquiere
de vosotros que contraviniere a lo que tengo resuelto en esta parte y mandado executar al conde
de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general en essa província. Dattus en Madrid, a XV
de octubre, MDCXXXIX. Yo el Rey. Videt Cardia. carta ... virrey interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1864.
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nalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens.
Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens.
Petrus de Villanueva, secretarius.»
261v

En aquest mateix die ses senyories, oÿda y entesa la dita carta de sa magestat rebuda lo die present, deliberaren nomenar persones per a que,
vista y oÿda dita carta y altres que ses senyories
havien rebudes de dita sa magestat, los aconsellassen lo que devian y podian obrar en benefici
de las generals constitucions y defensa de la Generalitat y de tota la província. Feren nominació
de divuit persones dels tres estaments següents:
Per lo estament ecclesiàstich lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de
la Seu de Barcelona, don Francisco Sans, ardiaca y canonge de dita Seu, lo doctor Francisco
Tavarner, canonge de dita Seu, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, fra don Francisco Monpalau, sacristà de Ripoll. Per lo estament militar, los senyors: don Juan de Peguera,
Hierònym de Gaver, Francesch Joan de Vergós,
micer Pau Boquet, don Joachim Margarit y Reguer, micer Gaspart de Prat. Per lo estament
real, los senyors: conseller en cap, Jaume Damians, // 262r // Joseph Móra, micer Jacint Fàbregues, micer Joseph Fontanella. En aquest
mateix die, en la tarda, ses senyories ajuntaren
las personas de dita Divuitena, en la qual se legiren quatre cartas de sa magestat y un acte de
protesta y altres cartas que ses senyories havien
enviat a sa magestat y a sa excel·lència. Hi·s resolgué se ajuntassen las personas dels tres estaments per al die de demà, per a dar-los rahó del
demunt dit, hi li aconsellassen lo que devien y
podien fer acerca del contengut ab ditas cartas.
Diumenge, a XXX. En aquest die se tingué junta
de brassos, cridats del die de ayr. En los quals
entrevingueren les persones dels tres estaments
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: don Francisco Sans, ardiaca, canonge de la Seu de Barcelona, Diego Palau, canonge de Vich, Joan Roger, canonge de Barcelona,
lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa,
Fructuós Bisbe Vidal, canonge de Barcelona, lo
doctor Vicents Prexens, cabiscol y canonge de
Leyda, fra don Francisco Monpalau, sacristà de
Ripoll, lo doctor fra Palau Tristany, obrer de
sanct Pere de Roda, don Ramon de Queralt, canonge de Barcelona. // 262v // Per lo estament
militar, los senyors: don Pedro Bosch, don
Francisco de Ayquaviva, don Phelip de Surribas, menor, Joan de Claret y Vluja, don Miquel
de Cardona y de Rocabertí, Domingo Moradell, Joseph Spuny, don Joseph Amat, Anton
Descallar y Rafet, Hierònym de Gaver, micer
Pau Boquet, Francesch Joan de Vergós, Nuri
Joan de Vergós, don Dalmau Despalau, Fran978

cesch Xammar, don Pedro de Reguer, don Juan
de Peguera, don Ambrós Gallart, Phederich
Desvalls, don Joseph Calvo, don Jaume Copons, Joan Gaspar de Prat, FranceschValls, don
Joachim Reguer, don Jayme Falcó, Vicents
Valls, don Miquel Agulló. // 263r // Per lo estament real, los senyors: conseller en cap, Joseph
Móra, micer Jacinto Fàbregues, Joseph de
Urrea, Agustí Dalmau, Jaume Damians, Joseph
Novell, Antoni Magarola y Joseph de Navel. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Quatra cartas tenim rebudas de sa magestat (Déu lo guart) desde 22
fins 29 del corrent inclussive, las quals, ab una
que havem scrita a sa magestat y altra a sa excel·lència nos és estada feta de un capítol de carta de sa magestat, ab la resposta per nosaltres
feta a dita notificació, se legiran en esta junta.
Las quals y las matèrias que contenen proposam
a vostra senyoria a qui suplicam que, ab lo zel y
maduresa que sempre ha acostumat, se servesca
aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en
matèrias tant graves, de tant gran pes e importància, que nosaltres, fiats de tant prudent y
madur consell, procurarem en tot lo que tinga
loch ajustar-nos a ell per més justificar nostra
causa.»
E legida la dita proposició y demés papers mencionats en ella // 263v // lo dit senyor conseller
en cap prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la present ciutat, per consultar aquells ab sos companys. Y al
cap de una hora, poch més o manco, tornà lo
dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch legit en presència de dits brassos.
Votaren quiscú d’ells per son orde, ab molta
maduresa y consideració, y acabat de votar y regulats los vots, fou vist y trobat que dos dels
vots que corrian majors en número estigueren
en paritat. Y són los següents: «Que deven ses
senyories tornar a scriurer a sa magestat lo que
ja ab altras li tenen representat, y més en particular tot en orde al que han acudit a son real
servey y al estat devie de la Generalitat, en rahó
del qual no pot acudir a las pagues dels censals
que fa als hospitals, monastirs y persones particulars y salaris ordinaris, estant sobresegudes
totes estas pagues per la falta de diner que té
aquesta casa per emplear-se tot lo que entra de
sas cobranças en la paga dels soldats de que ha
fet leva, y que la causa de no anar un deputat a
fer assistència al real exèrcit de sa magestat és esser precissament necesari los gastos que farà a la
paga de dits soldats y a la leva que de nou se fa,
perquè de aquells se poden sustentar molts soldats, lo que faltaria anant un consistorial; y ab
altres rahons que guiarà la prudència de dits

senyors deputats. Remetent lo plech a son
agent per un correu a tota diligència, ab carta
per a las personas que a sa senyoria aparexerà
convenir. Y que los senyors deputats se servescan fer una embaxada als senyors consellers suplicant los sien servits ajuntar lo savi Consell de
Cent, al qual y al senyor bisbe y molt il·lustre
Capítol se servescan dits senyors deputats fer
embaxada, donant-los rahó de las cartas de sa
magestat, del que contenen y de lasa // 264r //
diligèncias han fet en estas matèrias. Perquè informats lo savi Consell de Cent, lo senyor bisbe
y molt il·lustre Capítol, sian servits obrar per sa
part lo que convinga per a encaminar estas
matèrias al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la pàtria, que és lo fi que tots desijan.
Lo altre vot és com se segueix: Que encontinent
y sens dilació alguna hu dels senyors deputats se
pose apunt per a poder acudir al exèrcit y dar
nova ajuda al que tant importa al servey de Déu,
de sa magestat y beneffci del Principat. Y que
juntament manen los senyors deputats avisar a
sos deputats locals per a que en la mateixa conformitat se fa assí la leva la fassan allí, y que feta
vajan acompanyant al senyor deputat, que anirà
donant rahó axí de las diligèncias passadas com
de las que de nou se fan y del stat de la casa a sa
magestat, per a que sabuda fassa a sa magestat la
estimació deguda a tant fahels vassalls. E considerat ses senyories la gravedat de la cosa que·s
tracta y que aquestos dos vots més lapidosos e
iguals en número discrepan en lo fet principal lo
hu del altre, desijants acertar en cosa tant grave,
se reservaren acordi per a ab major premeditació y consideració, deliberar lo que més aparega
convenir al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la cosa pública». En aquest mateix die,
ses senyories reberen en lur consistori una carta
del doctor micer Joseph Massó, del real consell
de sa magestat, la qual manaren fos legida, fos
continuada en lo present dietari y que encontinent li fos feta resposta, estimant-li la mercè devia a ses senyories. La qual carta és assí cusida,
signada de letra A.
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pagar y provehir los gastos necessaris per a la
anada y partensa dels senyors deputats com per
la nova leva dels soldats, ses senyories enviaren
ab embaxada a Luýs Lull y de Boxadors y Francesch Joan de Vergós, donsells, als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, suplicant-los fossen servits emprestar-los la quantitat
proporsionada a la plata y joyas que esta casa té,
oferint-les donar en resguart y penyora per dita
quantitat. Y tornats dits sennyors embaxadors
en consistori referiren a ses senyories com havian explicada sa embaxada a dits senyors consellers, los quals havien respost que ells veurian lo
que·s podria, lo modo y com se podria acudir a
servir a ses senyories dels senyors deputats, y que
estiguessen certs tot lo que podrian fer en servey
del consistori y beneffici d’esta casa ho farian ab
molt gran gust y voluntat.
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Dilluns, a XXXI. En aquest die en la matinada, los
senyors deputats y oÿdors del General, lo militar
absent de la present casa y ciutat, havent deliberat tots unànimes y concordes que lo senyor deputat militar se conferesca al exèrcit de sa magestat, que està sobre Salses, y per auctoritsar ab
sa presència lo tercio del General com a coronel
de aquell, acompanyat dels soldats de la nova
leva que ara estant fent, com en dita deliberació
se conté, y considerant ses senyories que aquesta
casa està exausta y falta de diner y que de prompte no poden haver lo que és necessari, axí per a
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1864.
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Novembre MDCXXXVIIIIo
Dimars, al primer. En aquest die ses senyories
manaren al síndich del General hagués còpia de
unas cridas que lo die present se havien publicat
en la present ciutat de part del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat, acerca de la gent havia de anar a la guerra de
Rosselló. Las quals cridas hagudes manaren
aquellas fossen legides y continuades en lo present dietari, y són del tenor següent:
«Ara oyats tothom generalment, que us notifican y fan a saber de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Sancta
Coloma y Baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conseller lochtinent y capità general en lo principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, per quant sa magestat és
estat servit, ab sa real carta dada en Madrit a
XVIII de octubre, MDCXXXVIIIIo, manar que, a
pena de infidelitat y penes corporals fins a mort
natural inclusive y inhabilitació perpètua de officis reals y de universitats, se mane a totas las
personas de qualsevol grau, stament o condició,
sian tant exemptas com no exemptas del principat de Cathaluya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que dins lo temps se·ls assenyalarà acudan al exèrcit que està en lo siti del castell de
Salses, y sie la present la occasió més apretada en
que necessita dit exèrcit de engrosar-se per los
avisos se tenen que lo enemich francès ve marxant per socòrrer dit castell y ròmprer nostre
exèrcit, de que se porian seguir no sols als comtats de Rosselló y Cerdanya, per al Principat de
Cathalunya, que·s deixen considerar. Per tant,
sa excel·lència, obeint al que mana sa magestat
// 265v // en dita sa real carta, sens prejudici, novació ni derogació de las penas en ditas cridas
reals posades y de las cridas publicades en especte dels militars a XV del corrent mes de octubre
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en la vila de Perpinyà, las quals vol resten en sa
força y valor, diu y mana a totas y qualsevols
personas de qualsevol grau, estament o condició, sian tant exemptas com no exemptas, sens
excepció de personas algunas encara que estiguen occupats en officis públich de la ciutats,
vilas y lochs y altres universitats de dits Principat
y comtats, y encara que tingan licència expressa
de sa excel·lència concedida a instància de las
universitats, o altrament per qualsevol causa o
rahó, per estar en ses cases y sen-se’n anats de
dit exèrcit per no haver-hi de acudir, las quals
licèncias sa excel·lència vol tenir per revocades,
com ab la present revoca, y vol que sian hagudas
per no concedidas, que encontinent la present
pública crida serà publicada personalment ab
sas armes acuden en dit exèrcit sots las ditas penas imposades en dita carta real, las quals irremisiblement seran exequutades attesa la suprema necessitat hi ha que tothom acude en dit
exèrcit. E per que las ditas cosas sien a tothom
notories mana sa excel·lència ser feta y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la present vila de Perpinyà y demés ciutats, vilas y lochs de dit Principat y comtats,
ahont convinga y menester sie. Lo comte de
Santa Coloma. Videt Magarola, regens. Videt,
Gaspar de Calders et Sant Climent, regens thesauram. Videt Mir, fisci advocatus. Franciscus
Corratges et Mestre. In itineris locumtenentis X
fol CLXXXVIIIIo. Fonch feta y publicada la
present pública crida per los lochs // 266r //
acostumats de la present ciutat de Barcelona, ab
tenor y veu de duas trompetas, per mi Joan Ratera, corredor y trompeta Real, vuy al primer de
Novembre, 1639.»

en exequució de una carta real de la magestat
del rey, nostre senyor (que Déu guarde), dada
en Madrit a divuit de octubre, 1639, se han publicat dos cridas reals de part de sa excel·lència,
las primeras a vint-y-set de dit, en las quals se
mana a tots los cavallers y que gaudeixen de privilegi militar, sens exepció de persones algunas,
que encontinent publicada la crida personalment ab sas armas acudan al exèrcit que està en
lo siti de Salses, sots las penas de la punició de la
noblesa y privilegis militars del principat de Cathaluya y comtats de Rosselló y Cerdanya imposades en dita carta real, attesa la suprema necessitat hi ha de que tothom acuda a dit exèrcit.
266v

Dimecres, a II. En aquest mateix die, los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa,
constituïts personalment en lo consistori de ses
senyories, donaren y liuraren a ses senyories un
vot per ells fet acerca de las cridas publicades lo
die de ayr per part de sa excel·lència en la present ciutat. Lo qual vot, legit per mi scrivà major y secretari del General manaren fos continuat en lo present dietari, y és del tenor
següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, asercaa de
las cridas reals baix referidores, los assessors y
advocat fiscal del General y advocats de dita ciutat y doctors respectivament aplicats són de vot
y parer que·s representen al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general las cosas següents: Primerament, que en la present ciutat,
a. aserca ... referidores interlineades al marge esquerre.
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Las segonas lo primer del corrent mes de novembre, 1639, en las quals se mana a totas y
qualsevol personas de qualsevol grau, estament
o condició, sien tant exemptas com no exemptas, sens excepció de personas algunas, que encontinent publicada dita crida personalment, ab
ses armes, acudan a dit exèrcit sots las penas de
infidelitat corporal fins a mort natural inclusive
y inhabilitació perpètua de officis reals y de universitats, imposades en dita carta real attesa la
suprema necessitat hi ha de que tothom acuda
en dit exèrcit.
2o. Que lo contengut en ditas cridas reals no
comprèn la ciutat de Barcelona y ciutadans d’ella per las rahons següents: la primera, per ésser
tant martítima y perillar de assalt o invasió súbita o improvista, segons ho diu Socarrats en lo
cap. «Si aliquis dominus» de las Commemoracions de Pere Albert, en lo no 122, 123, pag.
395; y las convocacions de Cathalunya, qualsevol sien, no comprenen semblants parts marítimas, ans expressament se’n exceptuan, com se
feu ab dos conclusions del Real Consell en semblants invasions de francesos en lo any 1521 y a
3 de octubre, 1536, ibi: «et inde per dominum
locumtenentis, scribi, omnibus vicariis et universitatibus tutique Principatus exceptis maritimis
et aliorum confinium Francie, et occurrant defensioni dicti comitatus Rossilionis et ipsius Principatus cum gentibus armatis» etcètera. La segona, perquè dita ciutat és la metròpoli y cap
del Principat, y tant estesa y ampla que necessita
de molts milanars de personas abtes per a la
guerra per sa defensa y seguretat; y és cert que
las que vuy se troban en dita ciutat en cas de invasió o assalt (lo que Déu no permeta) no sols
no bastarian per a dita seguretat y defensa ans
seria forçós valer-se de altres. Y per subvenir al
exèrcit del siti de Salses no·s deu exposar dita
ciutat al perill de un assalt y de sa destrucció, //
267r // com en propis termes ho referex en
Marq. in usat. «Princeps namque», en la qüestió
7, foli 207, y Socar., parlant expressament de la
ciutat de Barcelona en lo cap. y números dalt

ciutats, vilas y lochs, en conservació de las quals
concorra tanta o major utilitat pública com de
la que·s pot considerar en lo siti de la fortalesa
de Salsas, per al qual apar no ésser necessaari hi
vajan tots los del Principat. Y las convocacions
generals no·s poden fer de més veguerias y gent
que requereix la exequució del cas, com ho disposa expressament lo cap. 32 de las corts celebrades per lo senyor rey don Fernando 2 en
Monçó lo any 1520, que·s la constitució 35,
sots tít. «De pau y treva».

al·legats. La tercera, perquè los molt il·lustres
senyors consellers, personas del savi Consell de
Cent, officials y altres ministres de la ciutat són
tots precissament necessaris, axí per al regiment
y govern de la ciutat com per la administració
de la justícia en lo estat present, que lo excellentíssim lochtinent general y portantveus de
General governador són absents, la qual se ha
de administrar ab lo juÿ de pròmens, en que hi
ha de haver de tots estaments extrets de Consell
de Cent; y com també per entèndrer y occuparse cadaldia en cosas concernents a la mateixa
guerra y provisions de aquella. Tot lo que cessaria si tots los de Barcelona havien de acudir al
exèrcit en gran dany de la cosa pública, com
també ho considera Marq. en la dita qüestió 7.
Y no sols és justa causa per no haver-hi de anar,
però encara si fossen allà per fer-los en tornar.
La quarta y última, que per ditas y altres públicas causas lo sereníssim rey don Fernando, ab
son real privilegi, datus en Monçó al primer de
setembre, 1520, confirmat per lo senyor emperador Carlos quint en Molins de Rey en 20 de
desembre, 1529, y últimament per lo sereníssim
príncep don Phelip en Monçó a 24 de desembre, 1552, concedí a la dita ciutat y ciutadans,
«quod quandocumque et quotiescumque in tota
Cathalonia convocabuntur homines universa pacis aut homines vicaria seu vicariarum Cathalonia, ex quacumque causa vel necessitate, quantumcunque necessaria vel urgenti, eciam si
extrema foret, quod cives et populati in dicta civitate non tenerentur exire nec mittere, aliquas
personas ad dictam convocationem quoniam nos
nostrique successores nostris propriis et eorum expensis mitamus et mittere promittimus» etcètera.
Las quals paraulas són // 267v // tant universals y
amplas que comprenen qualsevol convocacions
generals, per qualsevol causas públicas y urgents
que sien, fent-ne de ditas convocacions exempta la ciutat y sos ciutadans segons se pot vèurer
més largament en dit privilegi.
3o. En respecte de la dita ciutat y de tot lo Principat, que tots han acudit ja al servey de sa magestat; y la expulsió dels francesos, defensa del
Principat y comtats, ab un gran número de soldats armats y pagats ab sos propis diners y conservats en dita guerra per molts mesos, en la qual
encara per avuy assisteixen ab tant excessius gastos que sobrapujan sas forças y facultats, com és
molt notori; y encara vuy se continuan las levas.

5o. Que en Cathalunya al present se troban
moltíssims milanars de francessos, que sols en la
ciutat de Barcelona y parts circunvehines // 268r
// passaran de vuit o deu mil francesos, lo quals,
vehent la terra desamparada dels naturals y que
no·y hauria a qui·ls pogués resisitir, és molt contingent se alsassen contra la terra, majorment
tenint tant vehïna França, que·ls podria donar
prompte socorro, y per aqueix camí fer-se senyors de la terra o causar danys irremediables. Y
la primera defensa és de la pròpia pàtria, y no
desemparar-la del tot per subvenir-ne altra.
6o, et ultimo. Que dits edictes y manaments reals van dirigits als singulars y particulars de la
província, entre los quals la major part són tant
pobres que no tenen possibilitat per a comprar
armas y municions ni per a poder anar y sustentar-se en la guerra, y menos per a dexar lo sustento necessari a sas mullers, fills y família, de
hont se seguiria morir-se uns y altres de fam,
perquè ni las universitats estan obligades ni porrian sustentar-los. Y tanta pobresa escusa per
als actes de guerra, com està disposat en lo usatge «Senex miles 4», sots tít. «Del jurament axí
voluntari» etcètera.
Per totas las quals rahons representades a sa excel·lència se pot esperar la observança de dit privilegi de la ciutat y lo reparo de tots y qualsevol
prejudicis que de ditas cridas podrian resultar.»
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4o. Que segons la Generalitat de ditas cridas reals tots los de Cathalunya abtes per a la guerra
universalment haurian de anar al dit exèrcit, de
que se seguiria restar tota la província deserta,
sens regiment de las repúblicas, sens agricultura
los camps y exposada a molts perills de incursors
de enemichs, devastacions y destruccions de las
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Dijous, a III. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors desliberaren fos feta carta al excel·lentíssim senyor lochtinent de sa magestat en
aquesta província y que li fos enviada còpia de
un memorial, representant-li ab ell las contrafaccions de constitucions se causan als habitants
en esta província acerca de las cridas que sa excel·lència ha manades publicar en dita província, y que se servesca manar-las remediar y que
las leys d’esta terra no resten sens la forsa, que sa
magestat té jurades aquellas; lo qual memorial
manaren fos continuat en lo present dietari y és
del tenor següent:
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per exequució de una carta real de la magestat del rey,
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foli 207, y Socar., parlant // 269v // expressament de la ciutat de Barcelona en lo cap. y números dalt allegats. La tercera, perquè los consellers, personas del savi Consell de Cent, officials
y altres ministres de la ciutat són tots precissament necessaris, axí per al regiment y govern de
la ciutat com per la administració de la justícia
en lo estat present, que vostra excel·lència y lo
portantveus de General, governador, absents, la
qual se ha de administrar ab lo juÿ de prohòmens en que hi ha de haver de tots estaments,
extrets de Consell de Cent, y com també per
entèndrer y occupar-se cadaldia en cosas concernents a la mateixa guerra y provisions de aquella.
Tot lo que cessaria si tots los de Barcelona havien de acudir al exèrcit en gran dany de la cosa
pública, com també ho considera Marquil. en la
dita qüestió 7, y no sols és justa causa per no haver-hi de anar, però encara si fossen allà per ferlos en tornar. La quarta y última, que per ditas y
altres públicas causas lo sereníssim rey don Fernando, ab son real privilegi, datus en Monçó al
primer de setembre, 1520, confirmat per lo senyor emperador Carlos quint en Molins de Rey
en 20 de desembre, 1529, y últimament per lo
sereníssim príncep don Phelip en Monçó a 24 de
desembre, 1552, a la dita ciutat y ciutadans,
«quod quandocumque et quotiescumque in tota
Cathalonia convocabuntur homines universa pacis aut homines vicaria seu vicariarum Cathalonia, ex quacumque causa vel necessitate, quantumcunque necessaria vel urgenti, eciam si
extrema foret, quod cives et populati in dicta civitate non tenerentur exire nec mittere, aliquas
personas ad dictam convocationem quoniam nos
nostrique successores nostris propriis et eorum expensis mitamus et mittere promittimus» etcètera.
Las quals paraulas són tant universals y amplas
que comprenen qualsevol convocacions generals per qualsevol causas públicas y urgents que
sien, fent-ne de ditas convocacions exempta la
ciutat y sos ciutadans.

nostre senyor (que Déu guarde), dada en Madrit a 18 de octubre, 1639, en la present ciutat
de Barcelona, se han publicades cridas reals de
part de vostra excel·lència, la primera a 27 de dit
més, en la qual se mana a tots los cavallers y que
gaudeixen de privilegi militar, sens excepció de
persones algunas, que encontinent publicada la
crida personalment ab sas armas acudan al exèrcit que està en lo siti de Salses, sots las penas de
la privació de la noblesa y privilegis militars del
principat de Cathaluya y comtats de Rosselló y
Cerdanya imposades en dita carta real, attesa la
suprema necessitat hi ha de que tothom acuda a
dit exèrcit. Las segonas, lo primer del corrent
mes de novembre, 1639, en las quals se mana a
totas y qualsevol personas de qualsevol grau, estament o condició, sien tant exemptas com no
exemptas, sens excepció de personas algunas,
que encontinent publicada dita crida personalment, ab ses armes, acudan a dit exèrcit sots las
// 269r // penas de infidelitat corporals fins a
mort natural inclusive y inhabilitació perpètua
de officis reals, attesa la suprema necessitat hi ha
de que tothom acuda en dit exèrcit. Y per quant
resultan de ditas cridas notables prejudicis a la
ciutat de Barcelona y a tota la província lo representam a vostra excel·lència y suplicam mane
reparar-los y aconsolar axí dita ciutat com dita
província..
Primo, se representa a vostra excel·lència que lo
contengut en ditas cridas reals, apar no comprèn
ni pot compèndrer la ciutat de Barcelona y ciutadans d’ella, per ésser tant marítima y perillar
de assalt o invasió súbita e improvissa, segons ho
diu Socarrats en lo cap. «Si aliquis dominus», de
las Commemoracions de Pere Albert en lo no
122, 123, pàg. 395; y las convocacions de Cathalunya, qualsevol sien, no comprenen semblants parts marítimas, ans expressament se’n
exceptuan, com se feu ab dos conclusions del
Real Consell en semblants invasions de francesos en lo any 1521 y a 3 de octubre 1536, ibi: «et
inde per dominum locumtenentis, scribi, omnibus
vicariis et universitatibus tutius Principatus exceptis maritimis et aliorum confinium Francie, et
occurrant defensioni dicti comitatus Rossilionis et
ipsius Principatus cum gentibus armatis» etcètera. La segona, perquè dita ciutat és la metròpoli
y cap del Principat, y tant estesa y ampla que necessita de molts milanars de personas aptas per a
la guerra per sa defensa y seguretat. Y és cert que
las que vuy se troban en dita ciutat en cas de invasió o assalt (lo que Déu no permeta) no sols
no bastarian per a dita seguretat y defensa ans seria forçós valer-se de altres; y per subvenir al
exèrcit del siti de Salses no·s deu exposar dita
ciutat al perill de un assalt y de sa destrucció,
com en propis tèrmens ho refereix en Marquilles
en lo usatge «Princeps namque», en la qüestió 7,
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2o. Se representa a vostra excel·lència en respecte de la dita ciutat y de tot lo Principat que tots
han acudit ja la servey de sa magestat y la expulsió dels francesos, defensa del Principat y comtats, ab un gran número de soldats armats y pagats ab sos propis diners y conservats en dita
guerra per molts mesos, en la qual encara per
avuy assisteixen; y se continuen las levas de nou
ab tant excessius gastos que sobrapujan sas
forças y facultats, com és molt notori.
3o. Que segons la Generalitat de ditas cridas reals tots los de Cathalunya abtes per a la guerra
universalment haurian de anar al dit exèrcit, de
que se seguiria restar tota la província deserta
sens regiment de las repúblicas, sens agricultura
los camps y exposada a molts perills de incursors

de enemichs, devastacions y destruccions de las
ciutats, vilas y lochs, en conservació de las quals
concorra tanta o major utilitat pública com de la
que·s pot considerar en lo siti de la fortalesa de
Salsas, per al qual apar no ésser necessaari hi vajan tots los del Principat. Y las convocacions generals en los casos que tenen loch no·s poden fer
de més veguerias y gent que requereix la exequució del cas, com ho disposa expressament lo
cap. 32 de las corts celebrades per lo senyor rey
don Fernando 2 en Monçó lo any 1520, que·s la
constitució 35, sots tít. «De pau y treva».

271r

«Ara oyats, que us notifican y fan a saber de part
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, e per deliberació per ses senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes, feta lo die present, que tots y qualsevol soldats allistats debaix las banderas del General de Cathalunya, axí los que ara ab la nova
leva se seran allistats com los que ja·u estan ab
las levas antecedents, que per malaltia o altre
just impediment o per altra qualsevol causa o
rahó, ab licència o sens licència, hauran dexat
las ditas banderas, que dimars pròxim vinent,
que comptarem a vuit del present y corrent mes
de novembre, a una hora passat mig die sien en
la casa de la Deputació, ahont a cada hu d’ells
se·ls donarà socorro y mula per a que a cavall,
acompanyant lo senyor deputat militar, qui
com a coronel del tèrcio del dit General va assistir y auctoritzar ab sa presència dit tercio, que
esta en lo exèrcit de sa magestat sobre Salses.
Certificant-los que si per al die y hora assenyalats no hauran acudit a dita casa de la Deputació
serà procehit contra d’ells y cada hu d’ells segons las penas imposades als desertors e si y segons de dret serà trobat fahedor. E perquè etcètera. Lo canonge Pau Claris.»

4o. Que en Cathalunya al present se troban moltíssims milanars de francessos, que sols en la ciutat de Barcelona y parts circunvehïnes passaran
de vuit o deu mil francesos, lo quals, vehent la terra desamparada dels naturals y habitants y que
no·y hauria a qui·ls pogués resisitir, és molt contingent se alsassen contra la terra, majorment tenint tant vehïna França, que·ls podria donar
prompte socorro, y per aqueix camí fer-se senyors de Cathalunya o causar danys // 270v // irremediables y la primera defensa és de la pàtria y no
desemparar-la del tot per subvenir-ne altras.
5o et último. Que dits edictes y manaments reals van dirigits als singulars y particulars de la
provincia, entre los quals la major part a notòrio
són tant pobres que no tenen possibilitat per a
comprar armas y municions ni per poder anar y
sustentar-se en la guerra, y menos per a dexar lo
sustento necessari a sas mullers, fills y familia.
Dehont se seguiria morir-se uns y altres de fam,
perque ni las universitats estan obligades ni porian sustentar-los, y tanta pobresa escusa per als
actes de guerra, com està disposat en lo usatge
«Senex miles», baix lo tit. «Del jurament axí voluntari» etcètera.

Diumenge, a VI. En aquest die, ses senyories
manaren fer y publicar per los lochs acostumats
de la present ciutat la crida del tenor següent:

271v

Suplican los deputats a vostra excelència mane
considerar totas las sobreditas cosas y reparar los
prejudicis grans se causarian a la ciutat de Barcelona y a tota la provincia y singulars d’ella de la
exequució de ditas cridas reals, manant sobresèurer en ella que·u rebran de vostra excellència a singular mercè y la ciutat y provincia
restaria aconsolada.
Divendres, a IIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
carta de sa excel·lènca, ab la qual dona avís a ses
senyories de la victòria que han comensat a tenir
las armas de sa magestat en lo siti de Salses. La
qual legida manaren fos continuada en lo present dietari. Del tenor següent: «Tretse barques
de las que tenia lo enemich en lo stany» etcètera. Consuatur signatur et cetera. Littera A.a
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1865.
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Dimars, a VIII. En aquest die, lo molt il·lustre
senyor Francesch de Tamarit, deputat militar
qui va per coronel en lo tèrcio que lo General té
en lo siti de Salses, ha firmada àpocha al reverent Ramon Paÿssa, servint lo offici de regent
los comptes del General, de quatre milia liures,
las quals ha de donar y entregar a Francisco Casademunt, pagador y provehedor de dit tèrcio
qui resideix en Perpinyà lo modo de la paga de
ditas quatre milia liures, e que aquellas ha hagudes y rebudas en presència de notari y testimonis ab dos caxas guarnidas y forrades de espart.
Et ideo et cetera. Apocham et cetera. Testes Jacintus Sala, civis, Honoratus Barchinona et Michael
Marques, notari. En aquest mateix die Ramon
Saques, hu dels verguers ordinaris de ses senyories ha firmada àpocha al reverent Ramon Paÿssa, servint lo offici de Regent los comptes del
General, present, de una massa de plata sobredaurada, la qual se’n porta per a anar acompanyar lo senyor deputat militar, coronel del tèrcio
del General, que té en lo siti del Salses, rebuda
en presència de notari y testimonis etc. Ideo et
cetera. Testes Hieronymus Gali et Michael Marques, notari cives Barchinona. En aquest mateix
die, los senyors deputats y oÿdors manaren fer
traurer auctènctica la partida de la plata que ses
senyories han empanyada a la present ciutat, la
qual manaren fos asis originalment cusida, sig-
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nada de letra Aa. // 272r // En aquest mateix die,
entre las quatre y sinch de la tarda, partí de la
present ciutat lo senyor Francesch de Tamarit,
deputat militar, coronel del tèrcio del General
de Cathalunya, acompanyat dels senyors deputats y oÿdors de comptes, de alguns cavallers y
dels officials de la present casa y General ab
molta música de atambors, trompetas y manestrils, ab los verguers devant y tots a cavall, lo
qual acompanyament feu ab lo orde següent:
Primerament, anave devant lo carruatge y las
asèmilas, cubertas ab rebosters ab las armas del
General; seguian aprés a cavall tots los soldats
de la nova leva y altres que eran estats licenciats
y tornaren a servir; seguian immediadament los
tabals, trompetas y manestrils tots a cavall. E
aprés lo estandart de la confraria de Sant Jordi,
lo qual aportave don Joan de Tamarit, clavari de
dita confraria, armat en blanch, a cavall en un
bell cavall blanch. Venian aprés los tres verguers
dels senyors deputats, vestits ab ses robas de
drap, ab les masses altes; seguia aprés lo patge
del coronel, enbrassada una rodella de aser y
morrió al cap. E immediatament venia lo dit
senyor deputat coronel en mig del senyor deputat ecclesiàstich y real, e aprés los senyors oÿdors, y tras d’ell, immediatament, los assessors y
advocat fiscal; seguian aprés los senyors Diego
Boxadors, comanador de Sanct Joan, y Miquel
de Maduxer, camaradas de dit senyor deputat; e
després, immediadament, lo scrivà major y Racional y demés officials de la present casa y de la
casa del General. Y ab aquest orde partiren de la
present casa y anaren per devant casa la ciutat,
Regomir, carrer Ample, Camvis devant Santa
Maria, carrer de Montcada, carrer dels Carders
y per lo carrer del portal Nou, y fins passat nostra Senyoria del Socor, devant lo camp de las
moreras. Y allí parà lo senyor deputat coronel,
// 272v // del qual se despediren ab molta cortesia los senyors deputats y demés personas del
acompanyament, Déu lo dexe ben anar y tornar
finida la guerra, alcansant de nostres enemichs
victòria y gosar tota pau y quietut. Los senyors
deputats se’n tornaren, ab lo estandart de Sant
Jordi devant, ab la mateixa música y acompanyament, per lo mateix carrer del portal Nou,
dret a sanct Cugat, capella de’n Marcús, Bòria
amunt, librateria dret a la present casa, ahont se
disgregà dit acompanyament.
Dissabte, a XII. En aquest die los senyors deputats, lo militar absent en // 273r // lo camp de
Salses, y senyors oÿdors presents, reberen en lur
consistori, de part dels molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, per medi dels
magnífichs Jacinto Sala, ciutadà honrat de Bar-

celona, y Diego de Vergós y Surribas, donsell,
una embaxada la qual resitaren de paraula, del
tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Que lo savi Consell de
Cent y senyors consellers de la present ciutat los
havian ordenat fessen sabidors a ses senyories lo
que passava acerca de las cridas últimament publicades de orde y manament de sa excel·lència
Y com lo die de aÿr los ministres reals posaren
en exequució lo que aquellas contenian, capturant algunas personas de diferents estaments, y
que dit savi Consell de Cent havia deliberat no
disgregar-se fins a tant tingués resposta del correu que dos dies fa havia enviat a sa excel·lència, y que alcansada aquella deliberaria lo que
convindria per lo bon èxit de dit negoci, y que
en lo interim suplicaven a ses senyories forsen
servits ordenar se passàs avant en la conferència
ja comensada acerca de la publicació de ditas
cridas per los assessors y advocat fiscal de ses
senyories y assessors de la casa de la ciutat y advocats associatsa, per una part, y altra que ses
senyories fossen servits obrar en conformitat de
la present ciutat tot lo que aparega convenient
per lo bé y utilitat d’esta província.»
La qual embaxada, explicada per dits embaxadors, los fonch respost que estimaven en molt
al savi Consell de Cent y senyors consellers la
mercè los feyen, y que lo die present en la matinada se havia conferida la matèria ab los assessors y advocat fiscal de la present casa, los quals
havien manat ajuntar promptament en companyia dels advocats associats, que eran Fontanella y Lenes, // 273v // ordenant-los que mirassen
exactament lo que·s devia y podiam fer per
descàrrech de nostres officis, y que·s passàs avant
dita conferència, assegurant-los que per part del
consistori se obraria quant los serà possible.
Dilluns, a XIIIIo. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
carta del senyor deputat militar, coronel del tèrcio del General, de onse del corrent, desde la
vila de Figueres, ab la qual dona larga rahó de la
mercè y honrra li feren los senyors jurats de la
ciutat de Gerona, molt il·lustre Capítol y bisbe
de dita ciutat, lo die arriba en dita ciutat. La
qual legida manaren fos cusida en lo present
dietari, signatur de letra Ab.
274v

a. a continuació un assentament, transcrit a l’Apèndix 6,
pàg. 1865.
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Dissabte, a XXVI. En aquest die, ses senyories,
vist y considerat que lo senyor Francesch // 275r
// de Tamarit, deputat militar y coronel del tèrcio del General en lo siti de Salses, havia de partir de la present ciutat a vuit del corrent, y que
a. a continuació ratllat, que eren Fontanella y Lenes.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1865.

era de importància que anàs acompanyat dels
allistats en la present ciutat y que los fugits acudissen, ordenaren y manaren fos feta y ordenada
la crida del tenor següent per los lochs acostumats de la present ciutat.
«Ara oyats, que us notifican y fan a saber de part
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, e per desliberació de ses senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes, feta lo die present, que tots y qualsevols soldats allistats de baix las banderas del General de Cathalunya, axí los que ara ab la nova
leva se seran allistats com los que ja·u estan ab
las levas antecedents, qui per malaltia o altre just
impediment o per altra qualsevol causa o rahó,
ab licència o sens licència, hauran dexat las ditas
banderas, que dilluns, que comptavem als 28
del present y corrent mes de novembre, a las
vuit horas de matí, sien en la casa de la Deputació, ahont a cada hu d’ells se·ls donarà socorro y
mula per anar-se’n ajuntar ab lo tèrcio del General que ses senyories tenen en lo siti de Salses,
comtat de Rosselló, certificant-los que si per al
die y hora asenyalats no hauran acudit a dita
casa de la Deputació serà procehit contra d’ells
y cada hu d’ells segons las penas imposades als
desertors e si y segons de dret serà trobat fahedor. E perquè etcètera. Lo canonge Pau Claris.»
275v

276r

aquell cens de pensió de sinquanta duas liures y
dotse sous que Francesch Aimant, quòndam,
mercader receptor que fonch del General de la
taula de la present ciutat, y per rahó de dit son
offici de receptor debitor al dit General, rebia
en cert termini sobre unas casa situades en la
present ciutat, en la plassa Nova, al cantó de la
Corròbia, en las quals està y habita Jacinto Borbó, apothecari, ciutadà de Barcelona, y vuy posseheix dits censos Matia Malich, ciutadà honrat
de Barcelona, y talis muller sua, y que en lo discurs de dit temps no·y ha hagut persona hi digués quantitat alguna per dits censos. Y anant
continuant la subhastació de dit y per falta de
comprador ha comparegut // 276v // Montserrat
Albià, hu dels porters ordinaris de ses senyories,
com a mer exequutor de dita exequució, lo qual
en virtut de orde y commissió de ses senyories a
ell de paraula donat, ha offert en nom del General sinchcentas liures per lo preu de dits censos,
al qual ha liurada la asta fiscal ab los partes, condicions, modo y forma en la tabba de dit cens
feta contenguts. La qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
Present per testimonis Hierònym Galí, Miquel
Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
277r

Dimecres, a XXX. En aquest die, fonch feta extracció de consellers de la present ciutat. Y foren
los següents: Luýs Joan de Calders, conseller en
cap, Antich Saleta y Morgades, conseller segon,
Joseph Massanas, conseller ters, Pere Joan Xirau, conseller quart, y Antoni Carreras, conseller quint.

Dezembre, MDCXXXVIIII
Dijous, al primer. En aquest die, los senyors deputats, lo militar absent en lo camp de Salses, ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes del
dit General, per medi sie de Francesch Joan de
Vergós y Bernat Valencas, enviaren un recaudo
als senyors consellers, extrets lo die de ayr, donant-los la norabona de la bona sort que nostre
senyor era estat servit donar-los. al qual recaudo
fonch per sa senyoria respost que estimaven a
dits senyors deputats la mercè los feyan desijant
occasions per a servir a ses senyories.
Divendres, a II. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Steve
Torrabruna, corredor de Coll y ministre del General, ha fet relació a ses senyories que ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, no sols per spay de
trenta dies però encara per molt més temps, tot
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Divendres, a VIIIIo. En aquest die, ses senyories,
tenint notícia que en la present ciutat hi havia
molts soldats amagats fugits del tèrcio del dit
General, manaren fer y publicar per los lochs
acostumats de la present ciutat la crida del tenor
següent:
«Ara oyats que us notifican y fan a saber, de part
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, e per deliberació per ses senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes feta lo die present, que tots y qualsevols soldats allistats debaix las banderas del General de Cathalunya en qualsevols levas fetas per
ses senyories per lo socorro de Rosselló, invadit
per las armas francesas, fins lo die present que
per malaltia o altre just impediment o per altra
qualsevols causas o rahó, ab licència o sens //
277v // licència, hauran dexat las ditas banderas,
que desde la hora de la publicació de la present
fins demà dissabte, que comptarem als deu del
corrent mes de dezembre, fins a las quatre horas
de la tarda de dit die inclussive, sien en la casa
de la Deputació, presentant-se devant ses senyories, ahont a cada hu d’ells se·ls donarà socorro. Altrament passat dit termini no comparexent, se procehirà contra d’ells y cada hu d’ells
segons los rigors de las leys de la milícia y altres,
se exequutaran las penas en aquellas imposades
irremisiblement si y segons de dret serà trobat
fahedor, ordenant y manant a totas y qualsevol
personas de qualsevol grau y condició que sien
que dins dit termini sien tinguts y obligats en
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denunciar a ses senyories tots y qualsevols de
dits soldats que sapien hagen dexat las banderas
del General. E axí mateix aquells que tindran
amagats o ocultats en ses cases o altres lochs, altrament fent lo contrari se procehirà contra
d’ells ab la mateixa forma sots las mateixas penas si y segons de dret serà pèrmès. Y axí mateix
se notifica y fa a saber a tots y qualsevols officials
reals que passat dit termini capturaran qualsevol
soldat dels sobredits o persona que aquells tingan ocultats y amagats, donant plena prova de
la ocultació, y dit soldat aportaran en la casa de
las Deputació, o dites persones que·ls tindran
ocultats entregant-los a ses senyories, que encontinent per cada soldat y cadahu dels ocultants se·ls donara vint-y-sinch reals. E perquè
etcètra. Lo doctor Pau Claris.»
278r

Dilluns, a XII. En aquest die, lo honorable Barthomeu Barenys, sastre ciutadà de Barcelona,
com ha procurador ab bastant poder del reverent Gabriel Prats, prevere en Barcelona residint, guarda ordinària de la bolla en la taula de
la present ciutat, com de sa procura consta en
poder Hierònym Galí, notari real, ciutadà de
Barcelona, al primer de abril mil sis-cents trenta-y-nou, en dit nom constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, absent de
aquell lo senyor deputat militar, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària de la bolla que dit son principal
obté, en favor de Pere Torres, mariner ciutadà
de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de dit Pere Torres, attès dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita reunciació si y en quant poden y per capítols de cort los era lícit y permès. Present per
testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari, ciutadans
de Barcelona.

278v

Dimecres a XIIIo. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Joan Francesch de Malgar, donsell,
regent la vegueria de la present ciutat, en lo
consistori de ses senyories, jurà en mà y poder
de ses senyories ab la forma acostumada.

279v

Dissabte, a XXIIIIo. En aquest die, per part de sa
excel·lència, foren publicades per la present ciutat de Barcelona las cridas del tenor següent:
«Ara oyats tothom generalment que us notifican y fan a saber, de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Santa
Coloma y baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conseller lochtinent y capità general en los principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, perquant sa magestat és
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estat servit scriurer a sa excel·lència la carta infrascrita, dada en Madrid a quatorse del corrent
mes de desembre, la qual és del tenor següent:
«El Rey. Egregio conde de Santa Coloma, pariente, mi lugarteniente y capitán general del Principado de Cathalunya y condados de Rossellón y
Cerdaña: siendo tan precissamente necessario
acudir con promptitud a la recuperación de Salses, a que fuera de las consideraciones de estado
obligaa precissamente la de la religión, siendo
cierto que quando cessare esta, que es la más privilegiada, qualquiera otra que mire a la defensa
pública obliga a que no // 280r // se exequute medio que pueda ayudar a la mayor assistencia de
gente para la recuperación de Salses. Por esto he
resuelto que, no obstante qualesquiera privilegios
que tenga la ciudad de Barcelona, a los quales derogo en este caso, se puedan dar por examinados y
aprovados qualesquiera personas que hagen platicado en qualesquiera artes y officios, sirviendo
treinta dies en el exército que assita a la recuperación de Salses, o menos si antes recuperara la
dicha fuersa. También es mi voluntad que, assí
dentro la ciudad de Barcelona como en todas las
demás universidades de la provincia, pena de desleales y infieles a mi servicio a todos los vezinos y
moradores del Principado de Cathalunya y condados de Rosselló y Cerdanya, se publiquen bandos declarando incurrir en la dicha pena a todos
los que que no acudieron de qualquiera calidad y
estado que sean al dicho sitio dentro de veinte y
quatro horas, como fueron publicados, entendiéndose que en este tiempo han de empesar su viage y
no han de tardar más tiempo del que huvieren
menester para hacerle. Y porque juntamente de
más de por la obligación natural de muevan con
esperança de conseguir premios, he resuelto que
todos los militares que acudieren y no fueran nobles se les dé privilegio de nobles, a los ciudadanos
honrados assí de Barcelona como de qualquiera
otra ciudad de la província privilegios militares,
y a toda la demás gente, privilegios de ciudadanos
honrados, constando que se han presentado ante
vos y servido por treinta dias, o menos si antes se
recuperará la fuerça de Salses, con declaración
expressa que hago que aunque desde luego les han
de ser effectivas las mercedes para su entera exequución y efecto han de sacar despachados privilegios por cancelleria y firmados de mi manera //
280v // y en esta conformidad hos mando la executeis y publiqueis. Dattus en Madrid, a XIIIIo de
Desiembre, MDCXXXVIIIIo. Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.» Y
desijant sa excel·lència lo disposat en ella, per
tant obehint al que mana sa magestat en dita
real carta, sens prejudici, novació y derogació de
a. a continuació obliga repetit.

altres cridas fins assí fetas y publicades y penas
en ellas posades, volent resten en sa forsa y valor, diu y mana a totes y qualsevol persones de
qualsevol estament, grau o condició sien del
Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, tant exemptas com no exemptas, y
sens exepció de personas algunas, que dins vinty-quatre horas després de la publicació de la
present crida en avant hagen de partir de la ciutat, vila o loch hont habitaran per anar ab ses armes y asssistir al siti de Salses fins que sie rendit
lo dit castell de Salses, ocupant en lo camí aquell
sol espay de temps serà menester per a arribar a
dit siti, sots pena de que seran tinguts per desleals y infels al servey de sa magestat, prometent
baix de fe y paraula real, inseguint en açò lo
orde de sa magestat donat en la sobre scrita carta, que totas las ditas personas que acudiran ab
ses armes al dit siti de Salses y constara que se
són presentades devant sa excel·lència y servit
per trenta dies o menos, si antes se cobrarà lo
castell de Salses, se·ls farà mercè, com ab la present se·ls fa, si son militars y no seran nobles de
privilegi de noblesa, y si seran ciutadans honrats, axí de Barcelona com de qualsevol altres
ciutats de la província, de privilegi militar, y totas las demés altres persones // 281r // de privilegis de ciutadans honrats. Declarant emperò que
encara que las ditas mercès respectivament se
entengan ésser fetas a las ditas personas, sempre
que constara hagen servit com està dit, vol sa
magestat que per a que ditas mercès tinguen
verdader effecte de ellas hagen de ésser despatxats privilegis per Cancelleria firmats de sa magestat. E axí diu sa excel·lència que totas y qualsevol persones que serviran en lo exèrcit de sa
magestat en lo dit siti de Salses per temps de
trenta dies o menos, si·s recupera y cobra lo dit
castell y hauran practicat en algun art o offici de
la ciutat de Barcelona sien haguts per examinats
y aprovats y tinguts per mestres en las ditas arts
y officis de dita ciutat, y com a tals gozen de tot
lo que gozan los demés mestres examinats en la
forma ordinaria en Barcelona, y sien hàbils per
entrar en los officis de casa la ciutat, no obstant
qualsevols privilegis que tinga la ciutat de Barcelona que pogués contradir a esta real voluntat
de sa magestat, per quant per esta vegada tants
solament y beneffici públich que·s considera en
la conservació y augment de dit exèrcit necessaris per la recuperació de dit castell, és servit sa
magestat derogar aquells. Y ab la present vol sa
excel·lència tenir per revocades totas y qualsevols licèncias concedidas a qualsevol persones,
tant de anar-se’n del exèrcit com de no venir en
ell, per qualsevols causes y rahons. E perquè las
ditas cosas sien a tothom notòries mana sa excel·lència ser feta y publicada la present pública
crida per los lochs acostumats de la present vila
de Perpinyà y altres ciutats, vilas y lochs de dit

Principat y comtats hont convinga y menester
sie. Lo comte de Santa Coloma. Videt Magarola, regens. Videt Calba et de Vallgornera, regens
thesauram. Videt Masso, fisci advocatus, Franciscus Corratger et Mestre. In itinerum loca XIIIIo,
folio XIo».
Fonch feta y publicada la present pública crida
per los lochs // 281v // acostumats de la present
ciutat de Barcelona, ab tenor y veu de dos trompetas per mi, Joan Ratera, corredor de coll, vuy
a XXIIIIo de dezembre, MDCXXXVIIII.En aquest
mateix die, ses senyories anaren a fer la regonexensa ordinària, en companyia de tots los officials del General, per las botigues de telas y
draps per a evitar los fraus se fan al General ab la
forma acostumada.

Incipit annus MDCXXXX
Diumenge, a XXV. En aquest die ses senyories
reberen una embaxada de part dels molt il·lustres consellers de la present ciutat, reportada de
paraula per los magnífichs Fancesch Joan de
Vergós y Diego Monfar y Sorts, ciutadà honrat
de Barcelona, la qual explicaren en la forma següent: Que feyan sabidors a dits senyors deputats com lo die de ayr, de part de sa excel·lència,
foren publicades per los lochs acostumats de la
present ciutat unas cridas ab inserta de una carta
real de sa magestat, de les quals ja ses senyories
devian tenir plena notícia. Y que axí fossen servits mirar y sensurar aquellas y oposar-se a la
contrafacció se feya a las generals constitucions
de Cathalunya y privilegis reals, fent las diligèncias per a alcansar la revocació de aquella, que la
ciutat per lur part no faltaria en tot lo que pogués obrar per a alcansar lo reparo. E ses senyories respongueren, per orgue del senyor deputat
ecclesiàstich, que ja·n havien tingut notícia, y
que tenian còpia de aquellas, las quals feyan mirar als magnífichs assessors, y que estiguessen
certs que per lur part no·s perdria punt fins fos
alcansat lo reparo de aquellas.a
282r
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Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta del excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, la qual desclosa manaren legir al scrivà major y, legida, fos cusida en lo
present dietari, signada de letra A. Encontinent
ses senyories, vist y considerat lo perill que sa excel·lència manifestava ab dita carta, desliberaren
que fos feta y publicada la crida devall scrita y
aquella publicada per los lochs acostumats de la
present ciutat, la qual és del tenor següent:
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1866.
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«Ara oyats, que us notifican y fan a saber, de
part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya o per deliberació per ses
senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes feta lo die present, que tots y qualsevols soldats allistats de baix las banderas del General de Cathalunya que estan abtes per a poder
servir, que per malaltia o altre just impediment
o per altra qualsevol causa o rahó, ab licència o
sens licència havian dexat las dites banderas, a
pena de la vida, per tot lo die present fins a les
sis horas de la tarda sien personalment en la casa
de la Deputació, a hont a cada hu d’ells se·ls donarà socorro y mula y trenta reals de ajuda de
costa, ultra del que tenen ja rebut per anar-se
ajuntar ab lo tèrcio del General que ses senyories tenen en lo siti de Salses, comtat de Rosselló; y los que per malaltia o altre just impediment no són abtes per a servir en la guerra dins
lo mateix temps y sots la mateixa pena hagen de
fer constar a ses senyories lo dit impediment,
per relació de metja o chirirgià, mitjensant jurament // 282v // a ses senyories fahedora, certificant-los que si per tot lo die present a la hora assenyalada no havian acudit en dita casa de la
Deputació, y los malalts o impedits no hauran
fet constar de son impediment, serà procehit
contra d’ells y cada hu d’ells a la exequució de
les penas imposades als desertors fins a mort natural inclusive. Més avant se diu y notifica a totas y qualsevols personas aptes per a portar armes y serveis en la guerra que per tot lo die
present, fins a les sis horas passat mig die, se
allistaran o assentaran plassa de baix las banderas del General se·ls donaran quinze liures de
entrada o aventatge, ço és, sinch liures encontinent assentaran plassa y deu liures encontinent
seran arribats en dit tercio, vint reals per a poder-se’n tornar y ultra de tot açò se·ls donaran
dos reals de socorro cada dia, tot de diners de la
Generalitat. E perquè les dites coses etcètera.
Joseph Miquel Quintanar.»

car feren salva tots los baluartes y totas las galeras, y tiraren algunas pessas ab bala axí los baluarts com las galeras com a salva real.

Janer MDCXXXX
Diumenge, al primer. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, acceptat lo senyor // 283v //
deputat militar, absent en lo camp de Salses,
presents en consistori, reberen una carta de la
magestat del Rey nostre senyor (que Déu guarde) la qual desclosa y legida per lo scrivà major
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«El Rey. Diputados: El estado de las cosas generales en España obliga a que con cuydado particular se atienda a todo lo que puede disponer la mayor brevedad en los socorros de una parte a otra
con la fácil transportación de la gente, y para esto
he mandado avisar que esten promptas para lo
que conviniere en diferentes partes de mis reynos
siete mil mulas, de las quales ha de haver en esse
Principado mil solamente, que se han de procurar
proveher por assiento y para la paga de los alquileres. Espero que, como en las demás partes, acudirá esse Principado con toda la mayor summa que
pudiere dar, a lo menos obligandoos a la satisfacción de lo que importaren los alquileres de treynta
dias, como lo entenderéis, del conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general en essa
província. Y confío que con esto y lo demás que os
advertirá dispondreis el cumplimiento, con las
veras que acostumbrais en cosas de mi servicio, en
que lo recibiré de vosotros. Dattus en Madrid a
XVI de deziembre, MDCXXXIX. Yo el Rey. Videt
Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola,
regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes,
regens. Petrus de Villanueva, secretariusa.»
284v

Diumenge, a VIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori duas cartas, una del senyor virrey y altra del senyor deputat militar des
del camp de Salses, de sis del corrent, ab les quals
donen la norabona a ses senyories de com lo enemich francès entregà y dexà la fortalesa de Salses,
la qual està per nostre rey y senyor, sia per a més
servir a Déu nostre Senyor. Las quals cartes manaren fossen assí cusidas, signades de letras A. y Bb.

285r

Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories,
constituïts personalment en lur consitori, absent de aquell lo senyor deputat militar, anomenaren en hu dels tres corredors ordinaris de la
present casa a Salvador Pujals, corredor ciutadà

Dimecres, a XXVIII. En aquest die enviaren a cavall
a tota diligència los soldats tenian novament allistats per al socorro de comtat // 283r // de Rosselló, los quals partiren ab gran brio y voluntat.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
eviaren altra tropa de soldats per al socorro de
Rosselló, los quals per falta de cavalcadures no
se’n pogueren anar lo die de aÿr ab la tropa que
ses senyories enviaren.
Divedres, a XXX. En aquest die, entre quatre y
sinch horas de la tarda, se embarcà lo senyor
conseller en cap de la present ciutat ab molt
gran número de soldats, que passaven de trescents, en tres galeres de la esquadra de Espanya
per a anar al socorro del siti de Salses. Al embar988

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1866.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1866.

Dimecres, a XVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories,
Joan Soler, porter de la present casa de la Deputació, mitjensant jurament ha fet relació a ses
senyories que·s conferí a 23 de novembre,
1639, en virtut de la comissió a ell donada per
ses senyories, en los lochs devall scrits, y allí
venc en lo encant públic al més donant, primo,
// 286v // la casa, béns y heretat de Miquel de
Vilanova de Montargull, debitor al General
com ha fermança de Jaume Vaquer, arrendador
de la bolla de Balaguer, trienni 1635, per preu
de tres-centes liures. Item, la casa, béns y heretat de Pere Joan Ferreres, del terme de Santa Fe,
fermança de dit vaquer, per dita bolla de Balaguer de dit trienni 1635 per preu de tres-centes
liures. Item, la casa, bens y heretat de Gabriel
Busquets de Font Domenge, terme de Queralt,
debitor com a fermança de dit vaquer, per la
bolla de Leyda de dit trienni 1635 per preu de
sis-centas liures. Item, la casa, heretat y béns de
Joan Capmany de Talavera, fermança de dit Vaquer, per dita bolla de Leyda per preu de doscentas liures. Item, la casa, béns y heretat de
Antoni Miquel, del loch de Raurich, fermança
de dit vaquer, per dita bolla per preu de quatrecentas liures, Item, la casa y heretat de Jaume
Sicart, de Talavera, fermança de dit Vaquer, per
dita bolla per preu de sinquanta liures. Y la casa,
béns y heretat de Antoni Biosca, de Talavera,
fermança de dit Vaquer, per dita bolla de Leyda
per preu de sinquanta liures. Les quals casas y
heretats ha fetas encantar y subhastar per los
lochs acostumats dels dits lochs, y per falta de
comprador y no haver comparegut persona alguna que·y digués quantitat alguna ha venudes
y liurades las hostas fiscals de ditas proprietats a
Ramon Sister, tauler del General de la vila de
Cervera, dit die, comprant en nom y obs del
General per las quantitats dalt respective especificades, la qual relació manaren fos continuada
en lo present dietari.

de Barcelona, lo qual vaccava per mort de Salvador Cuyner, últim posessor, lo qual ha jurat en
mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich de
bé y lealment haver-se en son offici.
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories,
per mort de Gabriel Ferrer, de la present casa,
anomenaren en loch de aquell a Bernat Ramon
Ferrer, ciutadà de Barcelona, sens salari algú. Y
manaren se’n fes la present nota en lo present
dietari.
Dissabte, a XIIIIo. En aquest mateix die, entre las
tres y quatre de la tarda, partiren consistorialment de la present casa ses senyories per a anar a
rèbrer lo senyor // 285v // deputat militar, qui
tornava de la guerra victoriós de la recuperació
de la fortalesa de Salses, los quals anaven a cavall
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, ab molta música de atambors, trompetas y manestrils, ab los verguers devant, lo qual recibiment fou ab la forma següent:
primerament, anaven devant los atabals, trompetes y manestrils, y aprés los verguers, després
ses senyories y immediadament tots los officials.
Adverteix-se que lo estandart de Sant Jordi ni
clavari de la confraria no·y anava. Y dret camí
se’n anaren per la Libretaria, Devallada de la
Presó, Bòria devant sant Agustí, dret al portal
Nou, hahont arribà lo correu ordinari del General y donà avís a ses senyories com lo senyor deputat era prop del Camp de las Moreras, passada
la capella de Nostra Senyora del Socor. Y arribats allí trobaren dit senyor deputat, qui venia a
cavall, acompanyat de molts cavallers, y allí li donaren la ben vinguda y norabona de la recuperació de la fortalesa de Salses. Y al cap de poch se
posà al mig del senyor deputat ecclesiàstich real
y entraren per dit portal Nou; anaven devant las
asèmilas ab los rebosters del General y aprés los
demés, axí com eran anats. Y prengueren per lo
mateix camí, acceptat que essent en la capella
de’n Marcus passaren per lo carrer de Moncada,
devant Santa Maria, carrer Ample y Regomir
amunt y entraren dins la present casa. Y junts
pujaren y feren oració a la capella de sant Jordi
de la present casa. Y dit senyor deputat aprés,
juntament ab los cavallers que·l acompanyaven,
lo acompanyaren en sa casa, anant tots a cavall. Y
dits senyors deputats restaren en la present casa.
Déu, per sa divina misericòrdia, vulla donar-nos
bona pau y quietut, que tant importa a esta pobra província de Cathalunya.
286r
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Dilluns, a XVI. En aquest die lo senyor don
Francesch de Surribas y Joseph Mora vingueren
en lo consistori de ses senyories ab embaxada de
part dels senyors consellers de la present ciutat,
donant la norabona de la vinguda del senyor
deputat militar del camp de Salses.
989

Divendres, a XX. En aquest die entrà lo senyor
conseller en cap en la present ciutat, lo qual venia de la recuperació del Castell de Salses.
Dissabte, a XXI. En aquest die los senyors deputats, per medi de Joan Francesch de Vergós,
donsell, y Joseph de Urrea, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat donant-los la norabona de la vinguda del senyor conseller en cap
del camp de Salses.
Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories anomenaren en sastre de la present casa Joseph Mallol, sastre de Barcelona, sens salari algú, lo qual
vacava per mort de Jaume Carbonell, qui obtenia aquell.
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Dimars, a XXIIII. En aquest die, los senyors deputats anomenaren en una de las trompetas ordinàrias del General a Climent Martorell, corredor de coll, lo qual vaccava per renunciació en
mà y poder de ses senyories feta lo punt y hora
present per Pere Ladó, qui obtenia dit offici liberament en mà y poder de ses senyories, y per
ses senyories acceptada. Y manaren que axí dita
nominació com dita renunciació fos assí continuada.

289r

Dijous, a XXVI. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors // 288r //
ardiaca Diego Jover y Francisco Tavarner, canonges de la iglésia de Barcelona, los quals, de
part del molt il·lustre capítol de dita seu, reportaren a ses senyories la embaxada de paraula del
tenor següent, ço és, que dit molt il·lustre capítol havia resolt lo diumenge pròxim vinent celebrar un offici de Te Deum Laudamus per lo rendiment del castell de Salses, donant gràcias a
Nostre Senyor de tant bon succés, y que·s fes
professó general com lo die de Corpus, a la tarda de dit diumege, suplicant a ses senyories fossen servits acudir en dita celebració de offici. E
ses senyories respongueren que estimaven a ses
senyories la mercè y honra feyen al consistori de
fer-los a saber la dita resolució y que, si·ls era
possible y los negocis los donaven loch, acudirian en dit offici. Y manaren se’n fes la present
nota en lo present dietari.
288v

Dimars, a XXXI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Steve
Torrabruna, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre del dit General, mitjensant
jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació a ses senyories com ell, de orde y manament de ses senyories, ha encantat y
subhastat per los lochs sòlits y acostumats de dita
ciutat, las obras se han de fer en la present casa a
la part de la devallada de sancta Eulàlia, per a poder acabar de cobrir la encavallada comensada si
y conforme en la tabba a éll entregada està contengut. Y si bé per spay de dos mesos ha encant lo
preu fet de dita obra en lo discurs de dit temps,
en aquest mateix die lo doctor Jaume Busquets,
doctor en medicina, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha fet relació com
Ramon Saqués, hu dels verguers ordinaris de ses
senyories, està desganat de un ull que casi aquell
té perdut, per tenir aquell tot inflamat y ser necessari y forçós haver-se de curar de propòsit,
que altrament perillaria molt de sa vida, y ser impossible poder servir dit offici, lo que diu per haver-lo visitat y visitar-lo. La qual relació manaren
ser continuada en lo present dietaria.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1867.
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Febrer, MDCXXXX
Dimecres, al primer. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors reberen en lur consistori una
carta del excel·lentíssim senyor comte de Sancta
Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, acerca del tràurer
de les galeres los forsats que han acabat lo temps
de lur penitència. La qual carta legida manaren
fos continuada en lo present dietari, signada de
letra A.
Divendres, a III. En aquest die, ses senyories reberen en lur consistori una embaxada de part
del molt il·lustre bras militar, la qual fonch reportada y explicada per los senyors don Juan de
Peguera, Francesch Joan de Vergós y Hierònym de Navel, y aprés donada en scrits a ses
senyories. Del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Després de moltas fatigas
que ha passat tot est Principat // 289v // y després durant innumerables serveys de tots los
provincials d’ell, aguardant lo premi degut a
tant innumerables finesas, han succehit infinits
desastres que los soldats després de reintegrada
Salses han causats, y van tots los dies condint
fent agravis a tots los provincials, universitats y
tèrmens d’ella, passatgers y altros, robant-los las
hasiendas y matant-los per camins reals. Cosa
digna de ser plorada ab làgrimas de sanch. Y ara
de nou lo cas tan orrendo de don Anton de Fluvià, al qual negant-los lo alotjament en son castell, per ser exempt, li han rompudas y cremadas
las portas robant-los lo millor de sos mobles,
occasionant-lo a fugir y retirar-se a segrat, dins
del qual y dins la mateixa iglésia lo han mort,
juntament ab sinch o sis criats y alguns pagesos.
Fugint la senyora dona Maria de Fluvià y Jord
ab sos fills per las montanyas, que fou forçós per
a que en un punt no amanasquessen tots degollats. Suplica per ço a vostra senyoria lo bras militar sie servit exir a la defensa, fent totas las diligèncias que aparexerà fer per negoci tant
important, fins sie reintegrat lo cas y castigats
los delinqüents en exemple del que per avant
podria succehir, que·u reputaran per singular
favor y mercè de vostra senyoria.»
La qual, oÿda y entesa per ses senyories, respongueren a dits embaxadors que ells havian tingut
notícia de dits excessos y que estimaven a dit
molt il·lustre bras militar la mercè los havian fet,
y que ells ho miraran y de la resolució pendran
en donarian avís a dit molt il·lustre bras militar.
En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos, cridats del die present, en los
quals entrevingueren // 290r // las personas dels
tres staments següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors: don Francisco Sans, ar-

diaca y canonge de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Jacinto
Descallar, canonge de Barcelona, fra don Joan
de Copons, del orde de Sant Joan, Joseph Rovira y Boldó, canonge de Barcelona. Per lo estament militar, los senyors: don Joan de Peguera,
Joseph Spuny, Francesch Descallar, Diego de
Vergós, micer Francersch Graell, Diego de Vilanova, micer Raphael Surribas, Joan Ferrer,
don Francisco de Ayguaviva, Francesch Joan de
Vergós, don Aleix Semmanat, don Phelip de
Ferrera, don Phelip de Surribas y Descoll, don
Francisco Junyent y de Pons, Francisco d’Oms,
don Francisco Villalba, don Pedro Reguer, don
Francisco Gravalosa, don Joan Semmanat, //
290v // don Anton Cassador, don Francisco de
Sullà, don Anton de Armengol, don Bernat Vilallonga, don Luýs Toralla, Sebastià Duran, don
Juan Tamarit, don Juseph de Ardena, Joseph
Corbera senyor de Linars, Domingo Moradell,
Magí Ramon de Gualbes, don Onoffre Vila,
don Luýs Sans, don Bernat Terré, don Joan de
Argensola, don Joachim Margarit y Reguer, Sebastià de Miralles, Joan Carreras, Francisco
Valls, Phelip de Boxadors, don Jacinto de Peguera, don Fernando Fivaller, Jacint Vilosa y
don Francisco de Sorribes. Per lo estament real,
los senyors: conseller segon, Hierònym de Navel, Joseph Móra, Ramon Romeu, Antoni Carcel, // 291r // Francisco Ponsich, Joseph de
Urrea, Agustí Dalmau, micer Aleix Tristany,
Hierònym Novell, Francesch Mari, Francisco
Vila, Antich Servat, Joseph Navel, Antoni Magarola y Jaume Lobregat. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Los excessos, las opressions, los agravis y violèncias que los soldats per
los trànsits han fet y continuan de cada·l dia en
los poblats d’esta província y sos provincials són
tant grans y tan notoris que ningú los ignora. Y
entre altres, lo excés perpetrat per ells en la persona de don Anton de Fluvià, al qual y a quatre o
sinc criats seus, dos o tres dies fa han mort dins la
iglésia, obrint ab violència las portas de aquella y
de son castell, roban loa millor y més preciós de
sa casa. Y contínuament tenim relacions de personas fidedignes que per los lochs ahont passen
dits soldats cometen semblants excessos, que
tots se originen de voler-se fer donar per los provincials tots los aliments necessaris per ells y per
los cavalls, ab gran excés y extorquint pecúnias
// 291v // de aquells en notable violació de las
Generals contitucions, privilegis y drets de la
pàtria, que axí, per aquestas faccions com per altres procehiments fets per los ministres y officials reals de algun temps a esta part, y assenyala-

dament lo que ha durat la guerra de Rosselló, restan violades, lo reparo de las quals y de dits excessos, oppressions y agravis per la obligació de
nostron offici desijam procurar y obtenir per los
medis més efficasses y promptes que·s puguen.
A la publicitat de las ditas contrafaccions y excessos se ajusta la notícia particular que·ns ha
donat lo die present lo molt il·lustre capítol y
bras militar, per medi de sos embaxadors, y la
que se’ns és estada donada per part de Joan Torner, burgès de Perpinyà, y la que dos dies fa tinguerem dels cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà, ab carta de vint-y-sinch del passat. La embaxada de dit molt il·lustre capítol y bras militar
y la dita carta y las suplicacions de dita vila y de
Joan Torner se llegiran a vostra senyoria, a qui
suplicam sie servit aconsellar-nos lo que devem
fer y obrar en matèria tant grave y de tanta ponderació, que nosaltres, ab la puntualitat y zel que
lo puesto que occupam nos obliga, procurarem,
en tot quant nos sie possible, ajustar-nos al parer
y sensura de vostra senyoria, a qui donam notícia
com ja havem deliberat enviar altre dels magnífichs assessors y advocat fiscal ab los demés officials d’esta casa convenients per a rèbrer informació del nou vectigal que los capitans y soldats
posan en la província, en fer-se donar violentament o sens paga los dits aliments y extorquir ditas pecúnias de las universitats y particular»
E legida la dita proposició y demés papers en
ella mencionats, lo dit senyor conseller segon
prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la present ciutat per
consultar aquells ab sos companys. Y al cap de
una hora, poch més o mancoa, // 292r // tornà lo
dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch legit en presència de dits brassos.
Votaron quiscú d’ells per son orde ab molta
maduresa y consideració, aconsellaren a ses senyories que tinguessen a bé de que·s reban ab la
major diligència possible las informacions que
ses senyories tant prudentment han previngut
que·s fassen, y que ses senyories envien per totas
las ciutats, vilas y lochs de Cathalunya, lo que ab
estampas està disposat deven obrar les persones
en les cases de les quals se alojan soldats y lo
que·ls deven donar per a que se atenga al servey
de sa magestat y beneffici de dits poblats, ab exprés orde que de les novedats que succehiran
donen notícia promptament a ses senyories per
attèndrer al que aparexerà més convenir. Y que
en esta rahó sien servits ses senyories fer nominació de un número de persones que millor los
aparexerà y aquellas se ajunten tots los dies los
aparexerà, aquellas se ajunten tots los dies en la
present casa per a que tingan major occasió de
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1867.

a. a continuació ratllat, més.
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disposar lo convenient a estas matèrias. En lo
mateix die y encontinent disgregades les persones de dits tres estaments y volent posar en exequució la resolució presa en dits brassos, y per
lo effecte demunt dit, anomenaren divuit persones, sis de cada estament, per a que aconsellassen a ses senyories lo modo millor y més convenient per a fer constar dits excessos y danys
causats per dits capitans y soldats. Y foren anomenades las següents: per lo estament ecclesiàstich, los senyors: don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Francisco Puig, canonge de Tortosa, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, lo doctor don Francisco Descallar, canonge de Barcelona, // 292v // Diego Palau, canonge de Vich,
Onoffre Ciurana, canonge de Gerona. Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Villalba, don Francisco Gravalosa, don Joan de
Peguera, don Francisco de Ayguaviva, don Joan
Semmanat, Francesch Puigjaner. Per lo estament real, los senyors, conseller segón, Hierònym de Navel, Jaume Damians, Joseph Móra,
Bernat Valencas, Antoni Magarola.
Dissabte, a IIIIo. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del molt reverents,
nobles y magnífichs senyors don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
don Francisco de Ayguaviva y Joseph Mora,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyorsa consellers y savi Consell de
Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, per cumplir a la obligació de son
offici han deliberat, ab carta y memorial per propri, informant // 293r // lo real ànimo de sa magestat dels excessos, opressions y agravis que los
capitans y soldats fan y exequuten en los poblats
d’esta província y sos provincials, y suplicar-li sia
de son real servey manar-los remediar. Suplican
per ço dits deputats a vostra senyoria sie servit
acompanyar dita carta ab altra de vostra senyoria,
contenint lo mateix, per a que multiplicats los intercessosr sia sa magestat servit aconsolar esta
província manant cessen estos agravis, opressions y excessos y sian satisfets los danys fins assí
causats ab exemplar càstich dels qui·ls han comesos, que ademés és molt propri de vostra sennyoria fer semblants officis. Dits deputats ho rebran
de vostra senyoria a singular favor y mercè.»
E aprés, tornats dits embaxadors, referiren a ses
senyories en lur consistori com ells havian reportada la dita embaxcxada a dits senyors consellers y savi Consell de Cent, y que oÿda y rebuda aquella dits senyors consellers havian
a. a continuació ratllat, deputat.
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respost que ells ho tractarian ab dit savi Consell
de Cent, y que de la resolució se pendria en farian sabidors a ses senyories. En aquest mateix
die, dits senyors deputats y oÿdors, per medi de
don Francisco Ayguaviva y Joseph Móra, ciutadà honrat, enviaren al molt il·lustre capítol la
embaxada del tenor següent:
Semblanta embaxada que feu al capítol: «Molt
il·lustre senyor: Los deputats del General de
Cathalunya, per cumplir a la obligació de son
offici, han deliberat ab carta y memorial fiat de
verbo ad verbum ut in prima factis civitatis et cetera. Ut supra.
E tornats dits senyors embaxadors referiren a ses
senyories com ells havien reportada la dalt dita
embaxada a dit molt il·lustre capítol, // 293v // la
qual, aprés de explicada y donada per scrits, los
havien respost que estimaven a ses senyories la
mercè y honra los feyen, y que tractarian la
matèria conté dita embaxada y que de la ressolució se pendrà en donarian avís a ses senyories. En
aquest mateix dia, dits senyors deputats y oÿdors, per medi de dits senyors don Francisco Ayguaviva y Joseph Mora, enviaren la embaxada al
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de la
present ciutat; la embaxada del tenor següent:
Semblantb embaxada feta al senyor bisbe de
Barcelona. «Molt il·lustre y reverendíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya,
per cumplir a la obligació de son offici han deliberat, ab carta y memorial fiat ut in alia sub presenti chalendario factis presentis civitatis de verbo
ad verbum usque ad finem» et cetera.
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havien reportada la dalt
dita embaxada a dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, la qual, aprés de explicada li
havien donada en scrits. Y rebuda los havia respost que estimava molt a ses senyories la honra
y mercè li feyen de donar-li rahó de las cosas corrents y que·n tenia viu sentiment, y que ell no
dexaria en tot y per tot acudir com a pastor en
acudir al servey de Déu, Nostre Senyor, de sa
magestat y beneffici de la pàtria ab molt gran
voluntat. En aquest mateix dia, dits senyors deputats y oÿdors, per medi de dits senyors don
Francisco Ayguaviva y Joseph Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren la embaxada al
molt il·lustre bras militar, del tenor següent:
Semblantc embaxada feta al molt il·lustre bras
militar. «Molt il·lustre senyor: Los deputats del
a. Semblant ... capítol, interlineat al marge esquerre.
b. Semblant ... Barcelona, interlineat al marge esquerre.
c. Semblant ... militar, interlineat al marge esquerre.

General de Cathalunya, per cumplir // 294r // a
la obligació de son offici, han deliberat ab carta
y memorial» fiat ut in alia sub presenti chalendario factis presentis civitatis de verbo ad verbum
usque ad finem et cetera.
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havien reportada la dalt
dita embaxada a dit molt il·lustre bras militar la
qual, aprés de explicada de paraula havien donada per scrits, de la manera que per ses senyories
los era estat ordenat, y que rebuda aquella los
havien respost que estimaven molt la honra y
mercè que ses senyories los feyen y que ell no
dexarian de fer tot lo que porian ab molta puntualitat. En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors ajuntaren las divuit persones eletas
dels tres estaments per a tractar y conferir la
matèria dels agravis dels soldats fets als provincials. Y aprés de haver tractat y conferit la dita
matèria se dexà per major deliberació. En
aquest mateix dia, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories Steve Torrabruna,
corredor de coll y ministre del General, mitgensant jurament ha encantat y subhastat per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat tot
aquell annuo cens, de preu y proprietat de sinquanta duas liures y dotse sous, que ses senyories en nom del General rebian per títol de pròpria compra sobre unas casas situades en la
present ciutat de Barcelona, en la plassa Nova al
carrer de la Corròbia, que foren de Francesch
Armant, quòndam, mercader y receptor del General en la taula de la present ciutat, debitor al
General per rahó de dita sa receptoria, com
consta del acte dita compra feta per ses senyories en lo Libre de Deliberacions corrent, sosts
jornada de dos de dezembre pròxim passat, y
que havent encantats y subhastats a aquells per
espay de molts dies y havent comparegut // 294v
// molts compradors totavía no·y ha hagut ningú que·y hage dit y offert més preu que Joseph
Mas, candaler de cera, ciutadà de Barcelona, lo
qual ha offert per dit cens sinch-centes liures,
obligant-se a pagar totas las correspondèncias y
mals fan dits censos, conforme està continuat ab
la tabba de dits censos, feta de tal manera que
ses senyories venian lo que ells cobraxen franch
de ditas sinquanta-duas liures dotse sous, que
són trenta-una liuras y deu sous, com en lo acte
de dita venda està largament contengut. Y que
com a més donant y offerint li ha liurada la hasta fiscal de dits censos per lo dit preu de ditas
sinch-centas liures. La qual relació manaren ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
Presents per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a VII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, presents en lur consistori, reberen
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per medi del excel·lentíssim senyor comte de
Santa Coloma, // 295r // lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, duas
cartas de sa magestat, de vint-y-vuit de janer
pròxim passat. Las quals legides per lo scrivà
major y secretari del General manaren fossen
continuades en lo present dietari, que són del
tenor següent:
«El Rey. Diputados: Las Cortes se instituyeron a
dos fines, el uno para que con experiencia de los
inconvenientes que se reconosen en las leyes establecidas se mejora el govierno y la administración
de la justícia, el otro, a que acudiendo el Príncipe
a dar satisfacción a sus súbditos de los agravios
que reciben, entendiendo juntamente ellos el estado de su monarquía y los accidentes que la han estrechado, halle en sus vassallos el remedio que les
solicita su obligación natural. Y si bien juntas
concurren estas consideraciones para que se celebren cortes en essa provincia sólo me mueve a que
las haya la obligación que considero, por tan precisa, de ajustar las materias della a razón y justícia. Con esto sólo fin, sin otra humana consideración, he resuelto que, dexando espirar las cortes
que estan pendientes en essa ciudad de Barcelona
se convoquen de nuevo para Monblanch donde,
siendo Dios servido, me hallaré a quinse de abril
deste año, porque siendo el temple de allí más fresco que el de Barcelona pueda continuar mi assistencia todo el verano, siéndome possible acelerar
antes la partida por dejar dispuestas las provissiones generales y lo demas que toca al mantenimiento de mis exércitos en todas partes. He querido avisaros dello confiando que en lo que os tocare
correspondereis a vuestra obligación y que he de
hallar en todos el affecto y disposición para encaminar y conseguir el fín que me // 295v // leva de
tratar y establecer leyes justas, sin que se admitan
propuestas de donatibos ni servicios particulares y
del beneficio de la causa pública. Y assí os encargo
trateys luego de lo que fuere necessario y conviniere disponer para la celebración de las cortes, porque con mucha brevedad se embiarán las cartas
conbocatorias en que me serviréis. Dattus en Madrid a XXVIII, enero, MDCXL. Yo el Rey. Videt
Cardinalis. Videt Villanueva, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva, protonotarius.»
«El Rey. Diputados. Por otra carta de la fecha
desta he mandado avisaros de la ressolución que
he tomado de celebrar cortes a los naturales desseos mis Principado y condados en Montblanch, y
porque conviene (como sabéis) que allí se hagan
los apartamientos y adreços que son menester
para la proposición, solios, consejo supremo, estamentos de cortes y otras cosas en la parte o casa que
se señalare, os encargo embiéis luego allá personas
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respongueren que attès dit offici era dels antichs
admetian la dita renunciació si y en quant podian y per Capítols de Corts los era lícit y permès
y no altrament. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònim Galí y Miquel
Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.a

que lo prevengan y hagan todo como conviniere y
se ha acostumbrado, que en ello me servireys. Dattus en Madrid a XXVIII de enero, MDCXL. Yo el
Rey. Videt Cardinalis. Videt Villanueva, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva,
protonotarius.a
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Divendres, a VIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Pau Astor, donsell en Barcelona domiciliat, com a procurador ab bastant poder del
magnífich Bernat Carles, burgès honrat de la
vila de Perpinyà, altre dels taulers cullidors, credensers y guardas del General de dita vila de
Perpinyà, com de sa procura consta, ab acte rebut en la vila de Perpinyà al primer del present y
corrent mes de febrer, que dit son principal
obté de mà y poder de ses senyories lo dit offici
que dit son principal obté de altre dels taulers
cullidors credensers y guardas del General de
dita vila de Perpinyà, en favor del honorable
Miquel Hierònym Esprer, mercader de dita
vila, suplicant a ses senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en
favor de dit Miquel Hierònym Esprer. E ses
senyories respongueren que attès dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar
admetan la dita renunciació y en quant poden y
per capítols de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Jacinto Barthomeu, pintor, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona. En aquest
mateix die, ses senyories manaren fos continuat
en lo present dietari lo memorial que de lur
orde se era estampat acerca dels excessos dels
soldats y dels serveys que la província de Cathalunya havia fet a sa magestat en lo siti de Salses,
inseguint la resolució presa en los últims // 296v
// braços tinguts a tres del corrent, lo qual lo
mateix die, per propri fonch enviat a sa magestat y altres grandes de la cort. Lo qual memorial
és assí cusit, signat de letra A.

Diumenge, a XII. En aquest die entrà en la present ciutat lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità
general de sa magestat en aquesta província, lo
qual venia triunfant de la recuperació del castell
de Salses, ocupat per lo enemich francès, y entrà
ab cotxo. Y se adverteix que ses senyories ni la
ciutat no·l hisqué a rèbrer, sino alguns cavallers
y lo marquès de Vilafranca, que·strobava en la
present ciutat. Hi·s mane en fos feta la present
nota.
Dilluns, a XIII. En aquest die, en la tarda, los
senyors deputats y oÿdors anaren consistorialment ab cotxos a visitar lo senyor virrey, que lo
die de ayr era entrat en la present ciutat. Y arribats en sa casa foren rebuts de sa excel·lència ab
gran demonstració de voluntat, los quals se assentaren ab cadires que ja estaven allí aparellades y donaren a sa excel·lència la benvinguda y
norabona del rendiment de Salses. Y aprés de
haver confabulat molt gran rato se despediren
de sa excel·lència ab molta cortesia, y se’n tornaren en la present casa.
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Divendres, a X. En aquest die, lo honorable Pere
Torres, una de las guardas ordinàrias del General en la taula de la present ciutat, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de guarda en favor de Gabriel Prats, prevere, residint en Barcelona, ab los salaris y emoluments al dit offici pertanyents, suplicant a ses
senyories que attès dit offici és dels antichs y dels
que·s poden vèndrer y alienar fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de dit Gabriel Prats, qui·u rebrà
de ses senyories a singular mercè. E ses senyories
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1868.
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Dimecres, a XV. En aquest die se féu la festa del
torneig ordinari en lo Born per los confrares de
la confraria del sanct Jordi dels militars d’esta
ciutat. Hi·s feu en aquest die perquè lo die que
se havia de fer dita festa no·s pogué fer, perquè
los contenedors no estaven previnguts del que
havien menester. Y axí fonch dilatada dita festa
per al die present, hont assistiren los senyors deputats y oÿdors y lo senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat
en esta província, y estigueren sens almoadas.
La qual festa se feu ab gran alegria y contento
de tots, y manaren en fos feta nota en lo present
dietari.
Divendres, a XVII. En aquest die los senyors deputats manaren a mi, scrivà majorb // 298r // y
secretari del dit General, entregàs en mà y poder del Racional de la present casa uns plechs de
paper apresos de diversos taulers de las ciutat y
col·lecta de Tarragona acerca dels negocis de
Magí Florença, los quals se entregaren a dit raa. a continuació: [Suplicació dels diputats del General de
Catalunya al rei, demanant-li que fassi cessar els excessos dels
soldats a Catalunya] [s.l.] [s.d.] (ACA, Generalitat, Dietari
N-44).
b. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1868.

cional, trobat en la scrivania major del dit General. Prestats per testimonis Hierònym Galí i Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, constituïts en lo consistori de ses senyories, donaren y entregaren a
ses senyories un vot per ells y los advocats de la
ciutat y doctors aplicats fet acerca de las cridas
publicades a 24, 26 y 28 de desembre, 1639.
Lo qual legit manaren fos continuat en lo present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y molt il·lustres senyors consellers de la ciutat de Barcelona als magnífichs assessors y advocat fiscal del General, advocats de
la ciutat y doctors respectivament aplicats, acerca de las quatre cridas ab inserta de las cartas reals en aquellas contengudas publicades en la
present ciutat de Barcelona, als 24, 26 y 28 del
any 1639 y 1640 respective, si en lo contengut
en aquellas hi a encontra y contrafaccions de las
generals constitucions y altres leys del Principat
y a las libertats, privilegis, usos y costums de la
ciutat de Barcelona, vistas ditas letras y cridas
reals y tot lo que se havia de vèurer, los dits doctors són de vot y parer que en ellas se troban los
encontres y contrafaccions següents: Primerament, en quant a la carta real dada en Madrit, a
24 // 298v // de dezembre, y insertadaa en las
cridas publicades a 24 del mateix, la magestat
del rey, nostre senyor, y son lochtinent general
dirogan a qualsevols privilegis que tinga la ciutat de Barcelona, acerca del examen y habilitació de qualsevol personas que hagen practicat
en qualsevol arts o officis servint trenta dies en
lo exèrcit que assiteix a la recuperació de Salses,
o menos si antes se recuperara la fortalesa, se
encontra ab diversas constitucions de Cathalunya, y assenyaladament ab la primera si contra
dret y utilitat publica letras, privilegis o cartas
sobre qualsevulla negoci de nos impetrades inviolablement sien observades, y ab la constitució onse, comensant: «Poch valdria» del tít.
«De observar const» en aquellas paraulas volent
y declarant etcètera, y altres moltas dels mateixos títols que prohibeix revocació de privilegis y
libertats, usos y costum del Principat de Cathalunya. Aumenta·s dita contrafacció per ço que
en Cathalunya los privilegis de las ciutats, universitats y particulars són concedits o confirmats
per las constitucions generals de Cathalunya, y
en particular ab la primera. «Ibi restituim y
atorgam» etcètera. tit. «De privilegis» etcètera.
y jurat per sa magestat en virtut de la constitució 2 tit. «De jurament.» etcètera. y en particular los privilegis de la ciutat de Barcelona, se troa. a continuació repetit, i insertada.
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ban expressament confirmats en lo proelimi del
privilegi del sereníssim rey en Pere Segon, vulgarment dit lo Recognoverunt Proceres, Ibi:
«concedimus approbamus ac etiam confirmamque vobis universis civibus et habitatoribus Barchinona presentibus et futuris perpetuo omnia
privilegia etcètera. y la revocació de aquells directament se encontra tant a la confirmació //
299r // com al juntament referits, y a las ditas
constitucions baix dels sobredits títols contengudas ,ab las quals se disposa que dits privilegis,
usos y libertats se observen inviolablement. Ab
las ditas constitucions y drets prohibents la revocació de privilegis en Cathalunya se encontra
també directament la real carta de la magestat
del rey noste senyor dirigida y presentada als
consellers de la ciutat de Barcelona dada en Madrit a 14 de dezembre, 1639, en quant ab ella sa
magestat deroga, revoca y anul·la tots y qualsevols privilegis que en qualsevol manera se pugan
oposar a la prompta exequució de levas que en
nom de sa magestat demana lo comte de Santa
Coloma, a sola citació de dits privilegis sens
attèndrer a la observança de aquells. Ni elideix
la dita contrafacció encara que·s digués concòrrer pública utilitat y necessitat urgent en la recuperació de la fortalesa de Salses y expulsió
dels francesos per la qual se pretengués poder-se
fer revocació de privilegis, perque se respon que
a més que·s pot subvenir a dita necessitat ab
convocacions de persones subjectes a sa magestat, sens derogar ni violar los privilegis y sens
prejudici de las universitats y tantas personas interessades en la conservació de aquells, las constitucions parlan generalment que no·s pugan
revocar los privilegis ex quacunque causa sens
exceptuar-ne alguna, y de la revocació de dits
privilegis se seguiria la revocació de las constitucions que confirman aquells y volen ésser inconcussament observats lo que no té loch sino en
Corts generals conforme la constitució 1 y 2 tit.
«De interpretació de Usatges». y la constitució
16 de las Corts del any 1599.
Secundo, en las mateixas letras y cridas reals,
publicades a 24 de dezembre, se diu que totas y
qualsevols personas que serviran // 299v // en lo
siti de Salses per temps de trenta dies, o més si
antes se recupera y cobra dit castell, y hauran
practicat en algun art o offici de la ciutat de Barcelona sien haguts per examinats y aprovats y
tinguts per mestres en las ditas arts y officis de la
dita ciutat, y com a tals gosen de tot lo que gosan tots los demés mestres examinats en la forma ordinària en Barcelona y sien hàbils per entrar en los officis de casa la ciutat. Lo que
expressament se encontra ab las constitucions
2, 3, 9 y fin del tit. «De examen de advocats»
etcètera. que parlan de articles y procuradors,
disposan que no pugan exercir ditas arts sens
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en la present ciutat a 27 del mateix mes de dezembre y diversos manaments per lo mateix
despedits presentats a diversos particulars, axí
del Consell de Cent com altres de la present
ciutat de Barcelona, en quant ab aquellas y
aquells y per exequució del somatent general
per sa excel·lència declarat se mana als cònsols,
defenedor de la lotja, los mercaders matriculats
y als priors del collegis // 300v // dels notaris públichs de Barcelona y notaris reals de dita ciutat,
y als cònsols, proms y priors dels col·legis dels
apothecaris, cirurgians, droguers, candalers de
cera, nottaris, causidichs y a tots los particculars
de dits col·legis y als proms de las confraria y
particulars de aquellas, tots de la ciutat de Barcelona, que dins los terminis y sots las penas en
ditas escripturas prefigits y contengudes, acudan ab ses armes a servir a sa magestat als socorro del camp que·l rey nostre senyor té en Salses, lo que també se encontra ab los notoris
usos, consuetuts y libertats de la ciutat y ciutadans de Barcelona segons los quals no han acostumat ni acostuman exir en semblant convocació. Las mateixas contrafaccions a dits privilegis
reals del rey don Fernando, usos, costums y libertats de la ciutat de Barcelona se troban en lo
manament per dit espectable portantveus del
General, governador en lo principat de Cathalunya, sots jornada de 26 del dalt dit mes de desembre, fet als consellers dela present ciutat,
que hu de dits consellers ab la bandera de la ciutat en la jornada allí referida acuda ab lo somatent declarat al siti de Salses a pena de privació
dels privilegis concedits a dita bandera y del privilegi del regiment de dita ciutat. Per la observança de las quals constittucions, privilegis,
usos y costums generals del Principat de Cathalunya y particulars de las ciutats, vilas y lochs de
aquells tenen obligació los senyors deputats de
opposar-se al reparo de ditas contrafaccions en
lo modo y forma que ordenan las generals constitucions y segons los ysos y styls de la present
casa de la Deputació. Vidal, assessor. Aguilo, assessor. De Malla, fisci generalis advocatus, Fontanella, consulens, Lenes, consulens, Rossell, advocatus civitatis, Carmona, advocatus civitatis,
Tristanys, consulens, Ozona, consulens. «

precehir exàmen y aprovació; y també se encontra ab las ordinacions dels demés officis de la
present ciutat, fetas en virtut de privilegis reals y
confirmades ab altres reals privilegis, ab las
quals generalment se prohibeix que ningú puga
ésser creat mestre ni exercir dits officis que no
sie primer examinat y habilitat en aquells.
Tercio, en ditas letras y crides reals se mana a totas y qualsevols personas de qualsevol estament,
grau o condició sien del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
tant exemptas com no exemptas, y sens excepció de persones algunas y en particular a tots los
officials, tant reals com de barons, etc. que dins
los terminis en aquellas prefigits hagen de partir
pera anar ab ses armes a assistir al dit siti de Salses. La qual convocació general se encontra ab
diversas constitucions y assenyaladament en
quant comprèn hòmens y vassalls de barons, se
encontra ab la constitució 3 tit. «De dret del
fisch» ab la qual està dispossat que semblants
hòmens no puguen ésser compellits en convocacions generals sinó en los casos allí expressats,
ningú dels quals concorre en la present casa, y
en quant és universalíssima de totas les veguerias del present Principat per no ser totas // 300r
// necessàries se encontra ab la constitució 35
tit. «De pau y treva» Ibi: «No·s puga ni dega
convocar ni aplegar més vegueria o veguerias» y
en quant comprèn tots los officials reals y ministres de justicia fent-los ausentar a tots de sas
corts y tribunals en encontran ab la cont. 1 y 2
sots lo tit. «Que los officials fassen personal residència» disposant haver de fer contínua y personal residència, en los lochs ahont regiran los
officis y especialment en quant dita revocació
comprèn la ciutat y ciutadans de Barcelona se
encontra ab lo privilegi del sereníssim rey don
Fernando datus en Monçó, al primer de setembre 1520, confirmat per lo senyor emperador
Carlos quint en Molins de Rey, a deu de dezembre 1529, y últimament per lo senyor don
Phelip en Monçó, a 24 de dexembre 1552, en
aquellas paraulas: «Quod quandocunque et quotciescunque in tota Cathalonia convocabuntur
homines universa pacis aut homines vicaria seu
vicariarium catholica ex quacunque causa vel
necessitate quantumeunque necessaria eciam si
extrema foret quod cives et populati in dicta civitate non tenerentur exire nec mitere aliquas personas ad dictam convocacionem quoniam nos
nostrique successores nostrispropiss et eorum expensis mittemus et mittere promitimus etc. Al
mateix real privilegi del sereníssim rey don Fernando se encontran directament axí las cridas
de part del spectable portant veus del General,
governador de Cathalunya, manades publicar
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En aquest mateix die ses senyories, per medi del
molt reverent y magnífich senyor don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
don Joachim Margarit y de Reguer y Jacinto
Sala, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
il·lustríssim y excel·lentíssim lochtinent y capità
general de sa magestat en aquesta província la
embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Als 24,
26 y 28 de desembre, 1639, de part de vostra
excel·lència se publicaren en la present ciutat de

Barcelona quatre cridas de las cartas reals en
aquellas contengudas, ab les quals primerament
se derogà qualsevols privilegis que tingue la ciutat de Barcelona en orde del exàmen y habilitació de qualsevols persones que hagen practicat
en qualsevols parts o officis servint trenta dies
en lo exèrcit que assisteix en la recuperació de
Salses, o menos si antes se recuperava la fortalesa. Secundo, que totas y qualsevols persones
que serviran en lo dit siti de Salses per temps de
trenta dies, o menos si antes se recuperava, havent practicat en algun art o offici en la ciutat de
Barcelona sien haguts per examinats y aprovats
y tinguts per mestres en los arts y officis de la
dita ciutat, y com a tals gosen de tot lo que gosen los mestres examinats en la forma ordinària
en Barcelona y sien hàbils per a entrar en los officis de la casa de la ciutat. Tèrcio, se mana a totas y qualsevols persones de qualsevol grau y
condició sien del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, tant
exemptas com no exemptas, y en particular a
tots los officials, tant reals com de barons, //
301v // que dins los terminis de aquella pregits
haguessen de partir per anar ab ses armes al dit
siti de Salses, comprenent-hi també ab dita convocació la ciutat de Barcelona y sos ciutadans.
Las quals cridas y cartas reals, quant al primer
capítol, encontran ab diversas consititucions, y
en particular en la primera, del tit. «Si contra
dret y utilitat pública», ibi: «Letras, privilegis o
cartes sien observades e que sense coneixensa de
causa en prejudici de altri no sien revocades»; y
ab la constitució 12, comensant «Poch valdria»,
del tit., «De observar constitucions» en aquellas
paraulas: «Volent y declarant», y ab altres moltes del mateixos tit. que prohibeixen revocació
de privilegis y libertats, usos y costums del principat de Cathalunya y altres aplicables ab las
quals los privilegis de las ciutats, universitats y
particulars són concedits o confirmats, en particular ab la constitució 1, ibi: «Statuim y atorgam», tít. «De privilegis» etcètera; y jurats per
sas magestats en virtut de la constitució 12, tít.
«De jurament»; y en particular los privilegis de
la ciutat de Barcelona se troben expressament
confirmats en lo prohemi del privilegi del sereníssim rey en Pere 2, vulgarment dit lo Recognoverunt Proceres, ibi: «Concedimus, aprobamus et etiam confirmamus vobis» etcètera, las
quals constitucions parlan generalment que
no·s pugan revocar los privilegis ex quacumque
causa sens acceptar alguna de la revocació, dels
quals se seguiria la revocació de las constitucions que confirman aquells y volen ésser inconcussament observats, lo que no té loch sinó és
en Corts Generals, comforme la constitució 1 y
2, tít. «De interpretació de usatges» y la const.
16 de las corts del any 1599. Quant al segon,
encontran ab las constitucions 2, 3 9 y final del
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tít. «De examen de advocats» etcètera, que parlant de artistes y // 302r // procuradors disposan
que no pugan exercir ditas arts sens precehir
exàmen y aprobació; y també se encontran ab
las ordinacions dels demés officis de la present
ciutat fetas en virtut de privilegis reals, y confirmades ab altres reals privilegis, ab los quals generalment se prohibeix que ningú puga ser creat mestre ni exercir dits officis que no sien
primer examinats y habilitats en aquells. Quant
al tercer, assenyaladament encontra ab la const.
3, tít. «Del dret del fisch», ab la qual està disposat que hòmens y vassalls de barons no puguen
ser compel·lits en convocacions generals sino en
los casos allí expresats, ningú dels quals apar
conncorria en lo cas de ditas cridas, y en orde
ésser universalíssimas de totas las veguerias del
Principat, per aparèxer no ésser totas necessarias, encontran ab la constitució 35, tít. «De
pau y treva», ibi: «No·s puga ni·s dega convocar
més vegueria o veguerias» etcètera; en quant
comprèn tots los officials reals y ministres de
justícia, fent-los ausentar a tots d’estas corts y
tribunals, encontran ab la constitució 1 y 2 sots
lo tít. «Que los officials fassen personal residència», disposant haver de fer contínua y personal
residència en los lochs ahont regiran los officis,
y especialment encontra ab lo privilegi del sereníssim rey don Fernando, dattus en Monçó al
primer de setembre, 1520, confirmat per lo
senyor emperador Carlos quint en Molins de
Rey a 20 de desembre, 1519, y últimament per
lo senyor rey don Phelip en Monçó a 27 de desembre, 1522, ibi: «quod quandocumque et quotiescumque in tota Cathalonia convocabuntur
homines universa pacis aut homines vicaria vicariiarum Cathalonia ex quacumque causa // 302v
// vel necessitate quantucumque necesaria vel vigenti eciam si extrema foret, quod cives et populati in dita civitate non teneantur exhire nec mittere aliquas personas ab ditam convocacionem»
etcètera. Y als 27 del dit mes de dezembre, de
part del spectable portantveus del General, governador de Cathalunya en la present ciutat de
Barcelona, se publicaren altres cridas y se presentaren diversos manaments per lo mateix despedits a diversos particulars, axí del Consell de
Cent com altres de la present ciutat, manant ab
ditas cridas y manament respective que per exequució del somatent general per vostra excellència declarat als cònsols defenedors de la Lotja, als mercaders matriculats, als priors dels notaris públichs de Barcelona y notaris reals de
dita ciutat, y als cònsols, proms y priors dels
col·legis dels apothecaris, chirurgians, droguers,
candalers de cera, notaris, causídichs y a tots los
particulars de dits col·legis, y als proms de las
confrarias y particulars de aquellas, tots de la
ciutat de Barcelona, y als consellers de la present
ciutat, que dins los terminis y sots las penas en
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ditas scripturas prefigidas y contengudas, y hu
dels consellers de la present ciutat acudís ab ses
armes a servir a sa magestat al socorro del camp
que tenia en Salses. Ditas cridas y manament
respective se encontran ab los notoris usos, consuetuts y libertats de la ciutat y ciutadans de
Barcelona, segons las quals no han acostumat ni
acostumen axir en semblant convocació; y al
mateix privilegi real del rey don Fernando, y al
privilegi del regiment de dita ciutat. Y com, excel·lentíssim senyor, las generals constitucions
del Principat obligan precissament als deputats
y oÿdors del General de Cathalunya ha procurar
e instar lo reparo de las ditas contrafaccions, //
303r // privilegis, usos, consuetuts y libertats del
Principat. Per ço y altrament, dits deputats, extrajudicialment, suplican a vostra excel·lencia de
son servey manar revocar dites cridas y manaments per reparo de las ditas contrafaccions,
que com a tant zelós de la observança de aquellas, esperan de vostra excel·lència dita mercè,
que la rebran a molt particular.»
A la qual embaxada fonch servit sa excel·lència
respòndrer a dits embaxadors que ell miraria lo
paper molt specificadament y que tot lo que tindria remey procuraria remediar-ho, y lo més
prest serà possible tornarà resposta a ses senyories.
Dissabte, a XVIII. En aquest die, a petició del excel·lentíssim senyor comte de Santa Coloma,
lochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, y per cumplir un vot que sa
excel·lència havia fet a Déu omnipotent, a nostra senyora sanctíssima y a la glòria la santa
Eulària sobre lo siti de Salses, donant-li nostre
senyor bon succés en aquell, com és estat servit
donar-le·y, se celebrà missa solempne de la gloriosa sancta Eulària en lo altar major de la Seu
de Barcelona, ahont assistiren lo senyor virrey y
real consell, y los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat ab prohèmia. Celebrà la
missa de pontifical lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don Garci Gil Manrique, digníssim
bisbe de Barcelona. Fou cantada al cant de orga
a vuit corts, cosa que may se era vista ni oÿda en
Barcelona. Hagué·y grandíssim concurs de gent
en la iglésia y tot se feu hi·s disposà boníssimament // 303v // a major glòria de Déu, de nostra
senyora santíssima y de la gloriosa verge y màrtir sancta Eulària, patrona nostra, per intercessió de la qual gosa y experimenta tota esta província, y principalment esta ciutat de Barcelona
y los devots de la sancta, grandiosas misericòrdias y favors de la mà de Déu omnipotent.
Dimars, a XXI. En aquest die en la matinada se
tingué junta de brassos, cridats del die de aÿr,
en los quals entrevingueren las personas dels
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tres estaments següents, ço es, per lo estament
ecclesiàstich: lo doctor Hieròym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, // 304r
// lo doctor don Francisco Sans, ardiaca y canonge de dita Seu, lo doctor Francesch Puig,
canonge de Tortosa, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de dita iglésia de Barcelona, Francesch Pagà, canonge de Barcelona, Diego Palau, canonge de Vich, Joseph Rovira y Boldo,
canonge de la Seu de Barcelona. Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, don Onoffre Vila, don Juan de Tamarit, don
Phelip Ferrera, don Pedro Reguer, Nacís Ramon March, don Juan de Argensola, Angel del
Paz, Joan Lenas y Montany, Gaspar Sinespleda,
lo doctor Joan Joseph Amigant, don Juan de
Peguera, don Bernat Çalbà, don Jaume Magarola, don Juseph Clariana, don Pedro Aymerich, don Juan de Uluja, Pheliciano de Sayol,
don Miquel Aguiló, don Joachim Margarit y
Reguer, // 304v // don Fernado Fivaller, Sebastià de Miralles, don Ramon Calders, senyor de
Segur, Magí Ramon de Gualbes, Galceran Dusay, don Aleix Semmanat, don Francisco Gravalosa, Francisco Valls, Joseph Spuny, Lu ýs de
Boix, don Pedro Bosch, don Juan Semmanat,
Joseph de Corbera, Hierònym de Gàver, don
Ramon Copons, don Jaume Falcó, don Jacinto
de Toralla, Domingo Moradell y don Benet Olmera. Per lo estament real, los senyors: Conseller segon, Hierònym de Navel, Joseph Molins,
Francesch Sangenís, Agustí Dalmau, Magí Magarola, // 305r // Antoni Magarola, Joseph de
Urrea, Pere Axada, Hierònym Novell, Gismundo Boffill, Joseph Quintana y Joseph Navel. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiastich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució del vot y
parer dels últims brassos celebrats a tres de febrer corrent, encontinent ferem el·lecció de divuit persones, sis de cada estament, y lo endemà
de matí los juntarem en esta casa y ab lur consell
y parer manarem rèbrer informacions dels nous
vectigals que los capitans y soldats imposan en
Cathalunya, fent-se donar violentamet y per
forsa menjar y bèurer, no sols per a son sustento
ordinari y necessari però encara supèrfluament y
per regal, tot contra la disposicióde las generals
constitucions de Cathalunya, cometent notables excessos en las personas y hasiendas dels
provincials. Un summari dels quals trets de las
informacions fins vuy rebudas se legirà a vostra
senyoria. Y axí mateix, ab la major brevedat possible enviaren per propri a tota diligència a sa
magestat (Déu lo guarde) un memorial per menor d’estos excessos y dels serveys fets per la
província y sos provincials en la occasió de la invasió del comtat de Rosselló y siti de Salses, del
qual memorial ja vostra senyoria té notícia. Ha-

vem-los també representat al seyor virrey ab carta // 305v // que li enviarem per propri a Perpinyà, la qual se legirà y de paraula assí en Barcelona quant li anaren a donar la benvinguda,
suplicant-li extrajudicialment fos servit manar
provehir de prompte remey per lo imminent perill que estava lo Principat y los mateixos soldats. Fou servits a excel·lència respondre’ns
que·s condolia del estat de la província, per que
sabia que los danys eran majors del que nosaltres representavem, y que per a remediar-los havia scrit al senyor marquès de los Balbasses fos
servit venir a esta ciutat, per que los dos, juntament ab lo senyor marquès de Vilafranca, tractassen del remey convenient, fins vuy ab tantas
veras demanat. E instant sino que·s continuen
los mateixos excessos y violèncias, dits soldats,
estant com estan alotjats en moltas vilas y lochs
de aquest Principat en molt major y excessiu
número del que poden suportar, y axí à molts
esforços desemparar sas pròprias casas y hasiendas per fugir lo rigor y violència dels soldats,
que per ser superiors se apoderan de las mateixas vilas y lochs y de las hasiendas dels particulars, y en trobar en alguna defensa en ells los
matan, roban y creman y desperdicien las hasiendas, violentan las donas, roban las iglésias,
cometan altres insolèncias indignes de persones
que usan de rahó. Y entenen que sa excel·lència
ha enviat a diferents ministres reals per las universitats ab orde exprés de que fassen que los
provincials y universitats contribuescan en los
aliments de pa, vi y carn y lo demés sustento
han menester los soldats per ells y per sos cavalls, y que axí ho ha scrit a algunas universitats,
comforme consta de una carta que·s legirà a
vostra senyoria. Suplicam a vostra senyoria que
en necessitat tant pretada com vuy stà // 306r //
la provincia sia servit aconsellar-nos lo que deven fer y obrar, que ab tant madur y acertat
consell y parer de vostra senyoria las cosas se encaminaran a major glòria de Déu, servey de sa
maestat y beneffici d’esta província.»
E legida la dita proposició y demés papers en
ella mencionats lo dit senyor conseller segon
prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la ciutat per consultar
aquells ab sos companys. Y al capde una hora,
poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller
y aportà son vot en scrits, lo qual fonch legit en
presència de dits brassos; y votant quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y consideració, aconsellaren a ses senyories que sens disgregar-se los presents brassos encontinent los senyors deputats fossen servits fer una embaxada al
senyor virrey de nou persones de tots estaments
en la forma acostumada, representant a sa excel·lència los molt grans y excessius agravis, excesos y danys han fet y fan los soldats als provin999

cials deaquest Principat ab sos alojamets, contrafent a moltas constitucions de Cathalunya y
privilegis, donant còpia a sa excel·lencia dels papers legits en dits brassos fahents a la matèria. Y
juntament suplicar a sa excel·lència sie servit
manar encontinent remediar aquells. Y que feta
dita embaxada los senyors deputats vagen
obrant y continuant tot allò que convinga en
beneffici del present Principat y comtats y de dit
negoci sens detenció alguna. En aquest mateix
die dits senyors deputats y oÿdors, per medi dels
molt reverents y magnífichs senyors lo doctor
Francisco Puig, // 306v // canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, don Juan de Peguera y Hierònym de Navel, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Són tals y tant contínuas
las queixas y clamors que las universitats y poblats d’esta província cadaldia representen als
deputats del General de Cathalunya a occasió
dels excessos, violèncias y opresions que en lurs
personas y hasiendas cometan los capitans y soldats, oprimint-los y vexant-los. Aquells donen
menjar y a bèurer y tot sustento per a ells y lurs
cavalls, contra lo que disposan las generals constitucions de Cathalunya, que obligan a dits deputats a procurar lo remey y reparo que tants
excessius danys demanan. Y axí, ab carta que·s
legirà, enviada per propri a tota diligència a sa
excel·lència en Perpinyà, y després en Barcelona
de paraula lo die anaren a donar la benvinguda,
los representaren a sa excel·lència, suplicant-li
extrajudicialment lo prompte remey de dits excessos per lo inminent perill en que estava la
província. Han-los també representats a sa magestat (Déu lo guarde) ab memorial enviat per
propri a tota diligència, de que ja vostra senyoria té notícia, y perque la tinga de alguns de dits
excessos los representan a vostra senyoria ab un
sumari tret dels processos de las informacions
que de aquestos nous vectigals han manat rètrer
dits deputats, los quals entenen representar lo
die present a la junta dels brassos que han manat convocar. Y com fins vuy no se experimenta
remey algú, abans bé de cadaldia se vage augmentant dits excessos, y per sa excel·lència se
donen ordes en contrari, com se veu de una carta enviada per sa excel·lència al balle y jurats de
un loch d’esta // 307r // província, que·s legirà,
per ço, dits deputats, per no faltar a diligència
alguna que sia covenient per a alcansar lo remey
y reparo d’estos excessos y contrafaccions, suplican a vostra senyoria sia servit, com a cap del
bras real, tenir atenció a ditas cosas y en tot lo
que li sia possible procurar lo mateix remey y reparo per los medis més efficasses y promptes
que a vostra senyoria li aparexerà, assegurant
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provehir de remey. Y axí mateix dits deputats,
per cumplir a la obligació de son offici, provehiran a tots los remeys de justícia segons que per
generals constitucions y drets de la pàtria los és
permès sens alguna dilació, attès la necessitat
imminent.»

dits deputats a vostra senyoria que ells, per sa
part, obraran tot lo que convinga perque ab esta
uniformitat se alcanse lo fi que·s desija, a major
glòria de Déu, servey de sa magestat, benneffici
y quietut d’esta província.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havian
reportada la dalt dita embaxada a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent, la qual havian
primer explicada de paraula y després en scrits
del modo y manera los era estat ordenat, y que
entregada aquella dits senyors consellers, juntament ab tots los demés papers, los havie respost
que estimaven a ses senyories la mercè los feyen
de donar-los raho del que passava, y que restavan allí estimats dels danys y excessos causats
per dits soldats, y que ells ho proposarian al savi
Consell de Cent, y que de la ressolució se pendria ne donarian avís a ses senyories. En aquest
mateix die dits senyors deputats y oÿdors, en
exequció de la ressolució presa ab los brassos lo
die present en la matinada, per medi dels molt
reverent y magnífichs senyors lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, don Juan de Peguera, Hierònym de Navel, ciutadà honrat, lo doctor Francesch Puig,
canonge de Tortosa, don Aleix Semanat, Magí
Magarola, ciutadà, don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, // 307v // don
Juan de Tamarit y Pere Axada, ciutadà honrat,
enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssimn senyor
comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, la
embaxada del tenor següent:

E tornats dits embaxadors referiren a ses senyories com ells havian reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havian explicada
de paraula y aprés donada en scrits, comforme
per ses senyories los era estat ordenat, juntament ab lo sumari dels excessos de dits soldats,
y que rebuts dits papers per sa excel·lència los
havia respost que manaria vèurer los papers y
provehirà lo de justícia.
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya ab
carta per propri enviada a vostra excel·lència en
la vila de Perpinyà y de paraula tenen representat a vostra excel·lència lo inminent perill en
que està la provícia de pèrdre’s per los grandíssims excessos que los capitans y soldats fan als
provincials contra les generals constitucions de
Cathalunya, y a la que esperavan lo remey que la
necessitat tant urgent demana no sols han alcansat aquell que vostra excel·lència però encara
dits capitans y soldats continuan en fer majors
excessos y delictes contra los provincials, com
vostra excel·lència serà servit manar vèurer ab la
còpia del sumari de las informacions rebudas
fins lo die present en orde als nous vectigals. Per
ço y altrament, dits deputats, acudint a la obligació de son càrrech, extrajudicialment representan a vostra excel·lència tot lo sobredit y lo
inminent perill en que està la província, suplicant a vostra excel·lència mane promptament
remediar-ho notificant a vostra excel·lència que
qualsevol succés sinistre succehesca carrega per
compte de vostra excel·lència, qui és a qui toca
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Lo present sumari foch donat a sa excel·lència
ab embaxada lo die present feta a dita sa excellència.
«Summari y breu resolució de las informacions
que ha instància del procurador fiscal del General se han rebut acerca de las contribucions y
nous vectigals que los cabos, capitans, soldats y
altre gent de guerra han imposat als provincials
de Cathalunya en los trànsits y alotjaments per
los lochs per hont ha pasat, y dels delictes y excessos que han comesos obstant las generals
constitucions, comensant als últims de janer de
MDCXXXX. De las quals informacions auctènticament consta: Que en la parròchia deVilamajor,
bisbat de Barcelona, lo últim de janer proppassat arribaren quatre companyias de soldats de a
cavall governats per don Phelip Icart y don Pedro Patxeco, los quals per totas las casas ahont
estigueren se feren donar a menjar y bèurer ab
gran abundància per ells y sos cavalls, en tant
que per ells no volian menjar sino gallinas y capons, prenent-se-las a son arbitre, que apenas
n·i han dexades, y per los cavalls blat y pa ab vi,
malgastant de una cosa y altre. És del que menjaven, y no contents de axò composaren a casi
tots los amos de casa en differents quantitats
fent-los grans amenasses de matar-los, y quant
se’n anaren robaren de moltas casas tot lo que·ls
agradà, y en particular totas las armas y algunas
cavalcadures. Y composaren la universitat ab
motiu de bagatses en dotse liures y després se
prengueren los que·ls aparagué. // 308v // Que
tots los mateixos excessos de fer-se donar menjar y bèurer violentament, matar quantas gallinas trobaren, donar pa y blat als cavalls, composar als particulars, robar lo que·ls aparexia de las
casas y majors feren en la vila de Cardadeu, perquè ultra del sobre dit maltractaren a la gent, no
sols de paraula, però encara ab colps y bastonades, en tant que obligà a molts haver de desemparar sas casas, y altres los mateixos soldats los
ne treyan, amenesant que si tornaven los mata-

rian, fent-se amos d’ellas. Y en particular perquè
un capellà volgué tancar la iglésia li tiraren dos
escopetadas, y havent-la tancada, ab bigas y
grans forcas trencaren la linda del portal y espallaren las portas. Y obrint-los dit capellà per axò
lo prengueren, ligaren y donaren moltas punyades y cosas, y advertint-los que era capellà digué
hu d’ells que: «Aunque fuesse Sant Pablo y tuviera el Santíssimo en las manos no lo dexara de hazer». Y després lo pujaren alt al campanar dient
que·l volian penjar y per aqueix effecte feren venir lo butxí que ells aportaven, hi·s creu ho hagueren exequutat si no que·s mogué fora un
gran avalot ab los de dit loch que·ls advertí.
Que en la Roca, la Garriga, Mollet, Sant Pere de
Gavarubles y Castellbisbal y en tots los demés
lochs ahont estan alotjats cometeren semblants
fracasos, y en particular a la Garriga, per a triar
los millors vins fiblaren quantas botas hi havia
en las casas ahont se aposentaren, restant los cavalls ab vi que·y hagué a casa, que mataren passades de sinquanta gallines, que ab una nit y una
matinada entre lo menjar y bèurer las composicions roben, y lo que admeteren donaren dany
de més de mil y sinch-centas liures, y que de una
casa ahont estaven los ornaments de una iglésia
robaren los candaleros, casulla, camits, tovalles
y altres // 309r // ornaments. Que en lo loch y
terme de Palaytordera lo últim de janer proppassat arribaren nou-cents soldats de a cavall
governats per don Múrcio Spatafora, don Lu ýs
de Vilanueva y Fabrício Prinyano, los quals per
ésser tants y dit lloch y terme tant curts, a més
dels excessos comesos en las demés parts de ferse donar a bastonades menjar y bèurer abundantement, per ells y sos cavalls, matar quantes
gallinas, porsells, moltons, vacas y tot lo que
son regalo los aparexia, dient palesament algú
dels commissaris que·ls comboyaven que aportaven aqueix orde de sa excel·lència, usaren ab
los particulars de dit terme majors crueltats, que
no·y hagué casa que no robassen lo més preciós
de aquellas, obrint aposientos, despayant caxas
y escorcollant los majors secrets, sens moltas armas de foch y cavalcadures que després los mateixos amos compraven y altres que may han
aparegut. Que tots los amos de las casas ahont
estigueren alotjats composaren en molts majors
quantitats del que podian donar, ligant y garrotant-los, posant-los las escarrabinas y espasas en
los pits, pagant-los molts colps y bastonades,
maltractant-los de cossas; los que·s trobaven ab
diner lo donaven, altres per no morir lo manllevavan, y no contents de axò a la partida composaren la universitat de dit terme en quarantasinch liures per los bagatges, y després de tenir
lo diner se’n portaren molts que encara no han
tornats. Que a Jaume Net, pagès de dit terme,
per no poder-los donar tot lo diner en que·l
composaven, li ligaren los brassos endarrera, y
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per aquells lo tingueren penjat gran rato; y no
satisfets de axò, després lo garrotaren a una escala, ahont // 309v // ab los canons de las escarrabinas lo dexaren casi mort de bastonades. Y
perquè demanant-li després més gallinas respongué que ja las havian totas mortas prengueren un fill seu de edat de tres anys dient lo volian matar y rustir al forn, com de fet hi
ensengueren gran foch, sino que Déu fonch
servit que sa muller, mentre estavan turbats ensenent-lo, fugí per una porta falsa ab la criatura.
Que en casa Juan Carreras, pagès de altra parròchia, perquè un fadrí de casa no fou prou puntual en donar-los tota la sivada que demanaven,
sens més ni més li tiraren ab unes carrabinas, lo
qual morí sens poder dir Jesús. Que en moltas
casas volgueren forçar las donas, les quals los escaparen fugint alguna per una porta falsa, altra
saltant per una finestra, dormint tota la nit al
bosch. Y últimament, que tenint notícia dits
soldats que en lo castell de Fluvià, situat en dit
terme, se havian recullidas algunas donas y criaturas del veynat ab tot lo que se’n havien pogut
aportar de sas casas, digueren ja la nit antes
molts de dits soldats en diferents casas de las
que estavan alotjats uns que lo endemà havien
de combatre dit castell, perquè allí estava recullit tot lo millor de dit terme, altres que havian
de cremar la casa y matar tota la gent, com en
effecte lo endemà, vigília de Nostra Senyora
Candalera, entre deu y onse horas de matí, ab
so de dos trompetes dits soldats assitiaren a dit
castell, posant foch a la porta principal. Y vehent
don Anton de Fluvià, senyor de dit castell, que
las portas cremaven, cridà a dits soldats que si li
donaven paraula de no danyar a ningú los obriria la porta de la capella. Y aseegurant-li dits soldats // 310r // no·u farian, després de haver estat
dit don Anton en companyia de sa muller y
moltas altres persones dins de la capella, en la
qual hi ha los cosos sancts de Quirse y sancta
Justina, y reservat lo Santíssim Sagrament gran
rato en oració, fiat de lur paraula obri la porta y
entraren dits soldats, tots amotinats, usant y
exequutant en dita capella las més bàrbaras
crueltats que·s sien fetas en lo món, perquè dins
de aquella mataren a dit don Anton, un criat
seu, dos altres hòmens que s·i eran recullits y
una criatura de dos anys als brassos de sa mare, a
la qual també nafraren, y a set o vuit de altres,
alguns dels quals perillan molt de la vida, y deposan los que·s trobaren dintre, que apar miracle com no·ls mataren a tots ab tantas escopetades y coltellades que tiraren, ab una de las quals
feren càurer la làntia estava ensesa devant del
Santíssim Sagrament, y ab altre levaren lo bras
esquerra a un Christo. Y no contents de axò pujaren en lo castell espallant portas, arquimesas,
caxas y tot lo demés los aparegué, robant tot
quant hi havia, fins al càlser de la iglésia, que ju-
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dican los testimonis que entre lo que robaren de
dit don Anton y lo que·y havian aportat y recullit molts dels circumvehints passa de tres mília
liures sens lo danys que en las demés cases dels
particulars de dit terme, que serà altre tant. Que
en la vila de Granollers estan alotjats set-sents
bulons ab ses mullers y familia, que són cerca de
mil, entre tots los quals de la mateixa manera se
fan donar menjar y bèurer ab violècia, fent-se
amos de las casas, cometent grans excessos, que
per no poder-los sufrir faltan de dita vila passades de dos-centas familias que fugen per salvar
sas vidas y honras. // 310v // Y estan determinats
tots los de dita vila de demanar licència al senyor bisbe per portar-se’n lo Santíssim Sagrament y acompanyar-lo a professó, tothom desemparant la vila y dexant a son àrbitre lurs
hasiendas. Que en lo loch de Sant Pere de Gavà,
bisbat de Barcelona, estan actualment los soldats de a cavall que en dit loch estan alotjat cometent los mateixos excessos y delictes que han
fets en los demés lochs dalt referits, apoderantse de las casas de dit loch, forsant moltas donas,
y en particular en certa casa lo nom de la qual
per sa honra se calla bastonejaren lo amo de
aquella y després ab violència prengueren a sa
muller, y sobre de son marit mateix que estava
en terra casi mort a bastonades ley desonrraren
fent per força d’ella lo que volgueren. Y en altra
casa del mateix lloch prengueren un minyó de
edat de nou o deu anys y volgueren ab ell de
usar actes de sodomia, sino que fonch Déu servit que ab sas manyas los escapà de sas mans per
una porta falsa, fent y exequutant altres faheldats que no són de referir.»
En aquest mateix die, per la tarda, dits senyors
deputats y oÿdors, juntes les persones dels tres
estaments convocades en la matinada, y en exequució del vot y parer de la resolució presa ab
dits brassos lo dit die present, proposaren en
dita junta de brassos, com ses senyories havien
ordenat, una embaxada per al senyor virrey, la
qual havian reportada nou personas de la present junta, tres de cada estament. Y tornats de la
embaxada, havian referit que «Lo senyor virrey
havia respost que manaria vèurer los papers y
provehiria lo de justícia la embaxada se legirà a
la present junta, a qui suplicam sie servit vostra
senyoria aconsellar-nos lo que més devem fer y
obrar per la bona direcció // 311r // de las matèrias, assegurant a vostra senyoria que en tot lo
que tindrà loch nos ajustassem a son parer y
sensura, com a tant acertats són per donar a treball ni diligèncias algunas». E legida la dita proposició y la embaxada feta al senyor virrey y resposta, lo dit senyor conseller segon prengué
còpia de la dita proposició y demés papers y se’n
anà en casa de la ciutat per aconsellar aquells ab
sos companys. Y al cap de poch tornà lo dit se1002

nyor conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch llegit en presència de dits brassos. Y votant quicú d’ells per son orde, ab molta maduresa, y aconsellaren a ses senyories «Tinguessen
a bé de que·s continuen estas diligèncias ab la
major seleritat sie possible per demanar-ho
matèria tant important y que los magnífichs assessors y doctors que aparexerà a sa senyoria miren unes y altres matèries y assenyaladament lo
que conté lo cap. 20, tractant de vectigals, y tenint gigest a la matèria manen convocar los
brassos per al primer die de quaresma a les tres
horas de la tarda y en aquells legir lo que se
haurà diligenciat per a que pugan deliberar y
aconsellar a sa senyoria lo que més convindrà».
Dimecres, a XXII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, presents en lo consistori en la
matinada, reberen una embaxada de part dels
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, la qual fonch reportada per Francesch
Joan de Vergós, donsell, y Joseph Mora, ciutadà honrat, en resposta de la per ses senyories
enviada a dits senyors consellers y savi Consel
de Cent lo dia de ayr acerca dels excessos dels
soldats, // 311v // la qual explicaren de paraula y
aprés donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de ayr se llegiren
en lo savi Consell de Cent la embaxada y demés
papers que fou servit vostra senyoria insinuar-li,
del quals se entengué lo estat miserable en que
estan constituïts los pobles de aquesta província
a causa de las vexacions dels soldats que la habitan y las diligèncias que obra vostra senyoria per
al reparo d’ells. Feu molt gran estimació dit
consell de que vostra senyoria lo donàs esta notícia y occasió per aque erxperimentàs lo quant
desija esta ciutat en conformitat de vostra senyoria la quietatut y beneffici de dita província y
provincials d’ella, dels treballs dels quals y desdichas que pateixen té molt gran desconsolació
y sentiment de ànimo. Y ha deliberat lo que·s
conté en lo paper que·s dóna a vostra senyoria.
Asseguram a vostra senyoria que no perdonarà a
diligència alguna que sie de conveniència a la
matèria, y ab particular attenció a les que manarà vostra senyoria significar-li per a que ab les
que vostra senyoria obrarà se alcanse uniformament lo fi que·s desija.»
A la qual embaxada, oÿda per ses senyories, respongueren que estimaven la mercè y honra que
la ciutat los feya y que en tota occasió las tindrian en memòria. En aquest mateix die, los dits
senyors deputats y oÿdors, entre las set y vuit
horas de la nit, reberen lur consistori altra embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, la qual fonch reportada de paraula per Francesch Joan de

Vergós, donsell, y Joseph Mora, ciutadà honrat
de Barcelonaa // 312r // ab la forma següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent
ha deliberat lo die present que los senyors consellers, vestits ab las vestidures consulars, acompanyats de totes les persones de dit savi Consell
de Cent, fassen una embaxada a sa excel·lència
representant-li la afflicció tant gran té la ciutat
de les vexacions fan los soldats als provincials, la
qual li han reportada en aquest punt, còpia de la
qual juntament ab la deliberació del savi Consell de Cent y resposta feta a dita embaxada per
sa excel·lència entreguen a ses senyories per lo
que axí lo és estat ordenat per dits senyors consellers, la embaxada feta a sa excel·lència juntament ab la resposta és del tenor següent:
Còpiab de la embaxada feta per los senyors consellers y savi Consell de Cent a sa excel·lència.
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats y oÿdors
de la Generalitat lo die de ayr donaren notícia al
savi Consell de Cent dels excessos y desòrdens y
sacrilegis que cometen los soldats, los quals excessos estan continuats en lo paper que·s dóna a
vostra excel·lència; de aquestas desdichas tingué
dit consell la major desconsolació que pot significar a vostra excel·lència y axí ha deliberat lo die
de vuy que ab embaxada aconsellassen y suplicassen los consellers, acompanyats de totas las persones de dit consell a vostra excel·lència lo reparo
de aquestos danys, que cedeixen en deservey de
Déu nostre senyor, de sa magestat y total ruÿna
de aquestos sos fidelíssims vassalls que després de
haver patit lo que sab vostra excel·lència en esta
última guerra, en temps que merexian lo alivio y
descans degut a estos treballs venen a suportar
los majors manant vostra excel·lència considerar
los inconvenients y sinistres, successos que de no
remediar-se promptament estos danys poden //
312v // succehir en deservey de las masgestats divina y humana, tenint un consell aquesta diligència per una de las majors per obrar per reparo de
aquestas cosas y per a que en ningun temps pugue ésser carregada esta ciutat de qualsevol sinistre succehesca per rahó de dits desordrens ans bé
carrega tot per compte de vostra excel·lència.»
Resposta de sa excel·lència. Que desijava castigar los delictes y excessos se li són referits han
comès y cometen los soldats, y per a que constàs
de aquells havia enviat quatre doctors a rèbrerne informacions y que constant-li de dits delictes manarie castigar les persones los han comesos; y si la ciutat tenia algunas provas les hi
donàs y que los deputats li havien donat una
memòria de dits excessos però que fins vuy no li
a. a continuació dues deliberacions, transcrites a l’Apèndix 6,
pàg. 1870.
b. Còpia ... excel˙lència interlineat al marge esquerre.
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havian donat prova d’ells, als quals y a la ciutat
desijave donar gust.
E ses senyories, oÿda la dita embaxada y resposta de sa excel·lència respongueren que estimaven summamment a dits senyors consellers y
savi Consell de Cent la mercè y favor ab que
procuraven lo remey de tants grans danys y excessos, y que ells dits deputats no cessaven ni
cessarien en treballar y obrar tot allò que per
rahó de lurs càrrechs los tocarà ab molta puntualitat y que suplicava lo remey y reparo de
tants grans danys.
Dijous, a XXIII. En aquest die, los magnífichs assessors y advocat fiscal del General donaren y
liuraren a ses senyories en lur consitoria // 313r
// un vot per ells fet acerca del que poden y deven fer y obrar dits senyors deputats acerca dels
excessos, y danys causats per los capitans y soldats y altra gent de guerra als provincials en
aquesta província lo qual legit manaren fos continuat en lo present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del general
de Cathalunya als magnífichs assessors y advocat fiscal del mateix General acerca dels nous
vectigals que los cabos, capitans, soldats y altra
gent de guerra imposan als provincials en los
lochs ahont estan alotjats contribucions excessos y vexacions fan contra las generals constitucions de Cathalunya y en particular contra la 20
tit. «De nous vectigals» y lo que deven fer y
obrar dits senyors deputats en força de dita
constitució 20 y altres aplicables attès que de las
informacions rebudas judicialment instant lo
procurador fiscal del General consta que dels
últims de janer proppassat fins lo die de vuy de
vint-y-dos del corrent mes de febrer, 1640,
molts capitans, soldats y altres ministres de guerra se són alotjats en diferents viles y lochs del
present Principat fent-se donar violentment per
los provincials tots los aliments per ells y sos soldats ab gran abundància y fent-se fer altres contribucions y extorquint moltas quantitats tant
de las universitats com dels particulars cometent
diversos excessos y delictes tot contra disposició
de las generals constitucions y en particular de
la 20, tit. «De vectigals» et cètera, vista dita
constitució y altres aplicables y diversos exemplars en semblants matèrias fets, dits assessors y
advocat fiscal infrascrits // 313v // diuen a vostra
senyoria y són de vot y parer en observança de
dita constitució 20 deuen posar en pràctica lo
que en aquella està disposat que·s lo següent segons dits exemplars: Primo, que lo magnífichs
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1871.
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advocat fiscal mire dits processos y ab suplicació
deduesca de dits nous vectigals y contribucions
imposades en Cathalunya per dits capitans y soldats anomenant aquells ab los lochs ahont los
extorquexen a effecte se puga declarar haver
aquells contrafet a las generals constitucions.
Secundo, feta dita declaració encontinent fer
embaxada a sa excel·lència representant-li dits
nou vectigals, contribucions y demés excessos
de dits soldats suplicant-lo que en observança
de dita constitució 20 y altres mane revocar y
revoque tots los procehiments en orde al sobre
dit fets de tal manera que de aquí aldevant nos
pugan fer y tot lo fet sie tornat a son pristino estat y axí bé mane restituir y refer los danys que
las universitats y particulars han patit donant-li
còpia auctèntica ab dita embaxada del procés de
ditas informacions. Tercio, si ab la primera embaxada sa excel·lència no revoca fer-li segona
embaxada y si en la segona tampoch revoca fer
la tercera perquè axí se troba observat en la present casa. Quarto, fetas ditas tres embaxadas y
no obtenint dita revocació lo magnífich advocat
fiscal ha de fer altra suplicació deduint que no se
ha obtingut de sa excel·lència dita revocació exhibint ditas embaxadas, suplicant sien requerits
los magnífichs doctors del real // 314r // consell
que nom del excel·lentíssim lochtinent fassen la
dita revocació dins sis dies segons forma de la
dita constitució. Quinto, si passats sis dies dits
agnífichs doctors no hauran feta revocació
constant de ditas diligèncias poden ses senyories
alsar-los lo salari, restant las penas de las constitució de la observança en sa forsa. Vidal, assessor. De Malla, fisci generalis.Aguiló, assessor advocatus.»
En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos cridats del die de ayr en los quals
entrevingueren las personas dels tres estaments
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de dita Seu, don Jacinto Descallar, canonge de dita Seu, Joseph Rovira y
Boldo, canonge de dita Seu, Fructuos Bisbe Vidal, canonge de dita Seu, y lo doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa. Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Joan de Peguera, don
Ramon de Calders, senyor de Segur, don Laeix
de Semmanat, // 314v // don Joseph Calvo, don
Phelip de Ferrera, don Phelip Vilana, don Juan
de Tamarit, Anton Descallar y Rafet, Domingo
Moradell, don Juan de Claret y Vluja, don Miquel Meca, don Pedro de Reguer, don Garau
de Reguer, Joan Carreras, don Phelip Roger,
Francesch Callar y Surribas, don Joan Semmanat, don Francisco Gravalosa, don Francisco
Junyent y de Pons, Pheliciano de Sayol, Magí
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Ramon de Gualbes, Narcís Ramon March, don
Hierònym de Agulló, don Pedro de Aymerich,
don Cesar Vilallonga, don Jayme Falcó, Joseph
Amigant, Raphael Surribas, don Andreu Blan,
don Anton de Armangol, Galceran Dusay, don
Francisco de Orís, Francesch Descallar y Surribas, // 315r // Pau Bertrolà, Sebastià Miralles,
Francesch Xammar, micer Pau Boquet, don
Fernando Fivaller, Joan Francesch Despujol,
Joseph Corbera, don Onoffre Vila, don Miquel
de Cardona, don Bernat Çalba, Joseph Berart,
don Luýs Sans, don Joachim Margarit y Francesch Ferrer. Per lo estament real, lo senyors:
conseller segon, Hierònym de Navel, Balthesar
Càrcer, Onoffre Fàbregues, Miquel Vinyola,
Joseph deUrrea, Agustí Dalmau, Diego Riu,
Joseph Quintana, Jaume Damians, Pere Axada.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, // 315v // feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució del consell
y parer de vostra senyoria havem continuat las
diligèncias en orde als nou vectigals, excessos y
delictes dels capitans y soldats alotjats en lo present Principat y juntat los magnífichs assessors y
advocat fiscal del general per a que·ns aconsellassen lo que deviem fer acerca del sobredit,
han-nos referit lo contengut en lo paper que·s
legirà a vostra senyoria; y en quant lo que conté
lo primer y segon capítol de dit paper s’és feta la
suplicació y declaració de las contrafaccions a las
generals constitucions y senyaladament a la 20,
del tit.«Vectigals» y la embaxada per a sa excellència las quals suplicació y embaxada se llegirà
a vostra senyoria. Y diem a vostra senyoria que
ayr, als vint-y-hu del corrent més los molt illustres senyors consellers nos feren la embaxada
que·s legirà a vostra senyoria y nosaltres continuam las informacions de la imposició de dits
vectigals que imposan dits soldats y dels delictes
que cometen y dels demés excessos; suplicam a
vostra senyoria nos aconselle lo que devem fer y
obrar per la bona direcció del sobredit a effecte
se alcanse lo remey que semblant necessitat demana, assegurant a vostra senyoria que en tot lo
que podrem y serà possible nos ajustarem al parer y censura de vostra senyoria.»
E legida la dita proposició y demés papers en
aquella mencionats, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la ciutat per a
consultar aquells ab sos companys; y al cap de
una hora, poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller y portà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits brassos, y votant
quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa
y consideració, y aconsellaren // 316r // a ses senyories que sian servits ses senyories exequutar lo

parer dels magnífichs assessors y fer las demés
diligències ab la protesta que la cosa demana y
que en orde a ellas tingue a bé de que esta nit se
dona la primera embaxada a sa excel·lència y la
segona demà antes del mig dia y la tercera lo
mateix die de demà per la tarda, y donades
aquelles manar juntar promptament los brassos
per a que·s conferesca en aquells lo que aparexerà convenir en beneffici de la cosa. En aquest
mateix die los senyors deputats y oÿdors en exequució de la resolució presa ab los brassos y inseguint aquella per medi dels molt reverent y
magnífichs senyors son Francisco Sans, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, Anton Descallar y Roset, y Jaume Damians, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, la
qual embaxada se legí en los brassos y és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab la
constitució 20, del títol «De vectigals», està expressament disposat no ser lícit ni permès al capità general de aquest Principat per si ni per ministres alguns directament ni indirectament
palès ni amagadament ab qual sevol motius o
potestat imposar, exhigir ni fer exhigir algun
vectigal, imposició o contribució a las universitats y particulars de Cathalunya, y axí mateix se
imposa necessitat als deputats del General de
Cathalunya en cas que dit capità general // 316v
// o sos ministres de guerra fassen lo contrari del
disposat en dita constitució de fer querela devant lo excel·lentíssim lochtinent general per
medi del síndich del General requerir que dits
procehiments sien revocats dins tres dies, y encas que dit excel·lentíssim lochtinent general no
revocàs la Real Audiència en nom seu sots las
penas en dita constitució constengudes ho hage
de revocar y restituir al primer estament, y com
als deputats, per las informacions rebudas, los
hage constat que dels últims dies del mes de janer proppassat fins lo die de vuy los capitans, cabos, soldats y altres ministres y officials de la
gent de guerra que estan alotjats en las vilas y
lochs del present Principat se han fet donar
menjar y bèurer esplèndidament tant per ells
com per sos cavalls sens voler pagar cosa alguna
als amos de les cases ahont estan alotjats, composant las universitats y particulars en grans
quantitats, maltractant y matant-los y robantlos lo millor de ses cases; y en particular consta
que don Murcio Espatafora, don Luýs de Villanueva, Fabricio Pinyano, don Pedro de Castro,
don Alvaro Quiñones, don Phelip Icart, aragonès, don Pedro Patxeco, lo baró de Morlinguen, el cabo del tèrcio del marquès de Mortara, don Francisco Sans, don Antonio de León,
don Arnaldo Picarella, cicilià, don Francisco
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Sandi, don Francisco Ortuño de Ibarra, don
Antonio Pellisser y altres que estan alotjats respective en lochs de Vilamajor, sant Esteve de
Palautordera, la Garriga, Lissà de Vall, La Roca,
Granollers, Sant Vicenç de Mollet, Rubí, Sanct
Vicenç de Castellbisbal, Polinyà, Gavà, Caldes
de Monbuy, tots del bisbat de Barcelona, han
fet tots los sobredits procehiments y altres excessos com consta de las informacions predites
còpia de las quals se entrega // 317r // a vostra
excel·lència. Y conta també que vostra excellència ha manat ab cartas scrites als batlles y jurats de Santa Perpètua, Gavà, Mollet, Polinyà,
Vilasar y altres en jornades de 13, 14, 16 y 18
del corrent mes de febrer que las ditas universitats contribuissen en donar pa, vi y carn als capitans y soldats que estan alotjats en dits lochs cominant-los que fent lo contrari los enviaria en
dits lochs majors tropas de soldats y cavalls. Tot
lo que és contra las generals constitucions de
Cathalunya, y en particular contra la dita constitució 20. Per ço, y altrament, desijant dits deputats y oÿdors acudir a la obligació de son offici y procurar que los vassalls de sa magestat no
sien molestats per dits capitans, ministres y gent
de guerra ab nopus vectigals ni contribucions ni
oprimits contra lo disposat en la dita constitució
20 y altres constitucions aplicables, suplican extrajudicialment ab la present embaxada a vostra
excel·lència mane revocar y revoque tots los dits
procehiments de tal manera que de aquí al devant no·s puguen fer, y tot lo fet sie tornat en lo
primer estat y manar restituir y refer los danys
que las universitats de dits lochs y singulars persones de aquells han patit, castigant y punint
condignament als contrafahents y violadors de
ditas constitucions segons lo tenor de dita constitució 20, que·u rebran a mercè de vostra excel·lència y la província restarà aconsolada.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories en lur consitori com ells havien reportada la dalt dita embaxada a sa
excel·lència, la qual li havien explicada // 317v //
de paraula y aprés donada per scrits, y que sa excel·lència los havia respost que manaria mirar
los papers y faria lo de justícia. En aquest mateix
die, dits senyors deputats y oÿdors reberen en
lur consistori una embaxada de part dels molt
il·lustres senyors consellers per medi dels senyor
Francesch Joan de Vergós y Joseph Mora, la
qual explicaren primer de paraula y aprés donaren per scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En orde al contengut en
quatre cridas reals (ab inserta de certas cartes)
que·s publicaren estos dies passats de part del
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de aquest principat y comtats y de uns manaments fets als molt il·lustres senyors consellers
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d’esta ciutat y a altres persones del savi consell
de Cent de aquella de part del portantveus del
General, governador de Cathalunya, per a que
acudissen a sant Andreu de Palomar y de allí al
exèrcit del rey nostre senyor, que a les hores estava posat sobre Salses, donaren los magnífichs
assessors, advocat fiscal de vostra senyoria y demés doctors aplicats ab los magnífichs advocats
de dita ciutat y demés doctors per ella aplicats a
trenta hu de janer passat son vot del qual té vostra senyoria notícia, y desijant la ciutat que per
part sua se fessen las diligèncias fossen possibles
per a que ni de dites crides ni manament no se li
originàs algun prejudici tant en rahó de sos privilegis com altrament y ventilada la matèria per
sos magnífichs assessors y advocats aplicats han
resolt uniformament que aquesta matèria toca,
pròpriament a vostra senyoria per ésser en contra de constitucions // 318r // y privilegis procurar lo reparo comforme las constitucions de la
observança. Y axí suplican a vostra senyoria dits
consellers sien servits deliberar lo que més convinga acerca del contengut en dit vot per a que
prejudicis tant graves no resten sens contradicció offerint a vostra senyoria igual correspondència en tot lo que serà desta conveniència
y serà servit manar-los.»
E dits senyors deputats y oÿdors, legida la dita
embaxada per mi, scrivà major, respongueren
que estimaven la mercè los feyen dits senyors
consellers y que estiguessen certs, que ses senyories no dexaran de obrar y justar lo respro de
tants danys ab totas las veras possibles.
Divendres, a XXIIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, per medi dels molt reverent
nobles y magnífichs senyors don Jacinto Descallar, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
don Phelip de Ferrera y Joseph Mora, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al senyor virrey la
segona embaxada representant-li los excessos
dels soldats la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, ab
embaxada de vint-y-dos del corrent, representaren extrajudicialment // 318v // a vostra excellència los desordes y excessos, oppressions y vexacions que los soldats capitans, axí de cavall
com de peu, officials y ministres de la gent de
guerra que des dels últims de janer proppassat
fins vuy estan alotjats en las vilas y lochs del present Principat han fet y cada dia van fent, axí
alas universitats y comuns de dit Principat com
als naturals habitants y particulars de dites viles
y lochs, y que de les informacions rebudas per
part de dits deputats y oÿdors, còpia de las quals
se ha entregat a vostra excel·lència constava que
don Murcio Espatafora, don Luys de Villanueva
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y los demés en dita embaxada especificats y sos
soldats se han fet donar menjar y bèurer explèndidament per força tant per ells com per sos cavalls sens voler pagar cosa alguna als amos de les
cases ahont estavan alotjats, composant las universitats y particulars en grans quantitats, maltractant y matant-los y robant lo millor de ses
cases, fent-se amos de aquelles, y que vostra excel·lència ab cartas de tretse, quatorse, setse y
divuit de dit mes y altres manava a las universitats donassen pa, vi y carn a dits capitans y soldats comminant-los que fent lo contrari de alotjar-los major número de soldadesca y que tots
los sobredits procehiments fets en ditas vilas y
lochs eren en notòria contrafacció y violació de
las generals constitucions de Cathalunya y en
particular de la constitució 20, del tit. «Que
nous vectigals» y que los sobredits capitans
especificats en dita embaxada fossen punits y
castigats condignament com ha violadors y contrafactors de las generals constitucions de Cathalunya, y assenyaladament de la dita constitució 20, suplican axí mateix que tots los sobre
dits fets fossen revocats com a fets contra las generals constitucuons de Cathalunya, lo que fins
ara no s’és alcansat en // 319r // notable dany axí
de dites viles y lochs com dels naturals y habitants en aquells, suplican per ço dits deputats y
oÿdors a vostra excel·lència extrajudicialment
ab esta segona embaxada lo mateix que tenen
suplicat ab dita primera embaxada que de la ma
de vostra excel·lència ho rebran a singular
mercè.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren ses senyories en lur consitori com ells havien
reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lència, la qual li havian explicada de paraula y aprés
donada per scrits y que sa excel·lència los havia
respost que manaria vèurer los papers y faria lo
de justícia y que ningú més que ell desijava la
observança de las generals contitucions d’esta
província. En aquest mateix die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, absent de aquell lo senyor oÿdor militar Francesch
Corratger y mestre scrivà de manament del rey
nostre senyor lo qual dona y entrega a ses senyories un paper dient contenir la resposta de la
embaxada de part de ses senyories a ell feta a
vint-y-hu del corrent, de la qual dit Corretger
digué tenia orde de sa excel·lència levar acte del
entrego de dit paper y axí legida manaren fos
continuada en lo present dietari, que·s del tenor
següent:
«Sa excel·lència, a la embaxada que lo doctor
Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, y altres lo donaren // 319v // en nom
de vostra senyoria en 21 del corrent mes, diu y
respon que per a inquirir los excessos que sol-

dats y provincials han comès de pròxim ha enviat quatre doctors y altres officials y que en tenir los processos y informacions que li portaran
tindran lo gust y cuydado de castigar-los y per a
que en cosa que tant importa nos dexe diligència alguna, diu a vostra senyoria que li especifique los delictes, lochs y delinquents y que si té
algunes notícies de proves particulars les hi donen que està prompte per a castigar los culpats y
administrar justícia per major facilitar lo qual ha
manat al doctor Raphael Puig, jutge de la Règia
Cort reba informació de tots los successos que
fins vuy hi ha haguts entre soldats y provincials.»
Dissabte, a XXV. en aquest die, los senyors deputats y oÿdors per medi del molt reverent, noble
y magnífichs senyors Onoffre Ciurana, canonge
de Gerona, don Pedro Bosch y Ramon Romeu,
ciutadà honrat, enviaren al il·lustríssim y excellentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província, tercera embaxada representant-li
los excessos dels soldats la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab dos
embaxades de 23y 24 del corrent mes, per part
dels deputats y oÿdors de comptes se ha representat a vostra excel·lència extrajudicialment los
nous vectigals que los capitans y gent de guerra
alotjats en lo present Principat de Cathalunya
han imposat // 320r // a las universitats y particulars fent-los contribuhir ab pecúnies y fent-se
donar per forsa los aliments per a ells y sos cavalls, fent-los moltas vexacions cometent diversos excessos y delictes com consta en la informació que se ha donat a vostra excel·lència y
que vostra excel·lència ha manat ab cartas a las
universitats donassen a dits soldats pa, vi y carn,
especificant a vostra excel·lència los noms y cognoms de dits capitans tot lo que encontra ab las
generals constitucions de dit Principat y en particular ab la dita constitrució 20, sots tit. «Que
nous vectigals», suplicant a vostra excel·lència
fos servit manar revocar los dits procehiments
esmanant los donas donats a las universitats y
particulars, tornant las cosas en lo primer estat
castigant los delinquents com largament ab ditas embaxadas se’s referit a vostra excel·lència,
lo que fins vuy no se ha alcansat de vostra excel·lència en notable dany de les dites universitats y particulars, suplican dits deputats a vostra
excel·lència lo mateix que ab ditas embaxades
tenen suplicat que de la ma de vostra excel·lència ho rebràn a mercè.»
A la qual embaxada fonch servit sa excel·lència
respòndrer que ningú més que ell desijava que
se observassen las generals constitucions de
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Cathalunya. En aquest mateix die, dits senyors
deputats y oÿdors, per medi de don Phelip Vilana y Ramon Romeu, ciutadà honrat, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fent la deguda estimació de las
moltas y continuas mercès reben de vostra senyoria // 320v // y afectant la correspondència de
las dos casas, tant convenient per la bona direcció de las matèrias corrents y altres que se offereixen en servey de sa magestat y beneffici de la
ciutat y de tota esta província insinuara a vostra
senyoria com a 20 a 21 y a 22 del corrent han
fet a sa excel·lència tres embaxadas, còpias de las
quals se dona a vostra senyoria, perquè de las
matèrias que contenen tinga vostra senyoria
cumplida notícia, offerint donar-la del que se
anirà fent y obrant, suplicant a vostra senyoria
que en lo que se li offerirà advertir per la bona
direcció d’estos negocis y conveniència de la
ciutat mana insinuar-o a dits deputats, que estaran sempre attents a tot lo que sia de son servey,
de vostra senyoria y conveniència de la ciutat.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com havian reportada la dalt dita
embaxada a dits senyors consellers, la qual los
havian explicada primer de paraula y aprés donada en scrits, juntament ab las còpias de ditas
embaxadas, y que dits senyors consellers los havien respost que estimaven la mercè los feyen
ses senyories y que en tot lo que la ciutat poria
los valdria com sempre tenia acostumat. En
aquest mateix die, dits senyors deputats y oÿdors reberen de part dels molt il·lustres senyors
consellers, per medi dels magnífichs senyors
Francesch Joan de Vergós y micer Jacinto Fàbregues, una embaxada, la qual recitaren de paraula, donant y liurant a ses senyories còpia de la
resposta que sa excel·lència havia feta a la embaxada que per part de la ciutat y savi Consell de
Cent li era estada feta a vint-y-hu del corrent, de
la qual en havian ja donat larga notícia a ses senyories. La qual manaren a mi, scrivà major y secretari del General, legís aquella, y legida la
continàs en lo present dietari, del tenor següent:
«Sa excel·lència a la embaxada que a vint-y-hu
del corrent li és estada // 321r // feta y donada
per los magnífichs consellers y consell de Cent
de dita ciutat de Barcelona, diu y respon que,
tenint de alguns dies atras quexas contra soldats
y provincials y notícia de alguns delictes que per
ells són estats comesos, ha enviats alguns assessors de la Capitania General y altres doctors y
officials a rèbrer-ne informació, y que en tenir
los processos que en exequució de ditas com-
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missions seran estats fulminats manara castigar
los delinquents ab molt gran cuydado. Y per a
que en cosa que importa tant no s·i dexe diligència alguna diu a vostra senyoria que si té
notícia dels delictes, excessos, lochs ahont se
son comesos, y delinquents, estimara molt que
vostra senyoria le·y done, declarant-los per menor trencament ab les proves ab que poran averiguar-se y restat provats, procurant que acuden
los interessats al magnífich doctor Raphael
Puig, jutge de la règia cort, lo qual té sa excellència anomenat en la present ciutat per dit effecte, perque axí ab major rigor y celeritat puguen dits delinquents ésser castigats y puga sa
excel·lència ministrar justícia.»
Diumenge, a XXVI. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de dits senyors
deputats Francesch Corratger, mestre scrivà de
manament, lo qual donà y entregà a ses senyories un paper dient era una resposta que sa excel·lència feya a las tres embaxadas que per part
del consistori li eren estades fetas acerca dels excessos dels soldats. La qual manaren legir y, legida, fos continuada en lo present dietari. Que·s
del tenor següent:
«Sa excel·lència, a las tres embaxadas que per
part de vostra senyoria li han fet en 22 y23 y 24
del corrent mes, diu que respon que té enviats
// 321v // quatre doctors per diferents part del
present Principat per a que reban informacions
dels excessos que alguns soldats y provincials se
diu han comès. Y ara de nou manarà que·s continuen, y enviarà de nou per al mateix effecte ab
la instrucció que resulta de las informacions que
per part de vostra senyoria li donaren en la primera embaxada. Rebudes les quals y vistes
aquelles provehirà lo que serà de justícia.»

cosas en lo primer estat, lo que fins vuy no se ha
obtingut. Per ço, lo síndich del general de Cathalunya, extrajudicialment, suplica a vostra excel·lència sia de son servey manar fer dita revocació segons forma de la dita constitució 20,
que u rebran a mercè de la mà de vostra excel·lència.»
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
Montserrat Puigvert, scrivà de manament, lo
qual donà y entregà a ses senyories un paper
que sa excel·lència li havia manat aportar, contenint los avisos que sa excel·lència tenia del
enemich francès. La qual manaren legir y legida
ordenaren fos continuada en lo present dietari.
que·s del tenor següent:
«Las nuevas que he tenido de Francia esta mañana con más fundamento son que entre Lenguadoch y los contornos de Tolosa hay veinte y tres regimiento de infanteria, de veinte compañías
cada uno, y aunque han dado orden que tantos
soldados por regimiento passan a Italia no han
querido quitar de aquí ningún regimiento, antes
han dado dinero largamente a todos los capitanes
y officiales para que rehinchan sus compañías. Y
les dan gran prissa para ello, lo mismo a la cavalleria, que de otras parte de Francia han venido
aquí officiales // 322v // para formar otros cuerpos della de más de la que havia. Y de la diligencia con que se previeren se jusga que estarán en
campaña en esta probíncia en el mes de abril.»

Dimars, a XXVIII. En aquest die, ses senyories
ordenaren al síndich del General donàs en mans
de sa excel·lència una suplicació acerca del que
se li era estat representat ab tres embaxadas de
22, 23 y 24 del corrent per lo reparo dels excessos dels soldats. La qual suplicació és del tenor
següent:

E poch aprés arribà en consistori de dits senyors
deputats Miquel Péres, scrivà de manament del
Rey nostre senyor, lo qual donà y entregà a ses
senyories còpia de una carta que la magestat del
rey nostre senyor (que Déu guarde) havia enviada al senyor comte de Santa Coloma, lochtinent
y capità general en aquesta provícia, de setse de
febrer passat, acerca de la libertat que ses senyories instaven dels forsats qui havian acabat lo
temps de lur penitència, per la qual eren estats
condempnats en galera. La qual còpia de dita
carta manaren legir y legida fos continuada en
lo present dietari, y és del tenor següent:

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab tres
embaxades de 22 , 23 y 24 del corrent mes de
febrer los deputats y oÿdors del general del
principat de Cathalunya representaren a vostra
excel·lència los nous vectigals y excessos que en
lo present Principat han imposat y comesos los
cabos, capitans, soldats y ministres de la gent de
guerra // 322r // en las vilas y lochs en ditas embaxadas nomenats contra las generals constitucions, y en particular de la 20. tit. «De vectigals», y suplicaren extrajudicialment a vostra
excel·lència manàs revocar aquells restituint las

«El rey. Egregio conde de Santa Coloma, pariente, mi lugarteniente y capitán general: por vuestra carta de primero desto he entendido las instancias que hasen los diputados de essa província
para que se dé libertad a los forçados de las galeras que han cumplido el tiempo de la condempnación. Y porque sobre este mesmo os manare scrivir
en 12 de febrero del año passado que a los diputados no toca obrar en este caso por su auctoridad
(como lo pretenden) sino a mi lugarteniente, porque lo contrario sería de gran prejuicio a mis regalías, y que assí convenía poner eficas remedio.
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En esto os buelvo a encargar y mandar que los advirtáys aora de lo mesmo, y que no les toca ni deven entremeterse en ello, // 323r // para que desengañándolos entiendas que es voluntaria su
pretensión y que no se ha de dar lugar a ella. Y estaréys advertido que los forçados se han de contener este año en la conformidad que tengo resuelto.
Dattus en Madrid, a XVI de febrero MDCXXXX.
Yo el Rey. Videt Cardinalis. Videt Vico, regens.
Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens.
Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
En aquest mateix die arribà en lo consistori de
ses senyories Francesch Corratger y Mestre,
scrivà de manament del rey, nostre senyor, lo
qual de part del excel·lentíssim senyor comte de
Santa Coloma, lochtinent y capità general de
dita sa magestat en aquesta província, refería a
ses senyories que sa excel·lència tenia entès que
lo General prosseguia per declaració de torb
feta per los magnífichs assessors contra lo sotsveguer de Pallàs, y que sobre la matèria de dit
torb tenia la Regia Cort feta regalia per occasió
de unas morts perpetrades entre los officials reals y del General, y que axí sa excel·lència desijava evitar contencions y que per a açò havia anomenat lo senyor regent Magarola y altres
doctors del Real Consell per que conferissen la
matèria ab las personas que sa excel·lència eligiria. E ses senyories respongueren que tractarian
lo que sa excel·lència los enviava a dir y de la ressolució pendria lo consistori tornarian resposta
a sa excel·lència. Y tractada entre ses senyories la
dita matèria resolgueren que lo magnífich advocat fiscal anàs a sa excel·lència y li digués de part
// 323v // del consistori que·ls estava bé se tingués dita conferència y que tenian ordenat als
magnífichs assessors y advocat fiscal que, sempre y quant dit senyor regent los avisàs, lo acudissen en lo loch senyalaria y conferissen lo negoci y que de ditas conferència en fessen relació
a ses senyories. En aquest mateix die, en la tarda, se tingué junta de brassos, cridats del die
present, en los quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de Tortosa, Joseph Rovira y Boldó, canonge de Barcelona,
Francesch Puga, canonge de Barcelona, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, don Jacinto
Descallar, canonge de Barcelona, don Galceran
de Semmanat, canonge de Barcelona,y don
Francisco Sans, ardiaca canonge de Barcelona.
Per lo estament militar, los senyors: don Juan
de Peguera, don Francisco Vilalba, Anton Descallar y Roset, don Francisco Gravalosa, don
Aleix Semmanat, don Andreu Blan, don Joan
de Tamarit, don Phelip de Ferrera, // 324r //
don Joan Semmanat, Sebastià de Miralles, don
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Pedro Aymerich, Narcís Ramon March, Francesch Valls, Francesch de Oris, don Ramon
Copons, Francesch Joan de Vergós, Francesch
Cànovas, don Pedro de Reguer, Domingo Moradell, don Joachim Margarit y Reguer, micer
Francesch Graell, Joseph Spuny, don Luýs
Sans, Franesch Castelló, micer Joseph Amigant,
don Miquel de Cardona, Joseph Corbera, Ramon de Paz, don Pedro Desbosch y de Sant Vicents, don Onoffre Vila y Joan Carreras. Per lo
estament real, los senyors: conseller segon, Hierònym de Navel, Ramon Romeu, // 324v // Antoni Magarola, Jaume Damians, Joseph de Navel, Agustí Dalmau, Joseph Novell, Francesch
Grimosachs, Pau Bertrolà, Pere Axada, Joseph
de Urrea y Diego Bisbe Vidal. Als quals fonch
per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Als 22 del corrent mes de
febrer fou vostra senyoria servit aconsellar-nos
que per lo reparo de la contrafacció feta a la
constitució 20 tit. «De vectigals» y altres aplicables per los cabos, capitans, soldats y demés
gent de guerra alotjats en las vilas y lochs del
present Principat, posassem en exequució lo vot
dels magnífichs assessors y fessem las diligèncias
ab la prestesa que la necessitat demana. Encontinent se feu la primera embaxada a sa excel·lència que legí a vostra senyoria. a la qual sa excellència fou servit respòndrer que manaria a vèurer los papers y faria lo de justícia. Lo endemà,
als 23, se feu la segona embaxada a sa excel·lència, que·s legirà a vostra senyoria juntament ab
la resposta que feu de paraula, y la envià per
Francesch // 325r // Corratger y Mestre lo mateix die en scrits. Als vint-y quatre consequutivament se feu la tercera embaxada y als vinty-sinch envià la resposta en scrits per dit Corretger que·s legirà. De ditas diligèncias donarem
avís als molt il·lustres senyors consellers qui ab
embaxada de vint-y-quatre nos feren mercè de
reportar-nos la que haviam feta a sa excel·lència
en orde al sobre dit y la resposta a ellaa, la qual
se legirà a vostra senyoria. E inseguint lo styl
d’esta casa, als 27 de dit mes, per medi del síndich del General, se supplica ja a vostra excellència estrajudicialment lo mateix que ab las
embaxadas se havia suplicat. Y vist que sa excel·lència no·ns feya mercè de fer la revocació
segons la forma de dita constitució 20 ordenarem als magnífichs assessors fessen la requesta
acostumada per los molt il·lustres senyors regent y doctors de la Real Audiència, que a vostra senyoria se llegirà, la qual se donà al regent
lo die de ayr per lo síndich del General, per a
que la habilitàs. Y dit síndich nos ha tornat resposta que lo senyor regent li havia dit que los
a. a continuació repetit, y la resposta a ella.
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magnífichs assessors y advocat fiscal a les tres
horas se trobassen en sa casa, que·ls tornaria la
resposta. Los quals hi ha acudit y nos han referit
que dit senyor regent los havia dit que, havent
tractada la matèria de la habilitació de dita requesta per lo Consell Real, se havian trobades
dos dificultats: la primera, que sa excel·lència no
podia fer la revocació se li suplicava ab la sola informació del consistori, sino que era necessari
que constàs del mateix en la Règia Cort per informació rebuda de son orde, y que per axò ja·l
tenia donat, y de que estava aguardant las informacions; la segona, que en cas que la revocació
se hagués de fer per la Real Audiència en nom
de sa excel·lència se dubtava en lo modo, per no
haver-se trobat exemplar que seguir, y que si en
la Depiutació los tenian los amostrassen, perquè
desijaven // 325v // ajustar-ho y descarregar sas
concièncias. Estas són las diligèncias que fins
vuy se són fetas y pogudas fer acerca lo sobre
dit. Vist que no se alcansa lo remey y que continuen los dits capitans y soldats en fer-se donar
de menjar y bèurer per los particulars y fer los
demés excessos proposam a vostra senyoria tot
lo sobredit per a que nos aconsellen lo que podem y devem fer per alcansar lo reparo a tant
notòria contrafacció y prejudici reb lo Principat.
Proposam també a vostra senyoria que ha molt
temps que per part de diversos condempnats a
remar en las galeras de sa magestat, axí cathalant
com altres de la corona, havent acabat lo temps
de sas condempnacions, nos han instat que per
observança de la constitució novena y final, tit.
«De penas corporals» y altres aplicables disposants que qualsevol que sie estat condempnat en
lo present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya per qualsevols jutges o officials, tant ecclesiàstichs com seculars, y tant reals com de baró, a servir en ditas galeras, per remar o altrament, per alguns anys hi haurà
cumplit lo temps de sa condempnació encontinent finit dit temps sient trets de ditas galeras y
no sien detinguts més en aquellas, intassem lur
libertat. Nosaltres, constant-nos del cumpliment de dit temps, havem fetas ditas diversas
embaxadas a sa excel·lència, que·s legiran a vostra senyoria, ab las respostas, y també una carta
que li scriguerem per propri estant en Rosselló,
la qual juntament ab la resposta de aquella se legiran a vostra senyoria. Y solicitant lo síndich
del General la libertat de dits forsats nos ha enviat sa excel·lència còpia de una carta de sa magestat dels setse del corrent la qual també se llegirà a vostra senyoria. Las mateixas diligèncias
extrajudicials se han fet en diferents occasions
ab lo senyor marquès de Vilafranca. Sa excellència és estat servit // 326r // respòndrer de paraula que tenim justícia en lo que demanavem
però que tenia orde de sa magestat de no donar
libertat a dits forsats. En aquest intermedi lo

provehedor de las galeras de Espanya no·s ha
demanat propri us per algunas vitualles de algunas galeras de España, que diuen estan de pertensa per a Portugal, en las quals tenim notícia
se’n porten alguns de dits forsats que han acabat lo temps de sa condempnació, havem diferit
donar-lo fins a donar-ne part a vostra senyoria, a
qui suplicam que en una y altra cosa nos aconsellen lo que havem de fer a honra de Déu, servey
del rey y beneffici del Principat».
E legida la dita proposició y demés papers en
aquella mencionats lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y demés papers y se’n anà en casa de la ciutat per a
consultar aquells ab sos companys. Y al cap de
una hora poch mes o manco, tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch legit en presència de dits brassos Y votant
quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y
consideració, y aconsellaren a ses senyories que
en lo cap dels soldats que sien servits ses senyories de que per tot lo die demà se torne a presentar la scriptura al senyor regent, y presentada
aquella mane demà passat ajuntar los brassos y
en aquells referir la resposta que havia fet a ella,
perquè entesa los pugan aconsellar lo que més
convindria. Y que en lo segon, dels forsats, manen posar en exequució la constitució 9, tit.
«De penas corporals» en rahó de la qual trobaran ses senyories infinits exemplars en la present
casa de la Deputació.
326v
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Dijousa, al primer de mars, MDCXXXX. En aquest
die, en la tarda, se tingué junta de brassos, cridats del die present, en las quals entrevingueren
las personas dels tres estaments següents. Per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Jacinto
Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor
Diego Palau, canonge de Vich, Fructuós Bisbe
Vidal, canonge de Barcelona. // 327r // Per lo
estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Juan de
Peguera, Domingo Moradell, Francesch Joan
de Vergós, Don Joan de Semmanat, micer Pau
Boquet y de Babau, Joan Castelló, don Miquel
Meca, don Hierònym de Tamarit, Narcís Ramon March, Don Juseph Calvo, Ramon Bocadors, don Andreu Blan, don Joseph Olmera,
Joan Carreras, Ramon Spuny, micer Francesch
Graell, Anton Descallar y Rafet, Francesch Cànovas, Luýs Masdovellas, don Pedro de Reguer,
don Pedro Desbosch, don Luýs Sans, don Phelip de Surribas y Rovira, don Juan Tamarit, don
Miquel Agulló, // 327v // micer Joseph Amigant, Joseph Jover, don Luýs Copons y don
a. el foli comensa amb un espai en blanc corresponent a 13 linees de text.

Francisco Gravalosa. Per lo estament real, los
senyors: conseller segon, Hierònym de Navel,
Agustí Dalmau, Francisco Viñola, Jaume Damians, Pere Axada, Juseph de Urrea, Bernat Valencas, micer Francisco Mas, Antich Servat
maior, Joseph Càrser, Agustí Pexau. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Fonch vostra senyoria
servit lo die de ayr responent al segon cap de
nostra proposició acerca de instar la libertat dels
forsats que posassem en exequució la constitució 9, tit. «De penas corporals», en rahó de las
qual trobariem infinits exemplars en aquesta
casa. Havem // 328r // consultat ab nostres assessors y advocat fiscal lo parer de vostra senyoria, los quals nos han fet de resposta que mirat
tot lo que havia procehit en orde al sobredit
troban que per nostre part ja se ha posat en exequució y fet tot lo que disposa la dita constitució, ab las instàncias a sa excel·lència fetas per
medi de las embaxadas que·s legiren a vostra
senyoria. Y en rahó dels exemplars que diu vostra senyoria se trobaran en esta casa, nos han referit no trobar-se’n altres continuats en los dietaris, sino las diligèncias extrajudicials per medi
de embaxadas e instàncias del síndich ab sa excel·lència, que si bé se té notícia certa que en casos semblants los deputats han fet las represalias
de que parla la constitució encara que no·s troban continuadas en lo dietari, però com ab dita
constitució se demanas en lo any 1585 que los
condempnats a galera per cert temps en lo prensent Principat y comtats, acabat aquell fossen
extrets de ditas galeras, y que los officials reals
requests tinguessen obligació de fer las diligèncias de que·s parla en dita constitució, y que no
extrahent dits condempnats dins dotse horas
poguessen los officials reals pèndrer per represalias tres o quatre moros forsats en ditas galeras,
y que los deputats requests haguessen de requerir se cumplís lo contengut en dita constitució,
però que sa magestat no·u volgué concedir en la
forma se demanava sino que en tal cas se acudís
al lochtinent general lo qual hagués de fer exequutar aquella. Y com vostra senyoria nos aconsella que·s mane posar en exequució la dita
constitució, en rahó de la qual diu se troban infinits exemplars, empero com se tropian exemplars que los deputats han procehit en dos diferents maneras, o acudint a sa excel·lència o fent
represalias, y est últim los dits magnífichs assessors y advocat fiscal y doctors aplicats lo judiquen per // 328v // perillós, proposam a vostra
seyoria tot lo sobre dit perque nos aconselle ab
distinció la forma ab que havem de continuar
las instancias y diligèncias.»
E legida la dita proposició, dit senyor conseller
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segon prengué còpia de la dita proposició y se’n
anà a casa de la ciutat, per a consultar aquella ab
sos companys. Y al cap de una hora tornà lo dit
senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch llegit en presència de dits brassos. Y
votant quiscú d’ells per son orde, ab molta maduresa y consideració, aconsellaren a ses senyories que attès sa excel·lència no és estat servit
posar en exequució lo que ses senyories ab tres
embaxadas li han representat per matèria dels
forsats, sien servits sobre dita matèria firmar
dubte y proseguir-lo fins a la declaració de
aquell. Y attès que matèria tant grave demana
tota prestesa y celeritat sien servits manar fer
esta mateixa tarda una embaxada a sa excel·lència per nou persones suplicant-lo sie servit manar detenir los forsats que han acabat lo temps
de sa condempnació, e consideració que té per
cert que sis galeras de Espanya en las quals foren
condempnats ha manat sa magestat vagen a
Portugal y que lo no restar aquells en lo present
Principat sen alota prejudici d’ells y de molt
gran servey de Déu, nostre senyor. Y encontinent, ses senyories posant en exequució la resolució de dits brassos, manaren fer y ordenar enviar a sa excel·lència, entre las nou y las deu de la
mateixa nit, la embaxada baix continuada per
medi dels molt reverents, nobles y magnífichs
senyors lo doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, don Juan de Peguera, Hierònym de
Navel, ciutadà, don Jacinto Descallar, canonge
de la Seu de Barcelona, don Francisco Gravalosa, Bernat Valencas, ciutadà, lo doctor Diego
Palau, canonge // 329r // de la Santa Iglésia de
Vich, don Juan de Semmanat y Pere Axada, ciutadà, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Havent
suplicat a vostra excel·lència ab diversas embaxadas los deputats del General de Cathalunya
fos servit, per observança de la constitució final,
del tit. «De penas corporals», manar tràurer de
las galeras de Espanya als forsats que havien acabat lo temps de lur condempnació, lo que fins
vuy no han pogut alcansar, y desitjosos dits deputats de que los pobres miserables sien aconsolats en sos clamors, tenint notícia que las galeras
de Espanya hont estan dits forsats estan per a
partir-se per al regne de Portugal, y restarian
frustrats los deputats de les mercès que de la mà
de vostra excel·lència esperan rèbrer, suplican a
vostra excel·lència, per medi dela present embaxada, se servesca manar que per ara dits forsats
sien mudats en las galeras que restan en lo moll
perquè ab més facilitat se puga alcansar de vostra excel·lència lo disposat ab dita constitució,
que·u rebran dits deputats a singular mercè de
vostra excel·lència y resteran aconsolats los po-
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bres forsats que ab tanta instància solicitan la llibertat.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havien
reportada la dalt dita embaxada a sa excel·lencia, la qual li havian explicada primer de paraula
y aprés li havian donada en scrits, de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat. Y
que oÿda y rebuda aquella per sa excel·lència los
havia respost que ell ab totas veras havia suplicat
a sa magestat las ditas libertats y que aquella nit
mateixa faria diligèncias ab lo marquès de Vilafranca per alcansar lo que los deputats lo demanaven, y que ell desijave sumament abservar las
generals constitucions de Cathalunya.
329v

Dissabte, a III. En aquest die, en la matinada, se
tingué junta de brassos, cridats del die de ayr,
en los quals entrevingueren las personas dels
tres estaments següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, los senyors: don Francisco Sans,
canonge de la Seu de Barcelona, fra Francesch
Monfar, pabordre de sant Cugat del Vallès,
Fructuos Bisbe Vidal, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar, los senyors, don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don
Joan de Peguera, don Bernat Çalbà, Domingo
Moradell, Joseph Spuny, don Phelip de Farrera,
Francisco Valls, Joan Carreras, don Phelip Roger, // 330r // don Bernat Vilallonga, Francesch
Joana de Vergós, Luýs de Masdovellas, don Jaume Falcó, don Joan Tamarit, don Phelip Vilana,
don Joachim Margarit, don Luýs Sans, don Pedro Aymerich, Joseph Jover, don Pedro Bosch,
don Francisco Gravalosa, don Joan Semmanat,
Anton Descalar y Rafet, micer Francesch Graell,
donsell, micer Raphael Surribas y Surribas. Per
lo estament real, los senyors: conseller segon,
Ramon Romeu, Hierònym de Navel, Joseph de
Urrea, Pau Bertrolà, Agustí Dalmau, Hierònym
Novell, Joseph Navel, Bernat Valencas, Francesch Vinyola, Joseph Quintana, // 330v // y micer Aleix Tristany. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Continuant lo síndich
del General ab lo magnífich senyor regent la
Real Cancelleria las diligèncias per la habilitació
de la scriptura o requesta se havia de presentar
als magnífichs doctors del Real Consell per lo
reparo de la constitució 20 tit. «De Vectigals»,
li feu de resposta que necessitava de parlar ab
nostres assessors y advocat fiscal, los quals ayr a
las dos horas hi acudiren. Y no·s referiren los havia dit que las diligèncias fetas fins lo die de vuy
no eran conforme disposa la dita constitució y
a. a continuació ratllat, Vilal.
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que lo Consell Real uniformament sentia que
dit síndich del General havia de presentar querela devant lo lochtinent General y en la Real
Audiència, requerint y suplicant que los procehiments fossen revocats dins tres dies, perquè
no havent revocat ab effecte y restituïdes las cosas en lo primer estat la dita Real Audiència pugués y hagués de fer en nom de sa excel·lència la
dita revocació. Y que dits assessors y advocat fiscal li replicaren que los exemplars que·s trobaven en la casa eran que havent constat del deputats de algun nou vectigal imposat per alguns
capitans o altra gent de guerra encontinent se
havia acudit al excel·lentíssim lochtinent general per medi de embaxades, y que en los casos
retardava sa excel·lència fer la revocació se trobaven scripturas o rerquestas minutades y continuades en dietari en la forma que vuy seria minutada y donada a sa mercè per habilitar-la, si
bé no·s trobava presentació ni habilitació per
haver obtingut antes la revocació dels excel·lentíssim lochtinents que se instava. Al que respongué dit magnífich regent la Real Cancelleria que
encara que aquellas // 331r // diligèncias havien
aparegut suficients als excel·lentíssim lochtients
però que no eran arribats may haver-la de fer ni
practicar ab lo Real Consell, y que estant vuy en
lo cas que se insta la revocació fahedora per la
Real Audiència se havia de seguir la forma disposada en la constitució la qual, perquè no·y hagués equivocació, en donava còpia, com se llegirà a vostra senyoria. No havem volgut pèndrer
resolució en lo sobredit sino de proposar-ho a
vostra senyoria, a qui suplicam nos aconselle en
matèria tan grave lo que devem fer, perquè ab
tant madur consell pugam alcansar lo que tant
convé per al Principat».
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y
se’n anà a casa de la present ciutat per consultar
aquella ab sos companys. Y al cap de una hora,
poch més o manco, tornà lo dit senyor conseller
y portà son vot en scrits. Lo qual fonch legit en
prsència de dits brassos. Votaren quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y consideració, y acabat de votar y regulats los vots fou vist
y trobat que dos dels vots que corrian majors en
número estigueren en perietat, y són los següents: que los senyors deputats insten la habilitació de la escriptura que és lo que es demana
al senyor regent per part de la Generalitat fins a
que aquella sie habilitada, o done las rahons
perquè de nou dega, y de la resposta farà dit
senyor regent o habilitació de dita scriptura tornen los senyors deputats ajuntar brassos, donant rahó en aquells de qualsevol de las dos cosas hauran posat, perquè oÿdes se pugue
aconsellar lo que aparexerà més convenir en servey de Déu y beneffici del Principat. Y que en

ment militar, los senyors: don Francisco Vilalba, don Joan de Peguera, Francesch Joan de
Vergós, // 332v // don Francisco Gravalosa, don
Joan Semmanat, Francesch Puigjaner. Per lo estament real, los senyors: conseller segon, Hièrònym de Navel, Joseph Móra, Antoni Magarola, Jaume Damians. En la qual junta se tractà
largament dels dits negocis corrents, y fonch
conclós que los senyors deputats seguissen lo
vot fet per los magnífichs assessors en orde a la
scriptura que se ha de presentar a la Real Audiència, si serà ab la forma que estarà habilitada.
Y hagut lo vot de dits assessors que·s presente la
scriptura conforme està habilitada per la audiència.

aquest negoci sien servits dits deputats procehir
conforme lo tenor y disposició de la constitució,
ab parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, perquè per aquest camí se
guanyarà temps y se cuitarà matèria de contenció, que de fer-se lo contrario poria suscitar-se.
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Dilluns, a V. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers
per medi dels senyor Francesch Joan de Vergós,
donsell, y Antoni Magarola, ciutadà honrat, la
qual explicaren de paraula y aprés donaren en
scrits a ses senyories, que és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En orde a las conferèncias tingueren los magnífichs advocats de
aquesta casa ab los anomenats per vostra senyoria per matèria de las cridas reals y pragmàtica
sacció que manà sa excel·lència publicar a dos
de janer 1639, aquesta ciutat representà a sa excel·lència encontraven ab los privilegis reals a
ella per sa magestat y sos sereníssim progenitors
concedits, suplicant-los fos servit aconsolar-la
en manar-les revocar y a vostra senyoria en feu
altra per a que, attés encontraven ab las contitucions de Cathalunya, fos servit exir a la defensa
d’ellas, ha entès ara en ha manat publicar altres
a vint-y-quatre de febrer porppassat contenint
lo matei xeffecte. Y considerant lo savi Consell
de Cent lo perjudici que en trahó d’ellas se fa a
dits privilegis y constitucions ha deliberat a tres
del corrent se fes altra embaxada a sa excel·lència que les mane revocar, y a vostra senyoria
esta, // 332r // ab la qual lo supplique sie servit
manar fer totes les diligències convenients al reparo de ditas constitucions, com és propri de
vostra senyoria obrar estos effectes y los demés
que toquen a la obligació de son offici, que ab
esta ciutat trobarà vostra senyoria la disposició
que sempre per a servir-lo y obrar los que lo
seràn possibles.»

Dimars, a VI. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors, inseguint la resolució presa lo die de
ayr en la Divuytena, ordenaren a mi, Antoni
Joan Fita, scrivà major y secretari del General,
anàs en companyia del síndich del General y
presentàs al excel·lentíssim senyor comte de
Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa
magestat, la scriptura o requesta minutada de
orde de ses senyories per los magnífichs assessors del General, habilitada per lo senyor regent
Miquel Joan Magarola. Y aprés de presentada a
sa excel·lència se presentàs als doctors del Real
Consell y jutges de cort. La qual requesta fonch
presentada ab la forma següent consuatur ut in
papiro signato littera A.
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La qual embaxada, rebuda per ses senyories,
fonch respost a dits senyors embaxadors que ells
manarien advertir lo contengut en dita embaxada, y que dits senyors consellers estiguessen
certs, que per lur part no dexarian de obrar tot
lo que·s puga en rahó del sobredit. En aquest
mateix die, los senyors deputats ajuntaren la Divuytena anomenada per ses senyories per los negocis corrents, en la qual junta assistiren y foren
presents los senyors deputats y oÿdors y las personas de dita Divuytena següents, ço és, per lo
estament eccleiàstich, los senyors: don Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona, Onoffre Ciurana, canonge de Gerona, lo doctor
Francesch Puig, canonge de Tortosa, lo doctor
Diego Palau, canonge de Vich, don Jacinto
Descallar, canonge de Barcelona. Per lo esta1013

Dimecres, a VII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi del doctor Diego Palau, canonge de Vich, don Joachim Margarit y
de Reguer y Jacinto Sala, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al senyor virrey la embaxada
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab embaxada dels 5, 14 y 19 del mes de janer, 1639, per
part dels deputats del General de Cathalunya se
representaren a vostra excel·lència extrajudicialment las contrafaccions resultaren de les crides
que vostra excel·lència manà publicar a dos del
mateix y real pragmàtica sancció, suplicant a
vostra excel·lència fos servit sobresèurer la exequució de dita pragmàtica y revocar ditas cridas.
Y quant dits deputats aguardaven que vostra excel·lència los faria mercè y que ni ditas cridas ni
Real Pragmàtica se posarian en exequució, vostra excel·lència manà publicar als vint-y-quatre
de febrer proppassat altras cridas per lo mateix
effecte en nom del noble don Grau Guardiola,
del consell del rey, nostre senyor, y son lochtinent en lo offici de mestre racional de sa real
casa y cort, ab les quals se mane sia passat avant
en la exequució de dita real pragmàtica y cridas
sobre la fortificació de las fortalesas en lo repartiment que per vostra excel·lència és estat servit
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fer per via de fogatges, en quantitat de cent mília lliures moneda barcelonesa, pagadores en
dos iguals pagues, anomenant per exactor de la
dita quantitat al noble don Miquel de Çalba, regent la Real Thesoraria. Y com las ditas cridas y
pragmàtica sanció encontren ab las generals
constitucions de Cathalunya, // 333v // ab les dites embaxades a vostra excel·lència referides, y
segons las mateixas generals constitucions de
Cathalunya, tingan los deputats obligació de
procurar a instar lo reparo de aquellas. Per ço, y
altrament, los dits deputats, per medi d’esta
embaxada, extrajudicialment suplican a vostra
excel·lència sia servit manar revocar ditas crides
y que dita pragmàtica sanció no·s pose en exequució, que·u tindran a singular gràcia y mercè
de a mà de vostra excel·lència».
A la qual embaxada fonch sa excel·lència servit
respòndrer que procuraria que·s guardassen las
generals constitucions de Cathalunya.
Dijous, a VIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una embaxada per los cònsols de la lotja de mar de la
present ciutat, la qual explicaren primer de paraula y aprés donaren en mans de ses senyories,
que·s del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo honorable consell de
vint del magistrat de la llotja de la mar de la present ciutat, en lo consell celebrat a set de mars
1640, ha deliberat que per part de dit magistrat
sia feta embaxada per los defenedors, acompanyats ab dos o quatre prohòmens del present
consell, als il·lustres senyors consellers de la present ciutat y als il·lustres senyors deputats, representant a dits senyors consellers com Amador Vidal y als senyors deputats com Joan
Casals, officials lurs, no sols son part perquè los
contrahents qui despatxen mercaderias en la
casa de la Generalitat no paguen lo dret del periatge però encara donen als tals contrahents
expedient y forma, dehont lo defenedor de la
lonja no pot pendre // 334r // notícia de tals
contrahents, per lo que consenten despatxen en
nom de persona incògnita, lo que és contra del
que ses senyories tenen ordenat y en total destrucció de la exacció del dit dret de periatge. Y
també se presente a dits senyors deputats com
lo dit dia Joan Casals és anat en casa del defenedor de la lonja y se’n ha aportat de sa casa un
vestit de tafetà y una capa molt usat, no tant a títol de vèurer no estava bollat com en emulació
de dit defenedor, y per consegüent del present
magistrat, suplicant a ses senyories sie de lur servey manar remediar dits excessos, confiant
aquest magistrat rèbrer la mercè que en totas
occasions de ses senyories té experimentat, y
que axí bé se diga a sas senyories que si extraju1014

dicialment són servits se amostrian per part del
present magistrat los privilegís té la present casa
per a que se·ls sersiore de la justícia té la lonja.»
E ses senyories respongueren que mirarien los
papers y farian justícia. En aquest mateix dia,
dits senyors deputats y oÿdors per medi dels
senyors Ramon March, donsell, y Ramon Romeu, ciutadà, enviaren als senyors consellers de
la present ciutat la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Desijant los deputats del
General de Cathalunya acudir al servey de vostra senyoria y en consideració del que per part
de vostra senyoria los fonch explicat ab embaxada repostada per los senyors Francesch Joan de
Vergós y Antoni Magarola, a 5 del corrent, y
atanent també los deputats a la obligació de son
offici a set del corrent, feren una embaxada a sa
excel·lència, còpia dela qual ab la resposta se
donà a vostra senyoria, a qui // 334v // suplican
dits deputats sia servit manar-los moltas cosas
de son servey, de vostra senyoria y beneffici
d’esta ciutat, que a tot acudirian ab igual correspondència.»
Y tornats dits senyors embaxadors referiren a ses
senyories com ells havian portada la dita embaxada a dits senyors consellers, la qual aprés explicada de paraula los havia donat per scrits, conforme los era estat ordenat. Y que dits senyors
consellers los havian respost que estimavan a dits
deputats la mercè los feyen, y que ells mirarian
los papers y donarien avís a ses senyories de la resolució se pendria. En aquest mateix die, en la
tarda, los senyors deputats y oÿdors, acceptat lo
deputat real, lo qual no·s trobava present, anaren consistorialment, ab cotxos, acompanyats
dels officials del General, en casa de sa excel·lència, los quals havia enviats a cercar. Y arribats en
sa presència, fent-se les degudes y acostumades
cortesies, sa excel·lència donà y entregà en mans
dels senyor deputat ecclesiàstich una carta de sa
magestat, ab dos altres papers. Los quals, presos
per dit senyor deputat ecclesiàstich y tornats en
la present casa y en lur consistori, desclogueren
la dalt dita carta de sa magestat y manaren a mi,
scrivà major y secretari del dit General legís
aquella, juntament ab dits papers, y legits manaren fossen cusits en lo present dietari, que són
signats de letras C, D, E.
Divendres, a VIIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, per medi de don Francisco de
Surribas y Antoni Saguí, ciutadàa // 335r // hona. a continuació quatre cartes i dues relacions trancrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1872.

rat de Barcelona, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr fou servit
per sa excel·lència donar als senyors una carta de
sa magestat y memorial en orde als alojaments
dels soldats, còpia dels quals se donen a vostra
senyoria, que·s legiren dit die en lo savi Consell
de Cent, lo qual, considerant que en la matèria
que allí·s tracta interessa també vostra senyoria
ha deliberat que ab esta embaxada, de part de
dit consell, se suplicàs, com se suplica, a vostra
senyoria sie servit de tenir a bé de què o tenint
semblant carta y memorial o altrament, manar
censurar la matèria y donar notícia als senyors
consellers del que li aparexerà se deu fer y
respòndrer a sa magestat. Per lo qual effecta, y
per lo interès de la ciutat, ha fet nominació de
dotse personas, per las quals, batuda aquella, la
referescan ab lo que hauran diligenciat y també
la resposta hauran minutat al savi Consell de
Cent, perquè ab tant acertada guia com la espera de vostra senyoria pugue pèndrer la resolució
que més convindrà al servey de Déu nostre senyor, de sa magestat y beneffici de aquesta ciutat
y província.»
E legida la dita embaxada y paper en ella reportats, respongueren que agrahïen a la ciutat la
mercè que·ls feyen de donar-los avís de ditas cosas, offerint-se promptes y aparellats en tot lo
que poran servir a la present ciutat. En aquest
mateix die ses senyories reberen en lur consistori una carta del pare provincial dels caputxins de
la ciutat de Tarragona, en resposta de la per ses
senyories enviada a sis del corrent, la qual legida
manaren fos cusida en lo present dietari, signatur de letra B.
335v

Dissabte, a X. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors, per medi dels senyor Jaume Ros,
donsell, y Bernat Valencas, ciutadà, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers la embaxada
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En nom de vostra senyoria los senyors don Francisco de Surribas y Antoni Sagués, ciutadà honrat de la present ciutat,
nos feren a saber com sa excel·lència dijous
proppassat havia donat a vostra senyoria una
carta del rey nostre senyor (que Déu guarde) y
un memorial o aransel de la forma se aguardava
en Lombardia en los alotjaments dels soldats y
la ressolució que lo savi Consell de Cent havia
presa, lo que estimam a vostra senyoria com és
rahó, ab la mateixa conformitat feren sabidors a
vostra senyoria com sa excel·lència lo mateix die
nos envià a cercar y nos donà semblant carta de
sa magestat y un memorial, còpia dels quals enviam a vostra senyoria, y que havem deliberat se
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convocassen los brassos per esta tarda, per a donar rahó a ells de la ressolució de vostra senyoria
y a nosaltres nos aconsellen lo que devem fer en
negoci tant grave y ponderós. Del que en los
brassos se resoldrà donarem avís a vostra senyoria perquè ab la conformitat de las dos casas se
puga pèndrer acertada resolució.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en llur consistori com ells havian
reportada la dalt dita embaxada a dits senyors
consellers, la qual havian explicat primer de paraula y apés donada en scrits, ab los demés papers, si y de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat. Y que dits senyors consellers
los havian fet de resposta que estimaven molt a
dits senyors deputats la mercè los feyan // 336r
// de donar-los rahó de ditas cosas, y que estiguessen certs, que en tot lo que la ciutat pogués
ajudar no faltara un punt en servey del General.
En aquest mateix die dits senyors dputats y oÿdors tingueren junta de brassos, cridats del die
de ayr, en los quals entrevingueren las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors, don Francisco
Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
Fructuos Bisbe Vidal canonge de Barcelona, lo
doctor Francisco Tavarner, canonge de Barcelona, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich,
lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa,
Joseph Rovira y Boldó, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don
Joan de Peguera, Joseph Spuny, Matià de Sant
Joan, Pau Ferran, don Francisco Gravalosa y
Amat, don Joan Semmanat, Domingo Moradell // 336v // Pheliciano Sayol, don Garau Alemany, Narcís Ramon March, don Aleix Grimau, Phederich Desvalls, don Miquel Meca,
don Jaume Falcó, Jayme Ros, don Hierònym
Tamarit, don Phelip Copons, don Andreu Blan,
Francesch Valls, don Fernando Fivaller, Ramon
Espuny, don Joseph Olmera, don Francesch de
Onis, don Ramon Copons, don Pedro Aymerich, don Luýs Sans, micer Joseph Amigant,
don Miquel de Cardona, Sebastià de Miralles,
Pere Joan de Puigvert, Hierònym de Gaver, micer Pau Boquet, don Joseph de Pinós, don Joseph Clariana, don Phederich Bosch, don Joan
de Marimon, // 337r // Anton Descallar y Roset,
don Francisco Surribas, don Joachim Margarit,
don Bernat Çalbà, don Juseph Amat, Rafel de
Surribas, don Phelip de Ferreres, don Francisco
Junyent y de Pons, don Juan Claret y Cluja,
don Juseph de Çacirera, Nuri Joan de Vergós,
don Juseph Calvo, don Phelip de Surribas y
Descoll, y don Dalmau Despalau. Per lo estament real, los senyors: conseller segon, Lorens
Ronis, Bernat Valencas, Juseph de Urrea, Agustí Dalmau, Diego Bisbe Vidal, Jaume Damians,
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Hierònym Novell, Hierònym de Navell, Antoni
Magarola y Pau Bertrolà. Als quals fonch per ses
senyories proposat, parlant lo senyor deputat //
337v // ecclesiàstich feta la proposició següent:
«La magestat del rey nostre senyor (que Déu
guarde) ab sa real carta dada en Madrit als vinty-vuit de febrer proppassat, que sa excel·lència
dijous a la tarda en sa casa nos donà juntament
ab un memorial o aransel, contenint la forma de
alotjament en la Lombardia, nos insinua ésser
de son real servey se guarde en los soldats que
stan alotjats en lo present Principat y comtats. Y
los senyors consellers ayr divendres foren servits
fer-nos a saber ab embaxada com sa excel·lència
los havia donat semblant carta y memorial, que
tot se llegirà a vostra senyoria, y com per las generals constitucions de Cathalunya estiga ja disposada la forma de dits alotjaments y la obligació que tenen los provincials, desijosos nosaltres
de pèndrer una acertada resolució en matèria
tant ponderosa a honra de Déu, servey de sa
magestat y beneffici de aquest Principat, la proposam a vostra senyoria perquè sia servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en lo cas preseent.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y
demés papers en aquella mencionats, se’n anà
en la casa de la present ciutat, per consultar
aquells ab sos companys, y al cap de una estona
tornà lo dit senyor conseller y aportà son vot en
scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
brassos. Votaren quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y consideració, y aconsellaren a
dits senyors deputats que, attesa la gravedat de
la matèria, tinguessen a bé fer promptament y
sens dilació alguna nominació de persones perquè conferissen entre si, y ab las personas que
aparexerà a // 338r // convenir la matèria de
que·s tracta, y premeditada aquella, lo qual hauran diligenciat, ho representen dits deputats en
sos brassos, perquè en aquells se puga pèndrer
la ressolució que aparexerà convenir al servey de
Déu, nostre senyor, de sa magestat y beneffici
del Principat. Y encontinent ses senyories, disgregats dits brassos, posant en exequució la resolució presa en aquells, feren ominació de divuit personas, sis de cada estaments, ço és, per
lo estament ecclesiàstich, los senyors: don Francisco Sans, ardiaca y canonge de la seu de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, lo doctor Francesch Tavarner, canonge de
Barcelona, don Jacinto Descallar, canonge de
Barcelona, lo doctor Diego Palau, canonge de
Vich, Onoffre Ciurana, canonge de Gerona.
Per lo estament militar, don FranciscoVilalba,
don Francisco Gravalosa, don Juan de Peguera,
don Pedro Aymerich, don Juan Semmanat,
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Francesch Puigjaner. Per lo estament real, lo
senyor conseller segon, Hierònym de Navel, //
338v // Jacint Sal, Joseph Móra, Bernat Valencas, Antoni Magarola. En aquest mateix die dits
senyors deputats y oÿdors, per medi dels reverent nobles y magnífichs senyors lo doctor
Diego Palau, canonge de Vich, don Joseph Calvo y Bernat Valencas, enviaren al excel·lentíssim
senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità General de sa magestat en aquesta província la embaxada acerca de la captura de Francesch Joan de Vergós, que·s del tenor següent:
«Il·lustrissim y excel·lentíssim senyor: En la
constitució 55 de las corts que lo sereníssim rey
don Phelip celebrà en la present ciutat de Barcelona lo any 1599, està disposat que los cavallers
y ciutadans y altres que gosen de privilegi militar no puguen ésser posats en la mallorca ni judeca de las personas reals de la present ciutat,
sino en altres lochs que sien més còmmodos. E
com los deputats del General de Cathalunya hagen entès que vostra excel·lència ha manat capturar la persona de Joan Francesch de Vergós,
donsell, y aquell estiga pres en ditas presons reals en lo aposento dit la mallorca, contra expressa disposició de la dita constitució, per ço, y altrament, dits deputats, a qui expressament toca
procurar la observança de las generals contitucions, a vostra excel·lència suplican extrajudicialment per medi d’esta embaxada sia de son
servey manar que dit vot sia tret de dit aposento
y posat en altre més commodo, que·u rebrà de
vostra excel·lència a singular gràcia y mercè.
A la qual embaxada fonch sa excel·lència servit
respòndrer que tornaria a vèurer la consitució y
manarà se observe. // 339r // Y en observança de
dita constitució, sa excel·lència lo endemà de
matí manà tràurer de dita stància de la mallorca
a dit Vergós y posà aquell en la stància de la torreta. En aquest mateix die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joan
Gonser, una de las dotse trompetas del General,
per ser vell y haver més de trenta anys que ha
servit al dit General, y vuy de vallesa no poder
servir, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de trompeta, libre y simplament,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrerli la dita renunciació y provehir aquell en favor
de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian. Present per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die, ses senyories en loch de una de las
trompetas del General que vagava per renunciació feta lo die present per Joan Gonser, qui obtenia hu de dits lochs de trompetas, anomenarenen loch de dit Joan Gonser a Joan Ratera,

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan a saber a vostra senyoria com
dissabte, a deu del corrent, convocaren los tres
estaments, y en // 340v // la junta manaren legir
las cartas que sa magestat (Déu lo guart) és estat
servit enviar a dits Deputats y a esta ciutat en
orde als alotjaments dels soldats y aquellas serviren de proposició en los brassos, los quals aconsellaren a dits senyors deputats que, attesa la
gravedat de la matèria tinguessen a bé fer
promptament y sens dilació alguna nominació
de persones perquè conferissen entre si y ab las
personas que aparexerà convenir a matèria de
que·s tracta, y premeditada aquella lo que hauran diligenciat, ho representen dits deputats en
los brassos perque en aquells se puga pèndrer la
resolució que aparexerà convenir al servey de
Déu, nostre senyor, de sa magestat y beneffici
del Principat, en exequució desta deliberació.
Dits deputats encontinent feren nominació de
divuit persones, sis de cada estament, les quals
ab la junta que ayr tingueren en la casa de la Deputació. Resolgueren que per aquestas matèrias
se encaminassen al fi que tots desijam seria ab
gran conveniència que les dites persones eletes
per dits deputats las conferissen ab las que vostra senyoria és estat servit anomenar per aquest
mateix effecte. Y axí dits deputats suplican a
vostra senyoria sie servit manar advertir y vèurer
com y de quina manera se porian fer estas conferèncias a satisfacció de las dos casas, que dits
deputats per esta part procuraran allanar totas
dificultats en lo possible, com llur intents sols
sie attèndrer aquestos negocis se encaminen a
alcansar lo fi que·s desija y que lo medi més proporsionat judican ésser estas conferèncias».

corredor de coll de la present ciutat, ab las mateixas prerrogativas tenia dit Gonser. Y manaren
en fos feta la present nota en lo present dietari.
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors ordenaren a Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, que en
companyia de Antoni Joan Fita, scrivà major y
secretari del General de Cathalunya se conferissen en casa del senyor virrey, y li presentassen la
suplicació o scriptura que ses senyories havian
manat ordenar acerca de la constitució se feya a
la constitució final tit. «De penes corporals», ab
la qual se disposa // 339v // que qualsevol que sia
estat condempnat en galera encontinent hage
acabat lo temps per lo qual és estat condempnat
sia extret de ditas galeras. La qual suplicació o
scriptura manaren fos assí originalment cusida
signatur de letra F.
Diumenge, a XI. En aquest die, dexà de venir en
consistori lo senyor deputat ecclesiàstich per sa
indisposició y malaltia. En aquest mateix die,
los senyors deputats y oÿdors lo senyor deputat
ecclesiàstich per sa indisposició absent, ajuntaren la Divuytena anomenada per ses senyories
per los negocis de alotjaments de soldats, en
la qual junta entevingueren ses senyories y las
personas de dita Divuytena següents, ecclesiàstichs, los senyors: don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de Barcelona; militars,
los senyors: don Francisco Vilalba, don Joan de
Peguera, don Francisco Gravalosa, don Joan
Semmanat; // 340r // reals, los senyors: conseller
segon, Hierònym de Navel, Bernat Valencas,
Antoni Magarola. Los quals, després de haver
tractat de dita matèria y discorregut en ella
fonch resolt que perquè estas matèrias se encaminassen al fi que tots desijan seria de gran conveniència que les persones eletas per dits deputats conferissen dita matèria ab las que la ciutat
ha anomenat per lo dit effecte, y que axí dits
senyors deputats supliquen als senyors consellers sien servits manar advertir y vèurer com y
de quina manera se porian fer estas conferèncias
a satisfacció de las dos casas, y que dits deputats
per sa part procuraren allanar totas difficultats,
com lur intent sols sie attèndrer aquestos negocis se encaminen a alcansar lo fi que·s desija y
que lo medi més proporsionat judican ésser estas conferèncias.

A la qual embaxada, dits senyors consellers foren servits respòndrer que ab molta voluntat
procurarien obrar lo que tant importa a las dos
casas y que de la resolució pendrian en donarien
avís a ses senyoriesa.
341r

Dilluns, a XII. En aquest die, ses senyories, lo
ecclessiàstich per sa indisposició absent, per
medi de don Joan de Peguera y Hierònym de
Navel enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat la embaxada del tenor
següent:
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Dimars, a XIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Francesch Corratger y Mestre, scrivà de manament,
lo qual donà y entregà a ses senyories una carta
de sa magestat, la qual li havia donat sa excellència. Y aquella legida manaren fos continuada
en lo present dietari, que·s del tenor següent:
El rey. Diputados: De hazerse los alojamientos de
la gente de guerra que hay en essa provincia en la
conformidad que he mandado se siguen todas las
conveniencias que se han considerado para la
mayor seguridad de essos vasallos, y todo lo que se
encamina a estorvar o dilatar esto es en grande
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1874.
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deservicio mío. Y assí, devo estar con el sentimiento que es razón de que se hayan esparzido por vosotros los papeles que he entendido en que se presupone que la obligación de la provincia es solamente
con la limitación de dar a los soldados hospedage,
lumbre, sal, agua, binagre, cama, mesa y servicio,
porque siendo la publicación de semejantes deviérades considerar el yerro que en esto se cometía
contra mi servicio y contra la mesma provincia, a
cuya defensa assiste la gente de guerra y ha assistido con tanto trabajo y daños como ha padezido.
Este yerro (que spero le havréys reconozido) tiene
el remedio y la emmienda en la execución de mis
órdenes, y pues havéis visto las que son en lo que os
he madado escribir en 28 del pasado y que // 341v
// mi voluntad precisa es que se cumplan, os encargo y mando que lo hagáis assí, encaminando y
disponiendo que se hagan los alojamietos en la
forma que os he mandado y os dirá el conde de
Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general de essa provincia, pues se mantiene el exército
para la defensa y seguridad della. Y de oponeros a
esta resolución havrá de nazer el obrar el conde
como tiene entendido para mi servicio he de dar
lugar a lo contrario y a que interpretaciones vanas de contribuciones estorven lo que conviene.
Dattus en Madrid, a V de marzo, MDCXXXX. Yo
el rey. Petrus de Villanueva, secretarius. Vidit
Cardenalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola,
regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens.

senyories altra junta de la divuytena per a tractar
dels alojatments.
342v

Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor deputat ecclesiàstich, absent
per sa indisposició, del consistori, reberen en lur
consistori una embaxada de paraula de part dels
molt il·lustres senyors consellers, la qual reportaren los senyors Diego de Vergós, donsell, y
Jaume Damians, ciutadà honrat, contenint en
summa la resposta a la embaxada per ses senyories a dits senyors consellers feta a dotse del corrent, dient que dits senyors consellers y lo savi
Consell de Cent havia resolt que·s tingués la
conferència per medi de promovedors hi·s vés
lo que se havia de diligenciar acerca las matèrias
corrents. Y ses senyories // 342r // respongueren
que ells en la tarda en donarian rahó a la divuytena tenian anomenada, y que·s posàs en exequució la conferència ab tota brevedat y puntualitat.
Dijous, a XV. En aquest die, en la tarda, ses senyories ajuntaren la divuytena per a passar avant
en los negocis dels alojaments.
Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories
ajuntaren la divuytena per a tractar dels negocis
corrents dels alojaments.
Dissabte, a

XVII.

En aquest die tingueren ses
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Diumenge, a XVIII. En aquest die Francesch
Corratger y Mestre, scrivà de manament, present en lo consistori de ses senyories, donà y entregà a ses senyories còpia auctèntica y fe fahent
de la revocació feta per sa excel·lència y doctors
del real consell acerca dels excessos y desordes
comesos per los capitans y soldats alotjats en
aquesta província, lo qual acte de revocació
fonc legit en dita junta y legit manaren fos cusit
en lo present dietari, que és signat de letra A.
En aquest mateix die, cerca las oraciones, Miquel Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa
magestat, prengué y capturà la persona del molt
il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat
militar, y aquell aportà pres en los càrcers reals
de la present ciutat per orde, segons se ha dit,
del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de dita sa magestat en aquest Principat y comtats. E encontinent, sabuda esta
nova per sos companys, se ajuntaren en la present casa los molt il·lustres senyors Joseph Miquel Quintana, deputat real, lo doctor Jaume
Ferran, canonge de la Santa Iglésia de Urgell,
oÿdor ecclesiàstich, y donaren orde a Melchior
Pagès, ajudant del regent los comptes del General, se conferís en los càrcers reals per a saber si
era veritat se fos feta dita captura, lo qual encontinent anà. Y tornat de ditas presons ha fet
relació a ses senyories que havia trobat las portas
de ditas presons tancades, y picant en ellas li havian respost de dintra què volia, y dient ell que
era un criat de dit senyor // 343r // deputat militar li han respost que estava pres y que no se li
podia parlar. E aprés, a las deu de la nit, arribaren en consistori los molt il·lustres senyors Raphael Antich, oÿdor militar, y Raphael Cerdà, oÿdor real, y junts, ab lo molt il·lustre senyor
Antich Saleta y Morgades, conseller segon de la
present ciutat, y de la Divuytena tenian anomenada per rahó dels alotjaments, los quals resolgueren que encontinent fos feta y publicada per
los lochs acostumats de la present ciutat crida
per a ajuntar en la present casa de la Deputació
las personas dels tres estaments ab la forma
acostumada, com en registre. Y encontinent ses
senyories, per medi dels noble y magnífichs senyors don Joan de Peguera y Hierònym de Navel, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers una embaxada de paraula fent-los a
saber la captura de dit senyor deputat militar, y
que sa senyoria fos servit manar juntar lo savi
Consell de Cent, al qual dits senyors deputats
desijaven donar rahó de dit fet perquè uniformament ab ses senyories obrassen lo que se ha
de fer en cas tant apretat y de tanta consideració. E tornats dits senyors embaxadors referiren

a ses senyories com havien reportada dita embaxada a dits senyors consellers, y que oÿda aquella los havian respost que ja en havian tingut notícia y que per dit effecte tenen junta la dotsena,
y que dels que·s resoldria darian avís a ses senyories, y que estiguessen certs, que en tot lo que
porian no dexarian de obrar lo que convindrà
en servey de dits senyors deputats. // 343v // Y
axí mateix ses senyories per medi de dos cavallers feren semblant embaxada al il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y molt
il·lustre Capítol, donant-los rahó de dita captura de dit senyor deputat militar y suplicant-los
que per lur part obrassen y aconsellassen a ses
senyories lo que·s deu fer y obrar en cas tant
apretat.
Dilluns, a XVIIII. Havent tocat las dotse de la
mitja nit del diumenge. En aquesta nit, los senyors deputats, lo ecclesiàstich desganat, lo militar pres, y oÿdors presents, tingueren junta de
brassos cridats de la mateixa nit. En los quals entrevingueren las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, lo doctor Francisco
Puig, canonge de Tortosa, lo doctor don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor
Diego Palau, canonge militar, don Pedro Aymerich, don Joan de Peguera, Francesch Puigjaner,
don Francisco Gravalosa y Amat, Galceran Dusay, // 344r // don Joan de Semmanat, don Joseph Clariana, Francisco Moner, don Ramon de
Copons, don Francisco de Surribas, Joan Soler,
don Pedro Planella, don Jaume de Copons, don
Guerau de Alemany, Joan Carreras, Francesch
Callar, Hierònym de Areny, Miquel Maduxer,
Diego de Vergós; per lo estament real, los senyors: conseller segon, Hierònym de Navel, Joseph Molins, Agustí Dalmau, Jacinto Sala, Joseph Móra, Joseph de Navel, Joseph de Urrea,
Jaume Bru, Jaume Damians. Als quals fonch per
ses senyories parlant lo senyor deputat real feta
la proposició següent:
344v

«Molt il·lustre senyor: Havent entès que lo
aguasil Montredon esta tarda, casi al esfoscar,
ha capturat la persona del senyor Francesch de
Tamarit, deputat militar del General de Cathalunya, y pres y capturat lo ha aportat als càrcers
comuns de la present ciutat, ahont està detingut, per ço, ab la major brevedat que·ns és estat
possible, havem procurat juntar a vostra senyoria en aquest loch, a qui suplicam que en cas
tant grave y de tanta ponderació, ab la maduresa y zel que vostra senyoria té acostumat, sie servit aconsellar-nos lo que devem fer y obrar, assegurant a vostra senyoria que en tot lo que
tinga loch nos ajustarem al madur consell y sensura de vostra senyoria».
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E legida la dita proposició dit senyor conseller
segon prengué còpia de aquella y se’n anà en
casa de la ciutat per a consultar-la ab sos companys. Y al cap de una bella estona tornà dit senyor conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch llegit en presència de dits brassos. Y votant quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y consideració, y aconsellaren a ses senyories que ses senyories manen mirar los exemplars consemblants se troban en la present casa
y conforme ells obrar los effectes convenients, y
que sien servits de tenir a bé porrogar los presents brassos per a las sis horas de la matinada. E
de continent ses senyories porrogaren dits brassos per a las sis horas de la matinada, inseguint
en açò la resolució presa en ells. En aquest mateix die, tocadas las sis horas de la matinada, per
medi dels molt reverents nobles y magnífichs
senyors don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, don Joan de // 345r //
Peguera, Hierònym de Navel, ciutadà, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don
Francisco Gravalosa, Bernat Valencas, ciutadà,
lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, don
Joan de Semmanat y Joan Batista Codina, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, qui en dita hora estava junt, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Aÿr diumenge, a la tarda,
lo aguasil Montredon capturà la persona del
senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, y
aquell aportà pres en los càrcers reals de la present ciutat. Esta captura té als deputats ab lo
sentiment y desconsuelo que vostra senyoria
pot pensar, majorment no considerant-hi causa:
lo fet és de gran pes y conseqüèncias. Sempre
vostra senyoria ha acostumat aconsolar y aconsellar los deputats en conformitat de la antiga
correspondència de las dos casas. Donen avís a
vostra senyoria com és just, y juntament suplican sie servit per los medis que vostra senyoria
judicarà convenients valer-los y donar-los son
parer en lo que deven fer y obrar, perquè ab
tant bon medi y consell se alcanse lo remey que
la ocorrència de la casa demana, que·u rebran a
mercè de vostra senyoria».
A la qual embaxada respongueren que està ab
viu sentiment de la afflicció que los senyors deputats tenen tant justa, y que han oÿt la embaxada de sa senyoria y que·s proposarà en lo savi
Consell de Cent, y que de la resolució se pendrà
en donaran avís a sa senyoria, assegurant a sa
senyoria que en tot lo que la ciutat sia bona acudirà ab molta puntualitat. // 345v // En aquest
mateix die dits senyors deputats, de part dels
senyors consellers y savi Consell de Cent de la
present ciutat, per medi de Agustí Pexau, ciutadà, don Francesch de Surribas, Jaume Bru,
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ciutadà, y don Francisco Sala, reberen en lur
consistori la embaxada del tenor següent, dient
ésser la resposta que dits senyors consellers y
savi Consell de Cent feyen a la embaxada que lo
die present los era estada feta.
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent
ha tingut gran desconsolació y sentiment de la
captura del senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, de la qual és estat servit vostra senyoria dar-li notícia ab solempne embaxada lo die
de vuy. Y obrant aquesta ciutat sos acostumats
effectes de uniformitat y correspondència en
servey de vostra senyoria y per major acierto
d’ells ha deliberat que sens disgregar-se dit consell se miren unas scriptures conferents al fet
ocorrent, y que referida esta diligència en dit
consell de la deliberació que aquell pendrà se
dóne notícia, com la donarà a vostra senyoria».
A la qual respongueren ses senyories que
agrahïen als senyors consellers y savi Consell de
Cent la mercè que·ls feyen en donar-los rahó de
ditas cosas, offerint-se promptes en tot lo que
sie del servey de sa senyoria y savi Consell de
Cent. En aquest mateix die, los senyors deputats, per medi del noble y magnífichs senyor
don Joan Blanes y Sentelles y Jacinto Sala, ciutadà, enviaren al molt il·lustre bras militar la
embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Aÿr diumenge, lo aguasil
Montrodon capturà la // 346r // persona del
senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, y
aquell aportà pres en los càrcers reals de la present ciutat; d’esta captura té als deputats ab lo
sentiment y desconsuelo que vostra senyoria
pot pensar, majorment no considerant causa.
Lo fet és de gran pes y conseqüèncias, donen-ne
dits deputats avís a vostra senyoria, com és just,
y juntament suplican sie servit per los medis que
vostra senyoria judicarà convenients valer-los y
donar-los son parer en lo que deven fer y obrar,
perquè ab tant bon medi y consell se alcanse lo
remey que la ocorrència demana, que·u rebran a
mercè de vostra senyoria.»
A la qual embaxada respongueren que estavan
ab molt gran sentiment de la aflicció que los
senyors deputats tenen tant justa y que han oÿt
la embaxada de sa senyoria, y que en tot lo que
podrà aquell bras acudirà ab molta voluntat. En
aquest mateix die los senyors deputats reberen
en lur consistori de part del molt il·lustre bras
militar, per medi de don Bernat Çalba, Domingo Moradell y Diego Bisbe vidal, ciutadà, la
embaxada del tenor següent, dient contenir la
resposta feya dit bras a la embaxada li era estada
feta lo die present de part de ses senyories.
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«Molt il·lustres senyors: Lo bras militar en resposta de la embaxada feta per part de vostra senyoria lo die present ha deliberat de servir a vostra senyoria en tot lo que sie servey de sa
magestat y bé de aquest Principat y bona direcció de las matèrias // 346v // corrents de las quals
té la deguda afflicció, y axí pot vostra senyoria
tenir per molt cert que en tot lo que porà obrar
y diligenciar ho farà ab las veras que per las
obras se veurà y per acertar suplica se li fassa
mercè de advertir-lo del que deu y pot fer en
beneffici de las matèrias corrents.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que ja estaven certs que en tot lo que se offeriria
lo bras militar los faria mercè y que del que se
aniria diligenciant en donarian avís a sa senyoria. En aquest mateix die, los senyors deputats
reberen de paraula per don Jacinto Descallar y
don Galceran de Semmanat, canonges de la Seu
de Barcelona, la qual explicaren ab la forma següent:
«Molt il·lustre senyor: Dient que lo molt il·lustre Capítol havia tingut molt gran sentiment de
la captura del senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, conforme li havia explicat de part
de ses senyories ab la embaxada los era estada
feta y que estiguessen certs, que en tot lo que
dit molt il·lustre capítol puga obrar per la libertat de aquell estigan ses senyories certs que·u
farà ab molt gran voluntat i diligència.»
E ses senyories respongueren que estimaven la
merçè los feyen y que no dexassen de mirar las
diligèncias se poguessen obrar en esta matèria.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors reberen de // 347r // part dels molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent
per medi dels senyors Agustí Pexau, ciutadà, y
don Francisco Sala, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de vuy ha deliberat lo savi Consell de Cent que los senyors consellers en forma de ciutat y acompanyats de
prohòmens vagen ab embaxada a representar al
senyor comte de Santa Coloma, virrey y capità
general de aquest Principat, lo desconsuelo
gran té esta ciutat de la captura del senyor Francesch de Tamarit, deputat militar del present
Principat, suplicant a sa excel·lència, attesa la
falta que fa sa persona als negocis de la Generalitat y al major servey de las magestats divina y
humana y beneffici de aquest Principat, sie servit sa excel·lència aconsolar dita ciutat manar-lo
relexar, que ho rebrà a particular mercè de sa
excel·lència, y que la resposta farà lo senyor virrey la referescan los senyors consellers encontinent en lo savi Consell de Cent y que per dos

cavallers, un ciutadà y un militar, se vaje a visitar
a dit senyor deputat militar, dient-li lo sentiment ha tingut de sa captura esta ciutat, offerint-li obrar en son servey tot lo que li sie possible continuant esta diligència de visitar-lo
cadaldia durant lo temps de sa captura. Y axí
mateix per los cavallers, un ciutadà y un militar,
se fassa a vostra senyoria la present embaxada
assegurant a vostra senyoria la voluntat gran ab
que obra estas diligèncias la ciutat y effectuaria
les demés que en beneffici de vostra senyoria y
de la Generalitat convindran fer.»
A la que respongueren ses senyories que estimaven molt als senyors consellers y savi Consell de
Cent la mercè los havian fet y que la continuarian com sempre tenia acostumat. // 347v // En
aquest mateix die, després dinar, congregades
les persones dels tres estaments en virtut de la
porrogació feta per ses senyories lo die present
en la matinada hi entrevingueren les persones
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, don Francisco Sans, ardiaca
y canonge de Barcelona, lo doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor Francisco Monfar, paborde de Sant Cugat, lo doctor Francisco
Tavarner, canonge de Barcelona, Pere Joan Pleya, canonge de Barcelona, don Joseph Junyent,
obrer del monastir de Ripoll, Fructuos Bisbe
Vidal, canonge de Barcelona, lo doctor fra Ramon Monpalau, monjo y paborde de Berga del
monestir de Ripoll. Per lo estament militar, los
senyors: don Francisco de Gravalosa, don Joan
de Semmanat, don Pedro Desbosch y de Sant
Vicents, don Ramon Calders, don Ramon Olmera, Anton Descallar y Rafet // 348r // Luýs de
Boix, Domingo Moradell, don Phelip de Ferrera, don Joachim Margarit y Reguer, don Miquel de Cardona, Joan Soler, Joseph Çacirera,
don Joseph Amat, Macià de Sant Joan, don Anton de Armengol, Feliciano de Sayol, micer
Raphael Surribas, Phelip Descarrer, Pau Amat
major, don Joan de Marimon, Don Francisco
Dons, don Phelip Roger, don Pedro Reguer,
Sebastià de Miralles, Pau Amat menor, don
Bernat Salvà, Francesch Ferrer, don Juseph de
Ripoll, Phederich Desvalls, don Aleix Grimau,
don Anton Cassador, don Jayme Falcó, don Juseph de Ardena, // 348v // don Joan Claret y de
Uluja, don Hierònym de Tamarit, Sebastià Duran, Joseph Xammar, micer Joseph Amigant,
Narcís Ramon March, don Anton Mesa, Rafel
Ferrer, don Francisco Junyent, Hierònym de
Gaver, Luýs de Masdovelles, don Joseph Clariana, Francesch de Vilanova, Pere Joan de Puigvert, Jaume Ros, don Phelip Vilana, Magí Ramon de Gualbes, Hierònym de Calders, don
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Ramon Çalbà, don Fernando Fivaller, Pau Ferran, don Damià Janer, don Diego Vilanova,
don Daniel Semmanat, Hierònym Nadal, Alexandre de Boxadors y Busquets, Joan Batista de
Olsinelles, Gabriel Miret, Emanuel de Tord,
Phelip de Boxadors, // 349r // don Henrich
de Semmanat, Hierònym Ferrer, don Batista
Roger, don Francisco Surribas, don Francisco
Alemany, Joseph Spuny, Joan Tarragó, don
Francisco Cartellà, Francesch Cànoves. Per lo
estament real, los senyors: conseller segon, Hierònym de Navel, Bernat Valencas, Diego Bisbe
Vidal, Jacinto Sala, Joseph de Urrea, Joseph
Mitjans, Pau Bertrolà, Joan Batista Codina,
Hierònym Navell, Joseph Çafont, Ramon Romeu, micer Aleix Tristany, Antoni Magarola,
Raphael Grimosachs, Làtser Iglésies, Raphael
Maurici Planes, // 349v // micer Joseph Fontanella y Antich Servat major. Als quals fonch per
ses senyories parlant lo senyor deputat real feta
la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: a vostra senyoria donam
rahó dels procehiments fets fins assí en orde a la
captura y detenció del senyor deputat militar
perquè, oÿts aquells y considerats se servesca
vostra senyoria aconsellar-nos lo que més devem fer y obrar en esta matèria, que ab lo parer
tant acertat de vostra senyoria confiam se encaminaran las cosas a major gloria de Déu, de sa
magestat y beneffici treballat per los assessors»
E legida la dita proposició dit senyor conseller
segon prengué còpia de la dita proposició y demés papers en dita junta de brassos legits y se’n
anà en casa de la present ciutat per a consultar
aquella ab sos companys. Y al cap de una hora
tornà dit senyor conseller y aportà son vot en
scrits, lo qual fonch llegit en presència de dits
brassos; y votant quiscú d’ells per son orde ab
molta maduresa y consideració, aconsellaren a
ses senyories que: «Dits senyors deputats sien
servits encontinent y sens dilació alguna fer nominació de nou persones de tots estaments per
a que vagen a suplicar a sa excel·lència sia servit
manar relaxar dels càrecers reals a Francesch Tamarit, deputat militar, suposat la necessitat
que·s considera en la falta que fa en lo consistori y per lo beneffici de tot lo Principat // 350r // y
la resposta que sa excel·lència farà sien servits
dits senyors deputats proposar-la als brassos per
a que en aquells se prenga la resolució que més
importa al servey de Déu, de sa magestat y beneffici públich». E ses senyories encontinent, en
exequució de la resolució presa en los brassos,
per medi dels molt il·lustres reverent nobles y
magnífichs senyors lo doctor Pau del Rossó,
degà y canonge, lo doctor Francisco Tavarner,
canonge, y lo doctor Pere Joan Pleja, canonge,
tots de la Seu de Barcelona, don Bernat Çalbà,
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de viada clemència justicia mediante se servesca
fer-nos mercè de manar relaxar de la presó la
persona del senyor deputat militar, y que inclinant-se lo consistori en açò se done rahó de la
deliberació al senyor virrey, suplicant a sa excel·lència que en lo interim no se innove cosa alguna, y que los senyors deputats sien servits suplicar a la ciutat se servesca voler acompanyar
aquesta embaxada ab altres // 251r // perquè ab
sa intercessió tant poderosa se alcanse la fi que·s
desija, y que açò sie encontinent, attès que lo
Consell de Cent està junt.

don Phelip Vilana y Hierònym de Calders, Ramon Romeu, Joseph Molins y Diego Bisbe Vidal, ciutadans, enviaren a sa excel·lència la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Miquel
Joan de Montredon, algutsir ordinari de sa magestat, ha capturat la persona del deputat militar
del General de Cathalunya y aquell ha portat
près en los càrcers reals d’esta ciutat ahont està
detingut, y com per reals privilegis, capítols y
actes de Cort los deputats ni oÿdors durant son
trienni no puguen ésser empatxats ni impedits
en lo exercisci y administració de las generalitats
per resultar en dany evident de la cosa pública y
dita captura tinga als deputats ab gran aflicció y
desconsuelo, majorment ni sabent causa que
hage pogut occasionar-lo, suplican a vostra excel·lència dits deputats extrajudicialment per
medi dita embaxada sia de son servey manar-lo
relexar y tornar en sa pristina libertat perquè
puiga assistir a las obligacions de son offici a que
fa gran falta, que·u tindran a singular gràcia y
mercè de la mà de vostra excel·lència.»

Y axí, dits senyors deputats y oÿdors posant en
exequució la ressolució presa en dita última junta de brassos per medi de don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don
Joan de Peguera y Hierònym de Navel, ciutadà,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent, que acerca de dita matèria
estava junt, la embaxada del tenor següent:
«Mollt il·lustre senyor: Los deputats del General de Cathalunya fan a saber a vostra senyoria
com ab embaxada de nou persones dels tres estaments han suplicat a sa excel·lència fos servit
de libertar la persona de Francesch de Tamarit,
deputat militar, còpia de la qual se dóna a vostra
senyoria juntament ab la resposta de sa excellència, que tot s’és representat en los brassos,
los quals han donat son parer que a vostra senyoria se llegirà, y aparexent a dits deputats era
aquell lo més acertat, han resolt de enviar a sa
magestat una embaxada en forma, y suplican a
vostra senyoria sia servit acompanyar aquella ab
altra en la forma que a vostra senyoria li aparexerà més convenient, que·u rebran a singular
mercè de la ma de vostra senyoria».

A la qual embaxada referiren dits senyors embaxadors en consistori // 350v // que sa excel·lència
era estat servit respòndrer que li pesava molt no
poder servir a sa senyoria, per quant és orde de
sa magestat a que no pot dispensar. Y encontinent que dits senyors embaxadors foren tornats
de resposta dita embaxada a sa excel·lència ses
senyories feren als brassos, que estavan encara
junts, la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la última ressolució presa en los últims brassos se ha
enviat una embaxada de nou persones al senyor
virrey del tenor següent: «Molt il·lustrissim y
excel·lentíssim senyor: Miquel Joan de Montrodon» etcètera. A la qual sa excel·lència és estat
servit respòndrer que li pesa molt no poder servir a sa senyoria, per quant és orde de sa magestat a que no pot dispensar, la qual embaxada y
resposta attesa suplicam a vostra senyoria sie
servit aconsellar-nos lo que·s deu fer per la bona
direcció d’estas matèrias».
E legida la dita proposició dit senyor conseller
segon prengué còpia de dita proposició y demés
papers y vot fet per lo senyor bisbe per a consultar aquells en casa de la ciutat, ab sos companys.
Y tornat aportà son vot en scrits, lo qual fonch
llegit en presència de dits brassos. Y votaren
quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y
consideració. Aconsellaren que els senyors deputats promptament recorren a sa magestat representant-li las rahons que aparexeran més vigents ab embaxada particular, o del millor
modo que aparega a sa senyoria, perquè usant

A la qual embaxada respongueren que ells ho
consultarian ab lo savi Consell de Cent y de la
resolució se pendria en donarien avís a ses senyores. E fet açò, encontinent ses senyories, parlant lo senyor deputat real, porrogà los brassos
per lo endemà a las nou horas de matí, y suplicà
fossen servits acudir perquè se veja lo que se havia de fer per ser la matèria corrent de tanta importància.
351v

1022

Dimars, a XX. En aquest die, a las nou horas de
la matinada, congregades les persones dels tres
estaments en virtut de la prorogació feta lo die
de ayr a las nou de la nit, hi·s trobaren presents
los devall scrits y següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: il·lustríssim y reverendíssim senyor Bisbe de Barcelona, don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona,
fra don Ramon de Monpalau, paborde de Ripoll, don Francisco Descallar, canonge de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de

Tortosa, lo doctor Diego Palau, canonge de
Vich. Per lo estament militar, los senyors: don
Francisco Vilalba, protector del bras militar,
don Juan de Peguera, don Pedro Aymerich,
don Francisco Gravalosa y Amat, don Joan de
Semmanat, Narcís Ramon March, Raphael Ferrer, Diego de Vergós, don Joan de Tamarit,
don Juseph de Ardena, don Luýs Sans, don
Francisco de Surribas, Sebastià de Miralles, Miquel Joan de Granollachs, Francesch Valls, don
Francisco Junyent y de Pons, Miquel de Maduxer, Galceran Dusay, micer Raphel Surribas,
Ramon Spuny, don Pedro Desbosch, Nuri Joan
de Vergós, Sebastià Duran, Joan Soler, don Juseph Clariana, don Garau de Alemany, don
Phederich Desbosch, Joan Carreras, don Hierònym Tamarit, don Phelip de Farrera, Domingo Moradell, don Pedro de Reguer, Joseph Çacirera, don Casar Babau y de Vilallonga, don
Bernat Çalbà, don Fernando Fivaller, don Juseph Calvo, don Ramon de Calder, Magí Ramon de Gualbes, Phelip de Boxador, Hierònym
de Calders. // 352v // Joseph Serra, don Jayme
Falcó, Sebastià Pere Arnau, Francesch Despujol, don Francesch Cartellà. Per lo estament
real, los senyors: conseller segon, Hierònym de
Navel, Joan Batista Codina, Pere Axada, Francesch Marí, Gismundo Boffill, menor, Joseph
de Urrea, Agustí Dalmau, Jaume Lobregat, Ramon Romeu, Diego Bisbe Vidal, micer Onoffre
Fàbregues, Jaume Garau, Joseph Molins, Joseph Quintana. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat real, feta la proposició següent:

demana matèria tant grave y que tant importa y
que per a fer-la deven anomenar ses senyories
nou persones de tots estaments, y per que de la
ressolució pendrà tant acertada en done rahó al
senyor virrey suplicant-lo sie servit que ab tant
efficàs medi com és lo de sa excel·lència honre
dita embaxada ab cartes que acompanyen los
embaxadors». Encontinent ses senyories, parlant lo senyor deputat real, foren porrogats dits
brassos per a la tarda a las tres horas del mateix
die, suplicant sien servits acudir, que ja veyen la
necessitat vigent. En aquest mateix die, lo senyor deputat y oÿdors reberen en llur consistori,
de part de la present ciutat, per medi de Francesch Descallar // 353v // y Surribas, donsell, y
Joan Batista Codina, ciutadà, la deliberació feta
per lo savi Consell de Cent, acerca la matèria
corrent a vint del corrent. La qual rebuda y legida aquella manaren fos cusida en lo present dietari signada de lletra D, responent a dits senyors
consellers que lo consistori estimave a dits senyors consellers y savi Consell de Cent la mercè
los feyen en favor del General, y que en tota occasió lo tindrian en memòria y servirian a la ciutat ab molta voluntat y que per ser la matèria
tant grave no dexassen de diligencias aquella
per tots los camins possibles. Y encontinent, posant en exequució ses senyories la ressolució
presa en los últims brassos tinguts lo die present, per medi del molt reverent y magnífichs
senyors don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, Hierònym de Calders,
donsell, y Ramon Romeu, ciutadà, enviaren al
senyor virrey la embaxada de tenor següent:

«Molt il·lustre senyor: desijant nosaltres ajustarnos al parer y resolució presa per vostra senyoria
// 353r // en la última junta de brassos, havem
deliberat enviar embaxada en forma a sa magestat (Déu lo guarde), sens assenyalar numero de
les persones per qui se ha de fer esta embaxada,
dexant aquell al arbitre y deliberació de vostra
senyoria, a qui suplicam sie servit que, attesa la
gravedat de la cosa y tenint la mirada al estat en
que·s troba esta casa, sia servit aconsellar-nos
per quin número de persones se deu fer esta
embaxada, que·u rebrem de vostra senyoria a
singular favor y mercè».

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Ab la resposta que vostra excel·lència és estat servit fer a
la embaxada que per part dels deputats del General de Cathalunya se donà a vostra excel·lència lo die de ayr, han entès dits deputats que
vostra excel·lència diu no pot dispensar en la relaxació de la persona de Francesch de Tamarit,
deputat militar del General de Cathalunya, per
haver-lo vostra excel·lència manat capturar de
exprés orde de sa magestat, y axí, dits deputats
inseguint lo vot y parer dels brassos han deliberat enviar a sa magestat una embaxada en forma
y suplicar-lo ab ella que, usant de sa acostumada
clemència, sia de son real servey manar relaxar y
restituhir en libertat a dit Francesch de Tamarit,
deputat militar. Per ço, suplican dits deputats a
vostra excel·lènciaa // 354r // sia de son servey
fer-los mercè y honrar-los en afavorir dita embaxada ab cartas per a sa magestat y altres persones que a vostra excel·lència aparexerà convenir,
que dits deputats ho rebràn a singular favor y
mercè».

E legida la dita proposició y vot del dit senyor
bisbe prengué còpia de aquella y de dit vot y
se’n anà en casa de la ciutat, per a consultar
aquella ab sos companys. Y al cap de una estona
tornà dit senyor conseller y aportà son vot en
scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
brassos. Y votant quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y consideració, aconsellaren a
ses senyories que: «La embaxada que desijan fer
ses senyories al rey nostre senyor (Déu lo guarde) deu ésser tant auctoritsada y calificada quals
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per haver-se-li abdicat de cort tot lo àrbitre,
però que en tot lo que ell podria serviria al consistori.

A la qual embaxada fonch servit sa excel·lència
respòndrer que miraria lo paper y respondria. Y
després, lo endemà, a XXI de dit mes, sa excel·lència fou servit respòndrer a dita embaxada
per orde del secretari Miquel Pérez que li pesave no poder acompanyar ab cartas suas la embaxada, per venir las cosas dispostas de la cort de
tal manera que se li abdicava tot lo arbitre però,
que en tot lo que podria serviria lo consistori.
La qual resposta fonch publicada en presència
dels brassos, que encara estavan junts, y dits
senyors deputats porrogaren dits brassos per lo
endemà a las duas horas passat mig die, suplicant-los fossen servits acudir, que lo interès era
de tots.

Dijous, a XXII. En aquest die, per medi de don
Juan de Peguera y Hierònym de Navel, ses senyories feren embaxada al molt il·lustre bras //
355r // militar. La embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan a saber a vostra senyoria que,
inseguint lo parer y consell dels tres estaments y
considerant la gravedat del negoci tenen entre
mans, han deliberat enviar a sa magestat (Déu
lo guarde) una embaxada solempne de nou persones. Y per ella han nomenat: lo molt il·lustre
senyor don Francisco de Vluja, degà y canonge
de la Santa Iglésia de Lleyda, lo doctor don
Francisco Sans, ardiaca, lo doctor Francisco Tavarner, canonges d’esta Santa Iglésia, don Joan
de Peguera, don Francesch de Cartella y Malla,
Hierònym de Calders, senyor de Santa Fe, Hierònym de Navel, Bernat Valencas, y Joan Batista Codina, ciutadans honrats de Barcelona. Y
suplican dits deputats a vostra senyoria sie servit
dita embaxada ab cartas per a sa magestat y altras personas que a vostra senyoria aparexerà,
que dits deputats ho rebran a singular favor y
mercè de vostra senyoria».

Dimecres, a XXI. En aquest die, les persones dels
tres estaments porrogaren los dits brassos ses
senyories per lo endemà a les nou hores de matí.
En aquest mateix die, lo molt il·lustre senyor
Raphael Antich, donsell oÿdor militar, qui obté
lo offici de tauler cullidor y guarda del General
de la vila de Arenys, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories ha renunciat per
justas causas son ànimo movents liberament en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de tauler, supplicant a ses senyories sien servits admètrer-li dita renunciació y provehir // 354v // lo
dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podien
y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notari. En aquest mateix die, los senyors deputats, per medi de don Joan de Peguera y Hierònym de Navel, enviaren al excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca la embaxada
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per occasió de la captura de Francesch de Tamarit, deputat militar del General de Cathalunya, han resolt los deputats y oÿdors de comptes, inseguint
lo vot y parer de las persones dels tres estaments, de enviar a sa magestat (que Déu guarde) una embaxada en forma y suplicar-lo ab ella
que usant de sa real clemència sie servit manar
trèurer y relaxar de las presons al dit deputat militar. Y perquè ab seguretat pugan alcansar esta
tant justa demanda suplican per ço los deputats
a vostra excel·lència sia de son servey fer-los
merçè de honrar-los en afavorir dita embaxada
ab cartas per a sa magestat y per altres persones
que a vostra excel·lència aparexerà convenir,
que dits deputats ho rebran de vostra excel·lència a singular favor y mercè».

A la qual embaxada se respongué que servirian
ab molta voluntat y puntualitat al consistori,
com bé tenia acostumat lo bras militar. En
aquest mateix die ses senyories porrogaren los
brassos per a demà, a las nou horas abans mig
die. En aquest mateix die ses senyories porrogaren los brassos per a las tres horas passat mig
die. En aquest mateix die, ses senyories porrogaren los brassos per a demà, a las nou horas
abans mig die.
355v

A la qual embaxada fonch servit sa excel·lència
respòndrer a dita embaxada que li pesava molt
no poder acompanyar ab cartas la embaxada,
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Divendres, a XXIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors porrogaren los braços per a la
tarda, a las tres horas del mateix die. En aquest
mateix die los senyors deputats y oÿdors, per
medi de don Joan de Peguera y Hierònym de
Navel, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat la embaxada
del tenor següent.
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan a saber a vosta senyoria que,
inseguint lo parer y consell dels tres estaments y
considerant la gravedat del negoci tenen entre
mans, han deliberat enviar a sa magestat (Déu
lo guarde) una embaxada solempne de nou personas, y per ella han nomenat los molt il·lustres
senyors don Francisco de Uluja etcètera. fiat ut
in proxima de verbo ad verbum factus brachius
militaris.

A la qual embaxada respongueren en què serviran al consistori. En aquest mateix die, per medi
dels dits Joan de Peguera y Hierònym de Navel,
ciutadà, enviaren al molt il·lustre capítol de la
seu de Barcelona la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya fan a saber a vostra senyoria que,
inseguint lo parer y consell dels tres estaments y
considerant // 356r // la gravedat del negoci tenen entre mans, han deliberat enviar a sa magestat (Déu lo guarde) una embaxada solempne
de nou personas etcètera. fiat ut in proxima de
verbo ad verbum usque y altres persones que vostra senyoria aparexerà et postea dices. Y sie també
vostra senyoria servit fer presents y donar las
distribucions cotidianas y altres emoluments de
la Iglésia als dits doctors don Francesch Sans y
Francisco Tavarner tot lo temps estaran absents
per rahó de sa embaxada, attès aquella concerneix lo bé públich d’esta província que dits deputats ho rebran de vostra senyoria a singular
favor y mercè.
A la qual embaxada respongueren que en tot lo
que fos del servey de sa senyoria ho farian ab
molt gran gust y voluntat. En aquest mateix die
los dits senyors deputats y oÿdors porrogaren
los brassos per lo endemà de matí, a las nou horas.
Dissabte, a XXIIII. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors porrogaren los brassos per a las
tres horas de la tarda. En aquest mateix die, dits
senyors deputats y oÿdors porrogaren los brassos per lo endemà de matí a las nou horas.
Diumenge, a XXV. En aquest mateix die, en la
matinada, dits senyors deputats y oÿdors porrogaren los brassos per a las tres horas de la tarda.
// 356v // En aquest mateix die, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories los
molt reverents nobles y magnífichs senyors: lo
doctor don Francisco de Vluja, degà y canonge
de la santa Iglésia de Lleyda, lo doctor don
Francisco Sans, ardiaca, lo doctor Francisco Tavarner, canonges de la Seu de Barcelona, don
Joan de Peguera, don Francesch Cartella y Malla, Hierònym de Calders, senyor de Santa Fe,
Hierònym de Navel, Bernat Valencas y Joan Batista Codina, ciutadans honrats de Barcelona,
embaxadors anomenats per ses senyories per a
reportar a la magestat del Rey nostre senyor la
embaxada per ses senyories ordenada per sa magestat, juraren a nostre senyor Déu y als seus
sancts quatre Evangelis que ells no entendran
en ninguns negocis axí propris com altres sino
tant solament en los negocis per los quals són
enviats per ses senyories. Lo qual jurament pres1025

taren en mà y poder del molt il·lustre senyor deputat real, per trobar-se absents del consistori lo
senyor deputat ecclesiàstich, per sa indisposició,
y lo senyor deputat militar. Pres lo qual jurament manen ses senyories fos continuat en lo
present dietari. En aquest mateix die los senyors
deputats y oÿdors porrogaren los brassos per lo
endemà, a las nou horas de matí.
Dillunys, a XXVI. En aquest die, ses senyories
ajuntaren la Divuytena per a tractar dels alotjaments dels soldats, en la qual se llegiren alguns
papers de divertiments fahents per la matèria
corrent. En aquest mateix die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General donaren y
entregaren a ses senyories un vot en scrits acerca
// 357r // de la matèria de alotjaments de soldats. Lo qual vot fonch llegit a ses senyories y
manaren aquell fos continuat en lo present dietari. Y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són estats del vot y parer
següent: Primo, que la declaració feta per sa excel·lència, inseguint la conclusió en la real audiència, juntas las tres salas, feta a 17 del corrent
mes de mars, en respecte del primer capítol en
lo qual se declara no tenir loch laa revocació que
se instava en virtut de la constitució 20. tit. «De
vectigals» dels procehiments fets per los capitans, soldats y gent de guerra en los alotjaments, fent-se donar losb aliments dels provincials, en quant han procehit y se són fets per
orde y manament de sa excel·lència, com a lochtinent general, dita declaració en dit capítol no
conté prejudici, perquè en ell no·s declara ni·s
decideix lo article si los provincials tenen obligació o no de donar los aliments necessaris als
soldats, sino solament que dits procehiments no
se havian de revocar en virtut de la dita constitució 20, per no parlar aquella dels procehiments fets per lo lochtinent general o de son
orde, sino dels fets per lo capità general o de
son orde. Se ha de procehir comforme altres
constitucions, usos y styls de la present casa, y
per no tenir-se notícia que dita gent de guerra
haguessen fets dits procehiments per orde del
lochtinent general fins al die de dita declaració,
en la qual se’n fa menció, se intenta lo remey de
la dita constitució 20 que era més al propòsit.»
Y quant al segon capítol en lo qual sa excel·lència declara haver-se de // 357v // revocar, com en
effecte revoca, y té per revocats y nullos los procehiments per dits capitans, soldats y gent de
a. a continuació ratllat, declaració.
b. los interlineat.
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guerra fets acerca de las compulsions y exaccions per ells fetas, ultra dels aliments necessaris
de menjar y bèurer de dits soldats y cavalls, fora
de l’orde de sa excel·lència, del qual dalt en lo
primer capítol y en los motius se ha parlat dita
declaració no sols no conté prejudici, ans bé satisfà a la mateixa constitució 20, revocant y anullant dits procehiments, y provehint se possehesca contra los culpables, y que los danys sien restituïts als qui·ls demanaran liquidat reservada.
Y lo dir en aquest capítol aquellas paraulas, ultra
los aliments necessaris, no és decidir que·s degan, sinó que los donats no·s tenen de revocar
per dita constitució 20, presuposat que són donats per orde de sa excel·lència, com a lochtinent general, sinó per altres medis com dalt està
dit. Secundo, que lo reparo dels procehiments
fets per sa excel·lència, com ha lochtinent general, manant a las universitats y singulars personas del Principats y comtats de Rosselló y Cerdanya que alotjen los soldats y exèrcit de sa
magestat, y ministren an aquells los aliments necessaris, y los per son orde y manament fets per
dits capitans, soldats y gent de guerra, donar
dits aliments se pot instar y procurar per altres
constitucions, y assenyaladament per la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions» y altres aplicables usos, pràtiques y
costums de la present casa. Últimament que
dita revocació se pot instar o per remeys judicials, firmant dubte, o per extrajudicials, ab embaxades, axí a sa excel·lència com a sa magestat,
o en Corts Generals. Vidal, assessor. Alemans,
assessora.
358r

Dijous, a XXVIIIIo. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Juseph de Urrea, ciutadà honrat de
Barcelona, racional del General y present casa
de la Deputació, ha fet relació a ses senyories
com Onoffre Massanés, sobrecullidor del General de la part de ponent ha comptat y pagat la
terça de juliol, agost y setembre 1639, acceptat
los libres y diners de las taulas de Mon-roig,
Viella y Vall de Aran, la qual relació han manat
ses senyories fos continuada en lo present dietari.

358v

Abril MDCXXXX.

359r

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die los senyors deputats, lo ecclesiàstich malalt, lo // 359v // militar pres, y oÿdors presents, per medi dels molt
reverent y magnífichs senyors doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa, Francesch Descallar
y Surribas, donzell, y Hierònym Novell, ciutadà, enviaren al il·lustríssim y excel·lentíssim
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1875.
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senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y
capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. En lo capítol 5 del senyor rey don Ferrando 2, en la primera Cort de Barcelona, que és constitució 4,
títol «De acusacions y denunciacions» està disposat que, si algun delat serà pres per crim que
provat, no meresca pena corporal, sia donat a
manlleuta idònea e, si merexerà pena corporala,
que dins vint-y-sinch dies aprés que serà en la
presó se hage de fortificar y instruhir la enquesta e, passats los dits vint-y-sinch dies, se hage de
publicar al dit pres, dins sinch dies, dita enquesta e, que si dins lo dit temps no serà fortificada o
publicada la dita enquesta o serà vist no dèurer
publicar, que sia relexat lo delat o donat a manlleuta. Y com per part deb Francesch Joan de
Vergós, donsell, y de Leonart Serra, mercader,
se hage representat als deputats del general de
Cathalunya que, de mandato de vostra excellència, foren capturats y à més de trenta dies
que estan detinguts en los càrcers reals de la
present ciutat, sens que sàpia se sia fortificada ni
publicada enquesta contra de ells, comforme en
la dita constitució està ordenat, e instat que·ns
opposàssem a la contrafacció de dita constitució. Per ço y altrament, desijant los deputats
acudir a la obligació de son càrrech, procurant
que las generals constitucions del present Principat sien observades, suplican a vostra excellència, extrajudicialment, sia servit, en observança de dita constitució, manar relexar de dits
càrcer los dits Francesch // 360r // Joan de Vergós y Leonart Serra, o donar aquells a manlleuta o publicar-los la enquesta, si alguna ne tenen,
que dits deputats ho rebran a singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havian
reportada a sa excel·lència la dalt dita embaxada, la qual havian explicada de paraula y aprés
donada per scrits, y que sa excel·lència los havia
respost que ell desijava se observassen las constitucions de Cathalunya y que manaria mirar lo
paper de la embaxada y procuraria fer justícia. Y
aprés los havia dit que en aquell punt havia rebut correu de sa magestat ab lo qual li donave
avís com havia manat que, dels nou embaxadors
que ses senyories havian enviats, se’n tornassen
los vuit y que passàs lo hu, al qual donaria grata
audiència.

a. a continuació ratllat sia donat a manlleuta idònea e si merexerà.
b. a continuació ratllat Joan.
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Diumenge, a XV. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, absent lo senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició y lo senyor deputat
militar pres, se tingué junta de brassos, cridats
del die de aÿr, en los quals entrevingueren les
persones dels tres estaments següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich los senyors doctor Joseph del Viver y de Santmartí, ardiaca de Vallespir y canonge de Elna, lo doctor Francesch
Puig, canonge de Tortosa, don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, lo doctor Diego Palau,
canonge de Vich, // 361r // fra Diego de Boxadors, del orde de Sant Joan, Joseph Rovira y
Boldó, canonge de Barcelona. Per lo estament
militar los senyors don Francisco Gravalosa y
Amat, don Andreu Blan, don Juseph Calvo,
don Jaume Falcó, Lu ýs de Masdovelles, don Juseph de Ardena, don Lu ýs Sans, don Juseph de
Pinós, don Garau d’Oms, don Francesch Vilanova, don Emanuel Semmanat, Miquel Joan
Tavarner, don Ambròs Gallart, don Miquel de
Cardona, Antoni Puigvert, Sebastià de Miralles,
Hierònym de Gàver, Nuri Joan de Vergós, don
Pedro Aymerich, don Joachim Margarit y Reguer, Diego de Vergós, don Phelip de Surribas,
don Garau de Alemany, // 361v // Alexandre de
Boxadors y Busquets, Joan Carreras, don Raphael Casamijana, Diego de Vilanova, Joan de
Bell-lloch, Jaume Ros, don Lu ýs Grimau, Joan
Francesch de Vilamala, Joseph Càrser. Per lo estament real los senyors conseller segon, Antoni
Magarola, Miquel Vinyola, micer Gismundo
Boffill, Antich Servat, Joseph de Urrea, Pau Miret, Agustí Dalmau, micer Joseph Fontanella,
Dimas Lussàs, Antoni Càrcer, Pau Axada, Antoni Saguí, micer Aleix Tristany, Jaume Damians, Joseph de Navel, Agustí Novella, // 362r
// Raphael Grimosachs y Diego Riu. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat real, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors. Per carta de nostres
embaxadors de set del corrent tenim avís com,
per orde de sa magestat, Déu lo guarde, lo(s) és
estat manat se detingan y no entren en sa real
cort, sinó és hu d’ells y altre dels de la present
ciutat. Han replicat dits embaxadors ad aquest
mandato rescrivint a Pedro de Villanueva, secretari del Consell de Aragó, qui, per orde de sa
magestat, los scrigué notificant-los son real decret, còpias de aquestas cartas nos han remès
dits embaxadors, estas y la sua se llegiran a vostres senyories, a qui suplicam sia servit, ab lo zel
y prudència com sempre té acostumat, aconsellar-nos lo que devem fer y deliberar en esta
matèria, perquè ab tant madur y acertat parer
com lo de vostres senyories, pugam nosaltres
a. a continuació un poder notarial i tres cartes, transcrits a
l’Apèndix 6, pàg. 1875.
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encaminar aquest negoci com convé al servey
de Déu, de sa magestat y beneffici d’esta província.»
E legida la dita proposició y cartas en ella mencionades, lo dit senyor conseller segon, prengué
còpia de la dita proposició y demés papers y se’n
anà en casa de la present ciutat per a consultar
aquella ab sos companys y, al cap de una bona
estona, dit<s> senyor conseller aportà son vot
en scrits, lo qual fonch llegit en presència de dits
brassos y, encontinent, los dits senyors de dita
junta votaren quiscú d’ells per son orde ab molta maduresa y concideració y aconsellaren a ses
senyories que, conciderant que per las cartas
dels embaxadors de ses senyories se ha tingut
notícia de la // 362v // voluntat de sa magestat,
en no voler permètrer en que entre en sa cort
més de un embaxador per a explicar la embaxada a la qual són estades enviades nou persones,
són de parer que ses senyories podian deliberar
que reste una de les persones nomenades per a
dita embaxada per a explicar-la a sa magestat, lo
que aparexerà més convenir per la bona direcció
de la matèria, y que los demés se’n tornen si ja
no havian obtingut licència de sa magestat per
entrar tots nou y que, de dita resolució, ne fassen sabidors a dits embaxadors per correu ab
tota diligència.
Dimecres, a XVIII. En aquest die lo noble don
Henrich de Alemany, sacristà major y canonge
de la santa iglésia de Vich, altre dels magnífichs
assessors del general de Cathalunya, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
absents de aquell lo senyor deputat ecclesiàstich
per // 363r // sa indisposició y malaltia y lo senyor deputat militar pres, per justas causas y rahons son ànimo movents, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit son càrrech de assessor
del dit General, suplicant a ses senyories fossen
servits provehir lo dit càrrech en favor de la persona los aparagués. E ses (senyories) respongueren que admetian la dita renunciació sí y en
quant podian y per capítols de Cort los era lícit y
permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, en la matinada,
portaren en la present ciutat lo cos de la verge y
màrtir Santa Madrona, per necessitat de aygua.
Diumenge, a XXII. Vigília del gloriós cavaller y
màrtir sant Jordi. // 363v // Posa’s en memòria com en aquest die no·s féu festa ninguna
del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, de tal
manera que ninguna stància de la present casa
no estigué adressada de tapisseria alguna. La
causa fonch lo tenir pres y capturat lo molt

[ 1640 ]
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il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat
militar, sens saber per què ni per què no, sinó
per ser molt affecte a la pàtria y defensor de las
leys y constitucions de la terra. Déu li done libertat.
Dilluns, a XXIII. Festa del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi. En aquest die, des de las sinch de
la matinada fins las dotse horas de migdie, se digueren missas baixas en la capella petita del dit
gloriós sant, sens ningun fausto, acceptat que
en la porta hi havia dos domassos, dos candaleros grans ab dos atxas y un salamonet petit
que estaven cremant, hi·s tingueren tancades las
portas de la sala dels reys y consistori.
Dimars, a XXIIIIo. En aquest die tampoch se celebrà lo offici de diffuncts. En aquest mateix die
tornà a residir en consistori lo senyor deputat
ecclesiàstich, lo qual, per sa indisposició y desgana, havia faltat en aquell des de onse de mars
proppassat.
364v

Maig MDCXXXX.
Dissabte, a V. En aquest die lo molt reverent
senyor don Francesch Puiga, // 365r // canonge
de la santa iglésia de Tortosa, lo qual, en virtut
de commissió de ses senyories, per lo sagrat
concili que de present se celebra en la present
ciutat, con consta de la certifficatòria y fefahent
de dita commissió en deguda forma despedida
per Joan Ramon Rafeques, notari públich de
Barcelona, scrivà de dit sagrat concili, la qual és
assí cusida, signada de letra A, en dit nom ha
firmada àpocha als molt il·lustres senyors deputats de tres pocessos originals de concilis provincials, que al primer de juliol 1637, per dit
doctor Francesch Puig, en virtut de commissió
a ell donada per lo sagrat concili tingut en la
dita present ciutat, en dit any 1637, encomanà
a dits senyors deputats per a què, dits senyors
deputas, fossen servits tenir-los custodits y archivats e guardats en lo archiu de la casa de la
Deputació, attès, que de present, eren necessari
y menesterosos, per lo que de present se celebra en dita present ciutat altre concili, rebuts
per mans de Antoni Joan Fita, notari, scrivà
major y secretari del dit General, (en) presència
de testimonis. Presents per testimonis Hierònym Sparsa, benefficiat en la vila de Tivissa, arcabisbat de Tarragona, criat de dit senyor doctor Puig, y Miquel Marquès, notari, ciutadà de
Barcelona.
Dilluns, a VII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors del General, absent // 365v // lo
a. a continuació una comissió, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1877.
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senyor deputat militar per son impediment,
anaren consistorialment en la tarda ab cotxos en
casa del senyor virrey, lo qual, en la matinada,
per medi de Francesch Corratger y Mestre,
scrivà de manament, los havia enviats a cercar.
Y arribats en sa presència, sa excel·lència los explicà de paraula lo contengut en lo paper los entregà, lo qual és del tenor següent:
«Los avisos que són vinguts dels excessos dels
de Santa Coloma de Farnés y dels demés que a
ells se són ajuntats y lo últim, de estar citiat lo
mestre de camp Joan de Arce en Amer, obligan
a sa excel·lència a partir ab lo Consell Criminal y
enviar als doctors del Consell Civil a ajuntar la
gent dels somatents per a anar ab ella a castigar
estos delictes y, antes de partir ha volgut avisarho a vostres senyories perquè, en tot lo que
puga, acuda com sempre ho ha fet al servey de
la magestat y assistir a sa excel·lència.»
E ses senyories respongueren, per orgue del senyor deputat ecclesiàstich, que tenian viu sentiment del miserable estat en què·s troba la província y precentint los dits deputats, molts dies
fa, lo han significat a sa excel·lència.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori una embaxada de part del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, reportada per los molt reverents senyors lo
doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge, y don Galceran de Semmanat, canonge de la
Seu de Barcelona, la qual explicaren de paraula
y aprés donaren per scrits, del tenor següent:
«Muy ilustre señor. El obispo de Barcelona ha entendido que las diferencias // 366r // que ha havido entre los soldados y gente de la tierra en algunos lugares del obispado de Gerona se continuan
y, attendiendo, como es justo, a los invonvenientes
que podrían resultar, suplica a vuestra señoría se
sirva de interponerse, procurando con los medios
que parecieren más efficazes, se apasigüen, que
sin duda será del servicio de Nuestro Señor, del de
su magestat y de gran benefficio de tota la provincia, que en lo que él pudiere servir, lo hará com es
de su obligación.»
E ses senyories respongueren que estimavan a sa
senyoria la mercè y honra los feya en donar-los
avís del que passava, y que mirarian lo paper y
procurarian ab totas veras acudir al servey de sa
magestat y beneffici d’esta província.
Dimars, a VIII. En aquest die ses senyories, per
medi del molt reverent nobles y magnífich senyors don Henrich de Alemany, sacristà major y
canonge de la santa iglésia de Vich, don Joseph
Calvo y Antoni Càrser, ciutadà honrat, enviaren

al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del general de Cathalunya tenen viu sentiment del miserable estat en què·s troba esta
província, y praecentint-lo dits deputats, molts
dies fa lo han significat a vostra excel·lència, //
366v // suplicant-lo fos servit manar provehir de
degut remey y lo mateix suplican de nou a vostra excel·lència, perquè ab son bon zel y prudència se atallen estos danys hi·s previnga no
succehescan majors, assegurant dits deputats a
vostra excel·lència que ells han estat y estaran
sempre attents al major servey de sa magestat,
Déu lo guarde, de vostra excel·lència y beneffici
de aquest Principat.»
A la qual embaxada fonch sa excel·lència servit
respòndrer que miraria lo paper y que procuraria acudir al servey de sa magestat y beneffici del
Principat.
Dimecres, a VIIIIo. En aquest die, en la matinada,
per la gran necessitat de aygua que· ý ha en esta
província, estant los esplets patint súmmament
per causa de la gran saquedat, anaren ab solempne professó a portar al gloriós bisbe y màrtir sant
Sever a Santa Clara, acompanyada esta professó
de nostron prelat, pares de república y vuitanta
texidors de lana, vestits de blanch, descalsos, ab
ses atxes blanques, demanant a dit gloriós sant
fos servit intercedir ab Déu omnipotent nos volgués afavorir ab tant gran necessitat, cridant «Senyor Ver Déu misericòrdia». Era infinit lo número de la gent que la acompanyava y Déu vulla
apiedar-se de nosaltres.
Dijous, a X. En aquest die ses senyories, per
medi dels nobles y magnífich senyors don Francisco Gravalosa y Antoni Axada, enviaren al
il·lustríssim y reverendíssim senyor // 367r // bisbe de Barcelona la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre y reverendíssim senyor. Los deputats estiman com és rahó la mercè que vostra senyoria fa a esta província y asseguran a vostra senyoria tenen viu sentiment dels excessos y
oppressions que·s fan, del perill en què està, suplican a vostra senyoria, com a tant zelós del
servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la
província, continue los bons officis comensats,
interposant sa auctoritat ab sa excel·lència perquè reprimesca dits excessos, que dits deputats,
per sa part, no faltaran a la obligació de sos officis, procurant lo mayor servey de sa magestat.»
Divendres, a XI. En aquest die la professó de la
Seu, continuant las pregàrias per aygua, en la
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matinada, anà a la gloriosa verge y màrtir santaa
Eulària del loch de Sarrià, la qual acompanyà lo
senyor bisbe de Barcelona y conseller de la present ciutat, ab acompanyament de molts pelegrins.
Disabte, a XII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo doctor en medicina Phelip Joan Argila, lo qual,
mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, féu relació com lo magnífich Francesch
Descallar y Surribas, sobrecullidor del General
// 367v // en la part de levant, està malalt en lo lit
ab febra contínua ab perill de sa vida, de tal manera que no li és possible poder acudir a la obligació de son offici, la qual relació manaren fos
continuada en lo present dietari.
Dimecres, a XVI. En aquest die, estant ses senyories actualment treballant en lo acte de la inseculació dels lochs vaccants de deputats y
oÿdorsb // 368r // del General, fonch presentada
a ses senyories per part de Yvó Ornòs, ciutadà
honrat de Gerona, una suplicació, la qual fonch
per ses senyories comesa als magnífichs assessors y, vista per aquells, fonch fet lo vot y declaració continuat al peu de dita suplicació. Y manaren que dita suplicació, còpia del privilegi
exhibit y declaració de assessors, fos originalment cusit en lo present dietari, signats de letras
A, B, C.
Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
tingueren junta de brassos, cridats del die present, en los quals entrevingueren las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Jacinto Descallar, canonge de la santa iglésia de Barcelona,
fra Jacinto de Monclús, prior de la Perxa del
monastir de Nostra Senyora de Arlès, del orde
de Sant Benet, fra Francesch Miquel, del orde
de Sant Joan, // 368v // fra don Pau Pol, comanador de la Selva, fra don Joan de Copons, del
hàbit de Sant Joan, lo doctor Pau del Rosso,
degà y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de la santa iglésia
de Tortosa. Per l’estament militar los senyors
don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Bernat Çalbà, don Phelip de Farrera,
Domingo Moradell, don Andreu Blan Ribera,
don Miquel de Cardona y Rocabertí, don Francisco de Cruÿlles y de Sitjar, don Phelip Vilana,
don Garau de Alemany, Yvó Ornòs, menor,
don Joseph Calvó, Sebastià de Miralles, Hierònym de Gàver, don Francisco Gravalosa, don
Ramon de Copons, don Caesar Babau y de Via. a continuació ratllat Madrona.
b. a continuació una suplicació, un vot i un privilegi transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1878.
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lallonga, Narcís Ramon March, don Fernando
Fivaller, don Francisco d’Orís, Phelip Descarrer, Alexandre de Boxadors y Busquets, Miquel
Joan Tavarner, don Jaume Falcó, // 369r // Joan
Carreres, Pau Ferran, don Francisco Junyent y
de Pons, don Pedro de Reguer, don Joachim
Margarit, Hierònym de Areny, dom Damià Janer, Ramon Spuny, don Garau Reguer, Pere
Joan de Puigvert. Per lo estament real los senyors conseller segon, Pere Axada, Ramon Romeu, Raphael Grimosachs, Pau Berciola, Joseph de Urrea, Francisco Vila, Antoni Miralles,
Agustí Dalmau, micer Diego Riu, Joan Pau
Perpinyà, Hierònym Novell. Als quals fonch
per ses senyories, parlant lo senyor deputat real,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Havent tingut notícia
que lo spectable portantveus de general governador de Cathalunya y altres official reals,
acompanyats de alguns // 369v // tèrcios de soldats són anats en la vila de Riu de Arenas y de
Santa Coloma de Farnés, bisbat de Gerona, y en
aquellas han enderrocat y cremat moltas casas,
que entenen són quaranta-set las de Santa Coloma y sis o set las de Riu de Arenas y, fins vuy,
continuen dits enderrochs y cremas, aprés de
haver succehit lo robo de la iglésia y crema de
aquella y patit los particulars las violèncias y vexacions dels sodats tant notòrias. Y com segons
las generals constitucions no·s pugan fer semblants procehiments, suplicam a vostra senyoria
sia servit aconsellar-nos lo que devem fer per reparo de aquells que, ab lo consell de vostra senyoria, esperam acertar lo mayor servey de Déu,
del rey, nostre senyor, y beneffici de la província.»
E legida la dita porposició, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita porposició y
se’n anà en casa de la present ciutat per a consultar aquella ab sos companys y, al cap de un
estona, dit senyor conseller aportà son vot en
scrits, lo qual fou llegit en presència de dits
brassos y, encontinent, los dits senyors de dita
junta votaren quiscú d’ells per son orde, ab
molta maduresa y concideració, y aconsellaren a
ses senyories que sian servits, ab la major brevedat possible, fer nominació de nou personas de
tots estaments, les quals, ab los assessors ordinaris de la casa de la Deputació, miren las constitucions de Cathalunya y exemplars que en orde
a la matèria proposada se trobaran en dita casa
y, segons aquells, vagen obrant ses senyories y
Novena lo que millor aparexerà convenir y que
lo cas requereix, en reparo de la matèria proposada, al mayor servery de Déu, de sa magestat y
beneffici d’esta província. Y que ses senyories
manen fer una embaxada a la molt reverent província, molt il·lustre Capítol y bras militar, do1030

nant-los notícia de las matèrias contengudes en
dita proposició per a què, en lo que tingan //
370r // loch sien servits obrar lo convenient en
estas matèrias per los medis que millor los aparexerà. Y encontinent, disgregats dits brassos,
ses senyories, en exequució de la resolució presa
en aquells, feren nominació de nou persones,
tres de cada estament, següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Jacinto
Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, lo
doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de
Tortosa, fra don Francisco Monpalau, del orde
de Sant Benet. Per lo estament militar los senyors don Francisco Vilalba, don Francisco
Gravalosa, Francesc Puigjaner. Per lo estament
real los senyors conseller segon, Antoni Càrcer,
Ramon Romeu.
En aquest mateix die ses senyories, per medi de
don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de
Barcelona, don Ramon de Copons y Hierònym
Novell, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de // 370v // Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del general
de Cathalunya han tingut notícia que lo spectable protantveus de general governador de Cathalunya y altres officials reals, acompanyats de
alguns tèrcios de soldats, han manat e(n)derrocar y cremar quarant-y-set casas en la vila de
Santa Coloma de Farnés y sis o set en la de Riu
de Arenas, bisbat de Gerona, y van continuant
dits enderrochs y cremas, aprés de haver succehit lo robo y crema de la iglésia de Riu de
Arenas y patit los particulars las violèncias y vexacions dels soldats tant notòrias. Y com, segons las generals constitucions de Cathalunya,
no·s pugan fer semblants procehiments y a vostra senyoria, com a cap del bras real, li toca procurar lo reparo de aquestas contrafaccions y lo
remey dels danys, vexacions y excessos que tant
notòriament pateixen los provincials, dits deputats, attenent a la obligació de llur offici, ho representen a vostra senyoria a qui suplican sia
servit obrar tot lo que convinga y tinga loch en
orde a las matèrias significades, que ademés és
molt propi de vostra senyoria, dits deputats ho
rebran a singular favor y mercè y esta província
particular consolació.»
A la qual respongueren que·u tractarian ab lo
savi Consell de Cent y de la resolució se pendria
ne donarian notícia a ses senyories.
Dissabte, a XVIIIIo. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor Francesch Puig, ca- // 371r
// nonge de la santa iglésia de Tortosa, don
Francisco Gravalosa y Antoni Càrcer, ciutadà

naria se rebessen informacions y castigaria los
culpats.

honrat, enviaren al excel·lentíssim senyor comte
de Santa Coloma, lochtinent y capità general de
sa magestat en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del general de Cathalunya han representat a vostra excel·lència ab diferents embaxadas
las compulsions que los capitans, soldats y altre
gent de guerra han fet en lo present Principat y
comtats, fent-se donar menjar y bèurer per
força per los provincials, alotjant-se en las vilas y
lochs de dit Principat de sa pròpria auctoritat,
extorquint de las universitats y particulars diverses quantitats de diner, cometent enormes delictes y imposant nous vectigals a dits provincials, tot prohibit expressament per las generals
constitucions, suplicant a vostra excel·lència fos
servit manar posar-hi degut remey per conservació de las generals constitucions y consuelo
dels provincials. Y esperant la província lo remey al sobredit han tingut notícia que lo tèrcio
dels soldats de don Leonardo Molas, essent
arribat en loch de Riu de Arenas y son terme,
han cremat moltas casas de particulars de dit
loch y terme, y, lo que és de major dolor, la iglésia parrochial, havent-les primer saquejades y
robades. Y que lo portantveus de general governador de Cathalunya y altres officials reals,
acompanyats de alguns tèrcios de soldats, se són
conferits en dit loch de Riu de Arenas y en la
vila de Santa Coloma de Farnés, bisbat de Gerona, a hont, sens haver precehit citació de part,
provisió de jutge, ni cognició de causa, han //
371v // endarrocat y cremat moltas casas, tant de
dit loch y vila com de dits termes, lo que és directament contra las generals constitucions de
Cathalunya y, en particular, contra lo usatge
«Alium namque», títol «De dret del fi(s)ch» y
la constitució 2, títol «De penas corporals» y
contra la constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats» y altres aplicables. Y nores-menys se ha tingut notícia que en lo pla de
Gerona estan molts tèrcios de soldats cometent
diversos excessos, comminant fer-los majors
dins de la ciutat, lo que si no·s remedia de
prompte se poden occasionar los danys que·s
dexen conciderar. Per ço los dits deputats suplican a vostra excel·lència, extrajudicialment,
mane en una cosa y altre posar lo degut remey,
a quí, com a lochtinent y capità general, directament toca procurar-lo y a dits deputats, per
descàrrech de sos officis segons disposició de ditas generals constitucions, instar-lo, que·n rebran de la mà de vostra excel·lència a singular
gràcia y mercè.»

En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo doctor Joseph Massó, del Real
Consell, lo qual, de part de sa excel·lència, donà
y entregà a ses senyories un paper, lo qual digué
li havia ordenat lo senyor virrey lo reportàs a sa
senyoria, y aquell donà en mans del senyor deputat ecclesiàstich, lo qual rebut, respongué
que ells mirarian lo paper de lur càrrech, procurarien acudir al servey de sa magestat, beneffici
del Principat y gust de sa excel·lència, lo qual
paper manaren fos cusit en lo present dietari,
signat de letra Ba.
372r

A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que miraria lo paper de la embaxada y que ma1031

En aquest mateix die ses senyories enviaren al
pare Bernardino de Manlleu, residint en cort de
sa magestat, per negocis y affers del General,
un paper o summari de la crema feta per los
soldats del Santíssim Sagrament en la vila de
Riu de Arenas, per a què ne fassa sabidor a sa
magestat y remedie tants grans danys, lo qual
manaren fos continuat en lo present dietari,
signat de lletra A.
En aquest mateix die ses senyories reberen del
dit pare Bernardino de Manlleu còpia estampada del memorial que, per part dels deputats, havia presentat y donat en mans de sa magestat, lo
qual legit, manaren fos continuat en lo present
dietari, signat de letra G.
Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories, per
medi de fra don Francisco Monpalau, monjo y
sacristà de Ripoll, Francesch Puigjaner, donzell,
y Jaume Badaula, burgès de la vila de Perpinyà,
enviaren al il·lustríssim senyor y sagrat concili //
372v // provincial, que de present se celebra en
lo Capítol de la Seu de la present ciutat, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor y sagrat concili. Los excessos y opressions que han fetas los capitans, soldats y altra gent de guerra en lo present Principat y comtats en los alojaments, fent-se donar
menjar y bèurer per força y extorquint de las
universitats y particulars grossas quantitats de
diner, contra las generals constitucions de Cathalunya, passats tant avant que en lo loch de
Palautordera, bisbat de Barcelona, los tèrcios de
la cavalleria de don Murcio Espatafora y de Fabrício Prinyano se alotjaren de sa pròpria auctoritat en las casa(s) de dit loch y terme y, aprés de
a. a continuació un paper i un memorial, transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1883. - a continuació: Señor. Los diputados del General del principado de Cataluña. [Memorial d’agravis dirigit al rei pels diputats de la Generalitat], [Barcelona].
[1640]. 4 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-45, entre els
folis 371v i 372r). Vegeu també: BC, F. Bon. 2808.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

haver-las robadas, romperen las portas del castell de Fluvià y en la iglésia parrochial, que·s en
dit castell, mataren a don Anton de Fluvià, tres
hòmens y una criatura de tres anys en los brassos
de sa mare y ne nefraren molts de altres y, últimament, sacrílechs llevaren lo bras a un Christo
de bulto que estava en lo altar y robaren lo preciós de dit castell y iglésia. Y, si bé los deputats
del General de Cathalunya, per los medis que
disposan las generals constitucions, han procurat y procuran lo reparo de ditas contrafaccions,
y que los contrafahents y delinqüents fossen castigats, no·u han pogut obtenir, que·s pot crèurer
los han donat alas per a què ara, de nou, hage
succehit que lo tèrcio de don Leonardo Moles,
en lo loch de Riu de Arenas y son terme, hagen
saquejat y cremat moltas casas de dit loch y terme y, lo que és de major dolor, // 373r // la casa
del rector, la iglésia parrochial, estant en ella lo
Santíssim Sagrament, de tal manera que, si bé
dos caputxins zelosos de la honra de Déu, aventurant sas vidas entraren per lo mig de las brassas
y flamas a tràurer las formas que estavan reservades en lo sagrari, las trobaren ja consumidas,
comforme apar en la sentència en la cort ecclesiàstica del bisbe de Gerona proferida, y que lo
mateix tèrcio y altres, acompanyant alguns ministres y officials reals, anaren en la vila de Santa
Coloma de Farnés a hont cremaren y endarrocaren molt gran part de dita vila y totas las casas del
terme, hi·s podia tèmer hauria succehit lo mateix que en Riu de Arenas si los capellans de la
iglésia parrochial no·s fossen retirats ab lo Santíssim Sagrament en la montanya. Y ara, se ha
tingut notícia que los mateixos soldats són volguts entrar per força en la ciutat de Gerona per a
fer semblants excessos y, últimament se són retirats en lo pla de la vila de Blanes, saquejant y robant tots los lochs que per lo camí han trobat.
Tot lo que és notòria violació de las generals
constitucions de Cathalunya y deservey molt
gran de las magestats Divina y humana, y té los
Principat y provincials en notable apreto y aflicció y se pot tèmer que, si no s’i procura remey de
prompte se aniran acomulant mals a mals, com
la experiència ho va mostrant; suplican per ço
dits deputats a vostra senyoria il·lustríssima y sagrat concili sien servits, per los medis que millor
los aparexerà, procurar la quietut del Principat y
comtats, y que tants sacrilegis sien punits y castigats, perquè obre en los soldats lo temor de la
pena lo que no ha obrat lo respecte de Déu,
Nostre Senyor, y veneració // 373v // de las iglésias y cosas sagradas, que dits deputats ho rebran
de vostra senyoria il·lustríssima y sagrat concili a
singular mercè.»

havian explicat de paraula y aprés donada per
scrits, de la manera que per ses senyories los era
estat ordenat. Y que dit sagrat concili, per orgue
del il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona, com a president de aquells, los havia respost que mirarian la dita embaxada y que tot lo
que lo sagrat concili poria obrar obraria hi·n faria sabidor a sa senyoria.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori, de part dels senyors consellers,
per medi de don Phelip de Surribas y Rovira y
Diego Monfar y Sorts, la deliberació presa en lo
savi Consell de Cent, tingut a divuit del corrent,
la qual legida, manaren fos posada en lo present
dietari, (y és) del tenor següent: «Deliberació
del savi Consell de Cent, die XVIII mensis maii,
anno MDCXXXX, Barcinone. Convocat y congregat lo savi Consell de Cent», etcètera. Consuatur, signata litera A. E oÿda dita deliberació y
resolució de dit savi Consell de Cent, respongueren que estimaven a dits senyors conseller la
mercè y honra los feyen de donar-los rahó de la
dita resolució presa, y que en tot quant porian
dits deputats no dexarian de obrar ab molta
puntualitat al servey de sa senyoriaa.
374r

E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dalt dita embaxada a dit sagrat concili, la qual
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En aquest mateix die ses senyories manaren
continuar en lo present dietari un memorial dels
excessos fets per los soldats en lo Empurdà, del
quals resulta la sentència publicada per lo senyor bisbe de Gerona, juntament ab la publicatòria feta en lo tribunal de dit senyor bisbe, las
quals manaren cusir en lo present dietari, de letras A y B.
Dimars, a XXII. En aquest die, tocades deu horas
ans de migdie, alguns tres mil hòmens o cerca de
defora de la present ciutat, són entrats en ella armats de escopetas, arcabussos, pedrenyals y altres armes y, si bé al portal Nou, per hont són entrats, se’ls ha procurat impedir la entrada, no·y
hagut remey, y se són anats dret a la presó y cridant «Visca lo rey, muyra lo mal govern y visca la
Iglésia», aportant devant un Christo, que deyen
era lur caporal, ab ànimo deliberat, segons deyen, per a tràurer de las presons lo deputat militar y los presos de la ciutat y, estant esta gent devant la presó, lo virrey ha envian a don Phelip
Sorribes, escarseller major, perquè tragués de
dits càrcers, com de fet ha tret y dadob libertat, al
dit deputat militar, Francesch de Tamarit y als
presos de la ciutat Francesch Joan de Vergós,
a. a continuació una deliberació i una sentència transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1885. a continuació: PEJOAN, Francesch,
[Interdit general del vicari general de Girona contra els soldats implicats en la crema de l’església de Riudarenes], Gerona, 1640, 1 full. (ACA, Generalitat, Dietari, N-45, entre els
folis 373v i 374r).
b. dado interlineat.

Barcelona, assistint sempre a llur retiro dits deputats y consellers y los bisbes de Barcelona y de
Vich, acompanyats de molts capitulars y, despedits del tot los dits foraster, tots los dits bisbes,
deputats y consellers, sens guardar precedèncias
entre ells se són conferits ab sa excel·lència que
estava, com és dit, en las atarassanas en companyia del marquès de Vilafranca y, aprés de haver-se offert dits deputats al senyor virrey de
acompanyar-lo a sa casa, ha respost que estava
contentíssim de la promptitut y finesa ab què
havian acudit al servey de sa magestat y que le·y
representaria perquè fes mercè a est Principat.
Y des de allí, dits deputats se’n són tornats a la
present casa, a hont cerca las tres horas passat
migdie han despedit un correu a tota diligència
als embaxadors del General, qui ja són en cort
de sa magestat, ab una carta molt larga que conté aquesta relació y altres coses concernents estas matèrias, la qual és continuada en lo registre
corrent, foli 297.

donzell, y Leonart Serra, mercader y, demanant
dit deputat a dit don Phelip per orde de qui·l
treya, ha respost lo treya per orde de sa
excel·lència, y aleshores, dit deputat, és exit de la
presó y los demés són anats a la Seu per fer gràcias // 374v // a Déu de lur libertat y, havent-la
trobada tancada per causa del avalot, des del
portal han feta oració y de aquí se’n són vinguts
a la present casa, sens may desemparar-lo, sinó
sempre seguint y acompanyant-los gran part de
aquestos hòmens forasters.
Los deputats són exits al cap de la escala per a
assosegar la gent, pregant-los ab moltas vera no
fessen mal a ningú, sinó que se’n tornassen. Encontinent que·s ha sentit lo rumor de aquesta
gent forastera, los deputats han enviat als consellers, qui eran en lo baluart de Migjorn, dientlos com dits deputats estavan junts en la present
casa per a acudir al que convingués en servey del
rey, nostre senyor, y beneffici de la província.
Dits consellers han respost agrahien a ses senyories lo bon zel y cuydado y que ells partian per a
casa la ciutat ab las massas altas, per a, de allí estant, manar fer cridas y juntar la confrarias y fer
altres diligèncias en orde a remediar aquest excés. Y axí mateix dits senyors deputats han enviat al magnífich micer Francesch Vidal, altre
dels assessors, a sa excel·lència, significant-li lo
sentiment ab que·s trobaven y que estaven junts
a effecte de servir al rey, nostre senyor, y a sa excel·lència, en lo que fos servit ordenar y manarlos y que no·s disgregarian ni mourian cosa alguna que no fos ab son orde. Dit assessor donà
aquest recaudo a sa excel·lència, trobat en las
atarassanas, y ha referit als senyor deputats que
sa excel·lència ha respost que obrassen com de
sa fidelitat se esperava y, replicant-li dit assessor
per dos vegades que los deputats aguadaven
orde de sa excel·lència, ha respost que ell no estava al peu de la obra, que obrassen com de ells
se esperava y aquietassen lo avalot. Estant en
açò dits deputats, han rebut un recaudo dels //
375r // consellers ab què·ls han avisat que dits
senyors consellers exian ab forma de ciutat per a
assosegar los forasters y pregaven als deputats
fessen lo mateix. Dits deputats, y entre ells lo
deputat militar, consistorialment, ab masses altes, acompanyats dels assessors, advocat fiscal y
demés officials de la casa són anats a la devalladora de la Presó, a hont era molta part de la
gent forastera ab les armes a las mans y, sens reparar en lo perill en què·s posaven, dits deputats
se’n són entrats al mig de la gent forastera y allí,
junt ab los consellers, ab las millors paraules y
modo que han pogut, han persuadit als forasters se’n tornassen, advertint-los y representantlos lo perill en què estavan y estava tota esta ciutat. Y és estat Déu servit que, a persuació de dits
deputats, dits forasters se són retirats y exits de

375v
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Dijous, a XXIIIIo. En aquest die vingué en consistori de ses senyories don Phelip de Surribas y
Rovira, escarseller major dels càrcers real de la
present ciutat, cridat per ses senyories, y lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom del consistori, li demanà per orde de qui y com havia tret de
les presons lo senyor deputat militar, y dit don
Phelip ha respost que sa excel·lència dimars,
que comptàvem a vint-y-dos del corrent, entre
las deu y onse horas del matí, li donà orde anàs a
la presó y tragués dit deputat militar y ell, inseguint lo orde de sa excel·lència, anà y digué a
Benet Guasch, son tinent, que·l tragués per la
obra nova, per haver-li donat aqueix orde sa excel·lència y, al que fonch dit deputat a la obra
nova recusava exir y, dit don Phelip, li digué
que anàs en bona hora que tenia orde de sa excel·lència de traure’l de la presó, y aleshores, dit
deputat militar, obehint lo orde de sa excel·lència, se’n anà, y manaren que la dita relació fos
continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
reberen en lur consistori, de part del sagrat consili provincial que de present // 376r // se celebra
en la present ciutat, una embaxada contenint la
resposta que lo sagrat concili feya a la embaxada, de part de ses senyories a dit sagrat concili
feta a 12 del corrent, la qual fonch explicada y
reportada primer de paraula y després donada
per scrits per los il·lustres y molt reverents senyors don Jaume Meca, abat de Sant Salvador
de Breda, lo doctor Jaume Agramunt, prior de
Calaff, Joan Caxas, canonge de Elna, y lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, la qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo sagrat concili provin-
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cial, oÿda, vista y conciderada ab particular attenció la embaxada per part de vostra senyoria
en ell feta lo dilluns vint-y-hu del corrent, y la
scriptura reportada, stimant, com és just, lo bon
zel y pietat de vostra senyoria y la gran confiansa que d’ell fa, en resposta diu que, sentint vivament los treballs y calamitats en què·ns trobam,
desijant súmmament no passen avant, deliberà
en dias atràs se fessen contínuas pregàrias per
tota la província, suplicant a Nostre Senyor se
digne de oyr-nos y consolar-nos y, ara, de nou à
resolt se envie embaxada al senyor comte de
Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa
magestat, representant a sa excel·lència dits treballs, per a què se servesca de posar lo remey necessari y que, axí mateix, se done rahó de tot a
sa magestat per correu propi, despatxat // 376v
// a tota diligència, offerint-se, com se offereix,
a vostra senyoria de què en tot lo que puga ser
de propòsit en servey de Déu, Nostre Senyor,
de la magestat y en beneffici del Principat, acudirà, com té sa obligació.»

magestat, assegurant a vostra excel·lència que
han tingut sempre, y tenen avuy, gran attenció
al major servey de sa magestat, al qual acudiran
en tot lo que donaran loch las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort.»
E aprés, tornat dit micer Vidal, referí a ses senyories com ell havia reportat lo dalt dit paper a
sa excel·lència, lo qual li havia explicat de paraula y aprés donat per scrits, lo qual, rebut per sa
excel·lència, li havia respost que havia dies que
sa excel·lència ho tenia representat a sa magestat
y que ell ho tornaria a representar-le- ýa.
378r

La qual embaxada manaren llegir al scrivà major
y secretari del General y, legida, respongueren a
dits senyors embaxadors que lo consistori estimava la resolució que lo sagrat concili havia presa y que confiavan que, ab tant gran medi com
lo del sagrat concili, se alcansaria de sa magestat
lo desijat remey, y que ses senyories en tot lo
que porian servir al sagrat concili acudirian ab
molta puntualitat.
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor micer Francesch Vidal, altre dels assessors del General, enviaren a sa excel·lència un
paper contenint la resposta que ses senyories feyan al paper que, de part de sa excel·lència, los
reportà a 19 del corrent lo doctor Joseph Massó, del Real Consell, lo qual paper és del tenor
següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Lo doctor Joseph Masó, del Real Consell, dissapte a 19
del corrent mes, representà en scrits en lo consistori dels deputats y oÿdors del general de
Cathalunya, de part de vostra excel·lència, que
vostra excel·lència tenia orde de sa magestat,
Déu lo guarde, de demanar a dits deputats pagassen lo cost del assiento que vostra excel·lència havia // 377r // de fer de mil mulas per transportar molta gent de guerra, que havian de
venir de altres regnes. En resposta del qual me
han ordenat digués a vostra excel·lència que
ben notori és quant limitat tenen los deputats lo
poder gastar pecúnias del General, que sols lo
tenen en los casos del capítol 2 de las Corts de
1599 y, segons aquell, no·ls és possible acudir al
que vostra excel·lència demana, y que suplican a
vostra excel·lència sia servit escusar-los ab sa
1034

Juny MDCXXXX.
Dissabte, a II. En aquest die, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, los quals donaren y liuraren a ses senyories
un vot en scrits per ells fet acerca dels sinch
sous y sis diners se donan al regent los comptes
del General cada dia per vèurer las obras que·s
fan en lo General a preu fet, lo qual vot manaren legir a mi, Antoni Joan Fita, scrivà major y
secretari del General y, aquell legit, manaren
fos continuat en lo present dietari y és del tenor
següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als magnífichs assessors y advocat fiscal del mateix General, acerca si lo
obtenint lo offici de regent los comptes de la
present casa de la Deputació se li deuen pagar
sinch sous y sis cada dia, per sobrevèurer les
obres que·s fan en lo General a preu fet. Vist un
capítol del capbreu, vulgarment dit lo libre Negre, que està recòndit en lo archiu del racional
de la present casa, foli 8, a hont, parlant del regent los comptes, s’i troban continuades aquestas paraulas: «Entrevenint e sobrevehent en
obras ha per dret a quiscun jorn sinch sous y
sis, // 378v // e sobreveu en totas obras del General, exceptat de la Dressana». Y oÿts de paraula alguns officials pràtichs de la present casa
qui han referit estar dit capítol en viril observança y haver-se pagat dit regent los comptes
los dits sinch sous y 6 per dia, no sols per las
obras que·s fan a jornals, sinó per las que·s fan
també a preu fet. Vist tot lo que se ha de vèurer, attès que dit capítol de dit capbreu parla
generalment de totas obras, y no·s pot conciderar rahó en las obras de jornals que no milite
també en las obras de preu fet, per haver dit regent los comptes de assistir personalment cada
dia en ditas obras, sobrevehent aquellas, y aportar y regir la scriptura de la manobra y de tenir
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1887.

cuydado que·s fassen ab la perfecció que·s menester, ha utilitat del General. Attès axí mateix
que dit capítol y altre semblant que parla del
dressaner y son scrivà en lo mateix capbreu, foli
19, sempre són estats entesos, tant de las obras
fetas a jornals com a preu fet y axí se troba en
los libres de pagaments practicats, són de vot y
parer que a dit regent los comptes se li han de
pagar dits sinch sous y sis, eciam de las obras
que·s fan a preu fet en lo General, acceptat las
que·s fan en la dressana. Vidit Vidal, assesor. Vidit de Malla, fisci Generalis advocatus. Josephus
Fontanella, assessor.»
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori, de part del sagrat
concili provincial que de present se celebra en la
present ciutat, una embaxada, la qual fonch reportada per los senyors abat // 379r // de Ripoll,
paborde de Manresa y síndichs dels Capítols de
Gerona y Urgell, y aquella explicaren a ses senyories de paraula y aprés donada per scrits,
que·s del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Tenint notícia lo sagrat
concili provincial que las calamitats y desdichas
de aquest Principat van cada dia en augment y
que vostra senyoria, ab lo piadós zel que acostuma està vigilant en procurar lo remey de tants
mals, desitjós de la pau y quietut pública, aprés
de haver ordenat que, acudint en primer loch a
implorar lo auxili de Déu, Nostre Senyor, se
anassen continuant y augmentat per tota la província las pregàrias, que ja en dias passats se ordenaren fer, nos ha manat que vinguéssem en
son nom a representar a vostra senyoria que, si
lo dit sagrat concili provincial pot ser de profit
en alguna cosa per aquest effecte, stà molt aparellat per a fer tot lo que convinga al servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat, de vostra
senyoria, beneffici públich y quietut de la província.»
La qual, rebuda per ses senyories, manaren legir
aquella y, legida, respongueren a dits embaxadors que estimaven molt a dit sagrat concili la
mercè y honra los feya en donar-los part de tant
bona y santa resolució presa per dit sagrat concili, suplicant-los no cessàs fins alcansat lo fi que
tots desijan, y que en tot lo que lo consistori
puga servir a dit sagrat concili ho farà ab molta
puntualitat y voluntat.
379v

Dilluns a IIIIo. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, per medi del noble don Jacinto
Descallar, canonge de la Seu de Barcelona, don
Joan de Semmanat y Pere Axada, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al sagrat concili provincial, que de present se té en la present ciutat,
una embaxada, en resposta de la que lo sagrat
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concili havia feta a dits senyors deputats a 2 del
corrent, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor y sagrat concili. A la embaxada que vostra senyoria il·lustríssima y sagrat
concili manaren explicar als deputats del General de Cathalunya, a dos del corrent, reberen dits
deputats particular consolació, axí per enténdrer que vostra senyoria il·lustríssima y sagrat
concili, ab sa acostumada pietat y religió, ha ordenat fer pregàries implorant lo auxili de Déu,
Nostre Senyor, per las necessitats occorents,
que tan llastimosament continuan y se aumentan en tota esta província, com per manifestar
ab ella lo generós ànim de vostra il·lustríssima y
sagrat concili, offerint-se per a tot lo que convinga a la bona direcció d’estas matèrias, accions dignas del piadós zel de vostra senyoria
il·lustríssima y sagrat concili, a qui suplican que
la constitució que aquest sagrat concili féu el últim concili, celebrat en la present ciutat en lo
any 1639, en orde a què los alienígenos no pugan obtenir dignitats, prebendas, officis, ni benefficis ecclesiàstichs en esta província, sia servit
vostra senyoria il·lustríssima y sagrat concili manar a son agent o síndich en cort romana solicite sia confirmada ab auctoritat apostòlica y, per
aquest effecte, se conferesca dit agent ab lo de
dits deputatsa, // 380r // perquè lo hu ajudant al
altre més fàcilment y més prest se puga obtenir
esta gràcia, offerint dits deputats pagar tot lo
cost de ella de diners de la Generalitat, attès que
de la dita constitució confirmada auctoritate
apostolica resultarà universal beneffici y utilitat a
tota esta província.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dalt dita embaxada a dit sagrat
concili, la qual los havien explicada primer de
paraula y després donada per scrits, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y
que se’ls havia respost que, quant al primer cap
contenia dita embaxada, estimaven a dits senyors deputats la mercè y honrra los feyen en
donar-los rahó del contingut en dita embaxada;
y en quant al segon cap, que lo sagrat concili ho
tractaria y de la resolució se prendria ne donarian avís a ses senyories.
En aquest mateix die, ses senyories reberen en
lur consistori, per mans de Francesch Corratger
y Mestre, scrivà de manament del rey, nostre
senyor, dos papers de avisos de què los francesos volian entrar a invadir lo comtat de Rosselló, los quals sa excel·lència havia manat donar a
ses senyories, los quals rebuts, manaren legir per
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1888.
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lo scrivà major y secretari del General y, legits,
manaren fossen cusits en lo present dietari, signats de letra A y B.
Dimars, a V. En aquest die Joseph Maymó y Pla,
estudiant en leys, en Barcelona habitant, com a
procurador ab bastant poder de // 380v // Bernat Salitges, altra de las guardas ordinàrias de la
bolla y scrivà del magnífich defenedor en la taula de la present ciutat de Barcelona, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Antoni Joan Fita, notari de Barcelona alsa del present
y corrent mes de juny, en dit nom, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat en mà y poder de ses senyorie lo
dit offici de guarda ordinària y scrivà del dit
magnífich defenedor, que dit son principal
obté, en favor de ell, dit Joseph Maymó y Pla,
suplicant a ses senyories que, attès dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li la dita renu[n]ciació y provehir aquell en son favor de ell, Joseph
Mimó, que dit son principal ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació,
si y en quant podian y per capítols de Cort los
era lícit y permès y no altrament. Presents per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a VI. En aquest die arribà en lo consistori de ses senyories Francesch Corratger y
Mestre, scrivà de manament, lo qual digué a
ses senyories, de part de sa excel·lència, fossen
servits anar-li a parlar encontinent, y ses senyories respongueren que digués a sa excel·lència que encontinent anirian a besar-li las mans.
Y axí encontinent ses senyories anaren en casa
de sa excel·lència consistorialment ab cotxos,
acompanyats per los officials del General, los
quals, arribats en sa presència los donà una carta de sa magestat, la qual rebuda y despedintse de sa excel·lència y a la que ja se’n anaven
los tornà a cridar, hi·ls digué que lo millor se
olvidava y era que sa magestat li havia enviat a
dir que·ls digués estimava molt los bons officis
que ses senyories feyen en servey de sa magestat, del que restava agrahidíssim y en particular
los fets lo die 22 del passatb, y que havia lohat
y aprovat tot lo que sa excel·lència havia fet dit
die 22 enc // 381r // nom seu. Y despedits de sa
excel·lència, se’n tornaren en la present casa y
manaren legir la dita carta, la qual manaren fos
continuada en lo present dietari y és del tenor
següent:
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. passat corregit, damunt de corrent.
c. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1888.

1036

«El rey. Diputados. Del conde de Sancta Coloma,
mi lugarteniente y capitán generala en essa provincia, he entendido el tumulto de gente popular
que entró en la ciudad de Barcelona, de la que sigue la solevación de Sancta Coloma de Farnés y
todo lo que succedió, y también la puntualidad
con que os ofrecistes al conde para quanto fuese de
mi servicio y remedio de las inquietudes y quanto
ellas me tienen, con el sentimiento que es razón,
por las muchas que hay para ello y por lo que devo
desear y procurar la quietud de mis vassallos y que
no se aparten del camino que pide la raçón y la fidelidad, tanto hago estimación de vuestro ánimo
y de çelo y promptitud con que os ofrecéis a mi servicio y os doy muchas gracias, esperando, como os
lo encargo afectuosamente que, por vuestra parte,
en lo que entendiéredes convenir y os advertire el
conde de Sancta Coloma, aplicaréys todos los medios que sean possibles para conseguirse la quietud
entera dessa provincia, cumpliendo en esta parte
con lo que devéis procurarla y que cessen las occasiones de tantos daños en deservicio de Dios y mío y
descrédito de la provincia, que será el servicio que
en esto reciviere igual al desseo de la quietud y de
particular estimación y memoria en mí, y pues
sabéis el estado que esta materia tiene y quan fácil
me es el acavar con todos essos villanos solevados,
como lo huviera(n) hecho los tercios el día de Girona, si huvieran tenido orden, os pido que me
aconsejéys, como fieles vassallos míos y cuerpo tan
principal dessa provincia, lo que se podría hazer
para la breve quietud de todos, // 381v // con advertencia de que son vasallos míos, aunque herrados y ciegos, y que el summo rigor sería grande
daño para mí, como también el consentimien[to]
total, mucho mayor para los desauciados, pues se
imposivilitarían mi piedad y les facilitaría el
yerro para adelante, y con esta atención y advertencia de que aunque herrados son hijos, me digáis como buenos vassallos lo que es conveniente
para todos, assegurados de que mandaré castigar
los desórdenes de la gente de guerra, sin ninguna atención a más que a la justicia y satisfación
que a ella se deve dar, y por manos de ministros
de la Corona. Dada en Madrid, a XXX de mayo
MDCXXXX. Yo el rey.
Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
Bayetula, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»
Dijous, a VII. En aquest die se succehí en la present ciutat un gran avalot, per rahó del qual se
donà rahó a sa magestat, per correu propri a
tota diligència, de aquell, ab un memorial del
tenor següent:
«Senyor. Dimecres, a sis del corrent, lo comte
a. a continuació repetit general.

de Sancta Coloma, lochtinent y capità general
de vostra magestat en lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, donà una
carta de vostra magestat als deputats del General de Cathalunya, y vista en ella la mercè, favor
y confiansa que vostra magestat se servia fer a
dits deputats y a tota aquella provínci[a], tingueren lo major júbilo que·s pot immaginar,
conciderant comensaven a tenir consolació las
desdichas y treballs que tant temps a esta // 382r
// part ha patit y pateix tota aquella província,
esperant dins breu temps vèurer lo fi de aquells
y gosar la pau y quietut tant desijada, emperò
no és estat Déu servit permètrer no duràs en ells
aquest contento, perquè dijous, die de la festivitat del Sanctíssim Cos preciós de Jesuchrist, que
sia alabat per a sempre, estant los deputats a la
desfilada en la iglésiaa major, hont eran los consellers de aquella ciutat, consistorialment, oynt
lo offici major, veren que a mig offici, dits consellers, ab pressa, se’n anaren de la iglésia.
Y tenint notícia que la causa era algun avalot se
havia mogut entre los sagadors, perquè los que
estavan de guarda havian volgut levar las armas
y nafrat o mort a algú d’ells, dits deputats, ab la
mateixa presa, se juntaren en la casa de la Deputació y, tenint allí avís que dits sagadors acudian
al pla de Sanct Francesch per cremar la casa del
lochtinent de vostra magestat, ab tota diligència, consistorialment ab las massas altas, a peu,
se conferiren en dita plassa de Sanct Francesch,
sens reparar en molts tirs que sentian y molta
gent que veyen fugir per lo carrer ample, los
quals los aconsellaven no y arribassen per lo perill imminent en què·s posaven, y en dita plassa
trobaren alguns religiosos de Sanct Francesch
que tenian lo Santíssim Sagrament devant la
porta de dit lochtinent, la qual estava tancada, y
veren allí los consellers y un gran número de sagadors avalotats, amb molts pedrenyals y altres
armes en las mans, cridant «visca sancta mare
iglésia», «visca lo rey», «muÿran traÿdors», y se
irritaren molt més, perquè allí havian mort un
sagador ab un tir disparat, segons se deya, de
casa de dit lochtinent, y també ab la nova que
havia vingut dels nous excessos han fet y fan
cada dia los soldats en lo Empordà, robant y
cremant iglésias ab lo Santíssim Sagrament, y
cases, y matant molta gent de aquell Principat,
ab la major immunitat que·s pot dir, comforme
en altre memorial se represente a vostra magestat. Y no obstant lo perill imminent corrian las
personas de dits deputats, se posaren al mig de
tota la // 382v // gent avalotada y ab lo millor
modo y seleritat possibles, ab molt treball y perill, los retiraren de aquell puesto fins a la Rambla, en lo loch ha hont solen estar dits sagadors,
a. a continuació ratllat parrochial.
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que·s devant lo portal de la Porta Ferrissa, molt
distant de la casa de dit lochtinent, a hont no
foren poderosos dits deputats a impedir no invadissen la casa del doctor Gabriel Berart, del
Real Consell, en la qual entraren y lansaren los
mobles per las finestras hi·n feren de tots un bell
foch en la Rambla, que sols pogueren impedir
dits deputats que no cremassen la casa. Y allí
se’n tornaren dits deputats, a casa de dit lochtinent, per a offerir-se-li a tot lo que fos del servey
de vostra magestat y seu, a hont trobaren las
portas y finestras tancadas y tres companyias de
la ciutat posades allí per orde dels consellers, per
guardar la persona y casa de dit lochtinent, y
que los pares de Sanct Francesch se’n tornaven
lo Sanctíssim Sagrament processionalment dins
la iglésia, la qual professó acompanyaven los
bisbes de Barcelona y Vich y la acompanyaven
també dits deputats y, a la que se’n tornaven en
companyia de dits bisbes, exint de la plassa de
Sanct Francesch, fra don Miquel de Torrelles y
Semmanat, del hàbit de Sanct Joan, governador
de las armas de la ciutat, digué a dits deputats
que, per seguretat y guarda de dit lochtinent y
de sa casa, convenia no se’n tornassen tant prest
y lo mateix los digueren dits bisbes de Barcelona y Vich. Y, encontinent, dits deputats se’n entraren en lo fossar de Sanct Francesch, aguardant lo que convindria fer. A hont, al cap de un
rato, reberen un recaudo de dit lochtinent, reportat per Feliciano Sayol, cavaller, dient-los
que lo comte de Sancta Coloma los demanava li
aconsellassen lo que havia de fer, y dits deputats, aprés de haver-ho conferit entre ells, li respongueren que·ls aparexia que seria molt gran
servey de vostra magestat que dit lochtinent
se’n anàs a la Dressana y de allí se embarcàs, offerint-li acompanyar-lo a hont sa excel·lència
fos servit.
Y havent, dit Sayol, referit a sa excel·lència la resposta de dits deputats, los portà altre recaudo
dient que a dit lochtinent li aparexia molt bé
lo consell dels deputats, y que anassen // 383r //
a sa casa per a traure’l d’ella. Y, encontinent,
dits deputats anaren a la casa de dit lochtinent, y
arribats devant la porta, los de dins obriren la
portalleta y baxà promptament dit lochtinent,
acompanyat de molts cavallers de la terra y alguns forasters, y dits deputats se’l posaren en lo
mig, ab les masses devant y se’n pujaren dalt en la
muralla de Sanct Francesch, y prenent lo camí de
la Dressana per la muralla y veren una galera que
venia molt terra-terra, y era més ensà de la Dressana, y dits deputats digueren a dit lochtinent
que era providència de Déu trobar-se allí dita galera, perquè sa excel·lència pogués embarcar-se
en ella, per a assegurar sa persona. Y sa excel·lència manà li fessen senyal per a que se acostàs a
la Dressana, y en lo punt que li hagueren fet se-
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nyal ab mocadors amaynà lo trinquet y girà envés la Dressana, a hont arribà dit lochtinent
acompanyat de dits deputats y cavallers fins a la
vora de la aygua y, allí, tornaren a insistir altra
vegada a dit lochtinent que se embarcàs ab dita
galera, la qual, fent-li nous senyals lansà la barqueta per a venir a terra, y dits deputats digueren a sa excel·lència que vés si volia que dits deputats restassen en sa companyia o que volia
que fessen en son servey, que ells estaven exposats a fer tot lo que sa excel·lència fos servit.
Y dit lochtinent los respongué que estimava
molt aquest servey y bons officis havian fets ab
què havian restaurat aquella província y que·u
scriuria a vostra magestat y que, pux ell estava ja
en la vora de la aygua, promptament se embarcaria y que se’n tornassen dits deputats per a
aquietar la gent; y dits deputats se despediren
de sa excel·lència, que eren entre una y duas horas passat migdie, y se’n tornaren en la Deputació y, al cap de mitja hora, arribà un patge de dit
lochtinent ab un recaudo per a dits deputats,
dient-los li fessen a saber en quin estat estaven
les coses y si·ls aparexia que se embarcàs ab tota
prestesa, offerint-se de nou a tot lo que sa excel·lència fos servit y li aparagués poguessen fer
dits deputats // 383v // en son servey, y dit patge respongué que dit lochtinent sols agradava
esta última resolució per a embarcar-se y que se
embarcaria promptament.
Y, al cap de tres horas anaren a la Diputació los
bisbes de Barcelona, Urgell y Vich, y digueren a
dits deputats que lo avalot se era molt augmentat perquè se havia dit que, de casa del marquès
de Vilafranca, havian mort un conseller, y que
tota la gent havia acudit a la Dressana, y dits deputats se’n anaren consistorialment ab les masses altes a la plassa de Sanct Francesch, per a
vèurer si ho podrian remediar, y enviaren dende
allí dos officials de la Deputació a la Dressana,
per saber lo estat del negoci, los quals encontraren a la porta a don Joan de Marimon, capità de
la companyia dels fusters qui estava en guarda
de ditas Atarassanas, hi·ls digué que ja tot estava
assossegat. Ab aquella relació dits deputats se’n
tornaren en casa de la Deputació per a acudir
des de allí a tot lo que fos menester, y per lo
camí, que serian entre sis y set, se digué que dit
lochtinent lo havian trobat mort al peu de la
muntanya de Munyuhich, junt a las rocas que
bat la mar. Y dits deputats enviaren als consellers, que també estavan junts en casa de la ciutat, per a saber la veritat, los quals los feren a saber que era de la manera que a dits deputats los
havian dit.
En lo temps que durà aquest avalot lo die del
dijous, la gent avalotada feren molts desòrdens,
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cremaren mobles de cases de alguns ministres y
mataren algunes persones, axí forasteres com de
la terra, y, en particular, uns criats del marquès
de Vilafranca, que·s deya havian tirat lo tir del
qual se pensavan era estat mort o ferit lo conseller, y també del sagadors n’i ha algunsa de
morts.
Lo endemà, a vuit del corrent, entre tres y quatre de la matinada, los consellers enviaren un
recaudo al deputat ecclesiàstich, dient-li que
juntàs consistori per a què los sagadors continuaven lo avalot, y dits consellers pensaven exir
per a sosegar-lo, y que // 384r // era convenient
hisquessen també dits deputats ab la major diligència.
Juntà lo consitori en la casa de la Deputació, entre las quatre y las sinch de la matinada, y estant
allí conferint la matèria, a les set hores, reberen
altre recaudo dels consellers, ab què·ls avisaven
que lo avalot passave avant y que ells partian per
a procurar tràurer fora los sagadors. Y, encontinent, dits deputats ab masses altes, consistorialment, a peu, se’n són anats a la Rambla y, ans de
arribar-í, han trobat los consellers ab los bisbes
de Barcelona, Urgell y Vich, y tots junts, fent
un cos, són arribats a la Rambla, a hont han
acudit també molt(s) religiosos de totas las religions, uns per una part y altres per altras, los
han encaminats fins a tenir-los fora las murallas
de la ciutat, de tal manera que, dels que estavan
junts, no han restats ninguns en la present ciutat, sinó alguns que estaven escampats, que se
estant fent diligències per a traure’ls.
Assò és ab puntualitat lo que ha passat fins en
aquest punt, que són las onse de dematí, ab què
restan dits deputats y tota la província ab grandíssim desconsuelo y perill per momentos de
perdre’s tot. Suplican a vostra magestat dits deputats sia servit manar se apiadeu de aquella,
provehint de remey ab tota promptitut, que dits
deputats estan molt attents al servey de Déu, de
vostra magestat y beneffici del Principat, y no
faltaran may, com a tants fahels vassalls, a tot lo
que vostra magestat serà servit manar-los.»
Divendres, a VIII. En aquest die se anaven continuant dits avalots. En aquest mateix die dits senyors deputats reberen en lur // 384v // consistori, de part dels senyors consellers, per medi de
don Francisco de Surribas y Jaume Damians, la
embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Havent entès lo savi
Consell de Cent que los sacrílegos effectes dels
soldats se continuan en esta província, cremant
a. alguns corregit, damunt de haguts.

novas iglésias y lo Santíssim Sagrament y cometent altres atrocitats y delictes en una província
tant cathòlica, que ha sempre expel·lit d’ella als
que la (han) volguda contestar en esta rahó,
conciderant dit Consell la obligació que, per
tots los provincials de aquestos Principat y comtats uniformament comú, de exir promptament
ab armes a afavorir als temples sagrats y a la defensa de la immunitat d’elles y acabar de una vegada ab tant mala y perniciosa gent, ha deliberat a vuit del corrent que, de part d’esta ciutat,
se diga a don Ramon Calders, protantveus de
general governador de sa magestat, que, per a defensar las iglésias y temples sagrats hisca promptament en nom de sa magestat contra los soldats, que aquesta ciutat li assistirà ab un copiós
número de gent armada, significant-li que entén que las demés ciutats, vilas y lochs de aquestos Principat y comtats faran consemblant assistència y ajudaran a obrar tant del servey de
Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat, fins a
pèrdrer tots nostres vides y hasiendas, servint
per assò la ciutat las cartas convenients y, axí,
suplique a vostra senyoria sie servit de obrar en
rahó de assò los bon(s) effectes que se esperen
perquè se alcanse aquest fi.»
E ses senyories respongueren que, per sa part,
farian tot lo que podrian en orde a què los excessos comesos per los soldats en las iglésias de
aquesta província fossen sprimits y castigats perquè de aquí al devant no·s continuen.
385r

En aquest mateix die ses senyories reberen un
recaudo dels senyors inquisidors, per medi del
secretari Fonolleda, offerint-se dits senyors inquisidors a tot lo que fos de conveniència y utilitat de aquest consistori y de cada hu dels consistorials y, en conseqüència, de aquesta offerta,
dit secretari donà a dits deputats cartas que
scriuen dits inquisidors al rey, nostre senyor, al
inquisidor general y altres, en orde a les coses
presents y bons officis que han fet y continuen
los Deputats.
Dissabte, a VIIIIo. En aquest die ses senyories,
per medi del scrivà major y secretari del dit General, enviaren un recaudo als senyors inquisidors, agrahint-los la mercè havia rebuda lo die
de aÿr ab lo recaudo y cartas enviades per medi
del secretair Fonolleda, offerint-se a tot lo que
sia convenient de aquell sanct tribunal y de dits
senyors inquisidors, promptes y aparellats.
En aquest mateix die, anant-se continuant lo
avalot ab gran excés, de tal manera que lo savi
Consell de Cent se ajuntà a les set horas de matí
y, per remediar aquell, fonch resolt que, attès
los soldats alojats en lo Empurdà van continuant los excessos ab tant gran excés que no
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perdonaven la vida, no sols a ningun home natural, però ni a les dones y criatures, trahent los
ulls a les velles y las jóvens se les ne aportaven ab
les companyies, resolgué que lo conseller en cap
hisqués a Sanct Andreu ab una tropa de soldats
de mil hòmens naturals, a effecte de anar a la
ciutat // 385v // de Gerona a socorrer-la, que·s
deya los soldats la volian anar a sitiar a fi y effecte de matar y tràurer del present Principat los
enemichs de la sancta fe cathòlica, com de fet
hisqué ab molt gran número de gent pagada per
la ciutat y lo senyor conseller ters pujà ab un cavall ab la gramalla de domàs, acompanyant-lo
los senyors don Berenguer d’Oms y molts altres
cavallers aa cavall, y cercà tota la ciutat, ab lo
acompanyament següent, ço és, que devant
d’ell anava una companyia de moscaters, gent
granada y aprés vint-y-sinch o trenta fileras de
cavallers y gent de lustre de la present ciutat, ab
xussos al coll, y aprés venia dit senyor conseller,
aprés unas quantas fileras de moscaters y aprés
altres tantas fileras de cavallers ab xussos, tot
gent lúsida de mercaders y ciutadans, y aprés
una companyia de cavalls y, ab esta forma passejà tota la ciutat y procurà tràurer tota la gent
avalotada de la present ciutat. Fonch cosa de
vèurer.
Nota: La gent avalotada des de set del corrent
fin lo die present cremaren les coses següents:
Primo cremaren tots los mobles de la casa del
doctor micer Gabriel Berart, del Real Consell,
la qual estava a la Rambla, prop de la font, y ell
fonch mort a punyalades, no obstant era capellà. Ítem los mobles de la casa del doctor micer Raphael Puig, del Real Consell Criminal,
que estava al cap de la devallada dels Leons.
Ítem los mobles de la casa del aguasil Montredon, que estava en lo carrer Ample, prop la
Mercè. Ítem los mobles de la casa del doctor
Phelip Vinyes, qui estava en lo carrer de la carniceria d’en Sorts. Ítem los mobles de la casa de
don Garau Guardiola, qui la tenia en la plassa de
Sancta Anna. // 386r // Ítem los mobles de la
casa del doctor Mir, del Real Consell, que estava cerca de Sant Just. Ítem los mobles de la casa
de micer Lu ýs Ramon, del Real Consell, qui estava devant la casa del marquès de Aytona. Ítem
los mobles de la casa del doctor Joseph Massó,
del Real Consell, qui estava prop la plassa de
Beseya. Y també cremaren los mobles de casa de
Lorens Ronís, ciutadà honrat de Barcelona, qui
estava en lo carrer del Hospital, devant la capella del Àngel Custodi, los quals cremaren perquè havia volgut defensar la crema dels mobles
del doctor micer Lu ýs Ramon, del Real Consell, qui li era cunyat, y havia mort per dita rahó
a un sagador. A esta crema succehiren vuit o
a. a cavall interlineat.
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deputats nos han ordenat representàssem a vostres senyories, ab la finesa que en las matèrias
dels soldats y altres del servey de sa magestat, de
la província y de vostres senyories han acudit
sempre y, axí, ab la mateixa continuaran en esta
occasió en servir a vostres senyories, obrant tot
lo que·ls serà possible.»

nou morts de uns y altres. Y lo no haver mort a
tots los doctors del Real Consell fonch no haver-los trobats, que si·u haguessen, no obstant
s’i feren moltas diligèncias, los hagueren morts
a tots.
En aquest mateix die anaren ses senyories consistorialment en las Atarassanas de la present
ciutat, per a vèurer quinas obras necessàrias se
havian de fer en dita Atarassana, attès que, per
part dels senyors consellers, ab recaudo particular, los havian fet a saber la necessitat hi havia en
ditas Atarassanas de fer-s’i alguns remiendos per
custòdia, axí de ditas Atarassanas com de la present ciutat.
386v

E tornats dits embaxadors referiren a ses senyories com ells havien explicada la dita embaxada y
que sa senyoria havia respost que agrahïan molt
a sa senyoria lo bon cuydado tenia en orde a estas matèrias y que confiava que·l continuarian
com de sa senyoria se esperava y la necessitat ho
demanava. En aquest mateix die, vaccant lo offici de vidrier de la present casa per mort de
Francesch Carantella, anomenà a Joseph Andreu, vidrier, ciutadà de Barcelona, sens salari
algú, y manaren ses senyories que la present nominació fos continuada en lo present dietari. En
aquest mateix die lo conseller ters de la present
ciutat passejà la ciutat a cavall en companyia de
la noblesa d’esta ciutat, part a cavall y part a
peu, seguint-lo tres o quatre companyias de arcabussers y moscaters, aportant a la mà dreta lo
regent la vegueria de Barcelona que en lo temps
del avalot havia estat amagat. Y los de la ciutat
se alegraren molt que lo avalot estés assossegat y
lo veguer hisqués a lum, perquè en ella no·y havia ningú que administràs justícia.

Dilluns, a XI. En aquest die los senyors deputats
reberen en llur consistori de part de la present
ciutat, per medi de Francesch Joan de Vergós y
micer Pere Joan Rossell, ciutadà, la embaxada
del tenor següent, la qual explicaren primer de
paraula y aprés donaren en scrits del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Ha entès aquesta ciutat
que los soldats que són en aquesta província
continúen sos incendiaris effectes en cremar las
iglésias y fer las demés atrocitats en los provincials que són notòrias y se explicaran a vostra
senyoria, al reparo dels quals demana la necessitat se acuda promptament. Suplica esta ciutat a
vostra senyoria sie servit de ajudar a la defensa
de las iglésies y en servey de sa magestat ab la
prestesa possible per tots los medis que convindran y aparexerà sie(n) de més conveniència.»
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En aquest die los senyors deputats y oÿdors, a
occasió de la embaxada feta lo die present a ses
senyories de part dels molt il·lustres senyors
consellers per a conferir y tractar las matèrias
que aquélla conté, han resolt nomenar divuit
personas, sis de cada estament, a fi y effecte de
vèurer lo que ses senyories devian fer acerca de
las cosas contengudas en dita embaxada. Y axí
foren anomenades las personas següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors: il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Vich, lo abat
Salavardenya, lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, lo ardiaca del Viver, lo canonge Gerona, de Lleyda,
don Lorens de Barutell, canonge de Urgell; per
lo estament militar, los senyors: don Francisco
Vilalba, don Pedro Aymerich, don Joan Semmanat, Francesch Puigjaner, Pheliciano Sayol,
Joseph de Corbera; per lo estament real, los senyors: conseller segon, Jacinto Sala, Antoni
Càrcer, Balthezar Càrcer, Diego Bisbe Vidal,
Ramon Romeu.
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Dimars, a XII. En aquest die ses senyories ajuntaren la Divuytena y en ella se discorregué largament acerca de la matèria contenguda ab la embaxada lo die de aÿr feta a ses senyories per la
ciutat. Hi·s resolgué que lo senyor deputat militar vaja en companyia del senyor conseller y ve-

E ses senyories respongueren que ells mirarien
lo paper y tornarian resposta a sa senyoria, y que
estimaven la mercè y honra los feyen y que, en
tot lo que porian, acudirian ab molta voluntat.
En aquest mateix die ses senyories, per medi
dels nobles don Jaume Falcó y don Joseph de
Ardena, enviaren als senyors consellers una embaxada contenint la resposta feyen dits deputats
a la embaxada que, per part de dits senyors consellers, los era estada feta lo die present, la qual
embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Francesch Joan de Vergós y lo doctor Pere Joan Rossell han reportat
de part de vostres senyories est matí una embaxada donant // 387r // avís als deputats del General de Cathalunya que los soldats són en esta
província continúan en cremar las iglésias y fer
las demés atrocitats en los provincials, que són
notòrias, suplicant-los vullan ajudar a la defensa
de les iglésies y en servey dea sa magestat. Dits
a. a continuació ratllat esta Des.

1040

guer de Barcelona, passejant la ciutat, per donar
calor a la justícia. En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors, per lo propi que lo Sagrat Concili Provincial enviave a sa magestat per
los negocis corrents, enviaren als embaxadors
del General un memorial per a sa magestat, còpia del qual manaren fos continuat en lo present
dietari y és del tenor següent:
«Señor. Los diputados del General de Cathaluña
sienten, como es razón, qualquier descontentamiento de vuestra magestad, a quien de nuevo offrecen toda demostración y satisfación como a su
señor y rey natural y que, de su parte, se procurará la pacificación y quietud de la provincia con
fieles y affectuosas diligencia y que, para que com
más acomodado temperamento, se vajan disponiendo los negocios, suplican a vuestra magestat,
con todo respeto, sea servido darles licencia de que
se continúen las disposiciones de sus buenos desseos
en la misma conformidad que fue servido de dársela y tener por bien, por su orden y carta,con que
honró aquel Principado, su fecha en 30 de mayo
passado y, mandar vuestra magestad imbiar //
388v // persona de la auctoridad, capacidad y talento que vuestra magestad sea servido en lugar
del conde de Santa Coloma, levando vuestra magestad entendido que será muy de su real servicio
que las materias se ajusten por ministros que no
estén ofendidos ni tocados de ofensiones particulares y, para que vuestra magestad entienda quan
devotos están a su servicio, si el francés intentare
inquietar los condados de Rossellón y Cerdaña,
siendo vuestra magestad servido, se ofrecen salir
al opuesto, con la fidelidad, valor y amor que
vuestra magestad experimenta y con el que siempre ha mostrado este Principado.»
Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories
ajuntaren la Divuytena elegida per les coses corrents. Y aprés de haver tractat largament, fonch
resolt que lo senyor deputat militar hisque públicament en companyia del senyor conseller
ters y del veguer de Barcelona per la ciutat per
alegrar lo poble, y que·s convocassen las personas dels tres estaments per lo endemà a las deu
horas en la present casa per a donar-los rahó de
las cosas corrents y del que ses senyories han
obrat en tots los dies ha durat lo avalot y foren
posat en exequució ab la forma següent.
En aquest mateix die, en la tarda, lo consistori
se ajuntà en la present casa, a hont vingué lo senyor deputat militar a cavall, portant en los pits
una banda de domàs carmesí ab lo escut del General, ab son cavall, hon vingueren més de cent
cavallers ab sos cavalls, tots posats a la soldadesca, armats ab ses pistoles. Y quant foren las quatre tocadas pujaren tots a cavall y anaren en casa
de la ciutat, hont los aguardava lo senyor conse1041

ller ters y lo veguer de Barcelona. Y ab lo acompanyament de tota la cavalleria de Barcelona,
anant devant una companyia molt copiosa //
389r // de moscaters, hisqueren de la casa de la
ciutat y passejaren tota Barcelona ab molt gran
alegria y regosijo. Y aprés se’n anaren cada hu
en sa casa. Fonch cosa de vèurer, anant lo senyor veguer a mà dreta de tots, a la mà esquerre
lo dit senyor conseller y en lo mig lo senyor deputat militar.
Dijous, a XIIIIo. En aquest die ses senyories
ajuntaren les persones dels tres estaments, cridats del die de aÿr, en la qual entrevingueren las
persones dels tres estaments següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich, los senyors: bisbe de
Barcelona, bisbe de Urgell, bisbe de Vich, lo
abat Salavardenya, lo abat de Sanct Pere de
Roda, lo abat de Sanct Pau, lo abat de Sanct
Salvador de Breda, lo doctor Pau del Rosso de
Gay, canonge de Barcelona, don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, lo doctor Hierònyim
Roig, sacristà major y canonge de Barcelona,
don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona,
don Galceran Semmanat, canonge de Barcelona, lo doctor Jaume Cahorts, canonge de Barcelona, // 389v // Fructuós Bisbe Vidal, canonge
de Barcelona, lo doctor Hierònym Besora, canonge de Lleyda, lo doctor Francesch Gerona,
canonge de Lleyda, don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, fra don Francisco Monpalau, del orde de Sanct Bener, lo doctor Diego
Palau, canonge de Vich, Joseph del Viver, ardiaca y canonge de Elna, lo doctor Vicents Préxens, cabíscol y canonge de Lleyda, fra diego de
Boxadors, del hàbit de Sanct Joan; per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Phelip de
Surribas major, Francesch Xammar, don Jayme
de Erill, Hierònym Miquel, Joan Carreras, don
Bernat Çalbà, don Joachim Margarit y Reguer,
Nuri Joan de Vergós, Jaume Ros, don Joseph
Descamps, don Joseph Amat, Àngel del Paz,
Alexandre de Boxadors y Busquets, Francesch
Ferrer, don Francisco d’Oms, don Joan de Argensola, don Joan de Marymon, don Hierònym
Tamarit, // 390r // Francesch Puigjaner, don
Phelip de Farrera, don Francisco Gravalosa,
Pheliciano de Sayol, Joachim de Malla, Narcís
Ramon March, don Garau Reguer, Joseph Jover, Joseph Soler, don Phelip de Surribas, menor, Francesch Joan de Vergós, don Berenguer
d’Oms, don Agustí Guilla, don Francisco de
Cruÿlles, don Lu ýs Descallar, don Lu ýs Sancts,
don Ferando Fivaller, Diego de Vilanova, don
Miquel de Cardona, don Pedro de Erill, Gaspar
Sinispleda, Miquel Joan Tavarner, Miquel Ramon, micer Francesch Graell, don Raphael Casamijana, Hierònym Nadal, Lu ýs València, don
Ambròs Gallart, Miquel de Maduxas, don Fran-
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cisco de Vilanova, // 390v // don Juseph Biure y
Margarit, don Pedro Aymerich, don Jayme Falcó, don Phederich Desbosch, Joan Francesch
Despujol, Joseph Corbera, don Joan Semmanat; per lo estament real, los senyors: conseller
segon, micer diego Riu, Agustí Dalmau, Joseph
de Urrea, Antoni Magarola, Joseph Ximenis,
Joseph de Navel, micer Joseph Fontanella, Diego Bisbe Vidal, Joseph Molins, Pau Berthola,
Ramon Romeu, Antoni Càrcer, Agustí Pexau,
Jacinto Sala, Lorens Roïns, Làtzer Iglésies, micer Gismundo Boffill, micer Francesch Aguado.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo comte de Sancta Coloma, lochtinent de sa magestat, que Déu guarde, // 391r // als setze del corrent mes nos envià
a cercar hi·ns donà carta de sa magestat, dada en
Madrit a trenta de maig, en resposta del que li
teniam scrit de succès de la extracció dels presos
de la presó de la present ciutat, la qual carta se
llegirà a vostra senyoria. Y per occasió del avalot
que succehí en esta ciutat als set del corrent mes
de juny despatxàrem un propri ab conformitat
de la ciutat per a sa magestat, enviant-li un memorial y carta, donant rahó del estat ab que dita
ciutat se trobava y del que, per nostra part, se
havia obrat, comforme veurà vostra senyoria del
memorial que·s legirà, que remeterem a nostres
embaxadors per a que, reduït en bona forma, lo
donassen a sa magestat, estant des de dit die en
avant sempre junt en constre consistori, obrant
segons no·s aparexia demanava la necessitat. Y a
onse de dit mes los consellers nos enviaren la
embaxada que·s legirà a vostra senyoria, ab la
resposta que encontinent férem. Y per desijar
acertar en matèrias de tanta importància deliberàrem de elegir divuit persones dels tres estaments per a que nos aconsellasen lo que deviam
obrar en servey de sa magestat, quietut de la
província y beneffici d’esta ciutat. Los quals,
aprés de haver tingudas diferents juntas, conferides les coses, nos han aconsellat que deviam
scríurer a las ciutats, vilas y lochs del present
Principat, exortant-los y suplicant-los que, per
tots los medis possibles, procuren en lo esta
d’estas cosas acudir al major servey de sa magestat, quietut d’esta província, comforme ab la
carta que·s legirà a vostres senyories més largament se conté. Y també nos han aconsellat que,
de pecúnies del General, prometéssem premi al
qui descubriria la mort de dit comte de Sancta
Coloma, inseguint en açò los exemplars de la
present casa en casos de mort de persones de
molt menor títol; y que, per al die y hora present, ajuntàssem a vostra senyoria perquè // 391v
// enteses totas estas cosas nos aconsellassen lo
que deviam fer, tant en lo que per dita Divuyte1042

na no és estat aconsellat com en tot lo demés.
Per ço nosaltres proposam a vostra senyoria tot
lo sobredit, per que·ns fassa mercè de aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en las cosas occorrents, que ab lo consell de vostra senyoria,
tenim confiansa de acertar lo mayor a servey de
Déu, Nostre Senyor, servey de sa magestat y beneffici de aquest Principat.»
E legida la dita proposició, lo dit conseller segon prengué còpia de la dita proposició y del
vot fet per lo senyor bisbe de Barcelona y demés
papers referits en dita propsició per a consultar
aquella ab sos companys. Y al cap de una estona,
tornà y aportà son vot en scrits, lo qual fou legit
en presència de dits brassos. Y encontinent los
dits senyor de dita junta votaren quiscú d’ells
per son orde, ab molta maduresa y, oÿda la proposició feta per ses senyories y les escriptures legides, attenent a que sa magestat, Déu lo guarde, ab sa carta de trenta del passat, pose en mà
de sa senyoria la bona direcció dels negocis ocorents, reservant castigar ab brevedat los delictes
comesos per los soldats per persona o personas
de la Corona, a satisfacció de la justícia, aconsellaren a dits senyors deputats y oÿdors y a son
consistori que, ab tota diligència se envie la carta que sa senyoria té feta y ordenada per a las
ciutats, vilas y demés universitats de aquest
Principat, hi·s suplica a la ciutat sia servida scriurer a las demés ciutats en conformitat de la dita
casa y que promptament mane sa senyoria publicar cridas per a descobrir la mort del senyor
comte de Sancta Coloma, lochtinent general y
capità general del rey, nostre senyor, en aquest
Principats y comtats, ab premi de sis mília lliures.
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors, posant en exequució la resolució presa en
los braços tinguts lo die present, // 392r // per
medi de fra Miquel Salavardenya, abat de Sanct
Miquel de Cuxà, don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, lo doctor Francesch Gerona,
canonge de Lleyda, don Joachim Margarit y de
Reguer, don Pedro Aymerich, Francesch Puigjaner, donsell, Jacinto Sala, Diego Bisbe Vidal y
Joseph Ximenis, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren una embaxada solempne als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del General
de Cathalunya han estat y estan tant atents a la
quietut d’esta ciutat y Principat que, en conformitat de vostra senyoria, han obrat en totas las
occasions que estos dies se han offert lo que per
part de vostres senyories los és estat demanat y
lo demés los ha aparegut convenir segons la necessitat. Lo die de 22 de maig proppassat, que

succehí la extracció dels presos, cridats per los
molt il·lustres senyors consellers, que exian per
a assosegar la gent forastera que era entrada,
hisqueren també dits deputats consistorialment
y obraren, tots junts, tant bons effectes que, ab
breu temps, tragueren de Barcelona tota la gent
forastera que era entrada y restà esta ciutat deslliurada del perill en que·s trobava y, encontinent avisaren a sa magestat. Y després, a sis del
corrent, reberen una carta de sa magestat, dada
en Madrit a trenta de maig, comforme altra ne
rebé vostra senyoria lo mateix die, com veurà
vostra senyoria ab dita carta dels deputats, que·s
legirà. Stant dits deputats diligenciant las matèrias per a aconsellar a sa magestat lo que demanava ab sa carta, succehí lo avalot de dijous, //
392v // a set del corrent,a mogut per los sagadors, en lo qual die, en la matinada, acudiren
dits deputats al pla de Sanct Francesch, a hont
se era mogut, y trobaren ja a dits senyors consellers y, tots junts, anaren retirant los sagadors
fins al portal de la Porta Farrissa, que·s lo puesto
a hont acostumen estar. Y després, tot aqueix
die y lo següent, se valgueren dits senyors consellers y deputats de tots los medis los aparagueren a propòsit per assosegar dit avalot, comforme veurà vostra senyoria ab lo memorial que
enviaren als embaxadors, per a que reduït en
bona forma lo donassen a sa magestat, junt ab
una carta de crehensa, que tot se llegirà. Des de
dit die de vuit del corrent, dits deputats han estat sempre junts en son consistori, obran segons
los senyors consellers los anaven advertint y segons los aparexia convenir. Y per haver rebut a
onse del corrent una embaxada de dits senyors
consellers ab que·ls demanaven ajudassen a la
defensa de las iglésias en servey de sa magestat,
ab la prestesa possible, no contents de la resposta que encontinent se’ls donà, ab que se offeriren a continuar las diligèncias que fins aquéll die
tenian fetas, juntaren divuit personas dels tres
estaments, per a que·ls aconsellassen lo que devian fer. Y aprés de algunas conferèncias, aconsellaren a dits deputats que devian scriurer a las
ciutats, vilas y lochs del Principat, exortant-los
que per tots los medis possibles procurassen
aquietar la província, cada hu en son districte,
comforme en la carta que·s legirà veurà vostra
senyoria. Y també nos han aconsellat que, de
pecúnies del General, prometessen premi al qui
descobriria la mort del senyor comte de Sancta
Coloma, y que esta resolució la proposàssem en
brassos, perquè, acerca d’ella y tot lo demés que
aparegués convenir, aconsellassen a dits deputats. Aquest matí han tingut dits deputats junta
de brassos, la qual nos ha aconsellat que enviassen las ditas cartas y que // 393r // promptament
fessen publicar cridas per descobrir la mort de

dit comte de Sancta Coloma ab premi de sis mília lliures, y que suplicàssem a vostra senyoria
los fassa mercè de acompanyar las ditas cartas
scrivint a las ciutats, vilas y lochs lo mateix. Dits
deputats, desijosos de acertar al mayor servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici
de aquest Principat, represent tot lo sobredita a
vostra senyoria y suplican sia servit manar acompanyar las cartas dedits deputats ab altres de
vostra senyoria, perquè en tot se procehesca ab
la mateixa conformitat, y que si se offereix cosa
de nou en que aparega degan dits deputats fer
algunas diligèncias, sien axí mateix servits manar-los-ho advertir, que en tot acudiran ena lo
que pugan y procurar la quietut d’esta província.»

a. a continuació ratllat reberen una carta.

a. a continuació ratllat tot.
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E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havian
reportada la dalt dita embaxada a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent, la qual los havian explicada primer de paraula y aprés donada
en scrits, de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat. Y aprés de haver-la manada legir, ab alta veu en dit savi Consell de Cent, juntament ab los demés papers, respongueren a
dits senyors embaxadors, que ells tractarian ab
dit savi Consell de Cent lo contengut ab dita
embaxada y que de la resolució se pendria ne
donaria avís a ses senyories.
En aquest mateix die los senyors deputats, posant en exequució lo contengut en la resolució
presa en los brassos del die present, manaren fer
y publicar per los lochs sòlits y acostumats //
393v // de la present ciutat ab veu de pública crida las cridas del tenor següent:
«Ara oÿats tothom generalment què us notifiquen y fan a saber de part dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya en
Barcelona residints. E per desliberació ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes en lur
consistori, lo die present que comptam a quatorse de juny 1640, feta inseguint en açò lo vot
y parer de las personas dels tres estaments que,
com a notícia de ses senyories sie pervingut que
a set del dit mes de juny, a las sis horas de la tarda, poch més o manco, sie estat trobat mort lo
excel·lentíssim comte de Sancta Coloma, lochtinent y capità general en lo present Principat y
comtats, sota la capella de Sanct Bertran, en las
rocas que bat la mar. Hi·s tem que dita mort no
la hagen perpetrada alguns fills de perdició, lo
que serie detestable delicte y digne de que
aquest Principat ne fes lo sentiment a que la innata fidelitat ab que ha servit sempre a sos reys y
senyors los obligan, procurant que los delin-
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qüents no sien ab condignes penes putis y castigats ab càstich molt exemplar. Per ço, ab tenor
de la present pública crida, offereixen dits senyors deputats y oÿdors de comptes a qualsevol
persona o personas de qualsevol estat, grau o
condició sien, que descubriran y posaran en mà
de la justícia los delinqüents, encontinent que
aquélls seran condempnats en la pena ordinària
de tant grave y atròs delicte y la sentència serà
exequutada, donar sis mília llures, moneda barcelonesa, una vegada tantsolament, de pecúnies
del General. E per que las ditas cosas vingan a
notícia de tots manen ses senyories sia publicada
la present pública crida per los lochs acostumants de la present ciutat y altres ciutats, vilas y
lochs del present Principat y comtats. Francesch
de Tamarit.»
«Fonch feta ya publicada la present pública crida per // 394r // los lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona a quatorse de juny,
1640, de las sinch horas de la tarda fins a las set,
per mi, Francesc Serra, trompeta del General.
Francesch Serra.»
Divendres, a XV. En aquest die lo magnífich
Lu ýs Amill, en Barcelona populat, com a procurador del magnífich micer Francesch Lunes,
doctor en quiscun dret, ciutadà de Barcelona,
tenint lo offici de credenser dels salaris majors y
menors dels doctors de la Real Audiència en
aquest Principat, com de sa procura consta en
poder de Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, a trenta-hu de juliol 1638. En dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories ha renunciat en mà y poder de
ses senyories, lo dit offici de credenser de dits
salaris dels doctors de dit Real Consell, que dit
son principal obté en favor de ell, dit Lu ýs
Amill, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici pertanents, attés dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar, que dit son
principal ho rebrà a singular gràcia y mercè de
ses senyories. E ses senyories respongueren que
admetian la dita renunciació sí y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona.

Cent, lo die de aÿr, en conformitat del que per
part de vostra senyoria ab embaxada solempne
fonch representat en lo dit savi Consell de Cent
dit die de aÿr, se deliberà se scriguessen las cartas convenients a las ciutats, villas y lochs de
Cathalunya, comenten lo fer y minutar aquéllas
y lo demés que en orde a la dita embaxada per
vostra senyoria feta y matèria en ella contenguda se déu fer als consellers y Vintiquatrena de
Guerra, ab plenitut de poder; y que dita deliberació se fassa a saber a vostra senyoria.»
E ses senyories respongueren que estimaven
molt a dits senyors consellers y savi Consell de
Cent la mercè los feyen en cooperar ena lo
scriurer las cartas a las ciutats, vilas y lochs del
present Principat y que, offerint lo cas, ab la mateixa conformitat servirian a la ciutat.
Diumenge a XVII. En aquest die, a las quatre de
la tarda, hisqué de la present casa lo senyor deputat militar a cavall, ab la massa devant, acompanyat de molta // 395r // cavalleria y noblesa. Y
se’n anà en casa de la ciutat, a hont lo estava
aguardant lo senyor conseller ters y lo veguer de
Barcelona; y pujaren tots a cavall y anaren per
tota la ciutat, anant lo veguer a mà dreta y lo
senyor conseller a mà esquerra y lo senyor deputat en lo mig, fonch cosa de vèurer, ab sos
trompetas y atambors; y manaren se’n fes nota
en lo present dietari.
Dilluns, a XVIII. En aquest die los senyors deputats anomenaren en hortolà de la present casa a
Joseph Cases, hortolà, lo qual ha promès tenir
en conreu lo hort de la present casa ab la forma
que lo quòndam son pare, qui morí en servey
del General, lo tenia.
En aquest mateix die los senyors deputats reberen en lur consistori, de part dels senyors consellers la embaxada davall continuada, representada per Diego de Vergós, donsell y Antoni
Saguí, ciutadà honrat, la qual explicaren primer
de paraula y aprés donaren per scrits del tenor
següent:

«Molt il·lustre senyor. En lo savi Consell de

«A 16 del corrent se llegiren en lo savi Consell
de Cent dues cartes, una de mossèn Pau Boquet, embaxador d’esta ciutat, y l’altra de fra
Bernardino de Manlleu, caputxí, scrites a dotse
del mateix, acusant la de fra Bernardino tres
punts que, ab altra que havia scrit a vostra senyoria y manà vostra senyoria legir per son secretari en lo mateix Consell, deliberà aquéll que
la censura del que contenen // 395v // ditas dos
cartas fos comesa, com la cometé, als senyors
consellers y Vintiquatrena de Guerra, per a que

a. a continuació ratllat prestat.

a. en interlineat.

En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori de part dels molt il·lustres senyors
consellers, per medi de // 394v // don Francisco
Sala y micer Francesch Aguiló, ciutadà honrat
de Barcelona, la embaxada del tenor següent:
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tinguen les juntes continuades y conferèncias
convenients del que continen dites cartes y del
que desija obrar esta ciutat en servey de sa magestat donassen notícia a vostra senyoria y que
vostra senyoria, en conformitat d’estas dos casas
y per a la bona direcció de las matèrias sie servit
donar a esta ciutat, com ab esta lox ý suplicam,
les advertències que aparexeran a vostra senyoria convenir, axí en lo tocant al que novament se
ha de scríurer en Madrit, com en lo demés que
en esta rahó se haurà de diligenciar, comunicant
la una casa a la altra los papers que tindrà y farà,
per a que igualment y ab una mateixa conformitat se attinga al major servey de sa magestat y
al beneffici de las matèrias y d’esta província,
com ho suplique y ho espere de vostra senyoria
aquesta ciutat.»
E ses senyories respongueren que servirien a la
ciutat ab molta voluntat y puntualitat, comforme havia sempre acostumat esta casa en totas las
occasions se eren offertas.
En aquest mateix die ses senyories reberen un
propri de la ciutat de Gerona, ab lo qual se donà
notícia a ses senyories del apreto en que estava la
vila de Perpinyà per rahóa dels soldats que volian
entrar en dita vila. Encontinent ajuntaren las
persones dels tres estaments y entrevingueren
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: fra don Francisco Pons, abat de
Sanct Pere de Rodas, doctor fra don Jaume Meca, abat de Sanct Salvador de Breda, doctor Joseph del Viver, ardiaca de Vallespir y canonge de
Elna, doctor Vicents Prexens, cabíscol y canonge de Lleyda, fra Jacinto de Monclús, prior de
Arlès, doctor Diego Palau, canonge de Vich, //
396r // don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, Joan Caxas, cononge de Elna, doctor Pau
del Rosso, degà y canonge de Barcelona, fra don
Francisco Monpalau, monjo y sacristà de Ripoll,
doctor Gervasi Granell, doctor Pere Joan Pleya,
Francisco Ximenis, don Joachim Carbonell,
doctor Jaume Corts, ardiaca de Sancta Maria,
Miquel Joan Boldó, doctor Diego Jover, ardiaca
de Vallès, don Galceran Semmanat, Joseph Rovira y Boldó, doctor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge, Fructuós Bisbe Vidal, fra Miquel Soler, abat de Sanct Pau, canongesb de Barcelona, doctor fra Joseph Porrassa, abat de Nostra Senyora de Arlès, fra don Phelip de Lentorn,
infermer de Sanct Steve de Banyoles; per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba,
protector del bras militar, Domingo Moradell, Anton Descallar y Roset, Francesch Xammar, Joseph Jover, don Francisco Gravalosa y
Amat, don Joan Semmanat, // 396v // don Frana. a continuació ratllat de la vil.
b. canonges de Barcelona interlineat al marge dret.

cisco d’Orís, don Joseph Descams, don Juseph
Olmera, don Anton Cassador, don Francisco
Junyent y de Pons, don Phelip Roger, don Fernando Fivaller, Àngel del Paz, don Jaume Falcó, Narcís Ramon March, Ramon del Paza, don
Joseph Çacosta, don Lu ýs de Peguera, don
Francisco Çacosta, don Miquel Sans, Joseph
Xammar, don Jacinto Vilanova, don Pedro Aymerich, Magí Ramon de Gualbes, Joan Francesch Despujol, don Garau Reguer, Miel de
Maduxer, don Lu ýs de Tormo, don Francisco
de Vilanova, don Ambròs Gallart, Gabriel Antoni Bossa, don Hierònym Tamarit, Matia de
Sanctjoan, Hugo de Sanctjoan, // 397r // don
Phelip Vilana, don Ramon Çalbà, don Jaume de
Cardona, don Bernat Çalbà, Alvaro Antoni Bosser, Feliciano Sayol, don Joachim Margarit, Alexandre de Boxadors y Busquets, Francesch Serra, don Joseph de Pau, Joseph Corbera, senyor
de Linàs, Hierònym de Areny, don Phederich
Bosch, don Joseph Clariana, don Francisco Junyent, Ramon Spuny, Joan Carreras, don Juseph de Pinós, don Joan de Argensola, don Joseph Ripoll, Pau Amat, major, Rafel Ferrer,
Francesch Joan de Vergós; per lo estament real,
los senyors: conseller segon, Ramon Romeu,
micer Francesch Aguiló, Francisco Vila, micer
Gismundo Boffill, // 397v // Hieròniym Novell,
Joseph de Urrea, Paru Bertrolà, micer Diego
Riu y Agustí Dalmau. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Las cartas que legiran,
rebudas en aquest punt, y lo que ellas contenen,
proposam a vostra senyoria, a qui suplicam sia
servit en cas tant grave y apretat, aconsellar-nos
lo que devem fer y obrar, que ab lo acertat consell de vostra senyoria estas matèrias se encaminen a major glòria de Déu, servey de sa magestat, pau y quietut e consolació de la vila de
Perpinyà y de tota aquesta província.»
E legida la dita proposició y cartas, dit senyor
conseller prengué còpia de aquélla y de las cartas y se’n anà en casa de la ciutat. Y al cap de un
rato tornà y portà son vot en scrits, lo qual
fonch llegit en los dits brassos. Los quals foren
de vot y parer que, attesa la gravedat de la matèria y los senyors consellers havian manat tocar a
Consell de Cent y que ja se estava congregant,
que los presents brassos no·s disgregarian fins a
que tingan notícia de la deliberació que·s pendrà en dit Consell de Cent, de la qual, la ciutat
ha offert fer-ne sabidors als present brassos. Y
en exequució de aquesta deliberació, los presents brassos estigueren congregats per molt
a. a continuació ratllat don Jaume Falcó, Narcís Ramon
March.
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bon espay de temps y fins que lo senyor conseller segon vingué de la casa de la ciutat y aportà
la deliberació feta per lo savi Consell de Cent, la
qual fonch llegida en los brassos dits senyors deputats la proposició als presents brassosa // 398r
// perquè sobre aquélla y la que ja havian feta y
desobre insertada, fossen servits aconsellar-los
lo que aparagués convenir. Y dits conseller segon prengué còpia de dita deliberació y se’n anà
en casa de la ciutat per a tractar lo que se havia
de fer. Y al cap de un rato tornà y aportà son vot
en scrits, lo qual fonch legit en presència de dits
brassos y votaren tots. Y aconsellaren a ses senyories que, a effecte de socòrrer y ajudar a la
vila de Perpinyà en rahó dels treballs que lo die
de avuy pateix, referits en la proposició, aconsellaren als senyors deputats allisten set-cents hòmens y, si és possible, sien dels que habitan fora
d’esta ciutat, ab los cabos que a sa senyoria aparexerà ab la prestesa posible, attés que la necessitat ho demana, y que en lo mateix instant sien
remediats los treballs en que està dita vila de
Perpinyà en rahó de las violèncias fan los soldats
se disgruegue dita junta, dexant la bona disposició de effectuar dita leva a sa senyoria y a la Divuytena; y que, de tot lo sobredit, se’n done
rahó a sa magestat y al senyor duch de Cardona
quant haurà jurat y a las demés universitats aparexerà a sa senyoria convenir. Y en lo entretant
que los brassos estavan congregats, aguardant la
resolució del savi Consell de Cent, los senyors
deputats reberen un recaudo del senyor duch
de Cardona, elegit novament per sa magestat en
lochtinent y capità general en los presents Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, com ja
constava a ses senyories per exhibició de son
privilegi real, poch ha havia feta per lo magnífich micer Miquel Carreras, doctor de la Real
Audiència y per aquest effecte era vingut en la
present casa, acompanyat per lo secretari Miquel Pérez, dient ab ell que sa excel·lència desijava comunicar ab ses senyories algunas cosas de
importància y que tinguessen a bé de anar a
palàcio promptament, y que lo mateix recaudo
havian // 398v // tingut los consellers. Y offerintse’ls alguna dificultat abans de anar a comunicar
ab sa excel·lència abans de haver jurat, los consellers ho representaren al Consell de Cent, lo
qual havia deliberat dits senyors consellers anassen a visitar dit senyor virrey y vèurer que era lo
que sa excel·lència manave. Y dits senyors deputats proposaren aqueixa dificultat als brassos,
los quals aconsellaren a sa senyoria que, supposat que lo senyor duch de Cardona és estat servit hostentar son privilegi de lochtinent y capità
general de sa magestat en aquesta província per
medi del doctor Miquel Carreras y los senyors
a. a continuació dues cartes i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1889.
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consellers d’esta ciutat, ab deliberació del savi
Consell de Cent són anats a donar-li la benvinguda y visitar-lo, no obstant encara no hage
prestat lo sòlit jurament, que per ço aconsellaven a ses senyories que podian y devian anar a
donar-li la benvinguda, ab que aquesta deliberació sia ab motiu de que sa excel·lència és estat
servit enviar-los a dir té necessitat de conferir ab
sa senyoria y ab los consellers de la present ciutat algunas matèrias de importància y, attesa la
necessitat present, que no admet dilació y que
attesas las ditas cosas, ses senyories anticipan fer
aquesta acció abans de haver jurat dit senyor
virrey y que no puga ésser tret en exemplar ni
conseqüència en temps algú.
En aquest mateix die, ja de nit, vingué en lo consistori de ses senyories lo doctor Miquel Carreres, doctor del Real Consell, lo qual féu ostenció a ses senyories del privilegi de lochtinent
y capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, despedit en favor del excel·lentíssim senyor duch
de Sogorb y de Cardona, del consell de sa magestat, y la carta de crehensa de sa magestat per
a ses senyories, la qual rebuda, manaren legir y
continuar en lo present dietari, del tenor següent:
«El rey. Diputados. Para los cargos de virrey y capitán generala // 399r // dessa provincia he nombrado al duque de Sogorve y de Cardona y, pues
ha de representar mi persona, os encargo y mando
que, demás de admitirle y acudir al juramento
de la manera que se ha acostumbrado con los otros
lugartenientes y capitanes generales que ha havido hasta aquí, le respetéis y obedescáys en todo y
por todo, comforme los poderes que lleva y a los que
sóys obligados, procurando por vuestra parte todo
lo que convenga al benefficio, defensa, quietud y
seguridad de esse Principado y condados, que a
más de que esto importa mucho para que en essa
província la justícia sea administrada y se viva
con la paz y reparo que es menester, será haser de
vuestra parte lo que es tan proprio de vuestros officios y en ello recibiré de vosotros muy aceptob y
señalado servicio. Dada en Madrid a XII de junio MDCXXXX. Yo el rey. Vidit Vico, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius.»
Y axí, encontinent, ses senyories, consistorialment, a peu, ab moltas atxes y acompanyats de
tots los officials, anaren a donar la benvinguda a
dit senyor virrey, lo qual trobaren en lo lit, per
lo que aquella tarda era arribat en la present ciua. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1890.
b. a continuació ratllat servicio.

tat cansat y no tenir entera salut. Y, arribats en
sa presència, se assentaren ab cadires y donaren
la benvinguda a sa excel·lència y tingueren un
rato de parlament, y aprés se despediren de sa
excel·lència y se’n tornaren en la present casa ab
lo mateix acompanyament, en la qual las personas dels tres estaments estavan juntas. Disgregaren-se dits brassos entre la una y las duas de la
matinada.
399v

Dimars, a XVIIIIo. En aquest die, entre sis y set
horas de la matinada, jurà lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, en la Seu, en la forma
acostumada.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, per medi de fra don Francisco Monpalau,
monjo y sacristà de Ripoll, Domingo Moradell,
donsell, y Diego Riu, burgès de Perpinyà, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Sogorb
y de Cardona, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, la embaxada del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Aÿr, a las
quatre de la tarda, per propri reberen los deputats del General de Cathalunya carta dels jurats
de la ciutat de Gerona ab còpias de dos cartas de
la vila de Figueres y Seret, ab las quals nos avisan dels treballs en que·s troba la vila de Perpinyà, com veurà vostra excel·lència de las còpias de las cartas. Encontinent, dits deputats,
juntaren brassos donant-los rahó de dit avís y
suplicant-los los aconsellassen què devien fer en
necessitat tant urgent, y en ells se ha pres resolució que, per a ajudar a la vila de Perpinyà,
allistassen set-cents hòmens y aquells enviassen
en socorro de dita vila. Y vuy, de matí, a las quatre, han rebut altre propri de dita ciutat de Gerona, ab lo qual avisan que del tot se destrueix
aquella, com veurà vostra excel·lència ab la còpia de la carta de avís. Per ço, dits deputats
representan a vostra excel·lència lo sobredit y
suplican sie servit manar provehir de remey
prompte en necessitat tant apretada, offerint a
vostra excel·lència quea // 400r // dits deputats
acudiran al que vostra excel·lència serà serevit
manar-los al major servey de Déu, del rey, nostre senyor y quietut d’esta província.»
Resposta de sa excel·lència: «Que·s lestimava
molt dels desdichats successos de la vila de Perpinyà y que procuraria ab tot effecte la quietut de aquella vila, aventurant sa vida y salut
en quant sie menester en servey de sa magestat
y de la província, y que espera que ab lo bon
a. a continuació repetit que.

parer y assistència prompta que veu ab los senyors deputats se podrà donar remey a tots eixos mals, que luego mirarà la embaxada y tornarà resposta.»
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors, consistorialment, en la tarda, acompanyats del officials del General, anaren a besar las
mans y donar la norabona al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, lo qual los havia enviats a
cercar en la matinada de la mercè que sa magestat li ha fet de dit càrrech. Y arribats a sa presència, tingueren un gran rato de conversació, y
aprés se alsaren hi·s despediren de sa excel·lència y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories manaren, en virtut de deliberació del die present,
fer publicar per los lochs sòlits y acostumats //
400v // la crida devall scrita per la custòdia y
guarda de la vila de Perpinyà, la qual és del tenor següent:
«Ara oÿats tothom generalment que us notifican y fan a saber, de part dels molt il·lustres deputats del General de Cathalunya en Barcelona
residints, e per deliberació per ses senyories ab
intervenció dels senyors oÿdors de comptes lo
die present en lur consistori feta, que qualsevol
home que tinga abtitut per a poder portar y manejar armes hi·s voldrà allistar o assentar en la
leva que ses senyories han deliberat y manat fer
per la custòdia y guarda de la vila de Perpinyà
y perill imminent en que·s troba de perdre’s
dita vila, com consta a ses senyories ab los avisos
ne tenen, siena lo die de demà, que comptarem
a vint-y-un dies del present y corrent mes de
juny, en la vila de Sanct Seloni, que allí, per
orde de dits senyors deputats, se tindrà taula
uberta per a assentar los qui·s voldran allistar y
donar-los lo socorro, és a saber, a cada hu dels
moscaters tres reals cada dia y a cada hu dels arcabussers y piquers dos reals cada dia, des del
die que se allistaran fins al die que disgregarà
dita lleva. Advertint que en dita leva no seran
admesos los qui actualment estan y habitan en
la present ciutat de Barcelona per la falta que
porian fer per la custòdia y guarda de dita ciutat. E perquè las ditas cosas, etcètera. Lo canonge Pau Claris.»
Fonch feta y publicada la present crida per los
lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona ab las trompetas del General, vuy, die present, a las vuit horas de matí.
a. a continuació ratllat servits.
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Dijous, a XXI. En aquest die ses senyories ajuntaren en la present casa las personas dels tres
estaments cridats del die de aÿr, en la qual entrevingueren las persones dels tres estaments
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: il·lustríssim y reverendíssim bisbe
de Barcelona, il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Urgell, il·lustríssim y reverendíssim bisbe
de Vich, doctor Miquel Salavardenya, abat de
Sanct Miquel de Cuxà, fra don Jaume Meca,
abat de Sanct Salvador de Breda, lo doctor
Hierònym Roig, sacristà, don Jacinto Descallar,
don Galceran de Semmanat, lo doctor Pere
Joan Pleja, Fructuós Bisbe Vidal, Francisco Ximenis, lo doctor Diego Jover, ardiaca de Vallès,
Francesch Paga, lo doctor Jaume Corts, ardiaca
de Sancta Maria, Joseph Rovira y Boldó, canongesa de Barcelona, don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, lo doctor Joseph del Viver, ardiaca de Vallspir, canonge de Elna, frab Diego
de Boxadors, comanador de Sanct Joan, // 401v
// lo doctor Diego Palau, cononge de Vich, lo
doctor Jaume Pla, canonge de Gerona, Joan
Caxas, canonge de Elna, fra don Francisco
Monpalau, monjo y sacristà de Ripoll, lo doctor
fra Francesch Monfar, monjo y pabordre de
Sanct Cugat de Vallers; per lo estament militar,
los senyors: don Francisco Vilalba, protector
del bras militar, Anton Descallar y Roset, don
Jacinto de Vilanova, Narcís Ramon March, Joseph Spuny, Macià de Sanctjoan, Jaume Ros,
don Lu ýs Sans, Joseph Jover, Rafel de Surribas,
don Fernando Fivaller, Miquel de Maduxer,
Ramon del Paz, don Miquel de Cardona, Ramon Spuny, don Lu ýs Descallar, don Joan de
Marymon, don Francesch de Cruÿlles, don Joseph Amat, don Phelip de Farrera, don Francisco de Vilanova // 402r // don Hierònym de
Tamarit, don Francisco de Orís, don Joseph
Descamps, Pheliciano Sayol, don Joseph d’Ardena, Gaspar de Sinipleda, Joan Carreras, don
Bernat Terré, don Phelip Vilana, Àngel del Paz,
Galceran Cahorts, don Phelip de Surribas, major, don Dalmau de Ivorra, don Henrich Semmanat, don Aleix Grimau, don Lu ýs Garau y
Cardona, don Francisco Gravalosa y Amat, don
Joachim Margarit y Reguer, micer Raphael
Graells, don Phelip Roger, don Joan Tello, Bonaventura de Gualbes, don Joseph de Pinós,
don Francisco Junyent y de Pons, Joseph Cornet, Pau Amat, major, Hugo de Sanctjoan, //
402v // don Joseph de Ripoll, don Phederich
Meca, don Anton de Armangol, don Jayme de
Erill, Francesch Serra, micer Francesch Vilossa,
don Joan de Semmanat, don Lu ýs Tormo, Dimas, Çafont, Diego Vergós, don Phelip de Surribas, menor, don Jayme Falcó, don Phederich
a. canonges de Barcelona interlineat al marge dret.
b. a continuació ratllat don.
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Bosch, don Joseph de Rocabertí y de Pau, Galceran Dusay; per lo estament real, los senyors:
conseller segon, Antoni Magarola, Antoni Miralles, Juseph de Urrea, Làtzer Iglésias, Agustí
Dalmau, Joseph Çafont, Pau Bertrolà, micer
Gismundo Boffill, micer Diego Riu, micer
Francesch Aguiló, // 403r // Onoffre Lobet,
Jerònym Novell, Joseph de Navel, Diego Bisbe
Vidal. Als qual fonch per ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, fet en dita junta
la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo excel·lentíssim duch
de Cardona, lochtinent y capità general en
aquest Principat y comtats, dimars als denou del
corrent mes, nos envià a cercar per a las dos horas de la tarda. Arribats allí nos digué que determinava anar a la vila de Perpinyà per a remediar
las cosas de aquella vila y que no pensava portarse’n algun doctor del Real Consell y que, axí,
nos demanava que un deputat lo acompanyàs
per a assistir-li y aconsellar-li lo que fos menester, y que demanava a la ciutat que li assistís un
conseller per al mateix effecte. Y també nos digué y demanà com se podria tractar de la seguretat de sos ministres estant ausent. En orde
de aquest últim cap li responguérem que no sabiam com poder assegurar cosa tant difícil y, en
lo altre, que era matèria grave, que la confeririam y de la resolució ne fariam sabidor a sa excel·lència. Ans (ha) aparegut donar-ne raó de
tot a vostra il·lustríssima, perquè nos conselle lo
que devem fer y obrar en orde al sobredit, que
ab lo consell de vostra il·lustríssima confiam //
403v // acertar al mayor servey de Déu, del rey,
nostre senyor, y quietut dela província.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de la dita proposició y
del vot fet per lo senyor bisbe de Barcelona, per
a consultar aquella ab sos companys. Y al cap de
una estona dit senyor conseller tornà y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch llegit en dits
brassos. Y encontinent los dits senyors de dita
junta votaren per son orde ab molta maduresa y
resolgueren lo següent: considerant que sa magestat, Déu lo guarde, a trenta del passat és estat servit scríurer als senyors deputats y oÿdors
y consistori que en los negocis occorrents, per
la bona direcció d’ells, li assistissen y aconsellassen tot allò que·ls aparexeria més convenient,
com més largament se conté en la letra de sa
magestat que fonch llegida en los últims brassos, per ço, aconsellen a sa senyoria que pot
molt bé venir en lo que sa excel·lència del senyor duch de Sogorb y Cardona, lochtinent y
capità general, proposà a sa senyoria, en rahó de
que anàs un deputat acompanyant a sa excellència a Rosselló a compòndrer las cosas que allí
se offereixen, a fi y effecte que li puga assistir y

perquè ell entén partir-se de la present ciutat
promptament.

aconsellar lo necessari, pus ab açò se cumplirà
ab la voluntat de sa magestat y que, en rahó de
aquesta jornada, poran los senyors deputats
sens dificultat fer los gastos que seran menester,
supposant que, ab aquesta acció, se mire per la
defensió de las generalitats, drets y libertats de
la terra, que és un dels casos en que pot sa senyoria gastar, com se veu per lo capítol 2 de las
Corts del any 1599, attesa la offerta feta per
sa excel·lència // 404r // en la proposició. Y que
deu sa senyoria suplicar-li partesca ab brevedat,
per convenir axí al servey de sa magestat y al beneffici comú. Y, en quant al cap de la custòdia
dels ministres reals, se responga a sa excel·lència
que al consistori no li és possible cuydar d’ella,
sinó de estar ab molt cuydado del servey de sa
magestat y quietut d’esta província, com sempre ho ha procurat.

En aquest matix die, a la tarda, los senyors deputats y oÿdors, consistorialment acompanyats
dels officials de la present casa, anaren a casa lo
senyor virrey, lo quals los havia enviats a cercar
per a tractar la forma ab que·s havia de anar a remediar los excessos fan los soldats en la vila de
Perpinyà, dient-los que desijava tant la pau y
quietut d’esta província com la podian desijar
ses senyories. Hi·ls donà un paper dient li aconsellassen los medis que·ls aparagués més convienients per a assegurar la quietut y pau pública;
lo qual paper, aprés de llegit, manaren fos continuat en lo present dietari // 405r // y és del tenor
següent:
«El desseo del bién desta provincia me ha trahido
muy particularmente a esta ciudad, y la mayor
confiansa de conseguirlo la he fundado en el zelo
que en todas occasiones y en esta esperimento, que
tiene vuestra señoría del servicio del rey. Y assí
pido a vuestra señoría que vean y concideren los
medios que se les offrecen más convenientes para
assegurar la quietud y paz pública y me aconsegen lo que entendieren que ha de ser mayor servicio de Dios y del rey y benefficio público, porque mi
intento es encaminar estas materias por el consejo
de vuestra señoría y exequutar lo que pareciere
que conviene sin dilación. Y por ser lo que más
importa desenojar a Dios y dar cumplida satisfación a las iglesias que han padecido en esta occasión, encargo muy particularmente a vuestra señoría que vea el medio más cierto de averiguarse
con verdad, que además de que es cumplir como
christianos con nuestra obligación, es la maior lisonja que se puede hazer a príncipe tan cathólico
como su magestad y, aunque me ausente,estimaré
mucho que vuestra señoría se desvele en este cuydado y con correos me avise lo que acordare. Y
como mi venida es no sólo para castigar los excesos
de los soldados, si no también para remover de sus
cargos a los ministros que no han procedido bien
en ellos, desseo mucho que me diga vuestra señoría
los que huvieren dado ocasión a las quexas públicas, porque su magestad dessea que se administre
la justicia por ministros de toda satisfación.»

En aquest mateix die los senyors deputats, per
medi del doctor Joseph del Viver, ardiaca de Vallespir y canonge de Elna, don Francisco Gravalosa y Amet y micer Francesch Aguiló, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y Cardona, lochtinent y
capità general de sa magestat en aquesta província, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya han proposat
a las personas dels tres estaments lo que vostra
excel·lència fonch servit dir-los dimars als denou del corrent mes acerca de assistir y acompanyar a vostra excel·lència hu de dits deputats
per a la anada que ha publicat volia fer en la vila
de Perpinyà, per a remediar los treballs en que
està aquella vila. Y també lo que·ls demanà acerca de assegurar las personas dels ministres reals
estant vostra excel·lència ausent de la present
ciutat. En quant al acompanyar a vostra excellència los tres estaments han aconsellat a dits
deputats acompanye y asistesca a vostra excellència hu de // 404v // dits deputats en tot lo que
serà del servey de sa magestat y de vostra excel·lència. Y en quant a la custòdia dels ministres reals que representen a vostra excel·lència,
la impossibilitat de poder-ho fer. Per ço, dits
deputats offereixen a vostra excel·lència que,
per lo effecte referit hu de dits deputats li assistirà en tot lo que serà del servey de sa magestat
y de vostra excel·lència; y en quant a la custòdia
dels ministres reals, diuen no·ls és possible cuydar d’ella, sinó de estar ab molt cuydado del servei de sa magestat y quietut d’esta província,
com sempre ho han procurat.»

405v

A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que estimava als deputats la honra y mercè li feyen en enviar a sa companyia un consistorial, y
que procure ordenar sa partida ab tota presa,
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Divendres a XXII. En aquest die ses senyories
ajuntaren la present casa las persones dels tres
estaments cridats del die y hora present, que
són las set de la matinada, en la qual entrevingueren las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: bisbe de Barcelona, bisbe de Urgell,
bisbe de Vich, lo doctor Hierònym Roig, sacristà, Fructuós Bisbe Vidal, doctor Pere Joan
Pleya, doctor Miquel Ozona, Francesch Paga,
Francesch Ximenis, Joseph Rovira y Boldó,
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doctor Jaume Corts, ardiaca de Sancta Maria,
doctor Jacinto Descallar, doctor Pau del Rosso,
don Galceran Semmanat, Balthezar Amell, doctor Diego Jover, ardiaca de Vallès, canongesa de
Barcelona, doctor Joseph del Viver, ardiaca de
Vallespir y canonge de Elna, doctor don Juseph
de Barutell, canonge de Urgell, fra Diego de
Boxadors, del orde de Sanct Joan, // 406r //
doctor Diego Palau, canonge de Vich, Joan Caxas, canonge de Elna, fra don Francisco Monpalau, monjo y sacristà de Ripoll, doctor Joseph
Hierònym Besora, canonge de Lleyda, fra Francesch Monfar, monjo y pabordre de Sanct Cugat de Vallès; per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras
militar, don Pedro Aymerich, don Juseph Clariana, don Francisco Grimau, Jaume Ros, don Phelip Ferrera, don Joan de Marymon, don Francisco Vilanova, Gaspar de Sinispleda, don Anton
de Armangol, don Jacinto Vilanova, don Lu ýs
Garau, Joan Carreras, Hierònym de Areny, don
Grau Reguer, Alexandre de Boxadors y Busquets, Ramon de Boxadorsb, don Joan Tello,
Francisco Bonaventura de Gualbes, Phelip Descarrer, Miquel de Maduxer, // 406v // don Hierònym de Tamarit, Lu ýs València, don Joseph
Descamps, Hierònym Cornet, Domingo Moradell, Joseph Serra, don Jayme de Erill, Hugo de
Sanctjoan, Magí Ramon de Gualbes, don Joseph Amat, Àngel del Paz, don Joseph de Rocabertí, micer Francesch Vilossa, don Agustí Taquí, Francesch Berard, don Joan de Semmanat,
don Joan Blancs, Narcís Ramon March, Ramon
del Paz, don Jayme Falcó, don Phelip Vilana,
don Fernando Fivaller, micer Joseph Amigant,
don Joan de Claret y Uluja, don Aleix de Semmanat, Narcís Nadal, don Joachim Margarit y
Reguer, Ramon Boxadors y Ginet, don Bernat
Terré, micer Rafel Surribas, // 407r // Francesch
Puigjaner, Sebastià de Miralles, don Joseph de
Ardena, don Dalmau Despalau, don Rafel Casamitjana, Joseph Spuny, Fabrício Pons, Francesch Ferrer, don Phelip de Surribas major, don
Domingo Guilla, don Bernat Çalbà, don Phederich Bosch, don Phederich Meca, don Joseph
de Pinós; per lo estament real, los senyors: conseller segon, Joseph de Urrea, micer Diego Riu,
Joseph Quintana, micer Gismundo Boffill,
Agustí Dalmau, Phelip Alegre, Joseph de Navel, Onoffre Lobet, Balthezar Càrcer, Antoni
Miralles, // 407v // Hierònym Puigvert, Jaume
Lobregat, Francisco Móra y Galceran Nebot.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fet en dita junta la
proposició del tenor següent:

vem rebut un propri dels jurats de la ciutat de
Gerona ab còpia de una carta dels cònsols de Figueres de vint del corrent, las quals se llegiran a
vostra senyoria. Y lo die tinguerem avís per lo
síndich de Vilafranca de Panadès que los soldats
que estan alotjats en lo Urgell y Sagarra fan los
excessos per aquellas vilas, que fan en las de
Rosselló. Proposam a vostra senyoria una cosa y
altra perquè en matèria tant grave y necessitat
tant apretada nos aconsellen lo que devem fer,
perquè ab lo bon parer de vostra senyoria pugam acertar al major servey de Déu, del rey y
beneffici de aqusta província.»

«Molt il·lustre senyor. Al punt de la mitjanit ha-

E, oÿda y legida la dita proposició, lo dit senyor
conseller segon prengué còpia de la dita proposició y del vot fet per lo senyor bisbe de Barcelona per a consultar aquélla ab sos companys. Y al
cap de una estona dit senyor conseller tornà y
aportà son vot es scrits, lo qual fonch llegit en
dits brassos. Y encontinent los dits senyors de
dita junta votaren per son orde ab molta maduresa, y aconsellaren lo següent: «Que attenent a
la proposició feta y als avisos que són estats donats y llegits, aconsellen als senyors deputats,
oÿdors y consistori que, per reprimira // 408r //
los excessos que en la vila de Perpinyà y comtat
de Rosselló los soldats han fets y van continuant, insistint en la resolució per dit consistori
presa de que anàs hu dels senyors deputats perquè, ab compnyia de sa excel·lència, del duch
de Segorb y de Cardona, lochtinent y capità general d’esta província y de hu dels senyors consellers de la present ciutat, promptament, ab mà
poderosa, vagen a procurar compòndrer las cosas y castigar severament los que seran culpats,
que·s té per cert que sa excel·lència, com a lochtinent y capità general y tant interessat per los
molt(s) vassalls que té en la província y per la
quietut de sa sanch, cumplirà en lo servey de sa
magestat y donarà satisfacció al Principat y
comtats, com és just. Y per reparar los danys
que se amanassen a la part de Urgell déu sa senyoria acudir al senyor virrey y suplicar-li mane
procurar lo remey dels excessos amanassen los
soldats que·y ha per aquella terra ab tota celeritat, perquè no cundesca lo mal tot lo que poria,
procurant tenir intel·ligèncias més certas, despatxant a las universitats a hont se diu ser los
soldats per a que, segons lo dany, se pugan prevenir altres remeys segons la necessitat ho demana. Y que deuen servir-se los senyors deputats de donar prompte avís a las ciutats, vilas y
lochs de tot lo Principat, donant rahó del mal
estat que·ns trobam, per a que a tota occasió se
previngan y estigan a punt, per al que importarà
al servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat

a. canonges de Barcelona interlineat al marge dret.
b. a continuació ratllat y B.

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1890.
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y a la guarda y custòdia de aquest Principat. Y
per a facilitar aquest avís podia sa senyoria ordenar als cònsol o pahers de las vilas y ciutats que
donen prompte avís a tots los lochs de la vegueria, per a què estigan previnguts quant se offeresca la occasió. Y que axí com los francesos entraren en Cathalunya, fent los desacatos a las //
408v // iglésias, tingueren los senyors bisbes, Capítols y abats, embaxadas y cartas, persuadintlos ab lo motiu de desacato de las iglésias que
fessen gent per anar a la defensa de Déu, Nostre
Senyor, y del rey, axí ara, en esta occasió, que·ns
consta per sentèncias donades per lo senyor bisbe de Gerona que los soldats forasters han cremades iglésias y en ellas la reserva, com també
per las diligèncias fetas per lo senyor bisbe de
Barcelona, per rahó de la mort de don Anton de
Fluvià. Sia servit sa senyoria fer embaxada al Sagrat Concili Provincial, que tinga a bé scríurer
ab propris als senyors bisbes, Capítols y abats,
per a que se servescan contribuhir y ajudar en
fer lleva o y donar la contribució a qui ben vist
aparexerà per la defensa de las iglésias, del rey,
nostre senyor, y de la província».
En aquest mateix die ses senyories enviaren al
sagrat concili provincial que de present se té en
la present ciutat, per medi del doctor Francesch
Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa,
don Francisco Grimau y Antoni Càrcer, ciutadà
honrat de Barcelona la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim senyor y sagrat concili. Los avisos
que dels cònsols de la vila de Figueres del estat
miserable y apretat en que·s troba la vila de Perpinyà han los deputats reportat a las personas
dels tres estaments, per a que los aconsellassen
lo que devien obrar en la occasió present a major
servey de Déu y del rey, nostre senyor, y beneffici de la província, ditas personas dels tres estaments han aconsellat a dits deputats, comforme
vostra senyoria veurà de la còpia de la resolució,
la quala // 409r // desijan posar dits deputats en
exequució ab la diligència possible. Y axí suplican a vostra senyoria il·lustríssima y sagrat concili sie servit per sa part acudir y ajudar ab los
medis de dita resolució y altres a necessitat tant
apuntada, que a més de acudir al que és tant comú, ho rebran dits deputats a mercè de vostra
senyoria il·lustríssima y sagrat concili.»

y que ajudarian tot lo possible a encaminar la
cosa al servey de Déu, del rey, nostre senyor,
beneffici y quietut del present Principat.
En aquest mateix die reberen en lur consistori
de part dels senyors consellers, per medi de don
Francisco Surribas y Joseph Móra, ciutadà, còpia de la resolució presa en lo savi Consell de
Cent tingut lo die present, la qual legida, manaren fos cusida en lo present dietari, signat de letra G. Respongueren ses senyories a dits senyors
embaxadors que estimaven molt als senyors
consellers la mercè los feyen, y que ells en tot lo
que porian no perdrian punt, en lo que sia beneffici de la ciutat y del Principat.
En aquest die partí de la present ciutat lo senyor
Francesch de Tamarit, deputat militar, lo qual
anava per a acompanyar en la vila de Perpinyà lo
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, // 409v // lochtinent y capità general en
aquesta província, lo qual també acompanyava
lo senyor conseller en cap de la present ciutat, lo
qual lochtinent anava per a remediar los treballs
en que·s troba aquella vila. Partí de sa casa a cavall, ab la trompeta y massa devant, acompanyat
de alguns cavallers y molta altra gent, y anà a fer
oració a la verge y màrtir sancta Eulària, de que
és devotíssim. Y aprés passà per devant de la
present casa portant la insignia del Principat en
los pits ab banda de domàs carmesí y se’n anà
dret a Sanct Andreu, a hont ja era lo senyor virrey y lo dit senyor conseller en cap de la dita ciutat, hont lo estavan aguardant.
Dissabte, a XXIII. En aquest die ses senyories reberen de la ciutat de Gerona la informació
auctèntica rebuda de la crema feta per los soldats castellans que sa magestat tenia alotjats en
aquesta província de la iglésia de Montiró y del
sanctíssim sagrament, que sia alabat, la qual manaren fos cusida en lo present dietari, signada
de letra A.

A la qual embaxada han respost que estimaven
en molt la mercè que los senyors deputats li feyen en dar-los occasió de poder procurar los
medis possibles, tot lo que era en beneffici de la
fidelíssima vila de Perpinyà y present Principat,

En aquest mateix die los senyors deputats reberen en lur consistori, de la vila de Sanct Seloni,
la crida que en dita vila se havia publicada per la
leva que ses senyories havian manada fer per la
custòdia y guarda de la vila de Perpinyà, la qual
manaren fos cusida en lo present dietari, signats
de letra B. Adverteix-se que en aquest die, que
fonch la vigília de Sanct Joan, no·s tirà ningun
cuet ni·s disparà ninguna arma de foch, per lo
que·s tenia avís que, en la nit, se havia de succehir g(r)ansa // 410r // desdichas en esta ciutat.
Y la ciutat previngué y notificà ab crida pública
que tothom tingués lums per las finestras, y es-

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1890.

a. a continuació actes d’un procés i una crida transcrits a
l’Apèndix 6, pàg. 1891.
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tavan de guarda ab las armas a las mans quinse o
setse companyias repartidas per totas las plassas
y puestos de la present ciutat. Y lo endemà no
dexaren exir ningú fora y tots los forasters que
entraren en ella los feren dexar las armas en los
portals, perque·s temi(a) no fessen algun insult,
lo qual havia de ser causat per los forasters. Volgué Déu, per sa divina bondat, no succehir cosa
ninguna, valgue-y la gran vigilància y prevenció
que féu la ciutat. En aquest mateix die, en la tarda, lo senyor conseller ters passejà la present
ciutat a cavall, ab tota la cavalleria de Barcelona,
regonexent la ciutat. Fou cosa de mirar.
Diumenge, a XXIIIo. Die de sanct Joan. En
aquest die, en la matinada, passejaren la ciutat
lo senyor conseller ters, veguer y deputat real,
anant lo senyor veguer a mà dreta, lo senyor deputat real en lo mig y lo senyor conseller a la
mà esquerra, acompanyant-los tota la cavalleria.
Fonch cosa de mirar, advertint que, no sols las
companyias que havien estat de guarda en la nit
però casi tota la gent de la present ciutat anaven
en cos, ab ses armes, passejant y guardant la ciutat ab molt gran vigilància.
410v

411r

Dijous, a XXVIII. En aquest die ses senyories reberen còpia auctèntica de la sentència feta per lo
senyor bisbe de Gerona contra los soldats castellans qui cremaren la iglésia de santíssim sagrament, que sia alabat, de la vila de Riu de Arenas,
la qual manaren fos cusida en lo present dietari,
signada de letra B.
411v

En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori una carta de sa magestat, la qual
legida manaren fos continuada en lo present
dietari, que·s del tenor següent:
«El rey. Diputados. El duque de Cardona, mi
lugarteniente y capitán general en esse Principado y condados, me ha dado qüenta de la disposición y promptitud con que os ha hallado para
todo lo que se offreciere de mi servicio y cómo havíades resuelto que fuesse acompañándole un diputado a Perpiñán a tratar del remedio y castigo de los excessos que se huvieren cometido en
aquella villa. Y si bien en todas occasiones corresponderéis a las obligaciones que os corren de mirar por mi maior servicio, en ésta, que haveis
descubierto tan particularmente vuestro affecto,
no he querido escusar que entendáis que quedo
con satisfación de lo que váys obrando, y encargaros que, pues en el duque havéis hallado tal
desseo de hazer justicia, os governéis en todo comforme a sus órdenes, pues de su prudencia, del
zelo de mi servicio y del bién y quietud de la provincia podéis asseguraros que con atención a
todo dispondrà los medios que se ajusten más a
este intento, que es lo que yo desseo y le tengo encargado. Dada en Madrid, a XXIIIIo de junio
MDCXXXX. Yo el rey. Vidit cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit Bayetula, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Vico, regens. Petrus de Villanueva, secretariusa.»

Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, de part del sagrat concili
provincial, la embaxada devall scrita, la qual fonch
reportada per los senyors fra Miquel Salavardenya, abat de Sanct Miquel de Cuxà, lo doctor Joseph Claresvalls, prior de sancta Anna, lo doctor
Francesch Puig, canonge de Tortosa y lo doctor
Francesch Monfar, monjo y paborde de Sanct
Cugat de Vallès, la qual explicaren de paraula y
aprés donaren per scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo sagrat Concili Provincial congregat en esta ciutat estima sobremanera
lo zel que vostra senyoria amostra tenir, explicat
ab la embaxada que per part de vostra senyoria
rebé lo die de vint-y-dos del corrent. Y tenint
concideració al contengut en ella procurarà, com
ha tant interessat en general y particular en tot
lo que per sa part li toca y l’incumbeix, attèndrer
al reparo de ditas cosas, obrant lo que porà y li
serà possible per a conseguir lo fi que·s pretén al
servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y
beneffici de la província y privilegis de ella.»

Dimecres, a XXVII. En aquest die ses senyories
reberen una carta dels cònsols de la fidelíssima
vila de Perpinyà, ab la qual donaven larga rahó a
ses senories del estat tant miserable en que·s
troba aquella vila. La qual legida manaren fos
cusida en lo present dietari, signada de letra A.

412r

A la qual embaxada respongué sa senyoria que
estimavan al sagrat concili la honra y mercè los
feyen y que no podian esperar menos de una
junta tant sancta y bona com és la de la província, y que obrarian ab totas veras lo que seria
més convenient al servey de Déu, de sa magestat y beneffici del present Principat y comtatsa.
a. a continuació una carta i una sentència transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1895.
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Divendres, a XXVIIIIo. Festa de sanct Pere. En
aquest die lo senyor conseller ters y deputat
real, ab tota la cavalleria, passejaren la ciutat
ab molt gran ostentació, anant tots a la soldadesca.

Juliol MDCXXXX
Dilluns, a II. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo magnía. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1899.

nous vectigals que, contra constitucions, imposavan la gent de guerra en Cathalunya, de la
qual se donà a vostra excel·lència un summari
per a informar son ànimo y còpia de las deposicions de tres testimonis que han deposat de la
crema de la iglésia y loch de Riu de Arenas y la
sentència promulgada per lo // 413v // reverendíssim bisbe de Gerona y ara, últimament, en
esta fidelíssima vila de Perpinyà, afegint mal a
mals han fet nous desordes matant, robant y saquejant fins a las iglésias. Totas aquestas cosas
són tals que requereixen un exemplar càstich y
esmena dels danys, per desagraviar y aplacar, en
primer loch a Déu, Nostre Senyor, perquè nos
envie lo càstich de tants desacatos y sacrilegis y
aconsolar als provincials, que tant han patit. Suplican, per ço, a vostra excel·lència los deputats
del General de Cathalunya, ab lo major affecte
que poden, fent instància extrajudicialment en
nom de tot lo Principat, sie de son servey manar
esmanar los danys donats y castigar los que han
comès tan innmés delictes, y en particular, a
don Leonardo Molas y demés que han fetas las
cremas y robos de sas iglésias, ab que cumplirà
vostra excel·lència a las obligacions de príncep
tant christià y dits deputats ho hindran de vostra
excel·lència a singular gràcia y mercè.»

fich Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, racional del General y present casa de la
Deputació, ha fet // 412v // relació com lo magnífich Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor del General en la part de llevant, ha
comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre, 1639; la qual relació manaren ses senyories
fos continuada en lo present dietari.
Dimars, a III. En aquest die los senyors deputats reberen de la ciutat de Gerona unas letras
de excomunicació publicades per lo il·lustíssim
y reverendíssim senyor bisbe de Gerona contra
los soldats castellans y bolons qui cremaren la
iglésia parrochial de Sanct Sadorní de Montiró
y lo santíssim sagrament que estava reservat en
ella. La qual, aprés de legida, manaren fos continuada en lo present dietari, signada de letra
A. En aquest mateix die los senyors deputats y
oÿdors enviaren al senyor deputat militar, qui·s
troba en la vila de Perpinyà, en companyia del
senyor virrey, la embaxada devall scrita per a
que la fes donar a sa excel·lència de part de ses
senyories, juntamenta // 413r // ab còpia del
summari devall scrit; la qual embaxada és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los cabos, capitans y altra gent de guerra que han estats alotjats en lo present Principat y comtats
després del rendiment de Salses han perpetradas
moltas morts, robos, incendis y violèncias y, lo
que és més de sentir, que no han perdonat a las
iglésias, cosas sagradas, ni al Santíssim Sagrament, ans en la iglésia parrochial de Fluvià mataren a don Anton de Fluvià, un criat, dos altres
hòmens y una criatura y levaren lo bras esquerra
a un Christo crucificat que era cap de un altar.
En la iglésia de Riu de Arenas los soldats del tèrcio de don Leonardo Molas, per orde, segons
fama, de dit Leonardo, després de haver robada
la iglésia hi pagaren foch, ab que·s cremà fins al
retaula, secrari y Santíssim Sagrament, que·y estava reservat ab algunas formas, mirant-s’o tot y
aplaudint-ho don Leonardo Molas, qui digué
després ho havia pogut impedir, que no·u havia
volgut fer. Quant los tèrcios anaren a la vila de
Santa Coloma de Farnés, a hont feren las insolèncias que són notòrias, los curats fugiren
per la muntanya ab lo Santíssim Sagrament per
temor que los soldats no fessen altra tant com
havian fet en Riu de Arenas. En lo loch de
Montiró robaren y cremaren axí mateix la iglésia y lo Santíssim Sagrament, com de tot consta
ab la informació reberen los deputats per los

Y lo summari manaren fos cusit en lo present
dietari, signat de letra C.
En aquest mateix die dits senyors deputats reberen en lur consistori unas cartas del senyor
deputat militar, juntament ab quatre papers
contenint los pactes fets entre los cònsols de la
vila de Perpinyà y los cabos de gent de guerra,
lo dany donat al monestir de Nostra Senyora
de Montserrat, de dita vila, al monastir del
Carme y embaxadas fetas a sa excel·lència acerca de dits dany y excessos han fet los soldats en
aquella vila, los quals papers legits, manaren ser
cusits en lo present dietari. A. B. C. D. H. I. E.
F. Ga.
414r

a. a continuació: PEJOAN, Francesch, [Interdit general del
vicari general de Girona contra els soldats implicats en la crema de l’església de Riudarenes], Gerona, 1640, 1 full. (ACA,
Generalitat, Dietari N-45, entre els folis 412v i 413r).
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En aquest mateix die reberen des de la ciutat de
Gerona còpia estampada de las letras publicatòrias de excomunicació fetas per lo reverendíssim
senyor bisbe de Gerona contra los soldats castellans que cremaren la iglésia parrochial de Sanct
Sadorní de Montiró, de dit bisbat de Gerona,
las quals manaren fossen cusidas en lo present
dietari, signades de lletra P.
a. a continuació vuit cartes, tres memorials i una resolució,
transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1900. a continuació: PEJOAN,
Francesch, Litterae publicatoriae excomunicationis, aggravatoriae et reaggravatoriae, maledictionis et interdicti contra
sacrilegos, raptores et incendiarios ecclesiae parrochialis Sancti
Saturnini de Montiro, diocesis Gerundensis, Gerona, 1640, 1
full. (ACA, Generalitat, Dietari N-45, entre els folis 413v i
414r).

[ 1640 ]

[ 1640 ]

Dissabte, a VII. En aquest die los senyors deputats reberen per medi dels embaxadors del General en cort de sa magestat còpia de un memorial que, per part de ses senyories, havian donat
a sa magestat. Y legit, manaren fos cusit en lo
present dietari, signat de letra O.
414v

En aquest mateix die los senyors deputats enviaren al mot il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, qui·s troba en la vila de Perpinyà, una breua resolució de la informació
rebuda a instància del procurador fiscal del General acerca de las contrafaccions de constitucions resultants dels nous vectigals imposats als
provincials per alguns doctors del Real Consell
en lo trànsit dels soldats que vingueren de
Fuenterabia per la guerra de Rosselló, y altre
memorial perb al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, lochtinent de sa magestat, qui·s troba
en la vila de Perpinyà, acerca de tràurer sa magestat los soldats que estan alojats en lo present
Principat y comtats y lo quant importa per lo
sossiego y quietut d’esta província. Lo qual summari és assí cusit, signat de letra A, y lo memorial es assí buydat del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Lo deputat militar qui assisteix a vostra excel·lència en la
vila de Perpinyà, suplicà a vostra excel·lència,
per part de la província, fos servit manar embarcar los soldats que vuy se troban en Cathalunya
y comtats, dexant guarnits los presidis, y no
permètrer entrassen los que se entén són en la
ralla de Aragó ni altres, per ésser medi a propòsit per a aquietar la província. A que vostra excel·lència fou servit respòndrer que, a sa magestat, Déu lo guarde, li convenia entrar en França
per Rosselló per divertir lo francés y, axí, era
forçós que entrassen soldats. Aquesta resposta
de vostra excel·lència ha posat en molt gran
cuydado als deputats del General de Cathalunya, perquè judican que, en la occasió present,
que no està lo Principat aquietat, com vostra excel·lència véu, per los gran excessos han fet losc
// 415r // soldats, no és convenient al servey de
sa magestat invadir lo regne de França per estas
parts, ans lo mayor servey consisteix en dexar
guarnits los presidis y embarcar los demés soldats. Perquè no apar que las armas de sa magestat pugan entrar per aquesta part sens que·s valga de la gent del Principat y comtats per soldats,
gastadors, minarons, vivanders y altres exerciscis, sens los quals no·s pot fer la guerra y tenen
per impossible dits deputats, segons lo estat en
que·s troba vuy la província que los provincials
a. a continuació ratllat sol.
b. per ... Perpinyà interlineat al marge esquerre.
c. a continuació una resolució transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1910.
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acudan a dita guerra ab soldats, perquè, segons
las generals constitucions de Cathalunya, no té
obligació la província acudir ab socorro de soldats en guerra effectiva. Y si bé·s podria promètrer sa magestat del amor y fidelitat dels cathalans que, si veyan empenyadas sas reals armas
farian lo esfors possible per a socórrer-las, emperò, en la occasió present, estant aquest Principat y comtats tant exaust ab los larchs alotjaments des del any 1626 fins vuy y ab los gastos
que suportaren per lo socorro de Rosselló y siti
de Salses y ab las cremas, robos, composicions
de comuns y particulars que han fet los soldats
de sa magestat, y tant faltos de gent per los
molts que moriren en lo siti de Salses y altres
que han morts los soldats, que·s troban del tot
impossibilitats de poder acudir al socorro de
soldats. Y seria la major aflicció que estos fidelíssims vassalls de sa magestat podrian tenir vèurer
no porran socórrer las armas de sa magestat empenyades. Menos se podia esperar acudissen los
naturals per gastadors, minarons, vivenders, ni
per altres exeerciscis necessaris, perquè, a més
de la falta de hòmens hi ha en aquesta província,
com los soldats que sobraren del siti de Salses
hagen estat alotjats // 415v // per tota Cathalunya y hagen fets tants agravis als provincials en
honras, vidas y hasiendas y, en particular, en lo
mateix comtat de Rosselló y en lo Empurdà, de
hont havia de exir lo major número de dita gent
y provisions per ser los lochs més vehins de la
frontera, és cert no voldrian aportar viures, ni
ajudar als qui·ls tenen tant agraviats y, quant alguns hi anassen, se poria tèmer alguna gran dissenció ab que·s posaria en perill lo exèrcit del
rey, nostre senyor, y aquest Principat y no se alcansaria a la pau y quietut pública que vostra excel·lència ab tantas veras affecta. Y en cas aparega a sa magestat que convé entrar en lo regne de
França per divertir lo francès de altras parts, se
podria exequutar en Navarra o altres fronteras a
hont no·y són los inconvenients que en Cathalunya. És de major servey de sa magestat conservar aquesta província en pau y quietut per
ésser la clau de Espanya, que no lo entrar en
França. Aquestos inconvenients y altres que·s
troba al peu déls obra experimenta són tals que,
sens dubte retardaran lo ànimo de sa magestat
de fer invasió per esta part y no cumplirian dits
deputats ab la obligació de sos offici, ni correspondrian a la mercè y honra vostra excel·lència los ha fet en demanar li aconsellen lo que·ls
aparagués convenir per la quietut de la província, si dexavan de representar-ho a vostra excel·lència. Suplican, per ço, y aconsellen a vostra
excel·lència dits deputats, sia de son servey condecendir ab lo que dit deputat militar li té suplicat y fe-los mercè de representar-ho a sa magestat juntament ab dits deputats, de qui esperan
ab lo bon medi de vostra excel·lència los farà

a Perpinyà, fent-li molts grans agasajos y que ell
los havia respost que·ls ho estimava y que se’n
toranssen a llurs casas, que ell pasava a la ligera.

tota mercè y aconsolarà aquestos Principat y
comtats.
416r

Dilluns, a VIIIIo. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, havent tingut avís com havia arribat en la present ciutat don Pedro de Sogorb y
de Cardonaa, marquès de Povar, hu dels fills del
excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona y capità general de sa magestat en aquesta
província, lo qual venia de la vila de Madrit y a
tota pressa passava a Perpinyà ahont estava dit
lochtinent per medi de don Aleix Semmanat y
Diego de Vergós, donsell, li enviaren un recaudo donant-li de part de ses senyories y de tota la
província la benvinguda y que ses senyories en
tot lo que fos de son gust y servey estaven
promptes y aparellats acudir ab molta voluntat.
Y rebut dit recaudo, los havia respost que estimava a dits senyors deputats y a tota la província
la mercè li feyen, y que ell aniria a besar las mans
a sa senyoria. Los quals embaxadors referiren a
ses senyories lo que dit senyor marquès, los havia respost. E aprés, entre las deu y onse horas
de la matixa matinada, estant dits senyors deputats aguardant a dit senyor marquès, arribà en la
present casa acompanyat de moltíssims cavallers
de la terra. Hisqueren-lo a rèbrer los senyors
oÿdors militar y real al cap de la escala, ab los
verguers y masses devant, y preccehint las degudas cortesias se’l posaren en lo mig y d’exa manera lo varen anar acompanyant fins a la stància
del consistori, a la porta de la qual lo esperavan
los senyors deputats. Y allí se feren grans demonstracions de voluntat. Y d’esta manera,
anant en lo mig dit senyor marquès, assentantse primer // 416v // a la mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich y a la mà esquerra seya lo
senyor deputat real. Y assentats ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, li donà la
benvinguda. Y aprés de tot açò dit senyor marquès tractà molt bona estona ab sa senyoria de
las cosas corrents de Cathalunya, y que estava
ab viu sentiment de véurer los naturals tant alterats y que ell, per temor de algun sinistre no era
gosat entrar per Leyda. Y que lo die de aÿr, al
que prosseguia son camí dret a Perpinyà, en lo
territori de Sanct Andreu li eran exits en lo
camí, més de setanta hòmens, los quals havian
posades les pistoles als pits dels cotxeros de lur
cotxo dient allí hi havia traÿdors, y que ell, sentint lo avalot, tragué lo cap a la portalera del
cotxo y digué ab alta veu: «Señores, qués esto, que
io soy cathalán, ¿no me conocen?» Y que, conexent-lo s’i acostaren molts d’ells ab las armas en
las mans y li respongueren que perdonàs sa senyoria, que ells havian entés hi havia alguns traydors y que sa senyoria no tingués ningun temor
y que, si era de son gust, lo acompanyarian fins

Fas nota que lo senyor bisbe de Barcelona,
anant a visitar a dot senyor marquès y havent-li
comptat lo succés, dit senyor bisbe li havia dit
que era no-res en comparació del que li podia
succehir abans que no seria a Perpinyà, y que li
aconsellave se’n anàs per mar, perquè, d’exa
manera, sa persona aniria segura, lo qual, lo endemà se’n anà ab una faluga molt ben armada, a
tota pressaa.
417r

Dimars, a X. En aquest die los senyors deputats
reberen en lur consistori còpia de la embaxada
que lo senyor deputat militar havia, de part de
ses senyories, feta donar al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província,
en la vila de Perpinyà, la qual li fonch enviada a
quatre del corrent, juntament ab la resposta feta per sa excel·lència a dita embaxada, la qual és
del tenor següentb: «Il·lustríssim y exel·lentíssim
senyor: Los cabos, capitans y altra gent de guerra», etcètera. Consuatur. Signata littera A.
Dijous, a XII. En aquest die los senyors deputats
reberen des de la vila de Perpinyà un memorial
de las casas robadas per lo exèrcit de sa magestat
en la dita vila de Perpinyà y número de las casas
cremades, lo qual enviava lo senyor deputat militar, qui·s troba en dita vila. Lo qual legit manaren continuar en lo present dietari, lo qual és
assí cusit, signat de letra B.

417v

a. a continuació ratllat lochtinent y capità general.
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Dissabte, a XIIIIo. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joseph Maymó y Pla, studiant en leys, una de las
guardas ordinàrias del General en la taula de la
present ciutat y scrivà del magnífich defenedor,
ha renunciat lo dit son offici de guarda ordinària y scrivà de dit defenedor en mà y poder de
ses senyories en favor de Magí Vallerí, paller,
ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories
fossen servits, attés dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar, admètrer-li
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de dit Magí Vallerí que, ademés és de justícia,
ho rebrà de la mà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que
admetian la dita renunciació sí y en quant podia
y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari,
ciutadans de Barcelona.
a. a continuació una embaxada i un memorial transcrits a
l’Apèndix 6, pàg. 1915.
b. a continuació ratllat consuatur.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

En aquest mateix die los senyors deputats enviaren al senyor deputat militar qui·s troba en la
vila de Perpinyà, un paper contenint la resposta
que ses senyories feyen al excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestata // 418r // en aquesta
província, al paper que per sa excel·lència los
fonch donat a vint-y-hu de juny pròxim passat,
lo qual done a sa excel·lència en tenir occasió
convenient. Y perquè en sdevenidor conste del
que ses senyories han fet y obrat en servey de sa
magestat manaren fos continuat en lo present
dietari, del tenor següent: «Il·lustríssim y excellentíssim senyor. Agraÿts los deputats del General de Cathalunya a la mercè y honra», etcètera.
Consuatur. Signata litera A.
En aquest mateix die ses senyories reberen des de
la vila de Perpinyà un acte auctèntich, ab lo qual
està continuat lo dany se ha fet a las cases de la
vila de Perpinyà, lo qual paper, aprés de legit,
manaren fos continuat en lo present dietari, del
tenor següent: «Compte del dany de las casas
que són cremades y enderrocades dins la viala de
Perpinyà», etcètera. Consuatur. Signato litera B.
418v

Dissabte a XXI. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta del senyor deputat militar juntament ab uns avisos a sa senyoria
donats per lo senyor virrey. La qual carta y avisos manaren fossen continuats en lo present dietari, signats de letras A y Bb.

419r

Dilluns, a XXIII. En aquest die lo honorable Andreu Vendrell, negociant, ciutadà de Barcelona,
una de las guardas ordinàrias de la bolla en la
taula de la present ciutat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories
lo dit son offici de guarda ordinària en favor de
Thomàs Sanfeliu, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories, attés dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de dit Thomàs Sanfeliu.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació si y en quant podian y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notari, ciutadans de Barcelona.

qual donava avís a ses senyories com diumenge
pròxim passat, a las quatre de la tarda, Déu,
Nostre Senyor, era estat servit aportar-se’n a la
sua sancta glòria la ànima del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta
província, la qual nova causà molt gran desconsuelo a tota la província per lo que se esperava
de sa excel·lència la pau y quietut d’ella, de que
tant necessita. Déu lo hage trobat en sa gràcia y
a tots los cathalans done molta vida, força y salut per a gosar de las libertats que sos passats, a
costas de lur sanch, los han guanyata.
420r

Dimars, a XXXI. En aquest die ses senyories enviaren per propri a la vila de Madrit sinch-centas
còpias de memorials dirigits als embaxadors per
a que ne donassen a sa magestat y a las demés
personas de la cort. Còpia del qual és assí cusit,
signat de letra A.

Agost MDCXXXX.
420v

Dimars, a XXIIII. En aquest die los senyors deputats, a las set horas de la matinada, reberen
per propri carta del senyor deputat militar //
419v // qui resideix en la vila de Perpinyà, ab la
a. a continuació un memorial i una relació de danys transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1916.
b. a continuació una carta i uns despatxos transcrits a
l’Apèndix 6, pàg. 1927.
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Dijous, a II. En aquest die vingué en consistori
de ses senyories lo canonge Miquel Joan Boldó y
don Galceran Semmanat, canonge de la Seu de
Barcelona, en companyia del secretari Miquel
Peres, scrivà de manament, los quals feren ostensió a a ses senyories del privilegi de lochtinent y
capità general de sa magestat del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que vaccava per mort del excel·lentíssim
senyor duch de Sogorb y de Cardona, despedit
en favor del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor
don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona; y
donaren a ses senyories la carta de crehensa de sa
magestat. La qual legida, manaren fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«El rey. Diputados: Por la justa confiansa y gran
satisfación que tengo de la calidad y partes que
concurren en el obispo de Barcelona para servir
los cargos de lugarteniente y capitán general en
essa provincia, que vaccan por muerte del duque
de Sogorve y Cardona, le he nombrado para dichos cargos. Y pues ha de representar mi persona,
os encargo y mando que demás de admitirle y
acudir al juramento de la manera que se ha acostumbrado a hazer con los otros lugartenientes y
capitanes generales que ha havido hasta aquí, le
respetéis y obedescáis en todo y por todo, conforme
los poderes que lleva y a lo que sóys obligados, procurando por vuestra parte todo lo que convengab
a. a continuació: Señor. Los diputados del general del principado de Cataluña. [Memorial d’agravis dirigit al rei pels diputats de la Generalitat], [Barcelona], [1640], 6 fulls. (ACA,
Generalitat, Dietari, N-45, entre els folis 419v i 429v). Vegeu també: BC, F. Bon. 45.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1929.

tres desordes y que estigan segurs dits deputats
ne donen rahó a vostra excel·lència, y juntament se offereixen obrar per sa part tot lo que
sie del servey de sa magestat, que Déu guarde,
gust de vostra excel·lència, beneffici y quietut
de la província, comforme en totas occasions ho
tenen offert.»

// 421r // al benefficio, defensa y quietud y seguridad desse Principado y condados, que a más que
esto importa mucho para que en essa tierra la justicia sea administrada y se viva con la paz y reposo que es menester, será hazer de vuestra parte lo
que es tan proprio de vuestros officios y en ello recibiré de vosotros muy acepto y señalado servicio.
Dada en Madrid, a XXIX de julio MDCXXXX. Yo
el rey. Vidit cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.»

Divendres, a III. En aquest die, en la tarda, ses
senyories anaren consistorialment a peu, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació en lo palàcio del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Garci Gil Manrique, bisbe
de Barcelona, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquestos Principat y comtats, lo
quals, arribats en sa presència, lo qual hisqué a
una resala de son palàcio a rèbrer a ses senyories, fent-se molt gran agasajo y demonstració
de voluntat. Se’n entraren en una saleta y se assentaren ab ses cadires, que ja estaven aparellades y, assentats, li donaren lo perabé y norabona // 421v // de la mercè que sa magestat li
havia feta de anomenar-lo en lochtinent seu de
aquest Principat y comtats. Y estigueren un
gran rato junts, tractant del assiento d’esta província. Y aprés se alsaren y dit senyor virrey los
acompanyà fins a la porta de la stància hont los
havia exits a rèbrer y se’n tornaren en la present
casa.
422r

E aprés, dit magnífich Joseph Fontanella los referí en lur consistori com ell havia aportat a sa
excel·lència lo daltdit recaudo, lo qual havia explicat de paraula y després donat a sa excel·lència, de la manera que li era estat ordenat, y que
sa excel·lència li havia respost que ell ja veya los
senyors deputats no tenian culpa en lo que se
havia fet de pèndrer los plechs de la estafeta, y
que estimava molt la diligència feyan per remediar-hoa.
423r

Dimars, a XIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori una carta
del il·lustríssim senyor bisbe de Gerona en resposta de altra per ses senyories a sa senyoria enviada, la qual, aprés de legida y contenir en si la
dita resposta del que se havia de fer al senyor
comte-duch, manaren fos cusida en lo present
dietari, signada de letra A.

423v

Dissabte, a XVIII. En aquest die lo honorable Alfonso Monfagès, mercader de la ciutat de Leyda, com ha procurador ab bastant poder del honorable Pere Cuberes, mercader de dita ciutat,
altre dels taulers, cullidors y guardas e credensers del General de dita ciutat de Leyda, com de
sa procura consta ab acte rebut en dita ciutat de
Leyda, per lo discret Hierònym Phelip Renyma,
per auctoritat real notari públich de dita ciutat,
a quinse del present y corrent mes de agost, en
dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de
tauler, cullidor, guarda y credenser del General
que dit son principal obté en mà y poder de ses
senyories en favor de ell, dit Alfonso Monfagès,
suplicant a ses senyories que, attés dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en son favor, que dit son
principal ho rebrà de la mà de ses senyories a
singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació sí y en
quant podian y per capítols de Cort los era lícit
y permès y no altrament. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari,
ciutadans de Barcelonab.

Diumenge, a XII. En aquest die, per medi del
magnífich micer Joseph Fontanella, // 422v // altre dels magnífichs assessors del General, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità
general de sa magestat en aquesta província un
recaudo en resposta del que sa excel·lència los
havia enviat, fent-los a saber com, la nit passada,
més amunt de la Creu Cuberta, algun número
de gent havien pres los plechs de la estafeta que
anaven a Madrit. Lo qual recaudo és del tenor
següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab lo recado que vostra excel·lència és estat servit enviar
per son secretari als deputats del General de Cathalunya, han entés com esta nit passada, més
amunt de la Creu Cuberta, han presos los
plechs de cartas de la estafeta que anava a Madrit, lo qual ha causat notable pesar. Y encontinent han deliberat de enviar a cercar los jurats
de las universitats circumvehines y scriurer als
altres per a encomanar-los que, per totas las vias
possibles procuren, cada hu en son terme, tenir
la gent quieta, y que no·s fassen semblants ni al1057

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
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Dilluns, a XX. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors enviaren per tota las ciutats, vilas y caps
de vegueria la instrucció que és assí cusida, per
a que, en cas de invasió, estigan previnguts ab
lo modo y forma en dita instrucció contenguts.
Consuatur, signata litera B.
Dimecres, a XXII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories
Francesch Serra, corredor públich y jurat de la
present ciutat y ministre del General, ha fet relació a ses senyories, mitjesant jurament en lo ingrés de son offici, com ell, de orde y manament
de ses senyories, ha encantat y subhastat per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, no
sols per espay de trenta dies, com és costum,
sinó de vuit o deu mesos contínuos, un sintillo
de diamants que·y havia en la present casa, recòndit en lo guardaroba d’ella, en lo qual hi havia cent quaranta-set diamants entre petits y
grans; y ademés que, en lo discurs de dit temps,
han comparegut // 424v // però ningú ha ofert
major preu que fra Francesch Miquel, comanador del hàbit de Sanct Joan, lo qual ha offert per
lo valor de dit sintillo tres-centas y sis lliures, la
qual relació manaren fos continuada en lo present dietari y que, constant haver girat lo preu
de aquell y firmada àpocha de dit sintillo, li sia
donat.

425r

Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories
ajuntaren les persones dels tres estaments ab crida, cridats lo die present; en los quals entrevingueren las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estaments ecclesiàstich, los
senyors: doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, fra Diego de Boxadors, del orde de
Sanct Joan, don Jacinto Descallar, canonge de
Barcelona, Ta... Prexens, canonge de Elna, doctor Diego de Palau , canonge de Vich; per lo estament militar los senyors: don Joan Semmanat,
don Phelip de Surribas major, Francesch Joan
de Vergós, don Ramon de Calders, senyor de
Segur, // 425v // don Francisco d’Orís, don Philip Roger, don Jaume de Cardona, don Lu ýs
Garau, don Pedro de Eril, Francesch Serra,
Hugo de Sanctjoan, Joseph Corbera, don Phederich Desbosch, don Emanuel de Sammanat,
don Francisco Sala, don Phelip de Surribas menor, don Francisco de Ayguaviva, don Francesch Surribas, Ramon de Spuny, don Lu ýs
Sans, Diego de Vergós, Galceran Pere Dusay,
Antoni Granollachs, Joseph Arlès, don Joan de
Argensola, Domingo Moradell, Phelip Descarrer, Jayme Ros, Martí Joan de Malla, don Jacinto Vilanova, Narcís Ramon March, don Joan de
Tamarit, don Joachim Margarit y Reguer, //
426r // don Andreu Blan, don Joan Blanes,
a. a continuació un espai blanc d’uns 17 mms.
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Francesch Graell, don Joan de Marymon, don
Joseph Amat, Francesch Valls, don O(no)ffre
Vila, Joan Carreras, don Joseph de Pinós, don
Bernat Çalbà, don Lu ýs Callar, Joan Tarragó,
don Ramon Çalbà; per lo estament real los senyors: conseller ters, Jaume Damians, Hierònym Novell, micer Diego Riu, Joseph Quintana, Antich Servat major, Agustí Dalmau, micer
Gismundo Boffill, micer Joseph Celler, Pau
Bertrolà, Joseph Molins, Balthezar Càrcer, Joseph Móra, // 426v // Joseph de Navel, Joseph
de Urrea, Ramon Romeu, Diego Monfar, Jaume Bru y Miquel Vinyola. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Aÿr a la tarda reberen
per propri dels jurats de la ciutat de Gerona la
carta y còpies de altras que·s legiran a vostra
senyoria; suplicant a vostra senyoria sie servit,
en matèria tant grave y ponderosa, aconsellarnos lo que aparexerà devem fer y obrar en mayor servey de Déu, de sa magestat y beneffici de
la província.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller ters prengué còpia de la dita proposició y de
las cartas en ella legides per a consultar aquella
ab sos companys. Y al cap de una estona dit senyor conseller tornà y aportà son vot en scrits,
lo qual fonc legit en presència de dits brassos. Y
encontinent los dits senyors de dita junta votaren per son orde ab molta maduresa. Y fonch
resolt y aconsellat a ses senyories: «Que attesa la
captura del noble don Aleix Semmanat, de la
qual se té notícia certa per las cartas dels jurats
de la ciutat de Gerona, vila de Figueres, Junquera y Ceret, ab las quals se dóna notícia de
dita captura y se assegura ésser feta aquella per
los soldats que resideixen en la vila de Perpinyà,
lo que és a notorio contra las generals constitucions de Cathalunya, privilegis y preheminències del bras militar, que per ço deuen ses senyories usar dels remeysa // 427r // que en semblants
casos acostuma obrar, fent les embaxades encontinent acostumades a sa excel·lència y tot lo
demés aparexerà convenir. Advertint a ses senyories quexs té notícia certa que dits soldats havien també capturades les presones del canonge
Tb... Ros y Jacinto Am, sens assistència de ninguns officials reals de la província, y que aquells
foren aportats presos en lo castell Major de dita
vila de Perpinyà, axí com ho fonch dit don Aleix
Semmanat. Y com tot sie contra ditas generals
constitucions de Cathalunya y prejudici dels
provincials y immunitat ecclesiàtica, se aconsella
a. a continuació quatre cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1931.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a sa senyoria dispose axí mateix lo que aparexa
per dites constitucions de Cathalunya y altrament ésser lícit y permès. Y que en lo que toca
als avisos que donen ditas letras, attesa la gravedat de la matèria y perill imminent del present
Principat, donen rahó ses senyories per lo medi
que·ls aparexerà més convenient a totas las ciutats, vilas y lochs, barons y militars del present
Principat per a que tinguen notícia del que contenen ditas cartas. Y també que ses senyories se
servescan porrogar los brassos per a las sinch de
la tarda, als quals podran ses senyories donar
rahó de la resposta que sa excel·lència haurà feta
a ses senyories acerca del dit fet de la captura de
dit don Aleix Semmanat y altres.»
Y en continent ses senyories, posant en exequució la dita resolució, porrogaren dits brassos per
a las sinch de la tarda del mateix die, la qual porrogació fonch publicada per lo scrivà major en
presència de dits brassos.
En aquest mateix die ses senyories, anant continuant lo posar en exequució la resolució de dits
brassos, per medi del doctor Francesch Puig, canonge de la sancta iglésia de Tortosa, // 427v //
don Lu ýs Descallar y Ramon Romeu, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat, la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per cartas
dels jurats de la ciutat de Gerona, vila de Figueres, la Junquera y de Ceret, tenen entès los deputats del General de Cathalunya que los soldats
de la vila de Perpinyà de fet han capturat la persona del noble don Aleix de Semmenat y que
aquell tenen vuy detingut en lo castell de dita
vila. Y los consellers d’esta ciutat los han donat
avís que dits soldats tenian també capturats las
personas del canonge Ros y Jacinto Am en dit
castell, lo que és en notòria contrafacció de las
generals constitucions de Cathalunya y en particular de las de títol «Que novells officials no sien
creats en Cathalunya» y en particular de la 7, títol «De offici de alcaÿts», y en quant las capturas
de dit don Aleix y de dit Jacinto Am, als privilegis concedits al estament militar, y en orde a la
del canonge Ros del estament ecclesiàstich y altres aplicables. Suplican per ço, dits deputats, a
vostra excel·lència, extrajudicialment, sia servit
manar revocar dits procehiments fets per dits
soldats y restituhir dit don Aleix de Semmanat,
canonge Ros y Jacint Am en sa prístina libertat,
en observança de ditas generals constitucions y
privilegis, manant vostra excel·lència conciderar
los danys que·s poden succehir segons lo estat
d’esta província si no se repara esta contrafacció,
que dits deputats ho rebran a singular mercè de
la mà de vostra excel·lència.»
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Resposta de sa excel·lència: E aprés, tornat dits
senyors embaxadors, referiren a ses senyories //
428r // com sa excel·lència havia respost a la dita
embaxada que ell no tenia notícia de las capturas que menciona lo paper, sinó és per lo que se
hera publicat per ciutat sens altre fonament, y
que miraria lo paper; y que estigués cert sa senyoria que ell procuraria en acudir a tot lo que
fos major servey de Déu, de sa magestat y consolació d’esta província.
E aprés tornats dits senyors embaxadors y oÿda
la resposta de sa excel·lència, encontinent consistorialment, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich per sa indisposició, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General y
present casa de la Deputació, anaren en casa de
sa excel·lència, los quals los havia enviats a cercar. E tornats dits senyors deputats, que ja eren
las sinch de la tarda, per la qual hora ses senyories havian porrogats los brassos en la matinada,
en la qual porrogació se trobaren les persones
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors: fra don Jaume
Meca, abat de Sanct Salvador de Breda, doctor
Pau del Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona, fra don Phelip de Lentorn, del orde de
Sanct Benet, doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, fra Diego de Boxadors, del hàbit de
Sanct Joan; per lo estament militar, los senyors:
don Francisco Vilalba, protector del bras militar. // 428v // Francesch Joan de Vergós, don
Bernat Çalbà, don Francisco Ayguaviva, don
Joseph Amat, don Phelip Surribas, don Andreu
Blan, don Francesch Surribas, Pau Amat, menor, don Jacinto Vilanova, Hierònym de Gàver,
Narcís Ramon March, Jaume Ros, Domingo
Moradell, don Onoffre Vila, don Aleix Grimau,
don Agustí de Marymon, don Lu ýs de Tormo,
don Lu ýs Sans, Joseph Corbera, don Fernando
Fivaller, Carlos Arlés, Pere Joan de Puigvert,
Joseph de Serralta, don Joan de Tamarit, don
Jaume de Cardona, don Lu ýs Grau, Francesch
Valls, don Dalmau Despalau, Joan Tarragó,
Phelip Descarrer, // 428ar // don Joachim Margarit, Francesch Ferrer, Miquel Joan Tavarner,
don Francisco d’Orís, don Phederich Meca,
don Joan Blanes, Diego de Vergós; per lo estament real, los senyors: conseller ters, Hierònym
Novell, Pau Bertrolà, micer Diego Riu, Jaume
Damians, Francisco Vinyola, Agustí Dalmau,
Antich Servat major, Diego Monfar, micer Gismundo Boffill, Joseph Quintana y Joseph de
Urrea. Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta de nou la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En exequució de la delia. foliació errònia.
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beració feta per vostra senyoria aquesta matinada, havem fet a sa excel·lència la embaxada
que·s legirà, juntament ab la resposta. Suplicam
a vostra senyoria nos fassan mercè // 428av //
aconsellar-nos lo que devem fer, perquè pugam
pèndrer la resolució que més convé al servey de
Déu, Nostre Senyor, sa magestat, pau y quietut
de la província.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller ters prengué còpia de la dita proposició y
embaxada feta a sa excel·lència, en ella mencionada, per a consultar aquella ab sos companys
en casa de la ciutat. Y al cap de una estona dit
senyor conseller tornà y aportà son vot en scrits,
lo qual fonch legit en presència de dits brassos.
Y encontinent los dits senyors de dita junta votaren per son orde ab molta maduresa, y fonch
resolt y aconsellat: «Que attés que sa excel·lència és estat servit respòndrer a la embaxada per
ses senyories feta lo die present en orde a las
capturas de don Aleix Semmanat y altres, dient
ab ella que sa excel·lència no tenia notícia certa
de ditas capturas y que per a tenir-la volia despatxar un correu a la vila de Perpinyà a tota diligència, que per ço se aconsella a ses senyories
sian servits scríurer per dit correu als cònsols de
la vila de Perpinyà y demés que aparega a ses
senyories lo que·ls aparexerà convenir, axí en lo
que té respecte a ditas capturas, com altrament
en lo demés que contenen las cartas dels jurats
de Gerona, Figueres, Junquera y Ceret. Y sabuda dita resposta o altrament innovant-se cosa
acerca de las matèrias corrents, sien ses senyories servits manar convocar encontinent brassos,
per a que puguen aconsellar a ses senyorias lo
que aparega ésser més convenient al servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat, beneffici y
quietut d’esta província.
Dimars, a XXVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori // 429r // de ses senyories Antoni Seriol, tauler del General de la
vila de Sitges, ha renunciat lo dit son offici de
tauler en mà y poder de ses senyories, pure, libere et simpliciter, per a que ses senyories provehescan aquell en favor de la persona a ells ben
vista, suplicant a ses senyories sien servits admètrer-li la dita renunciació, que·u rebrà de ses
senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que li admentian la dita renunciació sí y en quant podian y per capítols de
Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari,
ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXXI. En aquest die, en la matinada,
ses senyories ajuntaren las // 429v // personas

dels tres estaments cridats del punt y hora present, en las quals entrevingueren las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: abat de Sanct
Miquel de Cuxà, abat de Sanct Pere de Galligants, fra Diego de Boxadors, del orde de Sanct
Joan, doctor Hierònym Roig, sacristà major y
canonge de la Seu de Barcelona, Fructuós Bisbe
Vidal, canonge de Barcelona, doctor Pau del
Rosso, degà y canonge de Barcelona, doctor
Francisco Pol, monjo de Sanct Miquel de Cuxà,
doctor Jaume Corts, ardiaca y canonge de Barcelona, Francesch Ximenis, cononge de Barcelona, Francisco Prexens, canonge de Elna, doctor Francesch Puig, canonge de tortosa, fra
Matia Cella, camarer de Banyoles, fra don Miquel de Lentorn, del orde de Sanct Benet; per lo
estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, Francesch Joan
de Vergós, don Francisco Ayguaviva, don Phelip de Surribas, menor, don Ambròs Gallart,
don Jacinto Vilanova, // 430r // don Fernando
Fivaller, Carlos Arlès, don Aleix Grimau, don
Joan Blanes, don Lu ýs de Tormo, don Rafel Casamijana, Francesch Valls, don Anton Cassador,
Diego de Vergós, don Garau Reguer, don Joseph Calvo, don Phelip Roger, don lu ýs Garau,
Phelip Descarrer, Lu ýs València, Jospeh de
Spuny, Miquel Joan Tavarner, don Joan de
Marymon, Joan Carreras, don Joseph Amat,
Hugo de Sanctjoan, Hierònym Puigvert, don
Juseph de Pau, don Phederich Desbosch, Phelip
de Boxadors, don Joachim Margarit y Reguer,
don Joan Argensola, don Joan Semmanat, don
Damià Janer, // 430v // don Joseph Ripoll,
Hierònym de Gàver, Joseph Spuny, don Phederich Meca, Ramon Spuny, don Lu ýs Sans, don
Joseph de Pinós, Pere Joan de Puigvert, don Jacinto de Ivorra, Joseph de Corbera, don Emanuel Semmanat, Francesch Descallar, don Perdro Aÿmereich, don Joan Argensola, don
Francisco Surribas, don Juseph de Ardena, don
Christòfol Icart, micer Albert Torre, Miquel
Joan Granollachs; per lo estament real, los senyors: conseller ters, Jaume Damians, Lorens
Ronís, Ramon Romeu, Joseph Ximenis, Agustí
Dalmau, Francisco Vila, Rafel Grimosachs, Joseph Pexau, micer Gismundo Boffill, Mariano
Vives, // 431r // Galceran Nebot, Antoni Gineres, Joseph de Navel, Joseph Molins, Antich
Servat, major, Joseph Mitjans, Diego Bisbe Vidal, micer Diego Riu, micer Jacint Fàbregues,
Làtser Iglésies, Joseph Càrcer, Jaume Lobregat,
Diego Monfar. Antich Servat, menor, Jaume
Bru, Joseph Quintana, Joseph de Urrea. Als
quals fonch, per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En la última junta de
braços tinguda a 27 del corrent, nos aconsellà

a. foliació errònia.
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vostra senyoria que, sabuda la resposta del correu que la excel·lència havia enviat a Perpinyà
acerca de las capturas de don Aleix Semmanat y
altres o, altrament innovant-se cosa acerca de las
matèrias corrents, convocàssem encontinent a
vostra senyoria perquè poguessen aconsellarnos lo que fos més convenient. Aÿr al tart reberem un propri de la vila de Ceret ab dos cartas
// 431v // que·s legiran a vostra senyoria, suplicam a vostra senyoria nos fassa mercè aconsellar-nos lo que·ls aparexerà devem fer y obrar
acerca del contengut en ditas cartas y consuelo
de la fidelíssima vila de Perpinyà, en servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici
de tota la província.»
En la qual junta se prengué la resolució següent: «Y es que lo que·s conté en la proposició
per vostra senyoria feta y lo demés que se ha
entès de las cartas dels cònsol de la vila de Ceret
y altres mencionades en dita proposició, sia sa
senyoria servit encontinent representar-ho a sa
excel·lència ab una embaxada solempne, en
scrits, advertint-li en ella los danys que, de no
remediar-se promptament los excessos comesos
y que van continuant-se cada dia, poran succehir-se y advertir molt en particular la necessitat hi ha de castigar la offensa tant gran se ha comesa per los soldats cremant las iglésias de Riu
de Arenas y ha Christo sacramentat en ellas; y no
obstant que la província, en virtut de generals
constitucions podia obrar per sí sols, ha procurat fins vuy representar-ho, axí a sa magestat per
medi de sos embaxadors com en Perpinyà al
senyor duch de Cardona, son lochtinent y capità general y, després de sa mort, a don Joan de
Garay, governador de las armas, de las quals diligèncias no se ha resultat satisfacció alguna. Y,
axí és just que, de nou ho represene vostra senyoria a sa excel·lència, instant-li déu anar en
persona a castigar tant graves delictes y dar libertat als provincials, tant ecclesiàstichs com
laÿchs, presos vuy en lo castell de Perpinyà per
dits soldats. Que ha dexar-o de fer sa excel·lència, serà forçós tornar, per la causa de Déu, ab
los medis que de justícia nos és permès comforme nostres leys y privilegis concedits per sa magestat. Y fins a quèa // 432r // tinga resposta de
sa excel·lència, se servirà vostra senyoria no disgregar los brassos y levar acte de dita embaxada
y resposta y, en cas sa excel·lència no prenga
prompte resolució, continuar las demés embaxadas, comforme lo styl de la casa, protestant-li
de ditas diligèncias, com dels demés danys poden succehir-se. Y que vostra senyoria sie servit
fer nominacio de divuit persones per a que, juntament ab vostra senyoria, tracten y conferescan
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1932.
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lo que més convinga en las matèrias corrents ab
la putualitat que la necessitat demana, per a què
millor se puga acertar lo servey de Déu, Nostre
Senyor, de sa magestat y reparo d’esta província. Y que vostra senyoria se servesca fer embaxada al savi Consell de Cent donant-li notícia
del fet proposat, suplicant lo que per sa part
obre lo que convinga en estas matèrias ab la
conformitat que aquestas dos casa han acostumat. Y que vostra senyoria scriga a tots los prelats, iglésias, universitat y barons, eciam als que
són fora Cathalunya, donant-los rahó de aquestos nou(s) successos». Y aprés ses senyories porrogaren los dits brassos per a las sinch horas de
la tarda, la qual porrogació los fonch notificada
per lo scrivà major del General.
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories,
posant en exequució la resolució presa en los
brassos per medi de fra don Jaume Meca, abat
de Sanct Salvador de Breda, lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de
Barcelona, y lo doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, don Francisco Ayguaviva, don Joan
de Semmanat, don Joan Tamarit, Ramon Romeu, Diego Monfar y Balthezar Càrcer, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat en aquest Principat la embaxada
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los soldats que·s troban en la vila de Perpinyà continuan // 432v // las capturas dels provincials que,
segons los avisos tenim dels cònsols de la vila de
Ceret y de altres, tenen detingut a don Aleix de
Semmanat ab guardas de vista al castell Major,
baix de una escala, loch molt indecent, a hont
may se han acostumat posar personas de qualitat. Y han capturat lo canonge Coli y lo canonge
Ros, don Gabriel de Lupià, don Lorens de Sinisterra, Ramon Xammar, lo assessor del governador, Jacinto Ham, T. a... Palayrach y altres. Y tenen los particulars de dita vila ab tanta oppresió
que no són senyors de exir de ses cases ni·ls dexen parlar ni acercar-se als portals ni muralles,
sens tenir respecte a las personas ecclesiàsticas,
tot lo que és notòria contrafacció a las generals
constitucions y libertats d’esta província y originat de no haver castigat los soldats dels delictes
per ells perpetrats y, en particular, dels agravis
fets a Déu, Nostre Senyor, en las cremas de las
cremas de las iglésias de Riu de Arenas y Montiró y del Sanctíssim Sagrament que en ellas estava
reservat y, tenen per cert los deputats que, si
vostra excel·lència no mana posar-hi remey
promptament succehiran grandíssims danys que
tots han de córrer per compte de vostra exa. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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cel·lència qui, com a lochtinent y capitan general en aquest Principat y comtats, té la mà poderosa per castigar los soldats de tan enormes delictes y reparar ditas contrafaccions, y impedint
que de nou no se’n fassen de altres. Suplican, per
ço, a vostra excel·lència extrajudicialment los
dits deputats del General de Cathalunya, sia servit anar en persona a la vila de Perpinyà a castigar
tant graves delictes y cremas del Santíssim Sagrament y manar donar libertat els provincials,
tant ecclesiàstichs com seculars, presos vuy en lo
castell de Perpinyà, tenint attendència que, si bé
en virtut de generals constitucions de Cathalunya podia la província obrar per si contra los dits
soldats sacrílechs sols fins vuy ho han representat a sa magestat y a sos excel·lentíssims lochtinents generals y últimament a vostra excel·lència, per a que ho mane remediar. Y ara, de nou,
le·y tornan a representar y suplicar, perquè Déu,
Nostre // 433r // Senyor, reste desagraviat y la
província aconsolada y no hage de valer-se del
remey disposat per ditas constitucions, del qual
li serà forçós valer-se si vostra excel·lència no
mana donar-hi prompte remey qual la necessitat
demana, que ho rebran los deputats y tota la
província a singular mercè de vostra senyoria.»
A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que veuria lo paper de la embaxada y lo contegut en ella y que, per sa part, no perdonaria algun treball que anàs encaminat al servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici
d’esta província, procurant en tot y pet tot la
observança de las constitucions, comforme per
sa magestat li era estat manat. Y que concideraria lo paper de la embaxada y que respondria ab
molt bona voluntat y desig de acertar. Y aprés
de tornats dits senyors embaxadors, dits senyors
deputats, per medi dels dits embaxadors qui havian reportada la dita embaxada a sa excel·lència, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, qui estava junt en
dita occasió, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del General
de Cathalunya reberen aÿr dos cartas, que·s legiran a vostra senyoria. Las matèrias que contenen
los ha obligat juntar los tres estaments est matí,
en los quals se ha feta la proposició que·s legiran
a vostra senyoria. En exequucio de la qual han
feta una embaxada a sa excel·lència que, ab la
resposta, se llegirà a vostra senyoria, a qui suplican dits deputats sia servit manar conciderar
estas matèrias (y) en orde a ellas obrar lo que
vostra excel·lència li aparega més convenir en
conformitat de dits deputats, los quals se // 433v
// offereixen promptes y aparellats a servir a vostra senyoria ab la uniformitat acostumada entre
estas dos casas, tot a major glòria de Déu, servey
de sa magenstat y beneffici d’esta província.»
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E aprés tornats dits senyors nou embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells
havian reportada a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent la dita embaxada, juntament ab
los demés papers en aquella mencionats, la qual
havian explicada primer de paraula y aprés donada en scrits, de la manera que per ses senyories
los era estat ordenat; y que dits senyors consellers havian respost lo que està continuat al peu
de la present embaxada, y és que ponderarian los
papers referits en la embaxada y que del que resoldria lo savi Consell de Cent ne farian sabidors
a sa senyoria, procurant obrar ab sa senyoria ab
tota conformitat en servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la província.
En aquest mateix die, que eran las sinch horas
de la tarda, aprés de ser tornats dis senyors embaxadors, inseguint la porrogació feta en la matinada estigueren juntes les persones dels tres
estaments en la sala dels reys. En los quals se
trobaren presents las personas dels tres estaments següents, ço és, per lo estament, ecclesiàstich, los senyors: abat de Sanct Salvador de
Breda, abat de Sanct Pau del Camp, abat de
Sant Pere de Galligants, fra don Diego de Boxadors, del hàbit de Sanct Joan, lo cabíscol Prexens, de Lleyda, fra don Phelip de Lentorn, del
orde de Sanct Benet, // 434r // don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona, fra don Juseph
Junyent, obrer de Ripoll, Francesch Paga, canonge de Barcelona, doctor Jaume Corts, ardiaca de Sancta Maria y canonge de la Seu de
Barcelona; per lo estament militar, los senyors:
don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Pedro Aymerich, don Jacinto Vilanova,
don Francisco d’Orís, don Jaume de Cardona,
don Lu ýs Grau, don Lu ýs Sans, Francesch
Valls, don Emanuel Semmanat, don Francisco
Ayguaviva, Domingo Moradell, don Lu ýs Tormo, don Joseph Amat, don Joan de Marimon,
don Pedro Soler, Joseph Xammar, don Fernando Fivaller, don Joan de Argensola, Joseph de
Corbera, don Aleix Grimau, Melchior Bertrolà,
Ramon Spuny, // 434v // Hierònym Miquel,
don Juseph Ripoll, don Phelip Roger, don Phederich Desbosch, don Joseph de Pau, don Andreu Blan, Antoni Granollachs, don Onoffre
Vila, Lu ýs València, don Jaume de Eril, don
Joan Tamarit, Francesch Cànoves, Carlos Arlès,
don Joseph Clariana, Francesch Ferrer, don
Grau Reguer, don Lu ýs Sans, don Phederich
Meca, Joseph Berart y Miquel Escarrer; per lo
estament real, los senyors: conseller ters, Ramon Romeu, Joseph de Navel, Joseph de Urrea, Antoni Generes, Miquel Rodó, Joseph
Mitjans, Hierònym Novell, Joseph Quintana,
Pau Bertrolà, // 435r // Galceran Nebot, micer
Joseph Pexau, micer Joseph Sellés, Dimas Çafont, Hierònym Romeu, Balthezar Càrcer, Fruc-

tuós Bisbe Vidal, micer Gismundo Boffill, Francesch Ximenis, Dimas Pobla, Antich Servat menor, Agustí Dalmau, Miquel Vinyolas. Als quals
fonch, per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En exequucio de la resolució presa per vostra senyoria vuy dematí havem feta las embaxadas a sa excel·lència y al savi
Consell de Cent que vostra senyoria nos ha
aconsellat, las quals, ab la resposta, se llegiran a
vostra senyoria, a qui suplicam se servesca, ab la
prudència y maduresa acostumada, donar-nos
son parer sobre la matèria subjecta, perquè més
acertadament en ella pugam fer los progressos
més convenients al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de aquesta província.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller ter prengué còpia de aquella y dels demés
papers en ella mencionats y se’n anà en casa de
la present ciutat per a consultar aquélla // 435v
// ab los senyors consellers, sos companys. Y al
cap de una estona dit senyor conseller tornà y
aportà son vot en scrits, lo qual fou legit en
presència de dits braços. Y encontinent los dits
senyors de dita junta votaren per son orde ab
molta maduresa, y fonch resolt y aconsellat que
fossen servits posar en exequució lo deliberat
per les persones des tres estaments lo die present, y que tinguda resposta de sa excel·lència y
del savi Consell de Cent, se servescan convocar
brassos y en ells propossar las respostas, per a
que sobre ellas se puga pèndrer una acertada resolució al servey de Déu, de sa magestat y beneffici d’esta província.

mon Romeu, Balthezar Càrcer, Diego Bisbe
Vidal, micer Batista Monfar, Galceran Nebot.

Setembre MDCXXXX
Dissabte, al primer. En aquest die, en la matinada, los senyors deputats reberen en lur consistori de part dels molt il·lustres senyors consellers,
per medi de Joan Francesch de Vergós, donsell,
y Jaume Damians, ciutadà, una embaxada contenint la resposta feyan a la embaxada que lo die
de aÿr los fonch feta per dits senyors deputats, la
qual explicaren de paraula y aprés donaren per
scrits, juntament ab còpia de la embaxada feta
per part de la ciutat al excel·lentíssim senyor
lochtinent de sa magestat en aquesta província.
La qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: En orde als avisos que
vostra senyoria ab embaxada fou servit donar al
savi Consell de Cent lo die de aÿr per las matèrias corrents // 436v // en Perpinyà, deliberà dit
consell se fes una embaxada a sa excel·lència en
conformitat de la de vostra senyoria, còpia de la
qual se dóna a vostra senyoria, y que·s donferís
la matèria ab la Vintiquatrena de guerra, y aquella ab las personas elegides per vostra senyoria,
per a que ab una mateixa uniformitat se fassen y
posen en exequució totas las diligèncias que
convindran; y que·s dóna notícia a vostra senyoria també de unas novas quexas que ha escrita
esta ciutat mossèn Pau Boquet, embaxador d’ella, ha fet algun ministre superior per a que, havent vostra senyoria de scriurer en lo tocant de
ellas, sien las respostes uniformes, com ho serà
sempre la disposició d’esta ciutat per a servir a
vostra senyoria.»

E axí mateix, disgregades dites persones, ses senyories, inseguint la resolució dels brassos tinguts lo die present en la matinada, feren nominació de divuit persones, sis de cada estament,
per a tractar y mirar lo que·s deu fer y obrar
acerca las matèrias corrents. Y foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: don Gispert Amat, abat de Sanct Pere
de Galligants, doctor Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, doctor Jaume
Corts, ardiaca de Sancta Maria y canonge de
Barcelona, doctor Francesch Puig, canonge de
la Seu de Tortosa, Francesch Miquel, del hàbit
de Sanct Joan, fra Henrich Joan, del hàbit de
Sanct Joan; per lo estament militar los senyors:
don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Francisco Ayguaviva, don Pedro Aymerich, don Joan Semmanat, don Jacinto de
Vilanova, Francisco de Vilaplanaa; // 436r // per
lo estament real, los senyors: conseller ters, Ra-

E ses senyories respongueren que estimaven a
dits senyors consellers la mercè los feyen en cohoperar en matèrias tant graves y de tanta importància, y que estiguessen certs, que dits deputats en tot lo que·ls serà possible no faltaran a
sa obligació. En aquest mateix die se ajuntaren
ses senyories juntament ab la Divuitena eleta
per a tractar de las cosas de aquest Principat. En
aquest mateix die, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories Francesch Corratger y Mestre, scrivà de manament de sa magestat, lo qual donà y entregà a ses senyories un paper, dient la·y havia donat sa excel·lència. Y
contenia la resposta que sa excel·lència feya a la
embaxada que de part de ses senyories lo die de
ayr li fonch feta de part de ses senyories, la qual
donà y lliurà en mans del senyor deputat ecclesiàstich. Y aquella legida manaren fos continuada en lo present dietari. Y és del tenor següent:

a. a continuació una embaixada, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1933.

«El obispo de Barcelona, lugarteniente y capitán
general deste principado de Cathalunya y conda-
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dos en Rossellón y Cerdaña, // 437r // haviendo
visto el papel de vuestra señoría que ayer tarde, a
cosa de las sinco, le fue dado en forma de embaxada por las nueve personas para ello deputadas, en
su respuesta dize que el lunes próximo passado,
casi a la misma hora, recibió otro de vuestra señoría tocante a la materia, y por no tener noticia de
lo que en razón de las prisiones que se supone han
hecho los soldados en la villa de Perpiñán contra
las constituciones de dichos Principado y condados, al punto despachó un correo yente y viniente a
toda diligencia al maestre de campo general del
exército, don Joan de Garay, para que le avissasse
de lo que havía passado, ordenándole no se contraviniesse a ninguna de las constituciones, usos,
costumbres y privilegios de la tierra y particulares
de ella. Y hasta ahora no ha buelto ni se sabe la
causa de la detención. Y considerado lo que ambos papeles continue satisfaciendo a lo que le toca,
dize que está prompto y aparejado para administrar justicia, y que su magestad, Dios le guarde,
expressamente le ha mandado procure con veras
guardar u que se guarden las dichas constituciones, usos, costumbres y privilegios de la provincia,
y que se cuiten en quanto sea possible las contenciones. Y en esta conformidad, si en el caso presente constare de contrafacción en la forma que piden las constituciones, procederá a su reparo y
observancia como en ellas se dispone. Y en lo tocante a que vaya en persona a la dicha villa dize
que, entendido el caso como ha passado, en orden
a las capturas de los provinciales, podrá deliberar
lo que fuere más conveniente a la buena administración de la justícia. Y lo mismo hará respecto
del castigo de los excessos y delictos de los soldados y
cabos. Haviendo visto los processos, en lo que mira
a las palabras contenidas en el segundo papel, es a
saber: «tenint attendència que si bé en virtut de
generals constitucions de Cathalunya podia la
provincia obrar per si contra los dits soldats sacrílechs» // 437v // propone a vuestra señoria será
bien designar los tales constituciones, porque hasta hora no ha visto alguna que consienta lo que
insinuan las dichas palabras. Y advierte mucho a
vuestra señoria que se proceda con la atención que
de vuestra señoría se confia, sin dar lugar a que se
hagan excessos en deservicio de Dios, Nuestro Señor, y de su magestad.»

1. Haver invadido las reales banderas de su magestat.
2. Haver sacado al deputado y demás presos de
las cárceles.
3. Haver quemado a Montredón sin confessión.
4. Haver muerto el doctor Berart.
5. Haver muerto el virrey.
6. Haver perseguido todos los ministros reales y
no haver hombre que por parte del rey ose mostrar
la cara.
7. Tener impedida la justicia, que no se puede
hazer nada.
8. Fortificarse sin licencia ni saber contra quien
sino que sea contra su rey.»
438r

En aquest die ses senyories, en la tarda, juntaren
ses senyories las divuit personas eletas per a tractar de las matèrias corrents. En aquest mateix
die enviaren al pare Bernardino de Manlleu, difinidor general del sagrat orde dels pares caputxins de la província de Cathalunya, residint en la
vila de Madrit, qui aporta a son càrrech las cosas
del General, un paper del tenor següent:
«Las cargas que su magestat haze al principado
de Cathalunya:
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Diumenge, a II. En aquest die ses senyories, en
la matinada, juntaren las divuit personas eletas
per a tractar de las matèrias corrents. Hi·s resolgué en dita junta que per medi del doctor Jaume Corts, ardiaca de Santa Maria, y canonge de
la Seu de Barcelona, Francisco Vilaplana y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, se
fes la embaxada devall scrita al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor lochtinent de sa magestat
en aquesta província. La qual embaxada és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya estan molt
agrahits al bon zel mostra tenir vostra excel·lència ab lo paper los aportà lo die de aÿr Francesch
Corratger y Mestre, scrivà de manament, de la
observança de las generals constitucions, usos y
costums y privilegis del present Principat y
comtats. Y puis en las capturas de las personas
de don Aleix de Semmanat, don Gabriel de Lupià y altres concorra la contrafacció de las constitucions de Cathalunya y privilegis tocats en la
primera embaxada, sens que s·i pugue posar
dubte algú, y cada dia fan dits soldats capturas,
opressions y contrafacccions, ab què de nou se
tornen a commòurer los naturals hi·s malogran
los bons officis fa vostra excel·lència, dits deputats consellers de Barcelona y demés tribunals
per a alcansar la quietut tant desijada, a què no
apar se puga ocòrrer de altra manera sinó és
anant vostra excel.ència en persona a la vila de
Perpinyà y reparar ditas contrafaccions, reprimir
los excessos dels soldats y castigar los delictes
per ells comesos, y principalment los sacrilegis
en los robos y crema de las iglésias y cremas //
438v // del Santíssim Sagrament, de molts dels
quals se constarà a vostra excel·lència ab la informació se ha rebuda en la vila de Perpinyà,
que està vuy en mans del reverendíssim bisbe de
Urgell. Tornan per ço a suplicar a vostra excellència extrajudicialment los dits deputats del
General de Cathalunya sia servit conferir-se personalment a la vila de Perpinyà per relexar dit
don Aleix Semmanat y altres, o per lo menos

traure’ls dels poder dels soldats, y castigar los
excessos, delictes y sacrilegis per dits soldats comesos, ordenant a dit reverendíssim bisbe de
Urgell li entregue los processos té en son poder,
que si los provincials veuen reprimits y castigats
los soldats tenen per cert se acabarà del tot
aquietar esta província. En lo que té respecte a
las últimas paraulas del paper de vostra excellència, ab que demana se designen las constitucions que permeten a la província obrar per si
contra los soldats sacrílechs, proposan a vostra
excel·lència que per la constitució del senyor rey
don Alfons Segon en la Cort de Monçó, any
1289, capítol, 31, que és la sisena, del títol. «De
las Sanctas Iglésias», los consellers de las ciutats
y vilas tenen potestat y licència, sens incurs de
pena civil o criminal, de empatxar o defèndrer
las iglésias e contrastar qualsevols personas que
gozan trancar iglésias cathedrals ni altra iglésia,
ni menos tràurer de aquellas violentment cartas,
monedas o altra comanda que·y sia posada, y ço
los soldats no sols han espallades las iglésias y
robat las cosas que per major custòdia los naturals tenian allí encomanadas, sinó també hagen
robat las cosas sagradas y cremat iglésias y lo
Santíssim Sagrament. No·s pot posar dificultat
que estam en lo cas de la constitució, y encara
en lo cas més fort. Y estiga vostra excel·lència
molt cert, que dits deputats han estat sempre y
estan vuy molt atents al major servey de Déu,
Nostre Senyor, y de sa magestat, esperan que
vostra excel·lència // 439r // los farà la mercè que
li suplican.»
Resposta de sa excel·lència: Que veuria lo que
contenia lo paper de la embaxada y que en
quant podria donaria satisfacció y resposta a
ella.
En aquest mateix die lo honorable Francesch
Corretger y Mestre, scrivà de manament, constituït personalment en la tarda en lo consistori
de ses senyories, donà y entregà a ses senyories
un paper lo qual digué li havia donat sa excellència, dient contenia la resposta que sa excellència feya a la embaxada que lo die present, en
la matinada, de part de ses senyories li era estada
feta. La qual resposta llegida manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. Y és
del tenor següent:
«El obispo de Barcelona, lugarteniente y capitán
general deste Principado y condados de Rossellón
y Cerdaña, visto el papel de la embaxada que de
parte de vuestra señoría se le ha hecho hoy, en su
respuesta dize que después de haver satisfecho a
otro de vuestra señoría ayer, a cosa de las seys de la
tarde, bolvió el correo que havía despachado el lunes 27 del passado con carta del maestre de campo
general, don Joan Garay, de 29 del mismo. Por la
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qual, respondiendo a la suya, dise que no ha sido
ni es su intento de contravenir a las constituciones
de Cathalunya, como se ha visto en las occasines
que se han offrecido, pus en todos los naturales se
han entregado y entregan al governador de los
condados. Y que este mismo stylo se huviera seguido con don Alexos de Semmanat y los demás que
están detenidos, pero que la calidad de sus causas
es de género que las acceptua de poder ser amparados de las constituciones y los subordina // 439v
// al fuero militar, que son palabras formales de
su carta. Y añade que por pedir la materia pronta execución y hallarse cortada la correspondencia no havia podido consultar con él, pero que havía dado quenta al rey nuestro señor para que,
informado su magestad de todo, tome el acuerdo
que más convenga a su real servicio, sin lesión de
los fueros de Cathalunya. Y supuesto el hecho y estar ya consultado con su magestad parece que la
mayor conveniéncia que puede haver para la buena dirección del negocio es scrivir él también a su
magestad, con proprio a diligencia, y en el interín prevenirse para seguir sus reales órdenes, y
avisar dello al dicho maestre de campo general,
como lo hará. Y en lo que tocare guardar y hará
guardar las contituciones, usos, costumbres y privilegios de la província.»
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
juntaren las personas dels tres estaments, cridats
del die present. En los quals entrevingueren las
persones dels tres estamens, ço és, per lo estament ecclesiàtich, los senyors: abat de Sant Pere
Galligants, doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de la present ciutat,
doctor Jaume Corts, ardiaca y canonge de Barcelona, doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, doctor don Francisco Descallar, canonge de Barcelona, fra Macià Cella, camarer
de Banyoles, fra Francesch Miquel del orde y
hàbit de Sant Joan, fra Henrrich Joan del hàbit
de Sant Joan, don Galceran Semmanat, canonge de Barcelona, // 440r // Fructuós Bisbe Vidal,
canonge de Barcelona, lo doctor Vicent Praxens, cabiscol y canonge de Lleyda, fra Diego
Boxadors del hàbit de Sant Joan, fra don Phelip
de Lentorn, infarmer de Banyoles, Balthesar
Amell, canonge de Barcelona, Francesch Prexens, canonge de Elna, Francesch Pagà, canonge de Barcelona, fra don Juseph Junyent, del
orde de Sant Bernat. Per lo estament militar, los
senyors: don Francisco Vilalba, protector del
bras militar, don Francisco Ayguaviva, don Pedro Aymerich, don Bernat Çalbà, Francesch
Valls, don Juseph Descamps, don Joseph Amat,
don Fernando Fivaller, Anton Granollachs, Joseph Corbera, Phelip Boxadors, don Emmanuel Semmanat, don Phederich Desbosch, don
Lu ýs Sans, Rafel Ferrer, don Francisco d’Oms,
Pere Joan de Puigvert, Carlos Arlès // 440v //
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Lu ýs Miralles, don Jacinto Vilanova, don Joan
Semmanat, don Luýs Tormo, don Phelip Roger, micer Rafel Graell, Agustí Berardo, Joseph
Xammar, Joseph Jover, Hierònym de Gàver,
don Jaume de Cardona, don Lu ýs de Garau,
don Garau Reguer, Lu ýs València, don Joan
Argensola, don Joan Tamarit, Ramon Espuny,
don Joseph Spuny, don Joseph Calvo, don Ramon Çalbà, Joan Carreras, Phelip Descarrer, Pau
Amat, major, don Joseph Ripoll, don Phelip
Surribas, don Miquel Sans, Francesch Vilossa,
Narcís Ramon March, Joan Francesch Despujol, Ramon Boxadors, // 441 // don Luýs Descarrer, don Joachim Reguer, Francesch Ferrer,
Nuri Joan de Vergós, Hierònym de Areny, Pau
Amat menor, Miquel Joan Tavarner, don Juseph de Pau, don Francisco de Surribas, don
Aleix Grimau, Francesch Descallar, don Juseph
Clariana, micer Joseph Selles, Francesch Cànoves, don Onoffre Vila. Per lo estament real, los
senyors: conseller ters, Batista Monfar, Diego
Monfar y Sorts, micer Diego Riu, Phelip Alegre, Pau Bertrolà, Balthesar Càrcer, Agustí Dalmau, Joseph de Urrea, Ramon Romeu, Diego
Bisbe Vidal, Emmanuel Guiamet, // 441v // Joseph Quintana, Joseph Regàs, Francisco Vinyola, Hierònym Novell. Als quals fonch feta per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució presa per vostra senyoria als trenta-hu del
mes passat han feta la embaxada a sa excel·lència
en orde a las cosas de Perpinyà. La qual, ab la
resposta que aÿr sa excel·lència envià, se llegirà a
vostra senyoria ab altra embaxada que avuy se li
ha feta. Y elegirem divuit persones dels tres estaments ab les quals havem conferides totas las
cosas corrents, tant dels avisos tenim de la cort
de sa magestat, que Déu guarde, del pare Bernardino y de nostres embaxadors, com de las de
Perpinyà, Conflent y particularment ab les càrregues se fan a la província, la més principal de
les quals és estar la justícia arrimada sens poder
obrar com antes Y si bé per part nostra y de la
ciutat se han fet las diligèncias possibles per
reintegrar-la, donant-ne rahó a sa magestat y a
sos ministres, proposant los medis que aparexeran més a propòsit, no·ns és estat possible alcansar-ho ni que sa magestat se donàs per satisfet
d’ells, ans sempre insisteix en que la justícia ha
de ser reintegrada en son prístino estat. Y segons las cartas tenim dels embaxadors y pare
Bernardino, ha determinat fer convocació general de tots los regnes, entrant-hi també Cathalunya, per a què li assistescan en la anada vol fer
personalment a celebrar Corts en Aragó y de allí
a Cathalunya, a acabar las comensadas, juntament establir la justícia y restituir // 442r // los
ministres reals. Ha·s conferit molt en la junta
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quins medis serian més eficasses per tornar a establir la justícia y donar remey del estat de la
província, perquè·s done a sa magestat complida satisfacció, com és just, y entre altres medis
se ha tractat lo de fer convocació general de totas las personas dels tres estaments de aquestos
Principat y comtats y de las universitats, vilas y
lochs que entran en Corts perquè, com és matèria que toca a tota Cathalunya, no apar puga
pèndrer bon assiento sinó és que·y concorregan
tots. Però per ser matèria tant grave no·ls ha
aparegut pèndrer-hi resolució, sinó deixar-ho
tot a la disposició de vostra senyoria També se
llegiran a vostra senyoria uns papers de Gerona,
Figueres, Ceret y Conflent, perquè acerca de
tot vostra senyoria nos fassa mercè aconsellarnos lo que devem fer, que ab lo bon parer de
vostra senyoria confiam pèndrer resolució en
mayor servey de Déu, Nostre Senyor, sa magestat y beneffici d’esta província.»
E legida la dita proposició, lo dit senyor conseller ters prengué còpia de aquella, juntament ab
los demés papers en aquella mencionats, y se’n
anà en casa de la ciutat per a consultar aquella
ab sos companys. Y al cap de una estona tornà y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch llegit en
presència. Y encontinent los dits senyors de dita
junta votaren per son orde y aconsellaren a ses
senyories: «Que sa senyoria deu convocar per
tots los caps de las veguerias y altres lochs ahont
té deputats locals ab veu de pública crida, com
sol fer dins la present ciutat de Barcelona, las
personas dels tres estaments per als deu del corrent Y axí mateix scriurer als prelats, bisbes,
abats, il·lustres capítols, militars y barons que·s
troban dins y fora lo present // 442v // principat
de Cathalunya, com també a totas las ciutats, vilas y lochs del Principat y comtats, suplicant-los
vullan acudir o enviar sos síndichs per a tractar
de reintegrar la justícia en lo present Principat y
comtats y procurar lo assiento de las demés
matèrias concernents a la honra de Déu, del rey
nostre senyor y beneffici del Principat y comtats. Y com seria de poca importància lo donar
forma en que la justícia se reintegre faltant en sa
excel·lència lo breu que fins vuy no té, apar deu
sa senyoria scriurer a sa magestat, que Déu
guarde, mane despatxar dit breu o provehir altra persona que no necessite d’ell per a manar
exequutar lo que·s trobarà ésser de justícia; y
que en rahó de las respostas se han de fer a la
ciutat de Gerona, Ceret y altres parts pareix se·ls
pot alentar, donant-los rahó de las diligèncias se
fan en orde a la convocació sobre dita. Y que de
açò se fassa sabidor lo savi Consell de Cent.»
En aquest mateix die, aprés de disgregats los
brassos, ses senyories, posant en exequució la
resolució en aquella presos per medi del doctor

Pau del Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona, don Joan de Tamarit y Diego Bisbe Vidal, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent qui estava junt, la
embaxada del tenor següent, juntament ab còpia de la resolució presa en dits brassos.
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos se
ha tingut esta tarda se ha presa la ressolució de
que los deputats del General de Cathalunyaa //
443r // envian còpia a vostra senyoria suplicantlos los fassa mercè considerar aquella, y en tot lo
que sia possible cohoperar, perquè las matèrias
de la província tingan lo assiento que més convé
en major servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la província.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u mirarian y de la resolució se
pendria en lo savi Consell de Cent en farian sabidor a sa senyoria.
Dilluns, a III. En aquest die ses senyories, per
propri, reberen dels cònsols de la fidelíssima vila
de Perpinyà una carta, la qual és assí cusida signada de letra A. En aquest mateix die los senyors deputats reberen de part dels molt il·lustres
senyors consellers, per medi del senyor Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat, la embaxada del tenor
següent, en resposta de la embaxada que lo die
de aÿr de part de ses senyories fonch feta al savi
Consell de Cent, la qual explicaren de paraula y
aprés donada en scrits:
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent
lo die de aÿr feu molt gran estimació de la
mercè rebé de vostra senyoria, fent-lo sabidor
ab embaxada en scrits de la deliberació prengueren los brassos en orde a las matèrias corrents, aparexent al Consell ésser tant acertada
// 443v // quant demana lo estat d’elles, y ab la
maduresa que poseheix vostra senyoria en totes
a la qual adherir dit consell ab molta voluntat y
obrarà en rahó d’ella uniformament ab vostra
senyoria tots los effectes que convindran, axí en
scriurer las cartas convenients en conformitat de
vostra senyoria com tots los demés, y ha comès
lo minutar estas cartas als senyors consellers y
Vintiquatrena de guerra y que las personas que
d’ella se eligiran conferescan ab las elegidas per
vostra senyoria, per a que ditas cartas se despatxen ab una conformitat per las dos cases; y en lo
demés que convindrà a la bona direcció de las
matèrias se prengue en tot tant acertada resolució qual convé al servey de Déu, Nostre Senyor,
de sa magestat y beneffici de la província.»
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1934.
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Y fonch respost per ses senyories a la dita embaxada que dits senyors consellers estiguessen
certs, que ells en tot quant podian no dexaran
de obrar tot lo que convinga. En aquest mateix
die, ses senyories, en la matinada, juntaren les
divuit personas eletas per a tractar de las cosas
de la província.
Dimars, a IIII. En aquest die, en la matinada, ses
senyories enviaren, per medi de don Joachim
Margarit y Reguer, y de don Joan de Tamarit, al
molt il·lustre capítol de la Seu de Barcelona, la
embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del General
de Cathalunya envian // 444r // còpia a vostra
senyoria de la ressolució se prengué en la junta
de brassos que lo die de ayr tingueren. Suplican
a vostra senyoria los fassen mercè attèndrer
aquella y considerar la gravedat de las matèrias
corrents y en tot lo que sia possible cohoperar
que tingan lo assiento que més convé y se encaminen al major servey de Déu, de sa magestat,
que Déu guarde, y beneffici del Principat y
comtats, que dits deputats ho rebran a mercè de
vostra senyoria.»
A la qual embaxada respongueren que estimaven molt la mercè y honra que dits senyors deputats los feya y que estiguessen certs, que en
tot lo que porian obrar ho farian en servey del
General ab molta voluntat. En aquest mateix
die, ses senyories, per medi de dits don Joachim
Margarit y don Joan de Tamarit, enviaren al
molt il·lustre bras militar la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya envian còpia a vostra senyoria»
etcètera. Fiat ut in proxima factis capitulo Sedis
Barchinone de verbo ad verbum usque ad finem
et cetera.
A la qual embaxada respongueren que estimaven molt la mercè y honra que·ls fan y que estiguen certs dits deputats, que no faltaran de ninguna manera a tot lo que de servey de ses
senyories y beneffici de la província. // 444v //
En aquest mateix die, a las set de la tarda, ses
senyories ajuntaren las personas dels tres estaments, cridats del punt y hora present, en los
quals entrevingueren les persones dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: fra Miquel Salavardenya, abat
de Sant Pere de Galligants, lo doctor Jaume
Corts, ardiaca de Santa Maria, don Joachim
Carbonell, doctor Hierònym Roig, sacristà major, doctor Pau del Rosso degà, don Galceran
de Semmanat, Joseph Rovira, doctor don Jacint
Descallar, Fructuós Bisbe Vidal, Francisco Xi-
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menis, Francesch Pagà, doctor Pere Joan Pleja,
doctor Diego Jover, ardiaca, canonges de la Seu
de Barcelona, doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, doctor Francesch Prexens, cabiscol
y canonge de Lleyda, don Lorens de Barutell,
canonge de Urgell, fra Diego de Boxadors, del
hàbit de Sant Joan, fra don Ignasi de Erill, monjo de Sant Cugat, fra don Phelip de Lentorn, del
orde de Sant Benet, fra Henrrich Joan, del hàbit de Sant Joan, Onoffre Ciurana, canonge de
Gerona, don Juseph Soler, canonge de Urgell,
doctor Miquel Joan Ozona, cabiscol y canonge
de Barcelona, // 445r // fra don Juseph Junyent,
monjo de Ripoll, fra don Phelip Ferreres, monjo
de Sant Cugat; per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras
militar, don Pedro Aymerich, Hierònym de Gàver, Francesch Xammar, don Jaume de Erill, Joseph Xammar, don Diego Cardelles, don Juseph
de Ferrera, don Carlos Soler, Francesch Graell,
don Miquel Sans, don Francisco Sala, don Anton Cassador, Carlos Arlés, don Juseph Galceran de Pinós, don Jacinto de Vilanova, don
Joseph Descamps, don Joseph Amat, don Fernando Fivaller, Narcís Ramon March, micer Joseph Segarra, don Christòphol Icart, don Bernat
Terré, Pau Amat menor, // 445v // Joan Carreras, Miquel Joan Granollachs, Miquel Joan Tavarner, don Phelip Surribas, don Francisco de
Ayguaviva, don Francisco de Oni, Gabriel Antoni Bosser, don Phelip Copons, Galceran Cahorts y de Soler, don Grau Reguer, don Phelip
Vilana, don Jayme de Cardona, don Joan de
Marimon, don Lu ýs Sans, don Francesch Surribas, Francesch Joan de Vergós, Francesch Puigjaner, don Lu ýs de Tormo, don Joseph Ripoll,
don Juseph Calvo, don Joseph Casamitjana,
Hierònym Miquel, don Juseph de Ardena, Anton Granollachs, don Joan Semmanat, Carlos
Bertrolà, don Agustí de Marimon, don Joan de
Tamarit, Hierònym de Areny, // 446r // Domingo Moradell, Pau Amat major, Lu ýs València,
don Juseph de Marimon, don Ramon Çalbà,
Francesch Cànoves, don Phederich Desbosch,
micer Francesch Serra, don Joachim Margarit y
Reguer, Francesch Callar, don Juseph de Pau y
Rocabertí, Francesch Valls, don Francisco Alemany, don Onoffre Vila, Ramon Spuny; per lo
estament real, los senyors: conseller ters, Ramon
Romeu, Balthesar Càrcer, Hierònym Romeu,
Francisco Ponsich, Joseph Ximenis, Diego Bisbe Vidal, Jaume Lobregat, Joseph Paxau, Dimas
Çafont, Joseph Quintana, // 446v // Miquel Grimosachs, doctor Diego Rius, Jaume Bru, Agustí
Dalmau, Joseph de Urrea, micer Gismundo
Boffill y Miquel Vinyola. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Las cartas dels jurats de
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Gerona rebudas vuy de matí y esta tarda a las sis
horas y lo que ellas contenen proposam a vostra
senyoria, a qui suplicam se servesca aconsellarnos en matèrias tant apretadas y graves lo que
devem fer y obrar a major servey de Déu, de sa
magestat y consolació de la província; las quals
cartas estan signadas de letras A, B, C y D.»
E legida la dita proposició lo dit senyor conseller ters prengué còpia de aquella, juntament ab
còpias de ditas cartas, y se’n anà en casa de la
ciutat per a consultar aquella ab sos companys.
Y al cap de una estona tornà y aportà son vot en
scrits, lo qual fonch llegit en presència de dits
brassos. Y encontinent los dits senyors de dita
junta votaren per son orde, y fonch resolt lo següent: «Que deu vostra senyoria esta nit a tota
diligència despatxar un correu a la ciutat de Gerona, de Tarragona, Tortosa y Leyda y altres vilas y lochs que aparexerà a vostra senyoria convenir, donant vostra senyoria notíciaa // 447r //
dels avisos que té a les que no las tindran, per a
que tots estigan previnguts, offerint-se vostra
senyoria que en la part que serà invadida acudirà
un consistorial ab cavalleria y lo major número
de infanteria que li serà possible encontinent
tindrà lo avís. Y per a què ab tota puntualitat
puga vostra senyoria acudir a la oferta sia servit
demà mateix manar muntar lo major número
de cavalleria que sia possible y fer nominació de
cabos convenients per a enviar a las parts que
aparexerà a vostra senyoria en tenen més necessitat. Y perquè apar és de molta importància
que·s tinga seguretat del port de Salou pot vostra senyoria encarregar a la ciutat de Tarragona
se servesca donar avís als contorns, per a què
uns y altres puguen fer la prevenció que·s deu,
axí per la seguretat de aquell port com per lo
demés que convindrà. Y que per part de vostra
senyoria se suplique als senyors consellers d’esta
ciutat sian servits lo die de demà manar juntar lo
savi Consell de Cent, al qual sia servit vostra
senyoria donar notícia de la resolució se pendrà
en esta junta. Y considerant los gastos que en
esta occasió se ocorren, vuy que aquesta casa
està exausta y en disposició de no poder-los sustentar sinó és ab emperò de la plata, tapisseria y
alajas d’ella, que per ço suplique vostra senyoria
a la ciutat sia servida emprestar-li la quantitat de
diner, per seguretat de la qual abastarà y serà suficient la plata, tapisseria y alajas que donaran
emperò per la quantitat serà servida emprestar,
attento que vostra senyoria no pot en nom del
General manllevar quantitats algunas a censal. Y
que totas las personas que gosan de privilegi militar vagen demà en cos procurant tenir cavalls.
Y que·s tornen las armas als francesos. Y que sua. a continació quatre cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1934.

posat que vostra senyoria ab effecte mane muntar la cavalleria // 447v // que puga, se scrigue
juntament a tots los caps de las veguerias que
recullen tots los cavalls que·y haja, y luego manen enfrenar-los, per a què vostra senyoria lo
die que hisque en campanya puga exir de la manera que a vostra senyoria concerneix y al remey
de tant precissa necessitat, que serà matar lo
moviment en son principi y adquirir reputació
las armas del Principat.»

448v

Dimecres, a V. En aquest die, en la matinada,
ses senyories ajuntaren las divuit personas eletas
per a continuar lo que·s devia obrar en beneffici
de la província. En aquest mateix die, los senyors deputats, en la tarda, tornaren ajuntar las
divuit personas eletas per a tractar les coses de
aquesta província.
Dijous, a VI. En aquest die, ses senyories, en la
matinada, ajuntaren las divuit persones eletes
per a tractar de las matèrias corrents. En aquest
mateix die, en la tarda, se tornaren ajuntar per a
tractar de las mateixas matèrias.
Divendres, a VII. En aquest mateix die ses senyories, en la matinada, tornaren // 448r // ajuntaren las personas eletes per a tractar de dits negocis corrents. En aquest mateix die en la matinada, ses senyories, per medi del molt il·lustre
senyor don Gispert Amat y Desbosch, abat de
Sanct Pere de Galigants, don Pedro Aymerich y
Diego Bisbe Vidal, ciutadà, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del General
de Cathalunya donan a vostra senyoria còpia de
la última resolució de brassos tinguts als quatre
del corrent mes, y diuen que inseguint aquellas
han deliberat fer quatre companyias de soldats
de cavall, y ara promptament se’n munten duas,
y per aquestas han elegit en capitans don Joseph
Amat y don Emmanuel de Semmanat. Y tenen
entès que vostra senyoria los pot fer mercè de
cent vint-y-sinch cavalls que an menester per a
formar ditas dos companyias, suplican a vostra
senyoria sie servit fer-los mercè de dexar-los dits
cent y vint-y-sinch cavalls, per los quals offereix
a vostra senyoria prestar idònea caució, y que en
cas se perdan de pagar lo just valor estimant dits
cavalls. Esperan rèbrer de vostra senyoria eix favor y mercè en conformitat de la correspondència de las dos casas.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
dels senyors consellers que·u tractarian al savi
Consell de Cent y del que·s resoldria en donaria
notícia a sa senyoria.
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Dissabte, a VII. En aquest die ses senyories ajuntaren en la matinada las divuit personas eletas
per a tractar del negoci de la província.
Dilluns, a X. En aquest die, a las tres de la tarda,
ses senyories tingueren junta de convocació general de tota la província, en la qual foren cridats tots los bisbes, abats, grandes que tenen estats en Cathalunya, barons, síndichs de capítols,
de ciutats, vilas y lochs del present Principat que
acostuman entrar en corts generals. Y també hi
entraren totas las personas ecclesiàsticas, militars y reals que acostumen entrar en brassos si y
conforme estava disposat ab las cridas per ses
senyories manades publicar per la present ciutat
de Barcelona, als tres del corrent, y las publicadas per tots los caps de las veguerias de tota
Cathalunya. En la qual convocació entrevingueren y foren presents las personas ecclesiàsticas següents: fra Miquel Salavardenya, abat de
Sant Miquel de Cuxà, fra dona Gispert Amat,
abat de Sant Pere de Galligants, // 449r // fra
Miquel Soler, abat de Sanct Pau del Camp, fra
talisb Porrassa, abat de Arlés, lo doctor don Miquel Sala, infermer y canonge de Tarragona,
síndich per la vaccant en aquella iglésia, lo doctor Joan Batista Bertran, hospitaler y canonge
de la Santa Iglésia metropolitana y síndich de
dita Iglésia, lo doctor Hierònym Roig sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, síndich
y capítol de dita Seu, fra Raphael Domènech,
almoyner del monastir de Ripoll, procurador
del abat de Ripoll, Onoffre Ciurana, canonge
de Gerona, Jaume Cahorts, ardiaca y canonge
de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, lo doctor don Phelip de Lentorn, infermer del monastir de Banyoles, fra Joseph Montaner, prior de Escala Dei, lo degà
Pau del Rossó,canonge de la Seu de Barcelona,
don Joseph Soler canonge de Urgell, Balthesar
Amell, canonge de Barcelona, Lu ýs Cassador,
canonge de Barcelona, fra Antoni Pou, sacristà
de Sant Pau, fra Jacinto de Monclús, prior de
Arlès y baró del Coll de Sant Joan de la Perxa, lo
doctor Diego Palau, canonge de Vich y síndich
del Capítol, don Lorens de Barutell canonge de
Urgell, Diego Jover, canonge de Barcelona y
ardiaca de Vallès, lo doctor Joseph Hierònym
Besora, canonge de Leyda, Francesch Pagà
canonge de Barcelona, // 449v // Miquel Joan
Boldo, canonge de Barcelona, don Joachim
Carbonell, canonge de Barcelona, don Galceran
Semmanat, canonge de Barcelona, Joseph Ximenis, canonge de Barcelona, lo doctor Vicents
Prexens, cabiscol y canonge de la Seu de Leyda;
per lo estament militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Pea. a continuació ratllat, Joseph.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

dro Aymerich, don Pedro Desbosch, don Phelip Surribas major, don Lu ýs Descallar, don
Francisco Ayguaviva, don Andreu Blan, Francisco Sala, Joseph Graell, Lu ýs València, Galceran Dusay, Bonaventura de Gualbes, Domingo
Moradell, don Diego Cordelles, don Lu ýs Guerau, don Joseph Guerau, Hierònym Miquel,
Pau Amat menor, Joan Carreres, don Juseph
Terré, Lu ýs Lull y de Boxadors, don Phederich
Meca, don Emanuel de Semmanat, // 450r //
don Francisco de Oms y de Vallgornera, don
Phederich Bosch, Narcís Ramon March, Gaspar
de Sinispleda, Jayme Ros, don Hierònym Tamarit, don Jacinto Vilanova, don Raphael Casamitjana, don Joseph Ripoll, Carlos Caldes, Phelip Escarrer, don Garau Reguer, Ramon de
Boxadors, don Joan de Marimon, don Joseph
Amat, don Fernando Fivaller, micer Francesch
Graell, don Jaume de Cardona, Francisco Çacoromina, don Jaume de Erill, don Juseph Ferrera, Joseph Xammar, don Anton Aragall, don
Batista Roger, Macià de Sanct Joan, Phederich
Desvalls, Rafel Ferrer, Rafel Boneventura de
Gualbes, Miquel Joan Tavarner, micer Joan
Castelló, Ramon Castelló // 450v // Ramon
Spuny, don Lu ýs Sans, don Juseph de Pinós,
don Jayme Callar, don Pedro de Erill, don Pedro Planella, Joseph de Serralta, Sebastià Duran, Joseph de Tort y Paguera, don Batista de
Botella, don Ramon Çalba, don Joachim Margarit, Pau Ferran, Joseph Spuny, Salvador Ribot
Vinyals y Ciurana, micer Jaume Castelló, baró
de la quadra de Castelló, Francesch de Oluja,
Miquel Joan Granollachs, Diego de Vergós, Joseph Jover, Francesch Xammar, Lu ýs Miralles,
don Ramon Olmera, don Francisco Sala, Hierònym de Gaver, Hierònym de Aleny, Hugo de
Sant Joan, don Phelip Roger, don Joseph de
Àrdena, don Joan Blanes, Francesch Vilossa,
don Lu ýs de Peguera, don Miquel Sans, // 451r
// don César Babau y de Vilallonga, don Thomas Macip, Joan de Tort, Lu ýs de Boix, Joseph
Berart, Francesch Puigjaner, don Juseph de
Pau, Francesch Callar, don Ramon Calders,
don Juseph Descamps, Pere Joan de Puigvert,
don Vicents Magarola, Agustí Bernardo, don
Francisco Vilallonga, don Joan Argensola, Joan
Francesch Despujol, Rafel Vilossa, Anton Granollachs, don Ambrós Gallart, Francesch Ramon Fivaller, micer Francesch Soler, don Phelip
Surribas, menor, Domingo Moradell, don Pedro de Clasquerí, don Damià Janer, Francesch
Soler, don Onoffre Vila, Joan Tarragó, Francesch Valls, don Francisco Gamis, don Bernat
Çalba, don Juseph de Marimon // 451v // don
Phelip Copons, micer Joseph Çagarra, Lu ýs
Lull, Rafel Domènech, don Lu ýs de Tormo,
don Joan Semmanat, don Christòphol Icart,
Francesch Joan de Vergós, Merchior Bertrolà,
micer Gaspar de Prat, Phelip de Boxadors,
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Francesch Cànoves, don Anton Vila, Carlos
Arlès, don Ramon Copons, Francesch de Malla
y Conanglell, don Jaume Magarola, don Juseph
Clariana, don Juseph Calvo, Joseph de Corbera, don Aleix Grimau, don Henrich Semmanat,
Joan Gorgot de la vila de Figueres, Andreu Vilella, del pla de Gerona, Garau Heres y de Viladomat; per lo estament real, los senyors: conseller ters de la present ciutat, Onoffre Morera,
síndich de Figueres, Gaspar Barthomeu, burgès
y síndich de Vilafranca de Panadès, Gabriel
Mata, síndich de Vilanova, // 452r // Francesch
Gomar, síndich de l’Arbós, Joan Comes, síndich de Caldes de Monbuy, micer Aleix Tristany, ciutadà honrat de Barcelona, Francisco
Vinyola, ciutadà honrat de Barcelona, Francesch Roca de la Barca de Gerona, ciutadà honrat de Barcelona, Joan Pau Perpinyà, ciutadà
honrat de Barcelona, Dimas Çafont, ciutadà
honrat de Barcelona, Francesch Juncadella, síndich de Sant Pedor, Bernat Pau, síndich de Mataró, Làtser Iglésias, ciutadà honrat de Barcelona, Antich Servat major, micer Jacinto Fàbregues, Galceran Nabot, Joan Batista Monfart y
Sorts, Ramon Romeu, Diego Soler, Joseph Miralles, Pere Màrtir, Miquel Teixidor, Balthesar
Càrcer, Antoni Magarola, ciutadans honrats de
Barcelona, Antoni Generes, burgès de Perpinyà, micer Diego Riu, síndich de la ciutat de
Vich, Joan Francesch Fontcuberta y Coromina,
síndich de dita ciutat de Vich, Climent Brasser,
burgès de Ripoll, Joan Coll, síndich de Palafrugell, lo doctor micer Rafel Moxó, síndich de la
vila de Cervera, Rafel Vivet, síndich de la ciutat
de Gerona, Antoni Martí síndich de dita ciutat,
Francesch Calvet ciutadà honrat de Vich, // 452v
// Miquel Grimosachs, Jaume Lobregat, Hierònym Novell, Pau Bertrolà, micer Pere Guitart,
Pere Ros, Macià Melich, Antich Servat menor,
Joseph Montaner, Ramon Roig, Miquel Vinyola, Joseph de Navel, Joseph de Urrea, Agustí
Dalmau, micer Joseph Celles, micer Gismundo
Bofill, Joseph Quintana, Lorens Ronis, Joseph
Damians, Joseph Mitjans, ciutadans honrats de
Barcelona, Miquel Joan Beulo, ciutadà honrat
de Vich, Pere Màrtir Comalada, ciutadà honrat
de Barcelona, Gaspar Codolosa, Jaume Brossa,
ciutadà honrat de Vich, Joan Colomer, síndich
de Besalú, Miquel Rodó, ciutadà honrat de Barcelona, Bernat Xammar burgès de Vilafranca de
Panadès, Christòphol Argullol, síndich de Prats
de Rey, Pere Queralt, síndich de Cabra, Ferrer
Ferrer, síndich de Çarreal, Joseph Càrser, micer
Pere Claris, síndich de Berga,a // 453r // Jaume
a. a continuació: Proposició feta per los molt il·lustres senors
Deputats del General de Cathalunya a la Junta de Brassos tinguda a 10 de setembre. 1640 [s.p.i.] [1640]. 15 ff. 29 cm.
(ACA, Generalitat, Dietari N-45). Vegeu, també: BC: F. Bon
2829; 5237; BU: B. 54-1-1 (15). RV: Stamp Barb. FF. U. 12
int. 3.

Remilants, síndich de Norri, Joan Teixidor, ciutadà honrat de Barcelona, Hierònym Martí Rexach, síndich de Valldaro. Als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Rendida la fortalesa de
Salses que lo enemich francès tenia occupada,
que fonch a sis de janer, 1640, los cabos, capitans, soldats y demés ministres de guerra del
exèrcit de sa magestat (Déu lo guarde)» etcètera. Consuatur papirus signarus littera A.
Consell y parer de la junta de brassos generals
tinguda en la casa de la Deputació a deu de setembre, 1640: «Que attenent que en la convocació general se comprèn molt major número
de síndichs de las universitats dels que vuy se
troban en ella, per ço, se diferesca lo pèndrer resolució en anyadir al número de las divuit personas que vuy estan ja anomenades per los senyors deputats per a disposar las matèrias
corrents fins a dijous pròxim, y que en lo entretant cada die a las vuit horas de matí manen ses
senyories juntar brassos per a tractar las matèrias
diferents que precissament se offereixen, com
són no dispensar ab ningunes persones de las
cridadas per cartillas o altrament, ans bé, se tracte la forma se ha de tenir per obligar-les a que
acudan, y en cas n·i hage de renitents lo càstich
que se·ls haurà de dar. Y que axí mateix se tracte
en dits brassos de la manera que·s porà fer convocació de las universitats, axí reals que no entren en corts // 453v // com de barons que vuy
no·s troban en dita convocació o no tindran legítim procurador en ella, considerant la necessitat que·s representa hi ha de acudir a la ciutat de
Tortosa per lo perill que·y ha de ser invadida,
que per ço vaja un consistorial ad aquella ciutat
y parts ahont convinga per a assistir y provehir
lo convenient a la defensa. Y que de la present
deliberació se fassa sabidor lo savi Consell de
Cent.»
Y encontinent dits brassos foren porrogats per
lo endemà de matí a las vuit horas. En aquest
mateix dia, en la tarda, ses senyories ajuntaren
las divuit personas eletas per a tractar de las
matèrias corrents. En aquest die, que comptàvem a onse de dits mes y any, en la tarda, partí de
la present ciutat Francesch de Tamarit, deputat
militar, per a la ciutat de Gerona a cavall ab la insignia del Principat en los pits acompanyat de
molts cavallers y de dos companyias fetas per la
ciutat, una de cavalls, capità don Juseph de Pinós, y altra de cent moscaters, capità don Francisco Surribas, a fi y effecte de posar en exequució lo contengut en la última junta de brassos.
Déu, Nostre Senyor li done bona victòria contra
los heretjas hi·l deix tornar ab entera salut.
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Dimecres, a XII. En aquest die, a las vuit de la
matinada, ses senyories convocaren les persones
dels tres estaments del die de ayr, en la qual entrevingueren las personas dels tres estaments següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: abat de Arlés, // 454r // abat de Sanct
Miquel de Cuxà, abat de Sanct Pere de Galligants, abat de Sanct Pau del Camp, doctor Diego Palau, canonge de Vich, doctor don Juseph
Soler, canonge de Urgell, Jaume Cahorts, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don
Lorens de Barutell, canonge de Urgell, Jaume
Pla, canonge de la Seu de Gerona y síndich del
reverent Capítol, fra Agustí Vallespir, prior vicari general y síndich del monastir de Amer, fra
Raphael Domènech, almoyner del monastir de
Ripoll y procurador del abat, doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona y síndich del reverent capítol, Onoffre
Çiurana, canonge de la seu de Gerona, doctor
Vicents Prexens, cabíscol y canonge de Tortosa,
doctor fra Joan Batista Pol, monjo y hortolà de
Cuxà, doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de Leyda, don Anton Magarola, paborde de
Palautordera, doctor Pau del Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament
militar, los senyors: don Francisco Vilalba, protector del bras militar, don Joan Argensola, don
Batista Roger, don Joan de Marimon, don
Thomas Macip, Pau Amat menor, // 454v // don
Joachim Margarit y Reguer, don Joseph Guerau y de Cardona, don Juseph de Ripoll, Hierònym Miquel, Dionís Ciurana y Ros, Phelip
Descarrer, micer Gaspar Bernat de Sagarra,
Francesch Graell, Lu ýs València, don Aleix Grimau y Vilafranca, Francisco Sala, de la ciutat de
Vich, Phederich Desvalls y Pol, Rafel Ferrer,
don Joan Semmanat en son nom Carlos Arlès,
Francesch de Oluja, don Garau Reguer, Phelip
Puig de Salit, Francisco Grau, Pau Amat major,
Lu ýs de Boix, don Pedro de Planella, don Juseph de Ferrera, Gaspar de Sinispleda, Joan
Francesch de Vilamala y Conanglell, don Vicents Magarola, Jaume Joan Cercadell, de
Tona, don Juseph Amat, don Joan de Fluvià y
Plandolit, Joan Carreras, don Pedro Soler, don
Francisco Vilallonga, don Pedro de Erill, don
Francisco Ayguaviva, // 455r // Francesch Descallar, Sebastià Duran y Descallar, Joseph Graell, Francesch Valls y Casademunt, don Joan
Descamps, Narcís Ramon March, don Fernando Fivaller, don Jayme Magarola, don Francisco Alemany, don Jaume de Cardona, en nom
propri y com ha procurador de don Miquel
Senpere, don Joseph Calvo, don Anton Cassador, micer Francisco Segarra, Francisco Çacoromina, en nom propri y com ha procurador de
Guerau de Roset, donsell de la ciutat de Gerona, y de Joan de Olivera y de Puig, y de la confraria de Sant Jordi dels militars de la ciutat de
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Gerona, micer Gaspart de Prat, don Phelip Surribas menor, Macià de Sanct Joan, Hugo de
Sant Joan, Joseph Spuny, Don Hierònym Agulló, Diego de Vergós, micer Francesch Soler,
Francesch Cànoves, don Phelip Roger, Joseph
de Serralta, Joan Gort de Figueres, // 455v // Dimas Pobla, Francesch Puigjaner, don Anton de
Aragall, Joan Jalsi de Ferrer, Hierònym Joan
Matas, Galceran Dusay, don Phelip de Lentorn,
don Francisco Sala, Phederich Ros, Emanuel
Joseph de Tort, don Miquel Sans, don Vicents
Cloquella, Joseph Janer, don Pedro de Planella
y Cruÿllas, Jaume Domènech y Desbarri, Pere
Roca, Alberto de Torme, micer Francesch Serra, don Ramon de Copons, don Onoffre Vila,
don Andreu Blan Ribera, don Lu ýs Sans, Miquel Joan Tavarner, don Jacinto Vilanova, don
Emmanuel de Semmanat, don Pedro Aymerich, don Francisco Doms; per lo estament real,
los senyors: conseller ters, micer Gaspar Bernat
de Sagarra y micer Joan Batista Rufes, síndich
de Leyda, // 456r // Miquel Folcrà, síndich de
Camprodon, Rafel Argullol, síndich de Prats
del Rey, Pere Ferrer, síndich de Çarreal, Francesch Juncadella, síndich de Santpedor, doctor
Rafel Moxò, senyor de Montrodon, síndich de
la vila de Cervera, Steve Poch de Tordera ciutadà honrat de Barcelona, micer Joan Batista
Ruffet, ciutadà honrat de Leyda, Gaspar Bathomeu, burgès y síndich de Vilafranca de Panadès
y en nom propri, Joseph Ximenis y de Montrodon, ciutadà honrat de Barcelona, Onoffre Morena, síndich de Figueres, Pere Queralt, síndich
de Cabra, Gabriel Matas, síndich de Vilanova
de Cubellas, Joseph Goma, síndich de l’Arbós,
Joan Comes, síndich de Caldes de Montbuy,
Bernat Xammar, burgès de Vilafranca del Penedès, Lu ýs Carreras, síndich de Tàrrega, Francesch Calvet, síndich de Vich, micer Pere Clàris,
síndich de Berga, micer Diego Riu, burgès de
Perpinyà, Ramon Roig, ciutadà honrat de Barcelona, lo doctor Jaume Domènech, síndich de
Granollers, Ramon Illa, ciutadà honrat de Barcelona, Joan Thomas, síndich de Besalú, Montserrat Sahí y Joan Francesch Fontcuberta y Coromina, síndichs de Vich, Joseph de Urrea,
ciutadà honrat de Barcelona, Bernat Pou, síndich de Mataró, Francesch Palau, de Mataró,
ciutadà honrat de Barcelona, // 456v // Joan Fraser, síndich de la vegueria de Gerona, Agustí
Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, Rafel
Campolier ciutadà honrat de Gerona, y per ell
lo canonge Onoffre Ciurana, son procurador,
Hierònym Martí y Rexach, síndich de la vila de
Aro, Diego Bisbe Vidal, Pau Bertrolà, Francesch Roca, de la Barca, Micer Pau Guitart, de
la Bisbal, Joan Texidor, de Figueres, ciutadans
honrats de Barcelona, Jaume Ramilans, síndich
de la ballia de Om, Miquel Grimosachs, ciutadà
honrat de Barcelona, Joseph de Navel, ciutadà
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honrat de Barcelona, Francesch Ferrer, de Vich,
ciutadà honrat de Barcelona, Antoni Generes,
burgès de Perpinyà, Francisco Mora, ciutadà
honrat de Barcelona, Diego Soler, ciutadà honrat de Barcelona, micer Joan Pallarès, ciutadà
honrat de Barcelona, Miquel Cerdà, ciutadà
honrat de Gerona, Làtser Iglésias, ciutadà honrat de Barcelona, Antoni Magarola, Hierònym
Novell, Pere Màrtir Comalada, Joseph Molins,
Jacinto Sala, ciutadans honrats de Barcelona,
Joseph Agustí, síndich de la vila de Torroella de
Montgrí, Antoni Escarrer, síndich de Cubells,
Antich Servat major, Ramon Romeu, Hierònym Romeu, Francesch Palau, ciutadans honrats de Barcelona, // 457r // micer Joseph Montaner, Francesch Vinyola, Jaume Lobregat,
Dimas Çafont, Antich Servat menor, micer Rafel Morató, de Olot, Joseph Quintana, ciutadans honrats de Barcelona. Als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Aÿr, després dinar, juntaren las divuit personas ja anomenades per a disposar las matèrias conforme vostra senyoria nos
havia aconsellat, hi·ls ha aparegut per la bona
direcció d’ellas que convindria se escrigués als
reverendíssim bisbes, molt reverents abats y
persones titulars cartas particulars, encarregantlos molt la importància de sas personas en esta
junta de brassos. Als aparegut també que, attès
que en lo fi principal de aquestos brassos és interessada tota la província, per tractar-se de la
reintegració de la justícia y pau y quietut de tot
lo Principat, y axí no és just que algú se escuse
de acudir, seria bé se fessen cridas en la ciutat de
Barcelona y caps de veguerias, que totas las personas que tenen loch en brassos fins sis dies
aprés de la publicació de aquellas acudan en la
present ciutat per a assistir en aquestos brassos
ha aconsellar-nos, sots graves penas a vostra
senyoria ben vistas. Y que axí mateix se fes altra
crida per los mateixos lochs, ab que·s manàs que
dins sis dies aprés de sa publicació acuden en la
// 457v // present ciutat per a la junta de brassos
tots los síndichs de ciutats, vilas y lochs, reals y
de barons, tant ecclesiàstichs com seculars, advertint que las universitats que per no gastar
voldran tres o quatre o més fer un síndich se·ls
admetrà. També ha aparegut fora de molta importància que no·s dispense ab ninguna persona
per a que dexe de assistir personalment en esta
junta de brassos se admeta sindicat ni procura
que las causas no sien legítimas o coneguda del
consistori. Proposam a vostra senyoria tot lo sobredit, per a que hi prenga la resolució que li
apparexerà més convenient. Y fem a saber a vostra senyoria com, inseguint son consell que
fonch servit donar en la junta de brassos de aÿr,
havem deliberat que vage lo senyor deputat real

acompanyat de personas ab qui·s puga aconsellar y obrar lo que convinga a las ciutats de Tarragona, Tortosa, Lleyda, Balaguer y altres parts
ahont convinga.»
Resolució dels brassos. E legida la dita proposició lo senyor conseller ters prengué còpia de
aquella y se’n anà en casa de la present ciutat per
a consultar aquella ab sos companys. Y al cap de
una estona dit senyor conseller tornà y aportà
son vot en scrits, lo qual fou legit en presència
de dits brassos. Y encontinent los dits senyors
de dita junta votaren per son orde ab molta maduresa, y fonch resolt y aconsellat a ses senyories lo següent: «Que sa senyoria dels senyors
deputats se servescan posar en exequució los
apuntaments fets per sa senyoria ab parer de la
Divuytena representats lo die present en los
brassos; y axí mateix que dits senyors deputats
manen fer un paper en orde a la justificació de la
justa causa se ha tingut de enviar lo senyor deputat // 458r // militar a la ciutat de Gerona y
demés procehiments fets fins vuy, per a que las
nacions estrangeras entengan que no se ha faltat
ni·s faltarà a tot lo que convinga en servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestat, que Déu
guarde y beneffici d’esta província, ab que en las
cridas y letras sian també convocats los abats,
prior o títols primers de las iglésias col·legiadas
y seculars, òlim regulars del orde de Sant Agustí. Y que esta resolució se fassa a saber al savi
Consell de Cent.»
Y encontinent foren porrogats dits brassos per
lo endemà a las vuit horas de la matinada.
Dijous, a XIII. En aquest die ses senyories, inseguint la porrogació dels brassos feta lo die de
aÿr, en la matinada, juntaren las atràs ditas personas dels tres estaments. En la qual junta, ademés de les persones atràs continuades assistiren
de nou y foren presents los devall scrits, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors: Francesch Argullol, canonge de Solsona y síndich
del Capítol de dita iglésia, doctor Francesch
Marser, prior y baró de sant Jaume Fortanyà,
Francisco Prexens, canonge de Elna; per lo estament militar, los senyors: Pere Joan de Puigvert, com ha procurador de Balthesar Soler,
doctor en medicina, ciutadà honrat de Barcelona y Gerona, // 458v // don Juseph de Fluvià,
Pau Puigvert, don Joseph de Pau, Joan de Tort,
Galceran Ferrer de la Mola, micer Joseph Çagarra, Onoffre Ramon de Cubells, baró de Puiggros, Joseph de Urrea, procurador de Antoni
Montserrat, de la vila de Reus, Joan Francesch
Toralla, de Camprodon, don Diego Cordelles,
Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, de la Selva de
Gerona, don Juseph de Çaportella, don Joan de
Lorach, Gaspar Rovira y Josa, Joseph Mas, baró
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de Querol y Torra de Aragó, Joan de Claret y
Vluja; per lo estament real, los senyors: Climent
Bover, burgès de Ripoll, Antich Duran, residint
en Sant Joan Cesbadessas, ciutadà honrat de
Barcelona, Joan Rovira, síndich de Cruÿlles,
Joan Illa y Canet, síndich de Pals, Montserrat
Caldero, residint en la Selva, ciutadà honrat de
Barcelona, Pere Joseph de Mirabell, residint en
Blanes, ciutadà honrat de Barcelona, Rafel Vivet, ciutada honrat de Gerona, procurador de
Lorens Font, donsell, y Pau Seurà, ciutadà honrat de Gerona, Mariano Vives, ciutadà honrat
de Barcelona, Hierònym Nadal, ciutadà honrat
de Barcelona. Als quals fonch feta per ses senyories, parlant lo senyor deputat // 459r // ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo fi principal perquè tenim suplicat a vostra senyoria nos fassa mercè en
aquestas juntes de brassos és per a procurar un
medi per reintegrar la justícia en son exercisi y
alcansar la pau y quietut pública en que sa magestat, Déu lo guarde, y sos reals ministres insisteixen y prenen motiu per justificar la entrada
de exèrcit en Cathalunya. Y no·ls ha aparegut a
propòsit ningú dels que nosaltres tenim proposats, comforme se féu llarga relació a vostra senyoria en la primera junta. Suplicam a vostra senyoria y a cada hu en particular nos fassan mercè,
ab lo cuydado y vigilància possible, premeditar
los medis més proporcionats que se·ls offeriran
per a conseguir aquest fi. Y en la junta de brassos que·s tindrà lo die de demà proposar-los per
a vèurer si ab algú o alguns de aquells serà nostre senyor servit fer-nos mercè que acertem un
medi ab que alcansem la reintegració de la justícia, pau y quietut pública que tant desijam, y
falte lo motiu o pretexto que entenem prenen
las armas reals contra la província. Suplicam axí
mateix a vostra senyoria nos fassa mercè aconsellar-nos lo número de las personas devem ajustar a la Divuytena ja anomenada, per a conferir
las matèrias que a la primera junta li aparegué a
vostra senyoria reservar-ho per al die de vuy, y si
de las personas nomenadas y altres se faran dos
juntes diferents, la una per a tractar los medis
per preparar nostra defensa natural y en la altra
per a tractar de cosas de hasiendas per acudir als
gastos se offeriran. Los avisos tenim de una part
y altra se llegiran a vostra senyoria, perquè tinga
intelligència del estat de la província // 459v // y
ab quanta pressa caminan las cosas, y segons ella
nos aconselle lo que devem fer y obrar en major
servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y
benneffici del Principat.»
Resolució y consell dels brassos: «Que sa senyoria dels senyors deputats augmente lo número
de las divuit personas ja nomenadas per sa senyoria ab altres divuit dels tres estaments ab igual
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número; y que·s servesca sa senyoria sian entre
los ecclesiàstichs los més síndichs dels molt
il·lustres capítols, y entre los militars los majors
magnats y barons, y entre los reals tots síndichs
de las universitats que concorren en brassos, a
effecte dita junta hage de disposar lo proposat
per sa senyoria a que·s referix lo vot; y per quant
se necessita de algun número de gent allistada
per a socòrrer a la part convindrà apar poria sa
senyoria fer promptament gent y nominació de
cabos, fent aquella fora de Barcelona en algun
lloch capàs per a que de allí se puga exequutar
lo convenient; y en orde a reintegrar la justícia
demà de matí propose medis als brassos, per a
que oÿts se puga aconsellar a sa senyoria lo que
convindrà y que per trobar-nos en punt tant
apretat y ser la necessitat tant urgent que no admet dilacions que per ço los brassos donen plena facultat als senyors deputats, los quals ab las
trenta sis personas de la junta pugan deliberar y
resòldrer lo que convindria fer conforme demanaran las occasions; y que pugan gastar per semblants effectes tot lo necessari; y que las embaxadas que en esta junta se han apuntat fer-se a
sa excel·lència del senyor virrey y a sa magestat, que Déu guarde, representant ab ellas las
molèstias ab que·s troba esta província a occasió
dels exèrcits se·l amenassen, axí per part de Aragó com per los soldats en Rosselló se diferescan
deliberar-se per a la junta de demà, en la qual se
han de proposar medi per a reintegrar la justícia
y las horasa // 460r // reals: micer Rafel Moxó,
síndich de Cervera, Jaume Damians, talisb Gomar, síndich del Arbós, talisc Carreras, síndich
de Tàrrega.
Junta de guerra. Ecclesiàstichs: fra Francesch
Miquel, del orde de Sant Joan, fra Rafel Domènech, monjo de Sant Benet, don Miquel Torrelles, del orde de Sant Joan, lo hospitaler Bertran. Militar: don Joan Semmanat, don Joseph
de Rocabertí, Domingo Moradell, Joseph de
Corbera. Reals: micer Batista Monfar, Diego
Soler, ciutadà honrat de Barcelona, Joan Antoni Cotxet, síndich de Vilafranca de Conflent, lo
síndich de Camprodon.
Divendres, a XIIII. En aquest die, los senyors deputats ajuntaren las personas dels tres estaments
en virtut de porrogació fet a lo die de aÿr, en la
qual junta entrevingueren, ademés dels altres
continuats, // 460r // de las personas següents,
ço és, per lo estament militar, los senyors: don
Francisco Roig y de Mendoça, Joseph de Urrea,
com a procurador de Antoni Montserrat, de la
vila de Reus, Francesch Moner y de Puigmartí,
a. a continuació manca un full en l’original.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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de Camprodon, Joseph Serra, Lu ýs de Masdovellas y Vilafranca, don Jayme Falcó, don Joan
de Camporrells, Joan de Sanct Martí, don
Hierònym de Copons, don Juseph de Rocabertí, com a procurador de Benet Bassedas y de
Biure, Joan Pere de Montagut y Vallgornera y
Ramon de Vilanova, de la vila de Figueres, Pere
Lobet, donsell, de Vilaterniu, y per ell son procurador, don Juseph de Rocabertí, Lu ýs Lull y
de Boxadors, tant en nom seu propri com a procurador de Miquel de Masdovellas; per lo estament real, los senyors: Luch Massana, síndich
de Jultrú, Joan Antoni Cotxes, síndich de Vilafranca de Conflent, Miquel Vedruna, ciutadà
honrat de Gerona, Antoni Miralles, ciutadà
honrat de Barcelona, Pere Joan Morata, ciutadà
honrat de Barcelona. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. En la junta de las trentasis personas se han conferit los // 461r // medis
en orde a la reintegració de la justícia, pau y
quietut pública comforme vostra senyoria aconsellaren lo die de aÿr. Y ha aparegut que lo medi
més proporcionat és assistir y autoritsar la justícia ordinària que se administra vuy per los veguers y balles cada hu en son districte; y per a
que sa excel·lència puga administrar-la ab sa real
audiència, que se li fassa una embaxada solempne ab que se li suplique lo que nosaltres tenim
suplicat a sa magestat per medi dels embaxadors
y pare Bernardino, y a sa excel·lencia ab diferents recaudos, que és que sia servit obrar·i la
Real Audiència ab los doctors de aquella, contra
dels quals los provincials no tenen quexas ni ells
tenen occasió de tenir-la dels provincials per lo
que succehí lo die del Corpus y altres següents,
que són en número prou suficient per a que
puga còrrer dita Real Audiència y lo exercisisi
de la justícia, que havem vist ha corregut en altre temps ab menor número; y que intercedesca
ab sa magestat mane procehir las plassas de portantveu de general, governador, conseller, regent y doctors del Real Consell, que vagan en
personas ben effectes; y mane trèurer los soldats
que·s troban en Rosselló y en los confins de
Cathalunya, que no seran menester per la guarnició dels presidis; y lo mateix se torne a suplicar
a sa magestat offerir que tota la província està
prompte per a assistir y auctoritsar la justícia y
son exercisi fins a pèrder las vidas, sens que sa
magestat tinga necessitat de entrar ab exèrcit en
Cathalunya per aqueix effecte, que no podria
servir sino per deservey de sa magestat, perquè
los provincials, escarmentats dels mals tractes
dels soldats, és ben cert vendran bé sas vidas ans
no tornaran a passar per ells. També ha aparegut convindria enviar a tots los caps de las veguerias cabos a gastos de la Generalitat, per a

que sapian las personas que en cada vegueria,
ciutat, vila y loch hi ha // 461v // aptes per a la
guerra, y ab quin número de soldats armats y
pagats podrà servir a la província per a acudir a
la part que serà invadida o tindrà perill de invasió, y disposar los tèrcios y tots los demés preparatoris per a la defensa natural. Y que per ésser
tant urgent la necesitat se fassa ab la diligència
possible proposam a vostra senyoria aquestos
apuntaments, per que·ns fassa mercè acerca
d’ells aconsellar-nos lo que més los aparexerà
convenir y quiscú de vostra senyoria nos la fassa
si li ha ocorregut medi algú a propòsit proposar-lo, perque·s puga pèndrer lo més convenient. Y fem a saber a vostra senyoria com havem anomenat altres divuit personas y anomenadas las dos juntas de guerra y hasienda, com
vostra senyoria fou servit aconsellar-nos lo die
de aÿr.»
Resolució dels brassos. «Que sa senyoria dels
senyors deputats deu posar en exequució
promptament tot lo contengut en lo paper fet
per sa senyoria, ab parer de la trentasisena, attesa la conveniència tant gran se dexa considerar;
y que las matèrias no donan loch a dilació; y que
sia reintegrada la justícia de la manera que sa
senyoria pondera en son paper en quant té respecte als ordinaris, dexant los demés a major
deliberació; y que no·s perda temps, y en primer
loch se tracte de la defensa dels dos exèrcits
que·ns estan acometent, per levant y per ponent, a tant presa; y que·s tractas de quins auxiliars nos havem de valer, pus sempre los exèrcits
grans se componen de moltas nacions y sens
ellas venen a tenir molt manco valor; y és menester quanyar temps, pus los auxiliars sempre
són fora de cuny, y com per dita defensa sia lo
tot tenir diner, que no·s tracte de altra cosa que
no estiga assentat aqueix cap, y encontinent de
aquell diner anant fent la gent y prevenir las armas, que per resistir dits dos exèrcits són menester; y que las personas que seran anomenades // 462r // per anar per lo Principat disposant
las matèrias no pugan contradir, ans bé exequutar y acceptar lo orde donat per lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats o presents
brassos; y que tenint lo exèrcit en campanya
sien servits los senyors deputats de tràurer lo
manifest per a justificar nostra justícia; y que de
aquesta resolució sia donat notícia al savi Consell de Cent.»
Y encontinent dits brassos hagueren resolt, ses
senyories porrogaren aquells per lo endemà a las
vuit horas de la matinada, ab la forma acostumada. En aquest mateix dia, en la tarda, ses senyories ajuntaren las trenta sis personas eletas per
a tractar de las matèrias corrents, y de la mateixa
manera foren ajuntades la dotsena de hasiendas
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y la dotsena de guerra, cada una en sa stància,
per a tractar quiscuna del que estava resolt.
Dissabte, a XV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, deputat real, tenint lo
offici de exactor del General, lo qual ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, libere y
simplament, lo dit offici de exactor, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona li aparexerà. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en
quant podian y per capítols de cort los era lícit y
permès. Present per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notari, ciutadans de Barcelona. // 462v //
En aquest mateix die, ses senyories juntaren a
las vuit horas de la matinada los brassos, porrogats del die de aÿr, en los quals entrevingueren,
ademés de las personas continuades, de nou les
persones següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: fra Joan Emanuel de Espinosa, del monastir de Nostra Senyora de Montserrat, Francisco Balle, abat de Sant Benet de
Bages; per lo estament militar no assistí ningú
de nou ademés dels atràs continuats; per lo estament real, los senyors: doctor Maurici Minguella, síndich de Manresa, Antoni Borràs, ciutadà
honrat de Barcelona, en nom propri, y com a
procurador de Pau Borràs, Pere Barrera, síndich
de Vinçà, Francesch Bru, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume Casadevall, síndich de la vila de
Canet, del Maresma, y Francesch Cabanyes,
síndich de la vila de Badalona. Als quals fonch
per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyor: En la junta de las trentasis personas s’és conferit lo modo y forma que·s
poria tenir en fomentar la justícia ordinària, com
vostra senyoria nos aconsellà lo die de aÿr, y ha
aparegut que, pus la ciutat hi està actualment
treballant seria bé aguardar la resolució pendrà
en esta matèria. // 463r // Ha pres resolució també, perquè lo real ànimo de sa magestat, Déu lo
guarde, estiga plenament informat, de que en
las occasions se han fet y fan esta província no se
ha faltat ni falta a la lealtat y fidelitat que com a
nostro rey y senyor natural li devem, y per a que
las nacions estrangeras no posem nota en lealtat
tant justificada, no obstant que ja se han fet moltas diligèncias per aquest effecte tant ab memorials y embaxadas per medi dels nous embaxadors y pare Bernardino, com ab cartas scritas a sa
magestat, a la reyna nostra senyora, al sereníssim
príncep don Balthesar Carlos, a sa sanctedat, al
excel·lentíssim comte duch, al pare confessor de
sa magestat y als grandes que tenen estats en
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Cathalunya, que se scriga una carta a sa magestat
per correu a tota diligència ab que se li don rahó
de ésser partits d’esta ciutat los deputats militar
y real, lo hu per la part de llevant y l’altre per la
part de ponent, y se li represente que dit deputat
militar sols és anat a la part de levant per a procurar que los soldats que·s troban en Rosselló, dels
quals ha experimentat Cathalunya tant mals
tractes y hostilitats, y ara actualment los està experimentant la fidelíssima vila de Perpinyà y
comtat de Rosselló, no tornen en Cathalunya a
fer altres hostilitats, comforme amenassen, en
deservey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat, danys de aquest Principat y comtats y contrafacció de sas leys y libertats, lo que és cert no
fan ab orde de sa magestat; y lo deputat real a la
de ponent, solament per impedir que los soldats
que són en Aragó no fassen lo mateix en las
fronteras de aquella part que han fet los de Rosselló. Y que també se li represente que lo estar
vuy tota la província en armas y ab prevencions
de guerra és per la defensa natural, per témer las
oppressions de soldats en que s’és vista, y impedir que los temples sagrats en una província tant
christiana no sien altra vegada profanats, ni cremat lo Santíssim Sagrament, que sia alabat. //
463v // Y que tots los provincials estan exposats,
per no tornar-se vèurer en lo desdichat estat se
són visitors hi·s veu la vila de Perpinyà, perdre las
vidas en defensa de Déu, Nostre Senyor, pròpria
honra, vida y hasienda y de sas constitucions y libertats jurades per sa magestat y alcansades ab
tanta efusió de sanch de nostres passats, derramada gloriosament en servey dels sereníssim
reys antecessors de sa magestat, però que tot és
sempre regonexent a sa magestat per nostron
rey y senyor, ab la fidelitat, obediència y lealtat
heredada de nostres passats, a la qual en ningun
temps faltarem, de qui confiam nos ama com a
pare y rey natural y no vol la desolació y ruÿna de
una província, que en totas occasions lo ha referit ab tanta finesa y puntualitat, sinó que tots
nostres mals y desdichas naxen de que lo excellentíssim comte duch és mal effecte a esta província, sens haver-hi donat occasió, y desija la
desolació d’ella, ab què té revoltada tota la província y quexosa tota la monarquia de sa magestat, y en grandíssim perill de pèrdre’s. Y que·s
suplique als senyors consellers y savi Consell de
Cent acompanyen aquesta carta ab altra sua per
al mateix effecte, y que lo mateix se represente a
sa magestat ab embaxada per lo pare Bernardino
de Manlleu o altra persona que a vostra senyoria
aparegue. La junta de hasienda ha discorregut
los medis que·s legiran a vostra senyoria, a qui
suplicam sia servit en tot lo sobredit aconsellarnos lo que devem obrar, que ab lo acertat parer de vostra senyoria confiam acertar lo mayor
servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y
conservació de la província.»
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Resolució y consell de dits brassos: «Que los
apuntaments que·s són legits en la present junta
sia servit a sa senyoria dels senyors deputats posar-los en exequució // 464r // ab la major prestesa possible, anomenant també la persona del
protonotari en lo que anomena al conde duch;
y que la carta ha de anar per sa magestat sia sa
senyoria servit antes de enviar-la manar-ne fer
una bona estampada y enviar còpia d’ella a la
reyna nostra senyora, sereníssim príncep, als
grans de Espanya, y en particular dels qui tenen
estats en aquesta província, y als consells supremos de la vila de Madrit; y que mane fer sa senyoria una embaxada solempne a sa excel·lècnia
donant-li ab ella notícia del que contindrà la
carta; y en lo que se ha de platicar en la junta de
hasienda se tinga attèndència a que los cabos
que se anomenaran, y officials majors de guerra,
que seran naturals de la província, se procure
sian personas que pugan servir y servescan sense
sou, y que aquestos no sien compresos de baix
las tatxas que·s faran; y als que no tindran possibilitat se·ls done un sou moderat per a bon sustento, pus tenim major causa avuy de la que teniam en la guerra de Salses, ahont hi hagué més
de quatre-cents cavallers que serviren sens ningun sou; y axí la tatxa bastarà millor per armes,
municions, levas de peu, de cavall y auxiliars; y
que la tatxa comprenga també als familiars del
Sant Offici, y que per ço sia feta embaxada als
senyors inquisidors, per a que vinguen bé a que
dits familiars sian també compresos en la tatxa
que·s farà per lo gasto de guerra; que no·s parle
de provisions de lochs vaccants de la Real Audiència, com en esta junta se és apuntat; y que
de aquesta resolució se’n done rahó al savi Consell de Cent».
Y encontinent ses senyories porrogaren la dita
junta de brassos per lo endemà, a las vuit horas
de la matinada, ab la forma acostumada. En
aquest mateix die, entre las tres y quatre horas,
de la tarda, // 464v // partí de la present ciutat lo
molt il·lustre senyor Joseph Miquel Quintana,
deputat real, acompanyat de molts cavallers pràtichs de la guerra per anar a regonèxer la ciutat
de Tortosa, Leyda y Balaguer y fer en ellas las
fortificacions necessàries per la certa intelligència se té que lo enemich voldria invadir algunas
de ditas ciutats. Déu li done bon succés, que
tant importa a la província. En aquest mateix
die ses senyories, en la tarda, juntaren las trentasis personas eletas per a tractar del beneffici y
conservació de la província, y també se ajuntà la
dotsena de guerra y la dotsena de hasienda per a
tractar cada hu de sa matèria, en defensa de la
província.
«Advertiments per lo senyor deputat real, qui
parteix de la present ciutat de Barcelona lo dia

present per anar a la ciutat de Lleyda y altres
parts de Ponent, fetas vuy als quinse de setembre de 1640: Primo, segons la resolució dels
brassos dit senyor deputat ha de anar en la ciutat de Tortosa y en los caps de las veguerias, ha
de procurar que las vilas y lochs allisten lo major
número de gent armada y pagada per a que estigan apunt per lo que convindrà, y si importa per
la seguretat de sa persona a pèndrer la gent que
haurà menester. Ítem, en lo cap de la vegueria
que sa mercè no podrà fer esta diligència enviarhi ha la persona que li aparexerà més apropòsit
per a fer la diligència en ella hauria de fer sa
mercè. Ítem, estarà molt advertit que en la ciutat de Tortosa que ab la prudència y consell se
previnga tot lo que convinga. Dada en Barcelona, als quinse de setembre de 1640.»
Diumenge, a XVI. En aquest die, estant ses senyories junts ab las personas dels tres estaments,
que eran las nou de la matinada, enviaren a sercar al senyor conseller per a que assistís a la junta, lo qual respongué // 465r // que no podia venir tant prest, y que se servissen ses senyories
aguardar-lo un poch. Y encontinent, rebuda
dita resposta, dits senyors deputats reberen una
embaxada de part dels senyors consellers, reportada de paraula per Francesch Joan de Vergós,
donsell, y don Juseph Clariana, los quals explicaren lo següent: «Dient que dits senyors consellers havian entès que en lo portal de Sant Antoni havia succehït un gran fracàs la nit passada.
Y fonch que, exint un cotxo tapat, a la que hisqué de dit portal lo cotxero volgué còrrer, y la
companyia que estava de posta, vehent la acció
del cotxero, volgué la posta que·s detingués. Y a
la que se acostà a dit cotxo hisqué un home a la
portalera, lo qual ab una pistola tirà una escopetada a dita posta, de la qual restà ferit en lo bras
cruelment; y vehent la gent lo mal modo de
procehir, comensaren a cridar; y hisqueren de
dit cotxo lo doctor de la Real Audiència Hierònym Garau y Joseph Garau, son fill, lo qual
Hieronym encontinent fonch mort ab moltas
padrenyaladas y estocades; y dit son pare fonch
mal ferit, y per temor que no·l acabassen de matar, tancaren lo dit portal y ell restà dins del portal y rastillo sens que ningú li donà ningun socorro, lo qual estigué en dit loch des de las
oraciones fins lo endemà de matí que eran las
deu horas. Y que la gent se anava avalotant per
acabar-lo de matar, y que los senyors consellers
anaven consistorialment en dit portal, ab la
companyia de cavalls de don Juseph de Àrdena,
y que si ses senyories los volian fer mercè porrogar los brassos per a la tarda y anar ses senyories
en lur companyia, per a entrar y fer curar a dit
doctor micer Hierònym Garau, ho rebrian a
singular favor y mercè de ses senyories». E ses
senyories respongueren que la causa era tant
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justa que encontinent porrogarian los brassos //
a las tres de la tarda. Y anaren ses senyories en lo portal de sant Antoni, ahont trobaren a dit micer Garau, al qual prengueren y
aquell portaren dins la iglésia de sant Antoni,
ahont lo curaren, posant-se dits senyors deputats y consellers ab gran perill de la vida. Y feta
esta diligència se’n tornaren en la present casa.
En aquest mateix die, a las tres de la tarda, ses
senyories juntaren dits brassos ab la forma acostumada, en los quals ademés de las personas
atràs continuades, assistiren y foren presents los
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: doctor Lorens de Baiutell, canonge
de la Santa Iglésia de Urgell, com a síndich del
Capítol de dita Iglésia; per lo estament militar,
los senyors: Joseph de Olsina y Rufet, de la vila
de Monistrol, don Dalmau Despalau, en nom
propri y com a procurador de Francisco Sulla,
de la vila de Tremp, don Lu ýs de Foixà, don Juseph de Pons, senyor de Ribelles, don Juseph
Copons, senyor de Lor, micer Jaume de Cànser, Francisco de Sanct Martí, Hierònym de Olsinelles, don Lu ýs de Rayadell, micer Joseph
Amigant, Ramon de Paz, Pheliciano Sayol, don
Francisco de Oní, com ha procurador de don
Francesch Meca, senyor del loch Garrejat, //
466r // Lu ýs Lull y de Boxadors, com a procurador de Miquel de Masdovelles y Vilafranca; per
lo estament real, los senyors: Joan Fontanella,
ciutadà honrat de Barcelona, populat en la ciutat de Vich, Sebastià Doy, síndich de Arenys de
Mar, Joseph Toxonera, síndich de Sanct Martí
de Arenys de Munt, Joseph Sala, ciutadà honrat
de Barcelona, resident en Bellpuig. Als quals,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch
feta la proposició següent:
465v // per

«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr donarem
notícia a la junta de trenta sis persones de que la
teniam, que per part de Leyda y Balaguer se
trau molt blat per Aragó, lo qual vindrà fer falta
en las fronteras de Cathalunya per aquellas
parts. Aparegut a la junta convenia s·i posàs remey, y que seria bé vostra senyoria vés ab quin
modo se podria cuitar tant gran dany. També
aparagué a la mateixa junta que, per quant tenim avisos del deputat militar que en las parts
del Ampurdà y Gerona tenen necessitat de pales
y càvechs y demés preparacions de guerra, y
molt síndichs de las universitats que perillan
més de invasió nos demanan lo mateix, y artilleria, del que no podem provehir-los sinó és valent-nos de la ciutat de Barcelona, que seria bé
vostra senyoria suplica a la ciutat que dexàs o
prestàs totas las palas, càvechs y artillerias y demés preparacions // 466v // de guerra que sie
possible per ditas universitats, per a que puguen
prevenir-se y resistir qualsevol invasió.Y finalment ha aparegut a la mateixa junta convindria,
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per poder fer major número de cavalleria, que
per tots los caps de veguerias se fassen cridas
prometent sinch reals de sou a tots los soldats
muntats de qualsevol nació sien fins en dos mil.
Suplicam a vostra senyoria que en orde al sobredit nos aconselle lo que devem fer, que ab lo parer de vostra senyoria confiam acertar lo més
convenient en conservació de la província, per
major servey de sa magestat.»
Resolució dels brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats deu prohibir promptament la
trata dels blats, ab pena de que qui·ls traurà de la
província perda tot lo gra que traurà y bestià ab
que·l traurà, y també tot lo restant blat y gra que
tindrà, tant de sa heretat com altrament, y altres
majors penas a arbitre de sa senyoria, manant tenir attendència a la subvenció de las personas
que el voldran vèndrer, considerant que per acudir a sas obligacions los esforços vendre·ls; y axí
mateix manar publicar las cridas per los cavalls
muntats que menciona la proposició; y que sa
senyoria mane ab la zeleritat possible y sens dilació muntar la cavalleria de la leva que de present
fa sa senyoria; y que los cabos anomenats per lo
exèrcit partescan promptament a las parts destinades; y que se acaben de anomenar los que faltan; y en particular de que encontinent se arboren banderas per lasa llevas, tant en esta ciutat
com al cap de las veguerias, y en las demés parts
que aparega a dits senyors deputats ésser convenient, attesa la necessitat tant urgent que·s considera se té de exir en campanya; y en lo que toca
a exir los exèrcits a Ponent y a Llevant, // 467r //
sia ab major prestesa que·s puga, perquè serà
molt millor exir-los al encontre que no invadirnos lo enemich primer a nosaltres, y que attento,
no és menos urgent la necessitat de la artilleria,
pales y altres coses per a fortificar las parts que·n
tenen necessitat; sia servit sa senyoria fer una
embaxada als senyors consellers suplicant-los se
servescan demà de matí juntar lo savi Consell de
Cent, a disposició del qual està la artilleria y demés pertrets de guerra, y ab embaxada se suplique sia servit dit savi Consell de Cent acomodar
y empestrar la artilleria y pertrets com se diu en
la proposició, y que ab dita embaxada se suplique també que per a dur calor a las demés ciutats, vilas y lochs de la província sia esta ciutat la
primera en anomenar los cabos y arborar banderas, posant en ellas la insígnia del Santíssim Sagrament, ab letra que diga «Pro Deu, pro regi et
pro patria»; y que aquesta deliberació sia feta a
saber a dit savi Consell de Cent.»
Dilluns, a XVII. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, succehí un cas atrós en
la present ciutat, y fonch que, havent ses senyoa. a continuació ratllat, parts.
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ries y los senyors consellers lo die de aÿr posat en
salvo al doctor Hierònym Garau, del Real Consell, en la iglésia de Sant Antoni de la present
ciutat, se mogué un gran alborot causat per una
dona que digué que dit micer Garau havia dit
que si Déu li donava vida bé·s venjaria y que bé·n
penjaria molts. Fou tanta la alteració que causaren estas paraules, que molta gent anà en dita capella de Sant Antoni y pujaren dalt a hont estava,
hi·l prengueren sopol rossegant-lo per la escala
avall, trahent-lo defora al carrer, hont li pagaren
tanta puyaladas y patardades que·l // 467v // dexaren que no tenia figura, dient «muyren traydors a Déu, a la pàtria y al rey». No pogueren ses
senyories ni los senyors consellers salvar-li la
vida, com lo die antes, perquè ja fonch fet lo cas
quant ho saberem. Déu li vulla haver perdonat y
en sdevenidor sia exemple dels qui tenen y occupan càrrech de rey, que la sobèrvia may és bona
ni lo governar ab imperi, que·l porta a tal estat.
En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories juntaren los brassos, porrogats del die de
aÿr, en los quals entrevingueren, ademés de las
personas en los atràs continuats brassos, continuades de nou los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, lo senyor fra Jaume Montaner, prior del monastir de Sant Hierònym de la
Murtra; per lo estament militar, lo senyor don
Berenguer Doms, senyor de Santa Pau; per lo
estament real, los senyors: micer Joan Batista
Bonniach, síndich de la ciutat de Balaguer,
Francesch Xammar, donsell, com a procurador
de Joan Sala de Ozó, ciutadà honrat de Barcelona, micer Joan Rull, en quiscun dret doctor del
Castell, loch y terme de Comara, vegueria de
Cervera. Als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: La dotsena de guerra ha
treballat un paper en esta matèria que·s legirà a
vostra senyoria, a qui suplicam se servesca donar-nos sona // 468r // consell y parer sobre lo
disposat en dit paper, que ab tant bona censura,
com la de vostra senyoria, se obrarà ab segura
confiansa de acertar.»
Lo qual paper de dita juntab de guerra és assí cusit, signat de letra A.
Resolució dels brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats manen posar en exequució los
apuntaments que tant madurament treballat, y
que la exequució de aquells sia ab molt gran diligència, per demanar-ho la necessitat; y que
tinga a bé de fer la nominació dels restants cabos y personas que encara no són anomenades;
a. a continuació uns apuntaments i un memorial, transcrits
a l’Apèndix 6, pàg. 1935.
b. junta interlineat.

y perquè molts del officials anomenats importa
summament que sien soldats vells, que en cas
que de aquestos hi hage falta en la nació mane
vostra senyoria alegir-los de qualsevol part que
sien; y perquè los avisos que vostra senyoria té
diuen que dóne gran ànimo al enemich vèurer
que en Cathalunya no·y ha un cap que sie per
obrar, mane vostra senyoria que la junta propose per mestre de camp general persona de qualitat y pràtich, perquè ab son consell lo senyor
deputat puga acertadament posar en exequució
son bon zel; y tingan auctoritat las armas de la
província apar deurie vostra senyoria fortificarlo, de manera que no puguessen tenir seguretat
d’ell, tenint a bé que la gent se allistaran ajuntara en Conflent y Vallespir no tingan obligació
de acudir a la plassa de Gerona sens tenir orde
exprés per prevenir a la falta que porian fer a
aquella part; y que del present vot se done rahó
al savi Consell de Cent.»

469r

Y encontinent foren porrogats dits brassos per
lo endemà a las vuit horas dela matinada, ab la
forma acostumada. // 468v // En aquest die,
matí y tarda, se ajuntà la dotsena de guerra y hasienda, ab la forma acostumada. En aquest mateix die ses senyories, per medi del doctor Hierònym Roig, saciristà major y canonge de la Seu
de Barcelona, Joan Francesch de Vilamala y Conangles, donsell, y Balthesar Càrcer, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: La junta de brassos ha
aconsellat als deputats del General de Cathalunya lo que vostra senyoria veurà ab las còpias
que·s presentan, suplican a vostra senyoria dits
deputats los fassa mercè acompanyar la carta
que, inseguint lo vot y consell de dits brassos
tinguts a quinse del corrent, han de scriurer a sa
magestat, Déu lo guarde, ab acte de vostra senyoria. Y attesa la necessitat de artilleria, càvechs, palas y demés preparacions de guerra que
tenen las universitats que més perillan de invasió
per a fortificar-se y resistir, los fassan mercè acomodar y emprestar-ne a las universitats que·n
tindràn major necessitat, y a dits deputats lo major número que poran, y en las cosas occorrents
cohoperar, y obrar en conformitat lo convenient
per a la conservació de la província en consisteix
lo servey de las magestats divina y humana.»
Resposta feta per la ciutat: «Que consultarian
los papers ab lo savi Consell de Cent y que de la
resolució se pendria se’n donaria avís a sa senyoria y que estigués certa, que en tot lo que poran
acudiran ab molt gran voluntat».a
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1937.
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Dimars, a XVIII. En aquest die reberen los senyors deputats en lur consistori de part dels senyors consellers, per medi de Joan Francesch de
Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà
honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent, dient contenir la resposta que dits senyors consellers y savi Consell de Cent feyen a
la embaxada que per part de ses senyories los
fonch feta lo die de aÿr, la qual explicaren de paraula y aprés donaren en scrits, juntament ab la
deliberació feta per lo savi Consell de Cent, la
qual és assí cusida, signada de letra B.
«Molt il·lustre senyor: Rebé ab molt gran gust
lo savi Consell de Cent la embaxada que fou
servit vostra senyoria manar-li reportar lo die de
ayr, y ab lo mateix hoí los papers que ab ella se li
ensinuaren, en orde als quals feu la deliberació
de que done còpia a vostra senyoria, a qui offereix ab la voluntat que sempre tots los effectes
que convindran obrar y demanen las matèrias
ocorrents y uniformitat de las dos casas.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent la bona resolució se havia presa
en lo que se·ls havia suplicat, y que ab la mateixa
conformitat y correspondència servirian a la ciutat en la occasió se offeriria. En aquest mateix
die, dits senyors deputats juntaren los brassos
porrogats del die de ayr, en los quals de nou entrevingueren // 470v // y foren presents, ademés
dels atràs continuats, las personas dels estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich no comparagué ninguna persona de nou;
per lo estament militar, los senyors: Pere Pau de
Loselles, en Gelida domiciliat, Joseph Cortit,
Francesch de Montserrat, de Tarragona, lo doctor micer Francesch Montaner, burgès de Cervera, en nom seu propri y com a procurador de
Rafel Joan Montana, son pare, Joan Matas,
donsell, en nom propi y com a síndich de la vila
de Sant Celoni, Joan Pau de Bell-lloch, donzell,
don Miquel de Montargull y Soldevila, y per ell
don Joachim Margarit y Reguer, son procurador, Joan Batista de Monsonís, carlà de Gerb y
per ell don Joachim Margarit y de Reguer, son
procurador, Joan Batista Olsinelles, y per ell
don Joachim Margarit y Reguer, son procurador; per lo estament real, los senyors: Pere Molera, síndich de Tona, Joan Estaper, ciutadà
honrat de Barcleona, lo doctor Jaume Joan Borras, síndich de Agramunt, Joseph Moreta, prevere rector de Sant Vicents de Gualba, síndich
de dita vila, Francesch Vidal, pagès de Sant Vicents de Lobregat, síndich de dita vila, // 471r //
Onoffre Morell, de Tàrega, y per ell Joan Batista de Botella y Çabater, senyor de Benavent,
son procurador, Pere de Granada, de Reus, y
per ell lo dit senyor Joan Batista Botella, son
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procurador, don Juseph de Biure y Margarit;
per lo estament real, los senyors: doctor Jaume
Malich, rector de Rubí y síndich de dita vila,
Francesch Vidal, síndich de Sanct Feliu de Lobregat, Joan Forest y Matheu, ciutadà honrat
de Barcelona, residint en Hostalrich, y per ell
Dionís Ciurana y de Ros, son procurador, Diego Claris, burgès de Berga, Jacinto Blancafort y
Mallol, síndich de La Garriga, Balthesar Salvat,
Joan Salvat y Francesch Torres, burgesos de
Berga, y per ells micer Pere Claris, son procurador, Joseph Amat, com ha síndich de Olesa,
Barthomeu Company, síndich de la parròquia y
terme de la Roca, Agustí Pexau, ciutadà honrat
de Barcelona, doctor micer Joseph Pexau, son
fill, doctor Emanuel Morató, síndich de Olot.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyor: Lo consistori y junta de
guerra, inseguint lo parer y consell dea vostra
senyoria, los ha aparegut fer la tatxa dels salaris
// 471v // que se han de donar als mestres de
camp, sargentos majors, ajudants, capitans, alferes, sargentos, soldats, tant moscaters com arcabussers y piquers serviran en esta jornada, ab la
forma que·s conté ab lo memorial que·s legirà;
hi·ls ha aparegut tembé que las personas que
poden occupar, ço és, de mestres de camp y sargentos majors, ajustant-se al parer del síndich
de las veguerias, són las nomenadas en lo memorial que·s legirà a vostra senyoria, dexant-ho
tot a la major censura de vostra senyoria, a qui
suplicam nos aconselle en orde al sobre dit, que
ab lo paprer de vostra senyoria confiam alcansar
lo més convenient en conservació d’esta província. Donam rahó a vostra senyoria que·s són publicables las cridas per lo assiento fahedor de las
sexanta milia porcions de pa de las plassas de armas.»
Resolució dels brassos: «Que sa senyoria mane
posar en exequució ab tota puntualitat lo advertit per las personas anomenades per sa senyoria
de la junta de guerra, que vuy se són legits y
proposats, advertint a sa senyoria que lo número de la gent que ha de fer cada universitat no se
anomene ab paraula de quint, conforme s’és llegit, sinó ab lo modo y forma que a sa senyoria
aparexerà, ab que vingue a ser lo mateix número; y que també sa senyoria dexe a disposició de
las universitats lo mudar de més en mes los soldats, perquè en algunas parts és convenient y en
altres danyós; y també aconselle a ses senyories
sia servit manar publicar cridas encontinent que
no se altere lo preu dels grans ni de ninguna
espècia de viures y manteniments conforme vuy

estan; y que lo sou de las personas anomenades
los comense a còrrer des del die que partiran, la
qual partida tinga de ser des del dia que se’lsa //
472r // havia donat lo orde a tres dies aprés, y
que de la present resolució se’n done rahó al
savi Consell de Cent.»
Dijous, a XX. En aquest die, a las vuit de la matinada, los senyors deputats juntaren las personas
dels tres estaments en la present casa, porrogats
del die de aÿr, en la qual junta assistiren y foren
presents tots los atràs continuats. Als quals
fonch, per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: La junta de hasienda, inseguint la ressolució de vostra senyoria de quinse del corrent mes, ha comensat la tatxa de la
quantitat en que cada hu ha de contribuhir en
esta occasió. Hi·ls apar que la exacció de deuria
fer enviant primer un paper a cada hu en que
se’ls notificàs la quantitat en que són estats tatxats, dient-los que la disposen dins tres dies en
la taula o banch de la present ciutat dita y scrita
a nosaltres, en lo compte que apart se firmarà de
guerra, ab la cominació en cas de renitència, lo
que no podem crèurer per ésser la causa comuna y la occasió tant apretada, encontinent se
procehirà contra de aquell en la mateixa forma
que se exhigiràn los drets del General y com ha
deutes fiscals y reals.»
Resolució dels brassos: «Que las tatxes per sa
senyoria dels senyors deputats tant prudentment disposada les mane posar en exequució,
servint-se en mudar // 472v // lo nom de tatxa en
nom de subvenció, per ésser aquest nom més
apassible; y que lo termini de pagar-la sie de sis
dies, per a que ab esta commoditat se puga acudir; y que los cabos anomenats se partescan encontinent cada hu per a sos puestos; y que de la
present resolució se fassa sabidor al savi Consell
de Cent».
Divendres, a XXI. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors juntaren los brassos porrogats
del die de aÿr, en lo qual ajuntament assistiren y
foren presents, ademés de les persones dels tres
estaments atràs continuades, de nou los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich no·y
hagué ningú; per lo estament militar, los senyors: don Carlos de Alemany, Miquel Colomer
y Joseph Colomer, donsells en Gerona domiciliats, y per ells Francesch Puigvert y Manresa,
lur procurador, Joan de Ribes, donsell, y per ell
Antinch Duran, son procurador; per lo estament real los senyors: Gaspar Arnau Bosch,
a. a continuació una carta i unes instruccions, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1937.

a. a continuació ratllat, la guerra.
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burgès de Perpinyà, en nom propri y com aprocurador de Joan Pere Cerdà y de Galceran Arnau Bosch, burgesos de dita vila, Matheu Calopa y Balle, síndich de Sant Julià de Argentona,
Pere Guisbalt, síndich de las parròchias de
Monnegre y de la Velloria, Pere Màrtir de Pastors, doctor en drets y burgès de Sant Joan Cesbadessas, y per ell Antioch Duran, ciutadà honrat de Barcelona, son procurador, // 473r //
Joseph de Gironella, notari públich y burgès de
la vila de Sant Joan Cesbadessas, y per ell Antich
Duran, son procurador, Joan Pau Castellar,
pagès de Vallgorguina, lo qual ha substituït a
micer Joan Martí Rull, Joan Pere Cerdà, burgès
de Perpinyà, residint en Prada, y per ell Gaspar
Arnau y Bosch, menor de dies, son procurador,
Pere Romeu, burgès de Perpinyà, residint en
Prada, y per ell Antoni Generes, burgès de dita
vila, son procurador, Jaume Puig de Argensola,
síndich y procurador del terme de Bellsereny.
Als quals fons per ses senyories, parlant lo senyor deputat eclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: A la junta de las trenta sis
personas ha aparegut convindria scriurer tercera
vegada als reverendíssims bisbes, apretant molt
acudan promptament a assistir a esta junta de
brassos, y que per a poder posar en exequució lo
que fins vuy vostra senyoria nos ha aconsellat se
porroguen los brassos un die part altre. També
donam rahó a vostra senyoria que havem rebut
del senyor deputat real una carta ab altra de la
vila de Reus y de Madrit, altre del Pau Bernardins y agent nostre, y dos papers de avisos, lo hu
de la vila de Perpinyà, l’altre de la vila de Madrit, que tots se llegiran, suplicam a vostra senyoria nos aconselle lo que·ls aparexerà convenir
acerca del sobre dit.»
«Resolució dels brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats sia servit per última monició //
473v // scriurer per propi a tota diligència als
senyors bisbes, abats, comtes y barons assistescan a la convocació de brassos, y que en lo interin se vaja disposant lo que·s porà obrar acerca
las personas contumasses; y en lo que té respecte a la porrogació dels brassos que demà, per ser
dia de esta feta, mane sa senyoria ajuntar brassos, y que de demà enllà se tingan un dia per altre per a poder sa senyoria millor posar en exequució lo deliberat fins vuy; y en lo del últim
cap que mira als avisos novament rebuts, legits
els brassos, mane enviar los cabos ab la prestesa
demana la occasió y imminent perill en que està
la província, y també posar apunt ab tota diligència la cavalleria y demés cosas aparegan
convenir per lo reparo dels danys amenassen los
papers dels dits avisos legits als present braços,
encomanant a sa senyoria la cuydado y diligèn1081

cia demanan las cosas; y per quant en la present
junta se han advertidas algunas dificultats acerca
las quantitats assenyalades a cada hu per la subvenció dels gastos occorrents, que per ço sa senyoria dels senyors deputats sie servit vèurer quin
expedient s·i podia pèndrer y representar-ho en
altra junta; y que de aquesta resolució se’n done
notícia al savi Consell de Cent.»
Dissabte, a XXII. En aquest die, a las vuit de la
matinada, los senyors deputats juntaren en la
present casa de la Deputació los brassos porrogats del die de aÿr, en los quals entrevingueren
de nou, ademés de las personas atràs continuadas, las personas dels tres estaments, ço és: per
lo estament ecclesiàstich no hi hagué ningú; per
lo estament militar, los senyors: Francisco de
Montserrat, donsell de la ciutat de Tarragona,
// 474r // Fabricio de Pons, de Castellví, Valeri
de Pons, de Castellví, Hierònym Frexa, donsells, y per ells Joseph Jover, donsell, son procurador, micer Gaspar de Salvador, Francesch de
Barthomeu, donsells, y per ells Joseph Jover,
donsell, lur procurador, dona Theresa de Bardaxí y Castelló, carlana de la carlania de Santa
Linya, vegueria de Leyda, y per ella, micer Joan
Çabater, doctor en drets, don Ramon de Ortís y
de Cabrera, y per ell Sebastià de Miralles, donsell, Miquel de Montagut y Vallgornera, domiciliat en la vila de Olot, y per ell don Joan de Barutell, son procurador; per lo estament real, los
senyors: Joseph Regas y Çavalleria, ciutadà
honrat de Barcelona, residint en la vila de Manlleu, Joan Rovira, síndich de Cruÿlles, Francesch Oliver, síndich de la parròchia de Provensana, alias del Hospitalet, síndich de dita
parròchia, Magí Florença, ciutadà honrat de
Barcelona, Joan Jorner, burgès de Perpinyà,
Onoffre Balaguer, burgès de Perpinyà, Joseph
Surribas, burgès de Berga, micer Joan Gaspart
de Prat, síndich de Argentona, micer Francesch
Pi, de la vila de Puigcerdà, síndich de dita vila,
Hierònym Joan Matas, síndich de Sant Celoni,
micer Lorens Nogués, síndich de la ciutat de
Tarragona, micer Montserrat Castelló, de la
ciutat de Leyda y per ell micer Joan Çabater,
son procurador, // 474v // Andreu Sansi, síndich
de la vila de Sant Boy de Llobregat, lo reverent
Jaume Valls, prevere, síndich de la parròchia de
Manlleu. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Proposam a vostra senyoria nos fassa mercè aconsellar-nos quins procehiments havem de fer contra las personas que
són estades convocades per aquestos brassos y
no han acudit, axí las que són dins Barcelona
com fora d’ella. També se llegirà a vostra senyoria una carta de avisos rebuda de un confident
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de Madrit perquè si acerca d’ella los aparexerà
degam fer algunas diligèncias nos fassa vostra
senyoria mercè manar-nos-ho advertir.»
Resolució dels brassos: «Que mane sa senyoria
dels senyors deputats fer estampar a tota diligència dita carta, per a que·s donen còpias d’ella als síndichs de la universitats que·s troban
presents, y ab la mateixa se’n envien a las demés
de aquestos Principat y comtats y a las demés
personas quen voldran. Que als renitents, tant
als que assisteixen en la present ciutat com fora
d’ella, tenint attendència als que havian tingut
notícia de aquesta convocació y ab just títol dexen de acudir a ella que sian publicats, si dins
vintiquatre horas no hauran comparegut en los
brassos sien declarats per enemichs de la pàtria y
com a tals se’ls fassa comminació que sos béns
seran aplicats al gasto de la defensa que fa // 475r
// esta província, en servey de sa magestat y beneffici de la pàtria. Que los vassalls de barons,
los quals barons se troban vuy fora la província,
tinguen de acudir los síndichs de las universitats
de aquells a esta junta general de brassos, y que
dit termini incorregan los laychs ab la mateixa
pena si no·y acudiran y a sos barons se·ls prefigesca termini competent per a venir, advertintlos que en cas de renitència se dexarà la pena a la
resolució que pendran los brassos. Que considerant lo perill que·s té per la part de Tortosa,
Coll de Balaguer y Alfachs, se done orde
promptament al senyor deputat real ajunte tota
la gent li aparexerà a propòsit de aquells en contorns y camp de Tarragona, ab la forma que lo
senyor deputat militar ha ajuntada la del Empurdà y veÿnats d’ells, per a que procure fortificar-se en la part que aparexerà més a propòsit, y
si veurà occasió de entrar dins la ciutat de Tortosa y fer-se senyor d’ella, donant avisos per
momentos de tot lo que succehirà y convindrà.
Que·s done faciltat a la junta de guerra per a
que oÿts als senyors síndichs de Leyda y Balaguer, que·ls representaran las intel·ligèncias que
de allà tenen, que prengan prompta ressolució
de subvenir en aquelles parts conforme demana
laa necessitat. Que tindrà per acertat que sa senyoria done alguna notícia als brassos de algunas particularitats se tractan a la junta major si
aparexerà a sa senyoria convenir, per a que ab
més calor pugan prosseguir las cosas en ella
tractades. Y que de la present resolució se fassa
sabidor al savi Consell de Cent.»

tor don Miquel Sala, canonge y infermer de la
Santa Iglésia de Tarragona, Hierònym de Gaver, donsell, y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, ab consell y parer de la junta de
brassos, donan notícia a vostra senyoria del que
dits brassos han aconsellat a dits deputats en las
juntas tingudas a 18, 19, 20, 21 y 22 del corrent, ab los papers que ab esta se presenten a
vostra senyoria; fan també a saber a vostra senyoria com per orde de dits deputats, en exequució del vot y consell donat per los brassos, se fa
lleva en certa part de dos mil cavalls muntats y
de un bon número de soldats, y que per acudir
al impediment perill en aquellas parts de Tortosa y Leyda y Balaguer han deliberat fer leva de
prompte de dos-cents moscaters, y com aquesta
no puga ésser ab la promptitut que la necessitat
demana, suplican dits deputats a vostra senyoria
sia servit manar enviar al deputat real que·s troba en aquellas parts de Tortosa una companyia
de cavalls ab sexanta moscaters, dels de esta ciutat, ab la brevedat possible, fins que dits deputats pugan acudir allà lo socorro de cavalls y de
la dita leva de moscaters que ademés és subvenir
a tanta necessitat; dits deputats ho rebràn a singular favor y mercè.»
E tornats dits senyorsa embaxadors, referiren a
ses senyories com ells havian reportada la dita
embaxada a dits // 476r // senyors consellers y
savi Consell de Cent, la qual havien explicada
de paraula y aprés donada en scrits de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y que
dits senyors consellers los havian respost que legirian los papers al savi Consell de Cent y que
de la resolució se pendria en donarian avís a sa
senyoria. En aquest mateix die, matí y tarda, se
ajuntaren las dotsenas de guerra y hasienda, per
a tractar cada una de sos medis per beneffici de
la província. En aquest mateix die, en la tarda,
ses senyories ajuntaren la Trentasisena ab la forma acostumada.

En aquest mateix die ses senyories encontinent
porrogaren los dits brassos per lo dilluns pròxim, a las vuit horas de la matinada, ab la forma
acostumada. // 475v // En aquest mateix die los
senyors deputats, en la tarda, per medi del doc-

Diumenge, a XXIII. En aquest die, los senyors
deputats reberen en lur consistori, de part dels
senyors consellers de la present ciutat, per medi
de Joan Francesch de Vergós, donsell, y Jaume
Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent, dient contenir la resposta havia resolt fer lo savi Consell de Cent a la
embaxada que lo die de aÿr fonch feta de part
de dits senyors deputats a dits senyors consellers
y savi Consell de Cent:

a. a continuació ratllat, ciutat.

a. a continuació ratllat, deputats.
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«Molt il·lustre senyor: Estant congregat lo savi
Consell de Cent lo die de aÿr rebé una embaxada de vostra senyoria, en orde a la qual y als demés papers que fou servit insinuar-li, y a una
carta que rebé dels molt il·lustres senyors pahers
de la ciutat de Leyda, // 476v // feu la deliberació
de que·s dona còpia a vostra senyoria, y offereix
la disposició que sempre.»
Als quals respongueren ses senyories que estimaven com és rahó a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent la mercè y honra los feyen y que
estiguessen certs, que ses senyories no faltaran un
punt en obrar en beneffici de la ciutat y de tota la
província, com se veurà per la obra. En aquest
mateix die ses senyories, matí y tarda, juntaren la
Trentasisena, y també se ajuntaren la dotsena de
hasienda y guerra, totas per a tractar de la defensa
de la província. En aquest mateix die, los senyors
deputats y oÿdors per medi del doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Santa Iglésia
de Barcelona, don Francisco de Ayguaviva, Ramon Romeu, lo doctor Jaume Corts, ardiaca de
Santa Maria y canonge de la Seu de Barcelona,
Bernat March y Jalpí, Diego Bisbe Vidal, lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, don Jacinto
Vilanova y Galceran Nebot, enviaren als molt illustres senyors consellers y savi Consell de Cent
la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Per dos propris han rebut los deputats del General de Cathalunya las
cartas y papers que·s legiran a vostra senyoria,
ab que veurà lo estat de la ciutat de Tortosa y la
necessitat que·y ha se acuda al remey promptament, perque sia de exemple»a.
477rb

Nicholau Mir, donsell, Joseph Ramon, donsell,
y per ell lo doctor en medicina Joan Castelló, son procurador, Valleri Pons, de la ciutat
de Tarragona, don Damià Martí, y per ell Valleri Pons, son procurador, Jaume de Salavert,
Agustí de Folcras, de Cervera, don Francisco
Çabater, y per ell Jaume de Salavert, son procurador, Jacinto Laberia y Pexau, y per ell Joseph Jover, donsell, son procurador, don Diego de Montargull, y per ell don Joachim Margarit, son procurador, don Antoni Viader, y per
ell Agustí Dalmau, son procurador, Anton de
Sanyas, cavaller, y per ell Agustí Dalmau, son
procurador, don Damià Janer Martí y per ell
Valleri Pons y de Icart, son procurador, don
Joan de Vega, y per ell don Francisco Vilalba,
son procurador, Pere de Padellas, don Hierònym de Luna, y per ells don Rafel Casamitjana, son procurador, Pau Massanes y Pasqual y
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1940.
b. manca un full en l’original.
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Francesch de Gay, y per ells Francesch Xammar,
donsell, son procurador, Joan Sala de Ossó, y
per ell dit Francesch Xammar, son procurador,
Phelip de Castells, per ell don Francisco Vilalba,
son procurador, don Joan de torres y sos fills,
son capitans falta la procura, lo egregi comte
don Anton de Perapertusa, vescomte de Joch,
// 477v // Francesch de Mongay, donsell, y per
ell Phelip Descarrer, son procurador, Pau Massanes y Pasqual, donsell, Francesch de Gay, y
per ells Francesch Xammar, lur procurador,
donya Paula Çaportella, senyora de la Torra Çaportella y Tordera, y per ella don Juseph Çaportella, son fill y procurador, lo qual ha substituït
Francesch de Sant Martí, don Carlos Calders y
Vilafranca, carlà de Montblanch y senyor de
Sant Guim de la Rabassa, y per ell don Ramon
de Ortís son procurador; per lo estament real,
los senyors: Gisbert Folcras, burgès de Perpinyà, y per ell Miquel Folcrà, son pare, micer
Joan Solà, com a síndich y procurador de las baronias de Bellpuig y Linyola, Jaume Famades,
síndich de la universitat de la parròchia de Santa
Maria de Cornellà, Joseph Bertran, síndich de la
vila de Prada, Francesch Juncadella, síndich de
la vila de Santpedor, Montserrat Costa, síndich
de la vila de Tarrassa, dit Montserrat Costa, síndich de la universitat forana de dita vila de Tarrassa, Joan Guasch, síndich de Font Rubio, en
lo Panadès, Francesch Hortoneda, doctor en
medicina, síndich de la vila de Montblanch, Rafel Trinxaria, notari burgès y síndich de la vila
de Prats de Molló, Vallerí Saleta y de Sancta
Martí, ciutadà de Vich, y per ell Isidoro Saleta,
son procurador, // 458r // lo síndich de la vila de
Cambrils, Andreu Morell, síndich de la vila de
Anglasola, Joan Bertran, síndich del veinat y
singulars de la vila de Granyena, del mas de
Bondia de Montornés, de Guardiola del Teyadell, de Cabestany y de Agramuntell, Sebastià
Riera, síndich y procurador de la vila y comtat
de Vallfogona, Pere Antoni Ramon, síndich
dels lochs de las baronias de Sant Santolí, Antoni Pau Castellet, síndich de Vila Rodona, Pere
Benet, síndich de tots los lochs del comtat de
Prades, Hierònym Garriga, síndich de la vila de
Sellent y Horta, Joseph Bru y Alsina, ciutadà
honrat de Barcelona, Francesch Gilabert, síndich de la parròchia de Sant Just Desvern, micer
Christòphl Cornell, ciutadà honrat dea Barcelona, Vicent Molins, síndich de la vila de Ripoll,
Antoni Saguí, ciutadà honrat de Barcelona,
Narcís Hierònym Ladó, notari de Barcelona,
síndich de la ciutat de Urgell, Joan Bertran, síndich dels lochs de la comanda de Granyena, Andreu Morell, síndich de la vila de Anglesola, Gabriel Güell y Francesch Artús, síndich de la vila
de Alcover, Francesch Mari, ciutadà honrat de
a. a continuació ratllat, Man.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

Barcelona, micer Miquel Carreras menor, micer
Emanuel Morató, síndich de la vila de Olot, micer Francesch Mas, ciutadà honrat de Barcelona, Gabriel Lorens, síndich de Sant Cugat de
Vallès, Gismundo Boffill, major, ciutadà honrat
de Barcelona, micer Joan Pere Fontanella, ciutadà honrat de Barcelona, Nicholau Riu, ciutadà honrat de Barcelona, // 478v // Pere Ramon, burgès de Perpinyà residint en la vila de
Prada, Joan Pere Cerdà, burgès de Perpinyà residint en Prada, Joan Antoni Botges, síndich del
loch de Cornellà, Joan Borsa, burgès de Perpinyà, Jaume Amat, síndich de la vila de Igualada, Melchior Tria y Reniu, burgès de Mataró,
Joan Plau y Ballet, ciutadà honrat de Barcelona,
Grau Virgili, síndich de la vila de Vilaseca, Antoni Duran, burgès de Perpinyà, y per ell Miquel Folcràa son procurador, Simon Puig y Joseph Puig, burgesos de Cervera, y per ells don
Ramon Ortís, lur procurador. Als quals fonch
per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr, entre sinch
y sis de la tarda, reberem dos correus dels senyor deputat real ab las cartas y papers que·s legiran, ab que estarà vostra senyoria informat del
stat de las cosas de Tortosa; encontinent legirem tots los papers a la junta de las trenta-sis
personas, de parer dels quals scriguerem a don
Joan de Tamarit alsàs ab somatent general tota
la vegueria de Tarragona y la demés gent que
pogués, y ab ella acudís a Tivissa, ahont sia dit
senyor deputat; y dit senyor deputat fes lo mateix ab la gent circumvehïna y procuràs occupar
la ciutat de Tortosa, segons una instrucció de la
junta de guerra se li envià. Donam-ne rahó també als senyors consellers suplicant juntassen lo
Consell de Cent de prompte. Juntaren-lo encontinent y en ell se resolgué anàs lo senyor
conseller en cap acompanyat de quatre cavallers, dos ciutadans y dos militars, pràtichs de
guerra y de companyia de cavalls y cent moscaters per obrar en conformitat del senyor deputat
real. Suplicam a vostra senyoria // 479r // nos
aconselle si devem fer altra diligència en lo cas
occorrent, y donam també avís a vostra senyoria
que havem fetas cridas per a fer leva de moscaters.»
Resolució dels brassos: «Que los brassos estiman de sa senyoria dels senyors deputats en
molt la diligència y cuydado tingue en despatchar, esta nit passada, lo correu al senyor deputat real, y demés diligèncias manà fer en orde a
las matèrias corrents. Y en quant al que té respecte a las cartas legides als brassos lo die present aconsellen a sa senyoria mane publicar lo
a. a continuació ratllat, síndich de.
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més prest sie possible cridas en la present ciutat
y altres parts aparega convenir, ab comminació
de que tots los de la ciutat de Tortosa que no
estaran als òrdens del senyor deputat real y conseller en cap d’esta ciutat y no faran a dits senyors deputat real y conseller la assistència deguda seran aquells tals cridats per enemichs de
la pàtria y confiscats tots sos bens per gastos de
guerra y desensiculats de la casa de la Deputació, y ells y sos decendents inhàbils per a sempre; y que los naturals de la ciutat de Tortosa
que·s troban en la present ciutat vagen a sas casas a acompanyar lo senyor conseller en cap, y
que per ser lo senyor prior de Santa Anna persona ben affecta y poderosa en la ciutat de Tortosa y que per ço vaja a sas costas a acompanyar lo
senyor conseller en cap y se li notifique esta resolució. Y considerant lo imminent perill se
amenassa a las ciutats de Leyda y Balaguer, que
per ço ab la major diligència possible mane sa
senyoria enviar a ditas parts de Leyda y Balaguer
las personas aparexerà més convenir, y dos companyias de a cavall, per al reparo y defensa necessària de ditas parts, per a impedir la invassió
que tant se amenassa hi·s té per certa; y que los
cavallers que tenen habitació en las veguerias
que vuy se troban en la present ciutat // 479v //
se partescan a lurs veguerias per a solicitar las levas de la gent de guerra y ajudar als mestres de
camp, sargentos majors, en tot lo que convinga,
sinó aparexerà a sa senyoria que los tals sien de
profit y conveniència en la present ciutat; y que
aquesta resolució se fassa a saber al savi Consell
de Cent.»
En aquest mateix die, ses senyories reberen en
lur consistori una embaxada de part de la present ciutat, repostada per Francesch Joan de
Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà
honrat de Barcelona, la qual explicaren de paraula dient contenir la resposta de la embaxada
que de part de ses senyories los fonch feta lo die
de aÿr a las nou horas de la nit. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En orde a la embaxada
fou servit vostra senyoria fer lo die de aÿr al savi
Consell de Cent, lo die de aÿr feu dit Consell la
deliberació de que·s dona còpia a vostra senyoria y offereix a vostra senyoria esta ciutat tot
quant ella puga y valega y experimentarà a vostra senyoria en tota occasió.»
La qual embaxada, oÿda per ses senyories, respongueren que estimaven molt la honra y mercè feya la ciutat a ses senyories y a tot lo Principat y que en tota occasió la tindria la província
en la memòria. En aquest mateix die ses senyories, en la tarda, ajuntaren la Trentasisena per a
tractar y disposar la defensa del Principat, y tam-

quanto fuera menester para conseguirlo y si lo fuere hasta poner mi propia persona a cavallo; de que
he querido advertiros y fío de vosostros, que en lo
que os tocare corresponderéis a mi servício con que
havéis acudido siempre, y assí os encargo tratéis
luego de lo que fuere necessario y conveniente disponer para la celebración de las Cortes en la parte
que está dicho, donde me hallaré siendo Dios servido el último día de octubre deste año, y con mucha
brevedad se imbiarán las cartas conbocatorias, en
que me servireis. Dattus en Madrid, a XV de setiembre, MDCXXXX. Yo el rey. Vidit cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes,
regens. Hierònymus Villanueva, protonotarius.a

bé matí y tarda estigueren juntas las dotsenas de
guerra y hasienda per mediar y diligenciar las
matèrias.a
480r

Dimars, a XXV. En aquest die lo reverent Pau Lavacoll, prevere y benefficiat en la iglésia parrochial de Sant Miquel, de la present ciutat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories com a procurador ab bastant poder del reverent Valentí Bosch, prevere y domer
de la Iglésia de Manresa, deputat local del General lo trienni corrent de la dita ciutat y col·lecta,
com de sa procura consta ab acte rebut en dita
ciutat en poder de Benet Font, notari de dita ciutat, a set del present y corrent mes de setembre,
en dit nom, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories per justas causas lo ànimo de son principal movents lo dit offici de deputat local, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li dita
renunciació y provehir aquell en favor de la persona a ses senyories ben vista, que dit son principal ho rebrà de la mà de ses senyories a singular
mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian y per
capítols de cort los era lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis micer Francesch
Vidal, doctor en drets, Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notari, ciutadans de Barcelona. En
aquest mateix die, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories Francesch Corratger y
Mestre, scrivà de manament, lo qual donà y entregà a ses senyories dos cartas de sa magestat, las
quals li havia donades lo senyor virrey. Las quals
legidas manaren fossen continuades en lo present dietari; que són del tenor següent:

481r

El rey. Diputados: La obligación que reconosco por
más precissa entre las que // 480v // me corren en el
govierno de los reynos que Dios, Nuestro Señor, ha
sido servido encomendarme es la satisfacción de
mis súbditos en la administración de la justícia, de
manera que sean mantenidos en quietud y se entrassen inconvenientes que pueden ofenderles y ser
perjudiciales al bien público. Estas y otras causas
no menos considerables me han movido a celebrar
cartas a los naturales dessos mis Principado y condados en la ciudad de Lérida y tratarb de poner en
respecto exercisio, auctoridad y libertad la justícia
en él violentada y auyentada por alguna gente
ruín y sediciosa, que la tienen en el estado que se ve,
haciendo lo que la justícia, clemencia y buen govierno aconsejaren, y para oponerme y rebatir
qualquiera que lo intente embaraçar y defender a
la parte sana de la justícia: ecclesiásticos, noblesa y
govierno, que me han assistido en esta y las otras occasiones con su acostumbrada fidelidad, haciendo
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1940.
b. a continuació ratllat, poder d.
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El rey. Diputados: Por otra carta de la fecha desta
he mandado avisaros de la resolución que he tomado de celebrar cortes a los naturales dessos mis
Principado y condados en la ciudad de Lérida, y
porque conviene, como sabéis, que allí se hagan los
apartamientos y adreços que son menester para la
proposición solio Consejo Supremo, estamentos de
cortes, adreços y otras cosas en la parte o casa que se
señalare os encargo embieis luego a allá personas
que lo prevengan y hagan todo lo que conviniere y
se ha acostumbrado, que en ello me servireys. Dattus en Madrid, a XV de setembre, MDCXXXX. Yo el
rey. Vidit Cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit
Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Hieronymus
Villanueva, protonotarius.
Dimecres, a XXVI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors juntaren los brassos a las vuit
horas de la matinada, en los quals entrevingueren y foren presents, ademés de las personas
atràs continuades, los següents, los quals encara
no havian comparegut, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, los senyors: fra don Phelip Çabater del hàbit de Sant Joan // 481v // fra Antoni
Mantilla, abat de Banyoles, doctor Francesch
Says, prior de Sant Thomàs de Amer y per ell
Montserrat Says son procurador, doctor Joan
Vilades, pabordre de la ciutat de Manresa, fra
don Guillem Ivorra, del hàbit de sant Joan,
Francesch de Mea, ardiaca de la Selva y canonge
de Barcelona, comendatari del Priorat de Sanct
Thomas de Fluvià, y per ell lo doctor Jaume Pla,
canonge de Gerona; per lo estament militar, los
senyors: Domingo Negrell y de Orri, y per ell
Rafel Bonaventura de Gualbes, son procurador,
Guillem Sunyerm y per ell Joseph de Urrea son
procurador, Hierònym Frexa, donsell, Lu ýs
Descarrer, Pau Astor, doctor micer Joseph Puig
de Sallit, Miquel Ramon, Hierònym de Cornet,
don Francisco Vilanova, don Rafel Casamitjana,
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1941.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

Lu ýs Lull, Francisco de Cadell, don Miquel de
Cardona, Joan Agustí de Fores, Joseph de
Montserrat y Pertussa, Francesch de Barthomeu, don Ramon de Calders, Joan Agustí Genovart, Melchior Granollachs, // 482r // Francisco Codol, y per ell don Phederich Meca y
Clasquerí, son procurador, Phelip Joan de Castells y per ell don Francisco Vilalba, son procurador, don Diego de Rocabertí Pau y Ballera, y
per ell don Juseph de Rocabertí, son procurador, donya Magdalena de Rocabertí y Çaportella, y per ella don Lu ýs Descallar, son procurador, Francesch Sala, donsell, de Sant Martí de
Arenys, y per ell Ramon Romeu, son procurador, Francesch Giminells, y per ell Hierònym de
Gaver, son procurador, Joan Batista de Montserrat y Soldevila, y per ell don Francisco Vilalba, son procurador, don Bernat de Monpalau y
Alemany, don Hierònym de Luna y Pere de Padellas, y per ell don Rafel Casamitjana, son procurador, don Bernat de Monpalau y Alemany y
per ell Carlos de Alemany, son procurador, Jaume Descallar, y per ell Francesch Descallar, son
procurador, Rafel de Torme, y per ell Domingo
de Moradell son procurador; per lo estament
real, los senyors: Antoni del Orda, síndich de
Taurinya y de Clarà en Conflent, de la vila de
Codolet, de Escaro, de Ria y Xirach en Conflent, Joan Anglada, síndich de la vila de Lívia,
Antoni Perpinyà y Janer, burgès de Perpinyà, y
per ell Joan Boscà, son procurador, // 482v //
Pau Ferran, apothecari, y Francesch Rovallat,
parayre, síndichs de la vila de Reus, Joan Miquel
Pagès, síndich del loch de Cassas, en Conflent,
Francesch Gerona, síndich de Blancafort, don
Phelip de Ferrara, síndich de Rodanya, substituït per Balthesar Càrcer, Francesch Padial, síndich de Bega y de Josa, de Gisclareny, de Castellar y de la Pobla, Joseph Puig, síndich de Sanct
Vicents de Sarrià, Joseph Tria, ciutadà honrat
de Barcelona, y per ell Francesch Palau, son
procurador, Joan Acué, síndich de Molitx y
Campomà, Francesch Granyó, síndich de Albí,
Francesch Granyó, síndich de Cervià, Francesch
Torres, síndich de Tarrassola, Cossma Piso, síndich de Sardanya, Junyent y Flussà, en Conflent, Joan Bota, síndich de Espluga Serva, Grau
Virgili, síndich de Vilaseca, Pare Miret, síndich
de Sant Martí del Puig de las Cabanyes, terme
de Vilafranca, Rafel Salmoll, síndich de Marmallà, Hierònym Roig, síndich de Puigtinós,
Joan Guasch, síndich del terme de Font Rubia y
Gralvach, Garau Virgili, síndich de la vila de’n
Bassa, Rafel Rubinat, síndich de Ivars, Balthesar
Caboner, síndich de Alforja y son terme, Antoni
Canyellas, síndich de Constantí, Francesch Soler, síndich de Calatell, Joan Pujol, síndich del
terme de la Mogosa, Joan Pujol, síndich de Calaf, // 483r // Miquel Roig, síndich de Guimerà,
Jaume Foix de la Espina, síndich dels lochs de
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Çavalla, Pontils, Spina, Santa Perpètua y Guillnous, Joseph Morgades, ciutadà honrat de Barcelona, doctor Miquel Celles, ciutadà honrat de
Barcelona, Gabriel Lorall, síndich de Cabrera,
Francisco Vila, ciutadà honrat de Barcelona,
Christòphol Garet, síndich de Sentelles, Rafel
de la Trinxeria, burgès de Perpinyà, en nom
propri y síndich de la vila de Prats de Molló,
Pere Thió, síndich de la vila de Blanes, Jaume
Joffre, síndich de la parròchia de La Vit y Repet
de la vegueria de Vilafranca, Vicents Gubert,
burgès de Vilafranca de Conflent y per ell Jaume Balle, son procurador, Onoffre Aguiló, ciutadà honrat de Leyda y Onoffre Anglasill de dita
ciutat, y per ells micer Joan Batista Rufes, lur
procurador, Miquel Thió, síndich de Premià,
Salvador Vinyoles, síndich de las parròchias de
Sant Pere y Sant Vicents de Toralló, Pere Màrtir, pagès síndich de Mediona, Barthomeu Vendrell, síndich de las universitats de la encomanda de Barbarà, Antoni Balliu, síndich de la vila
de Castelló de Empúrias, Balthesar Cabrer, síndich de la vila de la Alforja, Jacinto Martí,
burgès síndich dels lochs de Juanyes y Marrcans, terra de Conflent // 483v // Gabriel Lorell, síndich de Cabrera, Joan Pujol, síndich de
Calonja, Jaume Ferrer, síndich de Collbató,
Thomàs Solanes, síndich de Organyà, Coll de
Nargó, Vall de Cabo, de Montanisell y Sallent,
Gili Gualdo, síndich de Tarroja, Gili Gualdo,
síndich del loch de La Aguda, de Monfalcó, de
Bisfert, de Fontanet y de Puig Rodó, de la villa
de Tora, Miquel Roig, síndich de Guimerà,
Joan Steve, mestre síndich de Molitx, micer
Francesch Marsal, ciutadà honrat de Barcelona,
y per ell micer Rafel Boffill, son procurador,
Joan Pujol de Calaff, síndich del loch de Miranbell. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo
senyor deputat cclesiàstich, feta la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor: considerant la junta de
las trenta-sis personas dels tres staments que la
resolució à presa vostra senyoria, de que·s prenguen las armas, és solament en orde a la defensa
natural d’esta província per a impedir la invasió
que amenassen les milícies que·s troban per las
parts de levant y ponent, per a que no exequutan contra las personas y béns dels provincials
los robos y crueltats experimentadas, y sobre tot
los horrendos sacrilegis que han comès cremant
iglésies y en ellas lo Santíssim Sagrament, que
sia alabat per a sempre contra tot dret y disposició de nostres generals constitucions. Y que
axí mateix, judicant que lo medi més efficàs per
conseguir est interès és la unió y comformitat
entre nosaltres, // 484r // obrant tots uniformament lo que més convinga per al beneffici públich, y postposant a ell las convenièncias particulars, nos han aconsellat proposassem a vostra

senyoria que, a més de les penes ja imposades
per vostra senyoria, prestassen jurament les persones dels tres estaments que·s troben en estos
brassos tant en nom propri com de sos capítols,
universitats o comunitats de que perseveraran
ab aquesta unió y conformitat sens apartar-se de
ellas fins haver obtingut de sa magestat, que
Déu guarde, la satisfacció dels mals pasats, y lo
remey y reparo, per a que no succehescan per lo
sdevenidor, pus assò resulta en tant gran servey
de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y en beneffici y conservació d’esta província. Aquest
matí havem rebut los avisos que·s legiran. Proposam-ho tot a vostra senyoria, per a que·ns fassa mercè de aconsellar-nos lo fahedor. Lo die de
ayr, a la matinada, Francesch Corratger y Mestre, scrivà de manament, nos donà las cartas de
sa magestat, que Déu guarde, que·s legiran,
perquè vostra senyoria nos fassa mercè premeditar lo que acerca d’elles devem fer y aconsellar-nos en la primera junta de brassos en que·s
legiran per proposició».
Resolució y consell dels brassos: «Que sa senyoria dels senyors deputats deu fer prestar lo jurament que menciona la proposició a tots los bisbes, abats, síndichs de universitats, capítols,
barons y cavallers, y a tots los demés que entran
en esta congregació general, de que seràn fahels
a la província y no se aportaran ni·s dividiran del
que los serà ordenat y disposat per los molt
il·lustres senyors deputats, o altres personas per
ells que tindran facultat per estas cosas, y qui
contravindrà en aquest jurament, del qual hage
de constar ab scriptura, sia tingut per traydor a
la pàtria y contra // 484v // lo tal sia procehit ab
lo rigor que disposa lo dret, y que los senyors
prelats y altres personas cridadas en los present
brassos ans de entrar en ells y votar presten dit
jurament, altrament que sian executats per les
penes comminades y altres que aparexerà a sa
senyoria. Y en rahó dels avisos legits en aquesta
junta de brassos que·s done orde en la guarda
del port de Salou, y en las demés parts tinguen
perill, manant que los cabos se’n vagen promptament als puestos que estan assenyalats; y que
de la present ressolució se’n done notícia al savi
Consell de Cent.»
En aquest mateix die, los senyors deputats, en la
tarda, per medi del doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona,
don Francisco Ayguaviva y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, ab consell y parer de la junta de
brassos, donan notícia a vostra senyoria del que
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dits brassos los han aconsellat a 24 del corrent y
lo die de vuy, y dels avisos tenen de una persona
confident de la vila de Madrit, com veurà vostra
senyoria ab los papers que ab esta se representen; donar també rahó a vostra senyoria dits deputats que las personas de la junta de guerra han
tatxat als officials de guerra los salaris ab molta
moderació y altrament la necessitat de la casa de
la Deputació y de la província, y continuos gastos que se ofereixen en sustentar aquesta guerra
defensiva; suplican a vostra senyoria sien servits
fer-los mercè // 485r // obrar en conformitat lo
que aparexerà convenir, y manar se tinga la mateixa attendència en la tatxa dels salaris que vostra senyoria manarà fer als de vostra senyoria,
que altrament seria impossible poder acudir als
gastos, los deputats ni las altras universitats no
trobaran qui vulla servir ab los tatxats y se impedirian las levas y demés prevencions se han de
fer.»
A la qual embaxada responguerena dits senyors
consellers que estimaven molt a sa senyoria lo
bon cuydado tenian de las cosas de la província
y que·u tractarian ab lo savi Consell de Cent y
de la ressolució se pendria en farian sabidors a sa
senyoria. En aquest mateix die ses senyories
ajuntaren la Trentasisena per a tractar de las cosas de la província.
Dijous, a XXVI. En aquest die, los senyors deputats convocaren las personas dels tres estaments,
a las quals, axí convocades y congregades, ses
senyories manaren publicar y legir en alta veu
per lo scrivà major y secretari del dit General la
forma del jurament que totas las personas que
convenen en estas juntas han de prestar, en virtut de la resolució presa en los brassos tinguts lo
die de ayr. Y és del tenor següent:
Forma del jurament que presten las personas
dels tres estaments: ecclesiàstich, militar y real
del principat de Cathalunya // 485v // y comtats
de Rosselló y Cerdanya en virtut de resolució
presa en los brassos tinguts a 26 de setembre,
1642.
«Jo, talis, juro a Déu y als quatre sants Evangelis, per mi corporalment tocats, de que tindré la
unió y conformitat ab las demés personas y universitats del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya que ha aparegut als brassos generals és necessària per la defensa natural que se està preparant, y conservació de sas constitucions, privilegis y libertats, y
saré fahel y leal a la província, y no·m apartaré ni
dividiré del que per los molt il·lustres senyors
deputats o altres persones que de ses senyories
a. a continuació ratllat, que.
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tindran poder serà ordenat en las cosas deliberades per los brassos, fins haver obtingut de sa
magestat (que Déu guarde) la satisfacció dels
mals passats y lo remey y reparo del que·ns amanassen y seguretat per a gosar de la justícia,
tranquilitat y pau tant desijada.»
Aquest jurament presten tots los singulars de
aquesta junta en nom propri y los síndichs y
preocuradors en nom de sos principals.
E cerciorats tots los que hi foren presents de la
forma de dit jurament, prestaren aquell en la
forma dessús dita, las personas devall scritas en
sos noms propris y los síndichs y procuradors en
nom de sos principals, posant la mà sobre dos
misals y un juraron que allí estaven posats y aparellats per aquest ministeri. Y los que prestaren
lo jurament foren los següents: lo doctor Pau
Claris, canonge de Urgell, deputat ecclesiàstich,
lo doctor Jaume Ferran, canonge de dita iglésia,
oÿdor ecclesiàstich, // 486r // Francisco de Cadell, lo doctor Àlvaro Antoni de Bosser, Pere
Isidoro de Aguilar, Francisco de Cadell, Jaume
Ros, don Carlos Alamany, Valerio Pons, Carlos
Arlès, Jaume de Salavert de Ivorra, Ramon de
Boxadors y Cornet, Miquel de Salavert y Ivorra,
Lu ýs Descarrer y Cadell, Dimas Pobla, don
Francisco Vilanova, don Joseph Ripoll, Hierònym de Miquel, Narcís Ramon March, Hierònym de Frexa, Gaspart de Sinispleda y Tort, micer Francesch Serra, don Lu ýs de Rayadell,
Macià de Sant Joan, Hugo de Sant Joan, don
Joan Lorach, don Phelip Vilana, Francesch
Puigjaner, don Jacinto de Vilanova, Luýs de
Boix, don Jaume Descallar, Joan Tarragó, Gaspar Rovira y de Josa, don Francisco Sala, // 486v
// Lu ýs València, Miquel Folcra, Joseph Berart,
Amanigildo Amat de Palou, don Francisco Grimau, don Joseph de Fluvià, don Nicholau de
Lordat, Agustí de Folcras, don Dalmau Despalau, Galceran Ferrer, Joan Pau Perpinyà, Nuri
Joan de Vergós, don Aleix Grimau, Rafel Jaques, Joseph Móra y de Olsina, Phelip Escarrer,
Francesch de Sant Martí, lo doctor Francisco
Sagarra, Antich Duran, Hipòlit Montaner, don
Joseph de Ferrera, don Francisco Vilallonga,
don Francisco Alemany, Francesch Serra, Pere
Pau Puigvert, Hierònym Aleny, don Hierònym
Tamarit, Manuel Joseph de Tort, lo doctor
Joan Batista Hont y de Albertí, don Juseph de
Biure y Margarit, don Damià Janer, Joseph de
Espuny, // 487r // don Joan de Camporrells, Joseph Mas, baró de Querol, don Batista de Botella, Ramon Spuny, don Phederich Desbosch,
don Francisco Doris y de Vallgornera, don Jaume Falcó, don Joseph Calvo, Pau Amat major,
Francisco Grau, don Francisco Junyent y de
Pons, Joseph de Montserrat y Pertussà, don
Christòphol Icart, no obstant la obediència té
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prestada al mestre de ordes, don Berenguer
Doms, don Luys Tormo, don Juseph Descamps, don Bernat Çalba, don Henrrich de
Semmanat, don Hierònym de Alemany, don
Anton de Armengol, don Anton de Perapertussa, vescomte de Joch, don Joseph Clariana, micer Francesch Graell, dona Anna Codina y Cardona, y per ella don Bernat Çalba, son procurador, don Francisco Vilanova, Francesch de
Cadell; per lo estament real, los senyors: Francisco Geroni, síndich de la universitat de Blancafort, // 487v // Joan Torrent, síndich de Casà
de la Selva, Francesch Camps, síndich de la vila
de Arlés, Joseph Ferrer, síndich de la vila de Ceret, Miquel Roig, síndich de Guimerà, Francesch Mari, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume
Senromà, síndich de Tiana, Rafel de la Trinxeria, burgès de Perpinyà com a procurador de
Prats de Molló, Rafel Rubinat, síndich de Ivars,
Andreu Morell, síndich de Anglasola, Francesch Oliver, síndich de Santa Eulària de Provensals del Hospitalet, Andreu Santí, síndich de
Sant Boy de Lobregat, Salvador Vinyoles, síndich de Sant Pere y Sant Vicents de Toralló,
Jaume Ferrer, síndich de Collbató, Bruch,
Guardià Marganell y Pierola, Jaume Escofet,
síndich de la Bisbal y guarda de Ortigós, Francesch Torres, síndich de Terrassola, micer
Montserrat Castelló de Lleyda y per ell micer
Joan Çabata, son procurador, Pere Thió, jurat
major de Blanes, síndich, lo doctor Joan Batista
Borniach, síndich de la ciutat de Balaguer, Gabriel Mata, síndich de Vilanova de Cubelles,
Joan Comes, síndich de Caldes de Montbuy,
Anton Perpinyà, burgès de la vila de Perpinyà,
Hierònym Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, Rafel Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume Flix, síndich de Las Pilas, Antoni
Pau Castellet, síndich de Vilarodona, Hierònym Roig, síndich de Pastinyos, // 488r // lo
doctor Francisco Pi, síndich de la vila de Puigcerdà, lo doctor micer Joseph Bertran, síndich
de Parada de Conflent, Francesch Granyó, síndich del Albí, Servià Jacinto Martí, síndich en
nom de sos principals, Jaume Valls, canonge y
sacristà de Manlleu, síndich de Manlleu, Gismundo Boffill menor, Miquel Vinyolas, Joan
Fraser, síndich, Antoni Magarola, Làtser Iglésies, Magí Florença, Hierònym Garriga, síndich
de Sellent y l’Orta, Joseph de Navel y de Erill,
lo doctor micer Jaume Domènech, Francesch
Gilabert, micer Jaume de Cànser, lo doctor Jaume Meluch, síndich de sant Pere de Rubí, Francesch Soler, síndich de Calafell, micer Pere Claris, síndich de la vila de Berga, y com a
procurador de Balthesar Salvat, Joan Salvat y
Francesch Torres, Benet Sunyol, síndich de
Castellví, Salvador Coromines, síndich de Martorell y Sant Andreu, Joan Fontanellas, ciutadà
honrat de Barcelona, Joseph Mirambell, ciutadà

honrat, micer Aleix Tristany, ciutadà honrat,
Antoni Canyelles, síndich de la vila de Constantí, Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, // 488v // micer Miquel Carreras menor, ciutadà honrat de Barcelona, Hierònym Novell,
ciutadà honrat de Barcelona, Pau Bertrolà, ciutadà honrat de Barcelona, Sebastià Riera, síndich de Vallfogona, Joseph Ximenes y de Montrodon, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume
Bru, ciutadà honrat de Barcelona, Mathià Melic, ciutadà honrat de Barcelona, Joseph Lucas,
ciutadà honrat de Barcelona, Francisco Ponsich, ciutadà honrat de Barcelona, Francisco
Vinyola, ciutadà honrat de Barcelona, Francisco
Vila, ciutadà honrat de Barcelona, Luys Massart, ciutadà honrat de Barcelona, Francisco
Mora, ciutadà honrat de Barcelona, Francisco
Mas, ciutadà honrat de Barcelona, micer Rafel
Vives, ciutadà honrat de Barcelona, Antoni
Martí, de la mateixa ciutat, lo doctor Lorens
Nogués, de la ciutat de Tarragona, Joseph
Agustí Torbahur, de Torroella de Montgrí,
Joan Rovira de Cruÿlles, Isidoro Saleta, de Sant
Ilari, Joan Pau y Bullot, de Mataró, Montserrat
Costas, Montserrat Costa de Tarassa, Montserrat Saiz, de la ciutat de Vich, síndich y procuradora de Sant Thomas de Amer, Francesch Roa,
de la Barca de Gerona, Jaume Ramilant, de
Massanes, lo doctor micer Francesch Montaner, de Cervera, Nicholau Guiu, de la vila de
Pujal, ciutadà honrat de Barcelona, Pere Grimal, pagès de la Velloria, micer Jacinto Fàbregas, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume Famades, ciutadà honrat de Barcelona, // 489r // Joan
Antoni Cotxes, de Vilafranca de Conflent, Jaume Casadevall, del Maresma, Joan Guasch de la
Mata, Antoni Ravella, de Sobirats, Joseph Besturs, Joan Torner, de la vila de Porada, Jaume
Joffre, de Çavit y lo Pla, Pere Antoni Ramon, de
Sant Antoni, Joseph Regàs y Cavalleria, de la
vila de Manlleu, Joan Illa y Canet de Pals, Pau
Ferran de Reus, Francesch Rovellat, de Reus,
Garau Virgili, de Vilaseca, Joan Pere Bosan, de
Marquixanes, lo doctor micer Joseph Pexau,
ciutada honrat de Barcelona, lo doctor Miquel
Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona, Pere
Màrtir Caseres, ciutadà honrat de Barcelona,
Ramon Illa, ciutadà honrat de Barcelona, Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
Pere Farrer de Çarreal, Barthomeu Vendrell de
Barberà, Joseph Moreta, rector de Sant Vicents
de Gualba, Antoni Miralles, ciutadà honrat de
Barcelona, Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat
de Barcelona, Antoni Saguí, ciutadà honrat de
Barcelona, Francisco Calvet, ciutadà honrat de
Vich, don Phelip de Ferrera, síndich de Rodanya, Gaspar Barthomeu, Francesch Cabanyes,
a. a continuació ratllat, de la ciutat de Vich.
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micer Diego Riu y de Cortit, // 489v // lo doctor
Jaume Joan Borras, de Agramunt, Miquel
Rodó, ciutadà honrat de Barcelona, Sebastià
Doy de Sanct Martí y Santa Maria de Arenys,
Francesch Palau, de Mataró, Joan Francesch
Fontcuberta y Coromina, ciutadà honrat y síndich de Vich, micer Manuel Morató, de Olot,
Antoni Viladomat, burgès de Berga, Francesch
Gilabert, síndich de Sant Just y Vallvidrera,
Francesch Vidal, de Sant Feliu de Lobregat, Joseph Puig de Sarrià, Pere Màrtir de Sant Quintí,
Francesch Salmoy, de Sant Miquel de Marmellà, Pere Bolet, síndich de tot lo comtat de
Prada, Antoni Ferrer de Sant Pere de Riusdebilles, Antoni Generes de Perpinyà, Onoffre Balaguer de Prada, Antoni Balliu de Castelló de
Ampurias, Agustí Dalmau, ciutadà honrat de
Barcelona, Hierònym Amatller de Hostalrich,
Steve Poch, de Tordera, Joan Steve Mestre, síndich de Molig, Vicents Molins, de Ripoll, Antoni Axada, ciutadà honrat de Barcelona, Gismundo Boffill major, Francesch Gomar del
Arbós, Joan Batista Rufés de Leyda, micer Gaspar Bernat, de Segarra, micer Joan Celles, ciutadà honrat de Barcelona, Francesch Camis,
síndich de Montalba, Jaume Badaula, burgès de
Perpinyà, y per ell don Jacinto Vilanova, son
procurador, // 490r // Galceran Arnau y Bosch,
burgès de Perpinyà y per ell Antoni Generes,
son procurador, Miquel Pagès, síndich del loch
de Vallmanya, Joan Miquel Pagès, síndich del
lloch de Vallestabia, en Conflent, Joan Pere
Bonsom, síndich del lloch de Marquesxanes de
Orella, del vegueriat de Vernet, Jaume Sanrtomà, síndich de la vila de Tiana, Francesch Bojons, burgès de Ripoll y per ell lo doctor Diego
Palau, canonge de Vich, son procurador, Francesch Camps, síndich de la vila de Arlès, Antoni
Ravella, síndich de Subirats, Francesch Camps,
mercader, síndich de Palauda, micer Francesch
Gros, síndich de la vila de Rodes, terme de Rigarda, de Finestret y Saorla, Joan Torrent, síndich de la vila de Cassà de la Selva, lo doctor
Joan Castelló, lo doctor micer Joan de Amigant, Bernat Pou, síndich de Mataró, Onoffre
Morera, síndich de Figueres, Grau Virgili, síndich de la Torra de’n Barra, Joseph Surribas,
Luys Carreras de Tàrrega, Joan Rovira de Cruÿlles, Hierònnym Martí y Rexach, de la Vall de
Aro, Phelip Alegre, Christòphol Argullol, dels
prats del Rey, doctor Francesch Ortoneda, de
Montblanch, Francesch Artus de Alcover, Gabriel Güell, de Alcover, Francesch Pedral, de
Begà y de las baronias del duch de Alba, // 490v
// Gabriel Casanova, de Castell Tersol, Joan
Anglada de Lívia, micer Cosma Piso de Sardanya y dels demés lochs de la ballia, Joan Antoni
del orde de Codolet y de Riasirach, Taurinyà,
Clarà y Ascaró, Balthesar Cabrer, de Forja y altres, Thomas Solans, de Organyà y altres, Pere
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Miret, de Sant Martí Çarroca, en lo Panadès y
altres, Joan Bota, de Espluga Selva, Antoni
Isern, de Vilassar, Joan Bertran de Granyena y
altres, Hierònym Garí, de Pontons, Joan Pere
Cerdà, burgès de Perpinyà, Gaspar Arnau
Bosch, burgès de Perpinyà, Joan Miquel pagès
de Callar de Conflent, Pere Barrera, de Vinças,
Pere Romeu de Prada burgès de Perpinyà, Joan
Bosca, burgès de Perpinyà, Sebastià Riera, de
Vallfogona, lo doctor Maurici Minguella, síndich de Manresa, Climent Bover, burgès de Ripoll y altres, Jaume Amat, síndich de Igualada,
micer Làtser Vilallonga, síndich de Sant Joan
Cesbadessas, Joseph Mitjà, Francisco Gros, síndich, Joseph Corria, ciutadà honrat de Leyda y
per ell micer Francisco Sagarra, son procurador,
Antoni Ferran, síndich de Sant Pere de Riudebilles, Francisco Thomas, síndich de la vila de
Mosset, Francesch March, síndich de Esparaguera, // 491r // Gabriel Soler de Castellnou,
síndich del terme de Castellet, Joan Urgell, síndich de Ballve ý, Jaume Escofet, síndich de la
Bisbal y quadra del Artigós, micer Làtser Vilallonga, síndich del loch de Sant Joan de Cesbadessas, Francesch Garreta, ciutadà honrat de
Leyda, y per ell don Francisco de Vilanova, son
procurador, micer Francesch Gros, síndich del
loch de Spira, Salvador Corominas, síndich de
la vila de Martorell, Sebastià Riera, síndich de
Vallfogona, Gabriel Casanova, síndich de Castelltersol, Benet Sunyol, síndich de Castellvell,
Steve Torren, síndich del loch de la Selva de
Mar y de la Montanya, Joan Bosom, síndich del
loch de Estuer, vicaria de Conflent, Salvador
Coromines, síndich de Sant Andreu de la Barca,
Joan Miquel, síndich de Canovelles y altres,
Onoffre Balaguer síndich del loch de Evol y altres, Jaume Reig, síndich de Sant Cebrià de
Sant Pol.
En aquest mateix die ses senyories, considerant
que de las personas de la Trentasisena en faltan
moltas en la present ciutat, per ser estades empleades per ses senyories en los càrrechs y officis
de guerra donats per a fer las levas per defensa
del Principat, y lo número sie avuy poch, resolgueren fossen // 491v // anomenades les persones per a dita junta en loch dels absents. Y axí
fonch feta y anomenada la Trentasisena següent: Trentasisena. Per lo estament ecclesiàstich: lo senyor abat de sant Miquel de Cuxà, lo
senyor abat de sant Pere de Galligants, lo doctor Hierònym Roig, lo doctor Jaume Corts, lo
doctor Francesch Puig, don Joseph Soler, don
Lorens de Barutell, lo doctor Diego Palau, de
Vich, lo canonge Besora, lo prior de Escala Dei,
don Miquel Sala, lo doctor Jaume Pla, síndich
del Capítol de Gerona; per lo estament militar:
don Francisco Gravalosa, don Batista Roger,
don Francisco Sala, don Joan Semmanat, don
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Jacinto de Vilanova, don Pedro Desbosch, don
Ramon de Guimerà, Bernat Jalí de Gerona,
Gaspar Bernat de Sagarra, Joan Francesch de
Vilamala, // 492r // don Bernat Terré; per lo estament real: lo senyor conseller ters, Ramon
Romeu, Diego Bisbe Vidal, micer Batista Monfar, Galceran Nabot, micer Rufes síndich de
Leyda, síndich de Vilafranca de Panadès, síndich de la vagueria de Gerona, síndich de Cervera, síndich de Granollers, síndich de Vich,
síndich de Balaguer.
Divendres, a XXVIII. En aquest die, ses senyories
juntaren los brassos, y entrevingueren y foren
presents ademés dels atràs continuats, les persones dels tres estaments següents, als quals fonch
legit la forma del jurament. Y juraren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: il·lustre y reverendíssim senyor don
Ramon de Semmanat, bisbe de Vich, Fructuós
Bisbe Vidal, canonge de Barcelona, doctor fra
Joan Batista Pol, monjo de Sant Miquel de
Cuxà, don Lorens de Barutell, canonge de Urgell, doctor Joseph Claresvalls, prior de Santa
Anna, // 492v // Francisco Prexens, canonge de
Elna, don Luys de Foixà, prevere; per lo estament militar, los senyors: don Anton de Aragall,
don Cesar Babau y de Vilallonga, Francesch Ferrer, donsell, Domingo de Moradell, don Francisco Gamis, Pau Astor, Gillem Ramires y Ones,
Miquel Ramona, Berenguer de Sant Joan, don
Jacinto de Ivorra, Jaume Domènech, don Joan
Copons, Christòphol Descallar, don Vicents
Cloquella, Agustí Berardo, don Jaume de Cardona, Francisco Bonaventura de Gualbes, Joan
de Tort, don Diego Cordelles, don Rafel Casamitjana, Francesch Xammar, Bernardí Granollachs, don Joseph de Rocabertí, don Joan Tello
y Ferran, Hierònym de Gaver, Sebastià de Miralles, Francesch March, síndich de Esparraguera,
Montserrat Porta, síndich de Artés, Miquel Texidor, ciutadà honrat de Barcelona, Jacinto Bonadona, ciutadà honrat de Barcelona, Barthomeu Albareda, síndich de Pallejà, Joseph
Miralles, ciutadà honrat de Barcelona, Mariano
Vives, ciutadà honrat de Barcelona, Pere Pagès,
síndich de Vallbona, Miquel Thió, síndich de
Premià, Joseph Morgades, ciutadà honrat de
Barcelona, Agustí Gassó, síndich de Cervelló,
Pere Granyó, síndich de Vimbodí, Joan Roca,
síndich dels Castells de Çagarra, Francisco Thomàs, síndich de Mosseti, Antoni Sala, síndich de
Palautordera, Narcís Hierònym Ladó, síndich
de la ciutat de Urgell, Jaume Roig, síndich de
Sant Pol, lo doctor Miquel Celles, ciutadà honrat de Barcelona, lo dcotor Jaume Malich, síndich de Castellbisbal, Steve Torrent, síndich
dela Selva y Sant Pere de Roda, Joan Vergonyós, síndich del Callar, Joseph Montagut, síndich de Mora, Bernat Oliver, síndich de Calella,

En aquest mateix die, los senyors deputats reberen de part dels senyors consellers, una embaxada, la qual fonch reportada per Francesch Joan
de Vergós y Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona.Y és del tenor següent:

Miquel Vedruna, ciutadà honrat de Gerona,
Gabriel Soler, síndich de Castellet, Jaume
Guasch, síndich de la vila del Pla, Barthomeu
Gerona, síndich de la vila de Sitges y terme de
Olivella, Joan Guasch, síndich de Salamó, Pere
Rovira, síndich de Querol, Joan Fèrrua, síndich
del Pont de Armentera, // 494r // micer Rafel
Moxó, síndich de Cervera, Gabriel Lunell, síndich de Cabrera, Miquel Fuster, síndich de la
Spluga de Francolí, de Passanant, de Solivelles y
Bellballs, Joan Urgell, síndich de Bellve ý, Francesch Solà, síndich de Caldes, Agustí Pexau,
ciutadà honrat deBarcelona, Joan Batista Monsar y Sortsa, ciutadà honrat de Barcelona, Francesch Sala, síndich de Santa Coloma de Queralt,
de Bellpart y de Montargull, tots de la baronia
del comte de Santa Coloma, Pere Granyó, síndich del loch de Homellons, Vallclara, y de Vinaxa, de Sonant, de Vallsell, Miquel Sastre, síndich de Vilavert, Joan Falguera, síndich de
Segura de la Amella, de Riusich, de Albió y de
Vallfogona, Pere Grinyó, síndich de Juleda,
Agustí Gassó, síndich de Sant Vicents dels
Horts y Cervelló, Pere Valls, síndich dels lochs
de Claresvalls, Altet y de la Figuerola, Salvador
Coromines, síndich de Çarrovires, Joan Roca,
síndich de Sevit, Bellmunt, de Sant Pere de Arquells, Rocamora, Albarells, Carbesí, Castellnou, Santa Maria, Joan Jover, síndich de Vallbona, Homells, Lorens, Rocallaura, Rocafort,
Vilamanyo y Prexans, Francesch Solà, síndich
de Calders. Als quals, aprés de haver prestat lo
sòlit jurament, fonch per ses senyories, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich // 494v // feta la
proposició següent:

«Molt il·lustre senyor: Estant congregat lo savi
Consell de Cent lo die de aÿr, y aprés de haver
deliberat, se donà notícia com ab esta se done a
vostra senyoria, de unas letras convocatòrias de
Corts emanades del Consell Supremoa // 495r //
de Aragó ab firma del rey, nostre senyor, que de
part de sa excel·lència lo die abans donà Diego Flaquer, verguer de la real Audiència, als senyors consellers y que juntament se suplicàs a
vostra senyoria, com suplica esta ciutat, sie servit
en cas en tingue altres de significar-li que en rahó
d’elles sie servit deliberar per a que en conformitat de vostra senyoria resolgue lo que més convindria. Rebé una embaxada de vostra senyoria
en orde a la qual y avisos ab ella donats féu molt
gran estimació de la mercè que en una y altra
cosa rebé de vostra senyoria, y diu resta advertida
de procurar la moderació dels salaris dels cabos y
altres persones, en conformitat de vostra senyoria, per a que se attenga a la relevació dels gastos
que sien possibles. Y attesos los avisos contenguts en la carta sense peu, que manant vostra
senyoria considerar que la ciutat fa quant li és
possible y que són immensos los gastos que sustenta per ses fortificacions y demés cosas tocants
a matèria de guerra sie vostra senyoria servit, ab
la promptitut possible, de que se acude a la fortificació de Salou, Tortosa, Balaguer y altres parts,
com és lo pont de Fraga y demés que convinga, de hont se amenasse per perillar esta província, offerint a vostra senyoria aquesta ciutat que
obrarà tot lo que convindria en beneffici de la
província y en conformitat d’estas dos casas.»

«Molt il·lustre senyor: Donam a vostra senyoria per proposició las cartas convocatòrias de sa
magestat, que Déu guarde, que·s legiren dimecres proppassat, y uns apuntaments fets per la
junta de guerra, que·s legiren, perquè vostra
senyoria acerca de una cosa y altra, nos fassa
mercè aconsellar-nos lo que·ls aparexerà convenir.»
Ressolució dels brassos: «Que la resposta de las
cartas que sa magestat, que Déu guarde, així en
rahó de la convocació de las Corts com de la
que ordena se posen las cosas en orde per dita
convocació, se cometa a la junta de la Trentasisena, per a que considere lo que·s deu respòndrer, attenent sempre al servey de la magestat y
quietut d’esta província; y en lo dels apuntaments se posen aquells promptament en exequució, ab que en lo paper de la junta de guerra
allà hont diu «militars, barons y reals» se ajunte
«síndichs», y que de la present resolució se’n
done rahó al savi Consell de Cent.»

A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven a sa senyoria lo bon cuydado tenia en orde a las cosas de la conservació de la
província, y que ab la mateixa conformitat obrarian lo convenient, conforme demana la necessitat, que·s tanta y tant urgent, com sempre ha
acostumat esta casa.
495v

Diumenge, a XXX. En aquest die ses senyories
juntaren las personas dels tres estaments següents, en la qual convocació assistiren y foren
presents, ademés dels atràs continuats, assistiren
los següents, los quals prestaren lo jurament de
fidelitat atras continuats, ço és , per lo estament
ecclesiàstich, los senyors: don Francisco Merser,
prior de Sant Jaume de Frontanyà, regent Barthomeu Masseres, procurador del col·legi de
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1941.

a. a continuació ratllat, dep.
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Puigcerdà; per lo estaments militar, los senyors:
don Jaume Magarola, Benet de Sort, Francesch
Joan de Malgar, Antoni Joan Prats, en Sant Feliu de Pallarols domiciliat, don Hierònym Torres, don Thomas Masip, Ramon de Margaleff y
per ell micer Joan Martí Rull, son procurador,
don Joan Çapena y Marco, y per ell don Luys
Garau, son procurador, Emanuel Guanter, y
per ell don Phelip de Surribas menor, son procurador; per lo estament real, los senyors, micer
Joan Solà, síndich de la baronia de Bellpuig y
vila de Ninola, Antoni Portell, burgès de Mataró, // 496r // Joan Vidal, síndich de Vinyols,
Joan Lu ýs Rosselló, síndich de la Calonja, Pasqual Pijoan, síndich de Conesa de Rocafort,
Vallspinosa, Salmella y Vallvert, Joan Pellisser,
síndich de la vila de Garcia, Pau Fontanilles, síndich de Valls, lochs de Alió y Puigpala, Pere
Joan Soler y Prats, síndich de Tordera, Joan
Roig, síndich de la Lacuna y de Miralles, Jacinto
Blancafort y Mallol, síndich de la Garriga, Joan
Balle, síndich de Pals, Pere Iter, síndich de
Llansà, Antoni Ravella, síndich de Castellví de
la Barca, Andreu Castellví, síndich de Sanct Andreu Dervol, Joan Riera, síndich de Vilardell,
Miquel Lansa, síndich de Cerrallonga de Cabrenys, bisbat de Elna y de Monfarrer, Salvi Posas y Costa, síndich de Brunyola y Gausach,
Bernat Nin, síndich del Vandrell y Santa Oliva,
Pau Fulló, síndich de Çabadell, Barthomeu
Company, síndich de la Roca, Gabriel Puig, síndich de Torelló, Salvador Coromines, síndich
de Brera, Sanct Esteve Çarrovires, Martorell y
Sanct Andreu de la Barca, Gili Gualdo, síndich
de Tona, Joan Pujol, síndich de Calaff y sa ballia, Jaume Ferrer, síndich de Pierola, Francesch
Pedral, síndich de Begà, Joseph Arrufat, ciutadà
honrat de Barcelona y per ell Onoffre Morera,
son procurador, // 496v // Pere Vives, síndich de
Campins, Miquel Pocurull, síndich de las Franquesas del Vallès. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta
la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Considerant la junta de
guerra quant importa la obediència en la milícia
no sols en las personas militars, officials majors y
menors, però encara en las universitats, ciutats,
vilas y lochs, dels òrdens donats, axí per part de
vostra senyoria com per sos ministres. Per tant,
representa a vostra senyoria que seria molt convenient que en los brassos generals se deliberàs
las penas se han de imposar y exequutar contra
dits inobedients, y que per dit effecte se anomenassen sis personas, donant-los plè poder per a
castigar dits renitents. E més, considerant que en
moltas vilas y universitats cadaldia se suscitan novas qüestions y debats, volent cada qual ab las armas a las mans sustentar sa opininió y bàndols en
notable prejudici de la pau y quietut pública, tant
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convenient per lo present Principat, per ço, se representa a vostra senyoria per a que done la forma y medi més eficàs ab las quals se remedie dit
dany. Y també, attès que vostra senyoria ha resolt
que los qui no acudiran en la present junta de
brassos sien cridats per enemichs de la pàtria y
confiscats los bens per los gastos de la guerra,
que vostra senyoria sie servit aconsellar la forma
per a deduhir en execució en son cas lo deliberat.
Suplicam a vostra senyoria que en tot lo sobredit
nos aconselle lo que devem fer y obrar. Y donam
avís a vostra senyoria del que ha succehit en lo siti
de Illa y lo bon succés han tingut nostres armes,
com veurà vostra senyoria ab laa // 497r // carta
de Francisco de Vilaplana, que·s legirà.»
Ressolució dels brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats deu nomenar sis personas, o
altres més o menos, per a que imposen penas als
soldats y officials per a la conservació dels exèrcits, y axí bé altres personas ja nomenadas y
anomenadores, per a que ab lo medi de la germandat y otro comforme la disposada la present
ciutat procuren la pau y quietut de las ciutats,
vilas y lochs del Principat y comtats. Y no res
manco procehescan de prompte y ab tot rigor a
la exequució de penas contra las personas dels
tres brassos que són estats renitents a la present
convocació y unió, y a prestar lo sòlit jurament
que han prestat las demés. Y que de las penas
exhigidores sien premiats los que per la defensa
de aquestos Principat y comtats hauran patit, y
assenyaladament a Francisco de Vilaplana. Quant
al proposat per la junta de guerra, que per desfer o disminuir lo exèrcit de Rosselló que·s fassen dites crides de assiento de places y passaports ab que no vagen per la part de ponent. Y
que sian lisenciats lo militars y síndichs que aparexerà la junta de guerra, sens que per dita
licència se pague alguna cosa. Y que de prompte
sien formades las plassas de armas y fet lo assiento de las prevensions y particularment alguna
quantitat. Y que avuy mateix se servesca sa senyoria despedir correu a tota diligència als senyors bisbes que no han comparegut, ab que
se’ls avise que de prompte partescan per a la
present junta, prefigint los temps que aparexerà
és necessari per arribar en la present ciutat, lo
que passat, sie exequutades las penas comminades en las juntas passades. Y que aquest correu
vaja a costas de dits senyors bisbes, attès que sa
senyoria dels senyors deputats // 497v // los han
acisats. Y axí mateix que las personas que·s troban en la present ciutat que no acudan en los
presents brassos vingan a prestar lo jurament
acostumat, y que los impedits envien procurador, altrament sien exequutats per las penas. Y
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1941.

que de la present resolució se’n done rahó al
savi Consell de Cent.»

Octubre MDCXXXX
Dilluns, al primer. En aquest die, los senyors
deputats reberen en lur consistori una embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers
reportada per Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la qual explicaren primer de paraula y
aprés donaren per scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: No pot dexar de representar a vostra senyoria esta ciutat lo just sentiment té de haver entès de que los soldats que
acompanyen lo senyor deputat real estiguen faltos de armes, y en esta rahó suplican a vostra
senyoria sie servit de dar-los notícia de las armas
y municions té vostra senyoria per a municionar
los soldats de las quatre plassas de armes se tenen de formar, y dels concerts té fets, per a tenir
lo necessari per aquells que, com // 498r // sempre ha desijat los bons acerts y conveniència de
aquella casa, en conformitat y correspondència
de las dos desija per a son consuelo rèbrer esta
merced de vostra senyoria».
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven a sa senyoria lo bon cuydado té
de las cosas de la província y que procurarien ab
totas veras de que los soldats acompanyen lo
senyor deputat estigan armats, per a que se puguen opposar al enemich; y que en lo demés farian tot lo que·ls seria possible com la necessitat
ha menester.
Dimars, a II. En aquest die, los senyors deputats
y oÿdors juntaren los brassos a las vuit de la matinada, en los quals entrevingueren las personas
atràs continuades. Y prestaren lo jurament proposat las personas dels tres estaments següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors:
fra Pere Massó, prior y administrador del monastir de Santas Creus, lo doctor Christòphol
Montrodon, abat de Cardona, Bernat Masseres,
prevere síndich del col·legi de preveres de la vila
de Puigcerdà, Onnofre Ciurana, canonge de
Gerona, lo doctor fra don Phelip de Lentorn,
monjo y infermer de Banyoles; per lo estament
militar, los senyors: Diego de Vilanova, donsell,
// 498v // Joan Pau de Belloch, Anton Sala, Phederich Desvalls y Pol, don Carlos de Calders y
Vilafranca, don Ramon de Calders, senyor de
Segur, don Dalmau de Ivorra, baró de Sant Vicents, Hierònym de Mongay y per ell don Francisco Junyent, son procurador; per lo estament
real, los senyors: Joan Gombau, síndich de Falset, don Fernando Fivaller, síndich de Tayà,
Joan Matig, síndich de Claret, Joan Joinda, sín1093

dich de Tossa, Steve Renova, síndich de Casserras, Garrigosa, Marsas y Padret, Rabos, Alfar,
Despollà de Vilasacra, lo doctor Jaume Puigmarí, síndich de Arbúsies y lochs a ell units, Dimas
Çafont, ciutadà honrat de Barcelona, Antich
Ginabreda, síndich de Molins de Rey y Sant
Barthomeu, Francesch Vidal, síndich de la quadra de Vallirana, Pere Granyó, síndich de la Pobla de Sèrvols y vila de Torres, Agustí Roig, síndich de Torroella de Flix, Miquel Castells, síndich de Sentelles, Nicholau Solà, ciutadà honrat
de Barcelona, Jaume Almirall, síndich de Ribes
de Canyelles y Sant Pere Molanta, Pere Fàbregues, síndich de sant Julià de Monseny, Magí
Parera, síndich de Vinyonet, Cristòphol Vallès,
síndich de la Granada, Domingo Sexa, síndich
de Flix, // 499r // lo doctor Francesch Coll, síndich de Vallmoll de Brafim, Nulles, Bellavista,
Calafort, Torrelles, Joan Glaudis, síndich de
Massanet de la Selva, Montserrat Mollet, síndich de Santa Fe, Joan Steve, síndich de Lorens,
Salvador Rovira, síndich de Sant Jaume dels
Domenys, Pere Queralt, síndich de Cabra,
Hierònym Arissa, síndich de Sant Quirse y de
Santa Julia de Montserrat, Jaume Palauda, síndich de Saorra, Fulla y Torrent en Conflent,
Gabirel Sendra, síndich de Montagut, Joan
Aguilera, síndich de Sant Cugat Çesgarrigas,
Antoni Vallès, síndich de santa Margarida de
Panadès, Anton Sal, burgès de Perpinyà, Jaume
Casanoves, síndich de Sant Feliu de Pallarols y
Vall de Estorres, Macià Morall, síndich de la
Pobla, Carma y Vilanova, Francesch Roger. síndich de Riudoms, doctor Francesch Montagut,
síndich de Gelida, Garua Virgili, síndich de la
Torra de’n Barra, Jaume Riba, síndich de Palou,
Pere Miret, síndich de Aguiló, Pare Axada, ciutadà honrat de Barcelona, Dimas Lussas, ciutadà honrat de Barcelona, Jaume Lobregat y
Amell, ciutadà honrat de Barcelona, Pau Pi, síndich de Esplugues, micer Miquel Crosses, ciutadà honrat de Vich, y per ell Joan Francesch
Font, ciutadà honrat de dita ciutat y Montserrat
Sayz, síndichs de la ciutat de Vich, lur procurador, // 499v // Bernardí Granollachs, ciutadà
honrat de Vich y per ell los propdits, Joan Francesch Fontcuberta y Coromina, síndich de la
parròchia de Santa Eulària de Riuprimer, micer
Francesch Aguló, ciutadà honrat de Barcelona y
per ell Joseph Corbera, son procurador, Francesch Gerona, síndich de Blancafort, doctor
Joan Pau March y Jalpí y Rafel Roure, síndich
de Blanes, Jaume de Puigmarí, síndich de Arbúsies, Cerdans, Liuos, Acut Renovau, síndich de
sant Climent y de Vilasacra de Espolla, Garriguella, Marsà y Padret. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de Trentasi-
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sena s’és conferit lo modo de exequutar las penas per vostra senyoria imposades contra los renitents que no han acudit en aquesta junta de
brassos, y ha aparegut que per a procehir ab més
satisfacció seria bé se·ls donàs sis dies més de
temps per acudir, publicant-lo ab pública crida
en la present ciutat, posant en primer loch los
molt il·lustres y reverendíssim senyors bisbes y
després totas las altres personas que són estades
convocades, axí ab cartillas com ab cridas. També se llegirà una carta de avisos de persona confident perquè vostra senyoria estiga enterat del
que dita carta conté.»

«Molt il·lustre senyor: los deputats del General
de Cathalunya, inseguint ab parer de la junta de
brassos, avisan a vostra senyoria del que en dits
brassos se·ls ha aconsellat en los dies de vint-yvuit y trenta de setembre y dos del corrent mes,
y també de les notícies y avisos tenen, axí de
confident de la vila de Madrit com del regne de
Aragó. Suplican a vostra senyoria sien servits
fer-los mercès en tot lo que aparexerà convenient en las cosas corrents obrar en conformitat,
que fent-los vostra senyoria mercè com acostuma, esperan tot bon succés en major benefici y
conservació d’esta província.»

Resolució dels brassos: «Que la proposició que
fan los senyors deputats en rahó del que // 500r
// la Trentasisena aconsellà a sa senyoria, que·s
donen sis dies més de temps als que fins vuy no
han acudit als brassos; y que sia assò ab cridas
públicas, que·s fassa de la manera que aconsella
la Trentasisena, acceptant-ne emperó los senyors bisbes, suposat se determinà en los brassos
últims se·ls fes correu a tota diligència a costas
de dits senyors bisbes esperant la resposta. Y vista ella porà sa senyoria proposar-ho als brassos,
per a que comforme la resposta donaran se puga
pèndrer resolució qual convé que són matèrias
de reduhir-las a tot bon amor. Y en quant a la
carta dels avisos legits als brassos sie servit sa senyoria dels senyors deputats, ab la major diligència possible, assegurar-se del pont de Fraga
y de las parts de Leyda y Balaguer, com tantas
vegades s’és ja advertit, per ésser aquellas parts
passos per hont se pot témer invasió. Y que las
personas són anomenades per cabos sia servit sa
senyoria manar acuden a sos puestos, com està ja
deliberat y la necessitat ho demana. Hi·s servesca advertir a las personas militars que, axí com en
lo siti de Salses acudiren a sas costas a la defensa
de aquella, acudan ara a las ditas parts de Leyda y
Balaguer fins a tant dits puestos estigan ab la seguretat convé, enviant també a ditas parts o altres aparega a sa senyoria la cavalleria y infanteria
té sa senyoria feta. Perquè segons los avisos se
tenen se tem seran aquellas parts invadidas, y per
consegüent tota dilació és danyosa, per vèurer
de cadaldia se va engrossant lo exèrcit, dexant a
sa senyoria y a la Trentasisena y junta de guerra
lo disposar lo convenient. Y que de esta resolució se’n done notícia al savi Consell de Cent.»

A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que consultarian los papers ab lo savi
Consell de Cent y que de la resolució se pendria
donarian avís a ses senyories ab molta voluntat.
En aquest mateix die ses senyories, en la tarda,
juntaren les persones de la Trentasisena per a
tractar lo que se havia de disposar en beneffici
del Principat. En aquest mateix die, estant junts
ses senyories y la junta de Trentasisena, fonch
reportada a ses senyories y a ditas trenta-sis personas electes de part de la junta de guerra la suplicació del tenor següent:

Dimecres, a III. En aquest die, los senyors deputats, per medi del doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, don Francesch de Gravalosa
// 500v // y Amat y Rafel Vivet, ciutadà honrat
dea Gerona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, que estava
congregat, la embaxada del tenor següent:
a. a cntinuacio ratllat, Barcelona.
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«Molt il·lustre senyor: Poch importarian las deliberacions fetas en los brassos si aquellas
promptament no·s posassen en exequució, y en
particular las // 501r // que s’és feta de crear un
tribunal que tinga ampla y plena jurisdicció
contra los inobedients y renitents als mandatos
y ordes dels brassos generals y contra los officials y soldats que delinquiran y dexaran de acudir a sas obligacions, perquè de la creació de dit
tribunal ha de resultar lo bé, pau y quietut de
aquest Principat y comtats, lo que attentament
considerant per la junta de guerra ha aparegut
que tenia precissa obligació de representar a
vostra senyoria que promptament se posàs en
exequució dita deliberació; y que fossen anomenades nou persones las quals judiquen breument y sumariament les causes tocants a dit tribunal, sols la veritat del fet attesa, donant-los
un assessor lo qual sols tinga lo vot consultiu y
las causas se sentèncien per escrutini. Y de altra
part se li proposen a vostra senyoria las personas
que apar seran a propòsit per a dit tribunal, que
són las següents: don Phelip Çabater, balliu de
Negropont, don Pedro Desbosch y de Sant Vicents, don Henrich Semmanat, don Joachim
Margarit y Reguer, don Batista Roger.Vostra
senyoria se servirà pèndrer la més acertada deliberació: Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, micer talis Ruffer, síndich de Lleyda,
micer Lorens Nogués, síndich de la ciutat de
Tarragona, micer Raffel Vivet, síndich de Gerona.»

A la qual suplicació, oÿda y entesa per ses senyories y per las personas de la Trentasisena, ab vot
y parer de aquella y també de la junta de guerra,
anomenen las personas contengudes en // 501v
// dita suplicació sens effusió de sanch, donantlos y cometent-los tot poder bastant sobre lo
contengut ab dita suplicació.
Dijous, a IIII. En aquest die, los senyors deputats juntaren las persones dels tres estaments ab
la forma acostumada. Y assistiren y foren presents los atràs continuats y prestaren lo sòlit jurament los avall scrits qui encara no·l havien
prestat, ço és, per lo estament militar, los senyors: don Francisco Descleguer, y per ell don
Juseph Biure y Margarit, son procurador,
Onoffre Vidal y per ell don Francisco de Moncada, son procurador, Ramon de Voltor y per
ell don Joan Tella, son procurador, don Francesch de Barutell y per ell micer Joan Celler, son
procurador, don Francisco de Boxadors y de
Pax, comte de Savella y per ell don Juseph de
Rocabertí, son procurador, Onoffre Vidal, donsell, y per ell Rafel Ferrer, son procurador, don
Miquel de Montargull, Jacinto Vilar, donsell,
en la vila de Arenys domicilat, don Juseph de
Castellarnau, Pere Pont, donsell, en la vegueria
de Cerdanya domiciliat; per lo estament real,
los senyors: Martí Joan Balsells, síndich de Verdú, Joan Martí, síndich de Piera, // 502r // Pau
Ràfols, síndich del Hospitalet de Olesa, Joseph
Geronella, burgès de la vila de Sant Joan Asbadessas, Barthomeu Puig, síndich de Sanahuja,
Joan del Hosta, síndich de Sant Salvador de
Breda, Gaspar Sala, prevere síndich de Fogarolas, Joseph Grassas, síndich de la vila de la Alforja de Barberà, Joan Fors, síndich de Pineda y de
Santa Eulàlia Orsabinyà del bisbat de Gerona,
Phelip Bosch, síndich del veynat de Bas, Jaume
Serratossa, síndich de Sant Hipòlit Sant Martí
Sobramunt, Santa Cicília de Voltregà y Sant Esteve de Vinyolas, Pau Major, síndich de Lavaneras, Sebastià Joan Rosselló, ciutadà honrat de
Barcelona, Balthesar Salvat, burgès de Berga,
Pere Anglès, síndich dels destres de Calba, Rafel
Garrich, síndich de la Valltona, Cabrera y Vilanova de Espollà, Miquel Urrea, ciutadà honrat
de Barcelona y per ell Joseph de Urrea, son procurador, Pere Joan Font, síndich del terme de
Vilanova de Sau, terme de Tavardet y terme de
Savasona, Antoni Planes síndich de Corbera,
micer Steve Parrinet, burgès de Perpinyà, Pere
Roig, síndich del vescomtat de Prada, arcabisbat de Tarragona, Joan Goyto, ciutadà honrat
de Barcelona y per ell micer Joan Cellers, son
procurador, Jaume Subirà, prevere, y Francesch
Vernedes, insolidum síndichs de Calma y de
Osor, bisbat de Vich, Alexandre Aguilar, prevere, síndich de Talars, Rafel Garrich, síndich del
vescomtat de Bas, // 502v // Gaspar Sala, síndich
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de Folgaroles, Joan Fermat, síndich de Sant Andreu de Palomar, Benet Adroher, ciutadà honrat de Barcelona, y per ell micer Joan Sellers,
son procurador. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta
la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: A la junta de las trenta-sis
personas ha aparegut que, per a facilitar las levas
se han de fer per tota Cathalunya per la defensa
natural de la província y animar a la demés gent
per a que acudan als puestos y plaças de armas
asenyalats, seria cosa molt convenient que totas
las personas militars y que gaudexen de privilegi
militar abtes per a la guerra anassen ab sas armas
a assistir als senyors deputats militar y real, los
uns de una part y altres a la altre; y axí que convindria que vostra senyoria, vista la necessitat
urgent y lo amor que tots demostran tenir a sa
pàtria y valor que en occasió menos apretada
acudiren al siti de Salses, se servís aconsellar y
disposar lo modo ab que se alcansàs lo sobredit;
y per quant ab diferents cartas dels mestres de
camp y sargentos mayors tenim entès que las levas de las personas de las universitats se fan molt
a plaer y en moltas parts recusan fer-las disposar
també lo modo ab que prestesa se fassan las levas y se acuda als puestos necessaris, advertint a
vostra senyoria que convé que ab tota pressa se
prenga resolució al sobre dit, perquè lo exèrcit
de Rosselló ab son major esfors, ha molts dies
està en campanya volent-se ensenyorir de tot
Rosselló, Conflent y Cerdanya. Y després de
ser-se retirats del siti de Illa donarem notícia a
vostra senyoria en los últims brassos diuen dies
proppassats la tornaren a sitiar, com veurà vostra senyoria de las cartas que·s legiran; y per la
part de Leyda per carta dels molt il·lustres pahers de dita ciutat los avisos que // 503r // vostra
senyoria oyrà, y de Tortosa també se llegiran los
que tenim. De manera que en Rosselló lo enemich nos ha acomesos hi ha necessitat de socorro en Leyda, y Tortosa és segura la invasió dins
pochs dies. Y és menester gran colp de gent per
a resistir-li. Vostra senyoria se servesca considerar-ho y aconsellar-nos lo que devem fer, que
nosaltres per nostra part havem obrat y exequutat tot lo que vostra senyoria y junta de las trenta-sis personas nos han aconsellat fins a procurar
soldats auxiliars, com han oÿt vostra senyoria ab
las cartas se han legidas, los quals són estats de
tant gran effecte que sens ells era impossible
socòrrer a Illa, y continuarem ab las majors veras possibles fins arribar a pèrdrer las vidas en
defensa de nostra pàtria y servey de vostra senyoria. La junta de guerra nos ha donat lo paper
que·s legirà perquè vostra seyoria acerca de ell
nos done son parer, y donam rahó a vostra senyoria com havem fet y fem totas las diligèncias
possibles per enviar socorro a las parts de Torto-
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sa y Leyda. Y avuy parteix lo noble de Emanuel
de Semmanat ab sa companya de cavalls, que la
altra, per no trobar quins vulla vèndrer armas,
no obstant que n·i ha moltas en Barcelona, no
pot anar per ara. Y enviam axí mateix una tropa
de moscaters que seran vuitanta.»

Divendres, a V. En aquest die los senyors deputats reberen en lur consistori de part dels senyors consellers una embaxada reportada per
Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume
Damians, ciutadà honrat de Barcelona, que·s
del tenor següent:

Resolució dels brassos: «Que per sa senyoria
dels senyors deputats sia manat en scrit y penas
ben vistas a totas las personas que gosan de privilegi militar de que luego se partescan per a
servir a la província a sos gastos a las parts de
Leyda y Tortosa y de Rosselló respectivament,
segons aparexerà a sa senyoria que serà més fàcil
ha hont podian anar ditas personas y serà més
comoditat, comforme en la última junta de
brassos fou ja deliberat; y que se scrigue a las
universistats de Cathalunya que són // 503v //
caps de veguerias lo perill evident es que està la
província, perquè se animen ab tota diligència a
fer las levas dels soldats y acudir als puestos assenyalats; y que se envien deu milia lliures de
prompte al senyor Francisco de Vilaplana per
poder pagar los auxiliars y demés gastos se offeriran, encarregant molt lo cuydado en guardar
la plassa de Leyda, Balaguer y Tortosa, per ser
puestos tant perillosos de ser invadits; y en
quant tribunals de exequució contra los renintents a les deliberacions de sa senyoria diu se
pose en exequució segons està proposat, ab que
sien nou personas per a sa senyoria de dits senyors deputats nomenadores, ab que los sinch
militars y los quatre reals, donant-los plenitut
de poder; y que de la present resolució se’n fassa sabidor al savi Consell de Cent.»

«Molt il·lustre senyor: En lo savi Consell de
Cent se llegí lo die de ayr la embaxada fou servit
vostra senyoria enviar-lo y los papers que mencionave de que y intelligència allí referides. Féu
molt gran estimació y la significa ab esta embaxada, y conciderant que convé summament que
la plassa de Bellpuig sie promptament formada
de gent y bastiments necessaris com està ja deliberat, pus de estar-ho se dexa entèndrer lo beneffci gran que ha de redundar a las ciutats de
Leyda y Balaguer en cas de alguna invasió per
ser las parts més perillosas de allí, suplica dit
consell a vostra senyoria sie servit ab la major
prestesa sie possible y ajustant deligèncias a més
diligèncias de manar-ho posar-ho en exequució, offerint aquesta ciutat a vostra senyoria tot
quant ella puga y valga en servey de vostra senyoria y beneffici de la província.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven moltíssim la mercè y honra los
fan ses senyories y que ells ab tota la diligència y
prestesa possibles procuraran posar apunt dita
plassa de armas per convenir tant a la província.
504v

En aquest mateix die ses senyories enviaren als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent la embaxada devall scrita, la qual fonch
reportada per don Jacinto Descallar, canonge
de la Seu de Barcelona, Francesch Cànoves,
donsell, y Francisco Vila, ciutadà honrat de Barcelona. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, conformant ab lo parer y consell
dels brassos lo die de vuy tinguts, donan notícia
a vostra senyoria de la resolució en ells presa y
del que en dits brassos se ha proposat y legit, suplican a vostra senyoria sie servit fer-los mercè
en tot lo que convinga en las cosas corrents cohoperar, que obrant vostra senyoria esperan alcansar lo remey qual convé en conservació de la
província.»
A la qual embaxada respongueren que·u tractarian ab lo savi // 504r // Consell de Cent y de la
resolució se pendria en donarian notícia a sa
senyoria.
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En aquest mateix die los senyors deputats juntaren la Trentasisena, en la qual se tractà llargament dels negocis convenients a la província.
En aquest masteix die, dits senyors deputats reberen en lur consistori una carta dels jurats de la
vila de Esparaguera, la qual legida manaren fos
cusida en lo present dietari, que·s signada de letra B.
Dissabte, a VI. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori, de part de la present ciutat, una embaxada, reportada per Francesch
Joan de Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: A la suplicació presentada en lo savi Consell de Cent lo die de aÿr per
los síndichs de las vilas de Tàrrega y Bellpuig se
representà la necessitat gran que·s té de que·s
pose a punt ab tota prestesa la plassa de armas
en la vila de Bellpuig, y que en primer loch se
acude a formar-se aquella per a poder socòrrer y
valer a las ciutats de Leyda y Balaguer y aquellas
fronteras en cas de alguna invasió, representant
axí mateix la necessitat de armas y municions de
que necessitan estas dos vilas, implorant lo medi
de dit Consell per a facilitar ab vostra senyoria la

provisió de ditas cosas, havent també scrit als
senyors consellers y savi Consell de Cent la ciutat de Leyda té necessitat de algunas armas y
municions, y vehent dit consell que comformea
// 505r // los avisos se tenen del que obran los
soldats que volen invadir a esta província y que
la necessitat és lo despertador del que se ha de
obrar és restat molt desconsolats de que, essent
aquella tant gran, no meresca per a son servey
major diligència. Y axí suplica dit conseller vostra senyoria sia servit ab la major prestesa que
humanament se puga y que pot encarir a vostra
senyoria mane promptament attèndrer a la provisió de ditas cosas, procurant tràurer diner en
esta occasió de hont-se puga levades totas dificultats, manant enviar a la ciutat de Leyda y
també al senyor deputat real personas de consell
de guerra experimentades, encara que sien d’on
hontsevulle tenint a que aquesta ciutat obra y
obrarà sempre tot lo que porà en beneffici de la
província y servey de vostra senyoria a qui novament offereix esta disposició.»
A la qual respongueren ses senyories que ab molta attenció mirarien lo paper y que estiguessen
certs, que ses senyories no faltarian un punt en
procurar lo fortificar la província y prevenir la defensa, y que ab tota puntualitat respondran a ses
senyories. En aquest mateix die ses senyories, a
las vuyt de la matinada, juntaren los brassos generals, en los quals ademés dels atràs continuats
assistiren y foren presents las personas dels tres
estaments devall scrites, los quals prestaren lo jurament de fidelitat, que encara no·l havian prestat. Y foren los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors: fra Francisco Monpalau
Monjoy, sacristà de Ripoll, // 505v // don Ramon
Rodrigues, comanador de Sant Antoni de la vila
de Cervera y de la present ciutat. Per lo estament
militar, los senyors: Nicholau Feliu de Foixà, domiciliat en Torroella de Mongrí, Joan Jacinto de
Voltor, Andreu Vilella, Ramon Magalef de Lleyda y per ell micer Joan Martí Rull, son procurador, Anton Descallar, don Onoffre de Lentorn y
per ell don Phelip de Lentorn son procurador,
don Ramon de Olmera, Francesch de Boix y per
ell Joan Peyró y Ferrer son procurador, Joan
Francesch Ferrer y per ell Galceran Cahorts y de
Soler son procurador, don Joan de Fluvià, don
Francisco Desclergue, y per ell don Juseph Biure
y Margarit son procurador, Joan Lenas y Montany, Joan Francesch de Torroella, Hierònym de
Pastors, Francisco Còdols, Francisco de Murat,
donsell, y per ell Francesch Camp, doctor en
drets, son procurador, Joseph Morer y per ell
don Lu ýs Sans, son procurador; per lo estament
real, los senyors: Sebastià Doy, síndich de Sant
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1942.
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Martí de Arenys, // 506r // Joan Luch, síndich de
Llavaneras, Joan Torrents, síndich de la Selva,
Pere Pellisser, substitut del síndich del comtat de
Parda, Joseph Navarro, síndich de Castellbó y
son Corter, Joan Ninou, prevere síndich de la
vila de Rialp y Vall de Assua, Tirura, Vallfarrera y
son corter, Magí Palau, síndich de la quadra de
Giminells, parròchia de Sant Jaume dels Domells, Miquel Mora, síndich de la Baronia de la
Prunya, Joan Carner, síndich de Moyà, Francesch Jomadella, síndich de Santpedor, Miquel
Tajadella, síndich de sant Andreu de Castellsir,
Joan Aldivert, síndic de Sitges, Pau Miret, ciutadà honrat residint en Reus, Joan Payró y Ferrer, síndich de Perelada, Pere Peli, síndich de la
Junquera, Agullana, Cantallops y Camany del
vescomtat de Rocabertí, Hierònym Vedruna,
ciutadà honrat de Gerona, Pere Màrtir Xaragay
ciutadà honrat de Barcelona, Jaume Descamps,
síndich de sant Iscle de Vallalta, Pere Totusaus,
síndich de Banyeres, Antoni Anglades, síndich
de Font Padrosa, de Nanyar, Prat y Escortals,
Jaume Savardell y Garriga, ciutadà honrat de
Barcleona, y per ell Andreu Vitella, donsell, son
procurador, Bernat Ferrer y Viladomat, burgès
de Perpinyà, Antoni Anglada, síndich de Anyer y
dels Cortals, Prats de Balaguer, Fontcardosa y
Sant Thomas, Pere de Pastors, burgès de Perpinyà, y per ell don Miquel Sans, son procurador, // 506v // Marta Morell, síndich de Armantera, Rafel Noguera, síndich de Lussanès y sa
comarca, Joseph Navarro, síndich de Castelló,
Joan Torrents, síndich de la Selva, Pere Roig,
síndich de Prades, Cornadella, Ulldemolins,
Aleixar, Monreal, Ciurana, Capafont, Albarca,
Vilanova, Vilaplana, Mufara, Semunta, Ribasfebro y Mas Pujolà, Joan Morer, burgès de Puigcerdà y per ell Francesch de Codol, donsell, son
procurador, Joan Aldibert, síndich de Sitges,
Francesch Aravig, síndich de Vilaseca. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: A la junta de las trenta-sis
personas ha aparegut que, per la direcció de las
cosas corrents y poder ab promptitut acudir ab
perill imminent en que està esta província, axí
per la invasió que fa lo exèrcit de Perpinyà en
aquellas parts com ab la que·ns commina per la
part de Tortosa y Leyda; que se hauria de fer
embaxada als molt il·lustres senyors consellers y
savi consell de Cent representant-los lo estat de
la província, lo que per nostra part se ha obrat,
inseguint en tot lo parer de vostra senyoria, suplicant-li nos fassa mercè, com sempre nos l·à
feta, en continuar sos bon effectes y vendre-nos
sis-cents mosquets, sis-cents arcabussos y siscentas picas, y en la taula y banch dexar-nos gastar fins en trenta mília lliures, offerint que vostra
senyoria ab nova subvenció tornaria aquellas en
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lo compte de guerra, com més largament ab la
embaxada que·s legirà a vostra senyoria se suplicaa. // 507r // També ha aparegut seria de gran
importància que per part de vostra senyoria se
pregàs o disposàs que alguns cavallers affectas a
esta província a sos gastos vagen en las ciutats,
vilas y lochs que aparexerà convenir a alentar y
ajudar a les levas, a més dels officials del sou que
fan aquellas. An conferit també que ho seria se
fes una embaxada ab la forma y styl de la present
casa a la excel·lentíssima senyora duquesa de
Cardona, suplicant-lo sia servida sa excel·lència
interposar sa aucthoritat ab sa magestat (que
Déu guarde), reyna nostra sanyora y primogènit, en que sia servit fer mercè y honrra al Principat en que trague los soldats de Rosselló y se
retire lo exèrcit que amenasse en la part de Aragó y València. També se llegirà a vostra senyoria
una carta del marquès de Vilafranca que ab embaxada aÿr los molt il·lustres senyors consellers
nos enviaren. Y axí mateix se llegirà una carta
que los senyors síndichs de la ciutat de Leyda
nos l’an donat ara mateix. Suplicam a vostra
senyoria sia servit sobre ditas cosas aconsellarnos, que ab lo acertat parer de vostra senyoria
esperam alcansar lo remey qual convé en major
servey de Déu, de sa magestat y conservació de
la província.»
Resolució dels brassos: «Que·s suplique als senyors consellers y savi Consell de Cent ab embaxada particular sia servit sa senyoria emprestar
las armas y diners se diuen la proposició attesa
per la necessitat tant urgent, que·s fassa la embaxada a la senyora duquessa de Cardona suplicant-la sia servida de informar a sa magestat,
que Déu guarde, de las justas quexas té esta
província y // 507v // quant injustificadament ha
procehit en sa defensa; que·s pose en exequució
promptament la expedició dels militars que aparexerà convenir, y per a que la conservació de la
ciutat de Leyda y de tot lo Urgell consisteix en
que promptament se li assistesca, e que si és expedient que lo senyor deputat real per no ésser
sa presència tant necessaria en aquellas parts de
Tortosa hont assisteix, se conferesca a las ciutats
de Leyda y Balaguer, dexant guarnits los puestos que en ditas parts aparexerà convenir; se li
ordene a dit senyor deputat real que ab lo demés resto de la gent se partesa promptament a
las parts de Lleyda y Balaguer per abrigar aquellas fronteras, en dit cas que com és dit aparega
convenir la anada de dit senyor deputat real a
ditas parts de Lleyda y Balaguer; ab la mateixa
embaxada se suplique a dits senyors consellers y
savi Consell de Cent sie servit ordenar al senyor
conseller en cap assistesca en ditas pats de Tora. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1942.
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tosa y perquè aquellas no romanguen sens cap y
guarnició; que axí mateix sa senyoria dels senyors deputats procure que la plassa de armas de
Bellpuig estiga municionada y provehida dels
viures y pertrets necessaris per la guerra; que ab
cuydado dits senyors deputats no cessen de avivar lo poch calor tenen las universitats ab las levas que fan fins a procehir en exequució dels
que ja està deliberat; que la junta dels renitents
castigue als que seran tinguts per tals per los
medis que aparexean més convenir. Y perquè lo
total remey de la necesssitat present consisteix
en que en las plassas de armas assistescan personas expertas // 508r // y de experiència en ellas,
que per ço ab tota pressa continue sa senyoria
las diligèncias de fer venir axí la gent de peu y
cavall, com cabos y demés officials de consell
comforme menciona la proposició. Y en consideració que la fortificació del port de Salou és la
total seguretat del camp de Tarragona, que per
ço de pecunies pròprias o del socorro que faran
las universitats circunvehïnes a ell mane sa senyoria se fortifique promptament hi·s municione
de la manera que convé, y no res menos perquè
fore en notable dany lo posar en exequució lo senyor marquès de Vilafranca las amenassas que·ns
comina, apar que devem dits senyors deputats
proposar a la junta de guerra delibere en aqueix
propòsit, de manera que no sia tant fàcil lo impedir-nos los socorros per mar. Finalment, perque
lo nirvi de la guerra és lo diner, apar que deu sa
senyoria pensar aquells medis que bastan a tràurer majors quantitats. Y que de la present resolució se’n done notícia al savi Consell de Cent.»
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barelona, Joseph de Corbera,
senyor de Linàs, y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Ab dos embaxadas reportadas lo die de ayr per Francesch Joan de
Vergós y Jaume Damians, representà a vostra
senyoria als deputats del General de Cathalunya
la necessitat de armes // 508v // y municions tenen las ciutats de Balaguer y Leyda y la necessitat que·s té de que·s pose apunt la plassa de armas de Bellpuig ab tota prestesa per a poder
socòrrer y valer aquellas dos ciutats, lo que regonexen dits deputats ésser precisament necessari, perquè segons los avisos que en lo últim
Consell de Cent se llegiran a vostra senyoria y
los que ara tenen de nou se va formant exèrcit
en Fraga y Tortosa y se pot tenir la invasió per
certa dins pochs dies, a que per ocòrrer dits deputats han fet y fan lo possible posant en exequució tot lo que per los brassos y juntas los és

estat aconsellat fins arribar a valer-se de auxiliars
forasters per la part de Rosselló, a gastos del General, com té notícia vostra senyoria ab los successos de Illa, al socorro de la qual en lo últim
siti ajudà y assistí lo duch de Luy y Musur de
Espenan ab dos mil infants y quatre-cents cavalls, y estant procurant fer-ne posar de altres a
dita plassa de armas de Bellpuig sens en número
de dos mil cavalls y quatre mil, infants. Y axí
mateix estan fent diligèncias per a fer entrar cabos, pràtic hi persones experimentades per a
consell de guerra, inginyers, artillers, petarders
y altres officials de que aquesta província està
falta, procurant guanyar horas per demanar-ho
la necessitat. Y per aquest effecte han enviat dos
propris a tota diligència, instant que dits cabos y
demés officials vinguen a la posta. Han també
dits deputats enviat a la part de levant y de ponent molts carros de armas y municions y grandíssimas quantitats de diners, ab que y ab las
que han dexades a las universitats; és restada la
sala de les armes de la Deputació desprovehïda,
que vuitanta picas que restaven enviaren lo die
de aÿr al senyor deputat real, y són restats desprovehïts de pòlvora, // 509r // si bé de la una
cosa y altra tenen fets molts grans assientos y estan diligentment que en las fronteras se’n compre y se envien promptament ab càrregues. Y
perquè los molins polvorers de aquesta ciutat de
Gerona y de altres parts de Cathalunya puguen
fer pòlvora, fan sercar en la ciutat de Leyda y sos
contorns tot lo salnitre que·s puga trobar; y han
enviat a sercar hòmens pràtichs per a fer-ne, que
vuy n·i ha dos en la present ciutat, y ayr enviaren
a fer una diligència ab que los han assegurat
tindràn de prompte alguns quintars de pòlvora.
Despus aÿr enviaren una companyia de cavalls a
la ciutat de Tortosa ab una càrrega de moneda;
ayr se partí una tropa de moscaters per la mateixa part, y tenen muntada altra companyia de cavalls, que per no trobar armas, no obstant ni ha
moltas en la present ciutat, en poder de particulars, no pot anar. Y estan assentant plassa a tots
los moscaters que volen assentar-la, han axí mateix dits deputats solisitat ab moltas veras que
tots los cavallers que són estats nomenats per
cabos dels tèrcios, si bé las universitats en assò
van molt remissos han dits deputats gastades
grandíssimas quantitats de diners en lo sou dels
cabos y persones que són anades per a fer de la
guerra. Estas y altres diligèncias han fetas dits
deputats per acudir a la defensa natural de
aquesta província y continuen sens pèrdrer
punt, en lo que judican ser a propòsit per alcansar aquest fi. Y sols li pesa no poder obrar comforme lur voluntat, que voldrian ab sanch de
lurs venas poder redimir esta sa pàtria, que liberament la donarian fins a la última gota; y en
particular sentan en la ànima que la casa de la
Deputació se troba tant exausta de diners, ab
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los grans gastos ha tinguts, y falta de armes per
provehir las universitats en demanan // 509v //
comforme diu vostra senyoria en sa embaxada,
però alenta·ls molt la confiansa que tenen en
vostra senyoria y puis en totas occasions ha
obrat tants bons effectes en beneffici del Principat y en aquesta com ha membra principal de
aquell és estada la primera y la que ab majors
aventatges s’és assenyalada en socòrrer. Axí las
parts de Rosselló com la de Tortosa suplican a
vostra senyoria dits deputats continuen en
aquesta occasió lo major esfors tenint attendència al perill gran corra tot lo Principat, perquè
ab lo exemple de vostra senyoria se animan las
demés universitats y perquè sent las armas que
està aguardant n·i ha en la present ciutat moltas
més de las que són menester per sos ciutadans.
Suplican també a vostra senyoria dits senyors
deputats sien servits manar-los vèndrer sis-cents
arcabussos, sis-cents mosquets ab sos flascos y
flasquillos y sis-centas picas a fiar tres mesos,
perquè dits deputats en puguen acomodar a las
universitats en tenen necessitat; y axí mateix per
a que de prompte puguen acudir ab diner ahont
serà necessari mane vostra senyoria als taulers de
la taula de la present ciutat y administradors
dels banchs dexen passar en crèdit dels deputats
en compte de guerra trenta mília lliures, obligant-se dits deputats ab parer de las personas
dels tres estaments saldar dit crèdit y clòurer lo
compte dels primers diners entraran en compte
de guerra, manant vostra senyoria advertir que
en tot lo sobre dit té vostra senyoria molt gran
interès, perquè si las universitats que estan al pas
estan armadas y dits deputats las poden socòrrer
ab diner y municions, ab lo que vostra senyoria
los ajudarà, resistiran al exèrcit perquè no pugan
arribar a esta ciutat, y si no tenen armas ni los
deputats les poden socòrrer ab diners y municions podrà lo exèrcit ab facilitat arribar a vista
d’ella. Y si bé de la bissarria de sos ciutadans se
pot esperar que per defensa de la pàtria pròpria,
honra, vida y hasienda pelearan de manera restarà castigat lo enemich, però la major conveniència és tenir la guerra luny, com ho pot vostra senyoria vèurer manant considerar // 510r //
quant major cuydado no·s donaria la de Illa si la
enteniam més cerca; y també donam a vostra
senyoria avís de la resolució que avuy se ha presa en los brassos y suplica sia vostra senyoria servit ordenar que lo senyor conseller en cap reste
en aquella part de Tortosa per a que puga lo
senyor deputat real acudir a las de Leyda y Balaguer com en los brassos se ha aconsellat; confian los deputats de vostra senyoria aquesta
mercè y que en lo negoci corrent tindrà vostra
senyoria la conformitat que sempre per a que
junts pugan attèndrer a la conservació de aquesta província en que consisteix lo major servey de
sa magestat, que Déu guarde».
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A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarien ab lo savi Consell de
Cent y que de la ressolució se pendria en farian
sabidors als senyors consellers.
Diumenge, a VII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori de part de la present ciutat la embaxada devall scrita, reportada per
Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume
Damians, ciutadà honrtat de Barcelona. Y és del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Serví a vostra senyoria
molt gran gust lo savi Consell de Cent lo die de
aÿr, ab lo que fou servit manar-li en orde a que
pugue vostra senyoria gastar de la taula y banch
de la present ciutat fins a trenta mília lliures, y
també en la venda de sis-cents arcabussos, siscentas picas, y si és possible, en sis-cents mosquets, que·s miraria lo que en esta rahó y en tot
lo més // 510v // se porà fer en servey de vostra
senyoria y ab la comoditat de la paga de ditas armas que ha significat vostra senyoria. Ha deliberat també se fassa promptament leva de quatrecents soldats ab lo mateix salari que dóna vostra
senyoria, repartits ab dos companyias y ab dos
capitans que las regescan. Per a que vagen a la
ciutat de Lleyda o part de aquella partida que
convinga, estant a orde del senyor deputat real,
qui per haver de anar a aquellas parts per a obrar
los effectes convenients a que estiguen abrigades aquellas fronteras ha deliberat també se ordene al senyor conseller en cap que fassa sa assistència en las parts de Tortosa per a que no
estiguen sens guarnició ni cap; y que per la lleva
dels quatre-cents soldats se arbore demà bandera y fassa la crida convenient, cometent lo allistar-les y lo partir aquellas promptament als senyors consellers y Vintiquatrena de guerra sens
referiment algú; y que aquesta ciutat fasse consemblant embaxada a la senyora duquessa de
Cardona qual farà vostra senyoria, a qui suplica
mane donar-li notícia o còpia d’ella per a que ab
tant bona guia puga explicar-la offerint a vostra
senyoria tot quant pugue y valga esta ciutat.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que estimaven als senyors consellers y savi Consell de Cent la mercè y honra los havia fet, y que
no menos se podia de sas mercès esperar, y que
ells ab la mateixa conformitat obrarian en beneffici y conservació de la província. En aquest
mateix die los senyors deputats, per medi del
noble don Pedro Desbosch y de Sant Vicents y
Ramon Romeu, ciutadà honrat, enviaren a la
il·lustríssima y excel·lentíssima senyora duquessa de Cardona la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssima y excel·lentíssima senyora: Aquest
Principat y comtats se troban lo die de vuy en //
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511r // desdichadíssim estat perquè, sens haver
faltat al que com a fels y leals vassalls deven al
rey, nostre senyor, que Déu guarde, lo exèrcit
que·s troba en Rosselló se és apoderat de la major part de aquell comtat fent las majors hostilitats que·s poden imaginar; y ara ultimament
han posat dos vegades siti a la vila de Illa, y
abans de entrar en Rosselló en lo Empordà havian perpretats atrocíssims delictes y fetas graves
vexacions als provincials de que no se exhimiren
los vassalls de vostra excel·lència, y sacrílechs
cremaren dos vegades lo Santíssim Sagrament; y
en las fronteras de Cathalunya se troban numerosas tropas de soldats de peu y de cavall per invadir aquesta província, y assò està tant avensat
que se entén actualment a tota diligència se va
formant lo exèrcit en Fraga; y totas aquestas
desdichas y affeccions naxen de no estar informat lo real ànims de sa magestat de las cosas de
aquest Principat y de la finesa ab que estos sos
fidelíssims vassalls han acudit y acuden sempre a
son real servey. Suplican per ço a vostra excellència los deputats del General de Cathalunya,
inseguint lo vot y parer de les persones dels tres
estaments donat en la junta de ayr, sia servida
com a tant interessada en los bons successos
d’esta província representar a sa magestat, que
Déu guarde, las justas quexas té aquesta província dels excessos han fets y fan en ella son estats
per defensa natural, per impedir que los soldats
no fassan los excessos que amenassen y per la
conservació de la província, en que consisteix lo
major servey de sa magestat interposar sa auctoritat ab sa magestat, reyna nostra senyora, y sereníssim primogènit, en que sie servit fer mercè
y honrra en aquest Principat de manar tràurer
los soldats de Rosselló y retirar lo exèrcit que
amenasse en la part de Aragó y València, que
dits deputats y tota la província tenen confiansa
que ab lo bon // 511v // medi de vostra excellència alcansar esta mercè de sa magestat, y ho
tindrian a vostra excel·lència a singular mercè.»

A la qual embaxada respongué que estimava
molt sa senyoria de que la posàs per medianera
ab sa magestat, senyora reyna y sereníssim príncep, y que ho faria de molt bona gana, y que
scriuria a sa magestat y senyora reyna se apiadàs
de aquest Principat que tant fahel y leal li era estat en totas occasions.
Dilluns, a VIII. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats juntaren los brassos generals. En los quals ademés de las atràs continuades assistiren y foren presents las personas dels
tres estaments devall scrites, los quals prestaren
lo jurament de fidelitat lo qual encara no·l havien prestat, y foren los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: il·lustríssim
y reverendíssim senyor fra don Gregorio Parse-

ro, bisbe de Gerona -prestà lo jurament que los
demés convocats havian prestat, de que sa senyoria té plena notícia per lettura en jurament ha
feta, en quant dit jurament no contrevinga al jurament que sa senyoria ha prestat en lo acte de
la sua consecració, de que expressament protesta- lo doctor Antoni Boffill, rector y síndich de
Sanct Pau de Prat, bisbat de Barcelona, Hierònym Çanou, paborde de la almoyna del Pa de
la Seu de Gerona; per lo estament militar, los
senyors: Francesch Olsinelles, donzell, don
Phelip Copons, // 512r // Anton Travi, donsell,
Rafel Vidal, donsell, don Joseph de Pons y
Queralt, senyor de Monclar, y per ell don Francisco Gravalosa, Nicholau de Malgar, donzell,
Joseph Arlès, donzell, Dona Mors, Francesch
Roure, ciutadà honrat de Barcelona, Antoni Pi,
síndich de Sant Feliu de Guíxols, Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, Jaume Miralles, ciutadà
honrat de Barcelona, Rafel Maurici Planes, ciutadà honrat de Barcelona, y per ell Pere Axada,
ciutadà honrat de Barcelona, son procurador,
Joan Ferrerons, síndich de sant Pere Pescador,
de Torroella de Fluvià, Vilacolum y Vilamajor, y
lo dit substitueix a micer Joan Sellés, Steve Vicents, síndich de Castell de Empuries, Gabriel
Canyelles, síndich del loch de Vespella, Joan
Staper, ciutadà honrat de Barcelona, Bernat
Verdaguer, síndich de Ripollet, Moncada, Rexach y Barberà, lo doctor fra Sebastià Fornés,
prior de Rialp, Vilamur, síndich de las Balsanes,
Pere Rigolfes, síndich del Castellserà, de la vila
de la Foliola de Bellcayre, de Bellmunt, de Butsenat, de Tornabou y de Boldu, Salvador Salat,
síndich de Thalavera y Pavia, // 512v // Francesch Spinya, síndich de Tona, Francesch Vall
de Juli, síndich de Plafolls y Vilanova de Malgrat, Miquel Cabruja, síndich de la Baronia de
Santa Pallaja, Joseph Stanyol, síndich de Seva y
Desbrull, Antoni Domènech, síndich de Llinàs,
Salvador Forgas, síndich de Tamarit, Hierònym
Morana, síndich de Guissona, don Phelip de
Farrera, síndich de Solsona, Gabriel Torell, síndich de Canovelles, substituit de Pere Pau Marquès, Jaume Joan Novelles, síndich del Esquirol
de Sant Pere de Roda, vegueria de Vich, Joan
Pujols, síndich de Sant Boy de Lussanès, bisbat
de Vic, Joan Riera, síndich de Mollet y Montmeló, Joseph Grassés, notari síndich de Altafulla, substituit per Joseph de Corbera, senyor de
Linars, Montserrat Calders, ciutadà honrat de
Barcelona, residint en Riudellops, Francesch
Blanch, prevere síndich de Pons y de Tiurana,
Miquel Badia, síndich de la sotsvegueria de
Moyà y Moyanès, substituit per Jacinto Bufanya.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
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«Molt il·lustre senyor: Inseguint lo consell y parer de vostra senyoria havem enviat orde per
propri al senyor deputat real que dexats ben
guarnits los passos de Tortosa, per a hont nos
poden offèndrer y pot ser socorreguda per la
part de Aragó, se’n puje ab tota la gent que pugaa // 513r // a la ciutat de Leyda, per a disposar
la defensa de aquella ciutat y comarca y donar
calor a las levas se estan fent per aquella part. Y
havem scrit al senyor conseller en cap nos fassa
mercè attèndrer a la defensa de aquella part de
Tortosa. Y per a que estiga acompanyat y assistesca alguna persona de parts y qualitats ans aparegut que lo senyor comte de Savalla, mestre de
camp de la vegueria de Tarragona, seria a propòsit y se li ordenàs que en lo punt hi acude. Havem rebut la carta del senyor bisbe de Solsona y
altre dels cònsols de la ciutat, las quals se llegiran
a vostra senyoria. Legirà també la carta dels cònsols de Esparraguera, ab que veurà vostra senyoria restan assossegades y ajustades los avalots y
inquietuts de aquella vila. Suplicam a vostra senyoria que en tot lo sobre dit nos done son consell y parer y sia servit manar advertir que en lo
votar en la present junta algunas persones volen
ajustar y tractar matèrias que no·s contenen a la
proposició, al que se·s done loch se prevertiria
tot lo orde de bon govern y resultarian moltas
dificultats y a la unió y concòrdia que tant convé, que per ço que, si alguns de vostra senyoria
tenen cosas que advertir, se servesca resòldrer se
proposen y donen a nosaltres abans de explicarla en brassos o las juntas de trenta-sis de guerra,
hasienda o justícia de guerra, que conferides en
qualsevol de aquestas juntas las proposarem en
brassos per a que se prenga ressolució y en total
lo acert de vostra senyoria se puga obrar en mayor servey de Déu, del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, y de la província.»
Resolució dels brassos: «Que lo paper de la junta de hasienda se pose en exequució y // 513v //
en lo paper de la junta de guerra se remete a la
mateixa junta y Trentasisena, suplicant als senyors deputats que resolucions de cosa de guerra no·s proposen de vuy avant en brassos, parexent que estas matèrias se deven tractar ab molt
secret, sinó que sa senyoria ho cometa a la Trantasisena y junta de guerra ab plenitut de poder y
sens referiment algú; y que lo loch ahont se ha
de retirar lo senyor conseller y lo que ha de
obrar contra la ciutat de Tortosa se deixe a disposició de dit senyor conseller y de sos consultors y de las demés persones ab qui li aparexerà
consultar-ho per estar al peu de la obra y vèurer
millor lo que convindria fer, y que ab tota diligència se exequute lo que aparexerà convea. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1944.
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nient per la seguretat de Lleyda y Balaguer. Y
que al balle y jurats de Esparaguera se·ls agrahesca molt la diligència han fet en assentar la
pau en aquella vila y se·ls encarregue ho passen avant, pus en assò se interessa lo servey de
Déu, Nostre Senyor, y bé comú. Que en lo
modo de votar cada hu se puga allergar en tot
lo que sia justificar son vot però en ninguna
manera se allargue fora la proposició, y que si
algú tindria que advertir acuda a las juntas antes que·s propose en los brassos. En quant al
senyor bisbe de Solsona se li deu agrahir y estimar per lo zel sanct que amostrà en sa carta
de presentar-se als reals peus de sa magestat
per a representar-li las injustas oppresions que
ha patit y pateix aquest Principat y procurar
solicitar sa gràcia. Y supposat que la ciutat de
Solsona avisa que dit senyor bisbe està detingut
en lo loch de Ribelles, que de ninguna manera
se permete que patesca violència sino que, judicant los brassos és de importància sa presència en ells, se li deman vingue assistir-los, per a
que ab son parer las matèrias que·s tracten attenent al servey de Nostre Senyor, de sa magestat,
Déu lo guarde, y del bé comú // 514r // del Principat prengan lo acert que tots desijam, adertint
que deu dar orde a algunas personas de la ciutat
de Solsona aficionadas al servey de dit senyor
bisbe per a que lo acompanyen, gustant-ne sa
senyoria y no de altra manera, per a que ab més
seguretat puga fer sa jornada. Y que de aquesta
resolució se’n done notícia al savi Consell de
Cent.»
Dimars, a VIIII. En aquest die, los senyors deputats en la tarda ajuntaren la Trentasisena, en la
qual se tractà largament del beneffici y defensa
de la província. En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors manaren cusir en lo
present dietari lo acte de la estima dels cavalls
que la ciutat de Barcelona ha comprats al General, per a que en tot temps conste del que valian
aquells. Lo qual acte està assí originalment cusit, signat de letra A.
Dimecres, a X. En aquest die ses senyories juntaren dita Trentasisena per a tractar de la defensa
del Principat. En aquest mateix die, per haverhi juh ý de pròmens en la present ciutat y estar
occupat lo senyor conseller no·s pogueren juntar los brassos, y foren porrogats per lo endemà
a las vuit horas de la matinada ab la forma acostumada.
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Dijous, a XI. En aquest die, en la matinada, los
senyors deputats juntaren los brassos generals,
en los quals adamés dels atràs continuats, assistiren y foren presents las personas dels tres estaments devall scrites, les quals prestaren lo jurament de fidelitat, que encara no·l havian pres1102

tat, y foren los següents, ço és. per lo estament
ecclesiàstich, los senyors fra don Francesch Miquel, recibidor de la religió de Sant Joan; per lo
estament militar, los senyors: don Joan Margarit y Alomar, Andon de Bonaselva, donsell, y
per ell Rafel Vidal de Roda, son procurador,
Christòphol de Felices, donsell, en Agramunt
domiciliat, Hierònym de Felices y Joseph de Felices, donsells, y per ells Christòphol de Phelius,
lur procurador, Jaume de Font de Vila, senyor
de Corbins y per ell fra don Francesch Miquel,
lur procurador, per lo estament real, los senyors: Jacinto Busqueyts, síndich de Renau, Vilabella Sacuyta, Peralta, Garridenys y la Granja,
Pere Joan Miralles, síndich del Anrenyó la
Mora, Fonollares y Locanos, Joan Riba de la
Prea, síndich de Jorba, // 515r // Magí Vilar, síndich de Lorach y la Sirera, Jacinto Cardó, síndich de Tous, Jaume Gilabert, síndich de Monroig, Bellver, Las Pallargues, Palagalls, Saltero,
Jaume Rogent, síndich de Dorrius, Pere de Bolllo, síndich de Malla y de Munta, Jaume Pla y
Sparrera, síndich de Sant Martí de Fores, Joseph Grassés, síndich de Altafulla, Bernat Verdaguer, síndich de Cerdanyola y Sant Iscla, micer Hierònym Ortoneda, síndich de Botarell,
Jaume Joan de Rosada, síndich de Vilamajor,
Pere Joan Codo, síndich substituit de Alentorn
Gasolà y Argentera, lo dit síndich substituit de
las baronias de Monniagastre, lo dit síndich
substituit de Vilves, Francesch Cànoves, síndich
de sant Julià de Vilatorta, Jaume Company, síndich de Lagostera de Caldes de Malavella, Joan
Viader, síndich de Anlès, Benet Trullas, síndich
de Amer, Jaume Soler, de la Iglésia síndich de
Clariana, Antich Servat menor, ciutadà honrat
de Barcelona, micer Joseph Montaner, ciutadà
honrat de Barcelona y per ell lo dit Antich Servat, menor, son procurador, Francesch Busquets, síndich de Santa Perpètua de Mogoda de
Martorelles, Sant Ciprià de Cabanyes, Francisco
Pasqual, ciutadà honrat de Barcelona, y per ell
Antoni Coxes, son procurador, Pere Morell,
síndich de Riu de Arenas, // 515v // Antoni Riera, síndich de Castell Empurdà, Volpellà de la
Bisbal, bisbat de Girona, Garau Bernat, síndich
de Calonja, Mathias Soler, síndich de Orpí,
Monbuy y Vilanova del Camí, Joan Comerma,
síndich de Sora, Besora y Saderra, Gaspart Laonart, síndich de Majans, del terme de Castellfollit, Antoni Palegrí, síndich de Cardadeu, Jaume
Mercader, del mas síndich de Crexell, Joan Miracle, síndich de la Pobla de Montornés, Pere
Botarell y Oliu, síndich de Palafrugell, Antoni
Macayre, síndich de Palamós, Jaume Spina, síndich de Virgili, Pare Pagès síndich dels Axaders,
Barthomeu Fabra, síndich de la terra de Cerdanya, Miquel Ombert, síndich de la parròchia
de las Presas, Salvi, Garraffa y Pasqual de Vilarbí, ciutadà honrat de Barcelona, Francesch Pas-

sos per a que resolguen lo que més convindrà, y
sino la·y haurà exequute la dita junta lo que en
ella se resoldrà ajustat en la commisió que té
dels brassos; lo mateix se diu al mateix cap de la
proposició que·s remeta a la junta de hasienda
accepto que en la crida de pagar las taxas sia la
exacció de aquellas ab manament y termini de
dos dies. Dient també que las personas renitents seran llegidas en brassos y passats aquells
se fassa execució promptament. Y en quant a la
crida de Madrit que ha fet lo consell de Aragó
per orde de sa magestat, que Déu guarde, que
se inserte dita crida en lo procés dels brassos
perque conste en tot temps la justa satisfacció
que té sa magestat de la fidelitat que té y sempre ha tingut a sa real persona y a la de sos progenitors aquest Principat y que de aquesta ressolució se’n fassa sabidor al savi Consell de
Cent».

qual de Usall, ciutadà honrat de Barcelona,
Joan Romaní, síndich de Capellades, Pere Padrol, síndich de Algerri, Manargues, la Figuera,
Trago y Boix, Joan Angua, síndich de Mollarussa y de Miralcamp, Fandarella y Sidamont,
Agustí Cortada de Marlès, burgès de Perpinyà,
micer Ramon Soler, síndich de Selma, Joan Antoni Oches, síndich de Llar de Pi, lo doctor
Francesch Montagut, síndich de Santa Coloma
de Farnès, don Phelip de Farrera, síndich de
Sant Climent de Miraver, Torra de Nargó,
Quadra de Sangra, Querol,a // 516r // y Vilacrunyo, de Ciuro, de Madiana y Sanct Andreu de
Palomar, de Castellar de Pinós, de la Salsa, de
Vallfeosa, de Joval, de Altet, Castellvell, de la
Lena, Monpolt, Timoneda y Pampa, Joan Managat y Rafel Manegat, son fill, burgès de Puigcerdà y per ells don Lu ýs Sans son procurador.
Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

Divendres, a XII. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats per medi // 517r // de don
Francisco Gravalosa y Amat y micer Joseph Qamigant, enviaren als molt il·lustres senyors pares
inquisidors la embaxada del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor: Se té informació que en
lo present Principat y comtats hi ha bastantíssima provisió de vi, y que hix del present Principat grandíssima quantitat de diner per a comprar-ne fora regne, y axí ha aparegut per que lo
diner reste dins lo Principat se prohibesca ab
veu de pública crida que persona alguna no
compre per si ni per interposada persona fora
del dit Principat y comtats ninguna espécia de vi
ni aportar aquell de altres regnes, sots pena de
ser perdut lo vi y botas a effecte de aplicar lo valor als gastos de la guerra. Tenim també notícia
que en la present ciutat y Principat hi ha molts
grans quantitats de armes, com són mosquets,
arcabussos, escarrabines de cavall, pistolas amagades, y la falta que·n tenim és tant gran que no
podem enviar las companyias de cavall ni de
peu, y axí convindria que·s fes una crida donant
premi a la persona que descubriria lo loch ahont
trobarian ditas armas. Suplicam a vostra senyoria nos aconselle lo que // 516v // devem obrar; y
se llegirà a vostra senyoria un bando que s’és
publicat en la vila de Madrit a 23 de setembre
proppassat».

«Molt il·lustre senyor: En la junta dels brassos
que·s té en la casa de la Deputació ha molts dies
se ha pres resolució de tatxar en diferents quantitats tots los habitants en lo present Principat,
tant ecclesiàstichs com seculars, per la defensa
natural de aquell per tenir-hi tots interès y tractar-se del beneffici públich. Suplican a vostra
senyoria los deputats del General de Cathalunya
sien servits contribuhir en los gastos de aquesta
deffensa y axí mateix manar a tots los officials,
commissaris y familiars del Sant Offici contribuescan en las quantitats en que seràn tatxats y
no admètrer fermes de dret ni altres recosses si
acàs los interposaran dits officials, commissaris y
familiars dels procehiments se faran contra de
ells per la exacció de la dita tatxa, que los deputats ho rebràn de la mà de vostra senyoria a singular mercè.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havian reportada la dalt
dita embaxada, la qual havien explicada de paraula y aprés donada en scrits si y de la manera
que per ses senyories los és estat ordenat; y
que·ls havian respost que mirarian lo paper y
tornarian resposta a sa senyoria.

Resolució dels brassos: «Que suposat que en la
cessió passada se resolgué per vot del savi Consell de Cent, aprovat per los brassos, que las cosas de guerra se remetan a la junta de guerra,
que los punts de la proposició que se ha fet que
tocaran a la junta de guerra se remetan a la junta de guerra, y acerca de la exequució hi havia
alguna dificultat rellevant la reporten als brasa. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1945. i a continuació: [Crida del rei anunciant l’entrada dels
exèrcits a Catalunya] [Madrid] [1640] (ACA, Generalitat.
Dietari N-46).

En aquest mateix die, ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar las cosas de la província ab la forma acostumada.
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En aquest die, en la matinada, los senyors deputats juntaren los brassos generals, en los quals
adamés dels atràs continuats assistiren y foren

[ 1640 ]
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presents las persones els tres staments devall
scrites, les quals prestaren lo jurament de fidelitat y foren los següents, ço és, per lo estament
eclesiàstich, los senyors: fra Melchior Soler de
Armendaris, abat de Sant Martí de Canigó, y
per ell fra Miquel de Soler, abat de Sant Pau del
Camp, son procurador; per lo estament militar,
los senyors: Hierònym Olsinelles, donsell, y per
ell Jaume Malgar, son procurador, Antoni Viladomar y de Sant Miquel, domiciliat en Berga, y
per ell Vicents Ramon Viladomat, donsell, son
procurador, Vicents Viladomar, donsell, Magdalena Copons, senyora de Malmercat y per ella
fra Joan Batista de Castro, abat de Gerri, son
procurador, don Pedro Planella y Talamanca,
Hierònym Çacoromina, donsell en Gerona domiciliat, Joan Francesch de Sulla, y per ell don
Dalmau Despalau, son procurador, Pere Pau de
Ribas y de Malars y per ell Galceran Cahorts y
de Soler, son procurador, Francesch Puig, donsell, y per ell mossèn Francesch Blanch, son procuradora; // 518r // per lo estament real, los senyors: don Joseph de Rocabertí, síndich del
loch de Virgili, Onoffre Muntada, síndich de la
Guardia, Antoni Puig, síndich de la vegueria de
Ripoll, lo doctor en medicina Balthasar Soler,
ciutadà honrat de Barcelona, Miquel Mas, ferrer síndich de Vidreres, Steve Joan Oller, ciutadà honrat de Barcelona, don Salvador Coll,
síndich de Oliana, del lochs de Castellnou,
Aguilar y la Clusa y de la vila y baronia de Peremola, Rafel Vich, síndich de Agramunt, Ramon
Caragol, síndich de la vila de Bofalu, Joseph de
Sanct Climent y Corbera, síndich de la Nou, Vicents Gibert, ciutadà honrat de Barcelona, y per
ell don Francisco de Miquel del hàbit de Sant
Joan, son procurador, don Isabel de Cruÿlles,
senyor de Mosset y per ella don Phelip Surribas,
son procurador, Gaspar Murtra y Oliver, síndich de las parròchias de sant Joan y Vall Lòbrega, Miquel Coll, síndich de Llissà de Vall, Joan
Pinós, síndich de las Vlujas, Monpalau, La Rabassa, Palamós, Fraxanet, La Tallada. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Per un propri lo die de
despus aÿr reberem cartas de Madrit, // 518v //
del pare Bernardino de Manlleu, de nostre agent,
que·s legiran a vostra senyoria ab la resposta que
per ara tenim feta a dit pare Bernardino. Lo consell de hasienda nos ha representat lo que en ell se
ha conferit conforme la suplicació que·s llegirà a
vostra senyoria y legirà·s també la carta tenim dels
molt il·lustres pahers de Leyda; suplicam a vostra
senyoria sie servit aconsellar-nos lo que devem
obrar en major acert de las cosas corrents».
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1945.
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Resolució dels brassos: «Que attenent que a
tretse de setembre proppassat se donà ple poder
per los brassos als senyors deputats y trentasisena sia servit sa senyoria de dits senyors deputats
totas las cartas que en ellas hi haurà cosas de pes
consultar-las ab dita Trentasisena, y aparexent a
ella tant ellas com ses respostes se degan proposar en brassos las propose a sa senyoria. En
quant al despatxar als soldats sia servit sa senyoria manar ordenar-ho encontinent comforme
ho feu hi·u disposà la ciutat en la companyia de
acavalls envià a la part de Tortosa. Y en lo que té
respecte al proposat per la junta de hasienda,
que per ser aquella matèria tant grave sia servit
sa senyoria tornar-ho a la mateixa junta de hasienda per a que a parer de dits senyors deputats
y de la Trentasisena ho posen en execució com
millor convinga, ab que se pose primer en execució en la present ciutat de Barcelona, perquè
ab son bon exemple las demés ciutats, vilas y
lochs pugan obrar, advertint que en las instruccions se faran declaradament se’n exceptuen los
pobres de cada població; y que de aquesta resolució se done notícia al savi Consell de Cent.»
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories Joseph Ribera,
notari del civil del tribunal de la Sancta Inquisició, lo qual, de part de dits senyors pares inquisidors, en resposta de la embaxada que lo die de
aÿr per part de dits senyors deputats los era estada feta, explorà y digué a ses senyories lo següent, de part de dits senyors inquisidors:
«Lo que Joseph Ribera, notario del juzgado deste
Sancto Officio ha de desir a los senyores diputados
en respuesta de la embaxada que sus señorías nos
han imbiado es: que este tribunal ha estado y está
siempre muy promto a acudir a todo lo que fuere
de su servicio pero en quanto a la contribución
que nos piden nos pesa no poder darles gusto porque, a más de que quando nos halláramos con possibilidad el estar subordinados al ilustrísimo señor inquisidor general nos obligava a haverle de
pedir licencia para ello, en la ocasión presente es
tanta la cortedad de hazienda, assí por no tener el
real fisco la bastante para pagar los salarios como
por no poder cobrar lo que tiene, pues la mayor
parte que consiste en los censos de Rossellón, Empurdán, la Generalidad y otros ha años que no se
cobran y agora ay menos esperanças de poderlo
hazer, y los canonicatos no son bastantes aún
quando se cobrasen enteramente para la menor
parte de nuestros salarios y gastos del fisco que parece que estamos escusados, de manera que si esto
se continua será impossible el sustentarnos ni poder assistir por no tener otra hazienda de que vivir en este Principado que nuestro salario y este no
cobrarle. Y que assí suplicamos a sus // 519v // señorías nos tengan por excusados, y en quanto a las

guerra, com vostra senyoria veurà del paper que
en dita junta s’és disposat. Maurici Cornet, de la
vila de Puigcerdà, ha offert que si vostra senyoria
li ajuda ab la quantitat de dos milia lliures que se
obliga en muntar y armar una companyia de cavalls de número de sexanta, la qual muntada y
armada, se li pagarà a rahó de deu sous cada dia
de socorro a cada soldat; suplicam a vostra senyoria sia servit en lo sobredit aconsellar-nos lo
que devem obrar en major servey de Déu y conservació d’esta província, en que consisteix lo
major servey de sa magestat, que Déu guarde.»

familiares y commissarios ha dias que haviendo
sabido se les pedía esta contribución no les amparamos y hemos admitido sus peticiones ni firmas
de derechos.»
Diumenge, a XIIII. En aquest die, en la tarda,
juntaren ses senyories la Trentasisena per a tractar de las cosas de la província.
Dilluns, a XV. En aquest die, en la matinada, los
senyors deputats juntaren los brassos generals,
en los quals ademés dels atras continuats, assistiren y foren presents las personas dels tres estaments devall scrites, las quals prestaren lo jurament de fidelitat que encara no·l havian prestat,
y foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàsticha no·n comparegué ningú de nou. Per
lo estament militar, los senyors: Francisco Roset, donsell en la vila de Bega domiciliat, don
Joan Descamps, y per ell Francisco Valls, son
procurador, don Francisco Ros, y per ell don
Jayme Falcó, son procurador, Ignasi de Murat,
donsell, y per ell micer Francesch Camp, son
procurador; // 520r // per lo estament real, los
senyors: Pacià Bastida, prevere y rector de Vilanova, Bisbat de Urgell, síndich de Vilanova, de
las Avellanas, Santa Linya, Tartareu, Avallanes,
del bisbat de Urgell, y de Os, archiprestat de
Ager, Jaume Cadena, síndich de Arques Foradat, lo doctor fra Sebastià Fornés, prior de Rialp
y Vilamur, del orde de sant Joan, sínndich de las
Banelles, comanador de Barbens, Thomas Mas,
síndich del balle y síndichde Berida, bisbat de
Urgell, Gaspar Aguilera, síndich de Odena y de
Castellolí, Pere Reguer, síndich de las universitats de Concabella, Costrafranchs, Ossó y Gra y
de la baronia de Ribelles, substituït per Matheu
Vilalta, Joan Garau y Boffill, síndich de Castellvell, y del Moster, arcabisbat de Tarragona,
Joan Texidor, ciutadà honrat de Barcelona, resident en Figueres, y per ell Onoffre Morera,
son procurador, Jaume Puig, síndich de Balsareny, Moyal, Argensola y Serrasans, Jaume Serra, síndich de Pulinyà, don Joseph de Rocabertí, síndich de Riera, terme de Montoliu, y del
loch de Ardenya, sostituït per Jaume Bellver,
Agustí Borras, del loch de Gospi, síndich de
Comabella, // 520v // Alexandre Calaf y Soldevila, y per ell micer Joan Batista Rufes, son procurador, Pau Bellisser, síndich de Tivissa. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de hasienda y
Trentasisena se ha conferit lo àrbitre ab que de
prompte puga vostra senyoria cobrar tresentas
milia lliures per a poder acudir a las pagas dels
soldats auxiliars y dels demés y municions de

Resolució dels brassos: «Que sa senyoria, dels
senyors deputats pose en exequució los apuntament fets per la junta de hasienda ab lo paper
proposat, y que a Maurici Cornet se li estime y
accepte la offerta; y en respecte del paper legit
imprès en la vila de Madrit, que s·i satisfasse, ço
és, imprimint aquell ab las respostas a cada cap,
elegint-se personasa // 521r // idòneas per a la
resposta, la qual se fassa ab la major brevedat
possible attès que ab la proclamació de la ciutat
se ha satisfet bastantment a molts caps, y donada notícia plena del estat de la província y oppressions que pateix. Y que per bona direcció de
las matèrias se envie embaxada si aparexerà a sa
senyoria y Trentasisena a la Cort Romana, per a
informar a sa santedat del estat infelís y que de
la present resolució se fassa sabidor al savi Consell de Cent.»
Dimars, a XVI. En aquest die, entre deu y onse
horas de la matinada, vingué en la present cada
don Antonio Gregorio, francès, síndich de la
ciutat de Çaragoça, al qual hisqueran a rèbrer los
officials de la present casa, y los senyors oÿdors
lo hisqueren a rèbrer-lo a quatre o sis passas dins
la sala dels reys ab las massas devant. Lo qual entraren en consistori, y entrats se assentaren; y assentats, explicà y digué a ses senyories de paraula
com ell venia de part dels jurats de la ciutat de
Çaragoça y que tenia viu sentiment que no·s podia explicar ab paraula del estat en que estava lo
Principat y que·s posarian per medianers ab sa
magestat per a compondrer las cosas del Principat y que·s postrarian a sos reals peus. Y aprés
que hagué explicada sa embaxada, donà a ses senyories una carta dels dits jurats de Çaragoça, la
qual manaren fos assí cusida, signada de letra
A. E ses senyories respongueren que estimaven
molt la honra y mercè los feyen y que la rebrien
de que·s posassen per medianers ab sa magestat
per la composició de las cosas del Principat.
521v

Dimecres, a XVII. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats juntaren los brassos genea. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1946.

a. a continuació ratllat, los senyors.
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rals, en los quals adamés dels atràs continuats,
assistiren y foren presents las personas dels tres
estaments devall scrites, las quals prestaren lo jurament de fidelitat, que encara no·l havian prestat. Y foren los següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich no comparegué ningun; per lo estament militar, los senyors: don Luýs de Luria, y
per ell micer Francesch Llenas, son procurador,
don Francisco de Çacosta, y per ell micer Francesch Lenes, son procurador, don Joan de Pons
y de Escarrer, y per ell don Francisco Junyent,
son procurador; per lo estament real, los senyors: Pere Pi y Torres, síndich de Begur y loch
de Regencos y Seleja, Rafel Bonastre, prevere,
síndich de Masquefa, Francesch Balmes, prevere, rector de Santa Maria de Vilalleons, síndich
de dit Terme de Vilaleons y santa Eugenia de
Berga, Pere Solà, de Perefita, síndich de Rubió y
del Splot, Francesch Arrufat, síndich de Nalech,
Macià Pollinyà, síndich de Ciutadella, Miquel
Grimosachs, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, síndich de la parròchia de Monseny. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

haurà premeditat y li aparexerà se done rahó a la
ciutat, perquè ab tota conformitat se puga pèndrer resolució en lo que se haurà de respòndrer;
y que antes de reportar la resolució en los brassos estiga ajustada ab la ciutat, y ajustada, se reporte en brassos lo die de demà, per a que si
puga pèndrer la ressolució que convindrà; y en
lo demés se remeta al consell de guerra; y que
de esta resolució se done notícia al savi Consell
de Cent.»
522r

«Molt il·lustre senyor: Aÿr arribà en nostre consistori una embaxada de la ciutat dea // 522r //
Çaragoça, ab carta de dita ciutat que·s legirà a
vostra senyoria a qui suplicam mane premeditar
lo que devem respòndrer a dita ciutat y carta per
a que en la primera junta de brassos puga vostra
senyoria aconsellar-nos lo que aparexerà convenir y nosaltres acertar al major servey de las magestat divina y humana y beneffici de la província. En lo consell de guerra se ha conferit que·s
devia representar a vostra senyoria ser molt convenient mane vostra senyoria prohibir per tota
Cathalunya la axida o tratas de qualsevols provisions com són de blat y altres grans, vi, oli, cansalades y altres coses consemblants, y axí mateix
ferro, carbó, lenya y tota manera de fusta, salmitra, pòlvora, balas y metxa y demés pertrets de
guerra. Y asò ab graves penas y pèrdua de ditas
cosas, donant-ne la meytat al acusador y altres
penas arbitràries. També que·s prohibesca no
pugan portar provisions en las plassas occupades per los enemichs de la província, com són
Tortosa, Rosas, Coplliura y Rosselló, sots pena
de pèrdrer los vaxells o cavalcadures y mercaderias y altres penas arbitràrias. Suplicam a vostra
senyoria mane aconsellar-nos per a que ab major acert se alcanse la conservació de aquest
Principat y comtats».
Resolució dels brassos: «Que quant a la proposició de la embaxada de la ciutat de Çaragoça se
consulte ab la Trentasisena y del que aquella
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1948.
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En aquest die mateix, ses senyories juntaren la
Trentasisena, a fi y effecte de conferir y tractar
sobre lo contengut ab la proposició y resolució
presa en los brassos tinguts lo die present.
Dijous, a XVIII. En aquest die, los dits senyors
deputats juntaren la Trentasisena per a tractar
dels negocis corrents de la província.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, en la matinada, los senyors deputats juntaren los brassos generals, en las quals ademés de las atràs continuades, assistiren y foren presents las personas dels
tres estaments devall scrites, las quals prestaren
lo jurament de fidelitat que encara no·l havien
prestat, y foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich: lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona; per lo estament
militar, los senyors: don Ramon Xammar, populat en Gerona, y per ell Rafel Vivet, doctor en
drets de Gerona, son procurador, Lorens Font,
donsell populat en Gerona, y per ell lo dit Rafel
Vivet, son procurador, don Juseph de Queralt,
y per ell don Pedro Vila, son procurador; per lo
estament real, los senyors: Ramon Aragull, síndich de Ayguafreda, // 523r // Joan Lunell, ciutadà honrat de Gerona, y per ell Rafel Vivet, son
procurador, Francesch Prats, ciutadà honrat de
Gerona, y per ell lo dit Rafel Vivet, son procurador, Hierònym Vruges, ciutadà honrat dea Gerona, y per ell lo dit micer Rafel Vivet, son procurador, Joseph Bover, síndich de la vila de
Albons, lo doctor Antoni Tristany, síndich de la
vila de Ivorra, Baldiri Mir, síndich de Perelada,
Jaume Valls, canonge de Santa Maria de Manlleu, síndich de las universitats de Sahona, Torents y Fulla, terra de Conflent, Francesch Moret y Begur, síndich de la universitat del terme
de Palauçator, Rafel Boffill, doctor en drets síndich de la universitat del Castell y ballia de Verges, lo doctor Francesch Montagut, síndich de
Taradell y Viladrau, Francesch Adroban, síndich de la castanya, bisbat de Vich, Joan Antoni
Cotxes, síndich de Huytesa, de Caudier y Creu,
Pere Subirà, síndich de Caldes de Estarach, Antoni Miró, síndich dels lochs de la Cardosa y
Castellnou. Als quals fonch per ses senyories
a. a continuació ratllat, Barcelona.

parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Inseguint lo parer de
vostra senyoria en orde al que se ha de respòndrer a la ciutat de Çaragoça havem conferit esta
matèria // 523v // ab la Trentasisena, la qual per
est effecte hacem juntat dos vegades, y ab son
consell y parer havem premeditat la resposta
que·s legirà a vostra senyoria, la qual havem
conferida també ab las personas per la present
junta anomenades per est effecte, perquè uniformament estas dos casas responguessen a dita
ciutat de Çaragoça, suposat que la embaxada
explicada per lo síndich de dita ciutat de Çaragoça als senyors consellers y a nosaltres és de
una mateixa substància y effecte. En lo savi
Consell de Cent tingut lo die de aÿr se proposà
esta matèria hi·s resolgué que per ser negoci
tant grave y de tanta ponderació se remés a la
vintiquatrena de guerra la resposta fahedora a
dita embaxada ab referiment al savi Consell de
Cent. Y axí fins ara dita ciutat no·y ha presa resolució. Pensant nosaltres la pendria lo die de
aÿr havem diferit esta junta fins al die present
que·ns ha aparegut no diferir-ho més sens donar-ne rahó a vostra senyoria, a qui suplicam sia
servit aconsellar-nos lo que devem fer y més
convinga al servey de Déu, Nostre Senyor, de sa
magestat, Déu lo guarde, y beneffici universal
d’esta província.»
Ressolució de brassos: «Que attesa la gravedat
de la matèria y la attenció gran que demana la resolució d’ella y que lo ssavi Consell de Cent ha
comès lo respòndrer al fer de sa carta a la Vintiquatrena de guerra, la qual està ara congregada
per a discutir y conferir la matèria, que per ço los
senyors deputats sian servits diferir per ara la resolució que se ha de pèndrer sobre lo fet proposat fins que la Vintiquatrena de guerra hage donat son parer y representat aquell al savi Consell
de Cent, a fi que, aprés dit parer, se puga pèndrer més acertada resolució y acierto, que en lo
vot de la ciutat se ha dit que vuy se tractarà en lo
savi Consell de Cent esta matèria, que la resolució de ell servesca de proposició en los brassos
que·s tindran demà per aquest effecte que matèria tant grave és rahó // 524r // que la sapian tots;
y que d’esta ressolució se’n done notícia al savi
Consell de Cent perque sapia ab la uniformitat
que esta casa proceheix ab sa senyoria que és lo
que més convé per la conservació del Principat.»
Los quals brassos foren porrogats per ses senyories per a las vuit horas de la matinada del die següent. En aquest mateix die, ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar de la matèria
proposada resolta en los brassos tinguts lo die
de aÿr.
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Dissabte, a XX. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats juntaren los brassos generals en los quals ademés de las personas atràs
continuades assistiren y foren presents las personas dels tres estaments devall scrites, los quals
prestaren lo jurament de fidelitat, que encara
no·l havian prestat, y foren los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich no comparagué
ningú, ni menos de militars, més dels atras continuats; per lo estament real, los senyors: Barthomeu Avançó, síndich de Tagamanent, Joseph Stalella, síndich de Monells, Joan Romaní,
síndich del terme y Torra de Claramunt, Joan
Soler y Çabaters, ciutadà honrat de Barcelona,
en la vila de Castelló populat. Als quals fonch
per ses senyories, parlant lo senyor // 524v // deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Los senyors consellers y
savi Consell de Cent nos han fet a saber com en
dit consell celebrat lo die de aÿr se resolgué se
escrigués a la ciutat de Çaragoça la carta que·s
legirà a vostra senyoria en resposta de la que dits
senyors consellers han rebuda de la ciutat de
Çaragoça. També se legirà a vostra senyoria la
que nosaltres havem rebut dels senyors deputats
del regne de Aragó. Y axí mateix se llegirà lo
que la Trentasisena ha premeditat se déu respòndrer a la carta havem rebuda de dits senyors
jurats de Çaragoça per a que en rahó de dites
cosas se servesca vostra senyoria fer-nos mercè
aconsellar-nos lo que aparexerà més convenient
al servey de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat, Déu lo guarde, y beneffici universal d’esta
província.»
Ressolució de brassos. «Que la resposta a la ciutat de Çaragoça és molt cuerda y molt ajustada
al fi que·s pretén; que lo que offereixen los deputats del regne de Aragó mareix la mateixa estimació y agrahiment y que se’ls responga a sa
carta ab lo mateix styl se scriu a la ciutat de Çaragoça; y que de la present deliberació se’n
done notícia al savi Consell de Cent.»
Diumenge, a XXI. En aquest die, los senyors deputats ajuntaren la Trentasisena per a tractar
del reparo y defensa de las cosas de la provínciaa. // 525r // En aquest mateix die, en la tarda,
vingué en lo consistori de ses senyories musur
de Plesis Bisenson, embaxador del Christianíssim rey de França, lo qual era arribat en la present ciutat lo die de ayr, lo qual de part del
Christianissim senyor son rey explicà de paraula a ses senyories la embaxada o recaudo que
aportave, la qual oÿda li fonch respost que la
necessitat de la província era tal que havia oblia. a continuació dues cartes i una ressolució, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1948.
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gat a sa senyoria convocar-la tota, la qual un die
part altre se ajuntave, y que ells tractarian ab
dits brassos dita embaxada y que de la ressolució y assiento que·s pendria se’n donaria a Magarola a sa senyoria; y manaren en fos feta nota
en lo present dietari.
Dilluns, a XXII. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats juntaren los brassos generals, en los quals ademés de las personas atràs
continuadas assistiren y foren presents las personas dels tres estaments devall scrites, les quals
prestaren lo jurament de fidelitat que encara
no·l havian prestat y foren los següents, adverteix-se que per lo estament ecclesiàstich y militar no comparegué ningun de nou ademés dels
atras continuats y per lo estament real comparegueren los següents: Joan Civich, síndich de
Fons Caldes y Figuerola, Joan Pere Cuyró, síndich de Montamala, de Anglès y La Lacuna,
abadiat de Sant Miquel de Cuixà, Joan Casanova, studiant en theologia, de sant Feliu de Pallarols, substituït per Jacinto Casanoves, síndich
de dita vila // 525v // micer Joan Solà, síndich
del loch de la Donsell, bisbat de Urgell, Pau Escura, ciutadà honrat de Gerona, y per ell Anton
Martí de Gerona, son procurador, Hierònym
Fàbregues, ciutadà honrat de Gerona, y per ell
dit Antoni Martí, son procurador, Joan Escura,
ciutadà honrat de Gerona, y per ell dit Antoni
Martí, son procurador, Rafel de Raset, ciutadà
honrat de Gerona, y per ell dit Anton Martí,
son procurador, Rafel Campolier, ciutadà honrat de Gerona, y per ell dit Anton Martí, son
procurador, Francesch Gomar, síndich de Calff,
Antoni Font, síndich de la ballia de Bellver. Als
quals fons feta per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de hasienda y
de las trenta-sis personas se ha conferit si era
més convenient posar en exequució lo tornar lo
dret de galeras per la seguretat de la manlleuta
de las tres-centas milia lliures que vostra senyoria aconsellà y desliberà lo die de quinse del corrent més se prenguessen a censal a que se augmentàs lo dret del General a quatre diner per
liura no comprenent-hi las telas que ja paguen a
deu per cent y han considerat que en lo dret de
galeras se offeriran gastos de officials y altres dificultats en la exacció. Y en lo dit augment de
quatre diners per liura al dret del General no se
offereix gasto algú y és molt més fàcil la exacció
y ve a importar lo mateix que·s col·lectaria del
dret // 526r // de galeres, conforme la resolució
nos han feta los officials pràtichs de la casa del
General vindrà a importar quiscun any dit augment setse mília lliures franques. Y també apar
que axí per seguretat de las ditas tres-centas mi1108

lia lliures com per las que convindrà apèndrer
per avant a censal, se pot posar un sou per lliura
més en lo dret de la bolla de las casas de seda,
que se vindrà a igualar ab lo que paga tota cosa
de lana que aquest dret és més per los richs que
no per los pobres, y se judica que importarà
quiscun any la mateixa quantitat de setse milia
lliures. Y perquè ab més facilitat se tropia la
quantitat prompte se ha menester per pagar lo
exèrcit auxiliar officials y demés pertrets de guerra y per seguretat de las personas que dexaran
dits censals que continuen dits drets y talls fahedors fins a tant que sian quitats dits censals y pagat tot lo que se haurà gastat per dita guerra y
seràn pagades totas las pensions dels censals que
fa aquesta casa fins en aquell die que los gastos
de la guerra fan anar tant atressades. Y que assò
se ajuste ab tota seguretat dels qui dexaran dits
censals de modo que las matèrias no·s puguen
concertar que no se assente primer la total seguretat dels qui dexaran dit diner, perquè no és
rahó que reporten lo dany del beneffici tant
gran fan a sa patria suplicam a vostra senyoria sia
servit aconsellar-nos y deliberar lo més convenient.»
Ressolució dels brassos. «Que sa senyoria dels
senyors deputats sia servit manar posar en exequució lo paper de la Trentasisena si y conforme
en aquella està contengut, y per facilitar la dita
ampra de las // 526v // tresentas milia lliures segons la occasió demana sia servit sa senyoria
manar publicar crida ab las quals se digue y notifique que los dits drets nous que ara se imposan se entén hi·s té per cert importaran trenta
milia lliures ans més que manco; y que aquellas
axí col·lectant com arrendant sian deposades en
la taula de la present ciutat a fi y effecte de que
en primer loch sien pagades quiscun any las
pensions ab tota puntualitat, y lo restant sia per
a luÿr cada any la quantitat que sobrarà y que no
puga servir dit diner per a altre effecte sinó és
per pagar ditas pensions y luÿr lo preu de aquelles; y que de aquesta resolució se done notícia
al savi Consell de Cent. Y per advertiment se
diu a sa senyoria que no havent-li dificultat al
dit dret del General entren en aquell las cartas y
sombreros en las quals cosas vuy no·y ha dret
algú».
En aquest mateix die, ses senyories manaren donar per lo magnífich racional de la present casa
a totas las personas que asistiren en los brassos
generals que dit die se convocaren la declaració
feta per los theòlechs, ab la qual consta com lo
Principat pot y deu pèndrer las armas contra los
enemichs que volen invadir aquell; la qual manaren fos assí cusida, signada de letra B.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die no·s tingueren

brassos, per lo que plogué tot lo die. Y foren
porrogats per lo divendres pròxim.a
527rb

...per la subvenció de la guerra representam-o
tot a vostra senyoria, a qui suplicam se servesca
aconsellar-nos lo que més aparexerà convenir
acerca de las matèrias proposades.»
Resolució de dits brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats sia servit posar en exequució
tots los apuntaments fets per la junta de hasienda y guerra y tatxa de carruatge en lo modo y
forma estan en aquells contengut; y que ab pública crida tant en la present ciutat com en tots
los caps de veguerias se notifiquen las ditas cosas; y que de aquesta ressolució se’n done notícia al savi Consell de Cent».
Diumenge, a XXVIII. En aquest die, en la matinada, ses senyories juntaren los brassos generals,
en los quals ademés de las persones atràs continuades assistiren y foren present las personas
devall scrites, las quals prestaren lo jurament de
fidelitat, que encara no·l havian prestat; y foren
los següents y tots del estament real y no altres:
Joan Domènech, síndich de la ciutat de Urgell,
// 527v // lo doctor Rafel Avella, prevere síndich
de copons, Hierònym Ribas, síndich de Codorniu, micer Jaume Domènech, síndich de Palau y
Plegamans, lo reverent Joan Feliu, prevere síndich de Vilademat, Nicholau Negre, síndich de
Jorba, substituït per Joa Riba, síndich de dita
vila, Hierònym Ribas, síndich de Casa, substituït per Antoni Generès, síndich de dita vila. Als
quals fon per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo senyor de Plesis Besançon, enviat per lo christianíssim rey per lo
auxili de que necessitam, nos ha donat un paper
lo qual havem conferit ab las juntas de guerra,
Trentasisena, ab las personas anomenades per
los senyors consellers y aquellas ab la Vintiquatrena de guerra, al qual paper se ha respost ab altre, tots los quals se llegiran a vostra senyoria per
a que ab lo bon consell y parer de vostra senyoria acertem lo que més convé per a conservació
d’esta província en que consisteix lo servey de sa
magestat. Y també se ha conferit en la junta de
las trenta-sis personas lo modo de la exequució
de la manlleuta de las tres-centas milia lliures
que a quinse y a vint-y-dos del corrent mes delia. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1949. i també a continuació: Justificacio en conciencia de aver
pres lo Principat de Catalunya las amas, per a resistir als soldats, que de present la invadeixen y als altres que amenassan
invadirla. Barcelona. G. Nogués, 1640. 1 f. + 22 p. 281 x 138
mm. (ACA, Generalitat. Dietari N-46). Vegeu, també: BC:
F. Bon 51, 5175; BU: B. 54-1-17.
b. Manca un full en el manuscrit.
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berà vostra senyoria se prenguessen a censal. Y
ha aparegut que per a que se trobe dita manlleuta, se suplique a la ciutat de Barcelona fassa
fiansa y se constituesca principal en la dita manlleuta, consignant-li los nous drets del General
si y ab la forma que ab la embaxada que·s legirà
a vostra senyoria se conté; y que los artes de las
vendas y creacions de dits censals los fermem
nosaltres ab totaa // 528r // la seguretat que·ns
aparexerà convenir per la indempnitat de dita
ciutat y personas que dexaran lo diner, suplicam
axí mateix a vostra senyoria sie servit aconsellarnos lo que devem fer y obrar.»
Ressolució dels brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats sia servit, ab la major diligència possible, segons la necessitat demana, posar
en exequució lo que·s conté en lo paper fet per
los senyors deputats y juntas en ella mencionadas en respecte del que ha donat lo senyor de
Plesis Bisanson, ab que ab lo segon capítol de
dita resposta, allí hont diu «socòrrer a sos vehins
oppressos» diga «oppressos per lo mal govern
del ministres superiors» de que ja se ha donat
rahó a sa magestat, que Déu guarde, axí per la
Generalitat com per la ciutat. Y que la embaxada legida en los presents brassos se fassa al savi
Consell de Cent, al qual se done notícia de
aquesta resolució.»
En aquest mateix die, los senyors deputats, per
medi del doctor Hierònym Roig, sacristà major
y canonge de la Seu de Barcelona, don Francisco
Gravalosa y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, qui estava congregat, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En las juntas de brassos
tingudas a quinse y vint-i-dos dels corrent se
determinà que, per a poder acudir de prompte
als gastos de la guerra y particularment per poder pagar lo sou // 528v // als soldats auxiliars
que van arribant a la frontera, manlleva lo General tres-centas milia lliures a censal, prenent
per dit effecte diner comptant y effectiu o or, a
rahó de dotse lliuras deu sous la onsa, y plata a
rahó de divuit sous la onsa, obligant especialment per dits censals los drets que de nou se
han imposat de parer dits brassos, que segons
relació dels officials del General importaran alguns quaranta mil scuts cada any, y també las
tatxats se estan fent y faran, y generalment los
demés drets; y havent conferit ab la junta de las
trenta-sis personas y ab los brassos los modos
per facilitar dita manlleuta, per a poder tenir lo
dit diner ab la prestesa que la necessitat demana,
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1950.
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los ha aparegut que lo medi més efficàs y breu
per alcansar aquest fi és que vostra senyoria nos
fes mercè de fer fiansa y constituir-se principal
pagador per la Generalitat en tots los censals
que·s manllevaran fins a la dita quantitat de trescentas milia lliuras, y que per indempnitat de
vostra senyoria los deputats del General de Cathalunya assignen y consignen a la ciutat los dits
drets novament imposats, perquè del procehit
d’ells se paguen cada any las pensions de dit
censal. Y lo que restarà servesca per luyció y quitació de aquell.Y se done tota altra seguretat, si
aparexerà necessari, a coneguda de vostra seyoria de las personas que per aquest effecte anomenarà los deputats del General de Cathalunya.
Inseguint dit vot y parer suplican a vostra senyoria sia servit fer al General la fiansa sobredita,
tenint attendència que estava tota la província
en un cas apretadíssim per no haver-hi diners no
sols per los soldats auxiliars però ni per municions, salaris de cabos y altres gastos de la guerra, no obstant hi consuman // 529r // tot lo diner los entra dels drets del General y bolla y
dèbit de la casa. Y que la defensa que·s preparà
és principalment per aquesta ciutat, contra la
qual vehem més irritats los ànimos dels ministres y inclinada la invasió, com li consta a vostra
senyoria ab diferents cartas y avisos, a la qual és
impossible poder socòrrer promptament sens
fer-nos vostra senyoria aquesta mercè; y sentirian molt dits deputats que per falta de diner no
poguessen acudir a la defensa de aquesta ciutat
y de tota la província, confian de vostra senyoria
que com a cap y part tant principal de aquella
los farà aquesta mercè, pues d’ella no pot resultar dany a vostra senyoria y serà redimir aquesta
ciutat y tota la província.»
A la qual embaxada respongueren los senyors
consellers que·u tractarian ab lo savi Consell de
Cent, y que de la resolució se pendria en donarian avís a sa senyoria dels senyors deputats. En
aquest mateix die, los senyors deputats, per
medi de Francesch Joan de Vergós, donsell, y
Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren un recaudo al molt il·lustre Capítol de
la Seu de la present ciutat suplicant a sa senyoria
fos servit fer pregàries per las cosas corrents, que
tant importan per la pau y quietut de la província, lo qual recaudo explicat per los dits en nom
de sa senyoria fonch respost per dit molt il·lustre Capítol que ells ho tractarian y que de la resolució se pendria en farian sabidors a dits senyors deputats.
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Dimecres, a XXXI. En aquest die, en la matinada,
ses senyories juntaren los brassos generals, en
los quals, ademés de les persones dels tres estaments atràs continuades, assistiren de nou los
devall scrits, y prestaren lo jurament de fidelitat,
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que encara no·l havian prestat, y foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich no
comparegué ningú; per lo estament militar, los
senyors: Ignaci de Murat, domiciliat en la ciutat
de Urgell, Francisco de Murat, Thomas de Banyoles, y per ell don Francisco de Onís y de Vallgornera, son procuradora // 530r // Jacinto Vilosa, donsell, y per ell don Joan de Maximon, son
procurador, Miquel Joan de Trago, donsell, y
per ell don Damià Janer, son procurador, don
Miquel Trago, y per ell lo dit don Damià Janer,
son procurador, Miquel Bendicho y de Brescon, donsell de la ciutat de Çaragoça, y per ell
don Jacinto Descallar, canonge de la Seu de
Barcelona, son procurador. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: A vostra senyoria se llegirà un paper nos ha enviat la excel·lentíssima
senyor duquessa de Segorb y de Cardona, juntament ab còpia de una carta de sa magestat, Déu
lo guart, per a la dita senyora duquessa y la embaxada que de part dels senyors consellers y savi
Consell de Cent havem rebuda aquest matí.
Proposam-ho tot a vostra senyoria, a qui suplicam se servesca aconsellar-nos lo que més aparexerà convenir al servey de Déu, Nostre Senyor,
de sa magestat y beneffici d’esta província.»
Ressolució dels brassos: «Attesa la gravedat de
la matèria y que aquella requereix molt premeditada resolució, y que acerca del paper de la excel·lentíssim senyora duquessa de Cardona y
carta de sa magestat, que Déu guarde, hi ha en
aquella algunes // 530v // paraules dignes de
ponderació, a les quals se necessita de satisfer-hi
y considerar-les ab molta attenció, que per ço
sie servit vostra senyoria manar comètrer la sensura de dits papers a la Trentasisena, per a que
sensurats y premeditats aquells, mane sa senyoria proposar-los en los brassos quant aparega
bé, y que·s exequute promptament lo enviar las
rehenes y procurar entren los auxiliars ab la major brevedat possible. Y pus sa senyoria té experimentat lo quant va obrant la ciutat en procurar tinga sa senyoria diner per al gasto de la
guerra se adverteix a sa senyoria se servesca diligenciar ab tota puntualitat y cuydado la exacció
y cobrança de las tatxas fetes, offerint la ciutat la
mateixa uniformitat que sempre».
En aquest mateix die, los senyors deputats reberen en lur consistori, de part dels senyors consellers, per medi de Francesch Joan de Vergós,
donsell, y Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona, la embaxada del tenor següent:
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1953.

«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent,
lo die de aÿr, attenent al que vostra senyoria fou
servit manar-li ab embaxada en scrits que·s legí
en dit consell a vint-y-vuit del corrent, ha deliberat que ab la indempnitat y special obligació
del nou impòsit allí mencionada, y ab las clàusulas que aparexerà als senyors consellers y quatre
persones per esta matèria anomenades y magnífichs advocats d’esta casa haver-si de posar, fassa
fermança aquesta ciutat en lo censal de tres-centas milia liures que vol emprar vostra senyoria,
per lo qual effecte // 531r // ha firmat sindicat al
magnífich clavari, y que tot lo que obrarà de dit
nou impòsit, pagades primer las quinse milia
lliures que importaran las pensions de dit censal, cada any hage y dega dit magnífich clavari
convertir en luycions del mateix censal, y que
no pugue vostra senyoria levar la tatxa general
que imposaran los tres brassos fins que sie dit
censal totalment luyt extint, y fent dit Consell
molt particular estimació de la honra y mercè és
estat servit fer-li en orde a la nominació fahedora de les persones per las renes. Però considerant que estas matèrias comprenen principalment lo interès de tota la província y que en esta
rahó com per vostra senyoria fer esta elecció suplica a vostra senyoria sie servit fer-la, que és
ben cert serà qual convé y demanen matèrias
tant graves que la ciutat la tindrà per molt acertada. Y axí mateix ha deliberat se donàs notícia a
vostra senyoria de un paper que ha enviat als
consellers la senyora duquessa de Cardona y còpia de una carta de sa magestat en resposta de la
que sa exel·lència li escrigué per las matèrias corrents, que·s legiran a vostra senyoria, a qui suplica esta ciutat mane conferir la matèria en
aqueixa casa, y del que manarà dispos sobre ella
donar notícia als senyors consellers y Vintiquatrena de guerra, per a que per las dos casas se
prenga uniforme resolució, offerint a vostra
senyoria la mateixa correspondència.»
E ses senyories, oÿda la dita embaxada, respongueren que lo que sa senyoria y lo savi Consell
de Cent obrava en favor del Principat era cosa
que ja may lo Principat podria dexar de tenir-ho
en perpètua memòria, y que no menos esperava
de sa senyoria, y que lo consistori y lo Principat
acudiran en lo que sia de gust de la ciutat ab
tota puntualitat.
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Dissabte, a III. En aquest die, en la matinada,
ses senyories juntaren los brassos generals, en
los quals, ademés de les persones dels tres estaments atràs continuades, assitiren de nou los
devallscrits, los quals prestaren lo jurament de
fidelitat, que encara no·l havian prestat. Y foren
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàs1111

tich, los senyors: fra Alfonso de Truxillo, del
orde de Sant Benet, abat de sant Feliu de Guíxols, y per ell fra Plàcido Riquer, monjo de Nostra Senyora de Montserrat; per lo estament militar, los senyors: March Antoni de Vedrenya,
donsell, y per ell Luys de Boix, son procurador;
// 532r // per lo estament real, los senyors:
Hierònym de Castells, ciutadà honrat de Barcelona, y per ell Luýs de Boix, son procurador,
Joan Balguer, ciutadà honrat de Barcelona, per
ell dit Luýs de Boix, son procurador, Joan Francesch Gualdo, síndich de Cavavi, substituït per
Barthomeu Puig, síndich de dita vila, Salvador
Coromines, síndich de Ses Rovires, substituït
per Pau Tord, síndich de dita vila; Benet Sunyol, síndich de Sanct Andreu de la Barca, de
Sant Pere de Abrera, substituït per Salvador Corominas, síndich de ditas universitats, Pere Pau
Tort, síndich de Martorell, Pau Soler, síndich
de Vall de Àneu, Miquel dels Munts, síndich de
Esquirol. Als quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: De las parts de Tortosa
tenim rebut los avisos que·s legiran a vostra senyoria, y advertim que als vint-y-dos y vint-yquatre de setembre fou vostra senyoria servit
deliberar que se occupàs a la ciutat de Tortosa si
era possible, y que no assistint dita ciutat de
Tortosa als senyors deputat real y conseller en
cap de Barcelona y no estant a lurs òrdens fossen los renitents cridats per enemichs de la pàtria y confiscats tots sos béns // 532v // per lo
gasto de la guerra y desensiculats de la casa de la
Deputació, y ells y sos decendents inhàbils per a
sempre de ser inseculats, y que no és estat possible a dits senyors deputats y conseller occuparla, per la resitència han trobat en dita ciutat, ni
menos han obehït orde algú de dits senyors, per
lo que estan las cosas de aquella part de Tortosa
en lo dit estat que refereixen dits avisos. També
havem rebut carta del senyor deputat militar del
que los soldats de Rosselló han obrat després de
la retirada de Illa, que és lo que·s conté en lo capítol de sa carta, que·s legirà, y axí nosaltres,
considerant lo estat de las cosas d’esta província
y quant apressa corren en ruÿna d’ella y nostra,
procuram diligenciar ab tota puntualitat lo que
vostra senyoria ha desliberat y aconsellat, y per
ço tenim ja apunt vint mília lliures per enviar-les
en Rosselló per pagar los soldats y cabos auxiliars, que tenim avís estan ja a la frontera, y orde
per a que entren, y tenim mil y vuit-centas liures
apunt per a pagar la primera mesada a las personas que han de anar per rahons al rey christianíssim com tenim offert, per quant havem deliberat ab consell de la junta de guerra y Trentasisena donar a cada hu, lo primer mes, dos-centas liures, y los subsegüents, cent lliures. Y axí,
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sols reste difficultat que de algunas personas
que judicam serian a propòsit per a ditas rehenes havem entès no acceptarien lo que seria
gran dany y en prejudici de la província. Per ço
ha aparegut que la dita elecció se fassa ab orde
exprés de vostra senyoria, per a que ningú se excuse y no se dilate en manera alguna lo ingrés
dels auxiliars, pus en ells consisteix nostre reparo y conservació de nostre Principat. // 533r //
Lo senyor conseller segon nos donà en los últims brassos la suplicació que·s legirà a vostra
senyoria, y nos digué la·y havian donada los senyors síndichs en casa de la ciutat per a que la·ns
donàs, en orde del que representam a vostra
senyoria que tots los senyors síndichs que vuy
són absents d’esta junta de braços se’n són anats
ab licència de la junta de guerra, a qui lo condir
o negar o semblants licèncias estàa. Lo reverendíssim senyor bisbe de Solsona nos instà se li
concedesca licència per anar a la cort de sa magestat, que Déu guarde. Representam a vostra
senyoria tot lo sobredit, del que resulta lo estat
en que tenim la província, y perquè conste a
vostra senyoria de nostras diligèncias y qualsevol succés no corre per nostron compte suplicam a vostra senyoria sia servit manar considerar-ho y aconsellar-nos lo que devem obrar, que
ab lo madur parer y consell de vostra senyoria
esperam acertar lo més convenient, en beneffici
de la província y conservació de aquella en servey de las magestats divina y humana.»
Ressolució dels brassos. «Que per quant la ciutat de Tortosa, en exequució de las deliberacions fetas per ses senyories a vint-y-dos y vinty-quatre de setembre proppassat, no han assistit
als conseller en cap de la present ciutat ni als
senyor deputat real, ni han seguit los òrdens de
aquells, ans bé, han obrat lo contrari, fent las accions a sa senyoria notòrias, que per ço, esta tarda mateixa sian cridats per enemichs de la pàtria
y seperats del present Principat y confiscats tots
los béns dels habitants en dita ciutat y de altres
confederats // 533v // ab ella, y aplicats als gastos
de la guerra y desenseculats per a sempre de la
casa de la Deputació, y sos descendents inhàbils
per a sempre de ser inseculats ni pagar de officis
ni beneficis de la Generalitat, exceptuant-ne las
personas que contarà a sa senyoria y Trentasisena ésser estats y ésser affectes y leals a las cosas
de la província. Y en quant a las rahenes, que
promptament sien anomenades y enviades
aquelles per sa senyoria, ab los salarisb que té
disposats, y en cas de recusació, lo que no·s
creu, sien aquells tals desenculats de la casa de la
Deputació capturats y confiscats sos bens, y encontinent anomenats altres en loch de dits reni-

tents; y que se envien las vint milia lliures té sa
senyoria apunt per a Rosselló per lo effecte contengut en la proposició. Y que acerca del senyor
bisbe de Solsona, síndichs y avisos del senyor
comte de Savalla, se cometa a sa senyoria dels
senyors deputats y trenta-sis personas y junta de
guerra per a que, premeditades dites cosas,
prenga laa resolució los aparexerà més convenir
en beneffici de la província sens referiment algú.
Y axí mateix, que sia sa senyoria dels senyors deputats servit proposar a la junta estigan a la obediència y ordes de sos cabos, de la manera que la
milícia ho demana axí en obehir ordens y castigar als renitents y que dexan los puestos y posar-o lo parer de dita junta en exequució, encarregant a sa senyoria que una cosa y altra, axí lo
contengut en lo present vot com lo deliberat en
altres braços, se pose ab tot effecte en exequució, que esta és la acció pròpia de sa senyoria,
com dels braços lo deliberan. Y que en quant a
la lletra que comensa: «La vinguda de los Veles»
etcètera, sia aquella remesa a las trenta-sis personas, per a que asseguradesb // 534r // que té algun fonament, donen lo premi que a sa senyoria
de dits senyors deputats y a dita junta serà ben
vist a qui descubrirà lo auctor d’ella ab pública
crida, y que de la present resolució se done rahó
al savi Consell de Cent.»
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories,
inseguint la dita resolució de brassos, manaren
publicar per desanemichs de la pàtria als de la
ciutat de Tortosa, per la present ciutat de Barcelona, ab veu de trompetas, com largament és de
vèurer en ditas cridas, las quals estàn continuades en lo registre corren, a las quals se ha relació.
En aquest mateix die, en la tarda, se féu la passada de la professó del Corpus per la present ciutat, per lo que lo endemà se havia de fer la professó, que fins dit die lo temps no havia donat
loch per a fer-se dita professó, per trobar-se Cathalunya ab las armas a las mans per a lur defensa.
En aquest mateix die, tocades les oracions, tots
los ciutadans feren alimàries, de tal manera que
fonch ballesa lo passejar la ciutat, a lahor y honra
del Santíssim Sagrament tantas vegades cremat
en lo Empurdà per los eretges soldats castellans
que nostron rey tenia en lo Principat y comtats,
que Déu permetia acaben sa vida en virtut de la
excomunicació y maledicció contra ells publicada, com ja comensan, confiant que Déu omnipotent nos donarà victòria contra d’ells, per defensa del qual agravi està la província // 534v //
ab les armes, ab ànimo de pèrdrer la vida contra
qualsevols enemich de nostra pàtria, als quals ab
gran ànimo estam aguardant.
a. la interlineat.
b. a continuació una carta i un capítol d’una carta, transcrits a l’Apèndix 6, pàg. 1954.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació ratllat, ab los salaris.
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Diumenge, a IIII. En aquest die, entre las duas y
tres horas de la tarda, partiren consistorialment
de la present casa los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors, y los senyors deputats militar y
real absents de la present ciutat, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació. Y ab dit acompanyament anaren a la
Seu, ab los porters y masses devant. Y arribats a
la iglésia pujaren dalt en lo altar major, y aprés
de feta oració al Santíssim Sagrament, se assentaren en los banchs de vellut a la part de la epístola, estant los senyors consellers a la part del
evangeli, fent la deguda cortesia a dits senyors
consellers. Y al cap de poch comensà a axir la
professó de Corpus que dit die se féu que per
occasió del alvorot que en lo die de Corpus succehí en la present ciutat, se dexà de fer dita professó y fins dit die no se era poguda fer, per lo
que es notori a tothom. Anà dita professó disposada ab la forma següent: primerament diablots, trompetas, atabals y menestrils, aprés las
confrarias per son orde ab sas banderas, aprés las
creus y monastirs, lo clero y dignitats, axí de la
dita ciutat ab ses capas, anaven devant de la
custòdia los verguers de dits senyors deputats
ab les masses altes, aprés los dels senyors consellers, aprés la custòdia, portant las // 535r // varas del tàlem los senyors consellers y pròmens,
aprés venian los senyors bisbes de Barcelona, de
Gerona, Solsona y Vich, tots de filera, vestits ab
las insígnies pontificals, anant en lo mig lo senyor bisbe de Barcelona, a mà esquerra lo de Gerona y a mà dreta lo senyor bisbe de Solsona, y a
mà esquerra del senyor bisbe de Gerona lo de
Vich. Aprés venian los cavallers, que eran sinquanta-y-sis fileras, ab ses atxes blanques, y
aprés lo protector del bras militar don Francisco
Vilalba y a sa mà dreta lo comte Tares, fent los
dos cap del bras, y aprés venian los senyors deputats ecclesiàstich y oÿdors ab ses atxes en las
mans. Fonch cosa de vèurer. Fas nota que en
dita professó no·y assistí lo excel·lentíssim senyor marquès de los Veles, elet per sa magestat
de virrey y capità general de aquestos Principat
y comtats, qui encara no era entrat en Cathalunya, ni tampoch y assistiren los doctors del
consell real, estavan desganats de malencolia.
En aquest mateix die estigué patent lo Santíssim
Sagrament en la Seu, hont fonch celebrat un
grandiós offici a sinch cors. Digué de Pontifical
lo senyor bisbe de Barcelona. Predicà lo senyor
bisbe de Solsona, los bisbes de Gerona y Vich lo
oÿren. Estigué dita iglèsia tant plena de gent
que no·y cabia ningú. Tot se feu en desagravi
del Santíssim Sagrament, per lo que dos vegades lo havian cremat los soldats de sa magestat.
535v

Dilluns, a V. En aquest die, ses senyories, en la
tarda, juntaren la Trentasisena, en la qual se legí
lo privilegi de lochtinent y capità general que sa
1113

magestat havia fet mercè al senyor marquès de
los Veles de aquest Principat y comtats. Hi·s
discorragué largament acerca de la admissió de
aquell, y també se tractaren de altras cosas concernents lo beneffici de la província. En aquest
mateix die estigué patent lo Santíssim Sagrament en la Seu. Celebràs lo offici a sinch cors,
com lo die de ayr. Digué de pontifical lo senyor
bisbe de Gerona. No·y assistiren al offici los
senyors consellers y los senyors deputats per lo
que estigueren accupats per negocis de la província. Predicà lo reverent pare fra talis Pedroa
Quenca, del orde de sant Francisco de Paula;
referí moltas alabans dels cathalans. En aquest
mateix die, tocades las oracions, se proseguiren
las alimàries, com las dos nits passades. Fonch
cosa de vèurer, tot en alabansa del Santíssim Sagrament, que sie beneÿt y loat per a sempre. En
aquest mateix die, ses senyories, inseguint la úiltima ressolució dels brassos, y posant en exequució lo contengut en aquella, nomenaren en
rahenes las personas contengudes en lo memorial que·s del tenor següent:
«Memorial de las personas que los senyors deputats, // 536r // en virtut de la última resolució
presa en los brassos generals tinguts en la present casa, a tres del corrent, ab consell y parer de
la Trentasisena, han anomenat, per rahons, per
anar al christianíssim rey de França, las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo doctor Diego
Jover, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona,
don Lorens de Barutell, canonge de la Seu de
Urgell, lo doctor Joan Batista Vila, canonge de
la Seu de Barcelona; per lo estament militar, los
senyors: don Francisco Gravalosa y Amat, don
Joseph de Pons, Baró de Ribelles, don Garau
d’Oms y Santmartí; per lo estament real, los
senyors: Jaume Bru, Diego Monfar y Sorts, Dimas Çafont, ciutadans honrats de Barcelona.»
Dimars, a VI. En aquest die també estigué present lo Santíssim Sagrament en la Seu, ab la mateixa solempnitat que los dies abans. Digué de
Pontifical lo senyor bisbe de Vich, predicà lo //
536v // pare fra talisb Salas, del orde de Sant
Agustí, de nació cathalà, per advertiment se diu,
y no és ipèrbola, que ja may hi po·y haver hagut
predicar que hage tingut tal auditori, que dins
la Seu no s·i podia entrar de ninguna manera.
Tornà per la causa dels cathalans, com de un
tant gran predicador se esperava. En aquest mateix die ses senyories, inseguint la resolució presa en los últims brassos generals tinguts en la
present casa, manaren publicar per los lochs
acostumats de la present ciutat unas cridas, offea. Pedro afegit posteriorment,amb altre lletra.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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nas ab lo privilegi de lochtinent y capità general
en aquestos Principat y comtats en favor de dit
senyor marquès de los Veles los ha aparegut ho
proposassem a vostra senyoria, com ho fem, per
a que de vostra senyoria esperam lo acert en
cosa tant ponderosa en mayor servey de las magestats divina y humana y per conservació d’esta
província.»

rint ab ellas que qualsevol persona que describís
qui havia scrita una carta, en la qual hi havia las
paraulas següents, y que de pecunias de la Generalitat li serian donades y pagades sinch-centas lliuras, com largament és de veurer en ditas
cridas en lo registre corrent.
Capítol de dita carta: «La vinguda de Veles farà
efecte sens falta ab nostra diligència, encara que
siam tant pochs. Convengue vinga de qualsevol
manera y destorbar la entrada del francès y los rahenes, en que sia dexar-se tallar de la capa molt
bon tros, que no li importa a sa magestat, que
Déu guarde, venjarse aquest any, que en tot
temps li estarà bé; y com més estos estaran descuydats, y entretant anirà prevenint-se la armada
de Nàpols que porà venir a no pensar, y lo exèrcit
per terra, encara que estiga lluny de assí, que assò
serà medi únich per enganyar estos bribons. Y ja
nos podeu encomanar cartes, sinó és sota plech
de la Duquessa sia puntual a la junta. Déu a vostra mercè guarde al present de novembre, 1641»a
537r

Dimecres, a VII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories ajuntaren los brassos generals, en
los quals, adamès de les persones dels tres estaments atràs continuades, assistiren de nou los
devall scrits, los quals prestaren lo jurament de
fidelitat, que encara no·l havian prestat. Y foren
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàtich
ni militar no comparegué ningú de nou, y per lo
estament real, comparegueren los següents:
Agustí Borràs, síndich de Guaspi, Gabriel Nogués, síndich de Verdú, substituït per micer
Joan Martí Balsells, Jaume Blancafort, prevere
síndich de La Garriga, Hierònym Traginer, notari síndich de la vegueria de Ripoll, Joseph
Sangenís y Jacinto Roig, síndich de Montblanch, lo doctor micer Feliciano Gasch, síndich del loch de la Manresana, de la vegueria de
Cervera, Joan Antoni Cotxes, síndich de la universitat de Anyer, bisbat de Elna. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

Ressolució dels brassos. «Que attès la matèria
proposada és de la gravedat y pès se dexa considerar, la resposta de las cartas en los presents
brassos legidas sie comesa a la Trentasisena y altres personas aparega a sa senyoria dels senyors
deputats convenir, per a que premeditada dita
resposta per dita Trentasisena y demés persones
mane sa senyoria dels senyors deputats legir-la
en brassos, per a que se prenga la resolució més
convenient, y que las rahenes anomenades per
vostra senyoria se partescan vuy mateix, attès
que en la tardança hi ha molt gran perill. Y que
de la present ressolució se fassa sabidor lo savi
Consell de Cent».
538r

«Molt il·lustre senyor: Havem rebut de sa magestat, que Déu guarde, la carta que·s legirà a
vostra senyoria y juntament ab altra del senyor
marquès de los Veles, y en orde al que contenen
havem rebut embaxada // 537v // de la ciutat de
paraula, dient-nos que lo savi Consell de Cent
havia pres resolució que la resposta fahedora a
ditas cartas se cometés als senyors consellers y
Vintiquatrena de guerra, per a que conferida la
matèria ab nosaltres y Trentasisena, se fes la resposta ab referiment al Consell de Cent, havemho tot proposat a la junta de las trenta sis persoa. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1954.
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Divendres, a VIIII. En aquest die, tocades les
oracions, vingué en lo consistori de ses senyories Francesch Joan de Vergós, donsell, enviat
per los senyors consellers ab recaudo de sa senyoria per a dits senyors deputats, dient a dits
senyors deputats com dits senyors consellers,
per medi de la guarda de Monjuïch, havian sabut com se amostraven vint-y-duas galeras y set
bergantins de castellans, les quals, segons se entenia, volian cremar y abrassar la costa de Cathalunya, y que sa senyoria se servís despedir
propri donant avís a tota la costa de la part de
llevanta. Y respongueren a dit senyor Vergós
que estimaven lo avís los feyen a saber dits senyors consellers y que de prompte enviaren propri. Y encontinent manaren despedir las cartas y
al que lo correu pujave a cavall la ciutat tirà dos
pesses de artilleria ab bala. Y encontinent se
tocà a rebato ab la campana de consell Tomasa,
y trompetas y atambors per los carrers, que en
un punt tota la gent estigué ab armes. Hisqueren dotse companyias a Monjuïch, que eran dos
mil hòmens. Tots los puestos de Barcelona estavan guarnits ab las companyias y altra gent de la
ciutat, hont estigué tota la nit y a la matinada se
tingué avís que eren passades. Adverteix-se que
la gent estava tant animosa que hagueren peleat
valentment, que a tots pesa no desembarcassen
per poder venir a las mans. Los mercaders, ab
sos cavalls, que eren sexanta, bateren per levant
y per ponent la estrada. Fonch cosa de considerar. En aquest mateix die, ses senyories scrigueren la carta baix scrita al christianíssim rey de
França, las quals se’n aportan // 538v // los rahea. a continuació ratllat, y que sa senyoria se servís.

nes que lo endemà havian de partir, la qual és
del tenor següent:
Còpiaa de la carta enviada al rey christianíssim
per part dels deputats. «Sacra cesàrea y real magestat: No podem cumplidament explicar lo
quant resta esta província hi·s confessa obligada, y nosaltres en nom d’ella, a la mercè y favor
que vostra magestat és estat servit manar-nos fer
en lo auxili militar en occasió tant oportuna, de
que besam a vostra magestat ses reals mans, assegurant a vostra magestat que de aquest singular beneffici restarà perpètua memòria en tot
aquest Principat y comtats, per a que los presents y nostres successors la tingan de servir a
vostra magestat en tot lo que serà servit manarnos emplear en son real servey, com més largament aquesta nostra voluntat y affecte y lo estat
d’esta província explicaran a vostra magestat
don Lorens de Barutell, canonge de la Santa
Iglésia de Urgell, don Francisco Gravalosa y
Amat, baró de Castellar y Jaume Bru, ciutadà
honrat de Barcelona, suplicam a vostra magestat
sia de son real servey manar-los donar grata audiència, fè y crèdit en tot lo que per part nostra
explicaran a vostra magestat, que·u rebran a singular gràcia y mercè de la real mà de vostra magestat, cuya christianíssima y real persona nostre
senyor guarde de larchs anys, com la christiandat ha menester. Barcelona, y novembre, a 9 de
1641.»
Dissabte, a X. En aquest die partiren de la present
ciutat las nou persones que ses senyories, en virtut de la resolució dels brassos generals, // 539r //
havien anomenades en rahenes per al christianíssim senyor rey de França. Déu los done bon
camí, estada y tornada, attès tot se obra en beneffici de la província, ab dos instruccions que són
del tenor següent:
«Instrucció per los senyors deputats feta y lliurada als senyors doctors Diego Jover, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, lo doctor
don Lorens de Barutell, canonge de la Santa
Iglésia de Urgell, lo doctor Joan Batista Vila, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, don Francisco Amat y Gravalosa, don Joseph de Pons,
baró de Ribelles, don Garau de Oms y Santmartí, Jaume Bru, Diego Monfar y Sorts y Dimas Çafont, anomenats per los molt il·lustres
senyors deputats per anar en França en rahenes:
Primerament se conferiran en la vila de Figueres,
a hont se troba lo senyor deputat militar, y entraran en França quant dit senyor deputat militar
los ordenarà, seguint en tot los òrdens los donarà. 2o Posats en França, estaran en lo loch
ahont los ministres del rey christianíssim los ora. còpia ... deputats interlineat al marge esquerre.
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denaran, que segons nos digué de paraula lo senyor de Plesis y Besançon serà en Tolosa o en Paris, y quant seran al loch se·ls assenyalarà, desde
assí se·ls donarà orde del que hauràn de fer. 3o
Arribats a la ciutat de Tolosa, al loch que se·ls assenyalarà, obriran un plech se’n aportan, ahont
trobaran lo orde del que hauran de fer. // 539v //
4o Nos donaran avís de las cosas de França y tot
lo que·ls succehirà molt permenor. Dattus en
Barcelona, a X de novembre, MDCXXXX.»
«Instrucció per al senyor Jaume Bru, donada
per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya: Primo. Se li entregarà un
crèdit de dos mil y set-centas lliures, de les quals
se pagarà a ell mateix y a las altras personas que
van en França per rehenes cent lliures cathalanes cada mes, o lo valor de aquelles, comensant
a pagar, als que pendran altra mesada del senyor
deputat militar, a sinch del mes de janer, y als
qui no la pendran als sinch del mes de desembre
propvinents. Dada en Barcelona, als X de novembre, MDCXXXX.»
Diumenge, a XI. En aquest die, los senyors deputats juntaren la Trentasisena, en la qual se
tractà de la resposta se havia de fer a las cartas de
sa magestat y marquès de los Veles, acerca de la
nominació de virrey feta per sa magestat en favor de dit marquès de los Veles.
Dilluns, a XII. En aquest die, en la matinada, ses
senyories juntaren los brassos generals, en los
quals, ademés de les persones // 540r // dels tres
estaments atràs continuades, assistiren y foren
presents los devall scrits, los quals prestaren lo
jurament de fidelitat, que encara no·l havian
prestat; y foren los següents, ço és, per lo estament militar, los senyors: Joan Pau Areny y Armengol, de la vila de Tremp, Pere Cavaller,
donsell, y per ell lo doctor Joseph Claresvalls,
prior de Santa Anna, son procurador; per lo estament real, los senyors: don Juseph de Rocabertí y Pau, síndich de Marcoval, Montserrat
Sayz, síndich de Toralló, de Fogaroles, de Savasona y Tavarset, Diego Vidal, síndich del terme
de Sant Nicholau del Frexer, Ramon Chivelli,
ciutadà honrat de Barcelona, y per ell lo doctor
Joseph Claresvalls, prior de Santa Anna, son
procurador. Al qual fonch per ses senyories,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de trenta-sis
personas s’és conferit lo paper de la excel·lentíssima duquessa de Cardona y còpia de la carta de
sa magestat, Déu lo guarde, comforme lo deliberat per vostra senyoria a 31 del passat, y se ha
ordenat lo paper que vostra senyoria oyrà. També se són conferides las cartas de sa magestat y
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del excel·lentíssim marquès de los Veles, y vist
lo privilegi ab la // 540v // mateixa junta y personas eletas per la ciutat, y ha aparegut se deu restituhir dit privilegi y respòndrer que estant la
província invadida per la part de Rosselló, Tortosa y Lleyda y amenesant-lo novas invasions, és
del mayor servey de sa magestat que·s diferesca
lo jurament de nou virrey fins a tant que gosa la
pau y quietut tant desijada, puis la justícia se és
sempre administrada y se administra vuy per ministres. Y en nom de sa magestat suplicam a vostra senyoria que en lo sobredit nos aconselle lo
que devem obrar en major servey de nostre senyor, de sa magestat y conservació de la província.»
Resolució dels brassos. «Que pus està posat en
costum en tots los regnes respòndrer la exequució dels òrdens de sa magestat quant de executar-lo se temen nous inconvenients y dany, apar
que ·s just suspèndrer lo de la nominació del
nou virrey en lo senyor Marquès de los Veles,
pus si vingués sa excel·lència armat a exercitar
son offici seria escandalós a la província y venir
privadament poria ser de perill; y pus sa magestad, Déu lo guarde, té son virrey en lo senyor
bisbe de Barcelona apar que lo suspèndrer la
execcució de la nova nominació fins que la província estiga pacífica y quieta és fer lo servey de
sa magestat. Que la resposta que·s dóna a la excel·lentíssima senyora duquesa de Cardona està
ajustada ab la conveniència del bé públich del
Principat y escrita ab la cortesia y estimació
que·s deu tenir a tant gran senyora y al bon zel
que tracta estas matèrias. Y que de aquesta resolució se done notícia al savi Consell de Cent.»
541r

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor Francesch Puig, canonge de la Seu de
Tortosa, Narcís Ramon March, donsell, y Ramon Romeu, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent, que estava congregat, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats del general
de Cathalunya nos han ordenat donassem a vostra senyoria notícia de la proposició feta lo die
present en los brassos generals y de la ressolució
en ells presa, que és lo que contenen los dos papers que donam a vostra senyoria, a qui dits deputats suplican sia servit manar-los adveritr del
que deven fer y obrar en las matèrias corrents
assegurant a vostra senyoria que a tot estaran attents segons que llur obligació y la correspondència d’estas dos casas demana.»
E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dita embaxada a dits senyors consellers y savi
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Consell de Cent, lo qual havian explicada primer de paraula y després donada per scrits de la
manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que dits senyors consellers los havian respost que·u tractarian ab lo savi Consell de Cent
y que de la resolució se pendria en farian sabidors a ses senyories. En aquest mateix die los
pares inquisidors posaren per // 541v // las portas de las iglésias de la present ciutat lo cartell de
excomunicació contra dels soldats de Rosselló
que havien cremades las iglésias y Santíssim Sagrament, lo qual manaren fos assí originalment
cusit, signat de letra D.
Dimars, a XIII. En aquest die los senyors deputats per medi del noble don Francisco Sala y
Galceran Nebot, enviaren a la excel·lentíssima
senyora duquessa de Cardona una embaxada en
resposta de la mercè havia feta a tota la província, la qual explicaren de paraula y aprés donaren en scrits. La qual és del tenor següent:
«Il·lustríssima y excel·lentíssima senyora: Los
deputats del General de Cathalunya, en nom de
tota la província, estiman molt a vostra excellència la mercè y honra los ha fet en representar
a sa magestat, Déu lo guarde, lo estat en que·s
troba, si bé ab sa real carta de que vostra
excel·lència los ha donat còpia veuhen lo real
ànimo de sa magestat no està enterament informat d’ell, perquè en dita carta diu se ha presa
resolució de apartar-se de sa obediència, essent
la veritat, que quantas prevencions se són fetas y
fan en la província són en desagravi de Déu nostre senyor, offès en tants excessos dels soldats y
cremas del Santíssim Sagrament, que sia alebat
per a sempre, y per sa defensa natural y sa conservació, y no per apartar-se de la obediència de
sa magestat, a qui regonexen per son reya // 542r
// natural obehint la justícia que sempre se és
administrada y se administra vuy en son nom. Y
pus vostra excel·lència ha comensat ha honrar
aquest Principat, suplican a vostra excel·lència
dits deputats los fassa mercè continuar-ho. Y representam a sa magestat las justas quexas té la
província dels excessos dels soldats de Rosselló,
com se li suplica ab la embaxada de set de octubre proppassat, y que pochs die ha després
del siti de Illa han cremat los lochs de Trullàs,
Anyils, Pontella, Cabanyes de Corbera, Masden, Boldo, Sanct Feliu de Munt, Cornellà de la
Ribera y en aquest punt cremaren la iglésia y lo
Santíssim Sagrament y cada dia fan novas invasions en las parts de Illa y altres lochs de Rosselló que no tenen occupats que obligan als proa. a continuació: [Crida feta pel tribunal de la Santa Inquisició ordenant que tots aquells que sàpiguen quelcom sobre els
excessos dels soldats a Riudarens i Montiró que ho denunciin]
[Barcelona] [1640]. (ACA. Generalitat. Dietari N-46).

vincials ha estar contínuament ab las armas a las
mans per a sa defensa; y lo just resel tenen dels
soldats se junten en los regnes de Aragó y
València que amenassen semblants excessos y
ostilitats com han fet los de Rosselló. Y han comensat de exequutar-ho en la frontera de Aragó
ahont han saquejat y robat lo loch de la iglésia
de la Granja, junt a Mequinensa, y mort un
home que sol era restat en dit loch per no dexar
sa muller que estava extremunsiada, y tiraren
per la finestra una filla sua de sis o set anys, que·s
trobà morta en lo carrer, lo que té commoguts
communament los ànimos y resolts a pèrdrer las
vidas ans de passar per ellas. Y que lo remey que
judica efficàs perquè en aquesta província tornen a gosar de la pau y quietut que abans és que
sa magestat los fassa mercè de manar castigar los
soldats sacrílechs y tràurer los demés de aquestos Principat y comtats y disgregar ab effecte lo
exèrcit que amenassa per las parts de Aragó y
València, com en moltíssimes occasions ho tenen // 542v // suplicat, fent-los sa magestat esta
mercè confian tindran las matèrias lo assiento
que convé.»

trer-los aquesta legítima escusa y juntament ferlos mercè remètrer la resposta feta per dits deputats a sa magestat y dit senyor marquès contengudas en estas dos cartas que de part de dits
deputats donan juntament ab lo dit privilegi de
vostra excel·lència ab còpia d’ellas per a vostra
excel·lència, a qui suplican també dits deputats
los fassa mercè acompanyar-las ab altras de vostra excel·lència afavorint sa justa petició que dits
deputats ho rebran de vostra excel·lència a singular favor y mercè.»
A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que serviria a sa senyoria ab molt gran gust servint a sa magestat y marquès de los Veles del estat de la província y que ningú com ell gustaria
que las cosas del Principat se acomodassen.
Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
543v

A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que·u representaria a sa magestat y procuraria
ab ell la pau y quietut de la província ab moltas
veras, per còrrer-li tant interès y preciar-se de
cathalana y tenir sos estats en Cathalunya, que
també han patit tantas hostilitats dels soldats de
sa magestat. En aquest mateix die los senyors
deputats per medi del doctor Francesch Puig,
canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, Narcís
Ramon March, donsell, y Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa
magestat en aquestos Principat y comtats la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Estos dies
atràs fou vostra excel·lència servit per medi de
Francesch de Corratger y Mestre, scrivà de manament enviar als deputats del General de Cathalunya lo privilegi original de la nominació de
lochtinent y capità general feta per sa magestat,
Déu lo guarde, en persona del excel·lentíssim
senyor marquès de los Veles ab carta de sa magestat y altra de dit senyor marquès. Y com
aquest negoci sia de tanta ponderació, com se
dexa considerar segons lo estat present d’esta
província, los és estat forçós consultar-lo ab los
brassos generals que tenen convocats, los quals
no és estat possible juntar-los ab la bravedat que
desijaven a occasió de las festas celebradas en estas ciutat a honra y glòria y desagravis del Santíssim Sagrament del altar, que sia alabat per a
sempre, y estas són las causas de haver // 543r //
tardat dits deputats fins ara respòndrer a ditas
cartas, suplican a vostra senyoria sia servit admè1117

Dissabte, a XVII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories juntaren los brassos generals, en los
quals, ademés de les persones dels tres estaments
atràs continuades assistiren y foren presents lo
devall scrits, los quals prestaren lo jurament de fidelitat que encara no·l havien prestat; y foren los
següents, ço és, per lo estament real: lo doctor
Joan Montagut y Joan Francesch Pinós síndich
insolidum de la baronia de Rupit y Fornils, lo reverent Pere Ferrarich síndich de la vila de Riubregós, Jaume Oms, síndich de Gurb, Pau Gili,
doctor en drets síndich de Castelló, Joan Francesch Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona. Als
quals fonch per ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. La junta de justícia, considerant quant convé que la justícia se administre ab tota rectitut en lo present Principat, han
posat en un paper que·s legirà a vostra senyoria
lo qual aparà que per aquest effecte se deu fer.
També se llegiran a vostra senyoria dos cartas
havem rebudas del Pare Bernardino y uns avisos
nos ha enviat lo senyor deputat militar per a que
nos fassa mercè de aconsellar-nos en tot lo més
convenient y donam rahó a vostra senyoria de
quea // 544r // esperam que dins molts pochs
dies las tropas auxiliars entraran en Rosselló que
ja en la frontera hi ha algunas companyias de infanteria y cavalleria.»
Resolució dels brassos: «Que per ser negoci de
tanta importància la administració de la justícia
per a la conservació del Principat e importar
tant que·s disposi per medis de que no resulten
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1954.
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majors inconvenients, serà bé que los senyors de
la Trentasisena ab assistència de juristas de satisfacció vejen lo ordenat per la junta de justícia y
en conformitat del que li aparexerà a la ciutat se
ordene lo que aparexerà més convenir a la bona
administració de la justícia. En quant als avisos,
que prenga d’ells lo que més aparexerà convenir
per a la defensa y conservació del Principat. Y
que sa senyoria dels senyors deputats sia servit
manar donar los socorros convenients axí ab
gent com ab armas y municions als ports de Cadaqués y Palamós per ser de molt gran importància la fortificació de aquells per defensa
de tot lo Principat, procurant per los majors
medis possibles que si ditas armas y municions
no poden anar ab la seguretat y promptitut que
convé per mar vagen per terra, que altrament
seria la total perdició de tot lo Principat que·s
perdés ningú de dits ports; y que de aquesta resolució se done notícia del savi Consell de Cent».

d’estas controversias, pau y quietut de la província y remey dels mals y danys que pateix. Y
axí lo sagrat concili representa a vostra senyoria
aquest bon zel convenir per alcansar aquest fi en
servey de Déu, del rey, nostre senyor, y beneffici de la pàtria fins a postrar-se altra vegada, si era
menester, als reals peus de sa magestat, que Déu
lo guarde, suplicant a sa real clemència mane
posar lo remey que convé als excessos que han
causats y causan estos molts, per a que ab la
quietut que convé, pugam attèndrer al major
servey de sa magestat com desijam.»

Diumenge, a XVIII. En aquest mateix die ses
senyories juntaren la Trentasisena per a tractar
dels negocis de la província y lo remey y reparo
d’ella.

Dimars, a XX. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors juntaren los brassos generals, en los
quals entrevingueren y foren presents las personas dels tres estaments atràs continuades, a les
quals per ses senyories parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich fonch feta la proposició següent:

Dilluns, a XVIIII. en aquest die se juntà en la present casa la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província y lo remey y reparo d’ella. En
aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors
reberen en lur consistori de part del sagrat concili provincial la embaxada devall scrita, la qual
fonch reportada per los senyors abat de Sant
Pau del Camp, prior de Santa Anna, los doctors
Jaume Pla, canonge de Gerona, y Francesch
Puig, canonge de Tortosa.
«Molt il·lustre senyor: Trobant-se congregat en
esta ciutat lo sagrat concili provincial de Tarragona en lo principi de las desdichas y afliccions
que pateix aquest Principat occasionadas dels
excessos fets per los soldats que estavan alotjats
per lo Principat y vuy se troban en Rosselló en
los mesos de maig y juny passats, desitjós de la
pau y quietut pública procura per sa part aplicar
tots los medis que aparegue podian ser a propòsit per a alcansar-la. Y pensant que·u podia ser la
assistència de alguns dels senyors prelats al senyor duch de Cardona, de bona memòria, en la
jornada que feu a Rosselló y dels demés en sas
iglésias pera poder cada hu millor obrar y ajudar
als assientos que dita jornada se esperava se disgrega per les hores y se porroga lo dit sagrat
concili per a sis del corrent. Y considerant que
no sols han continuat però van cadal dia augmentant-se y que procurar la pau y quietut pública y compòndrer controversias // 545r // és
acció molt pròpria dels consilis provincials y estament ecclesiàstich ha resolt continuar en procurar per tots los medis possibles lo assiento
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A la qual embaxada oÿda respongueren ses senyories per orgue del senyor deputat ecclesiàstich
que estimaven en lo que era rahó al sagrat concili provincial la mercè y honra los feya de mediar ab sa magestat las cosas de la província, y
que la rebrian molt particular la anàs continuant, com se esperava de dit sagrat concili.

«Molt il·lustre senyor: En las juntas de brassos
tinguts a 15, 22 y 28 del mes de octubre proppassat determinà vostra senyoria que per a poder acudir // 545v // de prompte als gastos de la
guerra y particularment al sou dels soldats auxiliars manllevàs lo General tres-centas milia lliures a censal, prenent diner effectiu o or a rahó
dotse lliures y mitja, y plata a rahó de divuit sous
la onsa, que era a deu sous més per onsa lo or y
un sou més la plata del preu a que la prenia la
ciutat, per facilitar ab més promptitut la dita
manlleuta. Després ensà lo savi Consell de Cent
ha deliberat pujar lo valor del trentí a trentanou reals y que·s fabricassen reals a divuit diners, ab que ha donat major valor axí al or com
a la plata. Y és causa que los que volian dexar
dits censals en plata y or effectiu se són retirats y
se és impossibilitada dita manlleuta havem conferit ab la junta de trenta-sis personas lo remey
que aquestas cosas porian tenir y per quin camí
se poria facilitar dita manlleuta, perquè los auxiliars tenin intelligencias ja van entrant, y per
consegüent los gastos de la guerra van augmentant, hi·ns trobam sens un diner. Y ha aparegut
a dita junta se havia de fer una embaxada als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent que sien servits, hagut respecte al sobredit, manar deliberar y assignar valor axí a la
plata com al or. Y que lo General prenga la plata
a un sou més la onsa del que la ciutat la posarà y
lo or a deu sous més, conforme segons lo valor
de ara havia deliberat vostra senyoria. També se

ha advertit que en las plassas de armas hi ha precissa necessitat de fer hospitals per los soldats
malalts y ferits en los quals se ha de provehir de
lits, matalassos, flasssades, roba blanca y moltas
altras cosas que costarian molts diners si se havian de comprar totas, ha aparegut a dita junta
de trenta-sis persones que nosaltres, ab masses
altes, acompanyats de las personas de dita junta
y dels brassos que·ns voldrana // 546r // fer
mercè, anem per la present ciutat de casa en
casa acaptant las cosas sobreditas y tot lo demés
necessari per dits hospitals, y que lo mateix se
fassa per tota Cathalunya en las poblacions
grans, que nosaltres ja tenim feta prevenció de
medicines, metge y chirurgià. Donam rahó a
vostra senyoria que lo paper donat per la junta
de justícia que vostra senyoria remeté a la Trentasisena, ab assistència de juristes de satisfacció,
se és ajustat en dita junta, la qual havem enviat
als senyors consellers per procehir en conformitat de la ciutat comforme vostra senyoria fou
servit deliberar y a aparegut ajustar ell, lo qual se
llegirà a vostra senyoria. Proposaran a vostra
senyoria totas estas cosas perquè sobre d’ellas
nos fassa mercè donar son parer y consell.»
Resolució dels brassos: «Que en lo que toca al
preu de la moneda se fassa la embaxada que diu
lo paper de la junta al savi Consell de Cent, y se
estigue y observe lo que determinarà en conformitat de dita junta; que en lo que toca als hospitals per als soldats, havent-los-hi de haver, és
forçós fer la prevenció que·s proposa per a escusar majors gastos y acudir ab comoditat a la necessitat dels malalts; y a més de aquestas diligèncias tant ben premeditades sa senyoria dels senyors deputats procure que personas religiosas y
de santa vida administren en dits hospitals y cuyden de la salut espiritual y temporal; y en lo del
paper de la justícia y germandat se exequute lo
que està passat per la Trentasisena y paper de la
ciutat // 546v // y ordenat per los juristes, segons
lo paper que se ha llegit en los brassos, y se entenga també ab exequucions de debitoris, pensions
de censals, violaris y censos; y que de aquesta deliberació se’n done notícia al savi consell de Cent.»
En aquest mateix die, los senyors deputats, per
medi del doctor Jaume Corts, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, Luýs Lull y de Boxadors, donsell, y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, ab parer de la junta de brassos,
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1955.
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deliberaren en dias passats, per a poder acudir
als gastos de la guerra y pagues dels auxiliars,
pèndrer a censal tres-centas mília lliures, y que
per a facilitar la manlleuta se suplicàs a vostra
senyoria se servís fer fermança, com en effecte és
estat servit vostra senyoria resoldrer-ho; y perquè los particulars ab més promptitut acudissen
per la creació de dits censals se resolgué pèndrer
la plata a rahó de divuit sous la onsa, y lo or a
dotse lliures deu sous, en temps que vostra senyoria en prenia la plata sino a rahó de desset
sous la onsa y lo or a rahó de dotse lliures. Y
com vostra senyoria hage deliberat pujar lo valor del trentí a trenta-nou reals y que·s fabricassen reals de divuit diners, ab que hage donat
major valor axí al or com a la plata, per lo que se
retiren los particulars a dexar los dits censals, lo
valor dels quals havia // 547r // de entrar en plata
y or effectiu, y axí s’és impossibilitada dita manlleuta, suplican a vostra senyoria dits deputats,
inseguint la ressolució presa en la junta de brassos tinguts lo die de vuy, còpia de la qual se
dóna a vostra senyoria, que hagut respecte al sobredit sien servits manar deliberar y asignar valor axí a la plata com a l’or, de manera que vostra senyora no perda en la fàbrica de una cosa y
altra, ans bé, guanye alguna cosa moderada; y
en assò manar que·s prenga prompte resolució,
perquè los auxiliars van ja entrant y per consegüent los gastos de la guerra se van augmentant
y se troban dits deputats sens un diner.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarian ab lo savi Consell de
Cent y del que·s resoldria se donaria notícia a sa
senyoria.
Dijous, a XXII. En aquest die los senyors deputats reberen en lur consistori, de part dels molt
il·lustres senyors consellers, la còpia de la resolució presa per lo savi Consell de Cent tingut lo
die de ayr en resposta de la embaxada de part de
dits senyors deputats // 547v // feta a dits senyors
consellers y savi Consell de Cent, per medi de
Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume
Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la qual
resolució manaren ses senyories fos cusida y
buydada en lo present dietari, que·s del tenor
següent:
«Die XXI mensis novembris anno MDCXXXX, Barchinona. Convocat y congregat lo savi Consell
de Cent jurats en la sala gran de dit consell en la
forma acostumada, lo senyor conseller segon,
en veu sua y de voluntat dels demés senyors
consellers, sos companys, lo cap suspès, digué y
referí al present consell com en exequució de la
deliberació del savi Consell de Cent del die de
aÿr los senyors consellers y setsena de la Seca
han diligenciat las matèrias que corre dita deli-
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beració, y se ha fet un paper, lo qual se llegirà a
vostra senyoria. Y encontinent fonch legit en dit
consell per lo scrivà major de la present casa,
donant-lo dits senyors consellers per proposició, per a que vostra senyoria acerca de las matèrias que conté aquell delibere lo fahedor. Lo
qual paper és del tenor següent: «Molt il·lustre
senyor: En exequució de la deliberació feta per
vostra senyoria a vint del corrent los senyors
consellers y Setsena de monedas, premeditada
la matèria a ells comesa y aprés de haver oÿt los
argenters que en dita junta han cridat, y aquells
fet lo còmputo del valor en que vuy corre la
moneda de or y fàbrica de la de plata que se està
fent, han trobat que lo or de vint-y-dos quilats
de la qual spècie són fabricades les dobles de or
pot vostra senyoria manar rèbrer // 548r //
aquell en la taula de la present ciutat a tretse
lliures la onsa, és a saber, aquell que serà de
vint-y-dos quilats, y al respecte aquell que serà
de major quilat, o sie, ab riells o de altra manera
obrat, y lo que serà de manco, al respecte que és
a rahó tretse sous y en diner manco per cada
quilat per cada onsa, com lo dit or sie net fora
esmalt, soldadura y altra cosa. Y que axí mateix
pot vostra senyoria ordenar que·s reba la plata
en dita taula a rahó de nou sous onsa, o sie ab
moneda feta o plata obrada, ab que la dita plata
obrada sie mercada a la ley de la marca de Barcelona o del real de quatre y vuit Y axí mateix se
ha considerat que, no obstant que als sobredits
preus reba vostra senyoria lo or y plata, pot fabricar del or doblés sens que per rahó de la dita
fàbrica minvàs y manifatura de la dita moneda
perda vostra senyoria res, ans bé, segons lo
compte fet per ditas personas, vindrà vostra senyoria a guanyar una cosa moderada; y que lo
mateix se conseguirà ab la fàbrica de la plata, rebent aquella a denou sous la onsa com dalt se ha
dit. Y perquè la ciutat no pugue rèbrer algun
dany en pèrdrer dit or de major o menor quilat
se ha considerat ésser convenient que la ciutat
no reba dit or que primer no sie tocat y pesat
per lo contrast de la ciutat, lo qual contrast tinga obligació de assentar-se bé dels quilats, fentse de ditas cosas en la forma se acostuma, y que
trobant-se falta en essò, correga per ell lo dany
al qual per lo treball pendrà en tocar y pesar-lo
tinga obligació lo venedor pagar-li son salari
com se acostuma». E lo dit consell feu la deliberació següent: «Que los apuntaments // 548v //
fets per la setsena de monedas al present consell
legits sien posats en exequució de la manera que
en aquell se conté, com lo present consell axí ho
delibera y ordena, y que la plata obrada encara
que sie mercada ab la marca de la ciutat sie també tocada com lo or, y que de aquesta deliberació en lo tocant al valor de l’or y plata y del
que·s feu ahir per matèria del paper de la senyora duquessa de Cardona se done notícia als se-

nyors deputats per un ciutadà y un militar del
present Consell per sa senyoria nomenadors.»
La qual deliberació manaren llegir, y legida respongueren a dits senyors embaxadors que estimaven a la ciutat la mercè y honra los feyen, y
que tindrian en perpètua memòria la mercè fa la
ciutat al Principat.
Divendres, a XXIII. En aquest die, los senyors
deputats y oÿdors, per medi del magnífich micer Joseph de Fontanella, altre dels magnífichs
assessors del General, enviaren al excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta província la embaxada del tenor
següent:
«Excel·lentíssim senyor: Per alcansar que la justícia ordinària tinga la auctoritat y respecte que
és menester y sia obehïda y ben administrada y
se cuiten los danys irreparables que cada dia se
experimentan, ha aparegut als brassos aconsellar als deputats y oÿdors del General de Cathalunya que scriguen a las ciutats, // 549r // vilas y
lochs més populosos de aquest Principat que ha
exemple de la ciutat de Barcelona fermen germandat en quant sie aplicable en cada ciutat,
vila y loch, per a que dita germandat assistesca
als ordinaris, axí a las capturas dels delinqüents
com també al exequució de las sentèncias, tant
civils com criminals, y que suplicassen a vostra
excel·lència de servit donar una llicència o decret general per a fermar dita germnadat. Y axí
dits deputats, inseguint lo parer y consell de dits
brassos, representan a vostra excel·lència lo sobredit y suplican sia de son servey manar concedir dita llicència o decret general per fermar dita
germandat, com la ha concedida a la ciutat de
Barcelona y a altres universitats, que esperan rèbrer aquesta mercè demà a vostra excel·lència y
ab aqueix medi la justícia tindrà la auctoritat y
respecte que és menester.»
E lo dit micer Fontanilla refferí a ses senyories
en lur consistori com ell havia reportada a sa excel·lència la dita embaxada, la qual havia primer
explicada de paraula y aprés havia lliurada per
scrit de la manera que per sa senyoria los era estat ordenat, y que sa excel·lència li havia respost
que licència general no podia concedir-la, emperò la concediria particular a totes las universitats que li presentarian germandat comforme la
ciutat de Barcelona o altre modo que convingués per la bona administració de la justícia.
549v
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Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per tractar dels negocis de
la província.
Dimars, a XXVII. En aquest die juntaren los bras-

sos generals, en los quals entrevingueren los atràs
continuats, als quals, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent.
«Molt il·lustre senyor: Per respòndrer al paper
que la excel·lentíssima duquessa de Cardona
nos envià en dies passats, ab parer de la junta de
trenta-sis personas y de las anomenades per la
ciutat per aquest effecte havem fet lo que·s legirà a vostra senyoria junt ab lo de dita excellentíssima duquessa, perquè estant a gust de
vostra senyoria se enviarà de la manera que vostra senyoria lo disposarà. Ab parer de la mateixa
junta de trenta-sis personas ferem aprehensió de
diferents scriptures se tenia notícia hi haviaa //
550r // en algunas casa particulars, y legides algunes d’elles en dita junta, nos ha aconsellat las
fassem llegir avuy a vostra senyoria, perquè estiguessen enterats dels designes tenian los ministres de sa magestat (Déu lo guarde) contra
aquesta província.»
Ressolució dels brassos: «Que attès la ciutat té
semblant paper de la excel·lentíssima senyora
duquessa de Cardona, lo qual se legí en lo savi
Consell de Cent, y oÿt aquell se deliberà que·s
conferís ab sa senyoria dels senyors deputats y
Trentasisena, perquè ab conformitat poguessen
las dos cases deliberar lo que aparexeria més
convenient, y que després batre de la matèria se
fes relació en lo savi Consell de Cent del que
hauria aparegut ésser més convenient perquè en
ell se prengués acertada resolució, per ço, que
abans de donar la resposta continuada en lo paper per a sa excel·lència de la senyora duquessa
se’n done rahó al savi Consell de Cent; y en lo
que té respecte als papers se són llegits, mane sa
senyoria de dits senyors deputats aquells que
aparega convenir fer-los imprimir, per a que
consten en totas parts lo estat de la província.»
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, los senyors
deputats, per medi del doctor Francesch Puig,
canonge de Tortosa, don Joachim Margarit y
Reguer, y Galceran Nebot, ciutadà honrat de //
550v // Barcelona, enviaren als molts il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de las trentasis persones a qui los brassos generals ha comès
lo tractar las cosas corrents y aconsellar als deputats y oÿdors lo que deven obrar, en orde a
aquella se ha conferit que seria de gran conveniència que ditas cosas se tractassen en lo savi
Consell de Cent ab las mateixas personas de
Consell de Cent de aquest corrent ab las altres
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1956.
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que sortejaran lo die de sant Andreu, que ab la
intelligència y instrucció de ditas personas tenen en ditas cosas y ab la sensura de major número se pot esperar lo acert qual convé en
matèrias tant graves y de tanta ponderació, pus
consisteix lo fer o no fer de la província, y que
suplicassen a vostra senyoria fos servit deliberarho restassen ditas personas en dit savi Consell
de Cent fins sian ditas cosas assentades. Y axí
dits deputats y oÿdors, inseguint lo dit parer o
representaran a vostra senyoria, y suplican sian
servits manar pendrer-hi resolució, qual convé
al major beneffici de la província. També se
donà avís a vostra senyoria que inseguint lo mateix parer de las trenta-sis personas se feren diligèncias en fer aprehensió de alguns papers que
importava que la província en tingue intelligència, y que la·n tinga vostra senyoria, y axí los envian dits deputats per a que mane legir-los, dels
quals veurà vostra senyoria los designes tenian
los ministres de sa magestat, Déu lo guarde,
contra la província.»
E tornats dits senyors embaxadors digueren que
dits senyors // 551r // consellers los havian respost que·s tractaria largament en lo savi Consell
de Cent, y que de la resolució se pendria se’n
donaria avís a ses senyories.En aquest mateix die
ses senyories juntaren la Trentasisena per tractar
dels negocis de la província. En aquest mateix
die los senyors deputats reberen en lur consistori de part dels senyors consellers, per medi de
Francesch Joan de Vergós, donsell, y Jaume
Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada devall scrita en resposta de la per ses senyories feta lo die present a dits senyors consellers y savi Consell de Cent, y és del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo que resulta de la deliberació del savi Consell de Cent de vint-y-vuit
de novembre, 1640, ademés del que tracta de la
plata y or, de que se entregà còpia a vostra senyoria, ha deliberat dit consell que en lo que respecte al paper minutat acerca la resposta fahedora a la excel·lentíssima senyora duquesa de
Cardona, se responga si y conforme està contengut en dit paper en lo primer y segon capítol,
y no·s parle del restant del paper; y que en orde
a la embaxada reportada de part de vostra senyoria al present consell, per estar las matèrias de
la província en lo estat és notori y las advertèncias ha representat vostra senyoria al present
consell, que per ço sie posat en exequució si y
conforme vostra senyoria ho té advertit ab dit
paper. Y acerca la pragmàtica y demés papers legits en dit consell se // 551v // suplique a vostra
senyoria mane estampar aquells y dar-ne una
còpia als senyors consellers, per a que en tot
temps tinguen notícia de ditas cosas y legir-les

[ 1640 ]

[ 1640 ]

deu sous per onsa del or reban més del que lo
savi Consell de Cent ha deliberat rebessen dits
administradors de dita taula en donen dèbit a
dita taula a dits senyors deputats, attès que sa
senyoria ab dita deliberació se són offerts fer bo
pagar y satisfer a dita ciutat dels béns de dit General si y conforme en dita deliberació de dits
senyors deputats està contengut.»

quiscun any en lo savi Consell de Cent, offerint a
vostra senyoria esta ciutat que en totas las occasions se offeriran obrarà los effectes convenients
y que la uniformitat de las dos casa demanarà.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que ells estimaven a la ciutat lo bon zel y que en
tot procurarien donar gust a la ciutat.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Ramon Romeu, ciutadà honrat de
Barcelona, servint lo offici de Racional, ha fet
relació a ses senyories com lo magnífich Francesch Descallar, donsell, sobrecullidor del General per la part de llevant, en nom de Anton
Descallar y Rafet, son pare, ha comptat y pagat
la terça de octubre, novembre y desembre
1639, exceptat los libres y diners de las taulas de
Granollers, Camprodon, Vinça y Canet de Rosselló. La qual relació manaren fos continuada en
lo present dietari. En aquest mateix die, ses senyories reberen en lur consistori de part dels senyors consellers, per medi de Francesch Joan de
Vergós, donsell, y Jaume Damians, ciutadà, còpia de la ressolució presa per lo savi Consell de
Cent a vint-y-set del corrent, la qual legida per
lo scrivà major manaren fos continuada en lo
present dietari, y és del tenor següent:

Als quals fonch per ses senyories respost que estimaven la mercè y honra los feye la ciutat, y que
en tot temps la tindran en perpètua memòria de
servir a sa senyoria.
552v

«Die XXVII mensis novembris, anno MDCXXXX,
Barchinona. Los senyors consellers, lo cap suspès, ajuntats etcètera, attèsa // 552r // y considerat que los molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya nos han enviat per lo secretari de aquell consistori una deliberació per
sa senyoria feta lo die present, la qual és del tenor següent: “Dilluns a XXVI de novembre,
MDCXXXX. Los senyors deputats” etcètera est hic
consuta, y juntament los ha suplicat de part de
dits senyors deputats fossen servits ordenar que
lo contengut en dita deliberació se posàs en
exequució, per ço dits senyors consellers volent
condecèndrer a la voluntat de dits senyors deputats y desijant posar en exequució lo contengut en dita deliberació, com per part de sa senyoria los és estat suplicat, deliberen que sia
ordenat, com ab la present se ordene, als honorables administradors de la taula del cambi y comuns de pòsits de la present ciutat, que tota la
plata que·s deposarà en dita taula en compte
dels smers de censal de tres-centas mília liures
que los brassos generals han deliberat, se manllevàs a censal la reban dits administradors de la
taula un sou més per onsa, y lo or deu sous més
per onsa del que lo savi Consell de Cent té ordenat, del qual sou per onsa de la plata y dels
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1956.
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Divendres, a XXX. Die de sanct Andreu. En
aquest die los senyors consellers y savi Consell
de Cent feren extracció en la forma acostumada
de consellers, y foren extrets los següents: micer
Pere Joan Fontanella, en cap; micer Joan Soler,
segon; micer Pere Joan Rossell, tercer; Joan
Francesch Ferrer, quart; Pau Salines, quint.

Desembre, MDCXXXX
Dissabte, al primer. En aquest die los senyors
deputats, per medi de don Francisco Ayguaviva
y Francesch Joan de Vergós, donsell, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers novament
extrets un recaudo donant-los lo perabé de la
extracció de consellers, offerint-los que en qualsevol cosa que lo Principat sie bo en servey de
ses senyories y de la ciutat, acudiran ab molta
voluntat. E tornats dits senyors embaxadors han
referit a ses senyories com ells, inseguint lo orde
de ses senyories, havien donat lo sobredit recaudo a dits senyors consellers. Y que ells havian
respost // 553r // que estimaven molt a dits senyors deputats la mercè los feyen y que folgarian
tenir moltas occasions per a servir a sa senyoria y
al Principat.
Diumenge, a II. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, en los quals entrevingueren y foren presents tots los atràs continuats, als quals, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de las trentasis personas ha aparegut que per a facilitar la administració y exequució de la justícia convindria
que en la junta de justícia se aplicàs un dels senyors consellers de la present ciutat de Barcelona,
y que per alcansar-ho se suplique als senyors
consellers y savi Consell de Cent sian servits tenir-ho a bé y que los papers y cartas que·s llegiren en los últims brassos se remeten a la dita
junta de justícia, per a que vegen y sensuren lo
fahedor. Havem rebut las cartas que·s llegiran a
vostra senyoria scritas per don Joan y don Gabriel de Lupià a diferents militars de la vegueria

de Conflent, y una carta de Thomas de Banyuls.
També havem rebut altra carta de Francisco Vilaplana, que·s legirà a vostra senyoria ab un avís.
Y en la dita Trentasisena ha aparegut que attès
que lo auxiliar és en Rosselló // 553v // y Conflent y som ja en temps que és forçós lo obrar
per alcansar la quietut que desijam, y per aquest
effecte és molt convenient que moltas de las
personas dels tres estaments que assisteixen en
los presents brassos acudan a sos puestos per a
fomentar las levas y demés que convinga per al
bon progrés de la guerra y assistescan als senyors deputats militar y real, seria convenient porrogar los brassos per al temps que a vostra senyoria aparexerà restant las personas de las juntas
de justícia de guerra y hasienda en la forma que
vuy estan. Y en la de trenta-sis personas las mateixas o altras o augmentar lo número o mudar
aquelles en la forma o modo que a vostra senyoria aparexerà, que assò és lo que apar a dita junta de trenta-sis personas, ab las quals pugam nosaltres aconsellar-nos. Y en lo entretant, sempre
que se offeresca cas considerable convoquen
brassos ab cridas fahedoras en los caps de veguerias del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya. Proposam a vostra senyoria
tot lo sobredit per a que nos aconselle lo que
devem fer y obrar en major benefici de la província.»

quant a las juntas que han de restar per a tractar
y dispòndrer las matèrias que se offeriran, sia en
la forma que ara estan, procurant que resten en
ellas las personas que assisteixen avuy en esta
ciutat y poden assistir en ella ab major commoditat, lo qual resta a la disposició del consistori y
trentasisena, ajustant-se ab lo parer de la ciutat,
y que d’esta resolució se done notícia al savi
Consell de Cent.»
En aquest mateix die ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar dels negocis de la província largament.
554v

Ressolució dels brassos: «Que par molt acertat
per a la direcció de la administració de la jurisdicció de la justícia se trobe en la junta d’ella hu
dels senyors consellers de la ciutat, aquell que lo
savi Consell de Cent judicarà convenir més. Y
en la dita junta de justícia se vegen las cartas
que·s són legidas en los últims brassos, prenent
la ressolució acerca d’ellas que millor parexerà
per a prevenir lo que més convinga a la conservació del Principat y segur // 554r // acert de las
matèrias que tractan y escusant tot lo que pot
resultar en lo poble y Principat de escàndol e inquietut. En rahó de las cartas que són legides en
estos brassos, y en particular en lo que scriu don
Joan de Lupià y don Gabriel de Lupià, se advertesca que segons apar per la carta de don Gabriel lo persuadir als de Conflent que se aquieten y no prengan las armas proceheix com apar
per la carta del mateix don Gabriel de estar persuadits que ja lo Principat se ajusta ab sa magestat. Las cartas de Francisco de Vilaplana y don
Juseph Margarit que remeten al consell de guerra, consultant-les ab la Trentasisena prenent en
ellas resulució en conformitat del que aparexerà
en la ciutat. En lo de porrogar los brassos és
convenient per las rahons que diu la proposició
y perquè se escusen los gastos que aquí se fan
no essent per a servey del Principat precissament necessaris per a que ab major commoditat
se puga acudir als gastos que se offeriran. Y en
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Dilluns, a III. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar del reparo y defensa de la província. En aquest mateix die ses
senyories, per medi del doctor Jaume Corts, ardiaca de Santa Maria y canonge de la Seu de
Barcelona, don Jacinto Vilanova y Galceran Nebiot, ciutadà honrat de Barcelona, als excel·lentíssim senyor y sagrat concili provincial que de
present se celebra en la present ciutat la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor y sagrat concili: Los deputats del General de Cathalunya estiman molt
a vostra excel·lència y sagrat concili la mercè y
honra los féu ab sa embaxada reportada a denou
del mes de novembre proppassat, acció pròpia
de vostra excel·lència y sagrat concili en temps
tant desdichat y calamitós, confian continuarà
vostra excel·lència y sagrat concili en fer-los
mercè, suplican per ço los la fassa en auctoritsar
la tatxa que se ha feta a las personas ecclesiàsticas per la subvenció dels gastos de la guerra deffensiva del present Principat, tenint attendència
que los que se són fets y fan són també en defensa de las Santas Iglésias y hasiendas dels ecclesiàstichs, que dits deputats ho rebran a mercè
y favor particular de vostra excel·lència y sagrat
concili.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories en lur consistori com ells havia reportada la dalt dita embaxada, la qual havian explicada primer de paraula // 555r // y aprés donada en scrits, de la manera que per sa senyoria
los era estat ordenat y que se·ls havia fet de resposta que estimava a sa senyoria dels senyors deputats la bona memòria tenia sa senyoria en las
cosas que per part del sagrat concili se havia fet
sabidor, y que en tot lo que dit sagrat concili fos
de profit en servey de sa senyoria y de la província acudiria ab molta puntualitat.
Dimars, a IIII. En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories juntaren la Trentasisena per
tractar del reparo de la província, pau y quietut
d’ella. En aquest mateix die, en la tarda, ses se-
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nyories juntaren los brassos generals convocats
ab crida pública del dia present, en los quals entrevingueren los atràs continuats, y a més de
aquells y assistiren de nou los següents: don
Francisco de Erill y Orcau y don Diego de Rocabertí y Pau, los quals prestaren lo jurament de
fidelitat que encara no·l havian prestat. Y també
y assistí y fonch present lo doctor Francesch
Puig, canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, no
com a síndich si no en nom propri. Als quals
fonch per ses senyories, parlant lo senyor diputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Després de las cartas que
legírem a vostra senyoria en los últims brassos
havem tinguts avisos que los soldats que eren
entrats en Xerta // 555v // han fet grandíssimas
hostilitats, que han cremada casi tota la vila y
han escopetada una imatge de santa Theresa y
han fet cavallerissa de la Iglésia. Y per alguns
síndichs que són arribats los tenim també que lo
excel·lentíssim marquès de los Veles envià cartillas a totas las universitats que dintra tres dies
acuden a la ciutat de Tortosa a fer-li la obediència, ab comminació que passats aquells ho passarà tot a foch y a sanch. Y també nos han referit
los mateixos síndichs que en la plassa de armas
de Cambrils ni en altre puestos de aquelles parts
no·y ha soldats per a resistir ni persona per a governar per estar desganat lo comte de Savalla, y
que si lo enemich envesteix passarà fins al camp
de Tarragona y tant ensà com voldrà fins a arribar a sitiar aquesta ciutat, si no s·i acut ab
prompte socorro de gent. A la junta de trentasis personas ha aparegut que se havia de fer una
embaxada al molt il·lustre senyors consellers y
savi Consell de Cent suplicant-los fossen servits
manar tràurer la bandera de santa Eulària
promptament, fent lo major esfors possible, y
que si és menester vage un dels senyors consellers ab lo major número de la noblesa y altres
personas que sie possible. També ha aparegut a
la Trentasisena se fes un correu a tota diligència
al senyor deputat militar y a Francisco de Vilaplana per representar-los lo estat en que·s troban las parts de Tortosa y instar vinga musur de
Espenan ab lo gros del exèrcit auxiliar per posar-se als designes dels enemichs, y encontinent
havem executat despedint un correu a tota diligència y tenim previngudes las plassas de armas de provisions y municions necessàrias y
continuarem en lo sdevenidor. També en la mateixa junta se ha legit una carta del il·lustrísssim
nunci de Espanya que envià lo excel·lentíssim
bisbe de Barcelona lo die de ayr al deputat ecclesiàstich, ab que li mana vaja // 556r // a Madrit promptament, com veurà vostra senyoria
ab la carta que·s legirà. Y considerant dita junta
que després de vèurer que per lo jutge del breu
no havian pogut procehir contra dit senyor de1124

putat ecclesiàstich sercavan en la cort aqueix
camí per traurer-lo de Barcelona y del exercisi
de son càrrech, y que si no dóna remey passaran
avant ab lo mateix modo y altres contra sa senyoria y demés personas ecclesiàsticas ben affectes a la província, ha resolt, inseguint lo que ja
per vostra senyoria en altra junta de brassos per
altre effecte és estat resolt, que se deu enviar ab
tota brevedat en la cúria romana un embaxador
per a informar a sa santedad d’esta y de las demés cosas que convidran a la província, y que se
suplicàs als senyors consellers acompanyassen a
dits embaxadors ab cartas per a sa santedad, afavorint la pretensió de la província. Tot lo sobredit representam a vostra senyoria y suplicam nos
fassa mercè aconsellar-nos lo que devem obrar
en beneffici de la província.»
Resolució dels brassos generals: «Que·s fassa la
embaxada a sa sanctedat com se diu en la proposició, y que lo embaxador sie acompanyat ab
las cartas que aparexeria millor a sa senyoria dels
senyors deputats. Y per quant és estat representat a dits senyors deputats per alguns síndichs
que lo senyor marquès de los Veles envià cartillas a las universitats manant aquellas que dins
tres dias acuden en la ciutat de Tortosa a fer-li la
obediència, segons diu la proposició comminant-los que passat dit termini y no cumplintho ho passarà tot a foch y a sanch; y attès que de
la mateixa proposició resulta y en ella se diu que
un gros de exèrcit que sa excel·lència governa ha
invadit y cremat lo loch de Xarta, // 556v // y fet
lo demés que diu en la dita proposició, que per
ço sia per vostra senyoria promptament confiscats tots los bens y jurisdiccions y demés coses
que dits senyor marquès té en Cathalunya y
aplicat tot als gastos de la guerra per defensa de
la província, y que ab crida sia públicament cridat per enemich de la pàtria. Y que los senyors
deputats amb la junta de justícia obren y fassan
semblants procehiments contra tots aquells que
constarà ésser mal affectes a la pàtria, y que ab
parer de dita junta manen capturar totas las personas que en la junta de las trenta-sis personas
se·ls és aconsellat. Y que la resposta fahedora a
la carta del senyor nuncio sie remès als senyors
deputats y trentasisena y que lo demés se remeta a la resolució pendrà lo savi Consell de Cent,
al qual encontinent attès està congregat se li fassa una embaxada donant-li ab ella notícia de la
proposició feta en los presents brassos y resolució presa en aquells.»
En aquest mateix die ses senyories, disgregats
dits brassos y posant en exequució lo per aquells
resolt per medi del doctor don Jayme Meca,
abat de Sanct Salvador de Breda, don Joachim
Margarit y Reguer y Galceran Nebot, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres

senyors consellers y savi Consell de Cent qui estava junt, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han tingut avisos que los soldats
que eran entrats en Xerta han cremat casi tota la
vila y han trossejat un Christo crucificat, han tirat més de cent escopetades a una imatge de Santa Theresa // 557r // y han robat la iglésia y feta
d’ella cavallerissa y cremat també los lochs de
Aldover y Tivenys; y que en la plassa de armes
de Cambrils no·y ha persona per a governar las
aras per estar desganat lo egregi comte de Çavalla que les governa, ni gent per a resistir al enemich, de tal manera que si no s·i envia socorro li
seria fàcil arribar fins a posar siti a aquesta ciutat.
Tot assò han representat a la junta de brassos
tinguda en aquest punt, a la qual ha aparegut
que lo únich remey era que anàs un dels senyors
consellers en aquellas parts promptament ab la
bandera de santa Eulària acompanyat ab lo major número de gent possible. Suplican per ço a
vostra senyoria dits deputats sien servits manar
en occasió tant apretada fer lo últim esfors y ordenar vaja un dels senyors consellers ab la bandera de santa Eulària y lo major número de gent
de guerra que porà fer per a poder resistir al
enemich y aconsolar als pobles circumvehins
que per vèurer no tenen forces per resistir envien assí los síndichs ab grandíssima instàncias a
demanar socorro, y ab lo entretant se confia
arribarà lo auxiliar que per tenir avís és ja en
Rosselló; havem despedit un propri, vuy a la
posta, perquè vingués marxant musur de Espenan ab tot lo gros del exèrcit auxiliar. També ha
aconsellat la mateixa junta de brassos a dits senyors deputats enviassen un embaxador a la cúria
romana per informar a sa santedad del estat de
la província y representar-li que lo il·lustríssim
nunci de Espanya ha escrita una carta al senyor
deputat ecclesiàstich ordenant-li que promptament se conferís a la vila de Madrit, y procurar
que no·s passe avant en estos y altres procehiments contra // 557v // sa senyoria y altras personas ecclesiàsticas ben affectas al Principat. Suplican a vostra senyoria dits deputats los fassan
mercè manar afavorir son embaxador ab carta
para sa santedat y altres que aparexerà convenir.
Suplican finalment dits deputats, inseguint la
deliberació de brassos tinguts a dos del corrent
més a vostra senyoria sian servits fer-los mercès
de deliberar que u dels senyors consellers assistesca a la junta de justícia perquè tinga la auctoritat que és rahó. Y en la administració de la justícia se provehesca en la conformitat que en lo
demés esperan de vostra senyoria dits deputats
que com a tant attents a la conservació de la
província los faran mercè com se suplica.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
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consellers que·u tractarian ab lo savi Consell de
Cent y de la ressolució se pendria en donarian
notícia a sa senyoria.
Dimecres, a V. En aquest die, en la matinada,
ses senyories reberen en lur consistori per medi
de Francesch Joan de Vergós, donsell, y don
Phelip Surribas menor, còpia de la resolució
presa en lo savi Consell de Cent tingut lo die de
ayr; la qual explicaren primer de paraula y aprés
donaren en scrits; y és del tenor següent:
«Die IIII mensis decembris anno MDCXXXX. E
convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats etcètera. E lo dit consell feu la deliberació y conclusió següent: Que lo senyor conseller
ters partesca per las parts de Tortosa per lo effecte // 558r // contingut en la proposició; y
que·s trague la bandera de Santa Eulària; y que
lo modo y forma se haurà de tenir per anar dit
conseller y dita bandera de santa Eulària y los
acompanyadors se hauran de donar a sa senyoria y en quina forma se elgiran aquells sie tot
comès com lo present consell ho comet als senyors consellers y Vintiquatrena de guerra, tenint conferències ab los senyor deputats acerca
lo modo aparexerà a sa senyoria haver de anar la
noblesa acompanyar a dit senyor conseller y del
que havian mirat y apuntat encontinent ho manen los senyors consellers legir en lo savi Consell de Cent, en lo qual se pendrà la resolució
que més convindrà; y per occasió de la conveniència han representat dits senyors deputats ab
embaxada lo die present al present consell acerca del que hu dels senyors consellers assistí a la
junta de justícia se té en la casa de la Deputació,
que per ço lo senyor conseller segon assistesca a
dita junta per obrar tot lo que convingue en beneffici y bona administració de la justícia, per a
que las matèrias corrents puguen tenir millor la
disposició que convé; y en quant en acompanyar ab cartas de favor lo embaxador envien los
senyors deputats a sa santedat se fassa com està
contengut en la embaxada de sa senyoria.»
A la qual fonch per ses senyories respost que estimaven a sa senyoria la mercè y honra los feyen
a la ciutat, y que en tot temps la tindrian en
perpètua memòria de servir a sa senyoria com
demana la uniformitat de las dos casas, y que no
menos podian esperar de sa senyoria y savi Consell de Cent de un atant acertada deliberació
com la que sa senyoria y savi Consell de Cent
havian feta. En aquest mateix die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a disposar las cosas
de la guerra defensiva. // 558v // En aquest mateix die dits senyors deputats reberen en lur
consistori de part dels senyors consellers còpia
de altra resolució pressa per lo savi Consell de
Cent lo die de aÿr acerca de la plata que per
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compte del General se havia de posar en la taula
y banch de la present ciutat per la manlleuta de
las tres-centas mília lliures, juntament ab altra
deliberació per dits senyors consellers acerca de
dita plata feta lo die present; las quals estan assí
cusidas, signades de letras A y B.

aquesta resolució sens fassa sabidor al savi Consell de Cent».

Dijous, a VI. En aquest die, entre las vuit y nou
hores de la matinada, fonch publicat per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat ab
veu de pública crida per enemich de la pàtria lo
excel·lentíssim Marques de los Veles y sos béns
y lochs que té en Cathalunya, confiscats per gastos de la guerra y aplicats a la Generalitat com
largament està contengut en dita crida. La qual
és en registre. En aquest mateix die, entre las
nou y deu de la matinada, fonch enarborada en
la casa de la ciutat la bandera dita de Santa Eulària per la guerra de Tortosa, de la qual las victòrias no comptan sia estada may vensuda en
quantas guerras que per nostres passats sien estades fetas. Déu nos done bona victòria contra
nostres enemichs. En aquest die fonch presentada a ses senyories y en llur consistori per lo
noble don Hostensio de Castellví la suplicació
quea // 559r // assí està cusida junctament ab lo
acte que en ella se fa menció, signades de letras
A y B. En aquest mateix die ses senyories anaren
ab cotxos acompanyats dels officials del General
y present casa de la Deputació a visitar las fonts
del General, com és costum quiscun any, la qual
visura y regonexensa ab la auctoritat acostumada; y manaren en fos feta la present nota en lo
present dietari.

Dissabte a VIII. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori de part dels senyors consellers, per medi de Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent:

Divendres, a VII. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals cridats ab trompeta lo
die de aÿr, en los quals entrevingueren las personas dels tres estaments atràs continuadas, als
quals fonch per sos senyories, parlant lo senyor
diputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de las trentasis personas se ha conferit lo temps que los presents brassos devien porrogar-se segons la resolució pressa lo die de dos del corrent, y ha
aparegut podian porrogar-se per als vuit de janer, 1641. Proposam-ho a vostra senyoria per a
què nos aconsellen y prengan la ressolució que
aparexerà convenir al major beneffici de la província. Vuy, de matí, per propri rebut de la part
de Figueres havem rebut las cartas que·s legiran
a vostra senyoria.»
Resolució de dits brassos: «Que los senyors deputats se conformen ab lo parer de la Trentasisena // 559v // que·u tindria ben mirat; y que de
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1957.
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En aquest mateix die ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar dels negocis de la guerra.

«Molt il·lustre senyor. Los senyors consellers y
Vintiquatrena de guerra conferint lo die de ayr y
tractant las cosas convenients a la anada del senyor conseller a las parts de Tortosa, considerant que lo noble don Lu ýs de Peguera és molt
a propòsit per occupar lo offici de tinent de coronell de aquesta ciutat y tenint certitut que
vostra senyoria licenciarà sa persona per occupar-lo, deliberà que de part de aquesta ciutat
suplicassem, com suplicam, a vostra senyoria sie
servit per dit effecte del càrrech lo té empleat, y
que antes que partesca lo conseller manar vaja
devant lo tren; y també que últimement són
passadas per esta ciutat y van a la part de llevant
que vingan promptament a agregar-se ab lo tèrcio del senyor conseller. Suplica també a vostra
senyoria mane scriurer a totas las universitats
donant-los notícia de la anada de la bandera de
Santa Eulària y anada ab ella del senyor conseller ters a las parts de Tortosa, per a que ab la
major esfors que puguen acuden ahont serà lo
senyor conseller, que en tot // 560r // rebrà esta
ciutat molt gran mercè de vostra senyoria.»
La qual embaxada legida encontinent dits senyors deputats donaren a dit Damians la resposta devall scrita, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya desijan donar gust a vostra senyoria en quant los és possible, com vostra senyoria ho experimenta. Y si bé lo noble don Luýs
de Peguera, que assisteix al senyor deputat real
en la ciutat de Lleyda, és la persona de més satisfacció que té per aconsellar-se y los avisos que
tenen que lo enemich se fortifique y engrossa en
las parts de Fraga y vila de Tamarit de Litera,
apart los escusa ab tot offerexen a vostra senyoria scriurer-li y ordenar-li acude a servir a vostra
senyoria, y donaran orde que la companyia de
cavalls del senyor don Emanuel Semmanat y la
de infanteria que governava don Ramon de Ayguaviva assistescan al senyor connseller ters. Y
scriuran a las universitats donant-los la notícia
que vostra senyoria mana, y li dona a vostra senyoria que tenen avís que musur de Espenam és
partit ja a la posta per esta ciutat, y que arribarà

demà o després demà lo més larch, y que las tropas de cavalleria y infanteria venen marxant Y
dit musur de Espenan ab la mateixa deligència
ha enviat un ajudant de parts y satisfacció, lo
qual promptament han enviat a assistir al senyor
comte de Savalla. Y asseguran a vostra senyoria
que no perdan punt en diligenciar las matèrias
en major conservació de la província.»
En aquest mateix die dits senyor deputats, per
medi de dit Jaume Damians, enviaren a dits senyors // 560v // consellers la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, inseguint las resolucions dels
brassos y de las juntas, han disposat que anassen
a las parts de Leyda, Tortosa y Figueres part de
la noblesa a son propis gastos per servir en esta
guerra defensiva, y han tingut attendència en no
occupar als que són del savi Consell de Cent ni
officials majors que serveixen a vostra senyoria,
exceptat alguns capitans que ha aparegut que en
loch de aquell podia vostra senyoria emplear los
càrrechs en las personas militars que restan en
las juntas de guerra de justícia y trenta-sis personas, las quals totas offereixen de servir de capitans y del que vostra senyoria ordenarà; suplican
a vostra senyoria los fassa mercè donar licència a
dits capitans nomenats, pus se acut a la defensa
de la província y no falten per la d’esta ciutat,
que ho rebran a mercè de vostra senyoria.»
Diumenge, a VIIII. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
Dilluns, a X. En aquest die entrà en la present
ciutat de Barcelona, entre tres y quatre de la tarda, musur de Espenan, mestre de camp general
enviat per lo christianíssim senyor rey de França
per los exèrcits defensius del present Principat.
// 561r // Hisqué·l acompanyar-lo una companyia de cavalls dels mercaders d’esta ciutat, y
també la major part de la noblesa, ab companyia
de don Francisco Vilalba, protector del bras militar, y fra don Miquel Torrelles, del hàbit de
Sant Joan, governador de las armas de la present ciutat. Entrà per lo portal del Àngel dret a
la plassa Nova, casa de la Deputació, Ciutat y
Regomir fins al palau de la comtessa, la qual
casa de orde de ses senyories estava tota adressada per sa persona y demés cavallers qui venian
en lur companyia, als quals a compte del General se·ls féu lo gasto. Hisqueren moltas companyias, las quals en ala estavan en la plassa de Santa
Anna fins casa la ciutat, disparant totas per son
orde, donant las càrregas ab molt bona forma,
del que dit musur restà molt agrahit. Anava a sa
mà dreta lo protector del bras militar, y a mà es1127

querra lo governador de las armas ab tota la cavalleria y noblesa devant, fonch cosa de vèurer.
Encontinent que fonch arribat en lo dit palau
de la comtessa dit musur de Espenan envià un
recaudo a dits senyors deputats suplicant-los
fossen servits de detenir-se en la casa de la Deputació, que volia anar a besar-los las mans. Y
dits senyors deputats respongueren que sempre
que sa senyoria illustrissima fos servit que de
molt bona gana lo aguardaria. E al cap de una
hora, poch més o manco, dit senyor musur de
Espenan vingué en la present casa, al qual hisqueren a rèbrer los senyors oÿdors ecclesiàstich
y real en la sala dels reys, ab les masses altes, y lo
senyor deputat ecclesiàstich lo rebé a mitja sala
del consistori, precehint grandíssimas // 561v //
demonstracions y cortesias. Lo qual se assentà a
mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich, estant
los demés en ala, al qual donaren la benvinguda
y parlaren largament fent grans offertas a ses
senyories y a tot lo Principat. Y al cap de una estona se alsaren y dit senyor diputat ecclesiàstich
lo acompanyà fins a mitja sala del consistori, y
dits senyors oÿdors fins al cap de la escala, lo
qual feren acompanyar fins a sa casa ab moltas
atxas ab acompanyament de molts cavallers.
Dimars, a XI. En aquest die ses senyories, acompanyats dels officials de la present casa, ab cotxos y las masses anaren en lo palau de la comtessa, que ja havia dies que lo General en havia pres
possessió, en lo qual, com dit és estava ospedat
dit musur de Espenan, a visitar-lo. Lo qual hisqué a rèbrer al cap de a escala y parlaren ab ell
molt gran rato, y aprés se despediren de sa senyora il·lustríssima ab molt gran demonstració
de voluntat y se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en la present casa. En aquest mateix
die ses senyories enviaren a visitar als senyors marquès de Povar y don Antonio, fills del quòndam
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, qui lo
mateix die eren arribats en la present ciutat, que
venian de la vila de Madrit, per don Henrrich
Semmanat y Hierònym de Gaver, donzell, al
qual donaren de part de ses senyories la ben vinguda.
Dimecres, a XII. En aquest die, vista la necessitat
y malas novas que havian arribat // 562r // lo die
de ayr de la part de Tortosa de que lo exèrcit
enemich venia marxant per lo coll de Balaguer
ab gran puxansa, y congregat lo savi Consell de
Cent, resolgué que lo dit savi Consell de Cent
no·s disgregàs que primer no marxàs la bandera
de santa Eulària. Y axí, en la tarda, partí de casa
de la present ciutat, la qual aportava Hierònym
de Gàver, donsell, clavari de la present ciutat. Y
partí ab lo acompanyament següent: primerament anava una companyia de moscaters, aprés
una tropa de cavalleria, que eran los mercaders
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de la present ciutat, aprés duas companyias de
moscaters y arcabussers, aprés moltes cavallers
de la present ciutat ab picas al coll, aprés altra
tropa de cavallers a cavall y aprés la bandera de
santa Eulària; aprés lo senyor conseller ters, qui
era micer Pere Joan Rossell, vestit ab la gramalla de grana ab lo bastó de General en las mans,
ab molts cavallers que·l acompanyaven, y aprés
dos companyias de la ciutat. Y ab esta forma
arribà al portal de Sant Antoni, y allí arribats,
posaren dita bandera en la finestra de la casa del
General qui està junt a dit portal ab son cuerpo
de guardia, y dit senyor conseller restà en companyia de dita bandera fins lo die que marxà. En
aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor Francesch Puig, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, don Henrrich de Semmanat
y Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:

dos-cents sinquanta quintars que dit senyor de
Espenan los ha dit tenia embaxada, suplican
també a vostra senyoria los mane dexar pòlvora
fins a dita quantitat, y en venir la sobredita la
rebrà vostra senyoria que ho rebran dits deputats...»
563r a

«Molt il·lustre senyor: Ab diferents cartas dels
cònsols de Tarragona, del doctor Joan Çabater,
pagador de la plassa de armes de Cambrils de
deu // 562v // del corrent, que·s legiran a vostra
senyoria, han tingut avís los deputats del General de Cathalunya que lo enemich havia romput
las trinxeras del coll de Balaguer y era passat de
part desa ab la cavalleria y molta infanteria, y
que si dins dos dies naturals no se acut ab
prompte socorro farà majors progressos, perquè
la cavalleria no pararà de còrrer la campanya y
devastar tot lo camp de Tarragona, y si se li
dóna temps de fortificar-se serà dificultosíssim
fer-lo retirar. Dits deputats han fet y fan totas
las diligèncias possibles per acudir ab socorro, y
en arribar las primeras tropas de auxiliars, que
entenen serà vuy per tot lo die, se partirà demà
ab ellas lo senyor de Espenan per opposar-se al
enemich, ajudat de la gent de la província, mentres tardan arribar las demés tropas. Y com perquè acuda un bon número de gent de prompte
no·s pot trobar medi més efficas que és que
promptament partesca-lo senyor conseller ters a
la ligera, ab lo major número de infanteria que·s
puga juntar, que abaxo confian dits deputats se
alentaran las demés universitats de Cathalunya a
fer en gran esfors ab que porà obrar dit senyor
de Espenan lo que més convindrà en defensa de
la província. Suplican a vostra senyoria dits deputats sia servit manar deliberar vaja de prompte dit conseller a la ligera, com està dit, perque·s
puga cobrar lo perdut y impedir que no·s perde
més, que aquesta és occasió en que deu vostra
senyoria lansar lo resto, com a tan interessat en
la conservació de aquest Principat. Y per quant
de aquest últim avís tenen de la plassa de Cambrils resta aquella plassa sens pòlvora, y dits deputats no poden provehir-ne per aguardar-ne
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Francesch Joan de Vergós, micer Sagarra, síndich de Leyda, talisb. Per lo estament real, los
senyors: conseller en cap, Ramon Romeu, micer Joan Batista Monsar, Galceran Nebot, Balthesar Càrcer, Agustí Pexau, Francesch Marí,
Jaume Damians, micer Joan Domènech, síndich de Granollachs, Montserrat Say, síndich de
Vich, Joan Batista Borniach, síndich de Balaguer.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo magnífich
Joseph Móra, ciutadà honrat de Barcelona, com
a procurador ab bastant poder del magnífich
Miquel Móra, ciutadà honrat de Barcelona, defenedor del General de la taula de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Antoni Joan Fita, notari de Barcelona
y scrivà major del General, a onse de setembre
proppassat, com dit notari ab ses certificatòries
letras en fa fe, en dit nom ha renunciat lo offici
de defenedor del General que dit son principal
obté, en mà y poder de ses senyories, en favor
de el dit Joseph Móra, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer-li dita renunciació y,
attès és dels antichs y per consequent // 563v //
dels que·s poden vèndrer y alienar, provehir
aquell en favor de el dit Joseph Móra. E ses senyories respectivament respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podia y per
capítols de cort los era permès. Presents per testimonis quant a la firma de Rafel Antich, oÿdor
militar, foren lo reverent Rafel Bonastre, prevere benefficiat en la iglésia parrochial de Nostra
Senyora del Pi. Quant a la firma del doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, oÿdor ecclesiastich, foren Miquel Marquès, notari, y Pere
Roig, criat de dit seyor oÿdor. Quant a la firma
del doctor Pau Claris, deputat ecclesiàstich, foren Francesch de Vilaplana y Miquel Marquès,
notari. Y quant a la firma de Rafel Cerdà, oÿdor
real, foren dit Marquès, notari, y Joseph Amorós, criat de dit senyor oÿdor. Lo qual acte
fonch acabat a las duas horas y un quart de la
mateixa tarda, trobats dits senyors consistorials
en lurs casas respectivament, acceptat lo senyor
deputat ecclesiàstich, qui fonch trobat en la casa
de la Deputació. Manaren fos continuat en lo
present dietari.

a. Manca un full en el manuscrit.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

Divendres, a XXI. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.

Diumenge, a XVI. En aquest die, entre deu y onse
horas de la matinada, partí de la present ciutat
musur de Espenan a tota pressa per a la ciutat de
Tarragona y governar lo exèrcit. Déu li done
bona victòria per defensar la causa de Déu, Nostre Senyor, y la pàtria. En aquest mateix die, en la
tarda, partí de la present ciutat la bandera de
sancta Eulària, que estava en lo portal de Santa
Eularia, ab un tèrcio de vuit-cents hòmens moscaters. Déu li done la victòria que tots desijam.
564r

Dilluns, a XVII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories don
Bernardino de Marymon, cavaller del hàbit de
Sanct Jaume, capità de las atarassanas de la present ciutat, lo qual prestà lo jurament de fidelitat, que encara no havia prestat, de que seria fahel y leal pàtria, lo qual jurament manaren fos
continuat en lo present dietari. En aquest mateix die, en la tarda, convocades y congregades
per ses senyories la junta de las trenta-sis personas de hasienda y guerra e justícia en la sala del
consistori, tots unànimes y conformes, et nomine discrepante aconsellaren a ses senyories que
devian donar y conferir, segons que ab dits senyors deputats ab dit parer y consell donen y
confereixen, a la junta de justícia plena facultat y
poder per a administrar justícia jure belli, de tal
manera que a la dita junta aparexerà convenir,
per la bona direcció de la justícia, ab cognició o
sens cognició de causa, segons lo cas requerirà,
donant y cometent-los tal y tanta facultat y potestat qual y quanta per la bona administració
de la justícia se requereix, sens referiment ni interposar consulta ab dits senyors deputats.

Dissabte, a XXII. En aquest die ses sennyories
anaren consistorialment a fer la visita general
per las botigues, com és acostumat. En aquest
mateix die, en la tarda, ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
565r

Dimars, a XVIII. En aquest die prestà lo jurament de fidelitat en mà y poder de ses senyories
Francisco de Malgar, regent la vegueria de Barcelona, que encara no·l havien prestat. En aquest
mateix die ses senyories, consistorialment ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la // 564v //
Deputació, anaren per la present ciutat acaptant
lansols, flassades, matalassos, camissas y altra
roba blanca per enviar al hospital de Tarragona
per los soldats de nostre exèrcit; y trobaren
moltas charitats.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die prestà lo jurament de fidelitat en mà y poder de ses senyorias
micer Francesch Molera y Bernat Alsina, advocats de pobres de la present ciutat, que encara
no·l havian prestat. En aquest mateix die ses
senyories prosseguiren la acapta per los malalts
del exèrcit y hospitals de aquell. Hi·s trobaren
moltas charitats.

565v

Dijous, a XX. En aquest die se continuà la capta
en la forma sus dita.
1129

Dilluns, a XXIIII. En aquest die vingué la desdichada nova, que eren las quatre de la matinada,
que la ciutat de Tarragona se era entregada al
enemich liberament, sens haver-li vista la cara,
per quant havia molts mesos que·u havien
promès al rey. Causà molt gran alteració, perquè dins estava lo conseller ters de la present
ciutat ab la bandera de Santa Eulària, patrona
d’esta província, y musur de Espenan, general
del exèrcit. Y vista la trayció, fonch forçós exir
ab pacte, però la bandera de santa Eulària ja estava ab tota seguretat. Y encontinent, arribada
la nova, se tocà a rebato. Tothom isqué ab ses
armes, y fonch tant gran la alteració, que sobre
del mig die se mogué un avalot per la present
ciutat, cridant la gent: «muyren traydors», que
rehonablement n·i havia en la present ciutat. Y
mataren ab grandíssim rigor tres jutges de la
Audiència que des del die de corpus estaven
amagats, donant intelligencias y avisos als ministres reals de Madrit del que la província obrava per la defensa, que era la causa de la total destrucció nostra; los quals foren micer Lu ýs
Ramon, micer Rafel Puig, micer Joan Batista
Gori. Y aprés de haver-los morts y pagades moltas punyalades y escopetades, que no tenian figura, los lligaren una corda en lo coll hi·ls rossegaren per tota la ciutat cridant: «Assí són los
traydors». Hi·ls portaren a la plassa del Rey,
hont hi havia unas forcas que la ciutat, per a
acreditar la justícia, havia plentades en dita plassa y altres parts de la ciutat pochs die havia,
ahont los penjaren per lo coll ab unas cordas de
espart ab que·ls arrossegaren, hont los anaren a
veurer moltíssima gent; en la qual estigueren
fins lo endemà, passat mig die, que lo clero del
Pi y altres parts los en tragueren. Sia exemple
per als qui governen, que los qui governaven la
província ab tirania y fent y ordenant totas las
traicions que podian contra ella foren morts
com està dit y penjats en una forca, guait-s·i qui
guardar-i ha que lo mateix los succehirà.

Any nou MDCXXXXI
Dimars, a XXV. Die de la Nativitat del Senyor,
que per sa divina bondat vulla remediar los treballs de la província que tants anys ha que la
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devant, per a passar avant dita conferència, los
quals se assentaren en la sala del consistori, lo
senyor conseller en cap a mà dreta del senyor
deputat ecclesiàstich, y axí los demés se assentaren en per son orde; assistint en dita junta per
part de la Trentasisena lo doctor Hierònym
Roig, sacristà y canonge de la Seu de Barcelona,
y don Jacinto Vianova. Estigueren cerca de tres
horas junts, tractant de las cosas de la província.

molesta y vulla apiedar-se dels cathalans. En
aquest die, a las dotse de la nit, se tingué notícia
que passaven una tropa de galeres que venian de
levant. Y luego se tocà a rebato y hisqué tothom
ab ses armas als puestos que ja tenen assenyalats, a las quals los foren tirades algunas pessas
de artilleria. Passaven a Tarragona ab gent y
municions de guerra per a prosseguir la guerra.
Déu nos done bona victòria y los sants d’esta
província nos vullan ajudar, que tant nos convé.
En aquest mateix die partí de la present ciutat,
entre dotse y una de mig die, lo molt il·lustre
senyor Jaume Ferran, oÿdor ecclesiàstich, a cavall, ab la insignia del General en los pits, acompanyats de molts cavallers, ab sa trompeta devant y massa, lo qual a tota pressa anava a la vila
de Sant Feliu de Lobregat per dispòndrer lo
exèrcit del Principat. Déu lo done bona anada y
bona victòria. En aquest mateix die, matí y tarda, anà lo senyor deputat ecclesiàstich, ab la insignia del general en los pits, en companyia de
un conseller de la present ciutat, per a la present
ciutat per aquietar la gent alborotada que encara anava prosseguint los alvorots, los quals remediaren trahent los alborotadors ab bonas paraulas de la present ciutat, remetent-los al
exèrcit.
566r

Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per tractar dels negocis
de la província.

Janer, MDCXXXXI
Dimars, al primer. En aquest die ses senyories
anaren en la casa de la present ciutat per continuar la conferència acerca del bon govern de la
província. En aquest mateix die vingueren en la
present ciutat las monjas de Pedralbes, las quals
posaren en la casa del Marquès de Aytona y foren acompanyades per un conseller de la present
ciutat y per la noblesa de aquella y de la companyia de cavalls de don Juseph de Pinos; lo
que·s feu per lo perill en que estaven en cas que
lo enemich vingués.
Dimecres, a II. Déu nos done bon principi del
any, bona victòria contra nostres enemichs y
aprés pau y quietut. En aquest die los senyors
consellers vingueren a tenir conferència en la
present casa per los negocis de la província.
567r

Dissabte, a XXVIIII. En aquest die ses senyories,
posant en exequució lo tractat y conferit lo die
de ayr ab la Trentasisena, anaren consistorialment ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials en casa de la present ciutat, y
trobaren los senyors consellers en la stància del
savi Consell de Cent, hont los estavan aguardant per la conferència que havian de tenir per
beneffici de la província. Y se assentaren a un
cantó de dita sala ab banchs, lo senyor conseller
en cap a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich y los demés se assentaren per son orde. Estigueren en dita conferència tres horas bastants,
y aprés tornaren en la present casa ab moltas atxes que la ciutat tenia aparellades.
Diumenge,a XXX. En aquest die lo senyor deputat ecclesiàstich anà en lo loch de Sant Feliu de
Lobregat per a que lo exèrcit se formàs ab la
brevedat // 566v // possible y envestir lo enemich. Lo acompanyà la companyia de cavalls de
la ciutat, governada per don Juseph de Pinós, y
disposadas las cosas, tornà en la present casa entre las vuit y nou horas de la nit.
Dilluns, a XXXI. En aquest die vingueren en la
present casa los molt il·lustres senyors consellers
ab las insignias consulars, porters y asees grans
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Dijous, a III. En aquest die, en la matinada, partí de la present casa de la ciutat lo senyor deputat ecclesiàstich, qui anà a Sant Feliu de Lobregat per vèurer-se ab lo senyor conseller ters de
la present ciutat, senyor oÿdor ecclesiàstich y
musur de Espenan, qui·s trobaven en dita vila
per a tractar del assiento y disposició de nostre
exèrcit, lo qual tornà entre las vuit y nou de la
nit. Y arribat en la present casa encontinent ab
los demés consistorials anà en casa de la ciutat a
donar rahó del que se havia tractat y resolt per
los cabos de nostre exèrcit.
Divendres, a IIII. En aquest die, los senyors deputats, per medi del doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona,
don Pedro Desbosch y Joseph Ximenis, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molts il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la
embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Lo vehedor y pagador
dels deputats del General de Cathalunya han
passat mostra dels soldats auxiliars, que són mil
y quaranta cavalls, sens los officials, y tres mil y
noranta infants, sense los cabos y demés officials, als quals se·ls deu un mes de son sou y no
volen marxar a Vilafranca que no sien pagats los
cabos per un mes y los demés a lo menos per
quinse dies. Y com hi hage precissa necessitat de

que la cavalleria vage a la vila de Vilafranca a
juntar-se ab Francisco de Vilaplana, que està allí
ab algunas tropas de cavalls per a impedir que lo
enemich que és ja ab sa cavalleria al Arbós no
fassa majors progressos, // 567v // comforme pot
vèurer vostra senyoria ab carta de Francisco de
Vilaplana y altra dels jurats de Vilafranca, que
vuy han rebut per propri junt ab una de don Àlvaro de Quinyones per dita vila, que·s envian, y
troben dits deputats lo die de vuy sens un diner
per poder socòrrer promptament com la necessitat demana a dits soldats auxiliars y altres naturals, ab lo que·s resolgué se·ls donàs de socorro
en conformitat del que vostra senyoria havia resolt, y si·s difereix lo enemich se porà aassentar
en grandíssim dany de aquesta ciutat y de tot lo
Principat. Suplican per ço a vostra senyoria dits
deputats del General de Cathalunya sian servits
manar-los emprestar sinquanta milia lliures o
verament dexar-les a censal en comte de la manlleuta de las tres-centas milia lliures que ha deliberat sos brassos prenguessen a censal, per las
quals vostra senyoria és estat servit deliberar de
obligar-se, que ab açò acudiran dits deputats a
socòrrer esta tant urgent necessitat, de la qual
depèn ja la seguretat y defensa de aquesta ciutat, lochs circumvehins y de tota la província. Y
se offereixen dits deputats, si vostra senyoria los
fa mersè de emprestar-los dit diner, de restituhir-lo lo més prest los sie possible, y quant
vostra senyoria prenga resolució de dexar-ho a
censal, que serà aqueix lo que primer luyran. Y
perquè vostra senyoria estiga enterat del estat
del exèrcit, se llegirà una carta de don Juseph
Çacosta, que està formant los tèrcios en Martorell, ab la qual veuran vostra senyoria quan
avensat està y la confiansa podem tenir que dins
pochs dies se porà fer opposició al enemich y alcansà lo alivio que tant desijam y havem menester.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havian reportada la dita
embaxada a dits senyors consellers y savi Consell de Cent, lo qual havian explicat de paraula y
aprés donada en scrits si y de la manera los era
estat ordenat; y que dits senyors consellers los
havian respost que ells ho tractarian ab lo savi
Consell de Cent, que estava junt, y que de la resolució se pendria en farian sabidor a ses senyories.
568r

Diumenge, a VI. En aquest die los senyors consellers vingueren en la present casa per a tenir
conferència ab los senyors deputats y tractar
dels negcis de la província.
Dilluns, a VII. En aquest die se tingué conferència en la present casa ab los senyors consellers y
deputats.
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Dimars, a VIII. En aquest die ses senyories, per
medi de fra Rafel Domènech, monjo y almoyner de Ripoll, don Joachim Margarit y Reguer y
Joseph Ximenis, ciutadà, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo doctor fra Rafel
Domènech, almoyner del monastir de // 568v //
Nostre Senyora de Ripoll, vingué lo die de aÿr
de la vila de Martorell, ahont havia estat en
companyia de don Juseph Çacosta, per a fer relació del estat del exèrcit que se ha juntat en dita
vila. Després, avuy a la matinada, han rebut los
deputats del General de Cathalunya la carta
que·s legirà a vostra senyoria, que anava també
als molt il·lustres senyors consellers, ab que se
donà avís de la retirada dels auxiliars. Dits deputats en lo mateix punt han comensat a fer totas
las diligèncias possibles per a disposar la defensa
del Principat, y en particular per a muntar cavalleria, y ja en aquest punt tenen previnguts
molts cavalls y confiansa que promptament tindran tots los que hauran menester per a fer cara
al enemich. Donan rahó de tota vostra senyoria,
a qui suplican sian servits manar-se informar del
sobredit fra Rafel Domènech del estat del exèrcit y obrar en confrmitat de dits deputats lo
que·ls aparexerà més convenient per defensa del
Principat y seguretat de aquesta ciutat, que dits
deputats no·y faltaran fins a pèrdrer las vidas.»
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que ells tractarian ab lo savi Consell de Cent lo
contengut ab dita embaxada, y que de la resolució se pendria en farian sabidors a ses senyories.
En aquest mateix die ses senyories, entre las set y
vuit horas de la matinada, anaren en casa de la
present ciutat per a consultar ab los senyors consellers la carta que la nit abans, a las deu horas,
habian rebut dels senyors oÿdors ecclesiàstich,
senyor conseller ters y don Juseph Çacosta desde
la vila de Martorell. La qual carta és assí cusida,
signada de letra A. En aquest mateix die, en la
tarda, se tingué junta de brassos de les persones
dels tres estaments cridats del die present ab veu
de pública crida per a donar rahó en aquells de la
carta rebudaa // 569r // des de la vila de Martorell, attès també que en la última convocació de
brassos no·s tractà sino de porrogar aquells. Y foren porrogats per al die present, en los quals assistiren las personas dels tres estaments en número copiós. Als quals, parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Esta nit passada, a las
onse horas o cerca, reberem los senyors consea. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1958.
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llers d’esta ciutat y nosaltres un despaig del senyor conseller ters, de don Joseph Çacosta y demés cabos del exèrcit, per correu a tota diligència, donant-nos notícia de la retirada de musur
de Espenan y de tots los auxiliars tant de peu
com de cavall com més extensament veurà vostra senyoria ab una carta que·s legirà. De
prompte despedirem un correu a tota diligència
donant-ne avís al senyor deputat militar y als
senyors jurats de la ciutat de Gerona, donant
orde exprés al senyor deputat militar que a tota
diligència per la posta vinga a assistir al exèrcit
en aquestas parts, y que allí vaja lo senyor oÿdor
real en son loch procurant-li assistesca hun dels
senyors jurats de Gerona. També havem scrit a
dit musur de Espenan la carta que vostra senyoria serà servit oÿr. Havem axí mateix despedits
commissaris per a que comboyassen los dits auxiliars y procurassen ningú los danyàs en sas personas y hasiendas, y que ells tampoch inquietassen los provincials. Axí mateix havem donats
diferents ordes per a procurar cavalls per poderlos muntar a tota diligència, segons que ab la
dita carta sens adverteix. De tot donam notícia a
vostra senyoria, a qui suplicam se servesca aconsellar-nos lo que devem fer y obrar en occasió
tant apretada en beneffici y conservació d’esta
província.»

guardar ses persones y dels ben effectes a la provincia.»

Resolució de dits brassos: «Que agrahint a sa
senyoria dels senyors deputats la prompta diligència // 569v // de haver enviat a sercar lo senyor deputat militar per assistir al exèrcit en
aquestes parts, com a tant acertada y ben considerada, sia servit sa senyoria posar en exequució
lo per sa senyoria deliberat de enviar a las parts
de Gerona y Figueres lo senyor oÿdor real, procurant li assistesca hu dels jurats de Gerona, que
ab la auctoritat y prudència de sas personas, és
indubitat que allí las cosas se encaminaran y
guiaran com convé; y que cada dia se tingan
brassos, en los quals se done rahó de las matèrias corrents; y que se envie al senyor de Espenan y senyor de Plesis a tota diligència una persona de intelligència ab carta de fe y crehensa, a
fi y effecte de fer explicar a dits senyor de Espenam y Plesis la occasió han tinguda per haverse’n de anar, dexant-nos de auxiliar, comforme
lo rey christianíssim havia offert, donant facultat
al tal que anirà que si ab reputació del Principat
podia ajustar lo disgust se entén lo haurà tingut
offés, y quant no, ab tota diligència tornàs la
resposta als brassos per a que ab fonament poguessen enviar al rey christianíssim fent quexa
de dit Espenan. Y en lo que té respecte a la advertència donada per don Juseph Çacosta,
aconsellam que las personas que per algun camí
se tindrà alguna notícia no senten bé las cosas
del Principat que aquellas sian posades en part
tota y segura ab las guardas convenients, per

«Molt il·lustre senyor: Habem rebuda carta de
musur de Espenan, lo qual se llegirà, y sobre
ella se servirà vostra senyoria discurrir y aconsellar-nos lo més convenient, a sens offert dificultat acerca dels despaigs ha de fer aquest consistori, tant en orde de pagament com altres
occurrèncias per no trobar-nos en Barcelona
sino tres consistorials, com los demés, com vostra senyoria té notícia, sian fora la present ciutat
per occasió de la guerra ahont lur presència és
tant necessaria; y encara que en los tres que assistint continuament en consistori hi hage persona de cada hu dels tres estaments, ab tot no
som la major part. Aumentes aquesta dificultat
ab la anada que ha de fer lo senyor oÿdor real a
Gerona, perquè no sols faltarà número competent però encara faltarà en consistori tot un
bras, que·s lo real, y desijant faltés y procehir ab
tota satisfacció y justificació y per altra part vejam la necessitat que·y ha de la assistència dels
tres consistorials en las parts ahont se temen invasions y progressos del exèrcit enemich, suplicam a vostra senyoria que en tot se servesque ab
sa acostumada prudència econsellar-nos lo que
podem y devem fer attesa la necessitat urgent y
convenièncias tant // 570v // considerables, que
nosaltres, per nostra part, no faltarem a nostra
obligació ni recusarem qualsevol treballs en
orde a que tots los negocis y afers de la província vagen encaminats al servey de Déu y beneffici de ella.»
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En aquest mateix die de nou comparegueren en
lo consistori de ses senyories los honorables jurats de la vila de Argentona, los quals donaren
rahó a ses senyories com ells a costas de dita vila
enviaven al camp del Principat que estava en
Martorell vuit cavalls montats ab totas armas a
costas dels de dita vila, los quals han promés tenir en campanya fins que la bandera de santa
Eulària torne en la present ciutat. Y considerant
ses senyories lo servey fa dita vila ab dits vuit cavalls en la occasió present, los exhimeixen del
qualsevols somatents fossen en la terra per rahó
de dita guerra, sino fos en cas // 570r // tanta
pietat que tots uniformement hi haguessen de
anar, y manaren en fos feta nota en la present
casa, ab que assistiren y foren presents per testimonis don Francisco Vilalba y Joseph Colomer,
notari de Barcelona.
Dimecres, a VIIII. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals, prorrogats lo die
de ayr, hont entrevingueren y foren presents las
personas dels tres estaments ab multitut copiosa, als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:

Resolució dels brassos: «Que attesa la necessitat
urgent y forsosa tres dels senyors consistorials
han de acudir per negocis y afers de la guerra a
las parts invadidas del exèrcit enemich, ço és, lo
Empurdà, Leyda y Tortosa, Tarragona y Panadès, los quals per aquest respecte no poden
assistir en consistori ni presidir en las juntas de
brassos ni particulars ni tampoch assistir a las
deliberacions, decrets, provisions y altres despaigs que és forçós y inexcusable fer-se, altrament se lansaria a pèrdrer no sols la administració de la present casa y General però encara tot
lo curs y bons progressos de la guerra, de hont
resultaria la total ruÿna y perdició de la província. Per ço, aconsella y resol la present junta de
brassos generals que los consistorials que·s troban y per avant se trobaran presents en la present ciutat y casa de la Deputació, encara que
no sian la major part dels dits consistorials, durant aquesta guerra, y estant impedits los demés
en ella fora la present ciutat, pugan y degan administrar las cosas de la Generalitat y fer qualsevols deliberacions y decrets y altres qualsevols
despaigs concernients dita administració, axí al
que toca lo curs ordinari de la present casa com
de la guerra y altres que apareixerà convenir, y
que lo que dits consistorials que seran presents
en la present ciutat y casa de la Deputació deliberaran, decretaran, ordenaran y disposaran en
orde a las cosas demunt ditas sia de tanta efficàcia, forsa y valor com si per tots los consistorials
junts fos deliberat, creat, ordinat y disposat; y
que sa senyoria de dits senyors deputats ab sa
commoditat quant los altres absents seran presents o altrament quant los aparexerà // 571r //
los en donen rahó de tot lo fet fins a les hores,
per a que tingan a bé de assentir-hi y prestar son
consentiment. Y en quant a la resposta de la carta del senyor de Espenan, que encontinent disgregats los presents brassos se servescan ajuntar
les persones los aparexerà convenir per a fer dita
resposta y scriurer las demés cartas que aparexeria; y que esta nit mateix se despatxe correu a
tota diligència y després se’n done rahó al savi
Consell de Cent; y que axí mateix se done rahó
larga a sa magestat christianíssima y senyor duch
de Ley, també ab correu a tota diligència per
mar y terra, per lo perill poria succehir en las rehenes que la província té enviades en França.
Hi·s suplique a sa magestat christianíssima mane
vingue per cabo dels auxiliars lo senyor duch de
Leu, y que si possible fos vingués sens esperar
dit orde, essent-se ja offert sa excel·lència en la
entrada que deu lo senyor de Espenan de venir
sempre que convindria; hi·s done rahó a sa magestat christianíssima de les faltes de Espenan y
ab lo perill ab que ha dexada la província.»

juntaren la Trentasisena per a aconsellar a ses
senyories lo que devian scriurer al rey christianíssim, duch de Ley y senyor de Espenan. Y la
mateixa nit se despediren per propri a tota diligència ab ditas cartas.
Dijous, a X. Em aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar de las cosas de
la província. En aquest mateix die lo senyor deputat ecclesiàstich y senyors conseller en cap de
la present ciutat anaren en casa de la senyora
duquessa de Cardona, qui·ls havia enviats a cercar per a tractar alguns negocis de la província.
571v

Encontinent disgregats dits brassos ses senyories, posant en exequució lo deliberat en ells,
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Divendres, a XI. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, en las quals entrevingueren los atràs continuats, y de nou comparagué en dits brassos Pere Màrtir de Albertí,
donsell, lo qual prestà lo jurament de fidelitat
que encara no havia prestat; als quals fonch,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Las cosas de la província
estan en lo estat que vostra senyoria té notícia,
suplicam a vostra senyoria sia servit aconsellarnos lo que devem fer y obrar per la conservació
d’ella, que nosaltres per nostra part no perdonarem a treballs per grandes que sien y exposarem
nostras salut y vidas per a la comuna defensa.
Vostra senyoria sia servit discòrrer en totes
matèrias largament, offerint la exequució del
que vostra senyoria serà servit deliberar ab la
promptitut y cuydado que totas nostras forças
abastaran».
Resolució dels brassos: «Que lo fet proposat y
lo premeditar y sensura aquell sia servit sa senyoria dels senyors deputats comètrer a la junta
de la Trentasisena o altra junta major o menor,
com millor aparexerà convenir, ab que dita diligència se fassa promptament, attès y ha perill
en la tardança; y sia servit sa senyoria suplicar als
senyors consellers manen juntar esta tarda mateixa lo savi Consell de Cent y fer-lo sabidor ab
embaxadas del que los brassos hauran resolt,
perquè ab conformitat la una y altra cosa pugan
obrar lo que convinga ab la prestesa que la necessitat demana en beneffici de la província; y
també la resolució se pendrà en la junta se servesca sa senyoria de sits senyors deputats fer-ne
continent proposició en los brassos». // 572r //
En aquest mateix die ses senyories enviaren als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, per medi del doctor Francesch Puig,
canonge de Tortosa, Francesch Joan de Vergós
y Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona,
la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Inseguint lo vot y parer

[ 1641 ]

[ 1641 ]

dels brassos generals celebrats lo die present, los
deputats del General de Cathalunya insinuen a
vostra senyoria la proposició en ells feta y la resolució sobre aquella presa, suplicant a vostra
senyoria vulla donar son parer en matèria tant
grave y de tanta ponderació, perquè ab son madur consell de vostra senyoria se puga més acertar en dit negoci a major glòria de Déu y beneffici de la província.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarien ab lo savi Consell de
Cent, y de la resolució se pendria en donarian
notícia a sa senyoria.
Diumenge, a XIII. En aquest die ses senyories, a
las vuit horas de la matinada, tingueren en la
present casa junta de theòlechs per a consultar
casos graves en favor de la província.
572v

Dilluns, a XIIII. En aquest die los senyors consellers vingueren en la present casa per a tenir
conferència ab los senyors deputats, y estigueren junts cerca de tres horas per a tractar dels
negocis de la província. En aquest mateix dia,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories lo magnífich Joan Batista Borniach,
doctor en drets de la ciutat de Balaguer, com a
procurador de don Martí Joan de Pons, veguer
de la ciutat de Balaguer, lo qual feu ostensió de
acte de renunciació que ell com a procurador de
dit don Martín Joan de Pons havia fet en mà y
poder del il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Manrique, bisbe de Barcelona, virrey y capità general de sa magestat en aquesta província, del offici de veguer que dit son principal obtenia, suplicant a ses senyories fossen servits
manar continuar dita procura y acte de renunciació en lo dietari de la present casa, perquè en
tot temps conste de las diligèncias fetas per dit
procurador en nom de dit son principal. Y manaren ses senyories que dits actes fossen cusits
en lo present dietari, signats de letras A y B.
Dimars, a XV. En aquest die, en la tarda, tingueren junta de la Trentasisena per tractar de las
cosas de la província.
Dimecres, a XVI. En aquest die, cerca del mig
die, entrà en a present ciutat los senyors Francesch de Tamarit, deputat militar, en la qual venia de la plassa de armes de Figueres, lo qual havian enviat a sercar ses senyories per anar a
governar las armas en la vila de Martorell.a //
573r // En aquest mateix die, en la tarda, los senyors deputats ecclesiàstich y militar, y oÿdors
militars y real presents y los demés absents per
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1959.
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negocis de la guerra, juntaren los brassos generals cridats del die present, en los quals entrevingueren en multitut copiosa las personas dels
tres estaments; als quals fonch, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo senyor de Plesis Besanson ha fet ostensió dels poders que lo rey
christianíssim li ha donats en orde a la assistència que desija fer a esta província per sa conservació, en los quals, entre altres capítols, li dona
poder sa magestat christianíssima per admètrela de baix de sa protecció, ab que reduesca son
govern a forma de república ab los pactes y condicions que entre la província y a sa magestat
christianíssima se ajustaran; y ha demanat juntament que aquesta intenció de son rey se propose a vostra senyoria, com fo fem, perquè vostra
senyoria sie servit sobre aquest fet aconsellarnos lo que li aparexerà més convenient per nostra conservació y establiment del bon govern de
aquestos Principat y comtats. Una persona religiosa y de vida exemplar nos ha dit que per a
que Nostre Senyor se apiade de nosaltres y nos
done pròsperos successos seria molt convenient
que lo Principat prometés casar cada any a gastos del General dotse donselles, quatre de cada
hospital, que ab axò tenia per cert nos faria
mercè Déu, Nostre Senyor, de donar-los la pau
y quietut desijada. Representam-ho a vostra senyoria per a que nos aconselle lo fahedor.»
Resolució dels brassos: «Que se accepte la protecció y que de tot lo que·s tractarà en la Trentasisena en rahó dels pactes se’n done rahó als
brassos y savi Consell, // 573v // suplicant als
senyors consellers sien servits juntar-lo per a
demà de matí. Y que demà a la tarda se junten
los presents brassos, suposat que la Trentasisena
vege primer los poders del senyor de Plesis per a
poder-ne dar rahó als presents brassos; y en lo
que té respecte a la col·locació de las dotse donselles, que·s fassa com està proposat, ab que ditas dotse donselles se traguen per exacció posant-hi tota sort de donsellas de dotse anys en
amunt, y que exidas una vegada no puguen tornar exir ni posar-se en sort.»
En aquest mateix die, en la matinada, reberen
en lur consistori una carta de don Juseph de
Biure y de Margarit des de la vila de Montblanch, de tretse del corrent, donant avís a ses
senyories de la facció per ell y sos soldats feta en
Constantí, la qual fou llegida en dits brasos y
manaren ses senyories fos assí cusida, signada de
letra B.
Dijous, a XVII. En aquest die los senyors diputats, per medi del senyor abat Salavardenya,
Bernat March y Jalpí, donsell, y Joseph Xime-

nis, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, que estava junt, la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
del principat de Cathalunya donan avís a vostra
senyoria de la resolució que lo die de aÿr se
prengué en los brassos generals, com veurà vostra senyoria ab la còpia que·s legirà, havent-ho
antes conferit ab diverses juntas y personas nomenades per vostra senyoria y aquellas feta relació en la Vintiquatrena de guerra; suplicam a
vostra senyoria sie servit en conformitat d’ella
obrar en las cosas corrents lo que aparexerà de
major beneffici per la conservació de la província y de sa defensa. // 574r // També se llegiran a
vostra senyoria las cartas que rebrem aÿr de don
Juseph Biure y Margarit y don Jaume de Erill y
altres de la vall de Aran. Y per quant vostra senyoria ab deliberació de sinch del corrent fonch
servit fer mercè a dits deputats de emprestar-los
sinquanta milia lliures per a poder acudir als
gastos de la guerra y deliberà que aquells se pagassen o retinguessen en la taula o banch del diner que aniria entrant en compte del General, la
qual deliberació a bé que sie justa emperó los
gastos de la guerra són tant grans y la occassió
és tant apretada com se dexa bèurer que obligan
a dits deputats suplicas a vostra senyoria, com
suplican, sia servit deliberar que no se·ls fasse retenció alguna del diner que·ls ha entrat ni del
que·ls entrarà per avant, ans bé fer-los mercè
emprestar-los vint milia lliures, offerint a dits
deputats que lo més prest que·ls serà possible
acudiran a la satisfacció del que devem a vostra
senyoria.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que ho tractarian ab dit savi Consell
de Cent, y que de la resolució pendrian farian
sabidor a sa senyoria.
Divendres, a XVIII. En aquest die los senyors deputats, per medi dels senyor Francesch Joan de
Bergós, donsell, y Jaume Damias, ciutadà honrat de Barcelona, reberen de part dels senyors
consellers la embaxada del tenor següent, en
resposta de la embaxada per dits deputats feta lo
die de aÿr a dits senyors consellers y savi Consell
de Cent, la qual explicaren de paraula y aprés
donaren per scrits:
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent
lo die de aÿr feu la deliberació següent: Que per
ser la ocasió tant apretada se empresten als senyor deputats // 574v // las vint milia lliures que
ab la embaxada per part de sa senyoria dels senyors deputats reportada al present consell demanen, y que aquelles los girades de compte de
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pèrdua de monedes, confiant que sa senyoria
tindrà cuydado de tornar aquestes y las demés a
la present ciutat ab la brevedat los serà possible
Y per quan és molt convenient la assistència de
la armada naval del rey christianíssim de França
en estas mars y costas, se suplique a dits senyors
deputats fassen las diligèncias possibles vingue
ab tota brevedat; y juntament sa senyoria de dits
senyors deputats sien servits donar orde als cabos del exèrcit del present Principat no dexen
passar occasió de fer las fortificacions convenients per defensa del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya; y que de la present
deliberació se fassa a saber a dits senyors deputats en la forma acostumada.»
La qual embaxada oÿda per ses senyories respongueren que no sabian com poder satisfer la
mercè y honra los feya la ciutat, y que estiguessen certs, que en tota occasió tindran perpètua
memòria la mercè fan a la província. En aquest
mateix die ses senyories, en la matinada, juntaren la trentasisena per a tractar dels negocis de
la província. En aquest mateix die, en la tarda,
juntaren los brasos generals, los quals foren
molt copiosos, cridats del die present; als quals
fonch, parlant los senyors deputat ecclesiàstich,
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo savi Consell de Cent
ha aderit a la deliberació féu vostra senyoria a
setse del corrent com apar de la determinació
que·s llegirà. Aquest matí, en exequució de la
última ressolució de vostra senyoria, se ha llegit
en la Trentasisena lo poder del senyor de Plesis,
que també se llegirà a vostra senyoria, perque
en estiga informat y no·s fassa mercè de aconsellar-nosa // 575r // com havem de provehir en
negoci de tant pes, y també se llegirà una carta
que lo die de ayr reberem del excel·lentíssim
senyor duch de Luy»
Resolució de dits brassos: «Que sa senyoria dels
senyors deputats sien servits manar comètrer a
la junta de la Trentasisena, o altre major o menor número com ha sa senyoria millor aparexerà, lo tocant a disposar los capítols concernents a la protecció del rey christianíssim, ab
referiment als brassos del que havian disposat,
per a poder pèndrer la resolució que més convindrà al servey de Déu, beneffici de la província; y que sa senyoria sia servit fer las diligèncias
possibles en que los senyors bisbes, abats, capítols y síndichs de las universitats més populoses
acudan als presents braços ab la brevedat possible ab las penas que a sa senyoria aparexerà, per
a que en ells aconsellen, concenten y donen son
a. a continuació dues cartes i una deliberació, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1960.
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parer en cosa tant grave; y en lo entretant sa
senyoria dels senyors deputats sie servit en no
parar y obrar tot lo que convinga en servey de
Déu, nostre senyor, y benneffici de la província,
en las juntas de las trenta-sis personas y referiment als brassos generals, per a donar-los rahó
del que allí se anirà avisant en las matèrias corrents; y que de la ressolució se pendrà se’n fassa
sabidor al savi Consell de Cent. Y per quant de
la carta del excel·lentísiim senyor duch de Luy
que és estada llegida se colligeix que los auxiliars se inclinen a dexar posar siti a esta ciutat
per consumir lo exèrcit del enemich o altrament, lo que apar serie en notabilíssim prejudici
de la ciutat, lo que·s de considerar, per ço aconsella també a sa senyoria se fassa lo sfors possible
per a impedir-los la entrada, y que ab la promptitut possible se alcanse lo somatent general per
a que tots acudan a Martorell, hi·s fasse lo mateix avís ab los cabos circumvehins.»
575v

litar, conseller de Barcelona y don Juseph Çacosta procuraren retirar-se ab la gent que pogueren. Causà esta derrota molt gran desconsolació als de la present ciutat. Procuràs donar
encontinent per tota Cathalunya avisos pera
que ab gent socorreguessen esta ciutat, que lo
endemà se temia se havia de sitiar. Y ans de saber esta nova tornà en la present ciutat, entre
una y duas de migdie, lo senyor oÿdor ecclesiàstich qui venia de governar lo exèrcit que estava
en Martorell, per lo que lo senyor deputat militar era arribat en dita vila per a governar ditas
armes. En aquest mateix die, entre las vuit y
nou de la nit, entrà en la present ciutat lo senyor
deputat militar, qui venia de la pèrdua de Martorell, y feu larga relació del que havia succehït
en dita vila.
576v

En aquest mateix die, disgregats dits brassos,
los senyors deputats anaren en casa de la ciutat
per a tractar del reparo de la província y lo que
se havia de diligenciar per opposar al enemich.
Diumenge, a XX. En aquest die partí de la present ciutat, a la matinada, lo senyor Francesch
de Tamarit, deputat militar, qui tres dies havia
era arribat de la vila de Figueres de governar las
armas en aquella part, y avisar a tota pressa al
nostre exèrcit estava en la vila de Martorell per a
governar aquell. Déu li done bona victòria. En
aquest mateix die partí de la present ciutat lo
senyor Rafel Antich, oÿdor militar, per a governar las armas en la vila de Figueres, per lo que lo
senyor deputat militar era estat enviat a cercar
per a governar las de Martorell. En aquest mateix die partiren de la present ciutat, en la matinada, mil y sinch-cents moscaters per a anar a
socòrrer als de nostre exèrcit, que estavan peleant ab lo enemich a la vila de Martorell. Hisqué
la bandera de Sant Ramon y altres banderas de
altres convents, ab molts frares molt ben armats
y gent de valor, que se amostrà molt bé a la occasió de la pelea. En aquest mateix die, en la tarda, vingué nova que nostre exèrcit peleava ab lo
del enemich, y los deputats enviaren recaudo //
576r // a totas las iglésias per a que tinguessen
patent lo Santíssim Sagrament en la dita nit, per
a que nostres armes tinguen bona victòria, que
tant importa al beneffici de la província Y axí se
feu ab molta puntualitat.
Dilluns, a XXI. En aquest die, en la tarda, vingué
nova com lo exèrcit del enemich havia romput
lo pas de Corbera y havia cortat nostre exèrcit,
de tal manera que se havia hagut de retirar sens
orde ni consell. Moriren-ne molts dels nostres,
però també del enemich. Lo senyor deputat mi1136

Dimars, a XXII. En aquest die, entre las set y vuit
horas de la matinada, los senyors deputats anaren en casa de la ciutat per a tractar ab los senyors consellers que·s lo se ha de fer per beneffici
de la ciutat, que ja·s vèya manifestament que lo
enemich venia a sitiar-la. En aquest mateix die
dits senyors deputats juntaren la Trentasisena
per a tractar del remey de la província.
Dimecres, a XXIII. Brassosa generals ab que se
entregà la província a la obediència de França.
En aquest die los senyors deputats, en la matinada, juntaren los brassos generals, los quals foren cridats no ab trompetes sino que menaren
tocar la campana Tomasa a batellades, com s·i
tocava a Corts, des de las set a las vuit, per lo
que ab los últims brassos de paraula se advertí, y
fonch la primera vegada que los brassos se ajuntaren a so de campana, los quals foren molt copiosos. Als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos
tinguts als setse del corrent resolgué vostra senyoria que acceptassen la protecció que lo senyor de Plesis Besançon nos offerí en nom de
son rey, ab que reduissem lo govern en forma
de república ab los pactes y condicions que entre sa magestat christianíssima y lo principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya se
concertarien, al que se aderí lo savi Consell de
Cent als desset del // 577r // mateix. Y havent
conferit algunas personas de confiansa y tota satisfacció lo modo de la protecció y forma de la
república, se han considerats gravíssims inconvenients, no sols per los gastos se offeririan per
la defensa y conservació de aquella però encara
en la disposició del govern. Y avuy aquesta província y ciutat, estant tant exaustas que·s impossible poder sustentar larch temps los gastos de la
a. Brassos ... França interlineat al marge esquerre.

guerra, que tenim ja a las portas d’esta ciutat, y
està ella y tota la província en notable perill de
perdre’s, sinó és ab un gran y prompte socorro
de cavalleria y infanteria pagada, lo qual no podem esperar sino de sa magestat christianíssima,
y segons las notícias tenim no se exposarà a tant
gran gasto ab la promptitut y fervor que la necessitat demana sinó és que la província se posse
a la obediència com ja en temps de Carlo Magno ho feren nostres antepassats, ab pacte de
que·ns jure y observe nostres usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos,
styls, consuetuts, libertats, honors, preheminències y perrogatives, axí de aquesta ciutat
com de las demés ciutats, vilas y lochs y personas particulars de la província, y en particular la
exempció de quins y cobertura, y que los arcabisbes, bisbes, abats, dignitats y tots los demés
benefficis ecclesiàstichs, tant seculars com regulars, se hagen de conferir als naturals, y que los
inquisidors y officials dels Sanct Offici hagen de
ésser cathalans, estant aquell sanct tribunal directament subjecte a la congregació del Sanct
Offici que sa santedat té en sa cort, y los capítols
y actes de Cort del General y casa de la Deputació ab tota jurisdicció civil y criminal, y una
constitució de observança, com al Principat
aparexerà per a major seguretat del contracte, y
perquè infeliblament se observen ditas constitucions y privilegis y se cuiten tot gènero de debats y contrafaccions per éser ellas las que vuy
no·s tenen ab estas desdichas y afliccions, y que
se observe lo sagrat concili de Trento y se conferescan a cathalans tots los officis de // 577v //
castells y de regiments, de magistrats seculars y
altres coses que aparts capitularan per lo bon
govern de la província, ha aparegut a la Trentasisena, havent-ho conferit ab los senyors consellers y Vintiquatrena de guerra, ho deviam representar a vostra senyoria per a que ho considere y no·s fassa mercè aconsellar-nos lo que
devem fer, que ab lo bon parer de vostra senyoria podem tenir per cert acertarem a pèndrer
aquell camí que serà millor per a la conservació
de la província y deslliurar-la de las desdichas
que·s troba.»
Resolució presa en dits brassos: «Que fasse com
està proposat, ab totas las advertèncias que se
han fetas assí hi·s faran, y que encontinent se
fasse sabidor al savi Consell de Cent lo que resoldran los presents brassos; y que no·s disgreguen aquells sens que no·s sapia lo que resoldrà
lo savi Consell de Cent.»
Y al cap de una estona tornà lo senyor conseller
en cap als presents brassos y referí com lo savi
Consell de Cent havie fetes las deliberacions següents:
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«Die XXIII januarii MDCXXXXI, Barcinona.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats et cètera. E lo dit consell feu la deliberació següent: Que la nominació de persones fahedora per matèria de guerra, la qual fassen lo
senyor conseller en cap, senyor deputat militar y
musur de Plesis, y també les demés municions
per matèria de viures, prevencions, aparatos,
pertrets y totes altres que per matèria de guerra
aparexeran convenir, tenint plen poder de exequutar // 578r // dites coses tocants a guerra y a
la bona custòdia d’esta ciutat, y tota jurisdicció
y plen poder tocant en cosas de guerra sens referiments algú, referida en la proposició, sia admesa, com lo present consell admet-la y aprova
aquella.»
«Die XXIII januarii MDCXXXXI, Barcinona.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats etcètera. E lo dit consell feu la deliberació
següent: «Que per los motius contenguts en la
deliberació feta per lo savi Consell de Cent a
desset del corrent y tenir continuats avissos en
lo punt volia fer la deliberació sobre lo fet proposat, que lo exèrcit contrari va cremant y abresant las iglésias, cases y campanyes, y matant los
pobles d’ellas en los lochs circumvehins d’esta
ciutat, y a la vista d’ella no servant ninguns pactes, ab retenció emperó de las leys gòtigas, las
quals se reserva dita ciutat, y ab los pactes contenguts en la proposició feta per los senyors
deputats als brassos generals, y altres que aparexerian convenir, en la disposició dels quals entrevingue lo senyor conseller en cap y demés
persones per part de aquesta ciutat que convindrà aderesca ella, en lo present consell adereix en la resolució presa per dits brassos, als
quals se done notícia de la present deliberació
per un ciutadà y un militar per sa senyoria nomenadas.»
E fet tot lo sobredit ses senyories feren la deliberació seguent, la qual feren a saber als senyors
consellers:
«Dimecres, a XXIII de janer, MDCXXXXI. Los
brassos han resolt, en conformitat de la ciutat,
que // 578v // lo senyor conseller en cap, lo senyor deputat militar y senyor de Plesis Bisançon
constituescan y formen un consell de guerra,
del número de las personas de la qualitat y
quantitat que·ls aparexerà, als quals se done
plen poder y facultat de ordenar, dispòndrer y
resòldrer y exequutar tot lo que concernent a
matèria de guerra y a tots sos dependents y
emergents, ab plen poder y libera y general administració, y que per ço puguen gastar de las
pecunias del General tot lo que convindrà sens
limitació, pugan fer fer cridas ab las penas que·ls
aparexerà fins a mort natural inclusive y manar
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exequutar aquellas jure belli o de la manera
que·ls aparexerà era convenir, conformant-se en
tot y per tot al que ha deliberat la ciutat en esta
matèria.»
En aquest mateix die los senyors consellers y deputats feren y crearen una junta de guerra ab ple
poder de fer tot quant convinga en beneffici de la
província, sens donar-ne rahó ninguna ni al savi
Consell de Cent ni senyors deputats ni brassos
generals. Y foren anomenats los següents: lo senyor conseller en cap, lo senyor deputat militar,
lo senyor de Plesis Besançon, lo senyor de Serinyan, lo senyor de Sansi, cabo dels officials de la
artilleria, lo senyor don Miquel Torrellas y Semmanat, lo capità que governa la cavalleria francesa, don Ramon de Guimerà, lo senyor Francesch
Joan de Vergós, lo senyor Jaume Damians.
Dijous, a XXIIII. En aquest die, en la matinada,
los senyors consellers vingueren ena // 579r // la
present casa per a tractar ab ses senyories dels
senyor deputats y conferir lo que se havia de fer
en benefici de la província, per quant lo enemich estava per a sitiar la present ciutat. En
aquest mateix die, en dita matinada, arribà en la
present casa un trompeta del exèrcit enemich,
lo qual vingué guiat de alguns cavalls de nostre
exèrcit; y aquell aportaren en la present casa tapat de ulls ab un mocador, y donà y entregà a
ses senyories un plech del marquès de los Veles,
general del exèrcit enemich, dins del qual se
trobaren una carta del rey de Castella per a la
ciutat y una carta del marquès de los Veles per a
los senyors deputats, ab còpia de la carta de dit
rey de Castella que enviava a la ciutat. Los quals
papers foren entregats al consell de guerra per a
mirar y consultar aquells, y manaren ser assí cusits, que són signats de lletra A y B. La qual
trompeta fonch entretinguda regalant aquella,
encara que no·u merexia per ésser cathalà y traydor a sa pàtria, fins lo endemà a las oraciones,
que fonch despedida ab la resposta y acompanyada per un trompeta nostre fins a la vila de
Sans. La resposta feta a dit marquès de los Veles
està continuada en lo registre de la junta de
guerra, sots jornada de vint-y-sinch del corrent,
que per estar allí largament registrada se dexà de
posar. Assí, la gent estava tota atordida per vèurer que lo enemich havia de sitiar la present ciutat, però no faltava ànimo, si no que los traydors, que·y havia tants, los espantaven, si bé
confiavan de lur valor y dels miracles que havian
de obrar los sancts gloriosos que té esta ciutat
dins d’ella, y en particular la protomàrtir Santa
Eulària, patrona insigne d’esta província, qui no
havia de permètrer tal // 579v // crueltat, que lo
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1962.

1138

enemmich saquejàs esta ciutat ni patís tanta
donsella y gent honrada y religiosos que estant
alabant a Déu, Nostre Senyor, contínuament.
Divendres, a XXV. En aquest die, en la matinada,
aparegué lo exèrcit enemich en lo pla de Barcelona. Tota la gent se posà en armes, las murallas
estaven guarnides de gent, posades las artilerias
en sos puestos, la gent animosa. Un fort que
pochs dies havia se era fet en la montanya de
Monjuhïch, guarnit de algunas companyias de
la present ciutat y de alguns francesos, governador de dit fort musur de Aubanch, posant-se
apunt tots de pelear. Corragué la campanya la
cavalleria del enemich, cremant y saquejant totas las casarias de la campanya y pla de Barcelona, de las quals havia cerca de dos dies que los
que habitavan en ellas eran fugits, fent grans estragos y desordes que a tothom tenian atordit.
Dissabte a XXVI. Batallaa de Montjuÿch. En
aquest die, a las set horas de la matinada, comensà lo cos del exèrcit enemich en forma de
esquadrons a pujar per la montanya de Monyuhÿch per tres parts, ab grandíssim fervor, que
parexia que tot se’n havie de entrar de mosquetades. Pujaren per la part de Nostra Senyora de
Port Padrera de micer Çafont y per la part de
Sant Ferriol. Nostra gent, si bé poca, los anava
entretenint a mosquetades, però com lo enemich era tant superior, que sens exegeració ninguna hi havia cent dels enemichs per quiscun
cathalà, se anaren retirant poch a poch // 580r //
fins dalt a las trinxeras y reductors que hi havia,
fent-se forts de lochs en lochs matant molts dels
enemichs. Però com lo poder apodera, més que
més quant lo enemich va victoriós, aparexian un
lahor, havent pochs dies que havia sucehït la derrota de nostre exèrcit en Martorell, fonch
forçós a nostra gent retirar-se y posar-se de baix
del emparo del fort que·y havia en Monyuïch,
de tal manera que lo enemich comensà entrar
en lo pla de la montanya aportant moltas banderas arborades, que aparexia que a peu pla no
havian de fer sino pujar y rendir lo fort, que ja
eran las vuit horas y mitja de la matinada. Però
com Déu, Nostre Senyor, no dexàs de afavorir y
valer als cathalans que a quant de bon cor lo
aman, cridant los nostres: «Ara és bona, santa
Eulària beneÿda, de ajudar-nos», y donant-se
las mans los uns als altres, dient: «moriam com
a valents», comensaren a refer-se. Y lo enemich
anava ab gran rigor y osadia a voler açaltar lo dit
fort, portant escalas bones y aparellades, perquè
un traydor de cavaller anomenat don Juseph de
Pau y Rocabertí, lo qual era mestre de camp del
tèrcio de Monyuïch y governador de dita plassa,
dos dies havia se’n era passat al camp del enea. Batalla ... Montjuhÿch interlineat al marge esquerre.

mich y havia donada la trassa o planta de dita
fortalesa que ell tenia, donant per molt fàcil lo
rendir aquella. Y com la informació feta per dit
don Juseph fos verdadera, trobàs lo dit fort
molt diferent y molt més armat del que dit don
Juseph lo havia dexat, de tal manera que comensà a disperar ab tal valor que lo enemich comensà a retirar-se. Y retirat, al cap de poch
tornà envestir ab gran rigor, però fonch de poch
valor, perquè segona vegada se hagué de retirar.
Y en lo punt se tornà a refer, tornant envestir ab
tot lo gros, de tal manera que foren tant valents
y mostraren tant valor los nobles, que arribant
lo enemich al fosso de dit fort, fonch rebuxat ab
tanta // 580v // pèrdua de gent que se hagué de
retirar. Durà esta pelea contra dit fort cerca de
tres horas, fonch cosa miraculosa lo foch que
lansà lo fort en lo espay de ditas tres horas, que
no aparexia sino que era un infern. Referen-se
los nostres ab tant valor y donaren sobre de ells
que prengueren del enemich quinse banderas
de camp. Moriren en dita pelea sinch-cents officials, entre majors y menors, del enemich, y en
particular dos nebots del marquès de los Veles,
general del exèrcit, anant nostra gent continuant la victòria fins a las quatre de la tarda, ab
tant valor que aparexia que tota la montanya
se’n entrava de tors de mosquetades y arcabussades, fugint lo enemich ab tanta derreputació
ab pèrdua de mil y sinch-cents infants de llur
part, ans més que manco, y entre ells molt cabos
y gent de govern. Dels nostres en moriren en
dita montanya trenta-y-dos, y altres tants de ferits. Fonch tant lo valor de las donas de la present ciutat que se·ls pot donar nom de amasones, perquè moltas d’ellas pujaren ab gran valor
y osadia a la muntanya de Monyuhïch quant se
estava peleant ab lo enemich, en la qual aportaren per pelear los nostres moltas minicions de
guerra com són balas, pòlvora, metja y altres coses, y axí mateix los aportaren pa y vi per a refresch dels soldats que estavan cansats de la pelea, y lo mateix feren per las murallas. Quant lo
enemich envestí la montanya a la matinada, la
cavalleria se posà part demunt Valldonsella ab
esquadrons, aguardant nostra cavalleria per a
pelear. La qual hisqué per lo portal de Sant Antoni a tota pressa, la qual estava vastant descuydada, y prevenint-se pensant lo enemich no envestiria fins lo endemà, posàs tota la cavalleria a
la part de Valldonsella. Y com lo enemich era
puxant no tingueren temps de posar-se en esquadró y forma de batalla sinó que envestiren lo
enemich ab gran valor y lo enemich a ella, de tal
manera que mesclà ab lo enemich sens orde ni
concert, donant-se las càrregas de escarrabinas y
pistolas, peleant com ha lleons, desermats de las
armas de foch paleant ab las espases, ab tal valor
que // 581r // lo enemich se retirà, restant la
campanya ab molts morts, però la victòria fonch
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nostra. Y moriren en ella, ademés dels soldats
particulars, que foren molts, casi tots los cabos y
officials del enemich. Y assenyaladament morí
lo duch de Sant Jordi, fill del marquès de Torracussa, tinent general del exèrcit, y don Fernando Xiriner, commissari general de la cavalleria, y
altres. Y fonch tal la envestida del enemich que
una companyia de dragons cathalans que aportava arribà fins al restrillo del portal de Sanct
Anthoni, ont morí lo capità de dita companyia
de dragons y lo cavall, lo qual caygué dins del
vall junt a dit portal. Dels nostres no foren deu
los morts, y se compte tant solament morí Dionís Rammis, tinent de la companyia de cavalls
de talisa Borrell, capità, y los demés foren soldats particulars. Y tingué ventura lo enemich
que los nostres se messetaren y la artilleria de las
murallas ni la mosqueteria no pugué jugar, que
si hagués pogut jugar no restava ningú dels enemichs. Però fonch gran victòria per nosaltres,
que axí dalt Monjuhïch com en dit pla de Valldonsella la victòria fonch nostra. De las quatorse banderas presas del enemich dotse en arribaren en la present casa de la Deputació, las quals
foren penjades cap per avall en lo balcó de bronso qui dóna devant Sant Jaume, hont estigueren
tres o quatre dies. Resolgué lo consistori presentar-ne a nostre rey christianíssim y posar a
sos reals peus sinch de ditas banderas, las quals
se’n aportà musur de Plesis y Bisenson, y las demés foren distribuhïdes y presentades per las
iglésias de la present ciutat.
En aquest die, en la matinada, entrà una nau de
Portugal enviada per lo senyor rey de Portugal,
la qual aportava dits embaxadors tramesos a ses
senyories donant-los avís de la nova de sa coronació. Los deputats los enviaren a sercar ab carrossas y alguns cavallers d’esta ciutat en occassió que se estava en lo mig de la pelea de
Monyuhïch. Y dits embaxadors estavan // 581v
// preguntant si en lo fort de Monjuhïch hi havia gent de reputació, responguere-se’ls que
no·y havia que tenir cuydado, que abans de rendir-se moririan tots. Hospedaren-se en casa de
don Phelip Vilana, pagada del general del exèrcit, hont dinaren dit die. Y en la tarda vingueren
en la present casa, los quals foren rebuts ab molta ostensió. Hisqueren a rèbrer-los dos dels senyors oÿdors ab masses altes, y entraren en consistori y se assentaren en lo mig dels senyors
deputats ecclesiastich y militar. Y precehint grandíssimas cortesias entregaren a ses senyories las
lletras de crehensa per dit senyor rey despedides, las quals manaren llegir ab veu alta al scrivà
major. Y llegidas aquellas explicaren sa embaxada, fent molt grans offertas a la província, offerint-se valer-los en tot lo que fos beneffici de la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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província ab molta puntualitat y voluntat,
aguardant y renovant en tot la amistat y correspondència que sempre han tingut los portuguessos ab los cathalans; y la mateixa offerta
fonch feta parlant lo senyor deputat eclessiastich en nom de la província. Y després de molt
gran rato de conversació se despediren ses senyories dient que aquella nit mateixa se havian
de embarcar y marxar, perquè portaven orde de
son rey de fer la mateixa diligència ab lo christianíssim rey de França, y passar a Roma ab la
mateixa embaxada per a sa santedad. Y ab lo
mateix acompanyament foren acompanyats fins
al cap de la escala de la present casa. Las lletras
de crehensa, manaren ses senyories fossen originalment cusidas en lo present dietari, signades
de letra A.

dita bandera fos estada rendida, ans bé sempre
que és exida és entrada victoriosa y axí no menos entrà victoriosa en esta jornada, que basta
sia protectora d’esta il·lustre ciutat metròpoli de
Cathalunya.
582v

En aquest mateix die, aprés de derrotat lo enemich, se retiraren en lo loch de Sancts, ahont se
posà en forma de batalla. Los senyors deputats y
consellers anaven a cavall ab ses insignies en los
pits ordenant lo que convenia per defensa de la
ciutat, pensant que lo enemich envestiria en la
nit. Estaven las murallas guarnides ab gent doble, molt ben armada y ganasos de pelear. La
montanya de Monjuhïch, guarnida ab més de
vuit mil hòmens, gent animosa y de valor. Estant ja donat lo nom, que devien ser entre las
deu y onse horas // 582r //de la nit, nostres batidors y postas donaren avís com lo gros del exèrcit del enemich ab la cavalleria pujaven a Monjuhïch. Comensà·s a dispersar ab gran rigor la
artilleria, posà·s a punt de pelea nostra gent,
tocà·s a rebato encontinent repicant las campanas de totas las iglésias, que aparexia un judici,
volent tota la gent exir fora per donar socorro a
la montanya de Monjuhïch, que fonch forsós
dexar exir més de dos mil moscaters de socorro,
gent triada; y exits, tencaren en lo punt lo portal
de Sant Antoni que altrament no restava gent a
la ciutat. Los de Monjuhïch, no sabent lo que
passava y veyen disperar la moscateria y arcabusseria de las murallas, no·s mogué ningú, però
luego passà la paraula que lo enemich pujava
dalt en la montanya, ahont lo aguardavan per la
gran gent que havia perdut en la batalla. De la
matinada tota la nostra gent estigué molt vigilant y a punt per a pelear y las campanas al cap
de rato cessaren de tocar.
En aquest mateix die, duas horas passada mitja
nit, entrà en la present ciutat per lo portal Nou
lo senyor conseller ters ab lo pendó de Sancta
Eulària, que ab la retirada de Martorell estava
ab la gent que retirà en lo loch de la Barata,
triunfant de la victòria que lo dissapte en la matinada havian tingut nostras armas, acompanyat
de quatre mil hómens. Fasse·n la present memòria perquè ja may se trobà ni·s se ha dit que
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Diumenge, a XXVII. En aquest die, en la matinada, se tingué avís que lo enemich se anava retirant poch a poch. Y tement-se de alguna segona
envestida, tothom estava vigilant. Tocades les
oraciones se tingué avís que lo enemich anava
marxant ab lo gros del exèrcit a Monjuhïch. Encontinent se tocà un arma temerària, disperantse la artilleria ab tal rigor que aprexia que lo
món se’n havia de entrar. Pujaren encontinent
en la montanya de Monjuhïch sis mil hòmens
forasters, que ab la vinguda del conseller eren
vinguts, y la gent de guarnició que·y havia en
Monjuhïch, de tal manera que dormiren en dita
montanya aquella nit passats de onse mil hòmens que ab gran desig estavan aguardant lo
enemich. La cavalleria se posà en orde, y a la
matinada, a la que pensaven que lo enemich envestiria, no se’n veu ningú, que com a gallines
fugiren, que en tal nom se·ls pot donar perquè
si hagués envestit aleshores haguera conegut lo
valor dels cathalans, no obstant lo havia comensat a conèxer.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die, a las deu de la
matinada, hisqué nostra cavalleria ab molta infanteria per a donar lo alcans al enemich. Y per
ser ja molt avensat no·l pogueren encontrar.
Dimars, a XXVIIII. En aquest die, tocades les oraciones, vingué nova que lo enemich tornava.
Toca·s una cruel arma, guarniren-se encontinent las murallas ab tanta gent y de tant valor
que desijaven veurer la cara, hi·s guarní la montanya de Monjuhïch bravíssimament. Però al
cap de una hora vingué nova que no era veritat,
perquè nostra cavalleria y infanteria la havia de
vèurer primer, // 583r // y vingué avís que·s retirave dret a Tarragona ab molta pressa. Y tot se
aquietà, però tothom dormí a la muralla y montanya de Munjuhïch.
Dimecres, a XXX. En aquest die no se innovà
cosa, sino que lo enemich anava continuant sa
retirada.
Dijous, a XXXI. En aquest die se celebrà en la
Seu de Barcelona un offici de gràcias dedicat a la
protomàrtir Santa Eulària, y acabat lo offici se
cantà Te Deum Laudamus en agrahiment de la
victòria de nostre exèrcit tinguda en Monjuhïch
y pla de Valldonsella. Assistiren en dit offici los
senyors consellers y deputats, los senyors consellers seyen a la part del evangeli y los senyors deputats a la part de la epístola, y aprés immediata-

ment seyan musur de Serinyan, governador del
tèrcio de Monjuhïch, y musur de Plesis y Bisançon. Y acabat lo dit offici se feu professó per
tota la Seu ab la forma acostumada. Y al fi de la
professó anaven los senyors consellers y deputats ab la forma següent, ço és, lo senyor conseller en cap a mà dreta y lo senyor deputat ecclesiàstich a mà esquerra, costat per costat, y aprés
lo senyor conseller segon y senyor deputat militar, y aprés lo senyor conseller ters y senyor oÿdor ecclesiàstich, y aprés lo senyor conseller
quart y senyor oÿdor real y al mig dels dos musur de Serinyan, y aprés lo senyor conseller
quint y musur de Plesis al mig y Francesch Joan
de Vergós al altre costat com a prom, y ab esta
forma seguiren la professó.
583v

Febrer MDCXXXXI
Divendres, al primer. En aquest die los senyors
deputats y oÿdors anaren consistorialment en la
iglésia del palau del General, òlim de la comtessa, y allí oÿren ab gran devoció un offici que·s
digué de gràcies per la victòria de nostres armas,
y se cantà Te Deum laudamus ab molt gran solempnitat, que fonch cosa de vèurer. En aquest
mateix die, ja de nit, hora cauta, vingué en la
present casa, en la qual no s·i trobava sino lo
senyor deputat militar, qui estava en la stància
del consistori ab las personas del consell de guerra, hu dels jurats de la ciutat de Gerona. Y allí
explicà a dit senyor deputat mlitar com ell venia
per cabo del tèrcio que aquella ciutat havia fet
per lo socorro de la present ciutat de Barcelona,
y que ell juntament ab dit tèrcio venian ab ànimo de pèrdrer les vides en defensa d’esta ciutat
y del Principat, y que tots los naturals y habitants de dita ciutat de Gerona y no menos de la
vegueria quant ell ab son tèrcio y la demés gent
de la província no fossen poderosos per a desbaratar y vènser lo enemich farian lo mateix ab
molt gran voluntat. Al qual fonch respost per
dit senyor deputat militar que ell, en nom del
consistori y de la província, estimaven la diligència y promptitut ab que havia acudit aquella insigne ciutat y sos ciutadans al socorro de
nostra mare Barcelona, y que lo endemà se li
donaria lo orde que havia de guardar en lo de la
guerra. Y axí se despedí ab moltas cortesias y demonstracions de voluntat que·s feren.

584r

Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis corents en beneffici de la província.
Dimars, a V. En aquest die, los senyors deputats
anaren consistorialment, en la matinada, en casa
de la ciutat per a tenir conferència ab los senyors
consellers per la bona direcció de las cosas de la
província. En aquest mateix die juntaren los
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brassos generals ab la forma acostumada, los
quals foren molt copiosos, als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Per las deliberacions presas per vostra senyoria a 16 y 23 de janer proppassat, a las quals ha aderit la ciutat de Barcelona, aquesta província ha mudat de estat y no·y
ha en ella qui administre justícia, per no poderla administrar los officials reals, de que naix que
succehexen los desordes que se experimentan y
impedexen que no se obre lo que convé per
conservació de la província, al que per ocòrrer
ha aparegut al consell de justícia y junta de trenta-sis persones que per ara fins las cosas de la
província prengan total assiento se poria ministrar en totas las ciutats, vilas y lochs reals, en
nom de la província aquesta forma: que aporte
lo bastó lo conseller, paher, cònsol o jurat que
ha acostumat, faltant officials reals, portar-lo, y
en las parts hont no·y haurà tal costum lo aporte aquell conseller, cònsol, paher o jurat que la
universitat elegirà; y que aquell elegesca los demés officials y ministres necessaris // 584v // per
la administració de la justícia, los quals, en nom
de la província, la administren axí en lo civil
com en lo criminal sens que per açò resten alterats los privilegis y consuetuts de las ciutats, vilas y lochs, ans restants aquells en sa forsa y valor. Vostra senyoria nos fassa mercè de manar-ho considerar y pendrer-hi la resolució que
convé per al beneffici del Principat y sos comtats».
Resolució dels dits brassos: «Que per quant ab
los apuntaments de la proposició no·s proveheix
en tots los casos necessaris, ans en restan molts
per provehir, los quals sino se advertian causarien cada dia grans inconvenients, majorment
en la ciutat de Barcelona, hont may los senyors
consellers han aportat vara de justícia, lo que ab
dita proposició no està apuntat ni advertit, ni
tampoch se preveheix cerca los recessos de criminals y apellacions de civil dels ordinaris y altres cosas sobre del que precissament se deu
provehir, y ara de prompte no és possible per
quant se deu madurament ponderar, que per ço
sa senyoria dels senyors deputats sien servits fer
una junta particular de persones ben enteses y
intencionades, axí de las que entran en brassos
com de las que són de Consell de Cent, las
quals fassen un paper de dits apuntaments. Lo
qual ponderat y fet mane sa senyoria dels senyors deputats convocar los presents brassos y
llegir en aquells dits apuntaments, per a que se
puga pèndrer la resolució més convenient en
servey de Déu, Nostre Senyor, y beneffici de la
província. Y que de esta resolució se done rahó
al savi Consell de Cent.»
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Y encontinent disgregats dits brassos ses senyories, posant en exequució lo contengut en la
ressolució presa en dits brassos, feren nominació de dotse personas dels tres estaments, quatre de cada estament, per a premeditar y ordenar lo paper per la bona administració de la
justícia. Y foren anomenats los següents, ço és,
per lo estament ecclesiàstich, los senyors: fra
don Jaume Meca, abat de Sant Salvador de Breda, // 585r // lo doctor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, lo
doctor Jaume Pla, canonge de Gerona; per lo
estament militar, los senyors: don Phelip Surribas menor, micer Sagarra, síndich de Leyda,
Francesch Xammar, don Francisco Sala; per lo
estament real, los senyors: Agustí Pexau, Joseph
Massana, Galceran Nebot, ciutadans honrats de
Barcelona, Jaume Borniach, síndich de Balaguer.
Dimecres, a VI. En aquest die, en la matinada,
ses senyories manaren juntar las dotse personas
eletas per a que premeditassen la forma ab que
se havia de regir la justícia.
Dijous, a VII. En aquest die se tornaren a juntar
las ditas dotse personas per a treballar ab lo paper ab que se havia de administrar la justícia. En
aquest mateix die se celebrà en la Seu de Barcelona un aniversari per las ànimas que de nostra
part moriren en la montanya de Monjuhïch; assistiren en dit offici los senyors consellers y deputats, assentats cada hu en sos puestos ab la
forma acostumada.
585v

Diumenge, a X. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, en la tarda, cridats lo
die present ab so de la campana Tomassa, los
quals foren molt copiosos de totes persones dels
tres estaments; als quals, parlant lo senyor deputat militar per estar absent de la present casa per
sa indisposició lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Las personas de la junta
nomenades en virtut de la resolució presa per
vostra senyoria a sinch del corrent han treballat
un paper que·s llegirà a vostra senyoria, a qui
suplicam que sobre lo contengut en ell nos fassa
mercè aconsellar-nos lo que devem fer, que ab
lo madur y acertat parer de vostra senyoria confiam acertar en la exequució a major servey de
Déu y beneffici de la província: «Molt il·lustre
senyor: Las personas de la junta anomenadas
per vostra senyoria en exequució de la deliberació // 586r // presa en los brassos a 5 del corrent
mes per a conferir lo modo com se pot administrar justícia, axí en lo civil com en lo criminal,
mentres las cosas de la província prenen lo tal
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assiento, després de largas conferèncias, los ha
aparegut se poria ajustar en la forma següent:
Primo, que en totas las ciutats, vilas y lochs, reals o mixtas, aporte lo bastó de veguer o balle o
altre official real lo consaller, paher, cònsol o jurat que ha acostumat, faltant los officials reals,
portar-lo, y en las parts ahont no·y haurà tal
costum que la universitat anomene la persona
que lo haurà de portar. Y axí mateix anomene la
universitat assessor o assessors, sotsveguer o
sotsbatlle y altres officials necessaris, los quals
administren la justícia en nom del Principat de
la manera y en los casos y personas que antes lo
exercian los veguers y balles y demés officials reals, no entenent fer prejudici als balles naturals,
los quals axí mateix en nom del Principat continuen lo exercir jurisdicció. 2o Que per a fer las
capturas dels delinquents se valgan las universitats de somatent, germandat o de prebost, de la
manera que milor aparexeria convenir, advertint que lo General té ja anomenat un prebost
general ab vint-y-sinch cavalls que anirà sempre
per Cathalunya, acudint hahont hi haurà més
necessitat. 3o Que lo conseller, paher o jurat
que aportarà lo bastó ab son assessor fasse lo
procés de las causas criminals, las quals aprés se
judiquen en lo cap de la vegueria per juÿ de
proms, com se fa en la ciutat de Barcelona, exceptat en las parts ahont se ha acostumat servar
altra forma de juÿ de proms, en las quals se ha
continuar lo que fins vuy se és observat, entès
emperó que se envie lo pres y lo procés en las
parts ahont se acostuma de enviar; y en les altres
sols se envie lo procés, y la exequució se fassa en
lo loch dels delictes. // 586v // 4o Que si lo delicte de la punició del qual se ha de tractar no se és
comès en lo cap de la vegueria, sino en alguna
vila o loch de aquella, tinga obligació lo que
aportarà la vara cridar per al juÿ de proms un o
dos proms del consell de la vila o loch ahont
haurà succehit lo delicte, ço és, si lo loch serà de
cent cases o menos un prom, y si serà de més de
cent casas dos, perquè junts ab los proms del
cap de la vegueria donan la sentència; y que se
hagen de avisar a temps competent perquè s·i
pugan probar lo die se·ls assenyalarà, en lo qual
die se·y hage de fer la sentència encara que no·y
sien dits prom o proms. 5o Que puga recòrrer
ans de la sentència al consitori dels molt il·lustres senyors deputats, tant per los delictes se faran en los lochs reals com en los que·s faran en
los de baró, en tots aquells casos que·s podia y
acostumava recòrrer al consell real; y que los
senyors deputats se pugan evocar las causas criminals en tots aquells casos que per regalia o altrament se la podia evocar lo real consell, y sempre que·ls aparega hi ha perill en la bona y recta
administració de la justícia; y que aprés de la
sentència se puga apellar tantsolament en los casos que de dret comú y municipal y consuetut

se pot apellar. 6o Que la jurisdicció civil sia administrada per lo mateix conseller, paher, cònsol o jurat o altra persona que aportarà la vara,
ab son assessor y demés officials, y que de las
sentèncias per ell proferidas en las vilas reals y
per las proferidas en las de baró per los barons
se puga appellar al consistori dels molt il·lustres
senyors deputats en tots aquells casos que·s podia apellar al real consell, sens prejudici de la
exequució en los casos que las constitucions de
Cathalunya las permetan, no obstant las appellacions interposades al consell real; y altrament
y pugan axí mateix evocar-se ab las qualitats que
segons las generals constitucions se la evocava
lo real consell. 7o Que los senyors deputats hagen de anomenar sert número de doctors en
leys y cànons de satisfacció, entre los quals, tant
en primera // 587r // com en segona instància, se
cometen per los magnífichs assessors del General totas las causas de suplicació o recors, y altres
tant civils com criminals de que haurà de conèxer segons dalt està dit lo consistori del molt
il·lustres senyors deputats, ab la forma que aparexerà convenir per la bona administració de la
justícia. 8o Que lo conseller paher o jurat o altra
persona que aportarà lo bastó y administrarà
justícia en lo cap de la vegueria dega donar tota
assistència als barons de sa vegueria que la demanaran per a capturas y exequucions y tota altra administració de justícia. 9o Que per quant
lo cap de la vegueria de Rosselló y Vallespir és la
vila de Perpinyà, la qual vuy està impedida y axí
en ella nos pot administrar justícia en nom del
Principat, que per ço, mentres dita vila de Perpinyà estigue impedida, sia lo cap de la dita vegueria en la vila de Prats de Molló, y lo cònsol
que aportarà la vara exercesca la jurisdicció en
tota la vegueria de Rosselló y Vallespir en nom
del Principat de la manera que la administran
los pahers o cònsols del cap de altras veguerias.
10o Que aquesta forma de administrar justícia
sia solament per ara y fins a la província tingue
altre estat, restant altrament los usatges, constitucion, capítols y actes de cort, usos y costums y
libertats del present Principat y comtats y privilegis, axí generals com particulars, en sa forsa y
valor en tot cas, loch y temps. Finalment, que
en quant a la administració de la justícia de la
present ciutat de Barcelona se dexa tot a la disposició dels molt il·lustres senyors consellers y
savi Consell de Cent, als quals se suplica que en
tot lo que·ls sie possible se ajusten ab modo y
forma ab que se ha de administrar en tota Cathalunya». // 587v // Representan a vostra senyoria las personas de dita junta tot lo sobredit
perquè se servescan procehir lo que aparexerà
més convenir al benefici públich.»
Resolució presa en los dits brassos: «Que apar
bé lo paper s’és llegit acerca de la administració
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de la justícia, però en lo cap dels qui han de
aportar las varas si acàs se troba que los consellers jurats, cònsols pahers, per sa molta edat o
malaltia no pugan exercir bé los officis, en tal
cas elegescan promptament una persona apte e
idònea per al sobredit; y que en respecte dels cavallers y gaudints de privilegi militar la captura
sia del ordinari y axí mateix lo fer lo procés sino
se evoca la causa, y en tot cas que se hage de fer
la causa a algú dels sobredits aquella no la fassan
los ordinaris, sino los senyors deputats ab son
consell; y que se constituescan quatre prebosts
que, dividits per Cathalunya ab competent número de cavalls, pugan més prest acudir y fer assistència als ministres de justícia per a la bona
administració y exequució de aquella. Y per
quant conforme constitucions de Cathalunya lo
actitar los processos, axí civils com criminals,
toca al col·legi dels notaris reals, las quals constitucions en lo cas present és just se observen,
que per ço per dit effecte se valga de dits notaris
com se’n valia la règia cort. Y perquè estas cosas
tingan lo bon èxit que·s desija se mane fer cridas, ab promesa de premis y càstichs respectivament, contra los delinqüents, com millor aparexerà convenir, y en particular contra aquellas
personas que se avalotaran, contra aquells que·s
provarà que·u són hi·s posaran en mà de la justícia hi·s donarà plena prova de semblants delictes. Y que sa senyoria // 588r // dels senyors deputats se servescan enviar embaxada als senyors
consellers, per a que sian servits demà juntar lo
savi Consell de Cent, al qual ab embaxada se li
done notícia de la deliberació dels presents
brassos, attès que las matèrias demanan tota
pressa y que de la embaxada se farà al savi Consell de Cent se represente la necessitat que·y ha
en esta ciutat y vegueria de prebost. Y axí mateix se intime als bisbes, abats, barons, cavallers
y síndichs de capítols, ciutats, vilas y lochs, notificant-los ab bonas penas que dins tants dies
comparegan en los presents brassos, y que passats aquells dits senyors deputats ne donen rahó
als presents brassos perquè a leshores se’s puga
aconsellar lo que·s deurà fer, y que los síndichs
que·s troban presents en los presents brassos digan quina resposta han tingut de sos principals,
dels que·s resolgué a vint-y-tres del passat.»
En aquest mateix die lo magnífich micer Joachim de Malla, advocat fiscal del General, en
companyia del magnífich micer Francesch Vidal, altre dels magnífichs assessors del dit General, de Montserrat Albià, veguer ordinari de la
present casa, de Miquel Marqués, notari, en
nom y com ha substitut de Antoni Joan Fita,
scrivà major del dit General, y de Joan Oliver,
manyà de dit General, tots personalment constituïts en la porta de la stància del Racional
Real, scituada en la plassa del Rey de la present
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ciutat, y en presència dels testimonis devall
scrits, dit magnífich advocat fiscal, posant en
exequució lo orde a ell donat per los molt il·lustres senyors deputats del dit General, ab vot y
parer de la junta de justícia, ha manat a dit Joan
Oliver, manyà, clavàs en las portas de dit Racional dos forrallats o cadenats que aportave, lo
qual encotinent ha obeït dit orde // 588v // a fi y
effecte que ningú pogués obrir portas sino ab
exprés orde de dits senyors deputats y junta de
justícia. Los quals clavats foren tancats en clau,
las quals claus prengué dit advocat fiscal, requerint a mi, notari demunt dit, llevàs acte de ditas
diligèncias. Presents per testimonis Onoffre
Coromines y Francesch Mico, notari real, ciutadans de Barcelona. Y encontinent, fet lo sobredit, tots junts se conferiren en lo palau de la Inquisició. Y devant la porta de la stància del
archiu real, qui està en dit palau de la Inquisició,
la qual se troba tancada. Y dit advocat fiscal requerí y manà a dit Oliver, manyà, clavàs una
planxa de ferro que aportava al encontre del forat del pany per hont se obria dita porta, lo qual
encontinent posà en exequució dit manament y
clavà aquella ab quatre claus, per a que ningú
sens licència de dits senyors deputats y junta de
justícia pugués entrar en dita stància. De quibus
etcètera. Presents per testimonis los sobredits.

ab tal valor que·ls havian rehexats, fent-los retirar ab molt gran infàmia. Y que ne havian morts
dels enemichs alguna trentena. Déu nos done
bona perseveransa de vistòrias per sa divina
bondat. En aquest mateix die se féu solempne
professó com la de Corpus, ab molt gran ostensió, a la qual anaven los senyors deputats y consellers; los senyors deputats anaven darrera la
professó ab sas atxas blancas. En aquest mateix
die aportaren trenta-y-sis castellans que los nostres havian presos en la part de Rosselló, los
quals ses senyories manaren portar a la Dressana
ab orde que·ls posassen grilons hi li fessen treballar com los demés presos castellans que·y havia. En aquest mateix die, acabada la professó,
arribà lo senyor de Plessis Bisenson, qui venia
de Narbona, ahont era anat per negoci de la
província; vingué molt alegre per portar novas a
favor de la província.
Dimecres, a XIII. En aquest die fonch presentada a ses senyories per lo senyor inquisidor Cotoner la suplicació que és assí cusida, signada de
lletra A, y fonch concedit lo passaport demanava ab dita suplicació.
589v

Dilluns, a XI. En aquest die, tocades les oracions,
se feren alimàries en la present ciutat per ser vigília de la protomàrtir Santa Eulària, patrona
d’esta ciutat, que encara que de repente foren
importants, tota la gent anava per la ciutat.
Dimars, a XII. En aquest die no·s feren las festas
de Carnestoltes, com abans, per causa de la guerra que lo rey de Castella feya a la província, invadint aquella ab son exèrcit, y haver també la
ciutat deliberat no·s fessen ara ni en ningun
temps, per lo que deviam pregar tots a Déu nostre senyor y als demés cosos sancts de aquesta
ciutat nos donàs victòria contra nostres enemichs. En aquest mateix die se celebrà un offici
solempe en la Seu de Barcelona de la gloriosa
protomàrtir Santa Eulària. Assistiren en dita //
589r // offici los senyors deputats y consellers,
assentats cada hu en son loch ab la forma acostumada. Y acabat de celebrar lo dit offici, a la
que ses senyories arribaven en la present casa,
vingué nova que los cathalans havien rendit lo
castell de Leo en la Vall de Aran, que dies havia
estat assistiat per los nostres de tal manera que·s
tenia per los cathalans. Y també vingué nova
que los enemichs havien sitiat la vila de Aytona,
en la part de Leyda, la qual batian ab tres pesses
de artileria, y que los de dins se havian defensats
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1963.
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Divendres, a XV. En aquest die los senyors deputats, per medi de don Phelip de Surribas menor y don Vicents Magarola, enviaren al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, per medi de embaxada, diluns
proppassat suplicaren a vostra senyoria, com a
tant affectas a las cosas de la provincia, los fessen
mercè de manar-los dexar a for de censal la plata
de aqueixa Santa Iglésia, que no fos de la que ha
costat més de mans per quant per acudir als gastos grans que aportà la guerra defensiva; després
de ésser-se valguts de tots los albitres possibles
ha apretat tant la necessitat que·ls ha forsat a
recòrrer a las iglésias, per auge de la plata d’ellas
puguessen subvenir a causa tant comuna, y tenen per cert dits deputats que comensant vostra
senyoria a donar exemple los priors, capítols y
comunitats obraran cada hu per sa part segons
sa possibilitat, y axí dits deputats tornan a suplicar a vostra senyoria ab lo major encariment que
poden los fassa mercè que ab dita embaxada li
suplicaren, assegurant a vostra senyoria que la
necessitat és tant gran que no fent-los vostra
senyoria mercè com la esperan no troban camí
per a poder acudir als grans gastos suportan per
la conservació de la província y de las mateixas
iglésias.»
A la qual embaxada respongué dit molt il·lustre
Capítol // 590r // que·u miraria y tractaria, y que
de la resolució se pendria ne donaria avís a sa

senyoria. En aquest die vingueren en la present
casa los senyors consellers per a tenir conferència dels negocis de la província.
Dissabte, a XVI. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor Jaume Pla, canonge de Gerona, don Joachim Margarit y Joseph Ximenis,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya donan rahó a vostra senyoria de
la resolució se prengué en los brassos tinguts a
deu del corrent acerca de la administració de la
justícia durant lo present estat, com veurà vostra senyoria ab los papers que·s llegiran. Y suplican dits deputats a vostra senyoria sien servits
manar donar forma a la administració de aquella
dins de aquesta ciutat, ajustant-se en tot lo possible a la ressolució de dits brassos y unitat de las
dos casas.»
A la qual embaxada se respongué que·u tractarian ab lo savi Consell de Cent y de la resolució
se pendria se’n donaria avís a sa senyoria.
590v

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories reberen un propri de sa magestat christianíssima
ab carta de sa magestat per a ses senyories, la
qual encontinent ferent traduhir de francès en
cathalà. Y traduhïda, manaren llegir per lo scrivà
major y secretari del General. Y llegida manaren
que dita carta ab la traducció de aquella fos continuada en lo present dietari. Consutur papirus
signatus littera A et B.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories juntaren los brassos generals, los
quals foren molt copiosos, als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Havem advertit que en
las deliberacions fins vuy fetas per vostra senyoria en rahó dels renitents que no han acudit a la
convocació general ni ha prestar lo jurament ni
fer letres conforme fonch per vostra senyoria
deliberat, resultan algunas dificultats que podrian causar dubte en la matèria de confiscar sas
hasiendas, las quals conferidas ab la junta de justícia y precehint conferèncias ab los assessors y
advocat fiscal d’esta casa se ha dubtat que segons ellas se pogués procehir a exequutar pena
de confiscació. Y axí ha aparegut convindria que
vostra senyoria, declarant las deliberacions passadas, per major justificació fos servit deliberar
se fes altra citació ab veu de pública crida a tots
los dits renitents, fent menció de la passada contumàcia y de nou notificant, ordenant y manant
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als que troban presents en lo Principat y comtats que dins deu dies, y als absents dintsa // 591r
// vint-y-sis dies precissos y peremptoris, comparegan personalment, o si·n tindran just impediment per procurador ab poder especial, per a
effecte de prestar jurament de fidelitat a la província de Cathalunya y aprovar lo fet fins vuy,
sots pena ipso facto incorredora de ser enemichs
infels y rebeldes a la província y contrafacció de
béns exequutadora ipso facto sens nova declaració y aplicadora a la Generalitat per los gastos de
la guerra, intimant en la casa principal o dels
castells que los tals renitents tenen en Cathalunya, y a sos factors a majors cauthela. Proposamho a vostra senyoria per a que prenga la resolució més convenient. També proposam a vostra
senyoria que ha aparegut ser de gran conveniència per la conservació d’esta guerra del
Principat y poder tenir gran número de cavalleria que·s prohibesca lo donar las euguas a burro,
y que se hagen de donar a cavalls, ab graves penas per als contrafahents. Donam rahó a vostra
senyoria que ayr reberem del rey christianíssim
carta de 22 de janer proppassat en orde a la retirada que feu lo senyor de Espenan, y altra del senyor de la Mota andaucour, lo qual ve per a governar lo exèrcit, que·s llegirà a vostra senyoria.»
Resolució presa en dits brassos: «Que per estar
la proposició tant díbia y ab tant gran generalitat necessita de altra revista per a que se especifiquen les spècies de persones que per no haver
acudit o no acudir als brassos poden incòrrer en
las penas, considerant que a moltes d’ellas los
serà possible lo poder acudir; y també se haurà
de premeditar més lo rigor de la pena de confiscació, tant detestada per las generals constitucions de Cathalunya, y si hauran de ser compellits los que hauran novament de comparèxer,
aprovar o fet fins assí, perquè no se·ls lleve la llibertat del vot com lo hagueren tingut libero si
de principi haguessen comparegut, majorment
essent cosa certa que las deliberacions fetas //
591v // fins lo die de vuy en los brassos no tenen
necessitat de aprobació dels absents; y axí se
aconsella a sa senyoria que en lo primer cap torne a posar la proposició en lo consell de justícia,
per a que·s torne a repenser lo negoci en ell ab
estos advertiments y altres que·s consideraran
ab una proposició nova ab tota claredat, distinguint los casos y personas, nomenant aquellas y
individuant las penas, per a que proposada en
dits brassos se prengue en aquells la resolució
que més convindrà. Quant al segon cap, apar bé
a la ciutat lo que·s disposa la proposició en orde
a cavalls y eguas y que advertesca que en moltas
parts de Cathalunya, per occassió de aquestas
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1964.
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sala del consistori, precehiren grandíssimas demonstracions de voluntat. Y se assentà a mà
dreta del senyor deputat militar, per quant lo
senyor deputat ecclesiàstich se trobava desganat
y no assistía en consistori, los demés consistorials seyen en ala. Y explicà llargament la embaxada y orde que sa magestat christianíssima li tenia donat, a fi y effecte de defensar y emparar
aquest seu Principat. Y al cap de una estona se
alsaren hi·s despedí // 592v // de ses senyories ab
gran demonstració de voluntat. Y dits senyors
oÿdors lo acompanyaren fins al cap de la escala
de la present casa. En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment ab los porters y
masses devant, acompayats dels officials de la
present casa, a visitar dit senyor de la Mota en sa
casa, que com és dit tenia en la plassa de Santa
Anna. Tingueren un rato de conversació, y
aprés se despediren de dit senyor de la Mota; lo
qual los acompanyà fins al cap de la escala. Y ab
lo mateix acompanyament se’n tornaren en la
present casa de la Deputació.

guerras, se han près molts rossins, pares de
eguas, per muntar la cavalleria, la falta dels quals
impossibilita molt lo intent que·s desije, y que si
no·s restitueixen per al mes de mars primer vinent, que és lo apte, no·y porà haver la cria
que·s desija».
Dimecres, a XX. En aquest die caygué malalt lo
senyor deputat ecclesiàstich. En aquest mateix
die, entre tres y quatre de la tarda, entrà en la
present ciutat lo senyor de la Mota, general del
exèrcit de Cathalunya enviat per sa magestat
christianíssima, al qual hisqué a rèbrer lo molt
il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat
militar, lo qual partí de la present casa a cavall
ab la insignia de Sant jordi en los pits acompanyat ab tota la cavalleria fins vora lo molí del
Clot, ahont trobà dit senyor de la Mota, qui venia acompanyat de una companyia de cent cavalls francesos. Y al que fonch junt a ell se recebiren fent molt grans demonstracions de
voluntat ab molta alegria y regosijo. Y dit senyor deputat se·l posà a mà dreta, y d’esta manera conversant comensaren a fer camí envés dit
portal Nou. Anava una tropa de cavalleria francesa devant ab sas trompetas, aprés una tropa
dels cavallers cathalans y aprés venian dits senyors de la Mota y deputat militar, aprés lo gevernador de las armas de la present ciutat ab
molts cavallers de la terra y aprés venia lo capità
de la guarda de dits senyor de la Mota ab altra
tropa de cavalleria. // 592r // La gent hisqué a
vèurer dita entrada no tenia número, que tot
brollava de gent. Lo camí que feren fonch: entrar per lo portal Nou, dret a la capella de’n
Marcús, carrer de Moncada, carrer Ample, Regomir amunt, passar devant la casa de la ciutat y
Deputació y dret a la plassa de Santa Anna. Y se
apeà en casa de don Pedro Reguer, la qual per
hospedar a sa persona se era adressada per
compte del General de richs draps y tapisseria.
No·s fa menció de las cortesias y ceremònias
que feren quant dit senyor de la Mota se apeà
de cavall, que fonch cosa de vèurer. Y dit senyor
deputat se’n tornà en la present casa ab tota la
cavalleria que·l acompanyava. Fas nota que dit
senyor de la Mota no volgué que lo General
gastàs res per ell, dient que son rey lo pagava,
que ell venia a defensa terras de son rey y que
axí de ninguna manera permetirà que lo gasto
anas sinó a sa costa. Ses senyories replicaren per
dos vegades però no·y hagué remey.
Dijous, a XXI. En aquest die, en la matinada,
vingué en la present casa dit senyor de la Mota
per a visitar a ses senyories, lo qual vingué
acompanyat de tota la cavalleria en la present
ciutat. Hisqueren-lo a rèbrer los senyors oÿdors
ecclesiàstich y real, ab masses altes, a mitja sala
dels reys, y los senyors deputats, al entrar de la

Divendres, a XXII. En aquest die, entre onse y
dotse de la nit, portaren lo Santíssim Sagrament
al senyor deputat ecclesiàstich, al qual li havia
sobrevingut un accident. Y també li donaren lo
sagrament de las unsions. Causà esta novedat
gran tristor a tota la ciutat, per donar-li lo nom
de pare y restaurador de la pàtria. Les pregàries
y vots que·s feren la major part de la ciutat foren
grandíssims, y en particular la major part dels
officials feren vot que si Déu, Nostre Senyor, lo
deslliurava de la malaltia anirian a peu descals a
visitar Nostra Senyoria Santíssima de Montserrat, lo qual vot feren ab molta voluntat.
593r

Dimecres, a XXVII. En aquest die, a tres quarts
tocats per las onsa de la nit, donà la ànima a
Déu, qui la havia criada, aquell gran restaurador
de la nostra pàtria y mare Cathalunya, lo molt
il·lustre senyor lo doctor Pau Claris, canonge de
la Santa Iglésia de Urgell, deputat ecclesiàstich.
Causà esta mort tanta aflicció y desconsolació a
tota la província, y en particular a la present ciutat, que des del major al menor ho sentiren tant
que no·y hagué ningú que no llensàs làgrimas
per haver perdut lo pare protector y defensor y
libertador de sa pàtria, com extensament ho diran las històrias en lo sdevenidor. Déu lo tinga
en la sua santa glòria, y prengan ànimo los cathalans, que en la mayor aflicció que ha tingut
un fill que li ha donada libertat y restaurats tots
sos germans, y que a exemple llur no li falten
semblants fills en lo sdevenidor.
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Dijous, a XXVIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori un recaudo de part del
doctor Francesch Claris, germà de dit senyor
deputat ecclesiàstich, per medi de don Phelip
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Vilana y Hierònnym de Gaver, donsell, los
quals feren a saber a ses senyories, de part de dit
micer Francesch Claris, com la nit passada a las
onse morí lo senyor deputat ecclesiàstich, son
germà, y suplicaven a ses senyories fessen en
esta occasió lo que en altres vegades se era acostumat fer. Y encontinent ses senyories manaren
tancar las portas de la present casa y restaren solas ubertas las portalletas, y manaren desempaliar la present casa, y manaren a Pere Dalmau
endolar la capella petita de Sant Jordi y que se
celebrassen missas contínuament en dita capella, tantas quantas se’n poguessen celebrar, com
en effecte se féu los tres dies de dol ab la forma
acostumada. En aquest mateix die ses senyories
anaren en casa de la ciutat per continuar las conferèncias que·s tenian per beneffici de la província. En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories juntaren en la present casa un bon número
de persones dels tres estaments hi·ls proposaren
com lo senyor deputat ecclesiàstich, lo doctor
Pau Claris, canonge de la santa Iglésia de Urgell, era mort lo die antes a las onse horas de la
nit, y que per part del doctor micer Francesch
Claris, son germà, per medi de dos cavallers los
era estat fet a saber la dita mort, y que havian
determinat de enterrar-lo lo endemà en la iglésia de Sant Joan, ahont és lo vas propri de sa
casa. Y que a tots era notori lo quant dit senyor
deputat defunt havia servit a la província en son
càrrech, y quant puntual, diligent, solícit y zelós
ser era mostrat // 594r // per a la conservació no
sols de las constitucions y leys de la terra sino de
tota la província y de sos provincials, y los innumerosos, contínuos y grans treballs que per
aquest respecte havia patits, exposant sa salut y
vida per la defensa y immunitat de las iglésias
tantas vegades violades, cremades y robades per
lo exèrcit enemich, y en ellas lo Santíssim Sagrament, que sia alabat per a sempre, y per a defensa de la pàtria, leys y prerrogatives y de las vidas,
honor, reputació y assienda dels provincials, per
moltas maneras vexats y oprimits de dits soldats
y exèrcits enemichs, y que ab sa gran capacitat y
govern, ab la assistència y ajuda de sos companys, se havia revensut notabilíssimas dificultats fins a tenir victòria del exèrcit enemich y retirar-lo innominiosament a Tarragona, ab gran
pèrdua de cabos y gent principal y de un grandiós número de soldats, y ab lo mateix treball,
solicitut, diligència, havia procurat diner per a
sustentar lo gran y excessiu gasto de la guerra,
per tot lo qual havia bé patit no sols treball excessiu en lo cos però encara increhibles passions
y affliccions de ànimo, que tot és estat causa
principal de la sua mort, que ha causat universalment gran desconsolació y afflicció no sols als
altres consistorials, companys, però a tothom
generalment, per lo que en tot era volgut y
amat afectuosament. Y que axí ses senyories
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proposassen quina demonstració podian y devian fer en retorn y agrahiment de tot lo sobredit, per que·ls aparexia que a no fer més en orde
del dit senyor deputat difunt del que en semblants occassions sos predecessors és acostumat
fer seria nota y poca demonstració de voluntat y
agrahiment a tants grandiosos y bons officis y
faccions com dit senyor deputat difunct havia
fetas. E les persones de dita junta, attès y considerat tot lo sobredit y madurament discursat
sobre dit fet, aconsellaren a ses senyories que lo
dia del enterro, cuberts de dol ab gramalles y
caperons en lo cap, descubert seremonialment,
acompanyats de tots los officials de la present
casa y de la // 594v // casa del General y bolla
també, tots endolats ab gramalles y caparó, lo
cap descubert, ab los verguers y masses devant,
devian anar a la casa del difunct y de allí acompanyar lo seu cos a la sepultura, graduant los parents del defunct en los lochs y puestos que·ls
tocarà conforme millor ses senyories ho sebran
disposar.

Mars, MDCXXXXI
Divendres, al primer. En aquest die, entre las
nou y deu de la matinada, partiren consistorialment ses senyories de la present casa, tots ab
gramalles de dol y caperons en las espallas,
acompanyats dels officials del General y bolla y
de la present casa de la Deputació, tots ab ses
gramalles y caparons, ab los porters y masses devant, sens endolar. Ab esta forma anaren en casa
del molt il·lustre senyor doctor Pau Claris, canonge de la Santa Iglésia de Urgell, deputata
ecclesiàstich, qui havia dos dies era mort. Y pujaren dalt ahont estava lo cos de dit difunct, descubert ab un tumolat alt, y se assentaren en una
sala gran de dita casa, ab cadires que·y havia
aparellades al cap de dita sala y tingueren lo dol.
Estava assentat a mà dreta del senyor deputat
militar micer Francesch Claris, germà de dit difunct, a la part de la paret, y los demés officials
tots se assentaren per las demés cadires. Y també
y estavan assentats los parents de dit difunct.
Arribaren en dita casa totas las religions dels
monastirs de la present ciutat, fent moltas absoltas a cant de orgue. Y aprés, al cap de una estona, comensà axir la professó, anant devant los
convents y aprés la creu de la parròchia y la de la
iglésia de sanct Joan, // 595r // hont serà dexat
dit diffunct. Y aprés totas las religions per son
orde. Y acabada la professó anaven los tres veguers de dit senyor deputats, y aprés lo cadàver,
aprés anaven los senyors deputats, ço és, al mig
del senyor deputat militar y oÿdor ecclesiàstich
anava dit micer Francesch Claris, germà de dit
diffunct, aprés anava lo senyor oÿdor real y mia. a continuació ratllat, militar.
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cer Francesch Vidal, assessor, portaven en lo
mig don Phelip Vilana, nebot valencià de dit
diffunct, y aprés micer Joseph Fontanella, altre
assessor, y micer Joachim Malla, advocat fiscal,
y aportaven en lo mig micer Francesch Valls,
donsell, altre nebot valencià, y aprés venian lo
scrivà major y defenedor y aprés los demés officials y parents de dit deffunct. Y d’esta manera
prengueren per lo Regomir, dret a Sant Jaume,
plassa Nova, plassa de Sancta Anna, carrer del
governador, carrer de’n Copons, dret a Sant
Joan.Y allí posaren en lo mig de la iglésia lo dit
cadàver, y havia tanta gent que apenas s·i podia
entrar. Hi·s comensà a celebrar lo offici a cant
de orgue ab molta música, y predicà lo pare fra
Gaspar Sala, del orde de Sanct Agustí. Fonch
cosa bellísima oÿr aquell bon pare les grandesas
que digué del qui·ns havia redimits y restituïda
sa mare Cathalunya a sa pristina libertat. Acabat
lo offici ses senyories, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren en la casa de dit difunct ab
la mateixa forma que eren exits, y aprés se’n vingueren en la present casa, que eran cerca de las
dos horas passat mig die, hont se despullaren las
gramalles y se’n anà tothom a dinar. Déu tinga
en la sua santa glòria a dit senyor deputat ecclesiàstich, la memòria del qual ha de ser sempiterna per tot lo món.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori, per propri, una carta de sa magestat christianíssima y altra // 595v // del senyor de
Noyers y altra del excel·lentíssim senyor duch
de Luy, les quals manaren traduhir de francès
en cathalà. Y aquelles legides per lo scrivà major, manaren fossen cusides ab ditas traduccions, signades de letra A, B y C.
Dissabte, a II. En aquest die, en la tarda, ses senyories juntaren los brassos generals a so de campana ab la forma acostumada, los quals foren
molt copiosos. Y en ells, parlant lo senyor deputat militar, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Aÿr a la tarda reberem
per un propri una carta de sa magestat christianíssima, altra del senyor de Noyers, secretari de
Estat, y altra del senyor duch de Luy, que·s legiran a vostra senyoria. Proposam a vostra senyoria que en lo savi Consell de Cent se ha pres resolució en lo modo de administrar justícia en la
present ciutat, que vostra senyoria havia reservat ab lo capítol final de la resolució de deu de
febrer, com veurà vostra senyoria en lo paper se
llegirà, y en orde a la administració universal de
la justícia de tota Cathalunya havem advertit se
havia de anomenar un tercer per a las causas de
contencions entre las corts ecclesiàsticas y seculars, y també que los doctors que seran elegits
segons la determiniació de vostra senyoria dit
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die de deu succehescan durant aquest estat en la
administració de la justícia, càrrechs y emoluments en tot y per tot en loch dels doctors del
real consell, continuant lo exercisi de justícia en
tot gènero de causas en nom del Principat, servades les constitucions, usatges y drets de la pàtria y segons las resolucions fetas per vostra senyoria y savi Consell de Cent. Y també proposam
a vostra senyoria que és estat nostre senyor servir aportar-se’na // 596r // a millor vida la ànima
del senyor deputat ecclesiàstich lo doctor Pau
Claris, canonge de la Sancta Iglésia de Urgell,
qui aprés de haver rebuts los sagraments de la
iglésia morí a 27 de febrer proppassat a las onse
horas de la nit. Per sa mort y en son loch, segons disposició del capítol de cort del any
1493, que comensa: «E si algú o alguns» etcètera dins deu dies pròxim vinents se ha de fer extracció de altre deputat per lo estament ecclesiàstich, a pena de privació dels salaris dels
condeputat y oÿdors, a la qual extracció ha de
precehir enseculació dels lochs ecclesiàstichs
vaccants segons la forma del capítol 8 de las
corts del any 1599, y després habilitació de las
personas que poden concòrrer segons las disposició de dit capítol. Lo estat en que·s troba la
província y lo estar absents lo senyor deputat
real a Lleyda y lo senyor oÿdor militar a Figueres per negocis de la guerra, nos obliga a representar a vostra senyoria lo sobredit, a qui suplicam se servesca aconsellar-nos com y de quina
manera nos havem de haver en aqueix fet que
ab lo madur y acertat parer de vostra senyoria
espera se guiarà a major glòria de Deu, beneffici, utilitat de la província y conservació de nostres leys.»
Resolució de dits brassos: «Que en lo tocant a la
administració de la justícia lo deliberat per lo
savi Consell de Cent se guarde per tots los límits
que lo savi Consell de Cent pot estatuir y ordenar en lo restant de Cathalunya, se guarde lo
que està estatuït y ordenat per vostra senyoria
salvats tots y sengles privilegis, usos y costums e
ciutats, vilas y lochs y persones del present Principat. Quant a fer elecció de tercer o cansaller
per las competèncias // 596v // de las immunitats
ecclesiàsticas, és de parer que los senyors deputats y oÿdors, de consell de sos assessors, nomenen persona y fassen en açò tot lo possible en
orde a facilitar la administració de la justícia de
competèncias. En quant a fer la extracció de deputat, que·s fassa com és acostumat, an que attesa la necessitat present no·y hague salaris per
los extrets en habilitadors ni hi hague los demés
gastos que se offereixen en la insiculació, sinó
que tot sia gratis».
a. a continuació cinc cartes i una deliberació, transcrites a
l’Apèndix 6, pàg. 1964.

Diumenge, a III. En aquest die ses senyories reberen una carta del doctor Joseph Ninot, agent
de ses senyories en cort romana, juntament ab
una còpia de un breu que Sa Sanctedat ha despatxat per a ses senyories, la qual carta y còpia
de dit breu, aprés de llegides, manaren ses senyories ésser cusits en lo present dietari, signades
de lletras A y B.
Dilluns, a IIII. En aquest die, en la sala gran de la
present casa ahont se celebran los officis divinals, se celebrà lo aniversari per la ànima dels
senyor deputat ecclesiàstich. Assistiren en dit
offici ses senyories, assessors, advocat fiscal y
molts altres officials de la present casa. Estava
posat un túmol y al rededor moltas atxesa // 597r
// de cera groga ensesas. Digué lo offici a cant
de orgue ab molta solempnitat, ahont acudí
moltíssima gent. Predicà lo pare fra Jacinto Sala,
del orde de Sanct Agustí.
Dimars, a V. En aquest die, en la matinada, ses
senyories consistorialment anaren en la lotja de
la mar de la present ciutat a peu, acompanyats
dels officials de la present casa, per a liurar y encantar las bollas dels General de la present ciutat
y de tota Cathalunya ab la forma acostumada.
Dimecres, a VI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories fra don
Gispert Amat, abat de Sant Pere Galligants, lo
qual féu relació de tot lo que ell havia obrat
acerca dels monjos que en virtut del orde a ell
donat per ses senyories havia trets del monastir
de Nostra Senyora de Montserrat, per lo que
havia obrat del contengut ab la commissió a ell
donada, referint-se al acte que de tot havia fet
levar. Lo qual manaren fos cusit en lo present
dietari, signat de letra A. En aquest mateix die
hi hagué junta de brassos en la present casa per
fer la extracció de nou habilitadors per la inseculació fahedora dels lochs vaccants de deputats
ecclesiàstichs, per la extracció fahedora de deputat ecclesiàstich per lo restant del present y
corrent trienni en loch y per mort del molt
il·lustre senyor lo doctor Pau Claris, deputat ecclesiàstich, comforme // 597v // disposició del
cap. 8 del nou redrés del General. Y serviren de
brassos los testimonis devall scrits dels tres estaments; los quals foren los següents, ço és: per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: fra don Gispert Amat, abat de Sant Pere de Galligants, don
Galceran de Semmanat, canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Montserrat Parareda, canonge de dita iglésia; per lo estament militar,
los senyors: Miquel de Maduxer, Narcís Ramon
March, Pau Ferran; per lo estament real, los
a. a continuació una carta i una relació, transcrites a l’Apèndix 6, pàg. 1969.
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senyors: Antoni Magarola, Joseph Quintana,
micer Rafel Vivet, ciutadà honrat de Gerona. Y
encontinent en presència de dits brassos y testimonis que serviren de brassos foren extrets nou
habilitadors, çó és, tres de cada estament següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: mossèn Miquel Joan Boldó, canonge
de la Seu de Barcelona, lo doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de Leyda, lo doctor
Francesch Puig, canonge de Tortosa; per lo estament militar, los senyors: Melchior Granollachs, Phederich Desvalls, Joseph Berart; //
598r // per lo estament real, los senyors: mossèn
Rafel Grimosachs, mestre Dimas Jacinto Vileta
y Pere Axada. Los quals axí estrets oÿren
sentència de excomunicació y comensaren lo
acte de dita habilitació lo mateix die, entre las
tres y quatre de la tarda, comforme més largament està contengut en lo libre de habilitacions, recòndit en la scrivania major del dit General.
Dissabte, a VIIII En aquest die, en la matinada,
se feu extracció de deputats eclesiàstich per lo
residuum del present y corrent trienni, vaccant
per mort del molt il·lustre senyor lo doctor Pau
Claris, canonge de la santa Iglésia de Urgell, deputat ecclesiàstich, en la forma que disposan los
capítols de cort. Y fonch llegit lo capítol de la
extracció, scrit de lletra de mà, continuat al
principi de la còpia del Libre de la Ànima per
mossèn Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, scrivà major y secretari del General
de Cathalunya en presència de nou testimonis,
los quals foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors: fra don Gispert
Amat, abbat de Sant Pere de Galligants, lo doctor Francisco Puig, canonge de la Seu de Tortosa, fra Diego de Boxadors, del hàbit de Sant
Joan; per lo estament militar, los senyors: Phelip de Boxadors, don Henrrich de Semmanat,
Miquel de Maduxer; per lo estament real, los
senyors: Agustí Dalmau, micer Simon Campana, mossèn Rafel Vivet. Y així, en presència de
dits testimonis, fonch extret en la forma que
disposan los capítols de cort, per un minyó, en
deputat ecclesiàstich per lo dit residuum del
present trienni lo doctor don Juseph Soler, canonge de la Sancta Iglésia de Urgell, prior de
Sant Pere del Munt, del orde de Sanct Benet,
bisbe de Vich, cosin germà carnal de dit doctor
Pau Claris.
Diumenge, a X. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories
mossèn Joseph Massana, ciutadà honrat de Barcelona, ha notificat a ses senyories com ell tenia
procura del senyor deputat real qui resideix en
Lleyda per negocis de la província, en virtut de
la qual li fonch collocat lo offici de regent los
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comptes del General a set del corrent, lo qual
fonch provehït en favor de dit son principal, y
com ab dita procura hi hage poder per anomenar persona que servesca y regesca dit offici //
599r // durant lo impediment de dit senyor deputat real y desigia ell obtenir licència de ses
senyories per a servir dit offici, y per quant té
entès que li obsta lo ser partícip en lo arrendament de la bolla de la taula de la present ciutat y
no puga obtenir dita licència per obstar los capítols de la cort y que axí, en presència de Antoni
Joan Fita, scrivà major y secretari del General, y
dels testimonis devall scrits, de paraula los denunciava la dita participació que té en lo dit
arrendament, y que sedia y tranferia comforme
de present cedi y transferia la dita sua participació del dit dret de dita bolla en persona de Miquel Joan Massana, mercader ciutadà de Barcelona, son germà, present y acceptant comforme
accepta la dita participació, translació y cessió
de aquella. E dits senyors diputats y oÿdors respongueren que ells tenian entesa la dita renunciació, declaració, cessió y translació de dita participació feta per dit mossèn Joseph Massana en
favor y persona de dit Miquel Joan Massana,
dels quals coses és estat levat acte per dit escrivà
major. Presents per testimonis Hierònnym Galí
y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a XI. En aquest die, en la matinada, lo
molt illustre senyor lo doctor don Juseph Soler,
canonge de la Santa Iglésia de Urgell, deputat
ecclesiàstich novament extret per lo restant del
present y corrent trienni en lo cas que ha tingut
lloch del molt il·lustre senyor lo doctor Pau
Claris, deputat ecclesiàstich, vingué // 599v // en
la present casa de la deputació acompanyat de
moltas personas de tots estaments. Y acabat de
pujar la escala de la present casa se’n entrà en la
capella petita de Sanct Jordi y feu oració, y lo
senyor deputat militar y oÿdors ecclesiàstich y
real en la sala del consistori; y de cap de un poch
se alsà y hisqué de la capella, los dits senyors deputat y oÿdors consistorialment ab los porters y
masses devant lo hisqueren a rèbrer a la segona
sala del consistori, y ab la cortesia y forma acostumats s’en entraren junts en la sala del consistori. Y assentats per son orde ab ses cadires de
vellut lo scrivà major y secretari del General comensà a llegir lo acte del jurament, lo qual ab
molta attenció ell y los demés oÿren. Y fet son
jurament se’n anaren en la Llotja de la mar a
peu, consistorialment, per a encantar las bollas
del General. En aquest mateix die, de orde de
ses senyories, mossèn Francesch Fitor procurador fiscal del General, y Miquel Marquès, notari, en nom y com a substitut del scrivà major del
dit General, constituït personalment dins de la
iglésia del Arcàngel Sanct Miquel de la present

ciutat en companyia de Francesch Pujol, lo qual
era estat extret de la iglésia de la vila de Figueres
y aportat pres en la present ciutat, y dels testimonis devall scrits d’ell, Francesch Pujol fonch
restituït en segrat y en la dita iglésia de Sanct
Miquel per dit Francesch Fitor, procurador fiscal, en virtut del orde a ell donat per ses senyories per no poder-lo restituir en la iglésia de dita
vila de Figueres, de hont fonch extret per temor
no·l matassen, per haver-hi molts agraviats que
feyen amanasses contra d’ell. Requerint a mi dit
Marquez, notari, en dit nom llevàs la present
acte de restitució, y continuat en lo present dietari. Presents per testimonis Lluýs Llacuna, velluter, Joseph Blanch, pagès de la vila de Berga,
y Francesch Sans, tavarner, habitants de Barcelona.
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Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori de part del molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi de
don Joachim Carbonell y Joseph Rovira y Boldo, canonges de dita iglésia, la embaxada de paraula del tenor següent: com ells de part de dit
molt il·lustre capítol feyen sabidor a ses senyories com de part de la present ciutat los era estat
representat que divendres pròxim vinent era lo
die de la verge de la montanya de Montyuhïch,
y que la ciutat havia resolt se fes professó general com la de Corpus per la present ciutat en
agrahiment de gràcias de la victòria que tingueren nostras armas en la montreria de Monyuhïch a vint-y-sis de janer pròxim passat, y que
dit capítol havia deliberat se fes dita professó, y
que suplicaven a ses senyories fossen servits ab
lur presència honrar y acompanyar dita festa y
professó, axí en lo assistir en lo offici com en
dita professó. E ses senyories respongueren que
acudirian ab molta voluntat y que estimaven a
dit molt il·lustre capítol las honras y mercè los
feyen en convidar-los en aquella.
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Dijous, a XIIII. En aquest die, en la tarda, ses
senyories juntaren la Trentasisena per tractar en
ella de la forma de la justícia de la província; y
en la nit se feren alimàries per santa Madrona y
Monyuhïch, y la sua casa feren bravesas de foch.

1150

Divendres, a XV. En aquest die ses senyories
consistorialment ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació, anaren en casa de la present ciutat al offici que se celebrà a lahor, honor
y glòria de la verge y màrtir sancta Madrona,
defensora de la montanya de Monyuhïch. Assistiren-hi també los senyors consellers. Assentats
dits deputats a son puesto, celebràs ab molt
gran veneració dit offici y ab molt regosijo y
contento. A la qual festa foren convidats dits
senyors deputats ab embaxada del molt il·lustre

Capítol. En aquest mateix die, en la tarda, se féu
solempne professó a imitació de Corpus per la
present ciutat; acompanyaren y seguiren aquella
dits deputats ab ses atxes blanques ab la forma
que·s feu la de santa Eulària, tot a llahor, honor
y glòria de la victòria que guanyaren los cathalans en la montanya de Monyuhïch a vint-y-sis
de ganer proppassat.
Dissabte, a XVI. En aquest die lo doctor en arts y
en medicina Jaume Busquets, // 601r // constituït personalment en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en mà y poder de ses
senyories, féu relació a ses senyories com Ramon Jaques, hu dels verguers ordinaris de la
present casa, estava desganat y jèye en lo lit de
dolor, y que perillava de sa vida y no li era possible acudir a la obligació de son offici, la qual relació feya per visitar-lo. Y esta relació manaren
fos continuada en lo present dietari, y donada
llicència a Joseph Amat per a servir lo dit offici.
Dumenge, a XVII. En aquest die, los senyors
consellers en forma de ciutat vingueren en la
present casa per a conferir ab ses senyories cosas
tocants al beneffici de la província.
Dilluns, a XVIII. En aquest die, ses senyories
anaren consistorialment en casa de la ciutat per
a prosseguir los negocis de la província y posar
aquell ab la forma que convenen.
Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories anomenaren en cap mestre dels músichs del General, que vaccava per mort de Vicents Gardela, //
601v // qui obtenia aquell, a Joan Martí, candaler de Seu y músich de la present ciutat, ab que
administre dit offici si y connforme han acostumat sos predecessors. Y manaren en fos feta
nota en lo present dietari.
Dijous, a XXI. En aquest die los senyors consellers en forma de ciutat vingueren en la present
casa a tenir conferència ab los senyors deputats
acerca de las cosas de la província.
Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la lotja de la mar per
a continuar lo fer encantar las bollas del General
ab la forma acostumada. En aquest mateix die,
en la tarda, ses senyories reberen una carta del
rey christianíssim de quinze del corrent. La
qual, aprés de traduhïda y llegida per lo scrivà
major, manaren fos continuada en lo present
dietari juntament ab la traducció de aquella. La
qual, traduhïda, és del tenor següent:
«Charíssims y bons amichs: Ja que musur de Argenso, en qui jo tinch molt particular confiansa,
los havia informats de mas intencions y del po1151

derós socorro que tinch ordenat per la seguretat
del principat de Cathalunya, jo ajustaré encara al
que·s dirà segona vegada quanta satisfacció
tinch dels bons y agradables serveys y socorros
que donan al senyor de la Mota, oudencour que
jo tinch // 602r // enviat per governar mas armas
en Cathalunya. També he volgut avisar-los la
protecció que tinch dada a mon cusí, lo duch
Carles, contra la violència de Espanya, lo qual ha
aportats a mon servey sis-mil hòmens de peu y
dos-mil cavalls, y se’n ha aportat un quartel dels
enemichs passant-se’n en França, que tingan
part en la alegria de aquest bon succés y que axò
los obligue tant més a persistir en la generosa resolució que han presa a secundar la glòria de mas
armas en totas las cosas que poran, a que assegurant-me que no faran falta. Jo prech a Déu, charíssims y ben amats, que·ls conserve en sa santíssima y digna guarda. Scrita en Sanct Germà, en
l’Aya, a 5 de mars, 1641. Louis. Sublet. Al charíssims y bons amichs los deputats del General
de Cathalunya, en Barcelona residents».
Dissabte, a XXIII. En aquest die ses senyories, en
la matinada, juntaren los brassos generals, los
quals foren molt copiosos. Als quals fonch per
ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de las resolucions presas per vostra senyoria als deu de
febrer proppassat y a dos del corrent mes havem
enviat los apuntaments // 602v // acerca la administració de la justícia per lo present Principat y
comtats, y offerint-se que dubtar acerca del cap.
7 de dits apuntaments y que conferir sobre la
resolució de brassos de denou de febrer proppassat, proposarem a las personas de la Trentasisena la proposició que·s llegirà a vostra senyoria,
als quals aparegué que·s reportàs a vostra senyoria, a qui la proposam per a que vostra senyoria
delibere lo de major conveniència y beneffici del
present Principat y comtats, y se alcanse la pau y
quietut tant desijada. Donam rahó a vostra senyoria que lo senyor de la Mota nos envià a dir
que sa magestat christianíssima enviava en
aquest Principat lo musur de Argenso per a donar-los gràcias a vostra senyoria y ciutat de Barcelona de ser-nos posats a sa obediència, y que
aporta larchs poders per ajustar las cosas, lo que
nos ha donat occasió de ajuntar-nos ab los senyors consellers, advocats de la ciutat y assessors,
advocat fiscal y personas eletas per a prevenir los
apuntaments que aparexeran convenir per lo
beneffici de la província, y de proposar-ho a
vostra senyoria, per a que sia servit deliberar lo
que aparega devem fer. Donam també avís a
vostra senyoria que ayr reberem carta del rey christianíssim de 5 del corrent mes de mars, que·s
legirà a vostra senyoria.»

[ 1641 ]
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Diumenge, a XXIIII. En aquest mateix die reberen una carta de la ciutat de Leyda del senyor
deputat real de vint-y-hu del corrent, ab la qual
donà rahó a ses senyories del encontre han tingut nostres soldats de aquella part de Lleyda
contra lo enemich y com li han pres quaranta
cavalls vius, quaranta soldats morts y quatorse
de vius, ab pèrdua de dos soldats de nostra part.
La qual carta és assí cusida, signada de letra A.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
la present casa los senyors consellers per a prosseguir la conferència ab ses senyories per los negocis de la província.

Dilluns, a XXV. En aquest die, en la tarda, entrà
en la present ciutat musur de Argenson, conseller del consell de sa magestat christianíssima,
enviat per lo christianíssim rey. Al qual, de orde
de ses senyories, hisqueren a rèbrer los nobles
don Pedro Aymerich Cruÿlles y de Santa Pau y
don Ramon de Guimerà, com a embaxador del
General, anant dins un cotxo. Hisqué·l també a
rèbrer musur de la Mota. Entrà per lo portal
Nou hi·l dexaren en casa de dona Maria Tarré, al
cap de la plassa de Santa Anna, la qual ses senyories havian manat adressar per a hospedar a sa
persona. Y aprés de apeats del cotxe dit musur de
Argenso digué a dits embaxadors que fosen servits dir als senyors deputats que ell volia venir en
la present casa per a visitar-los en aquell punt.
Y axí, arribats dits embaxadors, referiren largament a ses senyories lo acompanyament y recibiment que havien fet a musur de Argenson, y
aquell havian dexat en sa casa comforme per ses
senyories los era estat ordenat, y que al despedirsea // 604r // de sa mercè los havia dit que volia
venir a visitar a ses senyories y que li havian offert
que ells ho representarian a sa senyoria, y que li
tornarian resposta. E ses senyories, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, respongueren a dits
senyors embaxadors que·ls estimaven molt la
mercè y honra los havian fet, no sols a ells però a
tota la província, y que servissen tornar resposta
a dit musur de Argenson que ses senyories lo estarian aguardant ab molt gran gust y voluntat. Y
axí dits senyors embaxadors se alsaren y anaren
acompanyar a dit musur de Argenson. Y al cap
de una estona arribà en la present casa dit musur
de Argenson, acompanyat de dits embaxadors y
de molts cavallers de la terra. Hisqueren-lo a rèbrer los senyors oÿdors ecclesiàstichs y real a mitja sala dels reys, ab los verguers y masses devant,
ahont se feren moltas cortesias. Hi·l posaren en
lo mig y ab lo mateix acompanyament entraren
en la sala del consistori, a la porta del qual los hisqueren a rèbrer los senyors deputats ecclesiàstich
y militar, fent-se molt gran demostració de voluntat y alegria. Y se assentaren tots per son orde,
y dit musur de Argenson se assentà a mà dreta
del senyor deputat ecclesiàstich, y los demés del
consistori posats en ala. Y fetes les degudes cortesias explicà, de part de sa magestat christianíssima, llargament, lo quant estimava la honra y favor que li havia fet la província de pèndre’l per
rey y senyor, y lo quant ho estimava, y que conexeria lo Principat ab las favors y mercès, que sa
magestat faria y consederia a ell lo amor ab que
ha acceptat dita nominació, com més largament
veuria sa senyoria ab las cartas que aportave, las
quals eran duas. Y besades, les donà en mà de dit
senyor deputat ecclesiàstich, las quals preses besà

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1973.

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1974.

Resolució presa en dits brassos. «Que los brassos aconsellen a ses senyories dels senyors deputats que·s nomenen deu doctors, ço és, sinch de
Barcelona, y sinch de defora, per la administració de la justícia civil y criminal, y que aprés de
anomenats sian votats per escrutini en los brassos per donar major satisfacció a la província; y
quea // 603r // als dits doctors se·ls done quatrecentes lliures de salari a cada hu, pagadores per
terças, y los salaris de las sentèncias sens ningunas adeales; y als assessors y advocat fiscal del
General se·ls donen a cada hu d’ells dos-centas
liures, pagadores per terças, ço és, sinquanta liures per cada terça; y que entén igualment com
los demés ab los guanyables, y que no se·ls impedesca lo concòrrer en qualsevols officis de la
ciutat y Deputació, en cas sia extret, qualsevol
de aquells tinga elecció de pèndrer lo offici y dexar la plassa del consell. Y que las causas majors
que·s tractaven en lo Real Consell per las moltas
occupacions de la província y impediment de
aquella tingan de parar-se fins a tant que lo rey
christianíssim hage jurat, y que se avise als síndichs, axí de Capítols com de universitats, per a
que assistescan; y de tot lo que·s tractarà en las
juntas se done rahó als brassos, per a que deliberen lo més útil y convenient al benefici de la
província. Y quant al capítol dels renitents, mane a sa senyoria dels senyors deputats passar avant
conforme serà trobat de justícia y disposicions
de dret las citacions y municions necessàries; ab
tota diligència posen en exequució lo apuntament proposat acerca del sobre dit. Y per lo que
sa senyoria fa a saber als brassos la carta que té
del chrsitianíssim y las prevencions que fan dits
senyors deputats, per lo que·s deu pactejar ab lo
christianíssim rey de França, se servescan continuar les juntes, y quant tingan previstas las
matèrias se servescan de comunicar-las proposant-los en los brassos y fent diligèncias per que
tingan notícia tots los poblats y habitants en lo
present Principat y comtats y pugan fer los advertiments més convenients al bé públich.»
603v
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y se les posà sobre lo cap, // 604v // responent
que sa magestat christianíssima conexaria lo
amor y fidelitat y bon zel que los cathalans lo
servirian y lo quant leals vassalls serian a son rey,
discorrent llargament las cosas de la província. Y
aprés se alsà, y ab grans demostracions de voluntat dits senyors deputats lo acompanyaren
fins a la porta del consistori. Y dits senyors oÿdors lo acompanyaren fins al cap de la escala ab
los porters y masses devant, hont se despediren
de sa mercè. Y dits senyors embaxadors y demés
cavallers lo acompanyaren fins a sa casa. Y tornats dits senyors oÿdors en consistori, dit senyor
deputat ecclesiàstich desclogué las cartas de sa
magestat, y encontinent manaren traduhir
aquellas de francès en cathalà. Y traduhïdes, manaren fossen continuades en lo present dietari,
juntament ab las traduccions de aquellas, signades de letras A y B.
«A nostres charíssims y bons amichs, los deputats del General de Cathalunya. Charíssims y
bons amichs: A bé que vostre bon govern després que us són declarats contra lo rey de Espanya nos ha fet conèxer ab tot cumpliment
vostra affició envers esta corona, ab tot, no podiam rèbrer un testimoni més considerable ni
que més nos obligàs que aqueix que desijan fer
de la nació de vostre estat y província, y vehent
y que aquesta ressolució proceheix de vostre
propri moviment, com ha inspirats solament de
Déu, lo qual ordena com a ell li plau dels estats
soberans, regnes y coronas, nos apar acertat
submetrens a sas justas y santas disposicions de
acceptar vostras offertas. Y per ço vos enviam lo
senyor de Argenson, conseller en nostres consells de estat, per entèndrer las proposicions li
voldreu fer acerca d’esta matèria, havent donat
tot poder de tractar y convenir ab vosaltres. De
manera enterament nos remetem al que lo sobre dit tractarà, y restarem // 605r // content de
manifestar-nos per medi de aquesta letra que sabrem estimar en lo grau que mereix la affició
que·m manifestan, per haver-me donat de vostra bona voluntat ab tanta franquesa esta occasió, assegurant-vos que en esta y en totas las occasions se offeriran rebreu sempre de nostra
part tota manera de effectes. Axí mateix, vos
diem que havem comès al dit senyor de Argenson lo càrrech de superintendent de la justícia,
policia y administració de las peccúnias de nostras armadas, tant de terra com de mar, destinadas per Cathalunya, perque tingan la auctoritat
convenient, tenir cuydado al que toca a la paga
y subsistència de las tropas y de tenir-las en tant
bona disciplina que no pugan donar ninguna
occasió de quexas, a que no ajustarem altre cosa
que pregar-vos doneu entera fe y crehensa a dit
seyor de Argenson, considerant-lo en tots negocis y occurrèncias com a persona de qualitat
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de experiència y de ment singular, del qual tenim entera confiansa. Y sobre assò pregam a
Déu que·ls tinga, charíssims y bons amichs, en
sa sancta y digna gràcia. Scrita en Sanct Germà,
en l’Aya, a 19 de febrer, 1641. Louis. Sublet.»
Altra carta de sa magestat. «Als nostres charíssims y bons amichs los deputats del General de
Cathalunya. Charíssims y bons amichs: Lo desig
de acudir a tot ço que porian esperar // 605v //
de nos per conservar los negocis de eixas parts
en lo bon estat en que estan, gràcias a Déu per
la cayguda y dany que los enemichs han rebut
devant Barcelona, nos ha fet pèndrer resolució
de embiar-hi per lo present lo senyor de Argenson, conseller en nostres consells, per assistirvos segons la prudència y experiència que ha
guanyada en los negocis importants, en molts
empleos en los quals nos ha servit fins ara. Ell
vos informarà de nostras bonas intencions envers vosaltres y dels òrdens que havem dats, dels
quals sentireu los effectes, vosaltres nos haveu
donat una particular seguretat de vostra afició a
esta corona, per vostra lletra de 22 del més passat, per lo qual lo dit senyor de Argenson vos
dirà nostre sentir, remetent-nos a ell. Desijam
que prengau entera crehènsia a tot ço que us
dirà de nostra part, y principalment de nostra
bona voluntat y afició envers vosaltres. Pregant
sobre açò a Déu que us tinga, charíssims y bons
amichs, en sa sancta guarda. Scrita en Fontanebleu, a 23 de febrer, 1641. Louis. Bouthiller.»
Dimars, a XXVI. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, los quals foren molt
opulents, als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent.
«Molt il·lustre senyor. En los últims brassos,
tinguts a vint-y-tres del corrent mes de mars, resolgué vostra senyoria que las causas majors
que·s tractaven en // 606r // lo Real Consell per
las moltas occupacions de la província y impediment de aquella tingan de parar-se fins a tant
que sa magestat christianíssima hage jurat. Ha
aparegut que aquesta resolució, a més de encontrar-se ab las altras presas a deu de fevrer y
dos del corrent, ahont generalment se resolgué
se administràs justícia civil, perquè las causas
menors de tres-centas liures segons las generals
constitucions de Cathalunya se han de tractar
devant los ordinaris en primera instància, y entenem per majors las causas que·u són de trescentas liures, no se’n poria tractar ninguna devant los doctors anomenadors; y que si se
entenian per majors las que són majors de quatre-centas liuras, sols s·i porian tractar las causas
de tres a quatre-centas liures, que serian poquíssimas. Y de altra part, ha causat algun moviment
comunament perquè se diu que no volen la jus-

[ 1641 ]
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a mig die, y altra a la nit. Açò manà deliberar lo
savi Consell de Cent lo die de aÿr en regosijo y
alegria de la nova que havian rebut de sa magestat christianíssima, de com havia acceptat la nominació de comte de aquest Principat. En
aquest mateix die vingueren en la present casa
los senyors consellers ab forma de ciutat per a
tractar dels negocis de la província.

tícia si no per causes petitas, que són de pobres,
y no apar just que lo General pague cada any
quatre-mília y sis-centas liures de salaris per solas las causas menors, perquè la rahó de dit
que·y ha molta gent occupada en la guerra, las
causas dels quals no és just se fassan estant actualment, servint no apar subsistent, perquè lo
dret ja hi ha provehit, que posant la excepció de
que està servint hagen de parar las causas, y axí
se ha practicat sempre. Acerca de la mateixa resolució de vostra senyoria, en quant diu que los
doctors seran anomenats sien votats per escrutini, se’n offereixen representar que las personas
de major satisfacció de qui porian l’arsar mà per
a administrar la justícia dubtam molt se vullan
subjectar a scrutini per una cosa temporal, que
ha de fer de tant poch profit y los ha de exposar
als perills que·s dexen considerar. Vostra senyoria se servirà // 606v // ponderar una cosa y altra
y deliberar lo que li aparega més convenient al
beneffici de la província. Últimament donam
rahó a vostra senyoria que lo musur de Argenso,
conseller dels consells de estat de sa magestat, és
arribat a aquesta ciutat y nos ha donat las cartas
de sa magestat, que·s llegiran a vostra senyoria».

Dijous, a XXVIII. En aquest die ses senyories, en
la matinada, consistorialment, ab los porters y
masses devant acompanyats dels officials del
General y present casa de la Deputació, en la
iglésia del palau de la comtessa y vuy del General, per a vèurer posar en dita iglésia lo Santíssim
Sagrament en lo monument. Y acabat lo offici y
serimònia se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die dits senyors
deputats anaren en dit palau ab la mateixa seremònia del dia de aÿr, hont estigueren fins fonch
tret del monument Nostre Senyor; y ab lo mateix
acompanyament se’n tornaren en la present casa.

Dimecres, a XXVII. En aquest die se feren tres
salvas reals tirant totas las pessas de artilleria de
la ciutat ab bala, ço és, una en la matinada, altra

Dissabte, a XXX. En aquest die, a las vuit de la
matinada, vingué nova com la armada de nostre
rey christianíssim havia pres junt a Rosas sinch
galeons, un pataix y dos galeras del rey de Castella, que aportaven provisions y soldadesca que
aportaven a Rosas y Perpinyà, y que aquesta
victòria havia succehït lo die del dijous sanct.
Causà grandíssima alegria a tothom esta nova.
Vingué ab una barca que deyen los mariners ho
havian vist, però no·y havia cartas algunas. En
aquest mateix die, en la tarda, vingueren en la
present casa los senyors consellers per a tractar
ab ses senyories dels senyors deputats del beneffici y conservació de la província. En aquest mateix die, en la tarda, scrigué a ses senyories la
nova de dita pelea largament des de la vila de Figueres, ab carta que enviava a ses senyories. La
qual carta, aprés de legida, manaren fos cusida
en lo present dietari, signada de letra A. En
aquest mateix die lo doctor en medicina Gaspar
Company, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, féu relació mitgensant
jurament en mà y poder de ses senyories com
Pere Dalmau, hu dels verguers ordinaris de la
present casa, estava malalt ab gran perill de sa
vida, de mal de costat y febra contínua, per lo
que jau en lo lit y era impossible poder acudir a
la obligació de son offici; la qual relació feya per
haver-lo visitat y visitar-lo de present. La qual
relació manaren fos continuada en lo present
dietari.a // 608r // En aquest mateix die, a las
sinch horas de la tarda, constituït personalment

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1974.

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1975.

607v

Resolució presa en dits brassos. «Que se estiga a la
deliberació dels brassos tinguts a vint-y-tres del
corrent, en resposta de ésser votats per escrutini
los doctors que anomenaran per la administració
de la justícia, axí dels de la present ciutat com dels
defora d’ella, entenent y declarant que no·s tinga
attendència de hont són naturals sino sols de
hont són habitants y domiciliats, sols sien uns y altres naturals del present Principat y comtats verament y sens ficció, comforme disposan las generals constitucions de Cathalunya. Quant emperó
al que toca a las causas de que han de conèxer los
dits doctors y consell elegidors, que conegan tant
de les majors de tres y quatre-sentas liures com de
les demés, sens distinció alguna, conforme conexia lo Real Consell, sens ninguna mutació ni alteració. Y quant a las personas que estaran ocupades
en guerra o tindran altre legítim impediment, los
sian admesos las excepcions que aserca de açò opposaran, comforme serà de justícia, si pretendran
no poder-se procehir contra d’ells.»
Y aprés de llegida dita resolució fonch llegida en
dits brassos una suplicació presentada per alguns síndichs del Principat acerca de la administració de la justícia, la qual legida manaren fos
cusida en lo present dietari, signades de letra B.a
607r
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en lo connsistori de ses senyories lo honorable
Baldiri Miquel Sovias, mercader, ciutadà de
Barcelona, com ha procurador ab bastant poder
per les coses devall scrites de Pere Dalmau, hu
dels verguers ordinaris de ses senyories, com de
procura consta ab acte rebut en poder de Francesch Aguilés, notari públich de Barcelona, als
tres de janer, 1628, en dit nom presentà a ses
senyories la suplicació del tenor següent: «Molt
il·lustres senyors: Pere Dalmau, hu dels tres
porters ordinaris de la casa de la Deputació, obtenint dit offici per compra de aquell feta de Miquel Fontana, sastre, ciutadà de Barcelona, volent usar de la facultat concedida per capítols de
cort en favor dels qui tenen los officis del General comprats, constituït per ço personalment
Baldiri Miquel Sovias, mercader, legítim procurador del dit Dalmau, de la procura del qual fa
fe, pro ut ecce, en dit nom, renuncia en mà y poder de ses senyories lo dit offici en favor de Benet Targarona, botiguer de teles, suplicant sien
servits acceptar la dita renunciació y provehir
aquell en persona de dit Benet Targaroles, comforme la disposició de dits capítols de cort, que
a més és axí de justícia dit suplicant ho rebrà a
singular gràcia y mercè lo offici etcètera. Altissimus etcètera. Josephus Ferrer.» Suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en persona de dit
Targarona. E ses senyories respongueren que
admetian la dita renunciació si y en quant podian y per capítols de cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis mossèn Joan Phelip
prevere rector de la iglésia parrochial de Sant
Jaume de la present ciutat, Sebastià Claret, fuster, y Miquel Marquès, notari.
608v

Barcelona y haver-nos admesos per sos vassalls.
Duraren tres dies contínuos ab molt regosijo y
contento de tots los naturals. Déu per sa divina
clemència le·y deix gosar ab molta pau y quietut
dels cathalans, com tots desijan.
609r

Diumenge, a XXXI. En aquest die, entre dotse y
una horas passat mig die, ses senyories reberen
per propri una carta del senyor arcabisbe de
Burdeus, general de la armada naval de nostre
rey christianíssim, des de la vila de Cadaqués, de
29 del corrent, ab la qual donà avís a ses senyories de la presa ha feta devant Rosas de sinch galeons y una polloca del rey de Castella carregades de provisions y municions de guerra que dit
rey de Castella enviava a la fortalesa de Roses, y
que succehí dita presa lo dijous sanct passat. Y
que lo mateix die havia presas dos galeras de dit
rey de Castella que estaven en Portvendres. Y
envià a ses senyories lo estandart de la capitana
d’ellas, la qual manaren posar en lo balcó de
bronso que mira a Sant Jaume. La qual carta és
assí cusida, signada de letra A. En aquest mateix
die, tocades les oraciones, se feren alimàries per
la present ciutat, y no menos las manaren fer ses
senyories en la present casa en alegria, regosijo y
contento de la mercè y honra que la magestat
christianíssima havia fet adaquest Principat en
acceptar debaix sa real corona lo ser comte de
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Abril MDCXXXXI
Dilluns, al primer. En aquest die hisqué en campanya lo excel·lentíssim senyor de la Mota, lo
qual partí de la present ciutat ab gran acompanyament de cavalleria per a la vila de Montblanch, a fi y effecte de formar lo exèrcit per a
envestir lo enemich. Déu li done bon succés y
bona victòria contra los enemichs.
Dimars, a II. En aquest die ses senyories, consistorialment, anaren a la Seu, hont assistiren los
senyors consellers de la dita ciutat. Y allí se cantà
Te Deum laudamus en acció de gràcias per la acceptació que havia feta la magestat christianíssima del comtat de Barcelona, fent-se ab gran
aplauso y alegria de tots (Déu le·y deix possehir
infinits ays). En aquest mateix die vingueren en
la present casa en forma de ciutat los senyors
consellers per a passar avant los negocis de la
conferèncias en favor y benefici de la província.
Dimecres, a III. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers en forma de
ciutat per a tractar dels negocis de la conferència en beneffici de la província. // 609v // En
aquest mateix die ses senyories anaren en la llotja de la mar de la present ciutat per a continuar
lo fer arrendar las bollas del General. En aquest
mateix die ses senyories, inseguint la ressolució
dels brassos generals tingutsa a dos de mars
proppassat, anomenaren en terser o conseller
per las competèncias de las immunitats ecclesiàsticas al doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona.
Dijous, a IIII. En aquest die, en la matinada, ses
senyories juntaren los brassos generals ab la forma acostumada, los quals foren molt copiosos.
Y en ells fonch dit de paraula, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, com lo die de Pàscua pròxim passat, que comptavem a trenta hu del passat, cerca las duas horas passat mig die, arribà a
esta ciutat un trompeta del camp del enemich
per mar, ab una barca, ab dos cartas: una del rey
de Castella, acompanyada ab altra de don Phedrique de Toledo, príncep de Botera. Los quals
ses senyories havian consultades ab lo consell de
guerra, en lo qual assistí lo excel·lentíssim senyor de la Mota. Y que en dit consell se havia resolt que dit trompeta se detingué fins a tant que
dit excel·lentíssim senyor de la Mota estigué en
a. a continuació ratllat, los die present.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

campanya, que aleshores faria la resposta convenient, per quant dit trompeta no venia com havia de venir, perquè en guerra viva y hont hi ha
campanya no se envien trompetas per mar, que
per ells sempre lo pas és franch. Y perquè // 610r
// sa senyoria tingués notícia plena de tot se llegirian ditas cartas, manant al escrivà major las
continuàs en lo present dietari. Y són del tenor
següent:
Carta del príncep Botera: «Su magestad (Dios le
guarde) a sido servido de embiarme a este Principado con los cargos de virrey y capitán general, y
con la obediencia y rendimiento devido he venido
obedeciendo, deseoso de hallar a vuestra señoría
tan atentos a su real servicio, como los halló el duque de Monteleón, mi tío, para poder seguir su camino en servicio de vuestra señoría. Espero que
vuestra señoría me darán ocasión de cumplir estos mis desseos Y como esto no puede ser sin la comunión creo que vuestras señorías darán forma
en ella, que en lo demás, conociendo yo la voluntad y paternal amor con que he reconocido siempre a su magestad acerca de este Principado me
puedo prometer la quietud y sossiego de él y de
vuestra señoría. Y los que tan conocidamente se
han opuesto y oponen a su quietud ho han de hallar en vuestra señoría la acoxida que nunca hallaron, pues sería dar lugar a que con capa de çelo
obren como víboras. Vuestras señorías se servirán
de mirarlo con la prudencia que me prometo,
para que por su medio quede servido su magestad
y este Principado pueda gozar de su quietud.
Nuestro Señor sea servido de encaminar a vuestra
señoría al mayor acierto con la obediencia devida
a su rey y señor natural. Guarde Dios a vuestra
señoría. Tarragona, a 27 de março, 1641. Don
Phedrique de Colona. Señores diputados del principado de Cathaluña.»
610v

«A los venerables, nobles y amados nuestros los deputados del General de nuestro principado de
Cathaluña. El rey. Deputados: Por la justa confianza y gran satisfacción que tengo de la calidad, partes y servicios que concurren en el príncipe de Bestera para servir los cargos de mi
lugarteniente y capitán general en esa provincia,
le he nombrado para dichos cargos. Y pues ha de
representar mi persona no será menester significaros el respecto que se le ha de tener, sino encargar y mandaros que assí en el juramento como en
todo lo demás hos hayais con él y hagais la demostración que hasta aquí se ha acostumbrado con los
otros mis lugatenientes y capitanes generales, y le
tratéys y obedescáis como tal. Y que en todo lo que
se offreciere de mi servicio y para la defensa, benefficio y quietud dessa tierra os mostrareis como
hasta aquí, que demás que en esto hareis lo que
soys obligados le recibiré de vosotros en muy acepto
servicio. Dattus en Madrid a XXVIIII de febrero,
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MDCXXXXI. Yo el rey. Videt Cardinalis. Vidit
Gaspar, thesaurius generalis. Vidit Villanueva.
Petrus de Villanueva, secretarius.»

Y aprés de llegides ditas cartas de paraula, dit
senyor deputat ecclesiàstich digué y proposà en
dits brassos com, desijant sa senyoria posar en
exequució las dos últimas ressolucions dels
brassos generals, tinguts a vint-y-tres y vint-y-sis
de mars proppassat, acerca de posar en forma la
justícia, y que axí sa senyoria anomenarà las personas benemèritas per a que dit bras // 611r //
las vote per escrutini y votades sien aquellas admesas per a administrar dita justícia. Y axí fonch
anomenat en primer lloch per dit senyor deputat ecclesiàstich, lo doctor Joseph Queralt, ciutadà de Barcelona; y fonch habilitat aprés lo
doctor micer Joan Batista Monjo, de la ciutat
de Lleyda; y fonch habilitat aprés micer Balthesar Tàpies, ciutadà de Barcelona; y fonch habilitat aprés, lo doctor micer Jacinto Roca, canonge de Vich; y fonch habilitat aprés micer Francesch Lenes, ciutadà de Barcelona; y fonch habilitat aprés Hierònym Codina, de la ciutat de
Gerona; y fonch habilitat aprés Christòphol
Cornell, ciutadà de Barcelona; y fonch habilitat
aprés don Phelip Copons, doctor en drets, de la
vila de Ripoll; y fonch habilitat aprés micer Facinto Pallarès, ciutadà de Barcelona; y fonch habilitat aprés micer Miquel Sala, de la ciutat de
Manresa; y fonch habilitat votats cada hu per escrutini. Jutges votats per escrutini: micer Joseph Queralt, micer Joan Batista Monjo, micer
Balthesar Tàpies, micer Jacinto Roca, micer
Francesch Llenes, micer Hierònym Codina, micer Christòphol Cornell, don Phelip Copons,
micer Jacinto Pallarès, micer Miquel Sala. Jutges. // 611v // En aquest die ses senyories, per
medi de Francesch Joan de Vergós, donsell, y
Jaume Damians, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren al molt il·lustre Capítol de la Seu de la
present ciutat la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Tenen notícia los deputats del General de Cathalunya que en la sacristia de aqueixa Sancta Iglésia, en una caxa que·s
tanca ab sinch claus, estan recondidas moltas
cosas al servey y hornato de la galeras reals de
Espanya, y entre elles gran quantitat de plata
obrada. Y com aquestas y altres semblants sian
confiscades al dit General per a gastos de guerra
suplican per ço dits deputats a vostra senyoria
sia servit donar-los licència per a poder fer aprehensió de ditas cosas, per a aplicar-las, o las
quantitats que resultaran d’ellas a dits gastos de
guerra, offerint dits deputats a servar indempne
y sens danys a vostra senyoria de y sobre dita entrega per si en algun temps no pogués vostra
senyoria patir dany, interès o gasto algú, ab
obligació dels bens de la Generalitat. També

han entès dits deputats que algunas personas
particulars tenen depositades en aqueixa Santa
Iglésia moltas joyas y vasos de or y plata que no
són estades denunciades los amos y senyors d’ellas en virtut de crides fetes y publicades en la
present ciutat y altres parts de Cathalunya, suplican per ço dits deputats a vostra senyoria donar-los llicència que ab assistència y en presència dels amos de dita joyas y vasos de or y plata
pugan regonèxer y mirar aquellas per a obligar
als senyors d’ellas las depositen en la taula de la
present ciutat, perque de lur valor al preu corrent que lo General pren lo or y plata se’n done
crèdit en dita taula a dits deputats en compte //
612r // de guerra, venent y creant-ne dits deputats ab fermança de la ciutat censal a la persona
de qui serà dit or o plata al for corrent de vint
mília per mil, que ademés tot lo sus dit és comforme a rahó y té atendència a la subvenció de la
guerra d’esta província dits deputats ho rebran
de vostra senyoria a singular favor y mercè.»

més d’esta guerra, y que per açò tingan larch y
bastant poder, sens consulta ni referiment, per a
procurar-las y haver-las de las personas que tindran notícia tenen possibilitat per a prestar-las a
censal, axí en medis suaus com rigurosos y del
modo y manera que més fàcil y prompte aparegue. Y que per escusar gasto se ordene al senyor
deputat real y oÿdor militar tornen a esta ciutat,
pus que en las parts ahont resideixen no·s té ara
tanta necessitata de llur presència y assistència.
Proposam-ho tot a vostra senyoria, a qui suplicam se servesca deliberar acerca ditas cosas lo
més convenient a major glòria de Déu y beneffici de aquesta província.»
Y legida dita proposició encontinent fonch llegida la suplicació, que·s assí cusida signada de
letra A, sobre la qual fonch presa la resolució
que avall està continuada.b
613r

Resolució presa en los dits brassos. «Que sa senyoria dels senyors deputats procuren ab tota diligència que·s partesca lo senyor deputat militar.
Y en lo que té respecte als àrbitres per a tràurer diners que se exequuten encontinent las tatxas fetas en las personas qui no las han pagades; y que·s
fassa la junta diu la proposició del senyor oÿdor
ecclesiàstich ab los senyors de la junta de hasienda per vèurer de hont se porà tràurer diner y del
que resoldrian se’n done rahó als brassos. Y que
tornen los senyors deputat real y oÿdor militar,
attès que de a quí al devant no seràn necessaris
per haver-hi altres en ditas parts qui obraren lo
que convindrà. Y que encontinent scrigue a las
rahenes que tornen promptament los que estan
en Tolosa per cuitar lo gasto que allí fan. Y que en
lo que toca a las suplicacions dels síndichs de Leyda y Balaguer, que sia remès al consell de guerra,
informant-se dels mateixos síndichs y dels demés
que convindrà per ben acertar en lo negoci; y
que·s fassa ab tota promptitut, attès la gran necessitat hi ha de fortificar-se aquellas dos ciutats.»

613v

Diumenge, a VII. En aquest die ses senyories
consistorialment anaren en la casa de la ciutat
per a tractar y passar avant los negocis de la conferència fahedora ab sa magestat christianíssima
per beneffici de la província.

A la que respongueren que mirarian lo paper y
que del que resoldrien tornarian resposta a sa
senyoria. En aquest mateix die, en la matinada,
ses senyories juntaren los brassos generals convocats a so de campana lo die present, los quals
foren molt copiosos. Als quals fonch per ses
senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: La ciutat nos ha fet a saber com a occasió de ésser-se partit y posat en
campanya lo senyor de la Mota, general per sa
magestat christianíssima, Déu lo guarde, de son
exèrcit per repel·lir de aquest Principat y sos
confins lo exèrcit enemich que·l té opprès. Ha
deliberat lo savi Consell de Cent que hisque en
campanya lo senyor conseller ters dient-nos que
en conformitat hisque també en campanya lo
senyor deputat militar; conferirem-ho ayr ab la
trenta sisena, y aprés de haver practicat y conferit d’estas cosas se resolgué que era convenient
y necessari que dit senyor deputat militar hisque
també // 612v // en campanya; y considerant los
gastos que en açò se offereixen y lo que quant
esta casa està exausta y casa impossibilitada de
poder haver diner a aquells, y per haver-ne se té
per expedient que·s exequucten promptament
las personas que no han pagat la tatxa, tant los
d’esta ciutat com los de fora, que importa sols
los que devem d’esta ciutat més de vuit milia
liures conforme vostra senyoria veurà ab lo memorial dels debitors que·s llegirà en los primers
brassos, y que·s nomenen tres persones de dita
junta, una de cada stament, per a que junt ab lo
senyor oÿdor ecclesiàstich tingan conferència ab
lo senyor de la junta de hasienda sobre lo modo
y com se porian procurar y haver quantitats
considerables per a acudir a dits gastos y als de-
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Dimars, a VIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories don
Icasi de Ripoll, donà y entregà a ses senyories
una clau ab un cordonet encarnat que ell tenia
en son poder, dient era de un armari recòndit
en lo archiu real que·s dins lo palau de la Inquisició, dins del qual està tancat y recòndit lo libre
a. a continuació ratllat, pus que en las parts.
b. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1975.
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intitulat La Mulassa, dient que aquella entregarà a ses senyories obehint al manament a ell
fet de part de ses senyories lo die present. Del
entrego de la qual ses senyories li firmaren àpocha rebuda en presència de notari. Present per
testimonis Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona, y Miquel Marquès, notari, ciutadà
de Barcelona. En aquest mateix die vingueren
en la present casa los senyors consellers per a
tractar dels negocis de la província. // 614r // En
aquest mateix die, present en lo consistori de
ses senyories, jurà y ohí sentència de excomunicació lo il·lustre y reverent senyor lo doctor
Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la
Seu de Barcelona, qui a tres del corrent, en virtut de deliberació per ses senyories feta ab intervenció del molt il·lustre senyor Pere Joan Fontanella, doctor en drets, conseller en cap de la
present ciutat, y ab vot y parer dels magnífichs
assessors del dit General y advocat fiscal de
aquell, inseguint la resolució presa en los brassos generals tinguts a dos de mars proppassat,
fonch anomenat en terser o cansaller per las
competèncias de las immunitats ecclesiàsticas ab
la forma següent:

constituciones Cathalonia, capitula et actus curiarum signanter capitulum vulguem dictum de
observancia et pro his prestitit sacramentum et
homagium ore et manibus commendatum in posse suarum dominacionum illud nomine totius
huius provincia recipiencium. Presentibus pro
testibus Michaelis Marques et Hieronymo Gali,
notarius, civibus Barchinona. Preterea dictis die
et anno dictus illustris et admodum reverendum
dominus doctor Hieronymus Roig, audivit sententiam excomunicationis contra cum latam per
illustrem et admodum reverendum dominum
Michaelem Joannem Boldo, canonicum ecclesia
Barcinona, vicarium generalem et officialem pro
admodum illustri et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, pro ut in registro curia officialatus ecclesiastici Barchinona lacius et videre».
615r

«Die mercurii, III mensis aprilis anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragesimo primo, Barchinona. Admodum illustres domini deputati generalis Cathalonie illustribus
dominis auditoribus computorum dicti Generalis
una cum in ordine primo presentis civitatis Barchinona, quia ad presens vaccat officium, cancellarii huius provincia. Ideo ad prorrogandum,
descidendum et declarandum contencionum
causas nominantin tercium illustrem et admodum reverendum dominum doctorem Hieronymum Roig, sacristam et canonicum ecclesia Barchinonensis, dando et comittendo eidem eandem
ac talem et tantam facultatem et potestatem que
qualis et quanta similibus tertiis pro dictis contentionum causis dari, tribui et concedi, // 614v //
de iure usu et consuetudine vel alii solitum est, de
quibus et cetera. Testes sunt magnifici Franciscus
Vidal, utriusque iuris doctor, civis Barcinona, et
Josephus Fontanella, utriusque iuris doctor, civis
honoratus Barchinona. Postmodum autem die
martis nona predictorum mensis et anni supradictus admodum illustris et reverendus dominus
doctor Hieronymus Roig, tertius nominatur et
electus per dictos dominos deputatos ad causas
contencionum, prorrogandum et decidendum ut
in preinserto instrumento continetur, constitutus
personaliter coram dictis dominis deputatis et
auditoribus computorum dicti Generalis Cathalonia, Barcinona residentibus, iuravit in corum
posse ad dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia, manibus suis corporaliter tacta, quod
in exercicio dicti muneris bene fideliter et legaliter se habebit et quod servabit usaticos Barcinona,
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Dimecres, a X. En aquest die lo doctor en medicina Pere Pau Miquel, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories mitgensant jurament en mà y poder de ses senyories, feu relació com mossèn Lu ýs Amill, credenser dels salaris del doctors de la Real Audiència està en lo lit
malalt ab febra contínua ab perill de sa vida y
que no li és possible acudir a sa obligació, la
qual relació digué feye per haver-lo visitat y visitar-lo de present. Y manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari. En aquest mateix die, en la tarda, lo senyor oÿdor ecclesiàstich en companyia del scrivà major y secretari
del General y testimonis devall scrits se conferiren personalment en la sacristia de la Seu de
Barcelona en virtut de la deliberació per ses senyories feta lo die de aÿr. Y allí fonch apresa una
caxa de fusta de alba, tancada ab sinch panys,
forrada dintra de launa de ferro, la qual estava
depositada dins dita sacristia de dita Seu. Y per
no trobar-se claus per obrir aquella fonch espanyada, y dins ella trobat lo següent: Primo,
quatre candaleros de plata, en algunas parts sobre daurats, los peus triàngols ab ànimas de ferro y de fusta; pesan trenta un march y tres onsas ab las armas del rey de Castella. Item, un
caser ab sa patena de plata daurat dins de una
capsa negra, pesa tres marchs tres onsas y mitja.
Item, dos lanternetas de plata quadradas a
modo de brúxula, pesan encamarat onse march
y una onsa. // 615v // Item, dos canadellas o vinagreras de plata ab las armas del rey de Castela,
pesan dos marchs una onsa y mitja. Item una
creu ab la figura de Christo crucificat ab lo peu
triangulat, tot de plata, en algunas parts sobredaurat, al peu ab las ditas armas, pesa encamarat
ab las ànimas de ferro quatorse marchs y quatre
onsas. La qual caxa ab la dita plata lo doctor
Jaume Ferran, canonge de la Santa Iglésia de
Urgell, oÿdor ecclesiàstich del General de Cathalunya, tenint-ne commisió y poder del consistori dels molt il·lustres senyors deputats del

General, firma àpocha de totas las demunt ditas
cosas als reverents Pere Diner y Banet Panella,
sacristans menors de la dita iglésia de Barcelona,
convenint y prometent servant-los indempnes y
sens dany de y sobre la entrega de ditas cosas
sots obligació dels bens y drets de la Generalitat
y ab jurament. Testes sunt Bonaventura Cruells,
benefficiat en la Seu, y Gabriel Ramon, argenter, Macià Jaumar, notari, y Joseph Fita, scrivent. Y encontinent fet lo demunt dit dit senyor
oÿdor ecclesiàstich en companyia de dits officials se conferí en lo archiu real construït en lo
palau de la Inquisició. Y trobant las portas de
aquell clavades ab una planxa de ferro les manà
espanyar. Y entrat dintre manà obrir lo armari
hont està recòndit lo libre dit La Mulasa, ab sa
rúbrica. Y mirat y regonegut aquell, usant de la
commissió a dit senyor oÿdor donada lo die de
aÿr per ses senyories, acomanà las claus de dit
archiu a Joan Pi, qui al temps del govern del rey
de Castella era creat archiver de dit archiu, per a
que aquell regesca y administra en nom de la
provincia durant lo present // 616r // estat de
aquella y lo beneplàcit mera y libera voluntat de
ses senyories y de sos successors. Lo qual Joan
Pi, present, acceptà las claus y custòdia de dit archiu. Present per testimonis Joan Oliver,
manyà, y Joseph Fita, scrivent.
Dijous, a XI. En aquest die, constituïts personalment los devall scrits en lo consistori de ses senyories, prestaren lo jurament de fidelitat a la
província, que encara no·l havian prestat, y foren los següents: lo molt il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat militar, don Francisco de Boxadors y Pachs, comte de Savalla, Joan
Pau Xammar, doctor en drets, Joan Pau Gispert, síndich de la vila de Bellver -consta de son
sindicat ab acte en poder de Francesch Costa,
notari de dita vila, a 13 de octubre, 1640-, micer Francesch Ferrus, donsell y doctor en drets,
Joan Paÿssa, notari síndich de Sant Pau de Aro,
Jaume Oller y Barba, síndich de Castellar, Rafel
Boldo, burgès de la vila de Perpinyà. En aquest
mateix die ses senyories juntaren la Trentasisena
per a tractar las cosas de la província y beneffici
de ella. // 616v // En aquest mateix die, partí de
la present ciutat micer Pere Joan Rossell, conseller ters de la present ciutat, qui anava a la plassa
de armas de la vila de Montblanch per a formar
lo exèrcit per a expel·lir lo enemich del Camp de
Tarragona acompanyat de dos companyias de
cavall y tres-cents cavallers de la present ciutat.

com en aquell punt era arribat en la posta de la
ciutat de Leyda y que tenia necessitat de donar
un recaudo a sa senyoria y als senyors consellers
de part de sa magestat christianíssima. Y respongueren que·l estaven aguardant ab molt gran desig, y encontinent enviaren un recaudo als senyors consellers, los quals encontinent en forma
de ciutat vingueren en la present casa. Y tots
junts en consistori, al cap de un poch arribà dit
excel·lentíssim senyor de la Mota ab lo senyor
Argenso, y junts en dit consistori dit senyor de la
Mota féu llarga relació a ses senyories com ell era
anat a Lleyda y demés parts perilloses de Cathalunya y que estaven totes molt ben fortificades, y
que sa magestat li havia scrit que havia resolt que
lo exèrcit de deu mil infants y dos mil y sinchcents cavalls tenia allistat per entrar en Rosselló
vingués a la part de ponent per a traurer de Cathalunya lo enemich, y que aprés se donaria rahó
al de Rosselló. Y manaren que dites coses fosen
continuades en lo present dietari.
617r

Hierònym de Gaver, micer Sagarra, síndich de
Lleyda, don Pedro Desbosch. Reals, los senyors:
conseller en cap, Ramon Romeu, Joan Batista
Monfar, Galceran Nebot, Francesch Mari, Jaume Damians, micer Rafel Vivet, síndich de Gerona, micer Borniach, síndich de Balaguer, mossèn Gaspar Barthomeu, síndich de Vilafranca de
Panadès, Joseph Ximenis, micer talisa Domènech, síndich de Granollers, Pere Axada.
Dilluns, a XV. en aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la llotja dela present ciutat
per continuar los arrendaments de las bollas del
General.

617v

Divendres, a XII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en la present casa los senyors consellers per a tractar los negocis de la conferència.
En aquest mateix die, en la tarda, havent ses senyories rebut un recaudo del excel·lentíssim senyor de la Mota, ab lo qual los havia fet a saber
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Dimars, a XVI. En aquest die, en la tarda, fugí de
las presons de la present ciutat musur de Sant
Pol, lo qual estava pres perb fama de traydor de
la pàtria. Feren-se grans diligèncias per atrobarlo en Santa Catherina, hont-se dèya públicament se era recullit. Y lo endemà, al mig die, lo
senyor deputat militar en companyia del senyor
conseller en cap anaren en dit monastir. Y cerca
de la tarda trobaren amagat a dit musur de
Sanct Pol. Y encontinent fonch declarat somatent general contra d’ell. Y fonch extret de dit
monastir y tornat en la presó. Feren-se cridas
donant tres-centas lliures de premi hi·s posaren
guardas per los portals fins fonch trobat. Y manaren ses senyories sia feta nota en lo present
dietari.
Dimecres, a XVII. En aquest die prestaren en mà
y poder de ses senyories jurament de fidelitat los
devall scrits que encara no·l havian prestat:
a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. per interlineat.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

Dattus en Barcelona, a XVIII de juny, MDCXXXXI.
E semblantment foren elegits en ajudants de dit
scrivà major per los negocis y afers de la província Lu ýs Colell, notari públich de Barcelona,
Joan Paÿssa y Jaume Ribas, notaris reals. E axí
mateix anomenaren en ascrivents del registre
dels negocis y afers de la present província micer
Gismundo Boffill, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, y notaris Francesch Bosch y
Joseph Porta, notaris reals. E semblantment fou
elegit y anomenat en procurador fiscal per los
negocis criminals de la província a Antoni Famada, notari, ciutadà de Barcelona, ab poder de
substituir. E aprés als 27 de maig 1641, constituït personalment lo dit Antoni Famada en lo
consistori de ses senyories, acceptà lo dit offici y
prestà lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de ses senyories de bé fahel y lealment haverse en lo exercisci y servey de aquell, y que guardarà y observarà las generals constitucions de
Cathalunya, capítols y actes de Cort. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari.

Hierònym Pere Arnau, donsell, senyor de La
Roca de Albera, y per ell micer Diego Riu, son
procurador, Jacinto Olsina, cavaller, y per ell
Joan de Tord, donsell, son procurador, Antoni
Riu, burgès honrat de Perpinyà.
Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories anomenaren per cap mestre dels atambors del general Antoni Porset, atambor ciutadà de Barcelona, // 618r // en loch y per mort de talisa Arnet,
qui obtenia dit càrrech. En aquest mateix die los
senyors deputats y lo conseller en cap de la present ciutat, tenints de açò plena facultat y poder
dels brassos generals de la present província, ab
tenor de la present y durant lo present estat d’esta província y lo beneplàcit mera y libera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y constitueixen en scrivà major y
secretari axí de las cosas de gràcia com de justícia
de la present província a Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona, ab tots los honors preheminents y prerrogatius, salaris, lucros, obvencions y emoluments, obligacions y càrrechs a dit
offici pertanyents y spectants, lo qual durant lo
dit present estat de la província y los dits beneplàcit y libera voluntat tinga y regesca e administre lo dit càrrech de scrivà major y secretari y
tinga en son poder y custòdia, en nom de la provincia, los sagells de aquella, ab los quals se han
de sagellear y despatxar tots los despaigs y cosas
tant de gràcia com de justícia de la present província, y reba y exhigesca los salaris y drets que
per rahó de dits sagells seran deguts, portant al
Racional de la present casa sempre y tantas vegades quantas per dits senyors deputats li serà manat, ab que abans de inmiscuir-se en lo exercisci
de dit offici hage de haver jurat en mà y poder de
dits senyors deputats de haver-se bé y fahel y lealment en lo exercisci de son offici y servar las
constitucions de Cathalunya, usatges de Barcelona, capítols y actes de cort, usos, styls, pràtiques, costums y privilegis, axí generals com particulars, dient y manant a totas y qualsevols
persones a la jurisdicció de ditsb deputats subjectes, y a les demés exortant y pregant, que al dit
// 618v // Antoni Joan Fita tinguen y reputen per
scrivà major y secretari dels negocis y afers de
dita província, axí de justícia com de gràcia, y li
responguen y satisfassen de dits salaris, lucros y
obvencions y emoluments justs emperò y exhigir y rèbrer acostumats si los dits súbdits a la jurisdicció de ses senyories la pena de sinch-centes
lliures moneda barcelonesa desijaran evitar, y los
demés la gràcia de ses senyories y de la província
tindran cara. En fe y testimoni de las quals cosas
manen ésser despedides las presents per lo scrivà
major y secretari del General de Cathalunya.

619r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms
b. a continuació ratllat, personas.
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Divendres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar y conferir
las matèrias de la província.
Dissabte, a XX. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor Francesch de Tamarit, deputat
militar, obtenint lo offici de altre dels ajudants
del racional de la present casa, lo qual per justas
causas son ànimo movents ha renunciat liberament en mà y poder de ses senyories lo dit son
offici de altre dels ajudants de dit Racional, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li
la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la persona a ses senyories ben vista. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian y per capítols de
cort està disposat. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die ses
senyories juntaren, en la matinada, la Trentasisena per a tractar de las cosas de la província. En
aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina
Jaume Busquets, lo qual mitjensant jurement
ha fet relació a ses senyories com Ramon Saqués, hu dels verguers ordinaris de ses senyories, està desganat de dolor en una cama que no
pot caminar sinó ab gran treball y ajuda de costa
de // 619v // muleta, y que·s impossible puga
acudir a la obligació de son offici. La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo
present dietari. En aquest mateix die lo doctor
en medicina Joan Pau Miquel, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, à fet
relació com mossèn Lu ýs Amill, obtenint lo of-

fici de credenser dels salaris menors dels doctors
del Real Consell està en lo lit ab febra contínua,
ab molt gran perill de sa vida, y és impossible
acudir a la obligació de son offici. La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo
present dietari. En aquest mateix die Steve Torrabruna, corredor públic y jurat de la present
ciutat y ministre del dit General de ses senyories
feu relació mitjensant jurament per ell prestat
en lo congrés de son offici com ell, de orde y
manament de ses senyories, ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat per temps no sols de trenta dies però
encara de molts mesos continuos tota aquella
eo torra, terras, honors y possessions que lo
quòndam Miquel Joan de Junyent, en Barcelona domiciliat, debitor al General per lo arrendament de la bolla de Gerona, trieni 1578, scituada en la parròchia y terme de Palou, junt Granollers de Vallès. Y posades en la dita subhastació
la primera, segona y tercera lanternas y ha liurat
dita torra y heretat a Antoni Brasso, apothecari
ciutadà de Barcelona, com a més donant y restant en dita en lo encant públich per preu de
tres mil y quatra-centas liuras Barcelonesas,
comforme de paraula ha referit a ses senyories.
Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a XXI. En aquest die ses senyories
juntaren en la matinada // 620r // la Trentasisena per a tractar dels negocis convenients de la
província. En aquests mateix die, entre las nou y
las deu de la matinada, lo senyor arcabisbe de
Burdeus, general del exèrcit de sa magestat christianíssima envià a ses senyories una carta donant-los avís com havia preses devant de Roses
dos galeras venian de Itàlia carregades de provisions y bastiments de guerra, enviant los estandarts de ditas galeras lo hu per a ses senyories y
lo altre per a la ciutat. Causà esta nova gran alegria, y ses senyories manaren posar en lo balcó
de bronso de la present casa qui mira a Sant Jaume dit estandart, hont stigué alguns dies. Y lo
mateix feu la ciutat, posant lo alt en una finestra
en dita casa de la ciutat. En aquest mateix die,
entre las nou y las dotse de dit, arribà altra nova
com sinch naus que pochs dies havia que dit
senyor arcabisbe de Burdeus havia enviades a
regonéxer la costa de Tarragona y València havian preses dos naus o galions en la costa de
València carregades de provisions y bastiments
que lo rey de Castella enviava a son exèrcit que
tenia en Tarragona. En aquest mateix die, en la
tarda, ses senyories tornaren juntar la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
Dilluns, a XXII. Vigília de Sanct Jordi. En aquest
die lo noble don Emanuel de Semmanat, capità
de una de las companyias de cavalls del General,
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firmà // 620v // àpocha a mossèn Joseph Massana, ciutadà honrat de Barcelona, servint lo offici
de regent los comptes del General, vuit milia
liures per tantes que de orde de dit Massana en
havia de donar y pagar a Diego Soler, ciutadà
honrat de Barcelona en la vila de Montblanch;
lo modo de la paga de ditas vuit milia lliures
fonch que aquellas rebé en presència de notari y
testimonis. Testes Michael Marques et Hieronymus Galía, notarius, cives Barchinone.
En aquest mateix die, vigília de la festa del gloriós Sanct Jordi, se digueren y celebraren solempnes vespres y completas en la capella nova
de la present casa de la Deputació; en las quals
assistiren los molt il·lustres senyors deputats, acceptat lo real qui per causa de la guerra se trobava en Lleyda, y oÿdors de comptes del dit General, que vingueren en dita capella de hu en hu
ab gran acompanyament de persones, acclesiàstichs y seculars, y dels officials de la present casa,
venint primer lo senyor oÿdor real, lo qual hisqueren a rèbrer los magnífichs y assessors y advocat fiscal del General los quals eren ja en dita
capella per lo dit effecte en lo cap de la escala. Y
se assentaren en uns banchs vanovats de vellut
carmesí posats a mà dreta devés lo altar. Y després vingué y arribà lo senyor oÿdor militar, lo
qual reberen en lo dit cap de la escala dit senyor
oÿdor real, magnífichs assessors y advocat fiscal
y altres officials del dit General y se assentaren
axí mateix en los dits banchs a mà dreta de dit
senyor oÿdor real. Y després vingué lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, lo qual axí mateix anaren a
rèbrer los dits senyors oÿdor militar y real, assessors, advocat fiscal y officials y se assentà en dits
banchs a mà dreta de dit senyor oÿdor militar. Y
després arribà lo senyor // 621r // deputat militar, lo qual axí mateix anaren a rèbrer dits senyors tres oÿdors, assessors y advocat fiscal y demés officials y se assentà en dits banchs a mà
dreta de dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Y després arribà lo senyor deputat ecclesiàstich, lo
qual axí mateix anaren a rèbrer los dits senyors
deputat militar y oÿdors, assessors, advocat fiscal y officials del dit General, lo qual se assentà
en dits banchs a mà dreta de dit senyor deputat
militar. Y aprés vingueren los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, los quals hisqueren a rèbrer ses senyories y se assentaren en
altre banch a mà dreta de dit senyor deputat ecclesiàstich. Digué los vespres lo reverent Jaume
Corts, ardiaca de Santa Maria de la Mar y canonge de la Seu de Barcelona, y axí se celebraren las ditas vespres y completas ab concurs de
moltas personas, nobles cavallers y altres, y acabades dites vespres y completas se alsaren y
acompanyaren a dits senyors consellers fins al
a. a continuació ratllat, et Michael Marques.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

cap de la escala y aprés dits senyors deputats y
oÿdors se dividiren y cada hu se’n anà en sa casa.
Dimars, a XXIII. En aquest die se celebrà en la
present casa de la Deputació la festa del gloriós
Sant Jordi ab la mateixa musica de trompetas,
manestrils y altres instruments de música y alegria y dits senyors deputats y oÿdors de comptes, acceptat lo senyor deputat real com està dit
absent de la present ciutat, vingueren ab lo mateix axompanyament y assiento del die de aÿr en
las vespres y completas, que·s celebraren en la
dita capella, y dit senyor ardiaca de Santa Maria
digué lo offici // 621v // y predicà lo reverent
pare fra Gaspar Sala, del orde de Sant Agustí,
los senyors consellers no·y assistiren per estar
occupats en negocis de la ciutat. En aquest mateix die se celebraren les segones vespres ab la
mateixa solempnitat y música, y vingueren oyr
aquellas dits senyors deputats y oÿdors de
comptes ab lo orde y acompanyament dalt dits.
Y acabades ditas vespres se’n anaren consistorialment fins al portal major de la present casa y
allí se disgregaren anant-se’n quiscú en sa casa
ab molt gran acompanyament.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die se celebrà lo
aniversari acostumat en la present casa per les
ànimes dels deputats y oÿdors y demés officials
de la present casa difuncts ab molt gran solempnitat y cantoria ab túmol y atxes de cera groga,
oÿren-lo los senyors deputats y oÿdors de
comptes consistorialment partint de la sala dels
reys anant los tres porters devant ab les masses
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació y se assentaren en dits
banchs dels de aÿr y en dit offici assistí lo protector del bras militar digué la missa lo degà Pau
del Rossóa, canonge de la Seu de Barcelona, y
predicà lo pare fra Joseph Pont del orde de
Sanct Joseph y acabat lo offici ses senyories se’n
tornaren consistorialment en dita sala dels reys
en la qual se disgregaren anant-se’n quiscú en sa
casa. En aquest die ses senyories en la tarda,
juntaren la Trentasisena per a tractar de las cosas de la província y mirar per lo beneffici de
aquella.
622r

En aquest die magnificus Michael Rodo, civis honoratus Barchinona, attento quia die vigesima
quarta currentis fuit nominatus per admodum
illustres dominos deputatos et auditores computorum dicti Generalis in algutsirium ordinarium
presentis provincie, ut in dicta nominacione continuata in libre deliberatonum, suarum dominacionum videndum est constitutus personaliter
coram dic tis dominis deputatis et auditoribus
computoris dicti Generalis Cathalonie Barchinoa. a continuació ratllat, degà.
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ne residentibus iuravit in manu et posse suarum
dominacionum ad dominus Deum et eius sancta
quatuor evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, quod in exercicio dicti officii algutsirii ordinarii bene fideliter et legaliter se habebit et
quod servabit usaticos Barchinone, constituciones
Cathalonia, // 622v // capitula et acta curiarum.
Et pro his prestitit sacramentum et homagium
hore et manibus commendatum in posse Montserrati Albia unius ex portariis ordinariis dictorum dominorum deputatorum illud nomine tocius huius provincia recipientium. Presentibus
pro testibus magnifico Francisco Vidal, utriusque
iuris doctor, et Michaele Marques, notarius, civibus Barchinona.
En aquest mateix die prestà en mà y poder de
ses senyories lo jurament de fidelitat que encara
no·l havia prestat Rafel Axada, ciutadà honrat
de Barcelona, lo qual prestà Rafel Maurici Planes, ciutadà honrat de dita ciutat, son procurador.
En aquest mateix die, partí de la present ciutat
lo molt il·lustre senyor Francesch de Tamarit,
deputat militar com a general del exèrcit dels
cathalans en lo camp de Tarragona, a cavall,
acompanyat de dos companyias de moscaters y
dos companyias de cavall y molts cavallers y personas principals de la provincia. Déu li done
bona victòria y que ab salut torne en sa casa.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die reberen en llur
consistori una carta de // 623r // sa magestat
christianíssima, la qual encontinent manaren
traduhir en cathalà, y legida manaren fos continuada en lo present dietari, la qual és del thenor
següent:
«Charissims y bons amichs: Present que seria de
gran importància a nostres negocis y als vostres
lo enviar en Llenguadoch nostre charissim y
molt amat cusí lo príncep de Condé, havent-li
donat no solament lo govern general en nostres
exèrcits de aqueixas parts de Espanya però també nostre província de Lenguadoch en absència
dels nostre charissim y molt amat cusí lo mariscal Escomberg, al qual enviam per governar en
la Aquitània, de que havem volgut avisar-nos ab
esta lletra per la afició que·us portam y assegurar-vos que en las cosas que poreu desijar de nosaltres per vostre bé y assistència tindrem a bé,
que ab conferència del senyor de la Mota Oudancour vos valgau de nostre dit cusí lo príncep
de Condé y li doneu totas las honras degudes al
càrrech, de que lo honrram y sa qualitat mereix,
assegurant-vos que·u tindrem a bé, remetentnos a ell per fer-vos a saber més particularment
nostre voluntat sobre las cosas de aqueixas parts
y nostres bonas disposicions en lo que us im-

porta no farem la present més llarga que per
pregar a Déu que us tinga charíssims y bons
amichs en sa santa y digna guarda. Scrita en
Chilly a 2 de mars, 1641. Louis. Sublet.»
623v

Dimars, a XXX. En aquest die, en la matinada, ses
senyories juntaren los brassos generals a so de
campana ab la forma acostumada, los quals foren
molt copiosos, als quals parlant lo senyor deputat ecclesiàstich fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Havem conferit ab los
molt il·lustres senyorsa consellers, personas eletes, assessor, advocat fiscal de la present casa y
advocats de la casa de la ciutat los pactes que
vostra senyoria fou servit posar en la ressolució
de brassos tinguts a vint-y-tres de janer proppassat ab los quals nos posarem a la obediència
del rey christianíssim nostre senyor, que Déu
guarde, y altres concernents al beneffici públich
y també ab lo senyor de Argenso. Y aprés de haver-los ajustats ab sa senyoria havem també
conferit aquells ab las personas de la Trentasisena y los senyors consellers y ab la Setsena per dit
effecte nomenada, als quals ha aparegut estaven
ajustats a benefici del Principat y comtats y deviam reportar-los a vostra senyoria en exequució de la resolució de brassos presa a 23 de mars
proppassat, que per refrescar a vostra senyoria la
memòria de ella se tornarà a llegir; son los pactes ajustats los que·s legiran a vostra senyoria,
primer en llengua llatina y aprés en la nostra cathalana, pera que en ningun temps hi puga haver dificultat. Sa magestat se servirà mirar y advertir lo més convenient per a que sa magestat
puga venir a honrar-nos y fer mercès al Principat y comtats y pugam gosar de la pau y quietut
pública com convé a major glòria de Déu nostre
senyor y conservació de la província.b // 624r //
També dona avís a vostra senyoria de la carta
que reberm aÿr de sa magestat y de la del príncep Condé, que·s llegiran a vostra senyoria.»
Ressolució presa en dits brassos: «Que no obstant que los pactes legits en los presents brassos
apar estan ben disposats y de la manera se esperava de les persones han entrevingut en ells, ab
tot, per ser la matèria grave y la més important
que pot offerir, y vuy falten en los brassos moltas personas de tots estaments que·y poden donar son vot, que per ço deu sa senyoria servir-se
de fer encontinent altra convocació general per
a deu de maig primer vinent, fent aquella ab cridas públicas publicadores per los caps de veguerias, per a que totes les persones dels tres estaments y altres que en esta occasió són estades
a. a continuació ratllat, deputats.
b. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1976.
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convocades acuden a la present ciutat a assistir
en brassos sens excepció alguna, exceptat los
que estan occupats en servey de la provincia ab
composició de graves penas a sa senyoria ben
vistas, y entre tant porà sa senyoria ésser servit
passar avant en lo demés que convinfrà per a tenir-ho tot disposat y previngut per dita jornada,
ab que los advertiments que voldran donar tant
per part del estament ecclesiàstich com altres se
conferescan en la junta de las trenta-sis personas
y que de allí sa senyoria se servesca proposar-los
en brassos; y que de la present resolució se’n
fassa sabidor al savi Consell de Cent.»
En aquest mateix die en la tarda comparegué en
lo consistori de ses senyories y prestaren lo jurament de fidelitat que encara // 624v // no·l havian prestat don Hierònym de Argensola, y per
ell Joseph de Sant Climent y Corbera, son procurador, lo doctor Jaume Balle, síndich de Estagell.

Maig MDCXXXXI
Dimecres, al primer. En aquest die vingué nova
de don Juseph de Margarit y Biurre, com nostre
exèrcit era entrat dins la vila de Valls que la tenia
occupada molts mesos havia lo enemich, y que
eren fugits sens aguardar pelea alguna, y que
eren ja senyors los nostres de la major part del
camp. Déu los done bones forses perquè lo enemich no tinga ganes de tornar en Cathalunya y
que·s recorden dels cathalans.
Dijous, a II. En aquest die, en la matinada, vingueren en la present casa los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat en forma de
ciutat, los quals estant junts ab los senyors deputats en consistori conservaren a entrar los cavallers los quals de part de dits senyors deputats
y consellers eren estats enviats a cercar per a dit
die, als quals fonch representat per ses senyories
que ja veyen lo estat miserable de la província y
com // 625r // lo nostre exèrcit estava en campanya per envastir-lo del enemich, y que la honra de la província consistia ab que los generals
coneguessen lo valor de la noblesa cathalana per
que sa magestat dexa manera conexeria qui·l ha
servit y serà occasió de gratificar-los y fer-los
mercès, y que axí ells dits senyors deputats y
consellers los ho feyen notori per a que tots
anassen a servirt en occasió de tanta reputació
per la província. En aquest die, en la matinada,
Monjuhich assenyalà la armada de nostre rey
christianíssim general d’ella lo senyor archabisbe de Burdeus que consistia en trenta-sinch velas entra galeons y galeras. Ses senyories encontinent donaren avís a don Henrrich de Semmanat y Jaume Damians ciutadà honrat de Barcelona embaxadors per ses senyories anome-
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nats, per a anar a donar la benvinguda a dit senyor arcabisbe, y acompanyats de alguns cavalers
se embarcaren en una falusa que ses senyories
havien manada posar apunt. Y al cap de poch
aribaren dos galeras en las quals pujaren dits
senyors embaxadors y los de la ciutat, y fetas las
degudas cortesias ab lo cabo de la una comensaren a vogar y se’n anaren devés dita armada, los
quals foren assaludats ab quatre pesas y pujaren
dalt lo galeó de musur de Guissa, almirant de
dita armada ab lo qual anava dit senyor arcabisbe y de part de ses senyories y de tota la provincia donaren la benvinguda y norabona a dit senyor arcabisbe estimant la mercè y honra que sa
magestat feya als cathalans, la qual tindrian en
perpètua memòria. Lo qual los rebé ab molt
gran demonstració de voluntat y alegria y respongué que estimava a ses senyories y a tota la
província la mercè y honra li feyen, del que donaria rahó llarga // 625v // a sa magestat los dits
senyors embaxadors foren convidats a dinar per
dit senyor arcabisbe en dit galeó y a les sinch de
la tarda se despediren de dit senyor arcabisbe y
donaren rahó a ses senyories de dita embaxada y
resposta, y que també los havia dit que per
aprofitar lo temps y no pèrdrer la occasió de Tarragona no entenia entrar, sino que passaria de
larch. Y que si ses senyories tenian alguna cosa
que advertir le·y fessen a saber que acudiria ab
tota voluntat y puntualitat. Y quan dita armada
fonch devant lo baluart de Llevant mayna, las
velas y en punt la ciutat comensa, a saludar disparant tota la artilleria dels baluarts de llevant,
ponent del vi, torra de sancta Eulèlia, baluart de
la dressana, y no dexa de fer sa obligació lo fort
de Montjuhich que disparà tota la artilleria y
moscaten a que fonch cosa de vèurer; y a les hores dispara la almirant y consequutivament tots
los demés galeons y galeras tota la artilleria y
moscateria; fonch cosa de véurer. Y aqueixa nit
estigué tota la armada devant del moll sens desembarcar ningú y lo endemà de matí a las sis
feren vela per a Tarragona. Déu los done bons
progressos.
In hac die comparvit et prestitit iuramentum in
brachiis generalibus pro excelentissimo domino
don Ludovico de Queralt, comite sancta Columba de Queralto, Pacianus Roca, causidicus civis
Barchinone, nedum ut tutor persona et bonorum
eiusdem domini comitis, datus et assignatus per
magnificum regentem vicariam Barchinone instrumento publico in de acto Barchinone die trigessima aprilis proximi, dimissi, recepto et clauso
per Ioannem Hieronymum Thalavera, notarium
publicum Barchinone, scribam maiorem curia
vicaria Barchinona, 22 folii 30, verum eciam uti
procurator eiusdem excelentissimi domini comitis
substitutus a nobili don // 626r // Christophoro de
Icart, milite ordinis et milicia beata Maria de
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Alcantara, Barchinona populato, procurator generali, una cum aliis et insolidum cum facultate
substituendi eiusdem domino comitis per ipsum
constituto et ordinato instrumento acto in villa
Vinerosii die decima quinta iunii, 1640, recepto
et clauso per Gabriellem Bararn, notarius publicum totius regni Valencie, de substitucione vero
constat instrumentum recepto penes Narcisum
Hieronymum Lado, die trigesima aprilis proxime dimissi.
En aquest mateix die, entre dues y tres horas de
la tarda constituïts personalment en lo consistori de ses senyories los magnífichs micer Francesch Vidal, micer Joseph Fontanella, assessor
del General, micer Joachim de Malla, advocat
fiscal del dit General, micer Joseph Queralt, micer Joseph Sala, micer Christòphol Cornell,
micer Jacinto Pallares, lo doctor Jacinto Roca,
micer Balthesar Tàpies, don Phelip Copons,
doctor en drets, jutges anomenats per a administrar la justícia durant lo present estat de la
província administrant aquella en nom de dita
provincia en virtut de nominació feta per los
brassos generals tinguts a quatre de abril pròxim passat. Tots prestaren jurament en mà y poder de ses senyories y oÿren sentència de excomunicació, la qual los fou promulgada per
mossèn Miquel Joan Boldo, canonge de la Seu
de Barcelona, official y vicari general del molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona present lo scrivà major de la cort ecclesiàstica; y prestaren sagrament y homenatge de haver-se bé y lealment en lo exercisi y servey de
dits càrrechs y que administraran justícia tot odi
y amor proposats en mà y poder del molt il·lustre senyor oÿdor militar. Y encontinent fonch
prestat semblant jurament per los officials de
ploma anomenats per a fer y despedir tots //
626v // los negocis que durant lo dit present estat de la provincia seran despedits en nom de
aquella la nominació, dels quals fonch feta a divuit de abril pròxim passat com llargament està
contingut en lo present dietari, sots jornada del
die de 18, a la qual se ha relació y foren los següents: Antoni Joan Fita, notari de Barcelona,
Lu ýs Colell, notari de Barcelona, Joan Payssa,
notari real, Jaume Ribas, notari real. Notaris de
registre: micer Gismundo Boffill y Francesch
Bosch, notaris reals.
Dissabte, a IIII. In hac die comparuit coram dictis dominus deputatis exprestitit juramentum fidelitatis nobilis don Ioannes Ludovicus de Moncada, uti curator bonori excelentissimi domini
Guillermi Raymundi de Moncada, marchionis
de Aytona, datus et assignatus per magnificum
regentem vicariam Barchinona, ut constat publico papiro instrumento acto Barchinone die trigessima aprilis proxime preterito, recepto et clauso

per Ioannem Hieronym Thalavera, notarii publicum Barchinone, et scribam maiorem curia
viarie Barchinone registratus in notaria curiarii
22 folii 31.
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En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consitori de ses senyories mossèn Juseph
de Urrea, racional del General y present casa de
la Deputació Onoffre Massanés, sobrecullidor
del General de la part de ponent ha comptat y
pagat la terça de janer, fabrer y mars, 1641, acceptat lo libre de la taula de Viella, en la Vall de
Aran, la qual relació han manat ses senyories fos
continuada en lo present dietari.
Iuramentum prestitum per nobilem don Ioannem Camps, uti gubernatorem barioniarum
pulcri Podii et villa de Niñola vilarii, que et locorum terminorum earundem baroniarum pro excelentissimo domino duce de Cessa et Bahena et
cetera, domino dictarum baroniarum ab eodem
excelentissimo domino duce constitutum et ordinatum quibusdam patentibus litteris. Dattus
Madriti die decima octava mennsis decembris
anno a 1638 manu dicti excelentissimi domini
ducis firmatis et per Blasium Peres de Trillo expeditis sigillo in hostia virmilia, in eorum calse impresso sigillatis.
Iuramentum prestitum per magnificum dominicum Ozona, utriusque iuris doctor, uti procuratorem et eo nomine admodum illustrisi domine
doman Maria Anna de Pinos et de Sentelles comitissa de Guirra, de Centelles y de Vallfogona,
pro ut de eius procuracione constat instrumento
recepto apud Onoffrium Personada, notarium
publicum Barchinone, die decima tercia mensis
iunii proxime dimissi.
En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats y conseller en cap de la present
ciutat tenints de açò plene facultat y poder dels
brassos generals de la present província ab tenor
de la present y durant lo present estat de la provincia, y lo beneplàcit mera y libera voluntat de
ses senyories y de sos successors, anomenen,
crean y constitueixen en procurador fiscal patrimonial de la província a Francesch Fiter, // 627v
// notari públich de Barcelona, y procurador fiscal del General, lo qual present en lo consistori
de ses senyories acceptà lo dit offici y prestà lo
sòlit jurament en mà y poder de ses senyories de
bé y lealment haver-se en lo exercisis y servey de
dit offici. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona. Y de la mateixa manera y ab la mateixa
forma foren anomenats en notaris de criminal
durant lo dit estat de la província y foren los següents: Joan Preve, Miquel Amat, Diego Cortell, notaris reals. Y prestaren lo jurament en mà
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y poder de ses senyories. Presents per testimonis
los sobredits.
Diumenge, a V. En aquest die, ses senyories en
lur consistori donaren al protector del bras militar la embaxada devall scrita en resposta de la
que de paraula de part del dit bras militar los
fonch feta lo die de aÿr per don Francisco de
Ayguaviva, Narcís Ramon March y Diego Bisbe
Vidal. La qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han donat orde al scrivà major
de que donàs còpia a vostra senyoria dels pactes
que·s llegiren en los brassos comforme de part
de vostra senyoria havian demanat ab embaxada
don Francisco // 628r // de Ayguaviva, Narcís
Ramon March y Diego Bisbe Vidal, perquè vostra senyoria puga donar per son síndich o altre
qualsevol persona a dits deputats o a la junta de
trenta-sis personas los advertiments que li aparexeran convenir en major beneffici del Principat. Y en quant a la suplicació de Pere Pau de
Loselles los negocis que ara se tractan no han
donat loch a poder-hi pèndrer resolució perquè
hi ha molts de altres que tenen la mateixa pretensió, però estaran molt attents al que per part
de dit Loselles y demés se ha suplicat conforme
lo que cada hu havia persut en servey de la província per ser-hi interposat vostra senyoria.»
En aquest mateix die dits senyors deputats y
conseller en cap de la present ciutat tenint de
açò commisió dels brassos generals ab thenor
de la present y durant lo estat de la present província y lo beneplàcit mera y libera voluntat de
ses senyories y de sos successors, anomenen en
procurador fiscal de la Cort del present Principat ab poder de substituir, ab los salaris, emoluments, prerrogatives y demés drets al dit offici
pertanyents a Joan Ventura Curus, notari real,
lo qual present en lo consistori de ses senyories
ha acceptat lo dit offici y prestat lo solit y acostumat jurament, prometent haver-se bé y lealment en lo exercisi y servey de aquell. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notari. En aquest mateix die los dits senyors deputats ab intervenció dels senyors oÿdors
de comptes y conseller en cap de la present ciutat en virtut de commissió a ells donada per los
brassos generals durant lo estat present d’esta
província y lo beneplàcit mera y libera voluntat
de ses senyories y de sos successors elegiren y
anomenaren // 628v // en ajudant del scrivà major del present Principat y comtats per als negocis y afers de la justícia de aquells a Joan Pi, notari, que té acomanat lo archiu real, lo qual
ensemps ab lo dit scrivà major y los altres sos
ajudants ja anomenats durant dit present estat y
dits beneplàcit mera y libera voluntat servesca y

[ 1641 ]

[ 1641 ]

exercesca lo dit offici de hu dels ajudants de dit
scrivà major y hage, gose y participe de tots los
lucros, obvencions, emoluments y profits igualment ab lo dit scrivà major y sos ajudants si y
comforme feyen en temps passat los scrivants de
manament. Y encontinent prestà en mà y poder
de ses senyories lo jurament acostumat. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a VI. En aquest die juntaren la Trentasisena per a tractar dels apuntaments se feyen ab
nostre rey christianíssim y la que havia de observar mirant en tot lo beneffici de la província.
Dimars, a VII. En aquest die prestà lo jurament
de fidelitat Joseph Montalt òlim Riu, burgès
honrat de Perpinyà, y per ell micer Diego Riu y
Cortit, son procurador, consta de son poder ab
acte rebut en poder de Joseph Calmella, notari
de la vila de Vinçà, a 22 de abril proppassat.
Semblant jurament prestà don Ramon Calders
y Ferran, // 629r // y per ell don Phelip Calders,
son procurador consta en poder de Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona, die et cetera.
Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la llotja de la mar de
la present ciutat per a continuar lo arrendar y
encantar las bollas del General.
Dijous ,a VIIII. En aquest die juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
Divendres, a X. En aquest die ses senyories, per
medi de fra don Francisco Monpalau, monjo y
sacristà de Ripoll, don Pedro de Aymerich y Jacinto Fàbregues, ciutadà enviaren als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent la embaixada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
del principat de Cathalunya, després de haver
conferit ab los molt il·lustres senyors consellers
personas eletas anomenadas per los dos consistoris, inseguint la deliberació de brassos de 23
de mars proppassat y ab los assessors y advocat
fiscal del General y advocats de la ciutat los pactes posats en la resolució de brassos tinguts //
629v // a 23 de janer, ab los quals posaren a la
obediència del rey christianíssim nostre senyor,
que Déu guarde, lo present Principat y comtats y vostra senyoria esta ciutat, y també ab las
trenta-sis personas dels tres estaments y ab la
setsena que vostra senyoria per aquest effecte
elegí, reportaren aquells ajustats ja ab lo senyors
de Argenso als brassos generals tinguts a trenta
de abril proppassat, en los quals se prengué la
resolució que·s llegirà a vostra senyoria ab dits
pactes, juntament ab las addicions que en las
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juntas de las trenta-sis personas y setse per vostra senyoria anomenada se són posades, aprés
de haver legit los apuntaments del molt il·lustre
bras militar y altres, donan-ne rahó a vostra senyoria; y suplican sian servits obrar en conformitat lo més convenient al beneffici del Principat y comptats y de vostra senyoria.»
E tornats dits senyors embaxadors referiren a
ses senyories com ells havian reportada la dita
embaxada a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, la qual havian explicada primer de paraula y aprés donada en scrits
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat, y que·ls havian respost que legirian
dita embaxada a dit savi Consell de Cent y que
de la resolució se pendria se’n donaria avís a ses
senmyories. En aquest mateix die lo magnífich
Joseph Bertran, doctor en drets de la vila de
Perpinyà residint en la vila de Prada de Conflent, lo qual en virtut de real privilegi del rey
cathòlich fonch provehït del offici de lochtinent
de procurador real en la stació de Conflent y
Capsir, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, per justas y llegítimas causas
son ànimo movents y occupacions propries de
sa casa ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de lochtinent de procurador real
que obtenia en virtut de dit real privilegi, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li
dita renunciació // 630r // y provehir aquell en
favor de la persona a ses senyories ben vista, lo
que rebrà a particular honra y mercè de ses senyories. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XI. En aquest die los dits senyors deputats y oÿdors, ab intervenció dels senyor conseller en cap de la present ciutat en virtut de la
commissió a ells donada per los brassos generals
ab tenor de la present y durant lo estat present
de la província lo beneplàcit, mera y libera voluntat de ses senyories y de sos successors anomenan, crean y constitueixen en procuradors
dels pobres presos de les presons comunes de la
present ciutat als honorables Joan Pau Feliu y
Joseph Torres, notaris causidichs, ciutadans de
Barcelona, ab los salaris, emoluments y profits a
ells competents per rahó de dits officis respective, los quals presents en lo consistori de ses senyories han acceptat dit offici y jurat en mà y poder de ses senyories de bé y lealment haver-se en
lo exercissi y servey de aquell y que guardaran y
observaran lo disposat ab las generals constitucions, Capítols y actes de cort. Present per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die
prestaren jurament en mà y poder de ses senyo-

ries y oÿren sentència de excomunicació los devall scrits ab la forma que està disposat ab lo paper que és del tenor següent:
«Los magnífichs Joan Batista Monyó, hu dels
doctors elegits per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, y conseller en
cap de la ciutat de Barcelona tenint commissió y
facultat dels brassos generals y per los mateixos
brassos admès y aprovat per lo exercisci y administració de la justícia del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
Joachim de Malla, advocat fiscal patrimonial y
Balthesar Tàpies, advocat fiscal de les causes criminals, per rahó de sos officis o que novament
són estats elegits juran a Déu y als seus sancts quatre evangelis per ells corporalment tocats, que en
lo exercisci de dits lurs càrrechs respective hauran
bé, fahel y lealment y que servaran los usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, Capítols y actes de cort y assenyaladament lo cap. vulgarment dit de la observança en tot lo que sie
aplicable. E per ço prestan sagrament y homenatge en mà y poder del senyor oÿdor militar.»
Nos Michael Ioannes Boldo, canonicus sancta ecclesia Barcinone, officialis et vicarius generalis
pro admodum illustri et reverendissimo domino
Barchinonensis episcopo, monem vos magnificum
Ioanem Baptista Monjo utriusque iuris doctor,
unum ex diversus electis nominatis et aprobatis ad
exercicium et administracionum iusticia huis
principatus Cathalonie et comitatuum Rossilionis et Ceritania, magnificos Ioachinum de Malla,
fisci patrimonialis, et Balthaserem Tàpies, causarum criminalium fisci advocatus, pro primo secundo tercio et peremptorio terminis et monicionibus quatuor in exercicio dicti muneris vobis et
quod servabitis usaticos Barchinone, constitucione
generalis Cathalonia, capitula et actus ciruarum
signanter capitulum vulgo dictum De observància in toto eo quod sinta // 631r // aplicabiles, et pro
his auditis excomunicacionis sentencia quam in
vos et quemlibet vestrum contrafaccionem trina
canonica monicione fecimus et promulgamus in
his scriptis. Simile iuramentum prestiterunt et similem sentenciam excomunicacionis audierunt
magnificus Bernardus Olsina et Franciscus Molera, domicelli, utriusque iuris doctor, pro exercicio
advocatorum pauperum huiusmodi provincia,
tam in civilibus quam in criminalibus eri et cuilibet eorum commissum durante presenti statu hius
provincia ac beneplacito mera que et libera voluntate suarum dominacionum et eorum successorum. Presentibus pro testibus magnificis Francisco
Vidal et Joachimo de Malla, domicello, utriusque
iuris doctor in Barchinona populatis.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1977.
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Dilluns, a XIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, conseller en cap de la present ciutat, tenints de açò plena facultat y poder dels
brassos generals ab tenor de la present, y durant
lo estat present de la província, lo beneplàcit
mera y libera voluntat de ses senyories y de sos
successors anomenen, crean y constitueixen en
scrivà y notari de ració al honorable Joseph Colomer, notari, ciutadà de // 631v // Barcelona,
ab los salaris, emoluments y profits a ell competents y spectant per rahó de dit offici lo qual
present en lo consistori de ses senyories ha acceptat lo dit offici, y jurant en mà y poder de ses
senyories de bé, fahel y lealment haver-se en lo
exercisci y servey de aquell y que guardarà y observarà lo disposat ab las generals constitucions
y Capítols y actes de cort. Present per testimonis Miquel Marquès y Fierònym Galí, notari,
ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die
juntaren la Trentasisena per a tractar del estat
de la província. En aquest mateix die ses senyories juntaren los brassos generals en virtut de la
última ressolució presa en los últims brassos generals, los quals foren molt opulents als quals,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich fonch
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució presa en los brassos tinguts als tretse de
mars proppassat havem conferit ab los molt
il·lustres senyors consellers, personas eletes y
senyor de Argenso los pactes que vostra senyoria fou servit posar en la resolució de brassos
tinguts a 23 de janer proppassat, ab los quals
nos posarem a la obediència del rey christianíssim nostre senyor, que Déu guarde, y també
aquells havem conferit ab las personas de la
Trentasisena y ab las de la Setsena que la ciutat
té elegida per estas cosas, y se són conferits tots
los advertiments que per part dels estaments y
personas particulars se són donats, axí que ha
aparegut que dits porters poden ajustar-se ab la
forma // 632r // que estan ajustats. Suplicam a
vostra senyoria sia servit mirar y advertir y resòldrer lo més convenient per a que aquest Principat y comtats pugan gosar de la presència de s
amagestat y la pau y quietut pública que tant
importa, tot a major glória d eDéu nostre senyor y conservació de aquestos Prpincipat y comtats. Llegiran-se a vostra senyoria las proposicions y deliberacions de brassos de dits dies de
23 de janer y 23 de mars proppassat y los dits
pactes ajustats com està dit.»
Resolució presa en dits brassos: «Que los pactes
y la constitució de la observància que són llegits
y proposats en los brassos sian admesos y aprobats comforme en aquells està contengut, ab
que en lo capítol de la loació y aprobació per sa
magestat fahedora de las manlleutas que hauran
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fetas las ciutats, vilas y lochs de Cathalunya per
obs de la present guerra, salvat en tot lo beneplàcit del savi Consell de Cent, en lo qual se
han de proposar y resòldrer també estas matèrias».
«Los pactes y condicions ab que los brassos generals del principat de Cathalunya, tinguts a 23
de janer proppassat, posaren lo Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya a la obediència del
christianíssim rey de França, los quals se han de
posar en lo jurament que sa magestat y sos successors han de prestar en lo principi de son govern:
Primo. Que observarà y farà observar los usatges, constitucions, capítols y actes de cort y tot
altre dret municipal, concòrdias, pragmàticas //
632v // y qualsevol altres disposicions que·s troban en lo volum de las constitucions insertades,
prometent y jurant que no farà ni fer permetrà
altres pragmàticas ni observar alguna de las fetas
que no estiga en dit volumen, ni ab motiu de
qualsevol necessitat ni per qualsevol causa y
rahó, per urgent que sia. Y axí mateix observarà
los privilegis, usos y styls, consuetuts, libertats y
honors, preheminències y prerogatives tant de
las iglésias, estament ecclesiàstich, militar y real
y personas particulars de aquells com de la ciutat de Barcelona y altres ciutats, vilas y lochs y
de las personas particulars de aquesta província.
2. Que los arcabisbat, bisbats, abadias, dignitats
y los demés benefficis ecclesiàstichs, tant seculars com regulars, y las pensions ecclesiàsticas
solament presentarà sa magestat a cathalans.
3. Que lo tribunal de la Sancta Inquisició reste
en Cathalunya ab poder de conèxer de las causas que pertanyen a la fe tantsolament, sens emperó poder tràurer las causas y processos de
Cathalunya; y que los inquisidors y sos officials
sian cathalans y que dit tribunal sia directament
subjecte a la congregació de la Santa Inquisició
de la Cort Romana, sinó és que en França hi
hage inquisidor general ab tribunal format, que
en tal cas se procehirà lo que se haurà de fer.
4. Que se observarà en Cathalunya lo sagrat
Concili de Trento en tot y per tot, comforme
fins vuy se és observat.
5. Que lo senyor rey promet ab jurament, tant
per si com per son successors, no pretendrà, demanarà, exhigirà ni manarà exhigir en ningun
temps de la ciutat de Barcelona ni de las demés
ciutats, vilas y lochs ni universitats de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, qualsevols
que aquellas sian, reals o de baró, quinta o altra
part, ab qualsevol nom se anomenen, // 633r //
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dels vectigals y imposicions que sobre lo pa, vi,
carns y altres cosas y mercaderias imposan y han
acostumat de imposar y exhigir comunament
fins lo die present y per avant imposaran ditas
ciutats de Barcelona y demés universitats sobre
si y també sobra qualsevols forasters per subvenir las necessitats de ditas universitats, eciam ni
de aquellas universitats que són estades condempnades a pagar lo quint ni de aquelles que
per pacte lo havian promès al rey cathòlich, ni
de aquelles que havian obtingut privilegi ab reservació de quint, y generalment de totas las
universitats de qualsevol manera que·s pogués
pretèndrer que estaven obligades a pagar quint.
E axí mateix que no demanarà ni pretendrà en
manera alguna cobrar de las ditas universitats y
altres qualsevols lo que per rahó de imposicions
havian fins assí exhigit sens privilegi, encara que
sian estades condempnades o altrament hagen
promès y sian concertades de haver-lo de restituhir y pagar de qualsevol manera que sia, consentint ara per les hores que ab auctoritat sua
real, en virtut de aquest pacte, tenint forsa de
privilegi perpètuo, pugan ditas universitats dits
vectigals y imposicions posar y exhigir a sa voluntat y los posats y imposades augmentar y disminuir de la manera que·ls aparexerà segons las
necessitats de las mateixas universitats. Y tot lo
que procehirà de dits vectigals y imposicions
pugan y los sia lícit y permès a ditas universitats,
en propris y comuns usos de ditas universitats,
convertir y gastar de la manera que s’és acostumat, íntegrament y sens disminució alguna. Y
també que no exhigirà la quinta o altra part de
aquellas que·s solan imposar y exhigir per privilegis reals, consuetut o altrament per los magistrats de la llotja de mar de Barcelona, Perpinyà y
altres, magistrats, barons y personas particulars,
col·legis y confrarias, prometent ab lo mateix
jurament que ni sa magestat ni sos successors
acerca del damunt dit farà demanda a ditas universitats ni molèstia alguna, ni ab pretexta //
633v // de conèixer si ditas universitats, magistrats, barons o persones particulars, col·legis y
confrarias ditas imposicions converteixen en sos
usos ni ab pretexte de que de ditas imposicions
donen compte y rahó a sos ministres reals, car
tot assò prohibim en virtut de est pacte, si no
fos que en lo sobredit se cometen frau o dol en
la exacció y administració, que en dit cas, per
rahó del delicte, servesca sa magestat lo dret de
castigar mediant justícia los delinqüents, entenent y declarant que per ço no entenen prohibir
ni llescar als barons y a qualsevols altres lo dret
que compedirà de justícia de demenar semblant
compte y rahó en tot en que menester sia.
6. Que sa magestat promet conservar la preheminència o prerrogativa als consellers de la ciutat de Barcelona de cobrir-se devant sa magestat

y qualsevols personas reals, com han acostumat,
y en quant sia necessari de nou los concedeix la
dita prerrogativa, revocats tots abusos que en
açò en qualsevol temps hi hage haguts. E axí
mateix també promet y jura que tindrà y conservarà a la mateixa ciutat de Barcelona la prerrogativa que té y han sempre tingut sos consellers en temps de altres reys de anar per Cathalunya, França y altres terras suas y en sa cort real
ab las mateixas insígnias consulars y ab sos verguers y massas com las usan y han acostumat
usar en la dita ciutat, perquè usen també de
aquells en la cort y terras de sa magestat.

pecte al número de habitants altrament. Y que
ab lo present capítol no·s fassa prejudici a la ciutat de Barcelona y son territori y ciutadans d’ella
ni a les demés ciutats ni universitats y personas,
que per privilegi, consuetut o altrament no tenen obligació de alotjar.
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7. Que jure, observe y que fassa observar sa magestat los capítols y actes de cort, privilegis, usos
y styls de la Generalitat de Cathalunya y casa de
la Deputació ab tota jurisdicció civil y criminal
en las cosas que han acostumat conèxer, y que si
dubte algú se suscita acerca dita jurisdicció perque·s negue la qualitat de Generalitat o altrament, toque la conexensa al consistori dels deputats.
634r

8. Que los officis dels capitans dels castells, alcayts o governadors y fortalesas del principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y
tots los officis seculars donarà a cathalans que
verament ho seran y no a altres.
9. Que governarà lo principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya anomenant
lochtinent general que sia alter nos de la manera
y ab los poders que acostumava crear lo rey
cathòlich, comforme una minuta que la provincia donarà, apart la qual serà en tot y per tot
comforme a las constitucions de Cathalunya y
altres drets municipals.
10. Que los alotjaments dels soldats en Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, qualsevols que sian encara que sian auxiliars, se fassen
per los cònsols o jurats de las universitats de la
manera que disposan las generals constitucions
de Cathalunya, y que los particulars no sian
obligats ni·s puga exhigir d’ells ni de las universitats per los capitans, soldats tant de cavall com
de peu y altra gent y officials de guerra sino sal,
vinagre, foch, llit, servey y palla, la qual hage de
donar lo patró que·n tindrà per los cavalls que
seran alotjats en sa casa tantsolament, y que si
voldran altra casa tingan obligació de pagar-ho.
Y si los soldats no voldran pagar-hoa y usaran
per assó alguna violència los farà castigar ab rigor y manera sa magestat. Que dits alotjaments
se fassan ab tota suavitat y ab lo manco dany de
la provincia y particulars d’ella, no carregant als
lochs de excessius número de soldats, hagut resa. a continuació ratllat, y si los soldats no voldran pagar.
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11. Que las ciutats de Tortosa y Tarragona y
demés vilas y lochs del present Principat y comtats que lo enemich té occupats de voluntat de
sos habitants gosaran del beneffici de las constitucions y de tots los privilegis, exempcions y libertats del principat de Cathalunya y sos comtats com a part de aquells, y en quant als
privilegis particulars de ditas universitats gosaran de aquells segons se aportaran ellas y sos
ciutadans y habitants envers sa magestat y la
província, comforme se tractarà en las capitulacions particulars de ditas ciutats, vilas y lochs
quant se reduiran a la obediència de sa magestat, no entenent ser compresos ab lo present capítol la vila de Perpinyà, Coplliure y Rosas y altres vilas y lochs que ab violència y armas són
estadas opresas del exèrcit enemich, ans bé
aquellas romanguen de present ab confirmació
de tots los privilegis, usos y costums axí com
restan las demés ciutats, vilas y lochs de la província, sinó és que avant sian infels a sa magestat
y província. Y en respecte de las jurisdiccions y
rendas de la iglésia metropolitana de Tarragona
y altres iglésias y jurisdiccions dels barons ecclesiàstichs, restaran de la mateixa manera que
abans, y també las dels barons laychs que no són
ni seran infels a sa magestat y a la pàtria.
12. Que sa magestat a cauthela que danyar no
sol y en quant menester sia confirmarà, loarà y
aprovarà per pacte ab la província convingut la
manlleuta que té feta lo General de Cathalunya,
y per ell los deputats, y per avant seran per obs
de la present guerra de molts censals morts que
han manllevat y manllevaran fins a la quantitat
de tres-centas mília lliures, segons la deliberació
dels brassos tinguts a 1522 y 28 de octubre,
1640, y la imposició dels nous drets a la ciutat
de Barcelona consignada y la tatxa feta y las demés obligacions fetas per dits deputats en favor
// 635r // de la ciutat per pagar las pensions de
dits censals, y en tot cas la proprietat, per haverse’ls encarregat dita ciutat, los quals drets se pugan continuar y la tatxa feta cobrar fins que dits
censals sien luÿts y quitats y la dita ciutat reste
immune y liberada de aquells y també dels
emprèstichs. Y axí mateix confirmarà totas las
manlleutas y tatxas fetas tracte successius, no si
fes qüestió en lo esdevenidor.
13. Que sa magestat promet que no·s separarà
de la corona real de França lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya en
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tot ni en part per ninguna causa ni rahó que dir
ni excogitar se puga, ans resten sempre units a
dita corona real, axí que lo qui sea rey de la monarquia de França sia sempre comte de Barcelona, Rosselló y Cerdanya.
Constitucióa de la observança.
14. Y per quant lo fruyt de las leys consisteix en
la observança de aquellas prometrà y jurarà particularment sa magestat que observarà y farà observar totas las constitucions y disposicions municipals que parlan de conservar constitucions, y
principalment la constitució 11, que comensa
«Poch valdria» de aquell títol, entès y declarat y
en quant menester sie ajustat per pacte y convenció fets entre nos y la província que si algú
pretendrà contrafacció, ara sia persona pública
com és lo síndich del General per lo públic interès ara sia persona privada per lo seu propri,
puga suplicar y requerir als officials ab intervenció del scrivà major de la casa de la Deputació
dintra la ciutat de Barcelona, ahont residirà y ha
de residir lo nostre Real Consell en tots temps
sinó és en cas de pesta, y fora dita ciutat ab intervenció del escrivà de la Deputació local, y hahont no n·i haurà de notari de la ciutat o vila
ahont serà lo official, que·s pretén haver contrafet de qualsevol dignitat o prehemiència, sia //
635v // com són canseller regent la Real Cancelleria, portantveus de General, governador,
doctor del Real Consell, mestre racional, balle
general y sos lochtinents, thesorer o altre qualsevol, sens altre habilitació de la scriptura que se
ha de presentar que la que·s farà per lo mateix
scrivà major y altres notaris, als quals ho cometen perquè procuren estiga decent, com volan
las constitucions. Y presentada aquesta requesta
carregan tres dies al official per a revocar o firmar dubte immediatament després de dita presentació. Y si dins dit termini no farà ni una cosa
ni altre puga la part interessada y lo síndich del
General y quiscú de aquells formar dubte en
loch del official, y per aquesta firma no requiresca altre solempnitat sino que lo official o la part
o lo síndich del General devant del mateix scrivà
major presente en scrits las rahons per que·s
preté haver-se contrafet o no respectivament, la
qual firma se notifique a la part querelada y en
son cars a la part querelant respectivament, ab
intima a ella feta per lo scrivà major, del qual die
correran sis dies per a deduhir y allegar tot lo
que las parts voldràn per justificació devant del
scrivà major, sens altra solempnitat que entregar-li las scripturas de las quals ell farà lo procés
y de las quals o del procés donarà comunicació
en sa presència a las parts o a sos advocats si la
demanaran. Si emperó lo fet per rahó del qual
a. constitució ... observança interlineat al marge esquerre.
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se preté la contrafacció serà fet nostre o de nostre llochtinent o capità general se envie embaxada per los deputats en la forma ordinària a nos o
a nostre lochtinent general o a aquell qui presidirà, suplicant-los en scrits fassan la revocació, y
si no la faran dintre tres dies per a la part o lo
síndich del General firmar dubte, com està dit,
notificant-ho com està dit a nos si serem presents o al lochtinent general o al portantveus de
General governador, precehint vice règia ab los
doctors del real consell.
Lo modo de declarar aquestas controvèrsias
serà que·s constituiran // 636r // tretse jutges per
la part dels doctors del Real Consell y part dels
insiculats dels tres estaments en lo Libre de la
Ànima de la casa de la Deputació, en que solament concorreran los que·s trobaran presents
en la ciutat de Barcleona, de tal manera que la
primera vegada sian fets del real consell no suspectes. Y per aquest effecte, quant succehirà lo
cas de alguna contrafacció que se haurà de declarar, tingan obligació los deputats enviar embaxada com dalt està dit a sa magestat, si serà
present, quant no a son lochtinent general, y en
son cas al portantveus de General y governador,
per donar-los notícia del dubte que se ha de declarar, nomenant las parts y suplicant que manen a set doctors del Real Consell més antichs no
suspectes, comensant per lo canseller y regent la
real cancelleria y en deffecte dels jutges del Real
Consell per suspitas, absència y mala gana, o altres jutges o ministres reals segons la preheminència de antiquitat y grau o a altres personas
a ell ben vistas, perquè tal dia y hora acudarian a
casa dela Deputació per declarar lo dubte ab los
restants jutges, notificant-los los doctors los
quals seran estats recusats per las parts per suspectes, perquè oÿdas las parts lo Real Consell,
dins dos dies després que la relació de la notificació serà reduïda en scrits declaren ditas suspitas. Y si declara que procehexan o no las declara
se suplesca lo número dels demés doctors del
Real Consell segons la antiquitat. Y si dins altres
dos dies naturals immediatament següents no
enviaran los dits set jutges no suspectes segons
sa preheminència y antiquitat, y si los dits jutges
o alguns d’ells no acudiran lo die assenyalat a la
casa de la Deputació degan los deputats y oÿdors fer extracció de las personas dels tres estaments enseculats en casa de la Deputació, comensant per lo ecclesiàstich y continuant per los
demés de tantas personas quantas faltaran dels
jutges reals per la declaració del dubte, y juntament faran extració de las personas dels mateixos estaments que han de // 636v // ser jutges ab
los jutges reals. Y posats dins una urna los deputats y oÿdors de cada estament y després de ser
extrets seran votats per los estaments per scrutini, trahen-ne fins que lo número serà cumplert,

en la qual extracció poran ser presents las parts
interessades o sos procuradors y lo síndich del
General per a que puguen proposar suspitas
contra dels extrets, de las quals conexeran encontinent verbalment devant dits estaments los
deputats y oÿdors ab los assessors y advocat fiscal, de la qual deliberació no·s puga apel·lar o
recòrrer. Y assò se observarà la primera vegada;
y en la segona seran sis jutges reals y set dels
estaments; y si los que no acudiran seran dels estaments sien desinsiculats y fets inhàbils per a
obtenir officis y benefficis de la casa de la Deputació. Feta aquesta extracció y nominació seran
tots los jutges tancats en una de las salas de casa
la Deputació ab lo scrivà major, lo qual los legirà lo procés, de hahont no exiran fins que
hauran declarat lo dubte, oÿdas primer las parts
y sos advocats si ho demanaran, y pres parer dels
assessors y advocat fiscal de paraula si·l demanaran. Y la declaració se farà per scrutini, prestat
primer per tots los juyges juntament, ço és, per
los doctors del Real Consell en poder de un de
sos presidents antes que arriben a casa de la Deputació, de que dit president farà fe en scrits a
dits deputats, y los altres en poder dels deputats
o de altre de ells, y havent tots oÿda la sentència
de excomunicació en casa de la Deputació. Y
que lo que serà declarat se exequute promptament per los deputats y oÿdors als quals ho cometen, sens apel·lació, suplicació, interdicció de
nul·litat, recors, restitució in integrum, querela
o altre remey per qualsevol causa, de tal manera
que los condempnats sols se entengan haver incorregut en las penas que los jutges expressament hauran declarat, // 637r // derogades las
demés penas de ditas constitucions. En los demés emperó restaren ditas constitucions de la
observança en sa forsa en quan se poran aplicar,
entès y declarat que ditas extraccions y demés
coses en aquests capítols contengudes se fassan
per las personas a qui toca, de franch y sens salari, remuneració o satisfacció de treballs, y que·s
puga o dega procehir també en dies feriats.
Y perquè no se impedesca la administració de la
justícia ordinària statuim y ordenam en virtut de
mateix pacte convingut entre nos y la província
que lo present remey no·s puga intentar ni se’n
puga valer la part sinó en deffecte dels remeys
ordinaris, com disposa la dita constitució «Poch
voldria», y comforme fins avuy s’és observada.»
«Pacta et condiciones quibus brachia generalia
principatus Cathalonia, habita 23 die mensis ianuarii proxime elapsi, submisserunt Principatum eiusque commitus Rossilionis et Ceritania
christianissimi regis Gallia magestati inserenda,
in iuramento per eum et suos successores prestando in inicio sui regiminis sunt subsequencia:
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Primo. Quod observabit et observari iurabit, usaticos, constitucionis, capitula et acta curiarum et
omnia alia iura municipalia, concordias, pragmaticas et quascumque alias disposiciones in volumine constitucionum insertas, promittens et
iurans quod non faciet nec fieri permittet alias
pracmaticas nec oservabit aliquam ex factis que
non repreriantur in dicto volumine, nec sub
cuiuscumque necessariis pretexto nec pro quacumque causa vel racione, quantumvis urgentissima. Observabit similiter privilegia, usus, stilos,
consuetudines, libertates, honores, preheminencias // 637v // et prerrogativas tam ecclesiarum et
stamentorum ecclesiastici, militaris et regalis, et
personarum illorum quam civitatis Barchinone
et aliarum civitarum, oppidorum, locorum et
personarum particularium huius provincie.
Secundo. Quod ad archiepiscopatus, episcopatus,
abbatis, dignitates et reliqua benefficii ecclesiastica, tam secularia quam regularia, et pensiones
ecclesiasticas veros cathalanos solum presentabit
et nominabit sua magestatas.
Tercio. Quod remanebit tribunal Sancta Inquisicionis in Cathalonia cum potestate cognoscendi
de causis que pertinent ad fidem tantum, absque
pod posint extrahi causa et processus a Principatu; et quod inquisitores heretice provitatis et eorum officiales debeant esse cathalani et quod remanebit hoc sanctum trubunal subjectum directe
congregacioni Sancta Inquisiciones romana curia, si non sit inquisitor generalis in Francia com
tribunali, en erecto namin eo casu previdebitur
faciendum.
Quarto. Quod observetur in Cathalonia sacrum
Consilium Tridentinum in omnibus huc usque
observatis.
Quinto. Quod dominus rex iure iurando promittat, tam per se quam pro suis successoribus, non
pretensuros nec petituros nec exacturos ullo tempore a civitate Barchinone nec ab aliis civitatibus, opidis et locis vel ab universitatibus Cathalonie et comitatum Ressilionis et Ceritania,
quecumque ille sint, sive sua magestatis sive baronum, quintam vel aliam partem quovis nomine
vocetur et cognominecum, ex vectigalibus et imposicionibus que et quas super pane, vino, carnibus et aliis rebus et mercibus imposunt et imponere et exigere consueverunt comuniter imponenus
in posterum dicta civitas Barchinone et reliqua
universitates soluturis a se atque eciam forensibus
quibuscumque ille declinantibus ad subveniendum necessitatibuos // 638r // dictarum universitatuum, sicut solitum est imponi et exhigi communiter usque ad huc in Cathalonia sive per
condempnacionem sive per pactum sive impetracionem privilegii cum reservacione quinti. Aut
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alias illud deberi possit pretendi a dictis universitatibus et alii quibuscumque quod dicta imposicionum racione huc usque absque privilegio exigerunt, quantumvis condemnata fuissent vel
convencione aut ali quocumque modo id restituere promissent, consentiendo ex nunc pro ut ex
tunc aut auctoritate sua, regia vigore huius carta, vim perpetui privilegii habentis, possint dicta
universitates dicta vectigalia et imposicione imponere et exhigere ad libitum et imposita augere
et minuere eo modo quo melius erit secundum
dictas necessitates ipsarum universitatuum. Et
quecumque ex dictis vectigalibus precedent possint eciam et valeant dicta universitates, in proprios et communes aiusdem universitatis usus,
impendere eo quo solitum est modo, integre et absque minucione aliqua. Nec eciam exacturos
quintam vel aliam partem exeris qua imponi solent et exhigi regio privilegio vel al possunt et solent ex consuetudine per magistratus, barones et
aliquas personas particulares, collegia et confraternitates, promittendo eodem iure iurando se vel
suos successores nullam illis unquam molestiam
facturos circa preterita, nec sub pretextu cognoscendi ab in usus debitos converterint dicta universitates, magistrati, barones et persona particulares, collegia et confraternitates aut alias sub
pretextu quod de eis racionem raddant aliquam
ministris regiis, hac enim omia hiusque pacta vigore prohibet sua magestatas, dummodo in his
omnibus antedictis fraus aliqua non commitatur
vel dolus in exaccione et administracione nam
tunct racione delicti reservat sibi sua magestatas
ius puniendi iusticia mediante eos qui res fuerint
declarato // 638r // quod per huiusmodi pactum
non intellegit sua magestatas prohibere baronibus et aliis quibuscumque personis ius si aliquod
havent computa et racione petendi coram iudice
competente.

bium circa iurisdiccionem ut puta quia negatur
qualitas generalitatisa, ut aliis cognicio ad deputatos pertineat.
Octavo. Quod officia capitan eorum sive gubernatorum castrorum sive castellorum et omnia officia secularia conserentur veris cathalanie et
non aliis.
Nono. Quod promitet iurabitque dominus rex
quod principatum Cathalonie cum commitatibus Rossilionis et Ceritanie regentur a locumtenente generali a sua magestate nominato ex suis
regnis alias dicto alter nos cum potestate et modis
solitis et assuetis iuxta minutam privilegii ad
partem secundum constituciones Cathalonia et
alia iura municipalia tradendam.
639r

Sexto. Quod rex conservare promitat preheminenciam sive prerrogativam conciliariis civitatis
Barchinone regendi capud coram sua magestate
et regiis personis, ut soliti sunt antiquitur, et inquantum opus est cam de novo concedendo revocatis abussibus quibuscumque. Nec non eciam
quod manutenebit et conservabit civitatem Barchinone in eaquam semper habuerunt illius coonciliarii prerrogativa sub aliis regibus suis intedendi per totam Cathaloniam et alias terras
illorum cum eisdem insigniis consularibus et cum
vigariis massariis et massis ut eis utuntur et uti
consueverunt in ipsa civitate, utque utantur eis
eciam in curia terris sua magestatis.
Septimo. Quod iuret, observet et observari curet
sua magestata capitula et acta curiarum Generalis Cathalonie sive domus Deputacionis cum
omnimodo iurisdiccione civili et criminali in his
de quibus cognscere est solita, ad eo ut si sit du1172

Decimo. Quod hospicia militum quorumcumqui
quantumvis auxiliariorum sunt a consulibus aut
iuratis civitatum et locorum modo quo solitum
est in tota Cathalonia et commitatibus Rossilionis et Ceritania iuxta generalis constituciones.
Ita ut cives et populi universitatuum et locorum
dictorium Principatus et commitatuum non teneantur ad aliud et nihil possint exhigere milites,
equites sive pedestres, illorumque duces ab universitatibus vel pacionis suis preter sal, ecetum, ignem, lectum, servicium quod est mensa et alia
utensilia pro servicio, et fenum sive stipulam aut
pallam pro eques pro ut repictur in domo patroni
pro equis militum in ea hospitatorum tantum. Et
si qui quam ultra hac exhigerent et non solverint
aut aliqua sint uti violencia milites erga universitates patronos ut statim ut par est punientur iubebitus sua magestas. Quod hospicia fiant cum
minore in comodo provincie et particularium ut
possen, non onerando loca excessivo numero militum habito respective ad numerum habitantium
et alias. Hac tamen sine preiudicio civitatis, particularium personarum que ex privilegio consuetudine vel alias non tenentur ad hospitandu.
Undecimo. Quod civitates Dertusa, Tarracona et
reliqua oppida et loca presenti Principatus et comitatum Rossilianus et Ceritania ab hostibus occupata cum consensu habitantium gaudebunt
beneficiis constitucionum privilegiis exempcionibus et libertatibus generalibus tocius provincie ut
partes illius totum componentes. Quod ad vero
privilegia particularia disctarum universitatum
et particularium personarum gaudebunt ut se
gererent cives et populi erga regem et patriam, ut
que tractabitur in capitulacionibus particularibus cum redigerentur ad obedienciam sua magestatis, non tamen intelligit suas magestatas
comprehendere oppida Perpiniam, Locolibere et
Rosas alia que loca // 639v // vi et armis ab exercito inimico occupata, sed vult iut remaneant
cum suis privilegiis usibus et consuetudinibus si-

cut relque universitates provincia, nini se inposterunm gosant ut infideles sua magestati et provincia. Et quo ad jurisdiccionem temporalem et
redditus ecclesie metropolitana Tarracona et
aliarum ecclesiarum et baronum ecclesiasticorum, remanebunt pro ut antea, et eciam baronum laycorum qui non sunt nec erunt infideles
sia magestati et patrie.
Duodecimo. Quod sua regia magestatias quatenus opus sit confirmabit laudabit et aopprobabit
ex pacto manuleutam sive constituciones factam
a Generali Cathalonie, et pro eo a deputatis et
que fient in futurum pro belli presenti plurium
censualiem mortuorum usque ad quantitatem
tercentarum mille librarum Barchinonesium
iuxta deliberacionis et resoluciones Barchinoni
sive estamentorum habitorum 15, 22 et 28 octobris, 1640, et imposicionem novarum iurium civitate Barchinone consignatorii taxamque sive
talliam factam et reliquas obligaciones per dictos
deputatos in favorem civitatis Barchinone factas
pro solucione pensionum nec non eciam summa
principalis quoniam ista super se constituit et solvere pollicita est dicta civitas, qua sua continuari
possint et tatxa sive tallia facta exhigi usque ad
luycionem ex extincionem dictorum censuum sive
censualium et ommino remaneat dicta civitas liberata a solucione illorum et aliorum eciam prestitorum peccuniarias. Et alia facta ab aliis universitatibus pro dicto presenti bello Cathalonie
necum hac tractum habeat successium, aliqua super eis in futurum moveretur cntroversia.
Decimo tercio. Quod sua regia magestatas et successores nos separabunt a corona sua regia principatu Cathalonie // 640r // et comitatuum Rosilionis et Ceritania vel in parte ex cuaqumque
causa vel racionis que dicti vel excogitari possit,
imo remanebunt semper uniti et in corporati dicte sua regia corona. Ita ut qui erit rex monarquia Francia sit semper comite Barchinona et
Rossilionis et Ceritanie.
14. Et quia fructus legum in ipsarum observancia consistit promittet iurabitque particulariter
sua magestatas quod observabit et observari faciet
omneor constituciones et disposiciones municipales in quibus de observacione constitucionum, et
aliorum iurium provincia agitur escritas in titulo «De observar constitucions» et aliis et precipie
constitucionem undecimam incipientem «Poch
valdria» illo titulo, hoco intellecto et declarato et
quatenus opus sit addito ex pacto et convencione
inter nos et provinciam inhitis quod si quis pretenderit contrafaccionem, sive sit persona publica
veluti sindicus Generalis pro publico interesse sive
eciam privata pro suo proprio, possit officialem
requirere cum interventu scriba maioris domus
Deputacionis intra urbem Barchinone, ubi resi1173

debit et residere debet nostrum regium concilium
in omni preterquam pestiss tempore, et extra dictum civitatem cum interventum scriba Diputacionis localis, et ubi monerit notarii civitatis aut
oppidi ubi erit officialis, quem contra fecisse pretenditur cuiuscumque sit preheminencia, veluti
consiliaribus regens regiam concellariam, generalis et sui locumtenentes, regens regiam thesaurariam vel alius quicumque sine alia habilitacione scriptura presentanda quam qua fuit per
eundem scribam cui commititur ut curet decentem, esse pro ut volunt constituciones. Et facta
ista requisicione currant tres dies officiali ad revocanfdum aut dubium firmandum immediate
post dictam presentacionem. Et si intra dictum
terminum neutrum fecerit lileat parti interessata et sindico generales et cuilibet illorum debium
firmare loco officialis, et pro hiuiusmodi firma
facienda requiratur alia solempnitas // 640v //
quam quod officialis vel pars vel sindicus genralis
coram eodem scriba major generalis presentet in
scriptis raciones quibus pretenditur contrafactum vel non contrafactum respective, qua firma
dubiis notificetur parti querelata et duo casu
aprti querelanti rrespective cum intimacione ei
facta per escribam maiorem, ex quo die current
sex dies ad dicendum deducendum et allegandum quid quid voluerint pro iustificacione sica
pretensionis coram scriba maiori, sine alia solemnitate quam tradicione scripturareum ex quibus
ipse conficiet processum earumque seu processus
dabit comunicacionem in sui presencia partibus
vel aduxatis pro ut petent. Si autem factum cuius
racione pretenditur contrafaccio erit factum nostrum vel nostri locumtenentis aut capitanei generalis mittentur oratores a deputatis modo ordinario nobis vel nostro locumtenenti generali aut
ei qui presidebit, provincie suplicando in scriptis
revocacinem faciat, et si eam non fecerit intra
tres dies poterit pars vel sindicus generalis firmare dubium, ut dictum, est notificando id nobis
modo supra dicto si presentes erimus vel locumtenentis generalis aut gerenti vices generalis gubernatoris qui presidebit, vice regia procedendo cum
dictus regiis conciliis.
Ad judicium autem ferendum super has controversias constitueretur terdecim judices partim ex
judicibus regii coinsilii et partim ex insiculatis
trium estamentorum in libro anima domus Deputacionis, qui tunc reperientur in civitate Barchinone, ita ut pro prima vice assumantur septem
ex regio consilio non suspicti. Et ad hac, cum casus
successerit alicuius contrafactionis declaranda,
teneantur deputati mittere sua magestati, si presents erit, sin minus locumtenentis generali, et suo
casu gerenti vices Generalis gubernatoris, oratores
ut supra ut denteis noticiam dubii declarandi,
nominando partes et supplicando ut jubeant septem doctoribus regii consilii antiquioribus non
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suspectis, incipiendo a cancellario et regente regiam cancellariam et in deffectum judicum regii
consilii propter suspitionis, aut absentiam aut infirmitatem, aliis ministris cum judicibus regiis,
secundum preheminenciam antiquitatis, aut
gradus vel aliis personis eis bene vissis ut certis die
et hora acudant ad domum deputacionis // 641r
// ad judicandum dubium cum reliquis judicibus, notificando eios doctores qui per partes et suspecti coram deputatis fuerint recusati ut auditis
partibus in scriptis redacta ius super propositas
suspiciones dicat. Et si eas justas declarat aut non
declarat suppleatui numerus exreliquis doctoribus regii consilii justa illorum antiquitatem.
Quod si intra duos alios dies naturales sequentes
non misserint illos septem judices non suspectos devolvetur ad deputatos et auditores ius eligendi et
nominandi dictos septem judices regios non suspectos iuxta ipsorum preheminenciam et antiquitatem, quod si die prefixo non recesserint omnes
aut aliqui ad domum deputacionis tenebuntur
deputati et auditoris extraccionem facere ex personis trium stamentorum insiculatorum in domo
deputacionis tenebuntur deputati et auditores extraccionem facere ex personis trium stamentorum
insiculatorum in domo Deputacionis, incipiendo
ab ecclesiasticis prosequendo per sequentes tot personarum quod defficient ex iudicibus regiis pro
duby declaracione et simul extraccionem facient
personarum ex eisdem stamentis que debent esse
judices cum doctoribus regii consilii. Junctis deputatis cum auditoribus ex uno quoque stamento
acillis possitis in una urna extracti votabuntur
per stamenta per scrutinium extrahendo, quousque numerus sit completus in qua extraccione poterunt esse presentes partes interessata aut horum
procuratores ac syndicus generalis ut suspiciones
proponant contra extractos de quibus cognoscent
statim verbaliter coram dictis stamentis deputati
et auditores computorum cum assessoribus et advocato fiscali a qua declaracione non licebit appellare vel recurrere. Et hoc observabitur prima vice,
in secunda vero erunt de inceps alternatim et si
renitentes fuerint ex stamentis mulitabuntur
pena exbursacionis et fient inhabiles ad obtinenda officia domus deputacionis. Illisque judicibus
ita nominatis et extractis recludentur in una ex
aulis domus deputacionis cum scriba majori, qui
leget processum, et in de non exhibunt donec sentenciam dixerint auditis prius pactibus et eorum
// 641v // advocatis si partes voluerint ac eciam
capto consilio ab assessoribus et advocatus fiscali
in voce si eos consulere se velle. Declaraverint fietque declaracio per scritinium, prestito prius ab
omnibus judicibus juramentis, scilicet a doctoribus regii consilii apud unum ex suis presidibus
antequam accedant ad domum Deputacionis, de
quo presidens faciat fidem cum scriptura quam
mittet deputatis, et a reliquis apud deputatum
seu alterius eorum, et audita ab omnibus senten1174

cia excomunicacionis in domo Deputacionis. Id
que quod declaratum fuerit et judicatum exequetur quam primum per deputatos et auditores
computorumquibus commititur, absque apellacione, supplicacione, dictione de nullitate, recursu, restitucione in integrum querela, vel alio recursu ex quacumque causa, ita tamen ut in illas
penas solum incurrisse censeatur condemnati
quas expressim judices declaraverint, ceteris poenis in eis constituciones de la observança in suis robore quattenus poterunt aplicari. Hic possito
quod dicta extracciones et reliqua in hoc capite
scripta fiant per personas ad quas spectat gratis, et
absque salario, remuneracione aut satisfaccione
laborum et quod possit et debeat procedictiam diebus feriatis.
Et en impediatur justicia ordinaria administracio statuimus et ordinamus virtute eiusdem pacti
inter nos et provinciam conventi quod supradictum remedium non possit intentarii nec et possit
uti pars nisi in defectum remediorum ordinariorum, ut disponit dicta constitucio «Poch valdria»
et ut huc usque fuit observatum principatus Cathalonie et commitatus Rossilionis et Ceritanie,
loco et vice convocacionum de somatent general,
host et cavalcata et eius que sit in vim usatici
Princeps Namque qua convocaciones in futurum
non scient ullo casu servi, et cum quatuor mille
peditibus et quingentum aquitiibus sumptibus
principatus armatis et municionatis, qui in servire debeant intra et non extra provincia quocies
ita expostulabit necessitas, et ea necessitate cessante cessabit // 642r // quoque ipsorum servicium de
qua respective convocacionis dictorum militam
vel omnium vel aliquorum ex eis, quando deputati et auditoris requisiti fuerint per locumtenentem generalem aut gubernatorem vel alium qui
presit provincie, voccato eo consiliario civitatis
Barchinone ad quem spectabit interesse brachiis
et aliis personis presentibus in civitate trium stamentorum sibi ipsis bene visis declarabunt ab
viget illa necessitas et eandem cognicionem habebunt supradicti respective, disgregacionis dictorum militum vel aliquorum ex eis et istud sit sine
preiudicio alterius majoris servicii si in casu urgentissime necessitatis, voluerit provincia voluntarie facere et interim continuabitur servicium
quod nunc fit per provinciam et ducabit hoc pacto conventum usque ad conclusionem primarium
curiarum.
Quod attinet ad impensas faciendas per provinciam racione fortificacionum necessariorum in ea
et solucionem stipendiorum militum gallorum
aut alia racionis quam cathalana in presidiis
existenciium, et denique quod ad refectionem et
suplecionem illius quod de est pro stipendiis dictorum militum habito respectu ad illud, quod solvet
dominus rex est certum non deficere voluntatem

ea enim promptissima est. Et erit semper non deficere innecessariis sed deficit potestas quia provincia in presenti non habet liberam facultatem, expendendi suas peccunias eo modo quo sibi bene
videbitur, sed in certis tantum casibus de quibus
nullus est existis inconstitucionibus, imo cum hac
tendat ad onerandum Principatum istis novis
oneribus certum est per iura patria prohibitum
esse et contrafaceret provincia suis constitucionibus et suis exempcionibus, libertatibus et immunitatibus, si quid eorum faceret et punitentur in sindicatu quid id facerent sed cum rex cum curia sit
omnipotents ad quacumque per agendum mutuo
consensu est necessarium expectare ad istud primas curias ubi poterunt hi articuli et alii quicumque, pro bono statu et conservascione provincie
conferentes, proponi et determinari quid scilicet
in futurum circa ista sit observandum donec fuerit in aliis curiis volente rege cum curia revocata
et per hoc non cessabunt interim civitas Barchinone et // 642v // reliqua universitates Cathalonie, a
faciendis suis respectives necessariis fortificacionis
expendendo quod oportebit ad suam particularem
defensionem pro ut usque consievereunt».
Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor Hierònym Roig, sacristà major
y canonge de la Seu de Barcelona, Francesch
Puigjaner, donsell, y Diego Bisbe Vidal, ciutadà
honrat de Barcelona enviaren als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Donan rahó a vostra excel·lència los deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de la resolució presa en
los brassos tinguts lo die de aÿr, que comptavem als tretse del corrent mes de abril, la qual,
ab la proposició y pactes proposats y constitució
de la observancia que tot se aprovà en los brassos se llegirà a vostra senyoria. Representan dits
deputats a vostra senyoria lo estat de la província y quant importa per la conservació d’ella que
sa magestat christianíssima, que Déu guarde,
vinga a prestar lo sòlit jurament. Suplican a vostra senyoria sie servit en conformitat obrar lo
més convenient dels Principat y comtats y de
vostra senyoria. Donam també avís a vostra senyoria de que lo senyor arcabisbe de Burdeus
los ha scrit tenia presa la fortalesa de Salou y que
tenia notícia que en los Alfachs hi havia divuit
galeras y alguns vaxells, y que·s partia per a encontrar-se ab ellas; y lo senyor de Argenso los
ha enviat a dit que dit senyor arcabisbe havia fet
cremar un vaxell inglés que en lo port de Tarragona havia entrat ab viures, per haver-li dit, //
643r // quant lo encontrà ans de entrar en lo
port, que venia a esta ciutat, y també ha cremadas totas las barcas y bergantins que en dit port
y platja havia.»
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E aprés, tornats dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells havian reportada la
dita embaxada a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent la dita embaxada, la qual havian explicada de paraula y aprés donada en
scrits si y de la manera que per ses senyories los
era estat ordenat, y que·ls havia respost que·s
tractaria y de la ressolució se pendrà en faran sabedor a ses senyories.
Dimecres, a XV. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori la resolució presa per lo
savi Consell de Cent lo dia de aÿr tingut sobre
lo contengut en la embaxada que de part de ses
senyories los fonch feta, la qual fonch reportada
per Joseph Spuny y Phelip de Boxadors, donsell, la qual legida manaren fos continuada en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«Die XIIII mensis may anno MDCXXXXI, Barchinona. Convocat y congregat lo savi Consell de
Cent jurats etcètera, lo dit Consell feu la deliberació y conclusió següent: «Que se ajusten als
capítols legits al present consell mencionats en
la proposició en aquell, és a saber, que diu
ahont ha de residir nostra audiència, després de
ditas paraules: «estas en tots temps sino és en
cas de peste», y corregits ab esta forma. Sien
tots los // 643v // dits capítols admesos, com lo
present consell admet loa, y aprova aquells, y
que la present ciutat en conformitat dels senyors deputats scrigue a sa magestat christianíssima fassa mercè a esta ciutat de venir-la a honrar
ab sa presència, per a alegrar a estos sos vasslls. Y
que la justícia estiga en lo estat que convé al major servey de sa magestat y beneffici universal de
tota esta província, de la qual deliberació ne donen notícia los senyors consellers als senyors deputats y oÿdors per medi de una embaxada fahedora per un ciutadà y un militar del present
consell per sa seyoria nomenador, suplicant-los
sien servits posar en exequució dits apuntaments ab la major prestesa possible.»
Al que respongueren ses senyories que estimavan als senyors consellers y savi Consell de Cent
la acertada deliberació havian presa en ajustar-se
als pactes que se·ls havian proposat, y que per sa
part obrarian tot lo que·ls seria possible en beneffici de la província. En aquest mateix die ses
senyories anaren en la Llotja de la mar per a
continuar los arrendaments dels drets dela bolla
ab la forma acostumada.
Dijous, a XVI. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Llotja de la mar de la present ciutat per a continuar lo fer encantar los
arrendaments de las bollas ab la forma acostumada.
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Divendres, a XVII. En aquest die ses senyories
anaren en la dita Llotja per a continuar los dits
arrendaments.

La qual legida per lo scrivà major del dit General fonch feta y donada en scrits a dits embaxadors la resposta següent:

Dissabte, a XVIII. En aquest die reberen en lur
consistori de part del molt il·lustre bras militar
per medi de don Pedro de Aymerich, Narcís Ramon March, donsell, y Joseph Ximenis, ciutadà
honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, attentts sempre al major beneffici de la província y servey de vostra senyoria,
representaren la embaxada de vostra senyoria
reportada per don Pedro Aymerich, Ramon
Narcís March y Joseph Ximenis a la junta que
tingueren lo die de aÿr ab los molt il·lustres senyors consellers, senyor de Argenso y personas
per los // 645r // dos consistoris anomenades.
Aparegué que la pretensió de vostra senyoria en
los Capítols 1, 2 y 3 ja la té concedida per privilegis reals que són in corpore iuris y constitucions de Cathalunya, los quals ha de confirmar y
jurar sa magestat en lo primer capítol dels ajustats ab los senyor de Argenso, ha hont en particular se expressan los del estament militar, ab
que resta sa magestat tant obligat a la observància de aquells com si hagués jurat cada hu en
particular; y que los demés capítols són de
matèria de corts en particular; lo quart, que
conferit molt temps ha en la Trentasisena resolgué no se havia de posar en los pactes, sino advertir per las corts, y que tots ells miran al interès particular del bras militar, per lo que
resolgueren s·i havia de pèndrer la mateixa resolució que·s prengué en apuntaments donats per
lo estament ecclesiàstich y religions de Sant Benet y Sanct Joan y algunas ciutats, vilas y lochs
del present Principat y comtats, que fonch que
no·s posassen en lo jurament sino que lo senyor
de Argenso apart ho representàs a sa magestat,
perquè volent posar totas las pretensions particulars en los pactes no·s diferís lo jurament de sa
magestat, que tant convé per la pau y quietut de
aquesta província, a que assentiren los sobredits
attenent més al beneffici públich que al particular, y la ciutat de Barcelona y altres universitats
se és acontentada de dexar moltas pretensions
per la mateixa causa. Y esperan dits deputats
que vostra senyoria, que no s’és mostrat menos
zelós del bon èxit de las cosas del Principat, serà
servit tenir a bé dita resolució, assegurats que lo
senyor de Argenso ho proposarà a sa magestat
Christianíssima comforme offerí en dita junta, y
dits deputats obraran en assò y en tot lo que regonexeran ser de beneffici y servey de vostra
senyoria ab las veras que fins assí.»

«Molt il·lustre senyor: Lo bras militar, confiant
que vostra senyoria tenia de fer-li mercè de particularitsar en los pactes que per al jurament del
rey christianíssim anava ajustant ab lo senyor de
Argenson, algun dels prejudicis considerables
que los ministres de sa magestat cathòlica han
fet al estament, ja interpretant constitucions ja
contrafent als privilegis reals, que en premi de
innumerables serveys havian obtingut resta vuy,
molt il·lustres senyors, admiradíssim de que sen
per tant principal de la província hage dexat
vostra senyoria de procurar sia reintegrat en las
prerrogaties y exempcions que en altre temps
solia gosar, y axí ab la modèstia deguda suplica a
vostra senyoria se servesca no alsar la mà del
tracte fins a que se hage tingut consideració a
las contrafaccions següents: Primo. Que se servesca sa magestat christianíssima expresar en
son jurament que observarà lo privilegi concedit per lo sereníssim rey don Ferrando primer
als 21 de juny, 1413, en orde al provehir alguna
persona militar d’esta província en certs officis
de sa casa real. Secundo, que·s digne sa magestat de confirmar sens interpretació ni limitació
de temps lo privilegi concedit per lo senyor rey
en Pere als 19 de maig, 1380, de que no sia capturat ningun militar sens instancia de part. //
644v // Tèrcio, que sia observada la constitució
55 de las Corts del any 1599, en la qual se ordena que los cavallers, ciutadans y altres que gozan del privilegi militar si capturats seran no
sian posats en las stàncias ditas La Mallorca y Judeca, sino en altres presons més còmmodes, en
las quals se suplica a sa magestat que mentres hi
sien detinguts militars no s·i pose persones que
no gose de privilegi militar, sinó és que sia voluntat dels dits militars. Quarto, que a les persones que seran capturades de mandato se’ls hage
de publicar dins deu dies la enquesta. Quinto,
que las personas militars seran gitades de pau y
treva no pugan ser cridades, prometent premi a
qui las matarà, per escusar los encontres y
escàndols que de tals morts poden seguir-se.
Sexto, que los masovers, parers, majordoms y
arrendadors de les cases de persones militars no
estigan obligats a somatents, alotjaments, talls
ni imposicions, antes per gosar ja de la mateixa
exempció com a familia se suplica a sa magestat
sia declarada per privilegi.»

645v

Dimecres, a XXII. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers de la present
ciutat per a tractar dels negocis de la conferència y las cosas convenients a la província.

646r

En aquest mateix die manaren fer y presentar lo
manament del tenor següent:
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«De part dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya en Barcelona residints,
fets manament com ab lo present se fa a Balthesar Aymerich, negociant, ciutadà de Barcelona,
que dins vint-y-quatre horas primer vinents y
del punt y hora que lo present li serà notificat en
avant comptadores, a pena de mil liures moneda
barcelonesa, que per concert de ses senyories fet
ab ell dit Aymerich sobre certa quantitat de pòlvora y mosquets per compte de Pere Monna,
mercader de Narbona, que dintra del temps en
dit concert prefigit havia de entregar y liurar a
ses senyories, foren bestretes y pagades a ell dit
Aymerich, lo qual per no haver cumplit ab lo per
ell promès en lo dit concert té obligació de tornar-ho y restituhir a dits senyors deputats com
de dit concert apar ab acte rebut en la scrivania
major del dit General a talisa de Novembre
proppassat, altrament passat dit termini sinó
haurà obeït ab tot effecte al prescrit manament
encontinent serà procehit contra d’ell y sos bens
a la exequució de dita pena y altrament, si y segons de justícia serà trobat fahedor. Dada en
Barcelona XXII de maig, MDCXXXXI.»
Lo qual manament encontinent fonch notificat
al dit Aymerich per mi scrivà major y secretari
del dit General, de orde y manament de ses senyories, personalment trobat en la scrivania major de dit General. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
Dijous, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en casa de la present ciutat
per a tractar dels negocis de la conferència.
646v

Divendres, a XXIIII. En aquest die, per medi del
scrivà major y secretari del General, enviaren als
pares inquisidors los papers assí cusits de letra A
y B. En aquest mateix die ses senyories juntaren
la Trentasisena per a consultar ab ella alguns papers treballats en beneffici de la província.
Dissabte, a XXV. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis
de la província. En aquest mateix die los senyors
deputats y oÿdors y conseller en cap de la present ciutat, tenints de açò plena facultat y poder
dels brassos generals, ab tenor de la present y
durant lo present estat de la província lo beneplàcit y mera e libera voluntat de ses senyories
y de sos successors, anomenan al doctor en medicina Antoni Alvaro Boffer per a que tinga y
exercesca lo offici de protomèdich en lo present
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, ab tots los salaris, lucros, obvencions
y emoluments, honors, preheminències y prerrogatives, càrrechs y obligacions a dit offici

pertanyents y spectants, si y conforme ja lo dit
doctor Antoni Alvaro Boffer abans acostumava
y sos predecessors en dit offici acostumaven
exercir, regir y administrar dit offici y gosar dels
salaris, obtencionsa, // 647r // lucros y emoluments, honors y preheminències y prerrogatives
al dit càrrech de protomèdich spectants. Present
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris, ciutadans de Barcleona.
Diumenge, a XXVI. En aquest mateix die ses
senyories juntaren la Trentasisena per a tractar
dels negocis de la província.
Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals ab la forma acostumada, los quals foren molt copiosos. Parlant lo
senyors deputat ecclesiàstich fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo senyor de Argenso insta ab molt grans veras li diguessem lo Principat
de Cathalunya y los comtats ab quin número de
infanteria y cavalleria porrà acudir a sa pròpria
defensa en cas de invasió de enemichs. Y també si
lo Principat poria gastar algunas quantitats en las
fortificacions se hauran de fer en las fronteras y
en los soldats se havian de posar de guarnició, y
finalment si poria pagar als soldats auxiliars lo
que se’ls ha de donar de més dels que sa magestat
los paga en Itàlia, Flandes y altres parts, perquè
sobre lo que·s resoldrà pogués sa // 647v // magestat disposar lo que haurà de fer per major seguretat de aquestos Principat y comtats. Lo que
reportat en la Trentasisena aparegué se anomenàs una junta en la qual se disposàs lo més
convenient. Y després de moltas coferèncias, dita
junta judica ésser convenient per la seguretat del
Principat en lloch de las convocacions de somatent general, host y cavalcada, y de la que·s feya
en virtut del usatge princeps namque, que tanta
molestia y gasto havian causat a tota la provincia
en la guerra de Salses, formar un batalló de quatre mil infants y sinch-cents cavalls que hagués de
exir quant hi hagués necessitat y retirar-se en faltar aquella, dexant la conexensa de dita necessitat al mateix Principat; y que lo demés se remetés
a las corts, per no poder la provincia imposar-se
aqueixa càrrega. Havem reportat tot lo sobredit
a la Trentasisena, en lo qual se prengué resolució
que·s resolgués en conformitat del sobredit, lo
que oyrà vostra senyoria en los papers que·s llegiran, dexant lo modo de disposar lo batalló y la
total exequució de aquell a la mateixa junta del
batalló. Llegirà·s també a vostra senyoria la minuta que se ha feta del privilegi del lochtinent y
capità general, segons lo cap. 9 dels pactes que
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1978.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
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vostra senyoria y lo savi Consell de Cent aprovaran, perquè acerca de tot vostra senyoria nos
fassa mercè resòldrer lo que aparexerà més convenient per servey de Déu, nostre senyor, sa
magestat y seguretat del Principat.»
Resolució presa en dits brassos: «Que sa senyoria
dels senyors deputats admeten y aproven los capítols del batalló y lo demés que·s fa menció en la
proposició y s’és // 648r // legit en los presents
brassos, sens ajustar ni llevar-se ninguna cosa, suplicant a dits senyors deputats se done pressa en
disposar lo demés a effecte que més prest puga a
sa magestat honrar est Principat ab sa real presència; y que insten ab sa magestat ab totas las veras
possibles sa real vinguda, salva en tot la sensura
del savi Consell de Cent y junta de advertiments
de casa de la ciutat; y que de la present resolució
se’n done notícia al savi Consell de Cent.»
Batalló. «Lo principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, en loch de las convocacions de somatent general, host y cavalcada y de
la que·s feya en virtut del usatge Princeps namque, las quals convocacions per avant no·s pugan fer en ningun cas, servirà ab un batalló de
quatre mil infants y sinch-cents cavalls pagats,
armats y municionats a gastos de la província y
no fora d’ella, sempre que·y haurà necessitat.
En respecte de convocar dit batalló en tot o en
part, quant los deputats y oÿdors sean requerits
per lo lochtinent general o per lo governador o
per aquell que governarà la província declarar si
serà lo cas de la necessitat, cridant-hi aquell
conseller de la ciutat de Barcleona a qui tocarà
entrar en brassos y altres personas dels tres estaments que·ls aparexerà, dels que·s trobarant
presents en la ciutat de Barcelona; y la mateixa
conexensa tindran los sobredits en respecte de
disgregar dit batalló en tot o en part, y assò sens
prejudici de altre major servey; y en cas de major y més urgent necessitat lo voldrà fer la província voluntariament, y entretant continuarà lo
servey que ara fa y aquest de batalló serà durador fins a la conclusió de las primeras corts.»
648v

Respostaa als tres caps proposats per lo senyor
de Argenso: «Quant al que toca als gastos que
demanan a la província per rahó de las fortificacions necessàrias en ella y paga del sou dels soldats dels presidis, y finalment en quant al suplament del sou dels soldats auxiliars, hagut respecte al que sa magestat paga en altres parts, és
cert no falta la voluntat perquè aqueixa està y estarà sempre molt prompte y may faltarà en lo
que podrà, sinó que falte lo poder, perque la
provínica de present no té facultat de gastar de la
manera que vol sinó en certs casos, dels quals

ningú concorra; antes bé, com aquestas cosas tiran a carregar lo Principat ab aquestes novas càrregas és cert és cosa prohibida per los drets de la
pàtria y contrafaria la província a las suas constitucions y exempcions, libertats y immunitats si
feya alguna cosa de las sobreditas, y podrian ésser castigats en visita los que tal farian. Emperó
com lo rey nostre senyor, en la cort general, ab
lo mútuo consentiment dels estaments sia tot
poderós per a fer qualsevol cosa, és necessari
aguardar per assò las primeras corts ahont poran
estos articles y altres qualsevols conferents al
bon estat de la província ésser proposats y determiniats per a saber lo que se haurà de observar y
exequutar en lo sdevenidor acerca d’estas cosas.
Y feta una vegada sobre d’ellas ley general se observarà aquella perpetuament fins que sia en altres corts ab voluntat del senyor rey y dels estaments revocada, entès que per axò no cessaran
entretant la ciutat de Barcleona y demés universitats de Cathalunya de fer respectivament las
suas fortificacions necessàrias, com fins assí han
acostumat, gastant en ellas lo que convindrà per
sa particular defensa y conservació.»
En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors y consellers en cap de la present ciutat, tenints de açò plena facultata // 649r // y poder
dels brassos generals, ab tenor de la present y
durant lo estat present de la província lo beneplàcit, mera y libera voluntat de ses senyories
y de sos successors anomenen, crean y constitueixen en scrivà y notari de la Seca de la present
ciutat al honorable Hierònym Galí, notari ciutadà de Barcelona, ab los salaris emoluments y
profits al dit offici pertanyents, lo qual present
en lo consistori de ses senyories ha acceptat lo
dit offici y jurat en mà y poder de ses senyories
de bé, fahel y lealment haver-se en lo exercisi y
servey de aquell y que guardarà y observarà los
Capítolsa, y actes de cort y lo disposat ab las generals constitucions de Cathalunya, y que per
ço li sia donada posessió de aquell per los officials a qui specte. Presents per testimonis los
magnífichs micer Francesch Vidal y Joseph
Fontanella. En aquest mateix die los senyors deputats firmaren àpocha a Francesch Pons, notari de Barcelona, la qual manaren ésser assí cusida signada de letra A. en aquest mateix die ses
senyories anomenaren per a fer lo ministeri y
exercisci que feyen los verguers de la Real Audiència als verguers del General y present casa d
ela Deputació ab los salaris, lucros y obtencions
als dits officis de verguer pertanyents y spectants, los quals presents en lo consistori de ses
senyories han acceptat los dit officis de verguers
y jurat ab la forma acostumada.
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1978.

a. Resposta ... Argenso interlineat al marge esquerre.
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Dimars, a XXVIII En aquest die ses senyories, per
medi del doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, don Joachim Margarit y de Reguer y
Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcleona,
enviaren al molt il·lustre senyors consellers y
savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:

ramento veritisqui contrahentis. Testes sunt don
Petrus de Aymerich et Cruylles, Barchinone populatus, Michael Marques et Hieronymus Gali,
notarius».
650v

«Molt il·lustre senyor: Lo die de ayr se prengué
resolució en los brassos acerca del batalló que se
ha de formar per a la defensa de la província en
loch de las convocacions de somatent general,
host y cavalcada, y de las que·s feya en virtut de
usatge «Princeps namque» y acerca de altres articles proposats per lo senyors de Argenso se ordena la minuta per al privilegi del lochtinent general de sa magestat segons lo cap. 9 dels pactes
que per los brassos y vostra senyoria foren aprovats a tretse del corrent. Donant-ne rahó a vostra senyoria los deputats del General de Cathalunya y entregant los papers que·s legiren ab la
proposició y resolució dels brassos, suplican a
vostra senyoria sien servits obrar en tot en conformitat lo que més convé per al major servey
de Déu nostre senyor de sa magestat christianíssima y de la província.»

Dijous, a XXX. En aquest die ses senyories, de
part dels molt il·lustres senyors consellers, reberen en lur consistori, per medi de Hierònym de
Gaver, donsell, y Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona, la ressolució presa per lo savi
Consell de Cent tingut a 28 del corrent, la qual
manaren legir al scrivà major y secretari del dit
General; y legida manaren fos continuada en lo
present dietari, la qual és assí cusida signada de
letra A. Y oÿda aquella fonch respost a dits senyors embaxadors que estimaven molt a dits senyors consellers y savi Consell de Cent la mercè
los feyen de donar rahó del contengut ab dita
deliberació.
Divendres, a XXXI. En aquest die ses senyories
consistorialment anaren en casaa // 651r // de la
ciutat per a passar y tractar los negocis de la
conferència. Y tornats en la present casa se’n
anaren en la lotja per a continuar los arrendaments de las bollas del General.

A la qual embaxada respongueren que·u tractarian ab lo savi Consell de Cent y de la resolució
se pendria en donarian avís a ses senyories. //
650r // En aquest mateix die ses senyories acceptaren la restitució devall scrita:
«Die martis XXVIII maii MDCXXXXI. Restitució
de las carnisserias de Sant Boy de Lobregat que
spectan al marquès de Vilassoris feta per Andreu
Sansi, com a síndich y procurador de la universitat y singulars de dita vila, constituïts ab acte en
poder de Gauderich Traigues, economo y notari de dita vila, a vint-y-vuit de abril proppassat,
feta dita restitució en mà y poder del senyor Rafel Cerdà, oÿdor real del General, y en dit nom
governador o administrador de la hasienda de
dit marquès de Vilasornis, elegit y anomenat
per los senyors deputats de dit General, per ço
que de present dita hasienda està indefensa u
sens persona legítima que li administre y dit
senyor oÿdor en dit nom ha admesa dita renunciació si et quantum etcètera, confessant haver
hagut y rebut de dit Sansi vint liures dos sous y
nou diners per la porrata deguda des de 12 de
febrer, 1641, fins lo die present per rahó del
cens de setanta liures cada any que dit marquès
de Vilasornis participava a sa part en ditas carnisserias, la qual acceptació ha feta dit senyor
oÿdor sens prejudici de totas y qualsevols quantitats degudas per rahó de dit cens y de altres
qualsevols drets y accions al dit marquès competents, vers y contra dita universitat y singulars
per rahó de ditas carnisserias restituhidas, in ju-

En aquest mateix die vingueren en la present
casa los molt il·lustres senyors consellers per a
continuar los negocis de la conferència en beneffici de la província.

Juny MDCXXXXI
Dissabte, al primer. En aquest die lo doctor en
medicina Phelip Joan Argila, constituït personalment en lo consistori de ses senyories mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha
fet relació a ses senyories com lo honorable Francesch Fiter, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, estava desganat de una indisposició en lo peu, per rahó de la qual no·s pot
mourer de un loch, lo que ha dit saber per haverlo visitat y visitar-lo de present; la qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.
651v
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Dimecres, a V. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori de part de la present ciutat
la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr se llegiren
en lo savi Consell de Cent unes cartes del senyor conseller ters y uns avisos significants la
confiansa de socorrro allí referida que per a dotse del corrent poden tenir los soldats enemichs
que són en Tarragona. Y perquè significan las
cartas los té vostra senyoria, ha deliberat dit
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 6,
pàg. 1978.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

Consell que per estas dos cases se prengue en la
matèria uniforma resolució Y en esta rahó tinguen los senyors consellers ab vostra senyoria
las conferèncias convenients y en orde a la pretesa que la occasió demane se suplique a vostra
senyoria est matí sie servit de aplaudir y acelerar
a ellas, cometent als senyors consellers y vintiquatrena de guerra dit consell la exequució que
en conformitat se pendrà en la matèria, no aparexent a la junta se hagués de referir en lo consell; y perquè lo universal remey consisteix en
un copiós número de gent per a nostra defensa
suplica lo consell // 652r // a vostra senyoria sie
servit tenir la mà apretada, en que las universitats fassen promptament lo número de gent que
han offert, manant per aço fer las diligèncias
convenients. Y en consideració que tenim en
esta província viva guerra, a occasió de la qual
unes y altres persones estan ab ses ciscunstàncias, que·s dexen considerar de no poder attèndrer a les littes civils sie vostra senyoria servit demanar porrogar la Audiència en lo civil. Uns y
altres effectes dels referits se esperan de la
prudència de vostra senyoria hi·ls asseguren la
correspondència d’estas dos cases.»

Dissabte, a VIII. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, per a passar
avant los negocis de la conferència.
Dilluns, a X. En aquest die ses senyories tingueren conferència ab los senyors consellers los
quals vingueren en la present casa.
653r

Dimars, a XI. En aquest die, ses senyories anomenaren en cònsol dels francesos y demés nacions a mossèn Juseph Rubio, mercader, ciutadà de Barcelona, durant lo present estat de la
província y en lo entretant la mera y libera voluntat de ses senyories y de sos successors, y que
li sia despedit lo privilegi ab la forma acostumada. En aquest mateix die lo noble don Francesch Sala, en Barcelona populat, com a procurador ab bastant poder del magnífich Miquel de
Boquet, donsell, altre dels taulers cullidors,
guardas y credenser del General de la ciutat y
collecta de Urgell, com de sa procura consta ab
acte rebut en dita ciutat de Urgell per Ermangau Vicents, notari de dita ciutat, a dos de maig
pròxim passat, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat pure y liberament en mà y poder de ses
senyories per justas causas lo ànimo de son principal movents lo dit offici de altre dels taulers
cullidors, y guardas e credensers del General de
dita ciutat de Urgell, suplicant a ses senyories en
nom de dit son principal sian servits admètrer-li
la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la persona a ses senyories ben vista, que·u
rebrà de ses senyories a singular favor y mercè.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació si y en quant podian y per capítols de cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris, ciutadans de Barcelona.

653v

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories donaren al scrivà major y secretari del General una
deliberació per lo savi Consell de Cent lo die de
ayr, la qual los havia donada lo conseller en cap
y és assí cusida signada de letra A. En aquest die
ses senyories reberen per propri del senyor deputat militar la carta que·s assí cusida signada de
letra B. E encontinent ses senyories manaren
donar còpia de dita carta al molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona, perquè tingués notícia de la felís victòria que nostres armas havian
tinguda en lo camp de Tarragona. Y al cap de
una estona ses senyories, per part de dit molt
il·lustre Capítol, reberen una embaxada la qual
digueren y explicaren de paraula don Joachim
Carbonell y don Galceran Semmanat, canonges
de dita Seu, ab la qual feren sabidors a ses senyories com dit molt il·lustre Capítol se celebre
en dita Seu un offici solempne del Sperit Sanct
fent Te Deum Laudamus y solempne professó

La qual, aprés de legides per lo scrivà major,
manaren a ses senyories fos continuada en lo
present dietari. En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories juntaren la Trentasisena
per a tractar dels negocis de la província. En
aquest mateix die, en la tarda, juntaren per lo
mateix.
Dijous, a VI. En aquest die vingueren en la present casa los senyors consellers en forma de ciutat per a tenir conferència ab ses senyories en
beneffici del Principat.
Divendres, a VII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en casa de la ciutat per
a tenir y passar avant la conferència per les coses
del present Principat. // 652v // En aquest mateix die los senyors consellers vingueren en la
present casa per a passar avant los negocis de la
conferència. En aquest mateix die, constituït
personalment en lo consitori de ses senyories lo
molt il·lustre senyor Rafel Antich, donsell, oÿdor militar, altre dels taulers cullidors, guardas y
credensers del General de la vila de Mataró, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories liberament lo dit son offici de tauler cullidor y guarda, per justas causas son ànimo movents, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de la persona a ses senyories ben vista E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian y per capítols de
cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
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per dins dita Seu. Y que ses senyories se servescan assistir en dit offici com tenen acostumat. E
ses senyories respongueren que estimaven molt
a dit molt il·lustre Capítol la bona ressolució havian presa, y que acudiran ab molta voluntat y
que tindran en perpètua memòria la honra y
mercè que fan a la provínciaa. // 654r // En
aquest die se feu y celebrà dit offici del Sperit
Sanct ab molt gran veneració, assistiren en dit
offici dits senyors deputats y senyors consellers y
acompanyaren la professó ab la forma acostumada.
Divendres, a XIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joseph Mas, una de las guardas ordinàrias de la
bolla de la taula de la present ciutat, ha renunciat libere y simplament en mà y poder de ses
senyories, per justas causas son ànimo movents,
lo dit son offici de guarda ordinària, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista, que·u rebrà de
ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian y per capítols de
cort los era lícit y permès. Present per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
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Dilluns, a XVII. En aquest die, ses senyories anaren a la lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar los arrendaments de la bolla.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
anaren en la lotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de las bollas.
Divendres, a XXI. En aquest die ses senyories
donaren y entregaren // 655r // al scrivà major
del dit General lo paper que és assí cusit, signat
de letra A.
Dissabte a XXII. En aquest die, en la matinada,
arribà en lo consistori de ses senyories Feliciano
Landrada, portugués, lo qual enviava lo senyor
rey de Portugal a dits senyors deputats, y lo
magnfich Jacinto Sala, embaxador del General
en dita cort. Feu larga relació a ses senyories de
tot lo que son rey li havia ordenat, y no portà
cartas per que era vingut per Castella. Tantsolament aportà un cap de paer tres o quatre ratllas
scritas de mà de dit nostre embaxador Jacinto
Sala, que deyan: «Aquí va Feliciano Andrada,
portugués, donara-li vostra senyoria entera fe y
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1979. i també a continuació: [Proposició del conseller en cap de
Barcelona sobre la urgència d’allistar soldats que inpideixin
l’arribada de reforços a les tropes assetjades pels catalans a Tarragona. 11 juny, 1641]. [s.p.i.] [1641?] 3 f. 29 cm. (ACA.
Generalitat. Dietari N-46). Vegeu, també: BC: F. Bon 5243.
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crehensa en tot quant explicarà de paraula». Entre altras cosas digué que lo rey havia hospedat
en son palacio a dit Jacinto Sala, nostre embaxador, y que·l havia manat cubrir y assentar, y
que·l havia convidat a dinar, y que lo mateix rey
lo havia anat a visitar en son quarto. Lo qual
fonch despedit per ses senyories ab molta puntualitat lo mateix die ab moltas cartas, y se’n anà
per França per convenir la diligència a tota presa. En aquest mateix die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Juseph de
Urrea, Racional del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació a ses senyories com
Onoffre Massanes, mercader sobrecullidor del
General en la part de ponent, ha comptat y pagat la terça de abril y juny, 1640, acceptats los
libres y diners de la ciutat de Tarragona // 655v
// y col·lecta, Tortosa y sa col·lecta, per lo que al
temps que las anava a col·lectar estavan y vuy estan occupades del enemich y los libres de la taula de Viella, la qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. En
aquest mateix die dit Racional feu relació com
lo reverent Joseph Romaguera, sobrecullidor
de la part de Levant, en loch y durant la absència de Francesch Descallar, qui obté dit offici,
ha comptat y pagat la terça de abril, maig y juny
1640, acceptat los libres de Perpinyà y sa
col·lecta, Rosas, La Junquera, occupades per lo
enemich; la qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, don Ramon de Guimerà y Diego Bisbe
Vidal, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
del principat de Cathalunya // 656r // tingueren
viu sentiment del que succehí lo die de aÿr y
acudiren a la present casa de la ciutat per assistir
als senyors consellers y obrar lo més convenient
per quietut de la ciutat; y judican ésser necessari
que·s pose un remey eficàs, perquè no succehescan semblants avalots y motins, que en totes occasions y en particular en la present podan occasionar grandíssimas desdichas. Y no és la menor
que totas las universitats de Cathalunya hajan
trobat camí per remediar los motins y en aquesta ciutat, ha hont hi ha tantas personas de lustre
y de reputació, fins vuy no s·i hage donat remey
convenient en tant gran de reputació de vostra
senyoria y descrèdit de la nació, en occasió que
tenim tants francessos dins Barcelona, que vehent no·s resisteix a uns quants hòmens de la
ciutat poden dubtar ab fonament si porem resistir a una invasió de enemichs. Suplican per ço a
vostra senyoria dits deputats sian servits ab sa
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acostumada prudència manar considerar y aplicar lo medi més convenient per a que en altre
occasió ab semblants avalots y motins no se altere la present ciutat, y manar castigar severament lo que succehí lo die de aÿr, que dits deputats offereixen a vostra senyoria obrar lo que
a vostra senyoria aparexerà més convenient y assistir-los en tot fins a exposar en qualsevol perill
sas vidas, que las tindran per ben empleades en
servey de vostra senyoria y de aquesta ciutat.»
A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que·u tractarian ab lo savi Consell de
Cent y de la resolució se pendria en donarian
notícia a ses senyories.
Dimars, a XXV. En aquest die reberen ses senyories en lur consistori de part // 656v // de la present ciutat, per medi dels magnífichs Narcís Ramon March, donsell, y Rafel Grimosachs,
ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada de la
present ciutat en resposta de la per ses senyories
dels senyors deputats feta lo die de aÿr als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent, la qual manaren legir al scrivà major, y llegida continuàs en lo present dietari; y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Feu molt gran estimació
lo savi Consell de Cent del viu sentiment ha tingut vostra senyoria de la commoció y desordes
se cometeren lo die de 23 de aquest per alguns
persones en aquesta ciutat y parts circumvehïnes a la iglésia de Sancta Maria, y en la mateixa
iglésia, assegurant al savi Consell de Cent de la
pena que vostra senyoria ha tingut la embaxada
fou servit fer-li lo die de aÿr, ab que obrant vostra senyoria sos acostumats effectes, de uniformitat y correspondència offerí sa disposició en
tot lo que puga valer a esta ciutat en semblants y
totes altres occasions, resta esta ciutat per esta
mercè molt agrahïda y ab la disposició que sempre de servir com servirà a vostra senyoria.»
E ses senyories respongueren que estimaven a
ses senyories y a la ciutat la mercè y honra los feyen de donar-los rahó del que havia resolt lo
savi Consell de Cent
657r

Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories,
per medi de don Fernando Fivaller y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers la suplicació
del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Vostra senyoria té notícia
del socorro que ve al enemich y·l perill imminent en que està la província y esta ciutat, la
gran necessitat que té de fortificar-se. Y en particular està en molt gran perill la adressana, per
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a poder-se entrar en ella ab molt gran facilitat
per la part del baluart lo portal de la Dressana,
sens acabar-se lo pont levadís, la muralla del
portal de Sanct Pau al de Sanct Antoni baxa, y
per consegüent subjecte a una escalada, y moltes altres coses que·s contenen ab un paper que
donaren a vostra senyoria lo senyor conseller en
cap, lo de Argenson // 657v // y don Miquel Torrelles, quant de orde de vostra senyoria regonegueren a totes les muralles y demés puestos,
la qual regonexensa haurà importat poch si vostra senyoria no mana que·s pose en exequució Y
com tot assó se sia tractat al consell de guerra de
aquesta ciutat y província y en ell resolt, que·s
representàs a vostra senyoria a paregut als deputats del General de Cathalunya fer-ho per via de
la present embaxada, y juntament representar a
vostra senyoria sia servit manar que promptament se pose en exequució lo reparo de ditas
cosas y se attenga a la fortificació de aquesta ciutat, sobra la qual lo enemich té la ojadissa que
vostra senyoria té notícia. Axí mateix suplican a
vostra senyoria dits deputats sia servit vostra
senyoria emprestar-li quatre padrers dels que té
en la casa de la fundació per enviar aquells al
senyor deputat militar, que·ls demana, per posar en lo fortin se fa al coll de Balaguer per resistir al enemich en cas vulla entrar per aquellas
parts; lo síndich de dit General firmarà àpocha
de dits padrers en la forma que se acostuma,
que tot ho estimaran a vostra senyoria com és
rahó.»
Y tornats dits senyors embaxadors referiren a ses
senyories en lur consistori com ells havian reportada la dita embaxada, la qual havian explicada
de paraula y aprés donada per scrits de la manera
que per ses senyories los era estat ordenat, y
que·ls havian respost que mirarian la dita embaxada y dels que·s resoldria en donarian rahó a
ses senyories. En aquest mateix die ses senyories
anaren en la llotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de les bollesa.
// 658r // En aquest die ses senyories juntaren los
brassos generals, los quals foren molt copiosos,
als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors: Per haver tinguts avisos
certs ab cartas del senyor deputat militar de vuit
del corrent, que·s legiran a vostra senyoria, y tenir los mateixos los senyors consellers per carta
del senyor conseller ters y lo senyor de Argenson, per altra del senyor de la Mota, que lo enemich estava fent lo major esfors per juntar un
gros exèrcit y socòrrer la ciutat de Tarragona, y
des de allí passar-se’n a las parts de Empurdà,
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1979.

cremar y devastar per lo camí los poblats y campanyas fins arribar asolar del tot aquest Principat y comtats, havem juntat moltas vegades lo
consell de guerra, en lo qual a onse del mateix
se resolgué que inseguint la deliberació del savi
Consell de Cent se ordenàs a totas las universitats de Cathalunya que acudissen de deu hòmens hu pagats, armats y municionats per engrossar lo exèrcit que té sityiada dita ciutat de
Tarragona, la qual resolució encontinent posarem en exequució enviant cartillas estampadas
per tota Cathalunya. Ara de nou se són confirmats los mateixos avisos ab cartas dels pahers de
la ciutat de Leyda y del senyor deputat militar
de 23 y 25 del mateix, que·s legiran a vostra
senyoria, que avisan que tots los soldats, tant de
peu com de cavall, que estavan en las fronteras
de Aragó van dret a Vinerós, ahont se junta lo
exèrcit del enemich per al socorro de Tarragona. Nosaltres, considerant la occasió tant que
apretada y que las levas en exequució // 658v //
de las cartillas estampadas van molt a pler y temen que en lo entretant no succehesca alguna
desdicha, ho havem representat al consell de
guerra en lo qual aparegué se havia de despedir
unas cartillas per a cancellaria la minuta, de
quals se llegirà a vostra senyoria, juntament que
se enviassen personas per totas las veguerias per
a representar la necessitat a las universitats y
persuadir-las acuden en esta occasió ab lo major
número de gent que·s puga Y per ser estas cosas
de tant gran importància per consistir en lo rendiment de Tarragona la quietut d’esta província
no·ns ha aparegut pèndrer-hi altra resolució
sino de proposar-ho a vostra senyoria, per a
que·ns fassa mercè perdrer la que li aparexerà
més a propòsit per a que acude molta gent y alcansem lo fi que tots desijam.»
Resolució presa en dits brassos: «Que attesa la
necessitat tant urgent que·s de socòrrer ab gent
lo siti que los nostres tenen posat en Tarragona,
a la qual necessitat no apar se puga millor subvenir per exequutant ab prestesa lo que sa senyoria ab lo consell de guerra ha determinat de
que acuda tota Cathalunya de deu hu, comforme ho ha també deliberat lo savi Consell de
Cent en la present ciutat, y que axí sa senyoria
dels senyors deputats deu posar en contínuo y
sens dilació alguna en exequució lo deliberat
per sa senyoria y consell de guerra, conforme los
papers legits en los presents brassos. Y que de la
resolució se fassa sabidor lo savi Consell de
Cent».
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Diumenge, a XXX. En aquest die tornà en la present ciutat lo molt il·lustre senyor Joseph Miquel Quintana, deputat real, qui molts mesos
havia residia en la ciutat de Leyda com a general
de las armas en dita plassa, lo qual vingué acom1183

panyat ab la companyia de cavalls del General,
capità don Juseph Amat.

Juliol MDCXXXXI
Dilluns, al primer. en aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories lo dit senyor Joseph
Miquel Quintana, deputat real, lo qual donà //
659v // larga relació a ses senyories de tot lo que
havia passat en lo temps havia estat fora, y donà a
ses senyories una carta dels molt il·lustres senyors
pahers de la ciutat de Leyda, la qual aprés de legida per lo scrivà major y secretari del General manaren fos originalment cusida en lo present dietari, signada de letra A. En aquest mateix die ses
senyories anaren consistorialment en la llotja de
la mar per a continuar los arrendaments de les
bolles del General ab la forma acostumada.
Dimars, a II. En aquest die ses senyories manaren continuar en lo present dietari la àpocha del
tenor següent:
Die martis II mensis julii, MDCXXXXI. La senyora
dona Maria Anna Çalba y Satantí, viuda del noble don miquel Çalba y Vallseca, quondam, regent en lo Supremo de Aragó, per a obtemperar
a un manament a ella fet de part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
sots jornada del primer del corrent, ab que se li
ordenava y manava que dins vint-y-quatre horas
comptadores de la presentació del dit manament entregàs en mà y poder dels molt il·lustres
senyors deputats eo consistori aquellas sona //
660r // de plata dorada té en son poder, las quals
té encomanadas del noble don Miquel Çalba y
Vallgornera com a regent la Real Thesoraria,
per ço, per obtemperar a dit manament ab protestació emperó avall scrita, entregà ditas dos
massas, pesades primer per Gabriel Ramon, argenter ciutadà de Barcelona, en presència de
Montserrat Albià, hu dels verguers de dits senyor deputats, las quals dos masses han pesat de
plata neta quaranta tres marchs y quatre onsas,
en las quals massas hi ha vuit òvols y a cascuna
n·i falta hu que s’és perdut. Y axí ab protestació
y ab ànimo de repartir y sens prejudici dels drets
y accions té y li competeixen y competir poden
en ditas massas, entregà aquellas a dit Montserrat Albià, lo qual per orde dels dits senyors deputats és vingut a rèbrer aquellas en presència
dels testimonis avall scrits, de las quals del Albià
fa y firma àpocha a dita senyoria dona Maria
Anna Çalba, de quibus et cètera.Testes don Andreas Blan et Dusay, Barchinone populatus, Vincencious Prats, de familia dicta domina Maria
Anna Çalba.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1981.
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Dimecres, a III. En aquest die ses senyories anaren en la lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar los arrendaments de les bolles.

senyora del Pilar de la iglésia de Sant Jaume de
la present ciutat en memòria eterna de la victòria que havia tingut nostra armada.

Dijous, a IIII. En aquest die Benet Tarragona,
hu dels verguers y // 660v // porters ordinaris de
ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de verguer que obté en favor de Sebastià Hugo Peller, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories fossen sservits
admètrer-li dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de dit Hugo, attès lo dit offici és
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar. E ses senyories respongueren que admetian
la dita renunciació si y en quant podien y per capítols de cort los era lícit y permès y no altrament. Present per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notaris.

Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat per a tenir conferència ab
los senyors consellers per los negocis de la província.
661v

Divendres, a V. En aquest die ses senyories anaren a la lotja de la present ciutat per a continuar
los arrendaments de las bollas del General. En
aquest mateix die lo honorable Jaume Libre,
tauler del General de la vila de Arenys de Mar,
bisbat de Gerona, present en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat en mà y poder de ses libera y simplament lo dit offici de tauler per justas causas son ànimo movent, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació.
Presents per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notaris.
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Diumenge a VII. En aquest die vingué nova com
quaranta-una galeras y set bergantins del rey
cathòlic, a quatre del corrent, al ròmprer l’alba,
aparagueren devant la armada de nostre rey que
tenia siti posat a la ciutat de Tarragona, general
d’ella lo senyor Arcabisbe de Burdeus, y que vehent dit senyor arcabisbe que volian entrar a
donar socorro a dita plassa, manà dividir sa armada ab dos esquadras, donant pas a ditas galeras per entrar. Y encontinent ditas galeras envestiren per lo pas se’ls haurà fet, trevant-se
cruel batalla. Entraren tots ditas galeras en lo
port de Tarragona, y com nostra armada en tenir-la dintra anàs envestint lo marquès de Vilafranca, general de la armada del enemich a voga
arrencada, hisqué seguint-lo vint-y-nou galeras
de dit port, y las demés no pogueren perquè
nostra armada los fonch dessobra. Las quals restaren trosejades y cremades ensemps ab dits
bergantins. Sols se’n prengué una a la mar, que
las demés restaren trossos en la platja. Envià dit
senyor arcabisbe a ses senyories tres banderas de
infanteria, que·s prengueren, las quals manaren
pujar en lo balcó de bronse de la present casa, la
una de las quals offeriren ses senyories a nostra

Dimars, a VIIII. en aquest die ses senyories anaren en la llotja de la mar de la present ciutat per
a continuar los arrendaments de las bollas del
General. En aquest die lo honorable Gabriel
Soler, droguer andador de la confraria del gloriós cavaller y màrtir Sanct Jordi instituïda en la
present casa de la Deputació, present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories libere y simplament el dit
offici de andador per justas causas son ànimo
movents, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de la persona a ses senyories ben
vista E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis
Miquel Marquès y Hierònnym Galí, notaris.
Dimecres, a X. En aquest die, ses senyories anaren consitorialment en la Seu de Barcelona al
offici solempne que·s celebrà en dita Seu, en lo
qual fonch cantat Te Deum Laudamus per la
bona victòria que havia tingut nostra armada
naval en Tarragona contra la del rey cathòlich, y
també y assistiren los senyors consellers de la
present ciutat.
Dijous, a XI. En aquest die ses senyories anaren
en la lotja de la mar de la present ciutat per a
continuar los arrendaments de las bollas
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Dissabte, a XIII. En aquest die ses senyories anaren en la llotja per a continuar los arrendaments
de les bolles. En aquest mateix die en la tarda
entrà en la present ciutat lo molt il·lustre Francesch de Tamarit, deputat militar, qui venia del
camp de Tarragona de governar las armas de
nostre exèrcit. Hisqueren a rèbrer los senyors
deputat real y oÿdor ecclesiàstich, acompanyant
al capità de cavall fra Henrrich Joan ab sa companyia, anant a tots a cavall.
Dilluns, a XV. En aquest die y hagué junta de
brassos per fer la extracció de nou habilitadors,
per los que podian fer insiculats en deputats y
oÿdors per la inseculació fahedora en aquest //
662v // die dels lochs vaccants de deputats y oÿdors. Y serviren de brassos los testimonis, los
quals testimonis foren tres de cada estament següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors: docotor Bernat de Vilaseca, ardiaca de
Andorra y canonge de Urgell, fra Ignasi de Ri-

deputats, vistas las scripturas de que se ha fet ostenció y oÿdes las informacions que de paraula
són estades fetas, són de vot y parer que no toca
ni pertany dita cognició a ditsa // 664r // senyors
insiculadors ni tenen poder ni jurisdicció de
conèxer de justícia o injustícia de vaccació dels
lochs ni del judici fet per dits senyors deputats
acerca de ditas vaccacions, sino sols si las personas nomenades són hàbils o inhàbils, y no si los
lochs són vaccants o no: lo doctor Joseph Sala,
lo doctor Joan Batista Monjo, lo doctor Balthesar Tàpies, lo doctor Joseph Queralt, lo doctor
Christòphol Cornell». En aquest mateix die se
feu exacció de novena per la habilitació dels qui
poden concòrrer o no en deputats y oÿdors, la
qual se feu ab convocació de brassos cridats del
die de ayr, en presència de nou testimonis, los
quals serviren de brassos com és acostumat. Los
quals testimonis foren los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: don Galceran de Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona, fra Diego de Boxadors, del hàbit de Sant
Joan, fra don Juseph Junyent, monjo de Sant
Cugat; per lo estament militar, los senyors:
mossèn Luýs Lull, mossèn Pacià Soler, Francesch
Bonaventura de Gualbes, // 664v // per lo estament real, los senyors: micer Francesch Monfort,
micer Pere Clàris, micer Diego Riu y Cortit. Y
encontinent fonch feta estracció de habilitadors
en la forma acostumada en que foren extrets, ço
és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: doctor Pau del Rosso, degà y canonge de la Sancta
Iglésia de Barcelona, lo doctor Joseph Hierònym
Besora, canonge de Lleyda, mossèn Onoffre
Ciurana, canonge de Gerona; per lo estament
militar, los senyors: Jaume Ros, mossèn Francesch Xammar, don Miquel de Cardona; per lo
estament real, los senyors: mossèn Christòphol
Sangenís, mercader, mossèn Francesch Gilabert,
Agustí Pexau, ciutadà honrat de Barcelona.

poll, monjo de Sant Pere de Galligants, fra don
Joan Magarola, monjo y camarer de Ripoll; per
lo estament militar, los senyors: don Ramon Copons, mossèn Francesch Valls y Casademunt,
mossèn Joan Tarragó; per lo estament real, los
senyors: mossèn Joseph Quintana, micer Joseph
Piella, mestre Bernat Enveja. Y axí en aquest mateix die, en presència de dits brassos y testimonis
sobredits qui serviren de brassos foren extrets en
insiculadors nou persones, ço és, tres de cada estament següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: doctor Barthomeu Viver, sacristà y canonge de la Santa Iglésia de Urgell,
mossèn Onoffre Ciurana, canonge de Gerona,
fra don Gispert abat de Sant Pere de Galligantsa;
// 663r // per lo estament militar, los senyors:
mossèn Ramon de Aver, mossèn Francesch Tort,
mossèn Jaume Ros; per lo estament real, los senyors: mossèn Joseph Mora, mestre Jacinto Ballaster, micer Epifanio Coll. E fet açò encontinent comensaren lo acte de dita insiculació y
acabaren aquell lo dijous que comptàvem als 18
del present y corrent mes de juliol, entre las vuit y
nou horas de la matinada, com llargament és de
véurer en lo acte de dita inseculació continuat en
lo libre de deliberacions sots la dita jornada.
Dimars, a XVI. En aquest die, estant-se actualment fent-se lo acte de la habilitació per la inseculació dels lochs vaccants de deputats y oÿdors,
acerca si·s pot tornar a votar la persona de
mossèn Phelip de Copons; y acerca dit fet se
donà a ses senyories un vot, lo qual manaran fos
continuat en lo present dietari, signat de letra
A. En aquest mateix die ses senyories manaren
cusir en lo present dietari la informació y suplicació que és signada de letra B.
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Dijous, a XVIII. En aquest die fonch fet lo vot
devall scrit acerca de la contenció suscitada entre ses senyories y los de la novena, lo qual vot
se entregà entre sis y set horas de la matinada. Y
manaren fos continuat en lo present dietari y és
del tenor següent:
«En lo fet consultat als doctors de la Audiència
provincial infrascrits acerca de la controvèrsia
que se ha suscitat entre los senyors deputats oÿdors de comptes del General de Cathalunya de
una part y los senyors insiculadors extrets a
quinze del present y corrent mes de juliol mil
sis-cents quaranta y hu de part altra, en rahó si·s
presta a dits senyors insiculadors conèxer de la
justicia de la vaccació del loch que per dits senyors deputats se·ls propoen per vaccants o tantsolament de la habilitat o inhabilitat de las personas nomenades y proposades per dits senyors

Divendres, a XVIIII. En aquest die lo honorable
Francesch Xambó, altre dels taulers, cullidors y
guardas del General de la vila de Granollers,
present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat libre y simplament per justas causas son
ànimo movents lo dit offici del altre dels taulers,
cullidors y guardas del General en mà y poder
de ses senyories, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer la dita renunciació y provehir lo
dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podian y
per capítols de cort los és lícit y permès. Present
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris, ciutadans de Barcelona. En aquest
die ses senyories anaren consistorialment en la

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1981.

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1982.
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llotja de la mar per a continuar los arrendaments de les bolles del General en la forma
acostumada.
665v

Dilluns, a XXII. En aquest die, constituïts personalment al punt de tres quarts per las vuit de la
tarda en presència del molt il·lustres Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
deputat real del General de Cathalunya, trobat
en lo fossar de Sant Jaume de la present ciutat,
los magnífichs Francesch Pons, notari públich
de Barcelona, procurador substituït del magnífich Francesch Joseph Fontana, també notari
públich de Barcelona, procurador ab bastant
poder per las cosas devall scritas del honorable
Jaume Mimó, obtenint lo offici de dressaner
del General en la present ciutat, com de la substitució de dit Francesch Rons consta ab acte rebut en poder de Antoni Joan Fitas, notari de
Barcelona lo die present, y de la constitució feta
per dit Mimó a dit Fontana consta ab acte rebut
en poder de Ramon Jaume Huguet, notari públich de Barcelona, a vont-y-sis de juliol, 1636,
en dit nom ha renunciat en mà y poder de dits
senyors deputat real lo dit offici que dit son
principal obté en favor de mossèn Francesch Joseph Fontana, notari públich de Barcelona, suplicant a sa senyoria fos servit admètrer-li la dita
renunciació y provehir lo dit offici en favor de
dit fontana attès dit offici és del antichs y dels
qui·s poden poden vèndrer y alienar. E lo dit
senyor deputat real respongué que admetia la
dita renunciació si y en quant per capítols de
Cort li era lícit y permès. Present per testimonis
Miquel Marquès, notari, Joseph Fita, scrivent, y
Joseph Rol, negociant. Y encontinent tots los
sobredits, constituïts casi al punt que tocaven
las vuit horas de la nit, en casa del molt il·lustre
senyor Rafel Antich, donsell, oÿdor militar situada en lo carrer // 666r // de la Porta Farrissa,
lo qual trobat en la sala de sa casa fonch feta de
la mateixa manera semblant renunciació com la
del senyor deputat real, lo qual respongué que
admetia aquella si y en quant podia y per capítols de Cort li era lícit y permès. Present per testimonis los sobredits. Y encontinent tots los sobredits, connstituïts a un quart per las nou,
tacot en casa del molt il·lustre senyor lo doctor
don Joseph Soler, canonge de la Santa Iglésia
de Urgell, trobat en studi de sa casa situada en
lo carrer de la carnisseria d’en Sorts, al qual per
mi dit Marquès, notari, a instància de dit Francesch Pons, en dit nom fonch feta la mateixa renunciació de dit offici, lo qual respongué que
admetia aquella si y en quant podia y per capítols de Cort li era lícit y permès. Presents per testimonis los sobredits. Y axí mateix encontinent
tocats dos quarts per las nou, constituïts en casa
del molt il·lustre senyor Francesch de Tamarit,
deputat militar, situada en lo carrer qui baixa de
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la devallada de Sant Miquel, qui va a la plassa
d’en Camprodó, lo qual trobat en una galeria
de sa casa li fonch explorat per mi dit Marquès
la dita renunciació a instància de dit Francesch
Pons, lo qual ha respost que admetia la dita renunciació si y en quant podia y per capítols de
cort li era lícit y permès. Presents per testimonis
los sobredits Y aprés, constituïts los sobredits en
presència del molt il·lustre senyor lo doctor Jaume Ferran, canonge de la Santa Iglésia de Urgell, oÿdors ecclesiàstic, trobat personalment en
la sala de sa casa la qual té en lo cantó del carrer
de Sant Honorat, junt la casa de la Deputació,
al qual és estada feta la dita renunciació cerca
dels tres quarts de las nou per no tocats, lo qual
ha respost que admetia la dita // 666v // renunciació si y en quant podrà y per capítols de Cort
los és lícit y permès. Present per testimonis los
sobredits. Y finalment, constituïts personalments tots los sobre dits en presència del molt
il·lustre senyor oÿdor real tocats los tres quarts
per las nou, trobat dins lo palau del rey y en un
dels stadis de dit palau, hont habita, al qual de la
mateixa manera a instancia de dit Pons en dit
nom és estada feta la dita renunciació de dit offici de dressaner en favor de dit Francesch Joseph Fontana, notari de Barcelona, lo qual ha
respost que admetia la dita renunciació si y en
quant podia y per capítols de Cort li era lícit y
permès. Present per testimonis los sobredits y
manant que lo present acte fos continuat en lo
present dietari.
En aquest mateix die, fonch feta extracció de
deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya, segons forma del cap.
de extraccions, en que foren testimonis los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: fra don Gispert Amat, abat de Sant Pau
de Galligants, lo doctor Bernat de Vilaseca, ardiaca de Andorra y canonge de Urgell, fra don
Juseph de Junyent, monjo de Sanct Cugat; per
lo estament militar, los senyors: don Francisco
Vilalba, mossèn Francesch Valls, mossèn Francesch ça Coromina; // 667r // per lo estament
real, los senyors: mossèn Joseph Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, micer Aleix Tristany,
micer Joseph Ferrer. Y axí en la solita y acostumada forma estrets los següents, deputat ecclesiàstich: don Bernat de Cardona, ardiaca major
y canonge de la Santa Iglésia de Gerona; deputat militar: lo senyor mossèn Francesch Sala de
Arenys, donsell; deputat real: lo senyor micer
Hierònym Pastor, ciutadà honrat de Leyda; oÿdor ecclesiàstich, lo senyor doctor Francesch
Gerona, canonge de la Sancta Iglésia de Leyda;
oÿdor militar, lo senyor micer Joan Amigant,
cavaller en la ciutat de Manresa populat; oÿdor
real: lo senyor micer Joseph Ferrer, ciutadà de
Barcelona.

668r

Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat a tenir conferència ab los
senyors conselers per los negocis de la província.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, considerant los serveys y treballs que Joseph Vellet, negociant ciutadà de
Barcelona, ha fets y presos en la present casa de
la Deputació, servint de ajudant de secretari en
la junta de hasienda que per ses senyories fou
anomenada en virtut de la resolució presa en los
brassos generals per apoder subvenir als gastos
de la guerra, a la qual assistí continuament ab
molt gran satisfacció y diligència, y desijant gratificar-lo de dits treballs y serveys, lo anomenen
y crean en scrivà de la fàbrica de la Dressana de
la present ciutat, lo qual de present vacca, ab lo
salari y emoluments prerrogatius y gràcies a dit
offici de scrivà de la fàbrica pertanyents y spectants, si y conforme lo tenia y obtenia lo últim
possessor de dit offici, la qual nominació sia duradora durant lo present estat de la província la
mera y libera voluntat de ses senyories y de sos
successors, y que per ço li sia donada possessió
de aquell ab la forma acostumada. En aquest
mateix dia anaren en la Seu al offici que·s cantava consistorialment, lo qual oÿren ab molt gran
attenció y devoció. // 668r // En aquest mateix
die vingueren en la present casa los senyors consellers per a tenir conferència ab los senyors deputats per negocis de la província.
Divendres, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
han firmada àpocha a Joan Francisco Ordano,
de la present ciutat, de dos-centas liuras per tantes en havia donades letras a Vicents Pasqual
major, parayre de la vila de Esparraguera, per
cambi ab Sebastià Cot, botiguer, de comanda
sobre Ambrosio Grosso, de la ciutat de Tarragona, ab lletra de 19 de desembre 1640, attès
que la dita quantitat és estada de consignada al
General per dit Pasqual, com a síndich de la vila
de Esparraguera per los gastos de la guerra,
consta de la consignació en lo llibre de deliberacions corrent, sots jornada de 22 de abril 1641.
Las quals de orde de ses senyories ha rebudes
comptants Joseph Ferrer, municioner de la present casa. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona. En aquest mateix die los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya
han firmada àpocha a Onoffre // 668v // Piquer y
Joan Boix, botiguers de teles, ciutadans de Barcelona, de cent liures per tantes en havian donades lletras a Vicents Pasquals major, parayre de
la vila de Esparraguera, per cambi a Sebastià
Cot, botiguer de comanda, sobre Gabriel Carbonell y Barthomeu Elias, de la ciutat de Tarra1187

gona, ab lletra de 19 de desembre 1640. La
qual quantitat és estada consignada al General
de Cathalunya per dit Pasqual, com a sínndich
de la vila de Esparaguera per gastos de la guerra,consta de la consignació en lo libre de deliberacions sots jornada de 22 de abril pròxim
passat de 1641. Las quals, de orde de ses senyories à rebudes Joseph Ferrer municioner de la
present ciutat. Presents per testimonis Miquel
Marquès y Hierònym Galí, notari.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals en la present casa,
las quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. No referirem a vostra
senyoria los successos de la província en nostron
trienni, per ésser notori a vostra senyoria que
desde son principi fins vuy // 669r // no·y ha hagut un dia de descans, perque trobarem ja en
los principis empenyada la contenció dels contrabandos que causà tant gran molèstia y gastos
a esta casa; després succehí la guerra de Salsas,
que fou causa de tantas contrafaccions causadas
per moltas cridas fetas per lo lochtinent de sa
magestat cathòlica contra las generals constitucions, privilegis y llibertats de aquest Principat y
comtats; y en la retirada de Salsas volgueren los
ministres reals fer los alotjaments a discrecció
dels soldats y a gastos de la província, de que se
originaren tantas desdichas, la captura del senyor deputat militar y retiro en la present casa
dels demés consistorials; y últimament la guerra
que ha tant temps tenim aquest Principat y
comtats. Ni tampoch referirem lo cuydado que
aquestas cosas nos han donat, ni los treballs que
havem suportat en lo discurs del trienni. Sols direm a vostra senyoria que no havem faltat per
nostra part a cosa que hajam judicat ser de beneffici de la província, no perdonant al treball,
aventurant moltas vegades las vidas axí entre
nosaltres mateixos assossegant motins y avalots,
com contra lo enemmich en Rosselló, Empurdà, Tarragona, Leyda, Martorell y en aquesta ciutat, ab tant grans fatigas que perdé en ellas
gloriosament la vida nostron condeputat y president, lo doctor y canonge Pau Claris; y és estat
miracle no haver-la tots perduda com ho és estat també patent lo haver deslliurada la província de las oppresions grans en que·s trobava y
amenassaven nostres enemichs, principalment
tenint tant gran falta de diners, que·s la mayor
que·y pot haver en negocis de guerra. Y regonexem, després de Déu, Nostre Senyor, déurer-se
tot a vostra senyoria, que ab tant gran fervor,
zel y puntualitat nos ha assistit ab tant acertades
resolucions. // 669v // Haviam desijat abans de
acabar nostron trienni vèurer restituïda nostra
pàtria en sa entera llibertat, rexessat lo enemich

[ 1641 ]

[ 1641 ]

d’ella, y que sa magestat chistianíssima, Déu lo
guarde, la hagué honrada ab sa real presència y
jurament. Però no és estat possible, lo que·ns
dexaria ab viu sentiment a no considerar resten
tals successors en los càrrechs de quins podem
promètrer que ab lo bon costat de vostra senyoria portaran las cosas de la província en lo estat
que tots desijam. En nosaltres encara que acabem los officis no acabarà may la afició y voluntat de servir a la pàtria y a vostra senyoria, qui en
totas occasions nos trobarà promptes al que per
beneffici d’ella y gust de vostra senyoria se serviran emplear-nos. En exequució de las resolucions de brassos de 23 y 26 de mars proppassat,
fetas en orde a la administració de la justícia, foren per vostra senyoria habilitats a quatre de
abril deu doctors que per nosaltres foren anomenats, sinch de la present ciutat y sinch de forasters, dels quals lo doctor micer Francesch
Llenas, que fonch anomenat per esta ciutat, y lo
doctor micer Hierònym Codina, que fonch
anomenat per foraster, se són escusats per justas
causas. Y axí, per cumplir lo número proposam
a vostra senyoria en loch de dit micer Francesch
Lenes lo doctor micer Francesch Vidal, fill d’esta ciutat, vuy assessor del General ja habilitat
per vostra senyoria, pus lo honra ab ditas deliberacions en lo exercisi de la justícia en la tercera
sala, lo qual acaba ara per acabar son sexenni de
la assessoria, en la qual ha servit ab grandíssima
satisfacció, axí en las moltas contencions hi ha
hagudas de son temps, y en particular en la de
contrabando, que hagué de guardar-se més de
deu mesos fora de sa casa en aquest temps, assistint-nos // 670r // sempre tots los dies en totas
las juntas sens faltar un punt, dexant los negocis
de sa casa per los del General y província, que és
estada la rahó principal que·ns ha obligat a diferir la nominació en dit loch, per no ésser rahó
que persona que ha servit ab tant gran satisfacció y tant per axò com per sas lletras mereix premis majors reste sens ell, tenint nosaltres ab què
premiar-lo.»

aqueix y majors puestos, y que lo senyor deputat real ha referit que tot lo temps que ha estat
en la ciutat de Leyda li ha sempre assistit en auditor general y és estat molt gran part de la
quiettut de aquella ciutat y frontera y que sa
senyoria fos servit votar-lo y honrar-lo en dit càrrech, lo qual encontinent fonch votat per escrutini; y acabat de votar fonch trobat hàbil per
a occupar dit càrrech de altre dels magnífichs
doctors de la província micer Onoffre Anglasil
de la ciutat de Leyda.
670v

La qual proposició oÿda y entesa per dits brassos, dit senyor conseller en cap prengué aquella
y se’n anà en casa de la present ciutat. Y al cap
de poch tornà, y aprés que fonch tornat encontinent dits senyors deputats y oÿdors, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, enomenà per la renunciació de dit micer Francesch Llenes de jutge de la província lo dit micer Francesch Vidal,
lo qual encontinent fonch votat per scrutini; y
acabat de votar fonch trobat hàbil per occupar
dit càrrech micer Francesch Vidal. Y aprés, en lo
altre loch del doctor micer Codina fonch anomenat lo doctor micer Onoffre Anglasill, doctor en drets de la ciutat de Balaguer, lo qual ha
molts anys és cathedràtich de la ciutat de Leyda,
en lo qual concorren letras y parts per occupar
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Dimars, a XXX. En aquest die, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories los
magnífichs micer Francesch Vidal y micer
Onoffre Anglasí, altres dels magnífichs doctors
del real consell de la província lo die de aÿr anomenats, juraren en mà y poder de ses senyories
de haver-se bé y lealment en lo exercisi y servey
de lurs officis respective, y oÿren sentència de
excomunicació ab la forma acostumada. En
aquest mateix die lo honorable Bernat Xammar,
burgès y notari de Vilafranca de Panadès, com a
procurador ab bastant poder de Joseph Xammar, prevere notari de la Deputació local del
General de dita vila y sa col·lecta, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Antoni Martí, notari públich de dita vila, a 15 de
mars 1637, com dit notari ab ses certificatòrias
letras en fa fe, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de notari y scrivà de la dita deputació local
del General de dita vila de Vilafranca del Panadès que dit principal obté libera y simplament, per justas causas lo ànimo de son principal movents, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notari. En aquest mateix die ses senyories manaren
continuar en lo present dietari la caució y obligació prestada per Joana // 671r // Pere Mando
per rahó del offici de receptor y cullidor de las
rendas, hasiendas y béns del patrimoni real en la
col·lecta de Puigcerdà, com largament està contenguda ab la lletra que està assí cusida de letra
A. En aquest mateix die, a instància del molt
il·lustre y reverent senyor lo doctor don Juseph
Soler, canonge de la Sancta Iglésia de Urgell, de
present deputat ecclesiàstich, fonch presentada
a las demés persones del consistori consistorialment estant en la sala del consistori per lo scrivà
major y secretari del General la scriptura del tenor següent:
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1982.

«Molt il·lustre senyor: A notícia de don Joseph
Soler, canonge de Urgell y prior de Sanct Pere
del Munt, vuy deputat ecclesiàstich, à pervingut
que vostra senyoria en lo die de aÿr, que
comptàvem als 30 del present mes de juliol, estant absent dit don Juseph del consistori, present emperò en la ciutat de Barcelona y casa de
la Deputació, se havian partit o per via de sort o
altrament havian disposat de dos officis de coadjutors ordinaris del racional vaccants, lo hu
per mort de mossèn talis Trulla y lo altre per
mort de talis Matxí, y com aquest acte ademés
de ser nul·lo cedesca en notable prejudici de dit
don Juseph Soler, per la preminència té de ser
deputat ecclesiàstich, y spectar-li a ell com als
demés consistorials lo haver de donar son vot en
qualsevol provisió de officis y qualsevols acts
consistorials, per ço, dient de nul·litat de dit
acte y altres qualsevols que se sien fets y fassen
sense cridar-la·y vostra senyoria interpelle, revoque dita proposició o repartiment de officis y
protesta per ells vostra senyoria com a particulars quexar-se devant // 671v // jutge competent
y proseseguir sa justícia non solum premisso verum omni meliori et presenter requirens notarius
etcètera».
La qual, legida per lo scrivà major en presència
del consistori y acabada aquella fonch respost
per dits senyors deputats y oÿdors que se aturaven lo temps de la constitució per a respondrer,
de quibus et cetera. Presents per testimonis Joseph Ferrer, municioner del General y Hierònym Serra, notari, ciutadans de Barcelona. E
aprés, al primer de agost, fonch feta y donada
en mans del scrivà major del General la resposta
següent:
«Los molt il·lustres senyors Francesch de Tamarit, Joseph Miquel Quintana, deputats militar y
real, y lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, Rafael Antich y Rafel Cerdà, oÿdors del
General, responent a una molt voluntària scrip-

tura a ses senyories presentada per lo doctor
don Juseph Soler, canonge de Urgell y prior de
Sant Pere del Munt y deputat ecclesiàstich, que
comença: «És noticia» et cètera, y acaba: «requirens notarius», diuen que, estant junts en lo
consistori los dits sis senyors tractant dels negocis de la casa de la Deputació y de particulars, y
fent relació los assessors de la casa de unas
sentèncias de satisfer-li de gastos y volent lo
consistori tractar de concordar aquells, requerí
de paraula lo dit don Juseph Soler a mossèn Antoni Joan Fita, scrivà major del General, que
continuàs en las deliberacions dels negocis que
aleshores se tractave, que dit don Juseph Soler
ere absent del consistori. Y en lo punt se alsà de
la cadira y se’n anà, y axí los senyors consistorials continuaren son exercisi // 672r // en oÿr als
que volgueren entrar en connsistori y en provehir officis vaccants y fen admiració que vulla
dit don Juseph Soler en un mateix temps ésser
ausent y present en lo consistori. Y axí los dits
senyors Tamarit, Quitana, Ferran, Antich y
Cerdà no consenten en lo pretestat per dit senyor don Juseph Soler, ans bé reprotestan contra d’ell de tots los gastos y despeses y de tot lo
que de dret poden y deven protestar, requerint
al notari que continue la present scriptura al peu
de la que dit senyor don Soler à donada, y que
no sie de aquella donada còpia sens inserta de
aquella de quibus et cetera. Presents per testimonis Joan Curús y Hierònym Serra, notari, ciutadans de Barcelona.»
Dimecres, a XXXI. En aquest die lo noble don
Henrrich de Semmanat ha firmada àpocha als
molt il·lustres deputats de un cavall pelroig que
li ha entregat lo senyor deputat ecclesiàstich
com a sobre intendent de los cavalls de la Deputació. Lo qual cavall era de musur de Sant Pol y
aportava una sella dolenta, sens fre ni estreps et
ideo et cetera, apocham et cetera. Testes Joannes
Curus, notarius, civis Barchinone, et Josephus
Fita, scriptor Barchinone.a

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1983.
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Dietari. Trienni MDCXXXXI

doctor en medicina, mossèn Miquel Garcia,
mercader.

Essent deputats y oÿdors: lo doctor don Bernat
de Cardona, ardiaca major y canonge de la santa Iglésia de Gerona; mossèn Francesch Sala, cavaller, en la vila de Arenysa domiciliat; micer
Hierònym Pastor, ciutadà honrat de Leyda.
Oÿdors de comptes: lo doctor Francesch Gerona, canonge de la santa Iglésia de Leyda; micer
Joan Amigant, cavaller, en Manresa populat;
micer Joseph Ferrer, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona. Scriba major Generalis Cathalonie
Antonius Joannes Fita, notarius publicus Barcinone.

Agost MDCXXXXI
1r

Dijous, al primer. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, novament extrets a vint-y-dos de
juliol pròxim passat, per lo trienni que comensa
lo die presentb.

2r

Divendres, a II. En aquest die se féu extracció
de visitadors del dit General en la forma ordinària y conforme disposició del capítol primer del
nou redrés de las Corts 1599, en presència dels
brassos. Y nou testimonis serviren de brassos y
foren los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, los senyors mestre Ciurana, canonge de
la santa Iglésia de Gerona; lo doctor Vicents
Prexens, cabiscol y canonge de la santa Iglésia
de Leyda; lo doctor Joseph Hierònym Besora,
canonge de la santa Iglésia de Leyda. Per lo estament militar, los senyors don Miquel de Cardona y Rocabertí, mossèn Francesch Puigjaner,
donzell, mossèn Joan Joseph Amigant, donzell.
// 2v // Per lo estament real, los senyors mossèn
Diego Bisbe Vidal, mossèn Francesch Huguet,
a. a continuació ratllat populat.
b. text inacabat.

Y encontinent que fonch, per Antoni Joan Fita,
notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del General, legit lo dit capítol de Cort
en presència de dits brassos, ses senyories donaren y entregaren a dit scrivà major un vot fet per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y doctors de la Audiència de la província,
acerca si ses senyories tenen obligació d’estar a
la habilitació o inhabilitació feta per los deputats predecesors lurs, lo qual vot manaren fos
continuat en lo present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los il·lustres deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General y doctors del consell de la província
aplicats infrascrits, si estan obligats ses senyories
precissament estar a la habilitat o inhabilitació
feta per la quinsena de las personas insiculades a
deputats y oÿdors per la extracció fahedora de
visitadors, attès que, per lo capítol 85 del nou
redrés del General de las Corts de 1599, és lo
judici limitat de la habilitació per aquell acte sol
de extracció de deputats y oÿdors, y en matèria
dels visitadors no disposa cosa alguna, havent
fet menció en lo capítol 1 de dit redrés de las
personas són inhàbils per a concórrer en la extracció de visitadors, y attès és aquell judici molt
diferent y distinch del primer, són de vot y parer
dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors infrascrits, no estar dits senyors deputats
obligats precisament estar a la habilitació o inhabilitació de ditas personas feta en aquell judici. Deuen, emperò, ditsa // 4r // deputats tenir
gran attindència a las personas fora(n)-s’i inhabilitades, per la concurrència del temps, gravedat de matèrias y enconvenients notables se podrian seguir, dexant-ho tot a la prudència y
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 7, pàg. 1984.
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discreció de sas senyorias. Josephus Fontanella,
assessor; de Malla, fisci Generalis advocatus; Ferran, assessor; Josephus Queralt, consulens; Chistophol Ginell, consulens; lo doctor Joan Batista
de Monjo, consulens; Franciscus Vidal, consulens».

General del trienni pròxim passat, y vehent que
la cosa està del tot exausta, sens un diner, y haver
de provehir lo exèrcit que té sobre Tarragona,
que no admet ninguna dilació, y desijant acudir a
una cosa y altra, han resolt anomenar sis persones
per vèurer si trobaran forma ab què la dita visita
se fassa ab lo menor gasto que.s puga, per a què.s
puga acudir a una cosa y altra, y foren anomenats
los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich,
los senyors fra don Jaume Meca, abat de Sant
Salvador de Breda; lo doctor Hierònym Roig,
sacristà major y canonge de la santa Iglésia de
Barcelona. // 5v // Per lo estament militar, los
senyors don Ramon de Guimerà; don Pedro Aymerich. Per lo estament real, los senyors Diego
Bisbe Vidal y Galceran Nebot.

Y encontinent, aprés de passat lo sobredit, fonch
feta la dita extracció, en la forma que·s sol fer la
de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors los següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich, los senyors mossèn Joan Miquel, canonge de la santa Iglésia de Elna; fra don Pau de
Àger, de l’hàbit de Sant Joan; lo doctor Joseph
Bosons, canonge de la santa Iglésia de Vich. Per
lo estament militar, los senyors mossèn Jaume
Ballaró; mossèn Joan Batista Rovira y Boldó;
mossèn Francesch Despujol. Per lo estament
real, los senyors mossèn Francesch Sala; // 4v //
lo doctor mossèn Epifanio Coll; mossèn Francesch Sangenís, ciutadà honrat de Barcelona.
Dissabte, a III. Trentasisenaa. En aquest die, ses
senyories, desijant que las cosas de la província
tingan los successos que tots desijan y imitant
sos passats, fan-y anomenar una Trentasisena de
personas de tots estaments, per a què, ab ella,
puga tractar y conferir las cosas concernents lo
beneffici de la província. Y axí, anomenaren los
següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich,
los senyors fra Miquel Salavardeny, abat de Sant
Miquel de Cuxà; fra don Jaume Meca, abat de
Sant Salvador de Breda; lo doctor Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona; lo doctor Pau del Rosso, degà y canonge de dita Seu; lo doctor Jaume Corts, ardiaca
de Santa Maria y canonge de Barcelona; lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa; lo
doctor Hierònym Besora, canonge de Leyda; lo
doctor don Miquel Sala, infarmer y canonge de
Tarragona; don Joachim Carbonell, canonge de
Barcelona; don Galceran Semmanat, canonge
de la dita Seu; lo abat de Sanctas Creus; fra don
Francisco Monpalau, camarer de Ripoll; lo doctor Jaume Pla, canonge de Gerona. Per lo estament militar, los senyors don Francisco Vilalba;
don Bernat Terel; // 5r // Domingo Moradell;
don Pedro Aymerich; don Anton Viader. Per lo
estament real, los senyors mossèn Joan Batista
Montfarb; Olsina, de Perpinyà; Antoni Martí,
síndich de Gerona.
En aquest mateix die, attinent y conciderant lo
gran gasto que ha de fer lo General en la visita
que se ha de ferc contra los deputats y officials del

En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, en Barcelona residints, lo real absent del consistori per sa
indisposició, ab intervenció dels senyors oÿdors
de comptes del dit General, enomenen, elegeixen y constitueixen a Jaume Congost y a Jaume
Salamó, notaris, per als dos officis de scrivants
peticioners supranumeraris. Los quals dos officis
tingan ab tots los honors, preheminències, guanys y profits, càrrechs ya obligacions als dits officis respective pertanyents durant lo estat present
de la província y lo beneplàcit, mera, y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, ab
què, abans de inmiscuhir-se en los exercicis de
dits officis, hagen de jurar, en mà y poder de la
persona a qui specta, de bé, fel y lealment haverse en los excerciscis y servey de dits officis respective y de observar las generals constitutions
de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos,
styls, pràtiques y costums de la província. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
E aprés, al nou de dits mes y any, los dits presents, en lo consistori de ses senyories, han prestat lo sòlit jurament en mà y poder del senyor
deputat ecclesiàstichb.
8r

En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, per medi del senyor de Argenson, una
carta de la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, la qual, aprés de legida, manaren
fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Als deputats del General del principat de Cathalunya.
Charíssims y bons amichs: Com lo que per ara és

a. interlineat al marge esquerre.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 23 mms.
c. a continuació repetit lo General en la visita que se ha de
fer.

1191

a. a continuació ratllat profits.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1984.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

de major importància per lo bé de vostres negocis que siau poderosament apojats y assistits de
nostres armes, també aquest és estat (nostre)
prinicipal cuydado fins ara, que fossen en estat
de ésser empleades útilment, tant per mar com
per terra, per vostres augments. Déu ha benehïdes nostres bones intencions per lo que toca a
d’axò ab senyalats successos, dels quals, en poch
temps, recullireu los fruyts que haveu esperats y
conexereu, de més en més, que nostra benevolència, en lo que us toca, és tal qual podeu esperar de nós.
En lo tocant als pactes y condicions presentades
de vostra part per vostres embaxadors, y que lo
senyor de Argenson nos ha enviats també, vos
avisarem lo més prest que haurem presa resolució de açò. Hauriam desijat poder-ho (fer) més
promptament, però los negocis sobrevinguts
no.ns han donat loch, los que nostres enemichs
nos han suscitats per aquestas parts, nos hi han
fet anar per donar-hi ordre, a hont nos servim
per governar nostre exèrcit, de nostre charíssim
y ben amat cusí, lo mariscal de Bresè, com de
persona en valor y prudència de qui tenim molt
particular confiansa.
Sa partida vers vosaltres s’és diferida sols de un
mes, ab lo qual haurem posats los negocis d’esta
frontera en bon orde. Remetem-nos al senyor
de Argenson de informar-vos més amplament
de la continuació de nostra benevolència y del
desig que tenim de donar-vos-ne provas perpètuas, juntament dels bons successos que nostres
exèrcits y de nostres col·legiats han tingut en
Alemanya. Nós no farem la present més larga
que per pregar a Déu que us tinga, charíssims e
bons amichs, en sa santa guarda. Scrita en
Rems, a 17 de juliol, 1641. Louis. Bauthiller.
Als deputats del General del principat de Cathalunya».
8v

Dimecres, a VII. En aquest die, per part del bras
militar, fonch presentada a ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo bras militar fa moltas
gràcias a Nostre Senyor de la mercè que li ha
feta en donar la sort a vostra senyoria per a regir
y governar la Generalitat de aquest principat de
Cahalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
prometent-se, de las parts y valor de vostra senyoria, la administració tal qual se podia y devia
desijar. Y axí, suplicar a sa Divina Magestat se
servesca donar a vostra senyoria en aquest càrrech molta salut y pròsperos y felices successos.
Y desijant lo dit bras continuar los officis en beneffici de la província que ha acostumat sempre
obrar, se offereix a vostra senyoria en lo que sie
1192

de son gust y servey y utilitat de la província,
que en tot assistirà y acudirà ab la puntualitat y
voluntat que experimentarà vostre senyoria en
las occasions se offeriran.
Y en conformitat de açò, havent entès en dit bras
que la nominació de assessor del General, feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
predecessors de vostra senyoria, en favor del canonge Jaume Ferran, és feta contra la disposició
del capítol 10 de las Corts de l’any 1553, per lo
rey don Phelip y lo emparador don Carlos, son
pare, en la vila de Monsó celebrades, en lo qual
està disposat de què ningú pot ser assessor del
dit General que no hage practicat com a doctor
sinch anys cumplits, y que ha de ser solempne
doctor. De la qual disposició, clarament se veu
que, per a poder ésser hu assessor del General,
ha de conèxer en ell tres requisists junts entre altres. Ço és, que sia doctor, que tinga molta
theòrica o sciència, perquè se puga dir solempne, y que tinga sinch anys cumplits de pràtiga.
Axí que no basta a hu que sia doctor y tinga pràtiga de sinch anys si li falta theòrica, perquè no
serà doctor solempne, ni li basta ésser doctor y
tenir theòrica si li falta la pràtiga de dit temps.
Y // 9r // encara que lo dit canonge Ferran tinga
parts molt bonas y suficients per a regir y governar altres càrrechs totavia, com los tres requisits
alt referits ningú los té, se fa naturalesa, sinó que
cada qual los acquireix ab sos studis y son treball, se té per cert que aquells no concórren en la
persona del dit canonge Ferran. Y si bé, en tot
temps, la dita ordinació de Corts precissament
obliga a lur observança, en lo temps present se
ha de conciderar molt més convenient, per haver los assessors de dit General de conèxer de totas les causes de la província en tercera instància
y de totes aquelles causes que los doctors de la
tercera sala en la Audiència Real conexian.
Y desijant dit bras que, per rahó de dita nominació de assessor y per no tenir aquell los requisits que la Cort General ha disposat, no vinga
algun dany a la província o als provincials en
particular, li ha aparegut que devia representarho a vostre senyoria per a què se servesca, acudint a la obligació que té, de provehir-hi lo remey convenient. Confiant de la prudència de
vostra senyoria que serà tal que, ab ell, restaran
las disposicions de Cort il·lesas y la província ab
lo degut servey».
A la qual embaxada, respongueren ses senyories
que mirarien lo paper y de la resolució que·s pendria sobre ell tornarian resposta a sa senyoria.
Dijous a VIII. En aquest die ses senyories anaren
en la Seu, a l’offici que.s celebrava per pregàries

9v

suplicant a Nostre Senyor Déu nos done victòria en traure lo enemich de Tarragona, que tant
importa a Cathalunya. Assistiren-hi los senyors
consellers de la present ciutat.

Dit die, dit Subirana ha reportada a dits senyors
deputats la resposta següent, de paraula. Li ha
feta dit senyor inquisidor, estant en son consistori:

Divendres a VIIII. En aquest die ses senyories
anaren en la costa de la mar per a continuar los
arrendaments de las bollas del General, que sos
passats no pogueren arrendar.

Que ell desija moltíssim servir y donar gust en
tot a ses senyories, y que desija acertar lo més
convenient per la pau y quietut pública. Emperò, que té entès, entre las parts menciona dit
recaudo, se ventila en lo civil de dita Santa Inquisició una causa acerca del que diu dit recaudo. L’estat de la qual no pot saber ara promptament per ésser fora ciutat Joseph Ribera, scrivà
de aquella, al qual està aguardant de die en dia.
Y que, en ésser vingut dit Ribera, ell donarà resposta a ses senyories acerca dites coses.

En aquest mateix die ses senyories enviaren al
senyor inquisidor Abat lo recaudo següent:
«Divendres, als VIIII de agost, MDCXXXXI.
Fonch reportat al senyor inquisidor Abat en son
consistori, per manament de ses senyories, lo
recaudo següent. Lo ha reportat Miquel Subirana, causídich, qui serveix lo offici de procurador
fiscal del General de Cathalunya, per indisposició de Francesch Fita, notari de Barcelona.

10v

Molt il·lustre senyor: Lo síndich de la universitat
de las Panellas, del bisbat de Urgell, ha presentada una suplicació en la Audiència de aquest
Principat. Deduhint que aquella universitat està
en quieta y pacífica pocessió, seu quasi, de prohibir que en son terme pastura bestiar algú y de
penyorar los qui voluntàriament n’i entren, y
que Jacinto Novell, pagès de Castellsera, no
dubta fer pasturar son bestiar en son terme, y
que, com ha familiar que diu és del Sanct Offici,
firmar de dret al balle y jurats de dita universitat
en lo tribunal de vostra senyoria, de qui ha obtingut letres contra aquells manant-los restituescan un cap // 10r // de bestiar en lo valor
que dits balle y jurats li penyoraren, y que no inquieten dit Novell, ans, si cosa contra ell pretenen, compareguen devant ses senyories.
Y nos han suplicat que fossen despedides letres
dirigides a vostra senyoria perquè revocàs,
cassàs i anul·làs las ditas letras despedides contra
dit balle y jurats. Y en cas de recusació, comparagués vostra senyoria en nostra Audiència per a
informar las causas té per dexar-ho de fer, firmant de dret en dita Audiència. Y no obstant
dita suplicació és conforme a nostres constitucions, capítols de Cort, styls y usos de aquest
Principat, desijant tota quietut y correspondència, nos ha aparegut reportar a vostra senyoria lo
sobredit, per a què.s servesca vostra senyoria
conciderar són citats de nostra jurisdicció y
exemps de la de vostra senyoria, y nos specta la
declaració de qualsevol competència de jurisdicció entre parts suscitada, procurant evitar los
disgusts poden succehir, que del bon zel ha
mostrat sempre vostra senyoria en conservació
de la pau pública, speram remetrà al<s> sobredit als jutges competents».
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Dissabte a X. En aquest die ses senyories, per
medi del noble don Pedro Aymerich Cruÿlles y
de Santa Pau y Joseph de Urrea, ciutadà honrat
de Barcelona, enviaren al molt il·lustre bras militar la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Los deputats de Cathalunya estiman molt a vostre senyoria lo contento ha amostrat tenir de la sort Nostre Senyor estat servit donar-los y la offerta los fa ab la
embaxada que reportaren Francesch de Vilamala y Conangles, don Francisco Vilalba y Francisco Vila, y confian que sa Divina Magestat,
que·ls ha posats en los càrrechs, los donarà los
alientos són menester en aquestos temps. Assegurant a vostra senyoria que ells, per sa part, no
faltaran a tot lo que serà de major servey de las
magestats divina y humana y en beneffici de la
província, a la qual tenen consegrades ses vides,
per a sempre que convinga.
En lo de la assessoria que sos predecessors feren
en persona del doctor y canonge Jaume Ferran,
que vostra senyoria diu, ab dita embaxada, diu
ésser contra disposició del capítol 10 de las
Corts de l’any 1553, dits deputats, en lo principi de son càrrech, lo trobaren en pocessió de
dita assessoria sens contradicció alguna. De la
qual, segons disposició de las generals constitucions de Cathalunya, no pot ser despullat sens
conexensa de causa o en la visita, que és lo judici competent per a conèxer si dits sos predecessors contraferen, en dita provisió, al capítol 10
devant ses senyories a instància del fisch y, axí,
no han pogut dits deputats obrar extrajudicialment cosa alguna. Y offereixen a vostra senyoria
que estaran sempre molt attents en totas matèrias a la observança de las generals constitucions
de Cathalunya, a capítols y actes de Corts, usos
y styls de la present casaa».
a. a continuació una acta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1985.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

13r

per dita rahó, vindran a la província molts danys irreparables.

Diumenge, a XI. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per tractar los negocis
de la província.

Las quals cosas, conciderades sens aguardar lo
judici de la visita sobre la querela, en ella fahedora, contra los predecessors de vostres senyories per haver feta dita provisió, hoy deu vostra
senyoria ordenar a son procurador fiscal, y encontinent, per la dita rahó, introduesca contra
dit Ferran causa. Y penjant dita causa per facilitar la declaració de aquella y, altrament, per prevenir a dits danys irreparables, deu ésser dit Ferran suspès de dit offici de assessor y altra, que
tinga las qualitats necessàrias, posat per vostres
senyories en dit loch. O, si a vostres senyories
aparexerà millor, lo dit fet se pot proposar en
los brassos generals, perquè, si bé en ells, virtualment, se anomenaren los assessors que aleshores eran, però no.s pot dir que sia abonat dit
Ferran ni altre assessor esdevenidor, almenys no
tenint las qualitats necessàrias segons capítols
de Cort.

Dilluns, a XII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
molt reverent senyor Miquel Joan Osona, doctor en theologia y canonge de la Seu de Barcelona, com a procurador ab bastant poder del
molt reverent senyor Joseph Bojons, prevere,
doctor en drets, canonge de la sancta Iglésia de
Vic, hu dels visitadors extrets a dos del corrent
per lo estament ecclesiàstich, com de la procura
consta ab acte rebut en dita ciutat a sis del present y corrent mes de agost per Francesch Serrahima, notari públich de dita ciutat, com dit
notari, ab ses certificatòrias lletras, ne fa fe en
dit nom, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit càrrech de visitador.
En lo qual, dit son principal, com és dit, fonch
extret a dos del corrent, per justas causas lo
ànim de son principal movents, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y fer altra extracció en son loch, que
dit son principal ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en
quant podian y per capítol de Cort los era lícit y
permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.

Y axí lo dit bras militar ho suplica a vostres senyories, desijant summament laa // 15r // observança del que en Corts generals està disposat y
la indempnitut de tota la província, acudint en
assò a la obligació té en casos de contrafaccions
de notificar aquellas a vostres senyories y, quant
menester sie, requirir y protestar per a què, per
pacte de vostra senyoria, se fassan las diligèncias
degudes, majorment en cas present, que lo reparo del que·s tracta està en mà de vostra senyoria. De qui confia que, axí, en aquest particular
com en lo demés, acudirà a la obligació té, sens
interpellacions ni requestas».

En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, de part del molt il·lustre bras militar, la
embaxada devall // 13v // scrita, la qual fonch reportada per don Francisco Vilalba, Francesch
de Vilamala y Conangles y Francisco Vila, la
qual explicaren de paraula y aprés donaren en
scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo bras militar, en orde al que per vostres senyories se li ha respost,
que lo canonge Ferran no pot ésser despullat
de la pocessió de offici de assessor sens conexensa de causa, representa a vostres senyories
dos cosas. La una, que la dita causa se pot fer y
despedir ab molta brevedat, per haver-se tant
solament de vèurer en ella si dit canonge és
doctor solempne y si ha practicat com ha doctor sinch anys cumplits. L’altra, que havent de
conèxer vuy los assessors del General no sols
de las causas tocants al consistori de vostres
senyories, sinó també de totas las causas de la
província, de las quals, en temps de la jurisdicció real, conexian los doctors de la tercera sala,
moltes de les quals són peremptòrias, sens tenir remey de apel·lació o suplicació, si lo dit
Ferran exerceix lo dit offici de assessor sens tenir las qualitats necessàrias, se ha de témer que,

La qual embaxada manaren legir al scrivà major
y, llegida, respongueren a dits senyors embaxadors que consultarian lo paper, y de la resolució
se pendria sobre d’ell ne farian sabidor al dit
molt il·lustre bras militar.
En aquest mateix die, ses senyories anaren en la
costa de la mar de la present ciutat per a continuar lo arrendament de las bollas.
En aquest die, constituït personalment etc. Inseratur signata litera A.
15v
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Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories,
per medi de Francesch Joan de Vergós, donsell,
enviaren al molt il·lustre bras militar la embaxada devall scrita, contenint la resposta que ses
senyories feyen a la embaxada que, per part de
dit bras militar, los era estada feta a dotse del
corrent, la qual és del tenor següent:
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1985.

«Molts il·lustre senyor: Estiman los deputats en
lo que·s rahó la advertència los ha fet vostra senyoria en la última embaxada, que per part de
vostra senyoria se·ls fou reportada per don
Francisco Vilalba, Joan Francesc de Vilamala y
Conangles y Francisco Vila y, axí mateix, las que
per part de vostra senyoria los ha donat de paraula lo síndich de vostra senyoria. Assegurant a
vostra senyoria que, ara y en tot temps, estaran
molt attents los deputats a tot lo que per vostra
senyoria los serà advertit. Y que, en lo que pertoca a la observança de las generals constitucions, capítols y actes de Corts, privilegis y libertats de la pàtria, estaran sempre vigilants. Y
que, en estas matèrias y en las demés que incumbiran la obligació de son offici, procuraran
donar tota satisfacció, y que vostra senyoria la
tinga de lurs accions. Y en exequució del que
vostra senyoria és estat servit de pressentar-los,
han ordenat al advocat y procurador fiscals de la
present casa formassen, com han format, causa
devant ses senyories contra lo doctor Jaume Ferran, en orde a la provisió de assessor per los deputats y oÿdors, sos predecessors, feta en sa persona, y que dita causa la manaran prosseguir per
los tèrmens de justícia».
E aprés tornat, dit senyor Vergós referí a ses
senyories com ell havia reportada la dita embaxada al dit molt il·lustre bras militar.
16r

En aquest mateix die, entre tres y quatre hore
de la tarda, los senyors visitadors, exceptat los
senyors fra don Pau de Àger, de l’hàbit de Sant
Joan, que·s trobava en Malta, y los doctors Joseph Bojons, canonge de Vich, qui havia renunciat, se juntaren en la sala dels reys de la present
casa per prestar lo sòlit jurament y oÿr sentència
de excomunicació. Y estigueren assentats, ço és,
los senyors deputats y oÿdors en forma de bras,
y lo vicari general a mà dreta del senyor deputat
ecclesiàstic, de a l’altra part del banch, y aprés lo
regent la Vegueria de Barcelona. Y aprés los dits
senyors visitadors, ço és, un ecclesiàstic, un militar y un real, per antiquitat. Y aprés de legit lo
capítol primer del nou redrés de las Corts 1591,
encontinent, los dits senyors visitadors juraren
en mà y poder de ses senyories, ab la forma
acostumada, y oÿren la sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada, del tenor següent:
«Nos, Michael Joannes Boldo, canonicus Ecclesie
Barcinone, officialis et vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo domino barcinonense episcopo, monemus vos admodum illustres dominos Joannem Miquel, canonicum
Ecclesie Elnensis, Jacobum Ballaro, Joannem
Baptista Rovira y Boldo, Franciscum Despujol,
domicellos, Franciscum Sala, Epifanium Coll,
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utriusque iuris decretis doctor, et Franciscum
Sangenis, civem honoratum Barcinone, personas
iuxta formam capituli primi nove reformacionis
extractas in visitatores Generalis principatu
Cathalonie pro triennio proxime elapso, hic presentes, pro primo, secundo, tercio et peremptoris
terminis et monicionibus, quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu munere visitatores, quovis amore, rancore pospositis sed solum
Deum et conciencias vestras intuendo et pro his
auditis escomunicacionis sentenciam, quam in
vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes in dotrina // 16v // canonica monicione premisssa fecimus et promulgamus in his
scriptis».
Y encontinent, fonch feta extracció de jutges
dels processos, en la mateixa forma que·s solen
fer las dites extraccions, conforme disposició del
dit capítol primer del nou redrés, en què foren
extrets los següents. Y per quant no y havia sinó
un ecclesiàstich, no fonch posat en urna y, per
consegüent, tocar-li lo ser jutge dels processos,
que fonch lo reverent mossèn Joan Miquel, canonge de Elna.
Per lo estament militar fonch extret lo senyor
mossèn Francesch Despujol. Per lo estament
real, lo senyor mossèn Francesc Sala, de la ciutat
de Balaguer. Lo qual, encontinent, se alsà y suplicà a ses senyories fossen servits traure-ne altre, que a ell li era impossible poder assistir en la
present ciutat, per tenir negocis precissos en sa
casa, y era forsós haver-se’n de tornar ara de
present. Y ses senyories, inseguint los exemplars, encontinent, fonch feta altra extracció y
fonch extret mossèn Epifanio Coll, ciutadà de
Barcelona.
Dissabte, a XVII. En aquest die se féu extracció
de visitador de General en la forma ordinària,
per no haver comparegut fra don Pau de Àger,
de l’hàbit de Sanct Joan, que·s troba en Malta, y per haver renunciat lo doctor Joseph Bojons, canonge de Vich, conforme disposició del
capítol primer del nou redrés en presència dels
brassos y de nou testimonis. Los quals testimonis serviren de brassos y són los següents,
ço és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors lo doctor Vicents Prexen, cabiscol y canonge de la Seu
de Lleyda; // 17r // don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona; lo doctor Francesch Puig,
canonge de Tortosa. Per lo estament militar, los
senyors don Vicents Magarola, don Miquel de
Cardona, Galceran Cahorts y de Soler. Per lo
estament real, los senyors Joseph Miquel Quintana, mossèn Francesch Claris, Miquel Garcia,
mercader.

[ 1641 ]
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Y encontinent, fonch feta extracció en la forma
que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors, dels qui faltaven per lo bras
ecclesiàstich, los següents: lo doctor Barthomeu
Viver, sacristà y canonge de la santa Iglésia de
Urgell; lo doctor Pere Joan Albert, ardiaca, canonge de la santa Iglésia de Gerona.
En aquest die, constituït personalment lo magnífich Joseph de Urrea, racional de la present
casa, en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com lo doctor Joseph Romaguera, servint lo offici de sobrecullidor del
General de la part de levant, en virtut de licència
de ses senyories, ha comptada y pagada la terça
de juliol, agost y setembre 1640, acceptat los
llibres de tota la col·lecta de la taula de Perpinyà
y los llibres de la taula de la vila de Roses, per estar occupades dites taules dels enemichs. La
qual relació manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel
Marquès y Hierònym Galí, notaris.
17v

En aquest mateix die, ses senyories juntaren los
brassos generals, inseguint la forma de sos predecessors, los quals foren molt copiosos y cridats
a so de campana. Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En los primers dies de
nostron trienni, conciderant quant exausta està
la present casa y los grans gastos acostuman de
fer las visitas en altres triennis, als quals és impossible poder acudir, juntarem la junta de
trenta-sis persones, en la qual se resolgué se’n
anomenassen sis, dos de cada estament, perquè
vessen ab lo manco gasto què·s poria fer. Les
quals feren lo paper que·s legirà a vostra senyoria que, reportat a la mateixa junta de trenta-sis,
prevalgué que primer se’n donàs rahó als visitadors y després se reportàs en brassos. Y lo die
de aÿr, després de haver jurat dits visitadors, los
donarem còpia de dit paper hi·ls pregarem fossen sevits ajustar-se al contingut en ell, los
quals offeriren ajustar-s’i en tot lo que·ls fos
possible.
Proposam ara a vostra senyoria per a què·l sensuri y veja si està ajustat segons la occurrència
del temps. També proposam a vostra senyoria
los gastos grans suportam per occasió de la
guerra, als quals no sabem com acudir, perquè
havema trobada esta casa sens un diner. Suplicam a vostra senyoria nos fassa mercè conciderar que dits gastos no·s posen dexar y vèurer
quin camí hi hauria perquè poguessem occórrer
a esta necesitat, y que tant en lo cap de la visita
a. havem interlineat.
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com en aquest últim resolguen lo que·ls aparexerà més convenient».
Encontinent, y com dit molt il·lustrea senyor
deputat ecclesiàstich hagué publicada dita proposició, manà a mi, scrivà major, llegir aquella
juntament ab lo paper en ella mencionat, y llegida ab veu alta, ab la forma acostumada, la dita
proposició. Y aprés de legida, encontinent, se
alsà mossèn Sebastià de Miralles, donzell, com a
síndich del molt il·lustre bras militar, qui assisti<ti>a en dits brassos, lo qual donà en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstichb // 23r // la
scriptura devall scrita, suplicant al consistori fos
servit donar licència al scrivà major per a què ab
alta veu legís dita scriptura, la qual encontinent
fonch llegida en presència de dits brassos. La
qual scriptura és del tenor següent:
«Molt il.ustre senyor: Per part del bras militar se
han fetas diferents embaxadas al consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, notificant-los
que la provisió de l’offici de assessor del General,
feta per los predecessors de sa senyoria en persona del canonge Jaume Ferran, era contra expressa disposició del capítol 10 de las Corts de l’any
1553. Lo qual, expressament disposa que lo dit
assessor hage de ser doctor solempne y ha de tenir sinch anys cumplits de pràtiga com a doctor,
los quals requisits no concorran en persona de
dit Ferran. Y, per consegüent, se suplicava que,
haguda per nul·la ditac provisió, fos provehit altre per dit offici. Y encara que, per part de dits deputats, se ha respost que se haja format causa en
son consistori, instant lo procurador fiscal contra
dit Ferran, no per so se ha al dit fet degudament
procehit, per tres rahons principals.
La primera, perquè se ha introduït una causa
plenària, citant-lo ab termini de vint y sis dies,
sens demanar suspensió durant la causa ni offerir de prompte informació perquè constàs que
no concorren en dit Ferran theòrica y pràtiga,
que són los requisits que vol lo capítol 10 de las
Corts de l’any 1553, perquè en virtut d’ella se
provehís dita suspensió, lo que era precissament
necessari, attès la naturalesa de la causa y los perills y danys se concideran en la tardania de la
expedició d’ella.
La segona rahó, perquè devia sa senyoria en los
exercicis de dit offici de assessor admètrer a dit
Ferran com lo admet, fins que per justícia sia
declarat, no obstant la constitució, “Nós e officials nostres”, en lo títol “De violència y restitua. a continuació ratllat bras.
b. a continuació dues relacions i una carta transcrites a
l’Apèndix 7, pàgs. 1985-1987.
c. a continuació ratllat suplicació.

ció de despullats”, y altres qualsevol que no tenen loch en lo present, // 23v // y axí, perquè las
ditas disposicions y contra lleys de la terra fets,
que a notòrio són nul·los y no produexen algun
effecte manutenible, per se tenir en opòsit la resistència de la ley offesa y violada, com també
perquè ditas y altres constitucions no possehexen en officials de jurisdicció, los quals poden
esser suspesos y impedits de l’exercici de jurisdicció ex causa nota et ex processu informativo et
ex officio ad meram voluntatem superioris, fins
se conegue per justícia. Y així la suspensió se pot
fer sense coneguda de causa que hage menester
citació de l’official, y així se serva y guarda en
Cathalunya, y al present cas se deu guardar per
concórrer major causa y poder-se seguir majors
danys y inconvenients per la pública utilitat. Altrament, seria permetre y consentir lo consistori
dels senyors deputats, tàcitament, la offensa
contra fasció que·s fa a dita ley contra la obligació de sos officis. Y lo que pijor és, quants actes
de jurisdicció faria dit canonge Ferran serian
nul·los y se haurian de revocar en notabilíssim
dany de la república y parts interesades.

acudir dit die de dilluns, quan la campana tocarà.
Y aprés que fonch publicada dita porrogació, lo
dit Sebastià de Miralles, com a síndich demuntdit, féu la protesta següent: que, en rahó de la
porrogació feta dels presents brassos per dits
senyors deputats, protesta que, fins per dits
brasssos se haurà presa ressolució sobre lo contingut en dita suplicació, per ell com a síndich
demuntdit presentada, no se innove cosa en
presència del deduït en dita suplicació. Altrament, deu de nul·litat de tot lo lícit de protestar
protesta. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de
Barcelona.
24v

La tercera rahó, perquè, per a conèxer dit Ferran de les causes de les quals en temps de la jurisdicció real conexian los doctors de la tercera
sala, necessita de la aprobació y abono dels brassos generals, constant expressament de lur voluntat, que fonch que tots los doctors de la Audiència provincial fossen votats per scrutini,
excepte los assessors que leshores eren, los quals
aprovà per conèxer-los y saber ja qui eren. Y axí
dita approbació no·s pot estèndrer als sdevenidors, majorment estant la província convocada.
Y encara que la pretesa pocessió de dit Ferran en
dit offici de assessor fos manutenible, lo que·s
nega per las rahons ja ditas, és cert que no la té,
ni pot lo consistori dels senyors deputats
permètrer la prenga de las ditas causas y cosas
tocants a la Audiència Provincial, com sie de
dret que la pocessió de un article no sé inferior
pocessió // 24r // de altre article. Per tant y altrament, suplica a vostra senyoria lo síndich del dit
bras militar sian servits instar als molt il·lustres
senyors deputats proposen lo dit fet, conforme
se’ls és estat representat ab les embaxades fetes
per part de dit bras y ab una scriptura donada al
dia present. Y en cas de recusació, si ha haguda
la present y dita scriptura per proposició, a effecte de que los brassos pugan desliberar los
més convenient en servey de Déu y benefici de
la província».
La qual scriptura legida, encontinent ses senyories manaren a dit scrivà major publicar ab alta
veu com ses senyories porrogaven los presents
brassos per a dilluns pròxim a les tres horas de la
tarda, suplicant als present brassos fossen servits
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Dilluns, a XVIIII. En aquest die, entre tres y quatre horas de la tarda, ses senyories juntaren los
brassos generals, los quals lo die de dissapte
eran estats porrogats per lo punt y hora present.
En los quals, foren tornats a llegir tots los papers legits lo die de aÿr y també, de nou, fonch
feta la proposició següent, a més de la fetaa en
primer loch, y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Després de la última
junta de brassos tinguts lo die de dissabte, la
qual se porrogà per lo die de vuy, juntàrem lo
consell de Hasienda de moltas personas ricas de
la present ciutat, a las que representàrem, per
no pèrdrer temps, la extrema necessitat en què·s
trobava aquesta casa y los gastos inexcusables de
la guerra y que per a cumplir la manlleuta de las
trescentas mília liures, demanant-y a uns y altres
tinguessen a bé esforsar-se en dexar, en la mateixa forma dels demés, algunas quantitats conciderables per a poder acudir a la defensa comuna. Molts de dita junta, vehent la necessitat,
prometeren ajudar ab algunas quantitats conciderables certas; altres, que farian tot lo que podrian y altres que no prometeren una cosa ni altra. Proposam-ho tot a vostra senyoria per a què
se servesca vèurer ab estos últims com nos havem de aportar per a poder acertar lo que desijam, que·s lo major servey de la província.
També representam a vostra senyoria, ajustant
al que proposàrem dissabte acerca dels gastos de
la visita, que algunas personas zelosas del bé de
la província y que saben quant exausta està esta
casa, han advertit que seria convenient porrogar
la visita o, al manco, pagar per ara tant solament
los gastos se hauran de fer de prompte per a instruhir los processos, que serà molta cosa, y porrogar los demés // 25r // se hauran de fer en los
salaris dels visitadors y officials de la visita, pus
a. a continuació repetit la proposició següent a demés de la
feta.
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lo capítol obliga sols altres dels processsos fer
continua residència en esta ciutat y los demés
poden estar ausents d’ella fins als útims tres mesos de votar las causas. Legirà’s finalment a vostra senyoria una carta havem rebuda del senyor
de Argenson perquè estigan informats del siti
de Tarragona».
La qual proposició legida, dit senyor deputat
ecclesiàstich digué ab alta veu que, en quant al
negoci que instava lo molt il·lustre bras militar
contra lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell, assessor del General, deya com, lo die present, en la matinada, dit doctor Jaume Ferran
havia renunciat, en mà y poder del consistori, lo
dit offici de assessor del General que ell obtenia,
la qual renunciació està continuada en lo present dietari.
Y encontinent, legidas ditas proposicions y papers, lo senyor conseller en cap prengué còpia
de aquells y se’n anà en casa de la ciutat per a
consultar aquells ab sos companys. Y al cap de
una hora, dit senyor conseller tornà y aportà
son vot en scrits, lo qual fou llegit en presència
de dits brassos y, encontinent, anant votant los
senyors de dita Junta y corrent alguns vots diferents a petició de dit bras general, attès era molt
de nit y algunas personas de dit bras se n’eren
anades y las matèrias eran de molta concideració
y importància, suplicaren a dits senyors deputats fossen servits porrogar los dits brassos generals per a lo endemà de matí a les nou hores.
Y dits senyors deputats, encontinent, manaren
al scrivà major publicàs dita porrogació per lo
endemà de matí a les nou hores, quant la campana assenyalara, y axí fonch publicada dita porrogació, encontinent, per dit scrivà major ab la
forma acostu- // 25v // mada.
Lo endemà als XX de dit mes de agost, ses senyories, en la matinada, juntaren los dits brassos
generals porrogats del die de aÿr, en los quals
foren tornats a llegir tots los dits papers y los
vots que anaven corrent y, tot llegit, en presència de dits brassos, se anaren continuant los vots
y, acabats tots de votar, aconsellaren a ses senyories lo següent:

poden fer bé la visita, que per ço se’ls done, de
més a més, los salaris que importan dits quatre
officials, conforme als salaris dels altres respectius, sens poder, en ninguna manera, gastar
més. Y que, de la resolució que pendrà sobre dit
fet, se notifique als visitadors, per a què aquells
guarden y observen dita ressolució. Y si contradiuen dits visitadors al sobredit, torni sa senyoria ajuntar brassos y donar-ne rahó en ells.
Y en lo que toca al segon capítol, que és dels arbitres de procurar diners, que procuren ses senyories dels senyors deputats, en primer loch, cobrar los dèbits del General, en què han de fer
totas las diligèncias possibles, procehint ab capturas de persones, assenyaladament en aquelles
que.y ha sobrecehiment de dones, que fan la
exacció, no sols dificultosa, però encara impossible.
Secundo. Que·s continue la diligència de la
manlleuta, no sols en la present ciutat, però encara fora d’ella, enviant persona o persones que
tenen diners los dexen a censal, fent-los a saber
// 26r // la seguretat de dits censals, per haver-hi
obligació de la Ciutat y Diputació. Y que en la
present ciutat procuren per tots los camins possibles y persuasions necessàries, que los que puguen ajuden d’esta manera a la necessitat present.
Tercio. Que procuren en cobrar les tatxes fetas
axí dins la present ciutat com fora d’ella, que·s
diu importen moltas quantitats. Y si després de
fetas les diligències no·s poden cobrar, que publiquen en altres brassos las personas que no
hauran pagat, perquè los brasssos y fassen la
compulsió necessària.
Quarto. Que dits senyors deputats procuren retrinxar gastos, que per ventura n’i ha molts de
supèrfluos, fora del que disposan los capítols de
Cort en matèria de gastar les pecúnies del General.
Quinto. Quant a la carta del senyor de Argenson, que sa senyoria dels senyors deputats sien
servits tenir conferència ab la ciutat perquè·s
puga premeditar lo que·s deu fer acerca del contengut en ella.

«Resolució de dits brassos.
Que en lo que toca a la visita, se estigue en tot y
per tot al paper fet per los commissaris y aprobat<s> per la Trentasisena y, per quant en lo paper donat per los visitadors se diu haver menester, a més dels officials continguts en lo paper
de la Trentasisena, un ajudant de assessor, dos
portalers y un calculador y no és just donar occasió que·s quexen que, per falta de officials, no
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En aquest mateix die, lo molt il·lustre reverent
senyor doctor Jaume Ferran, canonge de la santa Iglésia de Urgell, altre dels magnífichs assessors del General, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, havent renunciat en
mà y poder de ses senyories, líbera y simplament, lo dit càrrech y offici de assessor, per justas causas son ànimo movents, suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita re-

nunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista, que.u rebrà de
la mà de ses senyories a singular favor y mercè.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podian y per capítol de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Jaume Damians, ciutadà honrat de
Barcelona, y Hierònym Serra, notari.
26v

Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de las bollas
del General que no estaven arrendades.
En aquest die, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, lo molt il·lustre senyor lo doctor Barthomeu Viver, sacristà y canonge de la santa Iglésia de Urgell, altre dels visitadors del General, extret a 17 del corrent per
lo estament ecclesiàstich, juntament ab lo doctor Pere Joan Albert, ardiaca y canonge de la
santa Iglésia de Gerona, per los que havian renunciat, insta lo sòlit y acostumat jurament de
bé y lealment haver-se en lo exercisci de visitador. Y oÿ sentència de excomunicació, la qual li
fonch promulgada del tenor següent:
«Nos Michael Joannes Boldo, canonicus Ecclesie
Barcinone, officialis et vicarius generalis pro
admodum illustri et reverendissimo domino Barcinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustrem et reverendum dominum doctorem Bartholomeum Viver, sacristam maiorem et canonicum
Ecclesie Urgellensis, personam juxta forma capituli primi nova reformacionis extractum in visitatorem Generalis principatus Cathalonie pro
triennio proxime elapso, propter renunciacionem
doctoris Jacobi Bojons, canonici Ecclesie // 27r //
vicensis, hic presentem, pro primo, secundo, tercio
et peremptorio terminis et monicionibus quatenus
bene et legaliter vos habetis in dicto officio seu munere visitatoris, quovis amore et rancore postpositis
sed solum Déu et concienciam vestram intuendo et
pro his auditis excomunicacionis sentenciam
quam in vos contra facientem seu contra facientes
in hac canonica monicione premissa fecimusa et
promulgamus in his scriptis».
Dijous, a XXII. En aquest die vingué nova a ses
senyories com dimars, a vint del corrent aparegué, a la matinada la armada del rey cathòlic devant Salou per a donar socorro als assitiats per
nostre exèrcit dins Tarragona. La qual, estava
assitiada per mar y terra quatre mesos havia, poc
més o manco. La qual armada consistia ab trenta-sis naus grossas y trenta-y-sis galeras y quaranta-sinch barcas carregades de provisions que
aportaven en destra. Y com lo enemich vingué

ab vent en popa molt puxant, nostra armada naval volgué pèndrer lo vent per mesclar-se ab lo
enemich. Emperò, com lo vent fos gros, no pogué y axí se anà retirant, presentant batalla al
enemich, al que la almiranta, a hont anava lo
senyor arcabisbe de Burdeus, general de nostra
armada, fonch envestida per totas las trenta-sis
galeras y sis vaxells grossos de l’enemich. Y ella
se tornà tant bé que, no obstant que no pogué
pelear sinó de un costat, disparà setcentas pessas
de artilleria y féu alto, de tal manera que de nostra armada no pelearen sinó quatre vaxells, que
los demés, ni galeres pogueren pèndrer lo vent,
per ser tan fort. Y en aquest endemig, entraren
en dit port de Tarragona les dites quarantasinch barques carregades // 27v // de provissions. Causà esta nova notable desconsuelo a la
província, perquè, al temps que per horas
aguardaven lo rendiment, fonch socorreguda y
nostre exèrcit de terra alsà lo siti. Però confiam
que, mediant lo favor de Nostre Senyor y de
Maria santíssima y patrons de Barcelona y de
nostre rey christianíssim, la rendiran».
Diumenge, a XXV. En aquest die, a las vuit de la
matinada, Monyuhich assenyalà la armada de
galeras y vaxells. Pensava la gent de la ciutat
quea era la armada de l’excel·lentíssim senyor
arcabisbe de Burdeus, que venia ab vent en
popa, devés Mallorca, venian trenta-y-sis galeras ab esquadró y se posaren frent la terra del
cap del riu, a hont amaynaren y posaren tenda, y
després venian per retraguarda trenta-sis vaxells
rodons grossos. Y vehent los consellers que ditas galeras havian lensat ferro y no·s sabia si eran
de enemichs o nostres, manaren exir una faluga
per a què anàs a regonèxer dita armada si era de
enemichs o amichs, a l’encontra de la qual hisqué altra hi·s parlaren, dient que ella anava al
moll de Barcelona // 28r // y aportava al conseller en cap de dita ciutat una carta o billet de
l’excel·lentíssim marquès de Vilafranca, general
de la armada el rey cathòlic, y la nostra faluga
prengué y tapà los ulls al qui venia com a trompeta y, prés lo dit billet per lo senyor conseller
en cap, y havia scrit lo següent. Lo sobrascrit
deya:
«Al conseller en cap de la ciutat de Barcelona:
Yo no vengo con salud y el mayor remedio de los
cathalanes es la nieve. Suplico a vuestra senyoría
me haga merced que esta faluca ne trayga que a
vuestra senyoria y a la ciudadb».
Encontinent que la ciutat tingué notícia que era
armada de l’enemich, se posà a punt tota la gent
de la ciutat, cada hu en sos puestos, y manaren
a. a continuació repetit que.
b. text inacabat.

a. a continuació repetit fecimus.
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pujar a Monjuhic dos mil moscaters, gent bel·licosa, per a pelear. Y a la que foren entre les quatre y sinch de la tarda, ditas galeras llevaren tenda y comensaren a marxar totas de filera,
portant la mà dreta, devés Barcelona, la real del
rey de Castella, ab tots los vaxells darrera, que
entre tots eren setanta-y-quatre velas. Se acostaren a tir de artilleria poch més o manco y, quant
foren devant la present ciutat, los baluarts los tiraren cerca de sexanta canonadas // 28v // de artilleria. Algunas balas hi hagué que.y arribaren y
altres no, y d’esta manera anaren passant, que
tenian des de Sanct Bertran fins al baluart de levant. Fonch bella vista, però los cathalans no·n
feren ningun cabal, encara que fossen estades
dos vegades més que abans, bé hagueren folgat
venir a las mans. Y aprés que ditas galeras foren
devant lo baluart de levant, feren vela hi·s posaren a la mar camí de Rosas, que segons se entengué, anaven a donar socorro a Rosas y Coplliure. Y ditas galeras no dispararen ninguna
pessa, si no fou un galeó, que, al que passave
devant lo moll, disparà dos pessas de canó ab
bala, però no y arribavan.
Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat a tenir conferència ab los
senyors consellers per negocis de la província.
Dimarts, a XXVII. En aquest die, lo magnífich
Phelip de Boxadors, donsell, en Barcelona domiciliat, com a procurador ab bastant poder del
molt reverent senyor Antoni Borriach, prevere y
canonge de la santa Iglésia de Vich, deputat local del General lo trienni corrent de 1641, com
de sa procura consta ab acte rebut en dita ciutat
de Vich a 21 del corrent, en poder de Joan Vila,
notari públich de dita ciutat de Vich, com dit
notari, ab ses certificatòrias letras, ne fa fe en dit
nom, ha renunciat en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de deputat local, que dit son
principal obté per justas causas lo ànimo de dit
son principal movents. Suplicant a ses senyories
fossen servits admetrèr-li la dita renunciació y
provehir lo dit offici en favor de la persona a ses
senyories ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
29r

En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo magnífich
Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona,
racional del General, lo qual ha fet relació a ses
senyories com Onofre Massanes, mercader, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha
comptat y pagat la terça de juliol, agost y setembre 1640, exceptat los libres de les taules de
Viella, Vilaller i tota la col·lecta de Tortosa, Tarragona y sa col·lecta, per estar la major part de
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ditas taulas occupades per lo enemich. La qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories enviaren, per
medi del doctor Francesch Puig, canonge de
Tortosa, Pau Amat menor, cavaller, y Joseph
Ximenis, ciutadà honrat de Barcelona, als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent, la embaxada del tenor següent:
«Molt i.lustre senyor: Los barcos longos cathalans prengueren devant Tarragona una faluga
que lo marquès de Leganés enviava per los
duchs de Fernandina y de Maqueda ab despachos del rey de Castella y ab los òrdens del que
havia de obrar dita armada en Cathalunya. Y encontinent, los deputats del General de Cathalunya, ab parer del senyor de Argenson y de la
junta de guerra, han despatxat un correu a tota
diligència a la ciutat de Gerona, arcabisbe de
Burdeus, que·s troba en Cadaqués, vescompte
de Argenson y senyor príncep Condé, ab còpia
dels despaigs, perquè, vehent en ells los designis
de l’enemich, pugan prevenir lo més convenient
per impedir-los, envian-los a vostra senyoria ab
aquesta embaxada perquè estigan enterats de
tot. Suplicant // 29v // los fassan mercè obrar en
conformitat lo que·ls aparexerà més convenient
en beneffici y seguretat de aquesta ciutat y província.
També representarà a vostra senyoria dits deputats que, quant entraren en los càrrechs de deputats y oÿdors, trobaren que sos predecessors
havian provehit per l’offici de notari major de la
Ballia General y altres que acustumava provehir
lo marquès de los Vélez, los béns del qual estan
confiscats al General, y que los provehits estavan regint dits officis. Després entengueren que
se havia pretès que la nominació tocava a la ciutat, com a tenint pocessió de la Ballia, y en una
conferència, que acerca de asò tingueren ab los
consellers, se prengué apuntament que los assessors y advocat fiscal del General y los advocats de la ciutat donassen son paper acerca del
sobredit. Juntaren-se una vegada y no pogueren
tractar del negoci, perquè digueren los advocats
de la ciutat que los assessors y advocat fiscal de
la Ballia General feyan un paper en justificació
de la intenció de la ciutat, y restaren que los advocats de la ciutat avisarian per continuar las
juntas quant tindrian lo dit paper.
Y després ensà no l’an avisat, sinó que han tingut notícia dits deputats que avuy, en aquest
savi Consell de Cent, se tractava dels dits officis,
y com dits deputats no entengan sia intenció de

nonensis episcopo, monemus vos admodum illustrem et reverendissimum dominum doctorem Petrum Joannem Albert, archidiaconum et canonicum sancte Ecclesie Gerundensis, personam, et
cetera, fiat ut in alia facta die 21 mensis augusti
proxime dimisi».

vostra senyoria provehir, en cars toquen a provehir a dits deputats, ni sia la lur provehir-los en
cars toquen a vostra senyoria, sinóa que la intenció de uns y altres és que·ls provehesca aquell a
qui toca. Suplican a vostra senyoria dits deputats sian servits ordenar als advocats de la ciutat
continuen las juntas ab los assessors y advocat
fiscal del General y prenguen resolució acerca
del sobredit, o que se anomenen altres persones
que, o en companyia dels sobredits o tots sols,
la prengan, ab la conformitat que sempre estas
dos casas han tingut. Y és rahó que tingan, en
particular, en aquestos temps, pres d’ella, de
pensà la conservació de la ciutat y de tot lo Principat».

En aquest mateix die Monjuhich senyalà las galeras de l’enemich, que tornaven de Roses, y
passaren molt a la mar ab vent molt fret y favorable, y a las onse de la nit se tocà a rabato en la
present ciutat. Fonch bellesa vèurer la gent en
un punt armada. Aquietà’s la gent encontinent
perquè no fonch cosa de concideració.
31r

A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que esti- // 30r // maven a ses senyories dels senyors deputats la mercè los han fet en
donar-los avisos del que contenian los papers
que se són llegits, enviats per sa senyoria, y que,
attenent a la matèria d’ells, procuraran obrar tot
lo que convindrà en beneffici de la província y
present ciutat. Y quant al altre capítol que contenia la embaxada, que procuraran que·s prenga
resolució en la matèria qual sa senyoria desija y
en la embaxada està insinuat.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die vingué nova a
ses senyories que la armada de l’enemich desembarcava gent y cavalleria en Roses. Encontinent, ses senyories donaren ordre que·s guarnissen tots los lochs marítims de aquella comarca,
lo que·s féu ab molta puntualitat, y baixaren en
aquella plana passats de quatre mil hòmens.
Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories
anaren en la costa de la mar per a continuar los
arrendaments de las bollas del General que faltaven a arrendar.
30v

Dilluns, a II. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo noble
don Vicents de Magarola, en Barcelona populat, com a procurador ab bastant poder del doctor don Jacinto Descallar, canonge de la santa
Iglésia de Barcelona, official dels ploms del General, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Antoni Joan Fita, notari de Barcelona,
als trenta-hu de agost proppassat, en dit nom ha
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici dels ploms, que dit son principal obté per
justas causas lo ànimo de dit son principal movents. Suplicant a ses senyories sien servits admètrer la dita renúncia y provehir lo dit offici en
favor de la persona a ses senyories ben vista, que
dit son principal ho rebrà de la mà de sa senyoria a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació,
conforme per capítol de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès
y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a III. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de
la província.

Setembre MDCXXXXI
31v

Diumenge, al primer. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo molt il·lustre senyor doctor Pere Joan Albert,
ardiaca y canonge de la santa Iglésia de Gerona,
hu dels visitadors extret per lo estament ecclesiàstich a desset de agost pròxim passat, en loch
de hu des qui havian renunciat, prestà lo sòlit y
acostumat jurament de bé y lealment haver-se
en lo exercisci de visitador, y oÿ sentència de excomunicació, la qual li fonch promulgada del
tenor següent:
«Nos Michael Joannes Boldo, canonicus Ecclesie
Barcinone, officialis et vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo domino barcia. sinó interlineat.
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Divendres, a VI. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis
de la província.
Diumenge, a VIII. En aquest die ses senyories
juntaren los brasso generals, los quals foren
molt copiosos y en ells parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Los mestres de camp don
Luýs de Reyadell y don Juseph de Margarit són
vinguts en la present ciutat per representar, //
32r // de part dels senyors de la Mota, conseller
y junta de guerra de l’exèrcit que vuy és en lo
Camp de Tarragona, lo que vostra senyoria
veurà en lo paper de las instruccions s’els donaren que·s legirà. Lo qual legit en la Trentasisena, aparegué se devia enviar un embaxador a sa
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magestat, Déu lo guarde, a tota diligència per a
representar-li lo contengut en aquest paper, y
altres coses que apareguessen convenir per al
beneffici públich, pau y quietut de aquestos
Principat y comtats.

brassos encontinent, passats deu dies, y lo mateix se fassa ab los que aparexerà als senyors deputats que tenen diners per a dexar a censal y
no.u han fet, prefigint-los axí mateix deu dies
ab la mateixa comminació.

També.s legí en la mateixa Trentasisena un paper de arbitres fet per la junta de Hasienda, los
quals aparegueren molt bé a dita junta de las
trenta-sis personas, si bé se ha trobat dificultat a
la exequució del capítol més principal, que·s lo
cumpliment de la manlleuta de las tres-centas
mília liures, hi·s resolgué que se proposarà a
vostra senyoria perquè fos servit vèurer com se
porà posar en exequució. Advertint a vostra
senyoria que, si en lo del diner no·s donava algun assiento bo, seria forsós desmuntar la cavalleria y despedir la infanteria cathalana es esta
occasió, que tant la havem menester perquè nos
trobam del tot impossibilitats de poder-la sustentar.

Finalment, quant al que toca al paper del batalló, que també s’és llegit en los presents brassos,
perquè·s desije que aquell se fassa ab tota igualtat y sens quexas de ningú dels tres estaments, y
vuy se representan moltas dificultats que resultan del paper, ja en prejudici de un estament, ja
en prejudici de altre. Lo que se porà acomodar
tot si·s segueix lo que encontinent se dirà, que
per ço sien servits dits senyors deputats fer una
convocació major de la que vuy és, axí de ecclesiàstichs com seculars militars y reals, per los
caps de las veguerias, promptament, ab pública
crida, per a vint del corrent. Fent-los, en particular, a saber que se ha de tractar del batalló,
que és tant necessari per la conservació d’esta
província, en què concorren tots, y encarir-los
molt la gran conveniència que acudan a dita
convocació, de hont ha de exir lo únich remey
de la província.

Finalment, en dita junta de trenta-sis personas
se llegí un paper donat per la junta del batalló,
que també.s llegirà a vostra senyoria, en la qual
aparegué molt ajustat y que·s devia posar en
exequució, però que antes se proposa a vostra
senyoria. Proposam a vostra senyoria tot lo sobredit y també si·s llegirà lo memorial dels debitors de què fa menció lo paper de la junta de hasienda, per a què se servesca pèndrer-hi la
resolució que més convinga al servey de Déu,
de sa magestat y beneffici de la província».

Y perquè en lo entretant no·s perda tempsa, //
42r // sia servida la junta del batalló de continuar
la matèria de aquell, prenent los advertiments
que.ls voldran donar qualsevols persones particulars, y informar-se també·l offici ab los que·ls
aparexerà, perquè lo negoci tinga lo èxit que.s
desija, y que de la resolució se pendrà se’n fassa
sabidor al savi Consell de Cent».

«Resolució de dits brassos.
Que en quant al paper que han aportat don
Luys de Rayadell y don Juseph Margarit, sien
servits los senyors deputats de prompte // 32v //
enviar un embaxador a sa magestat christianíssima, per los effectes contenguts en lo dit paper y
altres coses que sa senyoria advertira<n> deure’s
posar en las instruccions que, per dit effecte manaran fer, exceptat, emperò, que lo que té respecte al capítol dotsè y últim del propdit paper
sia comès a la junta de guerra per a què disposen
las matèrias tocants a dit capítol y, disposades,
se proposen en los presents brassos.
Y quant al paper dels arbitres que també se són
legits, fet per la junta de Hasienda, los senyors
deputats sien servits, ab tota diligència, posar en
exequució lo contingut en dit paper y lo demés
que·ls aparexerà convenir, a effecte de procurar
diner y, assenyaladament, seran servits prefigir
deu dies precissos y peremptoris als que no han
pagat la tatxa general, ab comminació que, passats aquells, se llegiran y publicaran en brasssos
los noms de aquells que no hauran pagat, ab las
quantitats que deuen. Per ço, seran servits tenir
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Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories enviaren, per medi del doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, Francesch Puigjaner, donsell, y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat
de Barcelona, als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En la junta de brassos tinguda lo die de aÿr, se llegiren tres papers, lo un
aportat per los mestres de camp don Luys Rayadell y don Joseph Margarit, l’altre donat per la
junta de Hasienda, y lo tercer per la junta del
batalló. Y en los dos primers se prengué resolució, y en lo últim del batalló se diferí per altra
junta de brassos més copiosa, que se ha de tenir
a vint del corrent, conforme veuran vostres senyories ab la resolució que.s legirà juntament ab
los papers y exequució del primer capítol. Han
anomenat los deputats del General de Cathalunya per embaxador a don Joseph de Margarit,
lo qual està molt al cap de las matèrias, per haa. a continuació una instrucció i dues resolucions, transcrites
a l’Apèndix 7, pàgs. 1987-1989.

ver assistit sempre en la campanya ab la puntualitat // 42v // que·s notòria. Suplican a vostra
senyoria dits deputats sien servits obrar en conformitat lo que judicaran ésser de major beneffici d’esta ciutat y Principat ab la celeritat que las
occurèncias demanan.
També representan a vostra senyoria dits deputats que se ha advertit que, per deslliurar la ciutat y casa de la Deputació del gasto fan ab los
soldats castellans presoners, se podrian emplear
en escurar los valls, cosa tant necessària per la
fortificació d’esta ciutat, a gastos dels ciutadans
per quartos, en la forma que acostumaren de escurar los de la marina. Y que cada hu del quarto,
lo die li tocaria, donàs un real per a socórrer hu
de dits presoners, axí com aleshores donaven
sinch sous per home. Vostra senyoria se servesca
conciderar y manar-hi pèndrer-hi la resolució
més convenient».
A la qual embaxada, respongueren ses senyories
dels senyors consellers que.u tractarian ab lo
savi Consell de Cent, y de la resolució se pendria ne farian sabidor a sa senyoria.
Dimarts, a X. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en casa de la ciutat, per a tenir
conferència ab los senyors consellers per negocis de la província, ab la forma acostumada.
Dijous, a XII. En aquest die vingueren en la present casa los senyors consellers // 43r // per a tenir conferència ab ses senyories per los negocis
de la província.
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren consistòrialment en la Lotja de la mar de
la present ciutat, per a continuar los arrendaments de les bolles que no estavan arrendades,
ab la forma acostumada.
43v

Dimarts, a XVII. En aquest die lo honorable
Jaume Congostell, balle lo trienni corrent del
terme de la Roca, bisbat de Barcelona, fent occular ostensió de son privilegi en forma de
Cancellaria, despedit a sis del corrrent, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de balle, per justas causas son
ànimo movents. Suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de la persona a ses senyories ben vista, que.u rebrà de la mà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories
admeteren la dita renunciació, si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès
y Hierònym Galí, notaris, ciutaddans de Barcelona.
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Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a continuar los arrendaments de les bolles.
En aquest mateix die Antoni Martí, scrivent, en
Barcelona habitant, com a procurador ab bastant poder del reverent Joseph Ferran, rector y
prevere de la iglésia parrochial de Santa Maria
de Barcelona, deputat local del General de la
vila y col·lecta de Vilafranca de Paanadés lo
trienni corrent, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Joseph Capellades, notari de dita vila, a quinse del corrent, en dit nom
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de deputat local, que dit
son principal obté per justas causas lo ànimo de
son principal movents. Suplicant // 44r // a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista, que.u rebrà de
la mà de ses senyories a singular mercè. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant podien. Presents per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XVIIII. En aquest die, constituït personalment lo magnífich Joseph de Urrea, racional
del General y present casa de la Deputació, en
lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories com lo reverent Joseph Romaguera,
prevere, servint l’offici de sobrecullidor del General de la part tocant a levant, durant la absència de mossèn Francesch Descallar, donsell, qui
obté lo dit offici, ha comptat y pagat lo dret ordinari de la terça de octubre, novembre y dezembre 1640, acceptat los llibres de las taulas
de Blanes, Roses, Perpinyà y sa col·lecta y Puigcerdà. Que, encara que ha constat y continuat
en libre de Valver lo que ha entrat de dret en
dita vila y col·lecta, no se ha pogut clòurer lo
compte, per haver-hi dificultat de passar las missions y salaris. Presents per testimonis Hierònym Galí, notari, y Miquel Marquès, també notari, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XX. En aqquest die ses senyories
juntaren los brassos generals, los quals estavan
porrogats per a dit die y foren // 44v // molt
opulents, als quals parlant lo senyor deputat ecclesiàstich fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució pressa en los últims brassos, havem anomenat per embaxador per sa magestat, que Déu
guarde, a don Joseph Biure y Margarit, y se està
acabant de despedir a tota pressa. Feren-se també las cridas en los caps de las veguerias, per a
fer major convocació per resòldrer lo que se ha-

[ 1641 ]

[ 1641 ]

temps, se aguarde aquell y que, després, sa senyoria fassa lo que offereix en la proposició, de
donar-ne rahó de tot als brassos generals. Y que
de la present resolució se’n fassa sabidor al savi
Consell de Cent.»

via proposat acerca del batalló. Emperò, com lo
temps és estat tant curt, ha pogut acudir poca
gent, y dels molt il·lustres y reverendíssim(s)
bisbes se veu no.n ha arribat ningú, y se entén
no·n vindran si no és se’ls fassan cartillas. Y lo
mateix se judica dels molt il·lustres capítols, ciutats y universitats, que no tenen síndichs en la
present ciutat. Y aixís, aparexeria que deuria diferir-se lo pèndrer resolució en dit article del batalló per altre die, en què la gent hage pogut
acudir. Y entretant, se porian convocar, ab cartillas, bisbes, capítols y ciutats y universitats. Y en
açò se ve a pèrdrer poch temps, perquè, entretant, los senyors de la junta treballan en fer los
avertiments que·ls aparexen convenients.
Y finalment, en exequució de la matexa deliberació, se han fet los manaments per las personas
que podian dexar a censal, sinó que, com lo
temps és estat tant breu y se n’ha hagut de gastar en la impressió dels manaments, no són encara passats los deu dies, continuaran-se las diligèncias y, en altres brassos, se donarà rahó a
vostra senyoria de tot. Ara se llegirà lo memorial
de las personas que no han pagat la tatxa. Donam rahó de tot lo sobredit a vostra senyoria
per a què sie servit pèndrer la resolució que li
aparega més convenient.»

Dissabte, a XXI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo noble don Joseph Biure y Margarit, embaxador
del General del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya per a sa magestat
christianíssima, jura, en mà y poder del molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que ell no
tractarà cosa en beneffici propi, sinó tant solament los negocis de la embaxada que ses senyories, en nom de la província, li tenen encomanats, si y conforme ab las instruccions que se li
són liurades està contengut.
45v

«Resolució presa en dits brassos.
Que la nominació feta per sa senyoria de la persona de don Joseph Biure y de Margarit, embaxador per sa magestat christianíssima, és molt
conforme, per concórrer en sa mercè totes les
calitats // 45r // que, en la present occasió, se poden desijar, ab confiansa que sa senyoria lo manarà despedir ab la major diligència posssible.
Y que en lo que toca a la matèria del batalló,
attès que fins vuy ha acudit poca gent, per ser
estat lo temps breu, com també per no haver-se
despedit cartilles dels reverents bisbes, abats, capítols y demés que se ha acostumat despedir,
que per ço, sie servit sa senyoria manar despedir
ditas cartillas y fer crides respectivament per als
demés. Manant, ab penes, en las ditas cridas,
que tots los que tenen obligació acuden a la
convocació dels brassos generals que·s tindrà a
sis de octubre propvinent, ab comminació que,
altrament, ses senyories dels senyors deputats
procehescan conforme serà de justícia.
Y en lo que toca a la cobransa dels qui no han
pagat la tatxa, axí en respecte dels ecclesiàstichs
com dels demés, se dexa a la discreció y prudència de sa senyoria.
Y en lo que toca als que no han dexat a censal,
que, pus sa senyoria diu que no ha passat lo
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En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori una carta de sa magestat christianíssima, la qual, aprés de legida, manaren fos
continuada en lo present dietari y és del tenor
següent:
«A nostres charíssims y ben amats los deputats
generals del principat de Cathalunya.
Charísssims y ben amats: Nosaltres havem estat
de tal manera occupats fins ara, tant en la frontera dels Paissos Baxos com en aquesta, que havem diferit fer-vos a saber nostres intencions sobre los pactes que de vostre part nos són estats
presentats. Però ara que, de una part, havem
conquistat la ciutat de Ayre, en los Paissos Baixos, y de altre cobrat a Dunxari, petit loch que
los enemichs havian pres en estes parts, y posat
entera seguretat aquesta província, nosaltres
hos farem a saber, lo més prest serà possible,
nostre resolució acerca los dits pactes. Y farem
partir, encontinent, nostre charíssim cusí, lo
mariscal de Bresè, per anar a exercir lo càrrech
de nostre loctinent general en eixa província y
representar nostra persona.
Ell nos ha tan ben servit en aquesta província, a
hont governava nostres exèrcits, que·n tenim
tota entera satisfacció, y esperam que son govern y valor seran utilíssims per lo bé de vostra
província. Tindriam grandíssim contento de
poder-hi nosaltres mateixos anar-hi y vèurer
persones que tanta affició han demostrada a la
França, per fer-los conèxer lo ressentiment
que·n tenim y, juntament, satisfer a lo que estam obligats de fer sobre lo loch en persona. Y
en lo entretant que nosaltres hi pugam anar,
nostre dit cusí, lo mariscal de Bressè, hi satisfarà
en nostre nom. Y després de haver-vos assegurat de la continuació de nostra bona voluntat
envés vosaltres y del desig que tenim de donar-

vos-ne continuas provas, pregam a Déu que.us
tinga, charíssims y ben amats, en sa santa guarda. Escrita en Emiens, lo darrer de agost 1641.
Louis. Bouthillera».
50r

Diumenge a XXII. En aquest mateix die partí de
la present ciutat lo dit senyor don Joseph de
Margarit y Biure, embaxador de la província, en
companyia de Francesch Joan de Vergós, embaxador anomenat per la ciutat. Déu los dexe ben
anar y tornar y alcansar lo que demanan.
Dimecres, a XXV. En aquest die los magnífichs
assessors del General y de la ciutat donaren y
entregaren a ses senyories un vot per ells fet
acerca dels officis de la Ballia general, lo qual
manaren legir y, legit, fos continuat en lo present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat, per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya y consellers de la present ciutat als assessors y advocat
fiscal de dit General y advocats de dita ciutat,
acerca de la nominació y elecció dels scrivans de
la scrivania major de la Ballia General de Cathalunya, que acostumava provehir lo marquès de
los Vélez, que, per part dels molt il·lustres senyors deputats, se preté estar compresa // 50v //
en la general confiscació feta en favor del fisch
de la Generalitat del dit Principat. En rahó de la
qual, dits molt il·lustres senyors deputats han
estat y estan en pocessió de fer ditas elecció y
nominació. Per part, emperò, de la ciutat se ha
pretès y preté la creació de dits officis toca als
molt il·lustres senyors consellers com a balle general, en rahó de la pocessió que té presa la present ciutat de la dita Ballia General, ab tots los
drets directa, senyoria, sensos y emoluments, en
virtut de la especial obligació y hipotheca feta
per la magestat del rey don Phelip, ab expressa
facultat de elegir, crear y anomenar tots los officials necessaris per lo consistori de dita Ballia
general, fundant dita pretensió en dos fonaments principals y en cada hu d’ells.
Lo hu, la pragmàtica del rey don Phelip, dada
en Valladolit al primer de octubre 1553, en la
qual està disposat que los béns vaccants y de rebeldes enemichs y trànsfugas en lo dit principat
de Cathalunya vinguessen en mà y poder del
balle general del dit Principat, ab plen poder de
pèndrer aquells en sas mans y poder de la règia
cort. Segons la qual disposició, se entén que los
béns del dit marquès de los Vélez se havian de
confiscar a la Ballia General y no al fisch del General.

a. a continuació aquesta carta i una resolució, transcrites a
l’Apèndix 7, pàgs. 1991-1992.
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Lo segon, que lo domini útil que tenia lo marquès de los Vélez en las ditas notarias se era
consolidat ab lo directe, que és y toca a la present ciutat, en rahó del títol dalt referit, per ésser aquell tornat al mateix directe.
Vist lo acte del empenyo de dita Ballia General,
fet en favor de la ciutat; vista la dita real pragmàtica y un establiment que de ditas scrivanias y
notarias fou fet per lo rey don Joan a Guillem de
Ledó a sinch de mars 1390, en poder de Berengari de Busquets, notari, a cens de sinch morabatins; vist un memorial o summari de chalendari de actes y memòries extretes dels libres de
la dita Ballia General y una àpocha firmada per
lo procurador de don Pedro Faxardo Requesens y Súniga, marquès de los // 51r // Veles,
Miquel Garcia, receptor de dita Ballia General
dels salaris que, per rahó de ditas notarias, reb y
cobra del dit receptor, ab lo qual se reté los censos que dit marquès fa a dita Ballia, firmada a 14
de maig 1637, los doctors infrascrits, unànimes
y conformes, attès y considerat que lo domini
útil de las ditas notarias y scrivanias, ab la facultat de elegir y anomenar scrivans per lo regimen
de aquella, estava en poder del marquès de los
Vélez en lo temps qu·s féu la confiscació de sos
béns en favor del fisch del General, y que en ella
estigué comprès lo dit domini útil, y que los
molt il·lustres senyors deputats, després de feta
dita confiscació, han tingut y possehit, y vuy
posseheixen, lo domini útil de ditas notarias y
han acostumat de anomenar persona per lo regimen de aquellas, són de vot y parer que la dita
nominació y elecció de scrivans toca y specta als
dits molt il·lustres senyors deputats, en la mateixa forma y manera que abans de la confiscació
tocava a dit marquès de los Vélez.
Y no obsta la dita real pragmàtica del rey don
Joan, perquè no ha constat ni consta que la disposició d’ella, en quant a la aprehensió de béns
dels rebeldes y trànsfugas, hage tingut exequució ni sia estada may en ús y observança. Ans bé,
en casos consemblants, se és vist practicar que la
dita aprehensió de béns la feya lo capità general
del present Principat y per lo tribunal de la Capitania General.
Tampoch no obsta ni té loch la consolidació del
dit domini útil ab lo directe, attès que aquest
està y estava, al temps de la confiscació, en mà y
poder de la present ciutat, per la pocessió que
prengué de dita Ballia General, rendes y emoluments, en dotse de octubre proppassat. Lo qual
domini directe vuy es de dita // 51v // ciutat,
però lo útil de ditas notarias, per rahó de dita
confiscació, feta molt aprés, és en poder del
fisch del General, de manera que consta que los
dominis directe y útil són en mà y poder de di-

[ 1641 ]

[ 1641 ]

ferents persones y per diferents títols y causas y
respectes. Lo qual esta(t) impedeix la consolidació al·legada, ni fins ara per part del General
no se ha pretés dret algú en lo domini directe
que reté vers si la ciutat, sinó tant solament en
lo útil, en la forma que el possehia lo marquès
de los Vélez. Y aquest és nostro parer, salvo et
cetera. Die 25 de setembre 1641. Lo doctor Joseph Fontanella, assessor del General. Lo doctor Joseph de Amigant, assessor del General. Lo
doctor Joachim de Malla, advocat fiscal del General. Lo doctor Vicents Carmona, advocat de
la ciutat. Lo doctor Miquel Cellers, advocat de
la dita ciutat».
Divendres, a XXVII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
Joseph Gual, corredor de animals, ciutadà de
Barcelona, mitjansant jurament en lo ingrés de
son offici, à fet relació a ses senyories que ell à
encantat, per los lochs acostumats de la present
ciutat, una aca de pel castany que, de orde de
ses senyories, se li era entregada, que era del
General, per espay de molts dies. Y que no ha
comparegut ningú // 52r // que hage offert donar més preu en dita aca que Pere Salvador, negociant, ciutadà de Barcelona, lo qual ha offert
donar noranta liures de aquella. Y axí, com a
més donant, li ha liurada dita aca en lo encant
públich per lo dit preu de noranta liures. De les
quals, ne ha girades a ses senyorias, per la taula
de la present ciutat, vuitanta-nou liuras, com la
restant una liura hage pagada a dit corredor per
lo salari de las corredorias. La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris.
Dissabte, a XXVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories,
Hierònym Galí, notari, ciutadà de Barcelona,
obtenint lo offici de notari y scrivà de la fàbrica
de la seca de la present ciutat, ha renunciat líbera y simplament, en mà y poder de ses senyories,
lo dit offici de notari de la Seca, del qual fonch
provehit per los predecessors de ses senyories a
27 de maig proppassat, per justas causas son
ànimo movents. Suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis Antoni Martí y Miquel Marquès, notaris
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, concideranta los molts
y diversos treballs que Hierònym Galí, notari,
a. conciderant ... aquells los interlineat al marge esquerre
del foli 32r-v.
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scrivent ordinari de la scrivania major del General de Cathalunya ha presos, sustinguts y suportats en la present casa de la Deputació en los
temps presents, dels quals ha constat a ses senyories de la informació a instància sua rebuda,
recòndida en la scrivania major del general, servint continuament nit y dia al dit General, en
tot lo que dits senyors deputats li han manat, ab
molta voluntat, diligència y cuydado y ab molt
gran satisfacció de ses senyories y de la província, y desijant gratificar y satisfer aquells los senyors deputats y oÿdors durant lo present estat
de la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y constitueixen en scrivà de registre de la província a Hierònym Galía, ab los
salaris, emoluments, prerroga- // 52v // tives y
gràcies al dit offici pertanyents, lo qual de present vacca per mort de Gaspar Dorrius, últim
pocessor de dit offici. Lo qual, present en lo
consistori de ses senyories, ha acceptat lo dit offici y jurat de bé, fahel y lealment haver-se en lo
exercisci y servey de aquell, y que guardarà y
observarà los capítols y actes de Cort y lo disposat ab las generals constitucions de Cathalunya.
Presents per testimonis Antoni Martí, scrivent,
y Miquel Marquès, notari, ciudatà de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories anaren en la
costa de la mar per a continuar los arrendaments
de las bollas que encara no són arrendades.
En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿdors, ab tenor de la present y durant lo estat
present de la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y constitueixen en hu
dels dos aguasils extraordinaris de la província al
honorable Pere Vinyes, de la ciutat de Manresa,
ab los salaris y emoluments, prerrogatives, preheminències, gràcies y drets al dit offici pertanyents y spectants, y que, per ço, li sia despedit
lo privilegi ab la forma acostumada. Presents per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, Joan Casal,
credenser del General de Cathalunya en la taula
de la present ciutat de Barcelona, de paraula digué a ses senyories que ell renunciava lo dit son
offici de credenser del General, en mà y poder
de ses senyories, en favor de Antoni Grasses,
adroguer, ciutadà de Barcelona, ab los salaris y
emoluments, prerrogatives y gràcies al dit offici
pertanyents. Suplicant a ses senyories que, attès
lo dit offici és dels antichs y dels que·s poden
a. a continuació ratllat notari, ciutadà de Barcelona.

vèndrer y alienar, conforme disposició dels capítols y actes de Cort, fossen servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir aquell en favor de
dit Grasses.
53r

E ses senyories, oÿt lo representat per dit Joan
Casals de paraula, respongueren que, a bé que
lo dit offici fos dels antichs y que dit Joan Casals
se puga desfer de aquell en favor de la persona
que ell ha anomenada, segons lo disposat per
capítols y actes de Cort, pràcticas, styls y observanças del dit General, emperò, per quant lo dit
Joan Casals, en lo tamps que lo reverent Joan
Bohigues renuncià lo dit offici en son favor,
prestà caució al dit General, la qual està continuada al peu de la provisió de dit offici, com largament està contengut en lo libre de Deliberacions del trienni 1635, sots jornada de 19 de
febrer 1638, a la qual se ha relació. Y axí, ell, dit
Antoni Grases, hage ara de prestar la mateixa
caució prestà lo dit Joan Casals quant fonch
provehit de aquell, en virtut de renunciació en
son favor feta per dit reverent Joan Buhigues,
últim pocessor de dit offici.
Y encontinent, lo dit Antoni Grasses representà
a ses senyories y digué que ell se acontentava de
firmar de nou y obligar-se, en la mateixa obligació se obligà ell, dit Joan Casals, quan fonch
provehit de aquell, en virtut de la renunciació
en son favor feta per dit reverent Joan Bohigues. Dient ell, dit Antoni Grasses, que ell se
obligava, axí mateix, en tot lo que estava obligat
al dit General, no sols lo dit canonge Buhigues,
però encara a Francesch Corratger y Mestre, lo
qual se obligà al General quant dit offici fonch
renunciat en son favor per Pere Oller, quòndam, pocessor de dit offici, aleshores debitor al
General en molt gran quantitat, com largament
en dit acte de obligació està contingut, rebut en
la scrivania major del General als deu de juny
1623. Y que encontinent que per ses senyories
li provehirà lo dit offici, de nou firmarà, loarà,
aprovarà, ratificarà y confirmarà lo dit acte de
obligació que té dit, ab special hipotheca del dit
offici y general obligació de sa persona y béns,
com a deutes fiscals y reals, ab stipulació y jurament y altres clàusules en semblants actes // 53v
// acostumades, a coneguda del scrivà major y
secretari del dit General.
E ses senyories, attesa la dita offerta feta per dit
Antoni Grasses, present en lo consistori, respongueren que admetian la dita renunciació per
dit Joan Casals en favor de ell, dit Grasses, feta.
Y que attesa aquella y no altrament, si y en
quant poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès, y no altrament. Presents per testimonis
Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
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En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, ab tenor de la present
y durant lo present estat de la província y lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories
y de sos successors, anomenen, crean y constitueixen en altre dels veguers de la Audiència
Provincial a Salvador Beneya, negociant, ciutadà de Barcelona, ab los salaris, emoluments y
profits al dit offici pertanyents, lo qual de present vacca per mort de Luys Riera. Lo qual Salvador Beneya, present en lo consistori de ses
senyories, à acceptat lo dit offici y jurat en mà y
poder de ses senyories bé, fahel y lealment haver-se en lo exercisi y servey de aquell, y que
guardarà y observarà los capítols y actes de Cort
y lo disposat ab las generals constitucions de
Cathalunya, y que, per ço, li sia donada pocessió de aquell ab la forma acostumada. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Diumenge, a XXVIIII. En aquest die los molt
il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, ab
tenor de la present y durant lo present estat de
la província y lo beneplàcit mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y constitueixen en altre dels veguers
// 54r // de la Audiència Provincial a Pere Salvador, ciutadà de Barcelona, ab los salaris y emoluments e profits al dit offici pertanyents. Lo
qual, en temps del rey cathòlic, obtenia Diego
Flaquer. Lo qual Pere Salvador, present en lo
consistori de ses senyories, à acceptat lo dit offici y jurat en mà y poder de ses senyories de bé,
fahel y lealment haver-se en lo exercici y servey
de aquell y que guardarà y observarà los capítols
y actes de Cort y lo disposat ab las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, y que, per ço, li sia donada pocessió de
aquell ab la forma acostumada. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

Octubre MDCXXXXI
Dimecres, a II. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, tenints de açò plena facultat y poder dels brassos generals, conciderant los molts
y diversos // 54v // serveys que ha fets a la província Miquel Rodó, ciutadà honrat de Barcelona, hu dels dos aguasils ordinaris de la província, en paga y esmena dels quals, ab tenor de la
present y durant lo estat present de la província,
lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y
constitueixen en hu dels scrivans de manament
de la província a Carlos Rodó, ciutadà honrat
de Barcelona, son fill, ab los salaris y emolu-
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ments al dit offici pertanyents. Lo qual offici, de
present, vacca per mort de Joan Pau Oller, últim pocessor de dit ofici. Y per quant lo dit Carlos Rodó és menor de edat y, per consegüent,
no poder servir lo dit offici, per ço ses senyories
anomenen y donen licència a mossèn Francesch
Pastor, notari públic de Barcelona, durant la
dita menor edat de dit Carlos Rodó, ab què
gose y effectue de tots los salaris, officis y benefficis gosan los dits scrivants de manament. Lo
qual Francesch Pastor, present en lo consistori
de ses senyories, à acceptada la dita licència, jurat y prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de ses senyories, ab la forma
acostumada. Presents per testimonis Miquel
Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans
de Barcelona.

Dijous, a III. En aquest die entrà en lo consistori de ses senyories lo magnífich Jacinto Sala, ciutadà honrat de Barcelona, baró de Granera, embaxador del General de Cathalunya, per ses
senyories enviat al sereníssim senyor rey de Portugal ab embaxada particular de part del present
Principat. Lo qual, tornà de fer sa embaxada y
donà y entregà en mà y poder de ses senyories la
carta de crehensa que sa magestat li havia donada per a ses senyories. La qual, desclosa y legida,
manaren fos originalment cusida en lo present
dietari, signada de letra A. Y aprés, de paraula,
féu larga relació a ses senyories del modo y forma ab què sa magestat del rey de Portugal lo
havia rebut y hospedat en son palacio y de las
festas y agasajos li havia fets, del que ses senyories restaren molt agrahits y regosijats.

En aquest mateix die, los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, tenints de açò plena facultat y poder dels brassos generals, ab tenor de
la present y durant lo estat present de la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses
senyories y de sos successors, anomenen, crean
y constitueixen en scrivà y notari de la seca de la
present ciutat a Miquel Serra, notari públich de
Barcelona, ab los salaris, emoluments al dit offici pertanyents. Lo qual, present en lo consistori
de ses senyories, ha acceptat lo dit offici y jurat,
en mà y poder de ses senyories, de bé y lealment
haver-se en lo exercisci y servey de aquell, y que
guardarà y observarà los capítols y actes de Cort
y lo disposat ab las generals constitucions de
Cathalunya. Y que, per ço, li sia donada pocessió de aquell per los officials a qui toque. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die, reberen en lur consistori,
per mà del senyor de Argenson, una carta de sa
magestad, que Déu guarde, la qual, traduïda y
legida, manaren fos continuada en lo present
dietari, que·s del tenor següent:

En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, tenints de açò plena facultat dels brassos generals, ab tenor de la present y durant lo estat present de la província, lo
beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y
constitueixen en fonador de la seca de la present
ciutat a Pere Bordes, ciutadà de Barcelona, ab
los salaris, emoluments, prerrogatives y gràcies
al dit offici pertanyents. Lo qual, present en lo
consistori de ses senyories, ha acceptat lo dit offici y jurat en mà y poder de ses senyories de bé,
fahel y lealment haver-se en lo exercisci y servey
de aquell, y que guardarà y observarà los capítols y actes de Cort y lo disposat ab las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort. Y que, per ço, li sia donada pocessió de dit
offici ab la forma acostumada per los officials //
55v // a qui specte. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

1208

«Charíssims y amantíssims: Los grans y presents
negocis que tenim en estas parts ab la guerra
que continuam contra los enemichs de esta Corona, no donant-nos loch de arribar en Cathalunya, nos causa un grandíssim disgust. Causaria’ns molt particulara // 59r //b contento de
vèurer un poble que ha mostrada tanta affició
envers esta Corona y a nosaltres, y de fer conèxer a tots sobre los lochs quant estimam totes
les resolucions que són estades preses en favor
nostre y utilíssimes sens dubte per lo Principat.
Sens axò, seriem estats molt contents de satisfer
personalment, com és acostumat, al jurament
que devem fer, imitant a nostres predecessors
en aqueix Principat. No obstant axò, tenim tal
confiansa en la afició de cada hu en particular y
de tots en general que·ns prometem, conciderades les occupacions de tanta importància que
tenim per assí, que per ara seran contents que
fassam lo dit jurament per persona calificada,
que tindrà poder y procuració de nós per aquest
effecte. Aquest serà nostre charíssim y molt
amat cusí, lo marquès de Bressè, mariscal de
França, al qual nos asseguram també que rebreu
molt voluntàriament després per nostre lochtinent y capità general dins loc principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya.
Tant prest que nostres negocis nos donaran
loch de arribar a vosaltres, per a cumplir en persona lo que haurem fet per procurador, ho farem ab gran contento. Entretant, nos desijam
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàg.
1993.
b. foliació errònia: el foli amb el text corresponent al 58v es
troba intercalat entre el 64r i el 65r.
c. a continuació ratllat present.

59v

que estigau assegurats de la continuació de nostra bona voluntat envers vosaltres, y pregam sobre açò a Déu que·ls tinga, charíssims y amantíssims, en sa santa guarda. Scrita en Perona, a
17 de setembre 1641. Louis. Bouthiller.

envers vosaltres y del desig que tenim de darvos-ne proves ab los effectes. Sobre açò, pregam-i Déu que us tinga, charíssims y amantíssims, en sa santa guarda. Scrita en Perona, a 19
de setembre 1641. Louis. Bouthillier.

Mosurs los deputats del principat de Cathalunya».

Als deputats del principat de Cathalunya».

Divendres, a IIII. En aquest die en la tarda vingueren en lo consistori de ses senyories don Juseph
de Queralt y mossèn Balthasar de Claramunt,
donsell, los quals, de part del molt il·lustre doctor mossèn Hierònym Pastor, ciutadà honrat de
Leyda, deputat real del principat de Cathalunya,
los quals, de part de dit senyor deputat real, feyen
sabidors a ses senyories de com Nostre Senyor era
estat servit portar-se’n a la sua sancta glòria la
ànima de la muller del dit senyor deputat real, y
que ses senyories fossen servits, en conformitat
de la correspondència, fer lo que en semblants
casos era acostumat, que dit senyor deputat ho
rebria a singular favor y mercè. E ses senyories repongueren, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que·ls pasava molt y que tenia lo consistori
molt gran desconsolació, y que Nostre Senyor li
donàs molts anys de vida per a poder pregar a
Déu per la sua ànima, y que estigués cert que no
faltarien en tot lo que se és acostumat fer en altres
occasions ab molta voluntat y correspondència.
En aquest mateix die ses senyories, per mà del
senyor Argenson, reberen en lur consistori una
carta de sa magestat, que Déu guarde, la qual,
desclosa, manaren traduhir. Y traduhida y llegida, manaren fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Charíssims y amantíssims: Havem rebuda vostra lletra de vint- y- sinch del passat. Després de
haver-la vista, havem pressa ressolució de [fer
par]tir més prest y ab major diligència nostre
charíssim y molt amat cusí, lo senyor marquès de
Bressè, mariscal de França, a effecte de servirnos en exes parts en los negocis tocants a la conservació dela // 61r // principat de Cathalunya y
sas dependèncias. Nós farem tot lo possible per
posar-los en millor estat que poriau desijar y, si
nós podiam anar-hi en persona, podeu crèurer,
ab tota sertitut, que·ns seria un grandíssim contento de fer aqueix camí. Las occupacions de
importància que tenim per assí no·ns donan
lloch per ara, però nós per axò no tindrem menor cuydado y afició per tot lo que tindrà la mira
a vostrab bé y seguretat. Estigau entretant assegurats de la continuació de nostra bona voluntat
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1994.
b. a continuació ratllat mir.
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En aquest mateix die lo dit senyor de Argenson
donà, en mà y poder de ses senyories, una carta
del senyor secretari Chavigni, secretari de sa
magestat. La qual, traduhida y legida, manaren
fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Mos senyors: Vostra senyoria no deu dubtar
que lo rey no hage tingut gran disgust del que,
poch ha, s’és passat en Tarragona, vehent un negoci faltar tot de un cop en temps que estavem al
punt de aguardar lo succés desijat. Sa magestat
no·s refredarà per axò en lo que toca a sos negocis, però ne tindrà tant y major cuydado // 61v //
que may, de què·ls ne dóne una particular seguretat, fent partir dins dos dies lo senyor mariscal
de Bressè, cunyat de monsenyor lo cardenal, per
servir-lo en exes parts. Aquesta circunstància y
las grans qualitats que estan en sa persona, donen a conèxer quant té sa magestat cuydado de
sos negocis, a què·s promet que vostra senyoria
correspondrà de sa part ab una perpètua affició
vers esta Corona y zel de sa pròpia conservació.
Entretant, sols suplique de crèurer que yo continuaré sempre de treballar prop de sa magestat,
en lo que depenja de mi, per son contento y son
bé, com he fet fins ara. Desijant fer-los conèxer,
de més en més que yo sóc, mos senyors, humilíssim y afficionadíssim servidor de vostra senyoria.
Chavigni. A Chaulne, a 19 setembre, 1641».
En aquest mateix die, ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
Dissabte, a V. En aquest die, ses seyories tornaren juntar la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
En aquest die ses senyories, consistorialment,
acompanyats dels officials de la present casa y
General, ab los porters y massas devant, aportant las vestas de dol dits verguers, anaren en lo
palau del rey, hont habitava dit senyor deputat
real, al dol de la mort de la muller de dit senyor
deputat real. Y que, per quant foncha // 64r //
depositada, no feren sinó arribar allà y donar lo
pèsame a dit senyor deputat real. Y al cap deb
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1994.
b. a continuació ratllat cop.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

poc, se’n tornaren en la present casa, ab lo mateix acompanyament.

drer resolució en dits pactes y en lo que contenen ditas cartas de sa magestat».

En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, mossèn Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, hu
dels scrivans de registre de la Audiència Provincial dels present Principat y comtats, lo qual renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici de registre, que ell obtenia, per justas causas
son ànimo movents. Suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer-li dita renunciació y provehir lo dit offici a favor de la persona a ses senyories ben vista, que.u rebra de ses senyories a
singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí.

E aprés que per lo scrivà major fonc llegida dita
proposició y demés papers en ella mencionats,
lo senyor deputat ecclesiàstich digué ab alta veu
que sa magestat christianíssima, que Déu guarde, havia enviada una carta que lo sobrescrit
deya «A nostres charíssims y amantíssims los
brassos generals del principat de Cathalunya y
sos comtats», y que pus los brassos generals estavan junts, encontinent, en presència de dits
brassos, manà desclòurer dita carta, la qual
fonch llegida en presència de dits brassos y maneren fos continuada en lo present dietaria, //
67r // y és del tenor següent:

Diumenge, a VI. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals, die assenyalat per
dita junta, als quals parlant lo senyor deputat
ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors: Segons la última resolució de brassos, la junta del batalló ha anat treballant la forma com se havia de disposar, que, per
ser negoci tant dificultós, no se és pogut acabar
de ajustar. Axí mateix, també la junta de Hasienda ha fets manaments a las personas los ha
aparegut podrian dexar a censal, ab los quals, //
64v //a alguns van acudint, si bé molt tíbiament
y ab molt manco del que judicam porian dexar.
Però tampoch no estan fetas totas las diligèncias
perquè vostra senyoria hi puga pèndrer resolució, mes, ab tot, havem resolt donar-ne rahó a
vostra senyoria per ser avuy lo die assenyalat en
los últims brassos per aquest effecte. Donam,
axí mateix, rahó com Jacinto Sala, baró de Granera, embaxador de aquesta província, és tornat
de explicar sa embaxada al rey de Portugal y
aportat la carta que·s legirà a vostra senyoria.
També la donam de què lo secretari del senyor
de Argenson tornà de Paris los pactes ab aquesta província s’està posada baix del domini de sa
magestat, traduïts en francès y firmats de sa real
mà y sagellats ab lo sagell real, y una carta per a
vostra senyoria, havent-ne ja, pochs dies abans,
rebuda altra. Legiran-se a vostra senyoria ditas
cartas, juntament ab altras duas per a nosaltres y
una del senyor cardenal duch per lo senyor de
Argenson, per a què, mentres se estan posant en
bon punt los pactes y demés papers, estigan vostres senyories informats de las intencions de sa
magestat. Suplicam a vostres senyories nos fassan mercè de juntar-se lo die de demà per a pèna. foliació errònia, aquest foli ocupa en l’original el lloc corresponent al 58v.
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«A nostres charíssims y amantíssims los brassos
generals del principat de Cathalunya y sos comtats.
Charíssims y amantíssims: Los grans y apretats cafers que nosaltres tenim en aquestos quartels, assí
dins la guerra que nosaltres continuam contra los
enemichs d’esta Corona, no·ns permetran pres
de anar en Cathalunya. Nosaltres ne tenim un
grandíssim desplaer. Assò nos seria estat un particularíssim contento de vèurer un poble qui s’és
amostrat tant affectat vers esta Corona y envers
nosaltres, y de fer conèxer a tots sobre los lochs lo
grat que nosaltres los ne sabem de totas las resolucions favorables que·s són estades presas a nostre esguart, y utilíssima, sens dupta, per lo paýs.
A més de assò, nosaltres fórem estats contentíssims de satisfer en persona, com és acostumat, al
jurament que nosaltres devem fer, a immitació
de nostres predecessors, en aquesta província.
Sobre del qual, no res menos, nosaltres confiam
de tal manera en la affecció de cada hu de aquí y
de tots en general, que nosaltres nos prometem,
atteses les occupacions tan importants que nosaltres tenim assí, que·s acontentaran, per lo
present, que nosaltres fassam lo dit jurament
per persona calificada que tindrà poder y procura de nosaltres a este effecte.
Esta serà nostre charíssim y ben amat lo marquès de Bresè, mariscal de França, al qual nosaltres nos asseguram també que vosaltres rebreu
de bona voluntat, en continuació, per nostre
lochtinent y capità general dins lo principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya.
Tant prest com nostres affers nos donaran
temps de anar en nostres quartels a cumplir nosaltres mateixos lo que nosaltres haurem fet per
procurador, nosaltres ho farem ab gran alegria.
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
1994.

Entretant, nosaltres desijam que vosaltres siau
certs de la continuació de nostra bona voluntat
en vostre andret, y pregam sobre de assò Déu
que ell us tinga, charíssims y amantíssims, en sa
santa guarda. Scrita en Perona lo divuit die de
setembre 1641. Louis. Bouthillier».
Dilluns, a VII. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, los quals foren molt copiosos, als quals parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors: Tornam a proposar a
vostra senyoria las cartas de sa magestat, Déu lo
guarde, que·s legiren lo die de aÿr y los pactas
que són vinguts de França, firmats per sa magestat en Perone a 19 de setembre 1641, ab algunas paraulas afagidas y altres mudades de los
que se enviaren de assí, y un paper fet per una
junta que, de parer de la Trentasisena se va anomenar per a sensurar si lo que se havia mudat o
afegit en ells era en prejudici de la província y de
ses constitucions y libertats, lo qual se llegí en
dita Trenta-sisena, a hont tots se ajustaren ab
ell, sentint no haver-hi ningun prejudici, però
que·s reportàs a vostra senyoria perquè s’i prengués acertada deliberació. Suplicam a vostra
senyoria que, axí en lo contengut ab las reals
cartas com en la que se ha mudat y afigit en dits
pactes, conforme està // 68r // expressat en lo
paper, fet per la dalt dita junta, que·s llegirà a
vostra senyoria junt ab las cartas y una embaxada que havem tinguda lo die de avuy dels molt
il·lustres senyors consellers, ab què nos fan a saber la resolució del savi Consell de Cent acerca
lo sobredit, nos fassa mercè pèndrer resolució
qual convé en major servey de sa magestat y beneffici del Principat».
«Resolució de dits brassos:
Que los pactes mencionats en la proposició sien
admesos, si y conforme la magestat del rey christianíssim, nostre senyor, los ha firmats en Perona, Regne de França, a 19 de setembre del present any, y en la present junta se són legits. Y que,
haguda consideració a las dos cartas per sa magestat scritas als senyors deputats y altra scrita a
la present junta dels brassos generals, dient ab
ella que tingam a bé de admètrer-li son jurament
per procurador, prometent que, en donar loch
les occupacions tant grans que sa magestat té,
vindrà personalment a prestar lo sòlit jurament,
conforme los sereníssims reys, sos predecessors
en aquest Principat, han acostumat en lo principi de son govern.
Que, per ço, confiant aquesta província y sos
provincials de sa real paraula de que se servirà
honrar ab sa real presència aquest Principat y
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comtats en donar-li loch las moltas occupacions
té, és de parer la present junta de brassos generals que, per aquesta vegada tant solament, sia
admés a sa magestat son jurament per procurador, ab protestació que aquest acte en ningun
temps puga fer prejudici al present Principat y
comtats ni a las generals constitucions, privilegis, axí generals // 68v // com particulars, usos y
costums de aquells, ni sie tret en consequència,
com si no fos fet. Y axí mateix, que sie admés
per virrey y capità general, en lo present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, lo senyor
marquès de Bressè, mariscal de França, ab las
mateixas protestacions. Y que·s responga a las
cartas de sa magestat y scrigue al senyor cardenal duch, hi·s responga també a la del secretari
de sa magestat. Y que demà, o altre die que aparega als senyors deputats, procuren fer celebrar
un offici cantat de acció de gràcias, en lo qual
assistescan ses senyories hi·s fassa una embaxada
als senyors consellers de la present ciutat sien
servits assistir-hi y honrar ab sa presència aquest
acte. Y que aquesta deliberació se fassa a saber
ab embaxada al senyor de Argenson, suplicantlo sia servit procurar vingan los poders per al jurament de sa magestat y privilegi del senyor virrey y que sa excel·lència se don pressa en sa
vinguda, attès la necessitat tenim de sa presència. Y que de la present deliberació sia donada
notícia al savi Consell de Cent».
Dimecres, a VIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Joseph de Urrea, racionala del General, ha fet relació a ses senyories com Onoffre Massanes a
comtat y pagat la terça de octubre, novembre y
dezembreb // 81r // 1640. Ço és lo que toca a
dit ordinari, acceptat lo libre de la taula de Cervera y Tarragona y sa col·lecta, que lo enemich
té ocupada. La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
Dijous, a X. En aquestc die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
a. a continuació repetit racional.
b. a continuació: Acte del jurament del excelentíssim senyor
mariscal de Breze, prestat en Barcelona, 23 de febrer de 1642,
per sa excelència, com a procurador especial, per assò elegit, y
nomenat per la magestat christianíssima de Luys XIII, rey de
França, y compte de Barcelona: senyor nostre, amb inserta dels
pactes, ajustats entre sa magestat, y lo principat de Catalunya,
y comtats de Rosselló y Cerdanya, en lo temps que·s posaren baix
sa obediència. Barcelona. Sebastià de Comellas. 1642. 9 fulls
(ACA, Generalitat, Dietari, N-47, entre els ff. 68v i 81r). Vegeu, també: BC., F. Bon 2420, 5027; BU., B. 64-1-18;
MBN. També a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 7, pàg. 1995.
c. a continuació ratllat mateix.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

Cerdanya, en Barcelona residints, com a tenints
confiscats y ipothecats, en nom del General, en
virtud de resolució dels brassos generals, los
béns, drets y senyoria del marquès de los Veles,
com a enemich de la província, y per consegüent la scrivania major de la Batllia General de
la present ciutat, la qual vuy administra y regeix
Antoni Joan Fita, notari de Barcelona y scrivà
major del General, en virtut de encomanda per
los predecessors de ses senyories en son favor
feta, ab tenor de la present y durant la mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, provehexen lo dit offici de scrivà major de
la dita Ballia General en favor de Pere Pau Vives
y Miquel Serra, notaris públichs de Barcelona,
ab los salaris y emoluments, prerrogatives, preheminències, gràcies y drets al dit offici pertanyents. Y que hagen de administrar y regir dit offici, ço és, la una semmana lo hu y altre
semmana lo altre, y axí uniformament, partintse per iguals parts los interessos, salaris y emoluments de dit offici ab tota pau y quietut y bona
correspondència, com ses senyories confien de
tals officials. Los quals, presents en lo consistori
de ses senyories, han acceptat lo dit offici, // 81v
// jurat y prestat lo sòlit jurament, en mà y poder de ses senyories, de haver-se bé y lealment
en lo exercisci y servey de aquell, com de bons
officials y ministres de dita Ballia se pertany, y
que guardaran y observaran las generals constitucions de Cathalunya, capítols i actes de Cort,
privilegis y consuetuts del General. Y per ço, ne
han prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Sebastià Hugo, hu dels verguers ordinaris de ses senyories. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del dit General, tenints de
açò plena facultat y poder dels brassos generals,
ab tenor de la present y durant lo estat present
de la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, anomenen, crean y constituexen en altre dels scrivants de registre de la Audiència Provincial a
mossèn Hierònym Pastor, ciutadà de Barcelona, ab los salaris y emoluments al dit offici pertanyents. Lo qual offici de present vacca, per renunciació líberament feta, en mà y poder de ses
senyories, per mossèn Gismundo Boffill, qui
obtenia dit offici, continuada en lo dietari de la
present casa sots jornada de sinch del corrent.
Lo qual mossèn Hierònym Pastor, present en lo
consistori de ses senyories, ha acceptat lo dit offici, ha jurat en mà y poder de ses senyories, de
bé, fahel y lealment haver-se en lo exercisci y
servey de aquell, y que guardarà y observarà los
capítols y actes de Cort y lo disposat ab las generals constitucions de Cathalunya, y que li sia

donada pocessió de aquell. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelonaa.
83r

En aquest mateix die ses senyories juntaren la
Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
Divendres, a XI. En aquest die los senyors consellers, per medi de Francisco Vilardell y Rafel
Grimosaschs, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a ses senyories la resolució presa per lo
savi Consell de Cent lo die de nou del corrent.
Lo qual, aprés de legida, manaren fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Deliberació del savi Consell de Cent.
Die VIIII octobris MDCXXXXI.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats et cetera, lo dit Consell féu la deliberació
y resolució següent: attès que lo marquès de
Bressè, mariscal de França, està nomenat y ve ab
poder de sa magestat christianíssima y per a què
en son nom firme los pactes convinguts ab
aquest Principat y en lochtinent y capità general
d’esta província et cetera, consuatur signata littera A qua inserta dices».
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, féu de resposta a dits embaxadors que ells
estimaven a ses senyories la honra y mercè que·ls
feyen en donar-los rahó de dita reolució, y que estigués cert sa senyoria que, en tot lo que lo consistori porà acudir al servey de la ciutat, ho farà ab
molt gran voluntat, com bé tenen acostumat.

83v
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En aquest mateix die ses senyories reberen de
part dels senyors consellers, per medi de Rafel
Cervera y Francisco Vila, la embaxada del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors: De part de vostra senyoria se ha enviat en lo consistori de la Ballia
General, demanant que·s donàs pocessió a certs
officials, que vostra senyoria diu haver provehit
en aquell consistori, no la podia donar sens donar rahó als senyors consellers. Los quals, diuen
que ni ells poden donar-la ni consentir que·s
done dita pocessió sens haver-ho proposat al
savi Consell de Cent, lo qual ha comensat ja de
provehir dits officis, y aquest després dinar està
aplesat de tenir-lo per aqueix effecte. Y no dexen de fer maravella que, sens donar-ne primer
rahó a dits senyors consellers, hage vostra senyoria enviat semblant recudo a la Ballia. Per ço,
a. a continuació una del·liberació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 1996.

vostres senyories seran servits tenir a bé que.s
suspenga aquest megoci fins a tant se hage pres
resolució en lo dit Consell, que serà, com està
dit vuy mateix, que fent-ho de esta manera se
conservarà la correspondència y bona conformitat que han tingut les dos cases».
A la qual embaxada han respost que mirarien lo
paper, y de la resolució se pendria ne farian sabidors a ses senyories.
En aquest mateix die ses senyories, per medi
dels magnífichs Francesch Puigjaner, donsell, y
Diego Bisbe Vidal, ciutadà, enviaren als senyors
consellers la embaxada devall scrita, en resposta
de la per part de dits senyors consellers a ses
senyories feta, que és del tenor següent:
«Molts il·lustres senyors: De part de vostra senyoria se ha donada una embaxada als deputats
y oÿdors del General de Cathalunya contenint
que, per part // 84r // dels dits deputats, se havia
demanat al consistori de la Ballia General de
Cathalunya que donàs possessió a alguns officials que avia anomenat, y que se havia respost
que no podian consentir-hi sens donar-ne rahó
a vostra senyoria, y que no pot vostra senyoria
fer-hi resposta que primer no·n done rahó al
savi Consell de Cent, que esta tarda tindrà per
dit effecte. Y si bé lo anar a dita Ballia, per lo effecte referit, és estat instant lo provehit sens saber dits deputats se fes ab eixa forma. Ab tot,
han feta admiració dits deputats s’i fes reparo,
perquè no eran officis que provehís lo savi Consell de Cent, a qui tant veneran y estiman los deputats, sinó los que solia provehir lo marquès de
los Vélez, y lo que, actualment, en nom de dits
deputats, de present, serveix son secretari, Antoni Joan Fita, en loch del qual han anomenat.
Y lo que més los havia obligat a fer la nominació, però no lo pèndrer pocessió, era estat lo vot
que los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y los magnífichs advocats de la ciutat
han fet, declarant que a la Deputació tocava la
provisió de dits officis, y crèurer que ja de dit
vot tenia notícia lo savi consell de Cent, perquè
dits magnífichs assessors y advocat fiscal feren
relació a dits deputats que se havian donada
pressa, al prendre resolució y fer lo vot, perquè
vostra senyoria los advertí que lo savi Consell de
Cent estava junt y se havia de legir en ell, y que
axí lo feren, a temps de poder-lo legir. Y com
no.s advertí cosa alguna per part de vostra senyoria, han cregut que tot estava ajustat. Attès
tot lo qual, dits deputats y oÿdors estan certs
que, ab tot lo referit, veurà vostra senyoria la
correspondència que entén tenir ab vostra senyoria, a qui suplican ho representen al savi Consell, segons la dita intenció, // 84v // com ho
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confian de personas tant zelants a la correspondència de las dos cases».
A la qual embaxada havian respost dits senyors
consellers que.u tractarian ab lo savi Consell de
Cent, y que de la resolució se pendria ne farian
sabidors a ses senyories.
Dissabte, a XII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de se senyories, mossèn
Luýs Ferrer, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, deputat local del General de la ciutat y
col·lecta de Tarragona lo trienni corrent, per
justas causas son ànimo movents, ha renunciat
en mà y poder de ses senyories lo dit offici de
deputat local, suplicant a ses senyories serien
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista, que.u rebrà de la mà de ses senyories a
singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en
quant podian y per capítols de Cort los era lícit
y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de
Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories donaren y
concediren licència al senyor deputat militar per
anar en sa casa té en la vila de Arenys y altres
parts, per negocis y afers del General.
En aquest mateix die lo doctor en medicina
Jaume Amat, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, mitjensant jurament,
en mà y poder de ses senyories, ha fet relació
com mossèn Joan Carreras, hu dels ajudants del
racionala, // 92r // està desganat en lo lit ab febra, sengrat dos vegades ab perill de sa vida, de
tal manera que no li és possible poder acudir a la
obligació de son offici, lo que ha dit saber per
visitar-lo de present. La qual relació manaren
fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die ses senyories juntaren los
brassos generals, los quals foren molt copiosos,
als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt illustre senyor: Per haver resolt lo savi
Consell de Cent enviar los cavallers a la ralla de
Cathalunya per a donar la norabona y benvinguda al excel·lentíssim marquès de Bressè, qui
està anomenat per a jurar en nom de sa magestat y per a son lochtinent y capità general, proposàrem en la Trentasisena si seria convenient
que nosaltres enviassem també qui, en nom del
Principat, fes lo mateix. Prevalgué en dita junta
a. a continuació un apuntament de la junta del batalló,
transcrit a l’Apèndix 7, pàg. 1997.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

que s’envien per dit effecte tres embaxadors, hu
de cada estament. Proposam-ho a vostra senyoria perquè prenga la resolució més convenient
en lo sobredit y en lo contingut en un paper donat per la junta de batalló, que·s legirà a vostra
senyoria».
«Resolució de dits brassos: Aconsella la present
junta de brassos generals als senyors deputats,
en lo primer cap, sien servits exequutar lo que
ha resolt la Trentasisena de enviar tres embaxadors, hu de cada // 92v // estament, al excel·lentíssim marquès de Bressè, mariscal de França. Y
quant al que toca al paper del batalló, com és
matèria tant grave, sia servit sa senyoria dels
senyors deputats suspèndrer la resolució dels
brassos quant al dit paper, fins a tanta lo savi
Consell de Cent la hage pressa acerca de dit fet.
Y per a què millor los que hauran de votar, majorment síndichs, que tenen poca notícia d’estas
cosas, pugan pèndrer la resolució, aconsella
també la present junta a dits senyors deputats
sien servits donar còpias dels apuntaments de
dit batalló a las personas que·n demanaran. Y si
aparexerà a sa senyoria fer-los estampar, perquè
serà cosa més breu y fàcil.
Y que a la junta del batalló se anyadescan nou
personas, a més de les anomenades, ço és, tres
de cada estament. Y que entretant que·s tractés
las matèrias del batalló, se fassa una junta de
nou o més persones dels tres estaments, per a
què aquestas vegen los indults apostòlichs que
té lo Principat, y premediten la forma que se havia de servar en la junta que se haurà de fer, del
estament ecclesiàstich, per a tractar del adjutori
que dit estament voldrà donar per a sustento de
dit batalló. Y que.s fassa embaxada als molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent. Suplicant a sa senyoria sien servits declarar cosa certa per a la ajuda de dit batalló, conforme de sa senyoria se espera, per a què, a
exemple de la ciutat, pugan las demés ciutats,
universitats y particulars obrar. Y que done notícia al savi Consell de Cent de aquesta resolució».
En aquest mateix die ses senyories enviaren als
senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent, per medi de don
Francisco Monpalau, monjo de Ripoll, don Joachim Margarit y Reguer y Diego Bisbe Vidal,
ciutadà honrat de Barcelona:
«Molt il·lustre senyor: Després que, per deliberació dels brassos, fou confiscada // 93r // al General de Cathalunya la hasienda del marquès,
que fou molt aprés que la ciutat hagué pressa
a. a continuació ratllat fins.
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pocessió de la Ballia, los deputats del trienni
proppassat provehiren lo offici de scrivà major
de la Ballia General, que abans provahia lo dit
marquez de los Veles, com a patrimoni de
aquell, en persona de Antoni Joan Fita, notari
de Barcelona, durant lo beneplàcit y mera y líbera voluntat de dits deputats y sos successors,
sens contradicció de persona alguna.
Després de molt temps que dit Fita tingué pocessió, se pretengué que la nominació de dit offici tocava a la present ciutat, y dits deputats,
desijosos de conservar la correspondència havian tingut sempre a vostra senyoria sempre
que·s tracta de aquest article, digueren que.s
averiguàs a qui tocava. Y que, si tocava a vostra
senyoria, los estava molt bé lo provehissen. Y
vostra senyoria, lo die que los senyors consellers
proposaren dit article, resolgue se cometés als
magnífichs advocats de la casa de la ciutat, los
quals ho conferissen ab los assessors y advocat
fiscal del General y, junts, prenguessen resolució. Los quals, hagueren de tenir moltas conferèncias, per occasió que los officials de la Ballia General, a qui tocave, recusaven donar los
papers que feyan per la pretensió de la ciutat. Y
finalment, als vint-y-sinch de setembre proppasssat, a la matinada, que vostra senyoria estava
junt, los senyors consellers donaren molta pressa a dits advocats y assessors perquè prenguessen resolució. La qual, deyan, se havia de proposar a vostra senyoria aquell matí, com en
effecte la prengueren, fent un vot en scrits de
què la nominació tocava als deputats de Cathalunya y no a la ciutat, per ser del patrimoni del
dit marquès de los Veles.
Y pensant dits deputats que dits senyors consellers, en dit die, o en algú dels consells que, de
després ensà, se són tinguts, havian proposat a
vostra senyoria dit vot y que lo negoci estava ja
assentat, provehiren, dijous a la tarda, dit offici
// 93v // de scrivà major y los provehits lo divendres de matí, sense donar-ne rahó a dits deputats, anaren a la Ballia General ha demanar se’ls
donàs pocessió, que la primera notícia que dits
deputats han tinguda de dita acció fou per una
embaxada que dits senyors consellers los enviaren lo mateix die, comptant lo que havia passat
y dient que los officials de la Ballia no havian
volgut donar pocessió sens donar-ne rahó a dits
senyors consellers, y sas senyorias no la podian
donar sens donar-la primer a vostra senyoria,
que.s juntava per dit effecte lo dit die.
Dits deputats, en la provisió de dit offici, no han
fet cosa nova, sinó que·l han mudat de persona,
que per la pretensió de la ciutat tot és una cosa
que·l tinga dit Antoni Joan Fita, anomenat per
dits deputats, o los anomenats de nou. Y de no

donar-los pocessió no se alcansa cosa, perquè
també se està ab ells dit Fita ab la dita nominació. Y no obstant açò, si no haguessen cregut
dits deputats que aquest negoci estava ajustat ab
vostra senyoria, no hagueren feta dita nominació. Y si haguessen tingut notícia de la intenció
de dits officials, no hagueren permès anassen a
pèndrer pocessió que primer no haguessen sabut, ab los senyors consellers, si havian proposat
lo vot a vostra senyoria, y la resolució que en
assò vostra senyoria hauria presa, que molt bé
saben dits deputats la obligació tenen de tenir
tota correspondència a vostra senyoria, regonexent lo molt que ha fet y obrat en tot temps y,
en particular, en aquestos, en favor y beneffici
de tot lo Principat y de la casa de la deputació.
Donan rahó a vostra senyoria dits deputats de
tot lo sobredit, perquè estiguen enterats del fet
y lur intenció, la qual és estada y serà sempre de
servir a vostra senyoria y a la ciutat».

resolució que més convindrà. Y que, fins aleshores, se diferesca la provisió dels demés officis de
la Ballia. Y que per un ciutadà y militar del present Consell, per sa senyoria nomenadors, se
done notícia als senyors deputats de la present
deliberació».
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En aquest mateix die, per medi de fra don Jaume Meca, abat de Sant Salvaor de Breda, Francesch Puigjaner, donsell, y Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent la embaxada del tenor següent:

A la qual embaxada respongueren dits senyors
consellers que.u tractarian ab lo savi Consell de
Cent, y de la resolució se pendria ne farian sabidors a sas senyorias.
94r

Dilluns, a XIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, consistorialment, ab
los porters y masses devant, acompanyats dels
officials de la present casa, anaren per la present
ciutat accaptant flassades, lançols, draps y diners
per los hospitals dels soldats malalts, ab la forma
que altras vegadas se era fet.

«Molt il·lustre senyor: Donan rahó a vostra senyoria, los deputats de General de Cathalunya,
de la resolució se prengué en los brassos generals
tinguts a dotse del corrent, conforme dits brassos havian deliberat, continuant la conformitat
que sempre han tingut ab vostra senyoria».

Diumenge, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren, consistorialment, en la casa de la ciutat
a tenir conferència ab los senyors consellers per
los negocis de la província.

A la qual embaxada referiren a ses senyories que
havian respost dits senyors consellers que.s tractaria ab lo savi Consell de Cent, y que de la resolució se pendria ne farian sabidor a ses senyories.

En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori, de part dels senyors consellers, la
resolució presa per lo savi Consell de Cent, tingut lo die de aÿr. La qual manaren fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:

Dimars, a XV. En aquest die, los senyors deputats y oÿdors anaren, consistorialment, en la
casa de la ciutat per a tenir conferència ab los
senyors consellers per negocis de la provínciaa.

«Die XII mensis octobris, MDCXXXXI, Barcelona.
Deliberació del savi Consell de Cent, et ceteraa.
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Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats, lo dit Consell féu la deliberació següent:
que los senyors consellers anomenen dos magnífichs doctors en leys de la plassa de major opinió en letres. Los quals, ab lo magnífich advocat
fiscal de la Ballia General, miren y sensuren la
justícia de la ciutat, en rahó del fet proposat. Y
que·s suplique als senyors deputats ne anomenen dos altres per sa part, que no hagen entrevingut ab lo negoci, per a què, ab lo magnífich
advocat fiscal de aquella casa, miren la justícia
de aquella, y conferida y batuda per tots la
matèria, prengan resolució sobre ella, en orde al
que pretenen les dos cases, per a dijous primer
vinent, antes de migdie. En la qual, la manen
referir los senyors consellers en lo savi Consell
de Cent, per a què, acerca de dit fet, prenga la

Dijous, a XVII. En aquest die, los doctors anomenats per part de la ciutat y per los senyors deputats acerca de la provisió de scrivà major de la
Ballia General, constituïts en lo consistori de ses
senyories, donaren a ses senyories lo vot que·s
del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya y molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
als magnífichs advocats fiscals del General de
Cathalunya y de la Ballia General y doctors aplicats infrascrits, acerca de la justícia de la dita
ciutat en lo fet, proposat en lo savi Consell de
Cent, sobre la nominació y elecció dels scrivans
de la scrivania major de dita Ballia, que acostumave provehir lo marquès de los Veles, vist lo
a. a continuació una resolució, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2000.

a. Deliberació ... et cetera interlineat al marge esquerre.
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vot que, a vint-y- sinch de setembre proppassat,
feren y firmaren, unànimes y conformes sobre
dita matèria, los magnífichs assessors, advocat
fiscal del General y los magnífichs advocatas ordinaris de dita ciutat, los fonaments y cosa en
aquell contengudes, oÿdes y enteses las demés
rahons per dits advocats fiscals respectivament
representades y altres en las conferèncias conciderades, batuda plena y madurament la justícia,
los doctors infrascrits han pres sobre ella la resolució següent:
«Attesos los motius en lo vot referit contenguts,
y attès, ajustant en aquells, que la elecció y nominació dels scrivans de la scrivania major de
dita Baliia antes espectava al marquès de los Vélez y vuy als dits deputats per la Generalitat, en
virtut de confiscació de tots los béns, jurisdiccions y demés coses, que dit marquez tenia en
Cathalunya, y aplicació de aquells als gastos de
la guerra per defensa de la província, feta ab resolució dels brassos generals tinguts a quatre de
dezembre // 96v // mil sis-cents quaranta, en la
qual concorregueren los tres estaments, lo molt
il·lustre senyor conseller en cap y altres persones
de molt gran doctrina e intelligència, per los
motius contenguts en dita resolució y públicas
cridas, inseguint aquella, publicades contra dit
marquez com a enemich de la pàtria.

casa de la ciutat dit die de 25 de setembre proppassat, salvo et cetera.
De Malla, fisci Generalis advocatus. Peralta,
consulens. Osona, consulens. Lenes, consulens. Soler junior, consulens».
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Dissabte, a XVIIII. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar negocis de
la província.
Diumenge,a XX. En aquest die los senyors consellers, en forma de ciutat, vingueren en la present casa per a prosseguir los negocis de la conferència.
Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en la Lotja de la mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments
de las bollas que no estan arrendades.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, ab cotxos,
anaren a visitar la(s) fonts de la present casa,
conforme la obligació tenen per rahó de lurs officis quiscun any.

97v

Attès que dita confiscació y aplicació ha tingut
exequució y effecte, no sols en los demés béns
que lo dit marquès tenia en la província, però
encara, en particular, en lo dret de anomenar
scrivans en dita scrivania major de dita Ballia,
per haver los senyors deputats fet nominació de
scrivà major en persona de Antoni Joan Fita, la
qual ha tingut exequució y effecte y la nominació ara novament feta, en loch de dit Fita, és en
continuació de la precedent, y del estat en lo
qual dits senyors deputats estan de fer dita nominació. Attès, finalment, que la dita confiscació y aplicació fonch feta contra dit marquez
com a enemich de la pàtria, per excessos comesos en apugnació de aquella, y en temps, encara,
que la província estava sots obediència del rey
de Castella, lo que impedeix la consolidació del
domini útil del dit marquez, que tenia en ditas
scrivanias, y per rahó del qual feya las nominacions dels scrivans ab lo domini directe de las
mateixas scrivanias. Y per ço, dit domini útil y
nominació de scrivans no han recaygut ni són
compresos ab la special obligació de la Ballia
General y sos drets, en la qual la ciutat funda sa
pretensió. Per ço y altrament, los dits doctors
són de vot y parer que la nominació y elecció de
scrivans de la scrivania major de dita Ballia specta y toca als molt il·lustres senyors deputats,
aderint al vot per los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y magnífichs advocats de
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Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori duas cartas de sa magestat,
que Déu guarde, donant rahó com enviarà a
esta província lo excel·lentíssim senyor mariscal
de Bresè per a prestar lo jurament en nom de
dita sa magestat, las quals manaren fosen originalment cusidas en lo dietari, signades de letras
A y B.
Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senories
anaren consistorialment en casa de la ciutat per
a tractar de negocis de la província, ab la forma
acostumada.
Dijous, a XXIIII. En aquest die ses senyories, per
medi de fra don Gispert Amat, abat de Sant
Pere de Galligants, don Pedro Aymerich, Diego
bisbe Vidal, lo doctor Francesch Puig, canonge
de Tortosa, don Joan de Argensola, Rafael Corbera, fra don Francisco Monpalau, monjo de
Ripoll, don Ramon de Queralt y Joseph de
Urrea, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del
tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya, en lo present que saberen que
vostra senyoria tenia pretensió de que tocava a
la ciutat provehir lo offici de ecrivà major, que
provehia abans lo marquès de los Veles, no obstant que Antoni Joan Fita, notari de Barcelona,
anomenat per sos predecessors, estava en poces-

sió o quasi de dit offici, de la qual, sens conexensa de causa, segons las generals constitucions, dea // 102r // la observança de les quals
vostra senyoria se són sempre amostrats tant zelosas, no podia ser despullat, se ajustaren al que
vostra senyoria havia resolt, que és que los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
advocats de la ciutat conferissen lo article y resolguessen a qui tocava la provisció, ab determinació de passar per lo que seria declarat, encara
que fos contra lo General. Prengueren-la los sobredits de què tocava a dits deputats la provisió
del dit offici de scrivà major, y de qualsevol altre que hagués acostumat provehir lo marquès
de los Veles abans de la confiscació feta de sos
béns, fent de assò un vot en scrits.
Y quant esperavan dits deputats que lo negoci
no tindria més dificultat, lo die que.s legí lo vot
en lo savi Consell de Cent, vulgué vostra senyoria oÿr lo advocat fiscal de la Ballia y no volgueren passar per dit vot, sinó que dos advocats
anomenats per las dos cases, que no.y haguessen entrevingut, y los advocat fiscal del General
y de la Ballia General ho tornasen a revèurer y
fessen altre vot en scrits. Y si bé aquesta resolució era molt prejudicial als dits deputats, per
tornar-los a posar en qüestió lo que las personas
anomenades per las dos parts havian resolt tocar
a dits deputats, a quèb entenian se havia de estar.
Ab tot, perquè vostra senyoria experimentassen
lo desig gran que tenen dits deputats de donar
satisfacció a vostra senyoria, y de cuitar tota occasió de encontre y contencions, anomenaren
per sa part als doctors Narcís Peralta y Domingo
Osona, perquè resolguessen lo article juntament ab los doctors Francesch Llenes y Pacià
Soler, anomenats per la ciutat, y ab los dos advocats fiscals.
Los quals, després de algunas conferèncias, se
ajustaren, en tot y per tot, al vot dels magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y advocats
de la casa de la ciutat, exceptat lo advocat fiscal
de la Ballia, que restà sol en vot y no volgué firmar lo que tots los altres feren, apartant-se
d’els. En qualsevol junta se fa, y és just se fassa,
que la menor part cedesca a la major y firman lo
que aquesta resol. Y a més de açò, // 102v // dimars, que.s proposà a vostra senyoria lo vot fet
per dits advocats, vingué dit advocat fiscal a informar contra lo que tots los altres doctors consultats, que era(n) nou, havien resolt, y prevalgué que·s tornàs a proposar lo die de avuy.

consell tant grave com és aquest, se pose dificultat al que las personas, dos vegades, per les parts
anomenades, han resolt, y que·s donen oÿdas
als que.s volen singularisar ab pretexte de què
miren per la ciutat, devent subjectar-se a la sensura de tant grans doctors que·y han entrevingut, perquè sempre las singularitats occasionan
desdichas. Y no consisteix lo fer bon ciutadà y
ben affecte a la ciutat en què, en tot cars, se vullan donar las cosas a la ciutat en prejudici de
tersos, sinó en què se conserve a la ciutat lo que
és seu, no donant res a ningú. Que lo voler-li
donar a lo que no li toca no pot servir sinó de
suscitar contencions, en temps que necessitam
tant de conformitat.
Suplican, per ço, a vostra senyoria los dits deputats que, puis ab los dos vots estan assentats de la
justícia tenen en las provisions dels sobredits officis, los fassan mercè de ajustar-se ab ell, deliberant que la ciutat no se entremeta en ditas provissions. Que, si en lo primer haguessen resolt
tocavan a vostra senyoria, dits deputats, encontinent, sens altra consulta, haguessen revocat les
provissions havian fetas, cedint als commodos
de la pocesió en què·s trobaven. Y axí esperan
que vostra senyoria, havent prevalgut en lo segon lo mateix, los farà esta mercè, que ben experimentada tenen, que la intenció de vostra senyoria no és levar cosa al General de Cathalunya
y a dits deputats.
També suplican a vostra senyoria dits deputats
sian servits manar pèndrer resolució en lo article
del batalló, perquè los síndichs de las demés universitats nos solicitan cada dia que prenguema //
104r // resolució en dit article, perquè ells pugan
tornar-se’n a ses cases. Y las personas de las juntas
del batalló no la·y poden pèndrer ni passar avant
fins vegen la que vostra senyoria haurà presa».
A la qual embaxada fonch respost que tractarian
ab lo savi Consell de Cent lo contengut ab dita
embaxada, y que de la resolució se pendrà se’n
donaria avís a ses senyories.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori la resolució presa per lo savi Consell de Cent, tingut lo die present, acerca de lo
contengut ab la embaxada lo die present feta
per part de ses senyories. La qual, aprés de legida, manaren fos continuada en lo present dietari, que·s del tenor següent:
«Die IIII octobris MDCXXXXI, Barcelona.

Dits deputats tenen viu sentiment de què, en un
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
a. a continuació dues cartes amb les seves traduccions respectives, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs. 2001-2002.
b. a què ... gran que interlineat al marge esquerre.
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a. a continuació una resolució, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2002.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

Divendres, a XXVI. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.

jurats et cetera, lo dit Consell féu la deliberació
y conclusió següent: attès que los magnífichs
advocats axí aplicats, com los assessors de la casa
del General y los magnífichs assessors de la present casa, han donat dos vots en scrits etcetera,
inseratus est in papiro signato littera B».
Dijous, a XXV. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, per part de molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo paper devall scrit, lo qual fonch reportat y entregat
a ses senyories per lo doctor // 104v // Hierònym
Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona. Y aprés de legit, manaren fos continuat
en lo present dietari, y és del tenor següent:

Disasbte, a XXVII. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers per a tractar
dels negocis de la província, ab la forma acostumada.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
juntaren la Trentasisena per a tractar dels negocis de la província.
106v

«Molt il·lustres senyors: Lo bisbe de Barcelona
representa a vostra senyoria que la sanctedat del
papa Sixto Quint, de felís recordació, en sa
constitució promulgada y publicada als vint de
dezembre del any 1585, ordena y mana, debaix
de gravíssimas penas y sensuras, que tots los arcabisbes y bisbes, cessant llegítim impediment,
dins cert termini, que, en quant als d’esta província tarraconense y als demés de Espanya, és
de quatre anys, anassen a Roma a visitar las santas basílicas dels apòstols sanct Pere y sant Pau,
y a donar rahó del estat de lurs iglésies y de tot
lo que pertany a la cura pastoral. Y si bé en los
quadriennis passats, des de què arribà a esta
província, per justas causas, se és excusat de anar
a cumplir ab aquesta obligació, enviant persona
que en son nom satisfés a ella, en lo quadrienni
quatorsé, que és lo current, y de ell ja són passats tres anys, deu mesos y alguns dies, attenent
a la gravedat de las matèrias que se han offert y a
sas circunstàncias, sens reparar en sa edat, treballs de la nevegació ni en los gastos que en la
anada y tornada se han de offerir, posant en primer loch, com és just, lo servey de Déu Nostre
Senyor, la causa pública y beneffici de sa iglésia
Cathedral, parroquials y demés lochs sagrats de
sa diòcesi, per ser lo bisbe més antic de la dita
província y, com a tal, haver presidit en los dos
últims consilis províncials que, en aquesta ciutat, se han celebrat, ha resolt de anar personalment a cumplir ab la dita constitució y ab lo jurament que en sa observança ha prestat, axí al
temps de sa consegració com en aquesta ciutat,
abans de pèndrer pocessió de sa Iglésia, com se
li manava per las letras apostòlicas dea // 106r //
sa promoció y translació, de què dóna rahó a
vostra senyoria perquè, continuant la mercè que
li ha fet, sia servit de ocupar-lo en las cosas de
son servey, a què se offereix com sempre ho ha
fet. Don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona».
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2003.
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Novembre MDCXXXXI
Divendres, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, ab tenor de la present y durant lo estat
present de la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors, nomenan, crean y constitueixen en altre
dels dos aguasils extraordinaris de la província a
Pau Riu y Marimon, de la present ciutat de Barcelona, ab los salaris y emoluments, prerrogatives, preheminències, gràcies y drets al dit offici
pertanyents y spectants, en loch de Joan Montalt, últim pocessor de dit offici, y que, per ço, li
sia despedit lo privilegi ab la forma acostumada,
per via de Cancellaria. Presents per testimonis
Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
Postea vero supradictus Paulus Riu, dictis die et
anno et quasi incontinenti, prestiti juramentum,
sacramentum, homagium ore et manibus commendatum in manu posse magnifici Josephi
Amigant, assessoris Generalis Cathalonie. Presentibus testibus supradictis.
Dissabte, a III. // 107r // En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar y conferir los negocis de la província, ab la forma
acostumada.
Diumenge, a IIII. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals, los quals foren
molt copiosos, en los quals, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició
segúent:
«Molt il·lustre senyor: Lo senyor de Argensó
nos aportà, despus aÿr, lo poder per sa magestat, Déu lo guarde, ha donat al excel·lentíssim
marquès de Bressè, mariscal de França, per a jurar en son real nom y lo privilegi de lochtinent y
capità general de aquesta província. Y lo die de
aÿr legiren la una cosa y l’altre en la junta de
trenta-sis personas, en la qual prevalgué que los
magnífichs assessors y advocat fiscal vessen lo
poder, si era bastant, y comprovassa lo privilegi

ab la minuta que se envià de assí, y nos fessen
relació de son parer, y que després ho proposassem a vostra senyoria. Dits assessors y advocats
nos han fet relació que lo poder és bastant per a
prestar lo jurament en nom de sa magestat, y
que lo privilegi, en la substància, se conforma
ab la minuta. Sols hi ha mudat lo exordi y algunas paraulas en lo mig, que no mudan lo sentit
ni la substància que·s veu, solament se són mudades per parlar ab més poprietat y ab més
alegància. Legiran-se a vostra senyoria dit poder
y privilegi y dos cartas de sa magestat perquè·s
servesca pèndrer-hi la resolució més convenient.

114r

També suplicam a vostra senyoria se servesca
pèndrer-la acerca lo que // 107v // devem fer per
cobrar de las universitats lo socorro dels soldats
que cada una ha fets, perquè a penas hi ha ninguna universitat que·ls pague, y per falta de
paga se desfan los tercios a tota pressa. Nosaltres tenim bestret de nostron temps passades de
tretse mília liures per compte de ditas universitats, y no·ns és possible poder bestràurer més,
per faltar lo diner per pagar la cavalleria y los cabos, que corren a compte del General. Antes
bé, tindran precissa necessitat de cobrar lo que
tenim bestret. Proposam a vostra senyoria una
cosa y altra per a què sie de son servey pèndrer
la resolució més convenient».
«Resolució de dits brassos: Que attès la Trentasisena ha comès als magnífichs assessors y advocat fiscal del General que vessen y regoneguéssen lo privilegi y poders de què·s fa menció en la
proposició, y dits assessors y advocat fiscal, segons diu dita proposició, han referit a sa senyoria que estavan com havian d’estar, sens faltar
ninguna cosa, que, per ço, deu sa senyoria
admètrer aquells. Y que·s fassa a saber al senyor
de Argensó, suplicant-lo sie servit procurar que
sa excel·lència del senyor virrey vingue a esta
ciutat y província ab la major diligència possible,
estimant a dit senyor de Argenson los bons officis que ha fets en disposar estas matèrias perquè
tinguessen son degut effecte. Y axí mateix, se
responga a las cartas de sa magestat en agrahiment de la mercè ha feta en aquest particular.

Dimars, a VI. En aquest die los senyors deputats, matí y tarda, estigueren en lo baluart de
migjorn per occasió que la armada del rey de
Castella venia, la qual assenyalava Montjuhich,
per a tractar ab los senyors consellers lo que se
havia de fer en cas que volgués donar morrada
junt a esta ciutat, de què tenian avisos.
Dimecres, a VII. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, passà la armada de galeres del rey cathòlic devant la present ciutat,
que eran trenta y sis galeras y dos bergantins,
que anaven a socórrer a Perpinyà, Déu los
mal·logre lurs intents. Avisaren ses senyories
tota la costa perquè estigués a punt en cas intentassen fer alguna desembarcació.
Dijous, a VIII. En aquest die, en la matinada,
Monjuhic assenyà la armada de naus que, segons se deya, eran trenta-quatre, sens moltas
barcas carregades de provisions del rey cathòlic,
que també // 114v // anaven per al socorro de
Perpinyà, que està molt apretat per nostra gent.
En aquest mateix die ses senyories juntaren la
Trentasisena per tractar alguns negocis concernents lo beneffici de la província.
En aquest mateix die, en la tarda, vigília de sant
Sever, se mogué una gran revolució de vents de
Levant y Tremuntana, que feyan donar grans
bramits al mar, que, segons se entengué, la armada enemiga passa gran borrosca, que·s pensa
perdre. Y discorregueren los vaxellsa los uns per
una y los altres per altra, de tal manera que.s
desfeu tota. No se sab si se són perduts ninguns
vaxells fins ara. Déu nos ne done las novas que
tots desijam.
En aquest mateix die hisqueren de la presó los
fills del duc de Cardona, los quals se posaren en
un cotxo comboyats de molta cavalleria y infanteria, y també la duquessa de Cardona, y se
partiren per a la vila de Montblanch per a effectuar-se los trueques ab los embaxadors de la
província, que·s troban ja en Tarragona. Las
personas que la província donava en trueque de
nostres embaxadors són los continuats en lo
memorial que·s assí cusit, signat de letra A.

Y que sa senyoria dels senyors deputats fassa fer
manaments a las universitats que deuen, per
rahó de las levas dels soldats, paguen lo que
deuran dins cert termini, ab comminació que,
passat aquell, se’ls farà exequució. Y que sa senyoria comete aquella al consell de guerra per a
què prosehesca en ditas cobransas conforme
serà justa.

En aquest mateix die ses senyories manaren fer
y ordenar las instruccions devall scritas per al reverent fra Joseph de Calders, lo qual, per part
de ses senyories, anava per assistir y fer los trueques de dita senyora duquessa ab los embaxadors del Principat, las quals són del tenor següent:

a. a continuació dues cartes, amb les seves traduccions, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs, 2003-2004.

a. los vaxells interlineat.
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[ 1641 ]

[ 1641 ]

En aquest mateix die ses senyories juntaren los
brassos generals ab la forma acostumada, a ço
de campana, los quals foren molt copiosos, als
quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch feta la proposició següent:

«Instruccions per al reverent fra Joseph de Calders, pabordre major de Sant Cugat del Vallès,
donades per los molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunyaa // 116r // en orde a
la entrega de les persones de la senyora duquessa de Cardona y sos fills y persones de lur família, continuades ab un memorial, que apart se-li
donà per los trueques que de les persones de
dita senyora duquesa y sos fills y família per les
persones dels embaxadors que estaven en Madrit, per compte de la Generalitat y ciutat de
Barcelona, de don Juseph Surriba y don Joan
Pau Grau, si voldrà venir, y de lur família.

«Molt il·lustres senyors: Lo temps de las convocacions se són fetas de las personas del estament
y bras ecclesiàstich per vèurer si pot imposar-se
// 117r // alguna contribució y quanta per lo
gasto del batalló que se ha de formar, en exequució dels pactes fets ab sa magestat, que Déu
guarde, és passat. Y avuy se troban en la present
ciutat los senyors bisbes de Gerona y Vich, y
convindria molt, si prengués resolució vostra
senyoria, nos fessen mercè de resòldrer a hont
se ha de juntar dit estament o bras ecclesiàstich
y en quina forma, perquè·s puga passar avant en
cosa que tant importa la brevedat, perquè estiga
ajustat abans de la entrada del senyor virrey.

Primo, dit senyor pabordre Calders partirà d’esta ciutat acompanyant dita senyora duquessa y
sos fills fins a la vila de Montblanch, procurant
que per lo camí sia tractada dita senyora y sos
fills ab respecte degut a ses persones, y que en
manera alguna no se’ls fassa algun desacato. Y
perquè per lo camí sien provehits de tot lo necessari, si serà menester, manarà, ab autoritat de
dits senyors deputats, a tots y qualsevols officials
majors y menors y regidors de universitats que li
fassen assistència y li donen tot favor y ajuda, axí
en los viures com en tot lo demés, satisfet lo just
valor y preu. Imposant-los, si serà menester, penes a arbitre de dit senyor pabordre Calders.

També repressentam a vostra senyoria que, havent entès unas unas novas, que·s deya per aquí,
que lo enemich era tornat o volia tornar a sitiar
lo castell de Almenar, no obstant no·n tenian
avís, que solament lo tinguerem lo die de aÿr
per una carta dels pahers de Leyda, donarem
orde a nostre pagador que bestragués algun<s>
socorro als soldats dels tercios catahalans a
compte de las universitats. Que, per no acudirlos, teniam notícia certa se anaven del tot desfent, y farian grandíssima falta per al socorro de
dita plassa y de qualsevol que lo enemich sitiàs.
Que, si bé nos trobam sens un diner, tenim bestret passades de setze mília liures de nostron
temps, sens lo que nostres predecessors havian
bestret, fem lo possible per a acudir al que judicam convenir per la seguretat del Principat.

Ítem, assistirà continuament cerca de la senyora
duquessa y sos fills, tenint cuydado de sas personas, perquè los trueques puguen tenir effecte,
posant-los, si serà necessari, cuerpo de guardia
dels soldats del comboy en la casa a hont posaran, tant de nit com de dies.
Ítem, arribats a Montoblanch, se conferirà ab lo
senyor de la Mota y senyor conseller, ab los
quals conferirà lo modo de la entrega y trueques
y lo loch a hont se havian de fer, y segons //
116v // lo orde y ressolució que pendrà, assistirà
en dits trueques.
Ítem procurarà que.s troben totas las personas
de dits embaxadors, don Juseph Surribas, ab sos
criats y famílias, ab què, ni a uns ni a altres, en lo
acte de la entrega ni abans, no se’ls fassa vexacció alguna en lurs persones ni alages, y axí a d’aquestos com a les persones que acompanyen a
dita senyora duquessa. Y han de tornar a ffi se’ls
fassa tot bon passatge, sens fer-los opressió alguna. Lo demés suplirà la prudència y bona direcció del dit senyor pabrodre Calders. Dada en
Barcelona, a 8 de novembre 1641».

Vostra senyoria nos fassan mercè vèurer si continuarem en bestràurer en las occasions que·ns
serà possible, attesa la conveniència gran hi ha
en conservar los tercios cathalans, que entretant
se estan fent los manaments que vostra senyoria
resolgué als últims brassos. Y passat lo temps,
donarem rahó a vostra senyoria del que obraran, perquè si ab ells no cobram lo que tenim
bestret, s’i provehesca altre remey, que ben cert
és que aquesta casa és impossible puga bestràurer los socorros dels soldats dels tercios, que per
a la cavalleria tenim grandíssim treball de trobar
diner».
117v

Dissabte, a X. En aquest die los senyors consellers
vingueren en la present casa a tenir conferència
ab ses senyories per negocis de la província.
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 7, pàg.
2004.
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Estos dias atràs, los molt il·lustres senyors consellers d’esta ciutat, per deliberació del savi
Consell de Cent, anaren consistorialment a suplicar al senyor bisbe de Barcelona fos servit no
posar en exequució la resolució, per sa excellència presa, de anar personalment a Roma, representant-li lo desconsuelo gran que tindrà

esta ciutat y tot lo bisbat de sa absència y los
inconvenients que de aquesta sua anada podrian rasultar. Proposam a vostra senyoria si
aparexerà que nosaltres, en conformitat de la
ciutat, fassam semblant acció al dit senyor bisbe, qual la han feta dits senyors consellers, havent precehit embaxadas particulars, per las dos
casas fetas, a dit senyor bisbe en rahó de aquest
fet».
«Resolució de dits brassos: Que sa senyoria dels
senyors deputats, ab tota la diligència possible,
procure ajuntar lo estament ecclesiàstich en una
stancia de la present casa de la Deputació, que
aparexerà a ses senyories, en la qual junta assistesca lo senyor deputat ecclesiàstich per a fer la
proposició. Encarregant molt a la junta la brevedat de la resolució se ha de pèndrer, attesa la
gran y precissa necessitat que·y ha y lo perill
que corra en la tardança. Y que la primera junta
de dit estament ecclesiàstich sie demà, a dos
horas després dinar, agrahint a dits senyors deputats lo haver bestret tantas quantitats com se
referexan per acudir als socorros dels soldats de
la província, que venian a càrrech de diferents
universitats. Suplicant-los sien servits continuar-o en quant pugan, per a què no·s vinga a
desfer lo exèrcit, y que, juntament, procuren ab
tota diligència cobrar de las ditas universitats,
fent-los manaments y altres diligèncias que·s resolgueren en los últims brassos. Y que ses senyories sien servits anar consistorialment al excel·lentíssim senyor bisbe // 118r // de Barcelona, suplicant-lo tinga a bé de restar-se en Barcelona y no partir-se d’ella en la ocasió, que porie ser tant notada y causa-ne tant gran desconsolació a ses ovelles, procurant persuadir-le-y
ab les rahons que ses senyories sabien ben dir-li
y explicar-li, en conformitat de la present ciutat».
Diumenge, a XI. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals ab la forma acostumada, a so de campana, los quals foren molt copiosos. Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Ab las cartas del degà y
Capítol de Leyda y dels pahers de Cervera, qui·s
legiran, veuran vostres senyories lo aprieto gran
en que té lo enemich la vila y castell de Almenar
y ab quanta fluxedat acut la gent de la província,
y la necessitat gran hi ha de una persona de concideració que, ab auctoritat y poders bastants,
apressure a las levas, perquè·s puga socórrer
aquella plassa y impedir que lo enemich no fasse
altres progressos per aquellas parts. Havem-las
legidas en lo consell de guerra, a hont ha aparegut las deviam representar a vostra senyoria perquè hi prengués la resolució que demana neces1221

sitat tant apretada. Suplicam a vostra senyoria
nos fassa mercè manar-le-y pèndrer y, juntament, de vèurer lo que nosaltres podem y devem fer, que offerim a vostra senyoria obrar lo
que aparexerà convenient, fins arribar a aventurar nostra vida quant sie menester en defensa de
la província».
Després de haver dinat, havem rebut, per lo capità Gorchs, una carta dels pahers de Leyda, ab
altra del paher coronel // 118v //a mateix. Se ha
lliurat al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, essent-se juntat per deliberació de vostra
senyoria feta als 10 de novembre proppassat, en
la qual, inseguint dita deliberació, féu la proposició lo dit senyor deputat ecclesiàstich. Per ço,
a vostra senyoria se suplica sia servit manar pèndrer la resolució que més convinga sobre aquest
fet, tant de las llevas dels soldats se han fet com
també deliberar la contribució general per tots
los tres estaments, ab la brevedat que la necessitat requereix, perquè, fet açò, puga lo dit estament ecclesiàstich publicar sa voluntat y lo que
s’à deliberat, y los demés estaments anar disposant-se per lo cumpliment de dit batalló. Servint-se vostra senyoria formar la junta que ha de
disposar tot lo tocant a dit batalló, dependent y
emergent de aquell, ans que hage jurat lo excel·lentíssim marquez de Bressè. Que de la
bona y acertada resolució de vostra senyoria se
confia restarà molt servit Déu Nostre Senyor, sa
magestat, que Déu guarde, y la província.
També se llegirà a vostra senyoria una carta que
havem rebuda del senyor oÿdor militar, de 16
del corrent, ab la qual veurà vostra senyoria, en
particular, la gran necessitat hi ha en aquellas
parts de acudir ab diner per a pagar la soldadesca, que per falta d’ell se és amotinada. Acerca
del qual fet, diem y proposam a vostra senyoria
lo que tantas vegadas tenim proposat, de què
estem tan faltos de diners que no sabem de hont
poder acudir a tant gran necessitat, que ja no
trobam ni podem trobar arbitre que aprofite.
Proposa’s a vostra senyoria perquè vege y determine com se poria haver diner per a socórrer a la
soldadesca en est apreto tan gran».
«Resolució pressa en dits brassos: Que sa senyoria, abans de totas cosas, delibere de imposarseb».

a. a continuació es troben enquadernats els folis 139 a 150.
b. text incomplet.- A continuació: Relació del socorro de Almenar, donat per lo senyor de la Motte Oudencour, lloctinent
general del exèrcit del rey christianíssim, nostre senyor, en Catalunya, y del que s’és passat en dit socorro, juntament ab la
descripció de la plassa. Barcelona. P. La cavalleria. 1641. 4
fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-47, entre els ff. 150v i
119r). Vegeu, també: F. Bon 6062.
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En aquest mateix die se ajuntà en la sala dels
reys de la present casa lo bras ecclesiàstich per a
tractar del que los ecclesiàstichs han de donar
per ajuda de costa del batalló que ha de fer la
província.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, anaren en
casa del senyor bisbe de Barcelona a fi y effecte
de suplicar-lo fos servit no anar-se’n d’esta ciutat en temps que necessita tant de sa presència y
assistència, y axí, que suspenga la anada té determinada per a Roma, que dits deputats y tota
la ciutat ho rebran a singular honra y mercè de
sa excel·lència. Tingueren ses senyories y sa excel·lència molt gran rato de parlament acerca
dita anada. No se sab la resolució y resposta féu
dit senyor bisbe, perquè dits senyors deputats
no la volgueren publicar, però té’s confiansa
que suspendrà dita sa anada.
Dimars, a XIII. En aquest die se tornà a juntar lo
bras ecclesiàstich per a prosseguir, tractar y assentar lo que dit bras podrà donar per ajuda de
costa del batalló de la província.
Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories
anaren en casa de la ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers, ab la forma acostumada.

119v

Dijous, a XV. En aquest die se feren los trueques
de nostres embaxadors y embaxador de la ciutat
de Barcelona per la duquessa de Cardona y sos
fills. Feren-se en Tarragona.
Dimars, a XX. En aquest die entraren per lo
portal de Sant Antoni // 120r // lo molt il·lustre senyor Joan Rossell, conseller ters de la present ciutat, coronel en la campanya de Tarragona, juntament ab don Francisco de Uluja de
Gay, canonge de la santa Iglésia de Leyda, don
Francsico Sans, ardiaca y canonge de la santa
Iglésia de Barcelona, lo doctor Francisco Tavarner, canonge de dita Seu, don Juan de Peguera, don Francesch de Cartellà, Hierònym
de Calders, senyor de Santa Fe, Joan Batista
Codina y Bernat Valencas, ciutadans honrats
de Barcelona, embaxadors del General de Cathalunya enviats a sa magestat del rey cathòlic
en lo mes de mars del any 1640, y don Joan
Pau Boquet y Torrella, embaxador enviat per
part de la ciutat de Barcelona. Los quals, venian
de la ciutat de Tarragona, a hont se eren efaactuats los trueques ab la duquessa de Cardona
y sos fills, tots a cavall, y lo senyor conseller,
vestit ab la insígnia consular de grana, comboyats de la companyia de cavalls de Juseph de Pinós.
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Hisqué molta gent a veure’ls, per a desitjar-los
tant, per la gran ingratitut del rey cathòlic, que
no·ls volia dexar anar. Deu-se tot en aquell restaurador de la pàtria, lo molt il·lustre senyor
Pau Claris, canonge de la santa Iglésia de Urgell, deputat ecclesiàstich lo trienni pròxim passat, lo qual, ab son valor, opposà Cathalunya
contra las armas del rey cathòlic, y no dubtà fer
capturar y posar en presó la persona de la senyora duquessa y sos fills, que és estat lo medi de
cobrar nostres embaxadors, que, altrament, Cathalunya no·ls haguera cobrats. Déu nos mantinga y done molta salut y vida a nostre rey y
senyor Luys Tretse de França, a qui, mediant lo
valor dels catahalans, devem la vida y honra, y li
done forsa y valor per a ajudar-nos. Y que ab lur
medi y auxili pugan los cathalans, com desijan,
vèncer las armas del rey de Castella y gosar de
pau y quietut com antes.
Dimecres, a XXI. // 120v // En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tractar ab
ella del bé y profit de la província.
En aquest mateix die, ses senyories, per medi
del doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa, Francesch Puigjaner, donsell, y Joseph Ximenis, ciutadà, enviaren als molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Ab cartas del senyor de
Argenson havem tingut avís que sa excel·lència
del senyor mariscal de Bressè, que ve per lochtinent y capità general d’estos Principat y comtats
per sa magestat, que Déu guarde, arribarà en la
ciutat de Gerona als vint-y-tres, y a esta al vinty-sis del corrent. Y com las matèrias del batalló
importan tant que antes de sa vinguda estigan
ajustades, ha aparegut suplicar a vostra senyoria,
ab la major instància possible, sien servits pèndrer-hi resolució, pues no·s pot passar avant
sens ella. Y de no restar ssentat, se’n podrien
succehir los inconvenients que.s dexen ben
conciderar. Confiam que attesas ditas cosas,
vostra senyoria, com a tant zelós del bé d’esta
província y que tant à obrat y obra en favor d’ella, serà servit conciderar ditas cosas y pèndrerhi la última resolució. Assegurant que, en tenirla, per nostra part, se aniran guanyant las horas
sense pèrdrer punt».
A la qual embaxada respongueren que.u tractarian ab lo savi Consell de Cent, y de la resolució
se pendria ne donarian avís a ses senyories.
Dijous, a XXII. En aquest die los senyors consellers vingueren en la present casa a tenir conferència ab ses senyories per negocis de la província.
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En aquest mateix die lo senyor don Joseph Soler, canonge de la santa Iglésia de Urgell, receptor del General de la ciutat y col·lecta de Tortosa, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories, líbera y simplament, per justas causas
son ànimo movents, lo dit offici de receptor, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li
dita renunciació y provehir lo dit offici en favor
de la persona a ses senyories ben vista, que dit
suplicant ho rebrà de vostra senyoria a singular
favor y mercè. E ses senyories respongueren que
admetian dita renunciació. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, ses seyories juntaren los
brasssos generals, los quals foren molt copiosos,
als quals parlant lo senyor deputat ecclesiàstich
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Havent proposat a la
junta de la Trentasisena que, inseguint las resolucions en los brassos generals tinguts a onse del
corrent mes en la junta del consell de guerra,
desliberaren que anàs lo senyor oÿdor militar a
la ciutat de Leyda, lo qual estava ja tot a punt
per a executar-o y partir-se, ha aparegut a dita
junta que suspengués la anada per haver rebuda
carta del senyor de Argenson, que lo senyor virrey arribarà a la ciutat de Gerona als vint y tres
del present mes y en esta als vint-y-sinch, y podria desgustar-se que dos dies antes de sa vinguda vage consistorial fora, per causas de guerra,
sens primer tractar-lo ya donar-li’n rahó. Majorment, conciderant que dit senyor oÿdor, en haver jurat sa excel·lència, no li toca lo exercir lo
càrrech de general fins que tindrà de seguir los
òrdens de sa excel·lència. Y com ara, en nom y
compte de la província no·y hage en la dita part
de Leyda tercio de cathalans format a qui governar. A més, que lo suspèndrer-ho per tants
pochs dies // 121v // no pot causar dany, pus ha
scrit lo senyor de la Mota que té acomodada la
plassa de Almenar y, en tot cas, si convé, en haver-ho tractat ab sa excel·lència, podrà exercitar-se.
Y si bé, per las ditas rahons y altres, que.s dexen
prou conciderar, ha presa la dita resolució la
dita junta de Trentasisena, ab tot, se ha resolt
se’n donàs rahó y representar-o a vostra senyoria perquè·s puga pèndrer la resolució més acertada. Y per quant havent proposat a la dita junta
de Trentasisena de quanta importància y conveniència era, per lo assiento comú y bé públich
de esta província, lo pèndrer última resolució en
matèria del batalló, perquè, en haver-ho jurat lo
a. a continuació repetit y.

senyor virrey, spira la jurisdicció dels brasssos
generals, y per consegüent, dels qui tractan la
dita matèria de batalló, ha aparegut que, pus
no·s pot passar avant que primer lo savi Consell
de Cent no·y prengués resolució, aÿr a la tarda,
que estava junt dit Consell de Cent, se li fes embaxada suplicant-los fossen servits pèndrer-hi
assiento, conforme se és feta, de la qual no tenim fins ara resposta.
Y finalment, vent y conciderant que esta casa
resta del tot exausta de diner, ab menos rebuda
per haver baxat tots los arrendaments de las bollas que·s són pogudas arrendar, y haver-n’i tantas que no són arrendadas y no se’n cobra ningun diner o molt poch, com són de las col·lectas
de Tortosa, Tarragona, Perpinyà, y que resta
atrassada ab moltas summas, que resta devent,
axí, dels censals que fa, los quals ha molts anys
no·s paguen, y de algunasa summas de diners
que·s tindran de pagar a algunas personas que·s
són presas, y tota esta tant gran y insuportable
càrrega y menos rebudas, veen occasió que és
forsós acudir a las pagas de tota la cavalleria,
dels officials majors y provisions, per las quals
pagas se han menester unas grans summas de
diner, al que se ajusta lo que fins ara se ha fet
acudint a las pagas dels soldats dels tercios de
tota Cathalunya, en lo qual té esta // 122r // bestretas més de vint mília liures, lo que és estat
tant forsós que ja no·y hauria ningun soldat si
per nostra part no·s fos acudit, encara que ab lo
treball se dexa conciderar.
Confiam que vostra senyoria, attesas las sobreditas cosas, pendrà alguns medis, o de tatxa general, o lo que aparexerà més convenir, ab la
qual se conseguirà lo poder continuar esta casa,
com fins assí, a acudir a las obligacions preditas,
que, altrament, serà forsós dexar-o tot, puis lo
medi de la manlleuta fins a las tres-centas mília
liures, en lo poch que resta, no és de profit, per
no trobar persona que vulla dexar a censal, no
obstant las moltas diligèncias y fem. Y com ara,
ab lo jurament que prestarà sa excel·lència dins
tant breu termini, esperarà la present junta de
brassos generals se té de pèndrer resolució, que
com de vostra senyoria serà tant acertada y en
bé y major conservació de esta província y casa,
com totas las pressas fins assí, que tot lo acierto
confessam dèurer a vostra senyoria, agrahint-los
los treballs pressos en estos brassos y demés juntas, los quals creyem tindran per gustosos, puis
han servit en major servey de Nostre Senyor, bé
y utilitat de la província».
«Resolució de dits brassos: Que se suspenga la
anada del senyor oÿdor militar per las rahons y
a. a continuació ratllat cosas.
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motius continguts en la proposició, y que en lo
del batalló sian servits los senyors deputats continuar ab la ciutat fins a tant tingan la resolució
de sa senyoria. Y en lo que·s representa del estat
de la casa, de la falta hi ha de diner, que sa senyoria dels senyors deputats se servesca, ab la
junta de hasienda, conciderar los medis més efficasses per a subvenir a ditas obligacions. Y que
los brassos generals donen poder ple y bastant
facultat als senyors deputats que pugan continuar las juntas del batalló y de hasienda per a
després que sa excel·lència del senyor virrey
haurà // 122v // jurat. Y que, representat després
lo que·s rsoldrà en ditas juntas, se comunique
als brasssos ordinaris, y se estiga al que allí se resoldrà y se exequute ab tota puntualitat, a effecte que·s puga aconseguir, per major beneffici de
la província, tot lo contengut en la proposició,
axí acerca de sercar arbitres per procurar diner
com també perquè lo batalló tingue son degut
effecte, ab què no·s puga tràurer en consequència, en ningun temps, aquesta resolució, perquè
no fassa dret in futurum, attès que·s fa ara per
pura necessitat, y que de aquesta resolució se’n
done notícia al savi Consell de Cent».
Dissabte, a XXIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en Barcelona residints, conciderant
los serveys y treballs que lo magnífich Joseph de
Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, racional del
General y present casa de la Deputació, y vehedor general de la gent de guerra de dit General,
ha fet, presos y deportats en la present casa de la
Deputació, servint continuament nit y dia a tot
lo que los dits senyors deputats li han ordenat
ab molta puntualitat y satisfacció de ses senyories y de la província, y desijant gratificar lo de
dits treballs y serveys, lo anomenen y crean en
vehedor de las atarassanas de la present ciutat ab
los salaris, honors, jurisdicció, prerrogatives,
gràcies, drets y emoluments // 123r // a dit offici
de vehedor pertanyents y spectants, si y conforme lo tenia y obtenia lo últim pocessor de dit
offici. La qual nominació y provissió sia duradora durant lo present estat de la província y la
mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos
successors, y que, per ço, lo sia donada pocessió
ab la forma acostumada. Presents per testimonis
Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
Postea vero, die 2 decembris 1641, supradictus
magnificus Josephus de Urrea prestitit sacramentum et homagium ore et manibus commendatum
in manu et posse magnifici Josephi de Amigant,
assessoris generalis Cathalonie. Presentibus pro
testibus Michaele Marques et Hieronymo Gali,
notariis, civibus Barchinone.
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En aquest mateix die, dits senyors deputats y
oÿdors del General del principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, en Barcelona
residints, provehexen y anomenen a Batista Ramon Pastor, ciutadà honrat de Leyda, per a obtenir, regir y administrar lo càrrech y offici de
majordom de la dressana de la present ciutat,
que vacca per mort del últim pocessor de
aquell, ab los salaris, emoluments, honors, prerrogatives y gràcies al dit offici pertanyents y
spectants. La qual provisió y nominació fan ses
senyories durant lo present estat de la província
y la mera y líbera voluntat de ses senyories y de
sos successors. Presents per testimonis Miquel
Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans
de Barcelona.
En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya en Barcelona residints, provehexen y anomenen //
123v // a Francesch de Amigant, donsell, en Barcelona domiciliat, per a obtenir, regir y administrar lo càrrech y offici de comptador de la fàbrica de la dressana de la present ciutat, que vacca
per mort del últim pocessor de aquell, ab los salaris, emoluments, honors, prerrogatives, gràcies y drets a dit offici pertanyents y spectants.
La qual nominació y provisió fan ses senyories
durant lo present estat de la província y la mera
y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors. Presents per testimonis los sobredits
Marquez y Galí, notaris.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
Deputats y oÿdors de comptes del dit General,
en virtut de la facultat a ells donada per los brassos generals, conciderant los molt y diversos
treballs que ha sustinguts y suportats lo honorable Joseph Fita, ciutadà de Barcelona, en servey
del General y de la província, en paga y satisfacció dels quals y usant de la facultat a ses senyories donada en virtut de dits brassos generals,
durant, emperò, lo present estat de la província
y líbera voluntat de ses senyories y sos successors lo anomenen, crean y constitueixen en pagador general de la fàbrica de galeres, vaxells y
demés coses que.s fabrican en las atarassanas de
la present ciutat per compte de la magestat del
rey nostre senyor, que Déu guarde, ab tots los
salaris, honors, lucros, profits, drets y emoluments, prerrogatives, preheminències y gràcias
a dit offici pertanyents, lo qual Joseph Fita, present en lo consistori de ses senyories, ha acceptat lo dit offici, jurat y prestat lo sagrament y
homenatge acostumat de bé y lealment haver-se
en lo exercisci y servey de aquell, com de bon
official y ministre de sa magestat se pertany.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
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En aquest mateix die los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, comtats de Rosselló y Cerdanya en Barcelona residints, conciderant los molt y diversos treballs que Miquel
Marquez, notari, ciutadà de Barcelona, scrivent
de la scrivania major del General, ha presos, sustinguts y suportats en la present casa de la Deputació en los temps ocorrents, dels quals ha
constat a ses senyories ab la informació per ell
rebuda, la qual està recòndida en la scrivania
major del dit General, servint contiuament dia y
nit al General a tot lo que dits senyors deputats
li han manat ab molta voluntat, diligència y cuydado, ab molt gran satisfacció de ses senyories y
de la província. Y desijant gratificar y satisfer
aquells, lo anomenen y provehexen del offici o
càrrech de portaler del portal major de la drassana de la present ciutat, que vacca per mort del
últim pocessor de aquell, ab los salaris, emoluments, honors, prerrogatives, gràcies y drets al
dit offici de portaler pertanyents y spectants. La
qual nominació y provisió fan ses senyories durant lo present estat de la província, la mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors. Presents per testimonis Hierònym Galí,
notari, y Montserrat Albià, passamaner, ciutadans de Barcelona.
Postea vero die XXVIIII predictum mensis et anni,
supradictus Michael Marques, notarius, prestitit
sacramentum de homagium ore et manibus commendatum in manu et posse magnifici Josephi
Amigant, assessoris generalis Cathlonie. Presentibus pro testibus supradictis.
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En aquest mateix die los dits senyors deputats y
oÿdors provehexen y anomenen al magnífich
Bernat Sala, donsell, per a obtenir y regir lo càrrech y offici de lochtinent de mestre racional, ab
los salaris y emoluments, prerrogatives, gràcies
y drets al dit offici pertanyents y spectants, la
qual nominació y provisió fan se senyories durant lo present estat de la província y la mera y
líbera voluntat de ses senyories. Y per quant dit
Bernat Sala és menor de edat, y durant esta menor edat, donan licència per a servir dit offici a
Joseph Tries, ciutadà honrat de Barcelona, lo
qual ha acceptada dita licència y jurat en mà y
poder de ses senyories ab la forma acostumada.
Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die dits senyors deputats y oÿdors provehexen y anomenen per a obtenir y regir lo càrrech y offici de altre dels coadjutors del
racional, que vacca per mort de Joseph Trullàs,
al doctor en medicina Francisco Huguet, ciutadà de Barcelona, ab los salaris, emoluments,
prerrogatives, gràcies y drets al dit offici perta1225

nyents y spectants. La qual nominació y provisió fan se senyories durant lo present estat de la
província y la mera y líbera voluntat de ses senyories y de sos successors. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, dits senyors deputats y
oÿdors durant la menor edat de Francesch Matxí, qui obté lo offici de altre dels coadjutors del
Racional, anomenen, crean y constitueixen per
a servir aquell a Francesch Ferrer, // 125r // donsell, en Barcelona domiciliat. Lo qual ha acceptat la dita licència y jurat en mà y poder de ses
senyories ab la forma acostumada.
En aquest mateix die dits senyors deputats y oÿdors de dit General, provehexen y anomenen
per lo offici de coadjutor de mestre racional,
que obtenia en temps del rey de Castellaa ...
Rourer, a Joseph Ferrer, fill del doctor Joseph
Ferrer, ciutadà de Barcelona. Per quant és menor de edat y no pot servir aquell, donen licència perquè servesca dit offici durant sa menor
edat lo honorable Miquel Serra, notari públich
de Barcelona, ab los salaris y emoluments al dit
offici pertanyents y spectants. Lo qual present, à
acceptat la dita licència y jurat en mà y poder de
ses senyories ab la forma acostumada.
Dilluns, a XXVI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors del General del principat de Cathalunya y comtats del Rosselló y Cerdanya, ab
tenor de la present y durant lo estat present de
la província, lo beneplàcit, mera y líbera voluntat // 125v // de ses senyories y de sos successors,
nomenen, crean y constituexen en altre dels dits
aguasils ordinaris de la província al magnífich
Joan Agustí Foves, donsell, en Barcelona domiciliat, ab los salaris y emoluments, prerrogatives, preheminències, gràcies y drets al dit offici
pertanyents y spectants, y que, per ço, li sia despedit lo privilegi en la forma acostumada, per
via de Cancellaria. Present per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
Dimars, a XXVII. En aquest die entraren en lo
consistori de ses senyories, en la tarda, los embaxadors del General de Cathalunya, que pochs
dies havia eren arribats en la present ciutat ab
los trueques fets ab la senyora duquessa de Cardona y sos fills, que foren los següents: Lo doctor don Francisco de Uluja, degà y canonge de
la santa Iglésia de Leyda, lo doctor Franccisco
Savarnés y don Franccsco Sans, canonges de la
Seu de Barcelona, don Joan de Peguera, don
Francisco Cartella y Malla, Hierònym de Calders, senyor de Santa Fe, Bernat Valenca y Joan
a. a continuació un espai d’uns 7mm. en blanc.
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dors de comptes del General de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, en Barcelona
residints, conciderant los treballs presos en servey del General y del present Principat per Francesch Joseph Fontana, notari y síndich de Barcelona, acudint ab molta puntualitat a tot lo
que li és estat manat y ordenat per ses senyories,
provehexen y anomenen a Joseph Fontana, son
fill, per a obtenir, regir y administrar lo càrrech
y offici de notari y scrivà sacramental del Vallès,
Maresme, Lobregat, Vich, Ozona y de altres
lochs, vilas y castells y parròchies de aquells en
lo present principat de Cathalunya, vaccant per
mort de Antich Servat, notari públich y ciutadà
honrat de Barcelona, últim pocessor d’aquell,
ab los salaris, emoluments, honors, prerrogatives, preheminències, gràciesa // 139r // b y drets
al dit offici pertanyents y spectants, axí de ús,
styl, consuetut, com altrament. La qual provisió
y nominació fan ses senyories durant lo present
estat de la província y la mera y líbera voluntat
de ses senyories y de sos successors. Y per quant
lo dit Joseph Fontana és minor de edat y no pot
exercir dit càrrech, donen licència y facultat que
durant sa menor edat puga exercir y servir
aquell Barthomeu Pleja, notari real, lo qual ha
acceptat dita licència y ha prestat lo sagrament y
homenatge acostumat en mà y poder del magnífich mossèn Joseph Amigant, assessor del General. Presents per testimonis Miquel Marquès
y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

Batista Codina, ciutadans honrats de Barcelona,
faltant Hierònym de Navel, qui, tornant de Madrit, morí en la vila de Castelló de la Plana, regne de València. Déu lo tinga en la sua santa glòria. Los quals feren relació de paraula de tot lo
que·ls havia succehit, des del die que foren enviats fins lo die de sa tornada, y aprés la donaren
en scrits, que és assí cusida, signada de letra Aa.
138r

Dimecres, a XXVIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
lo doctor en medicina Agustí Brossa, lo qual,
mitjensant jurament, à fet relació, com Jacinto
Vernet, ajudant comú del racional y del regent
los comptes del General, està detingut de malaltia ab febra continua, ab perill de sa vida, per
rahó de la qual no pot acudir a la obligació de
son offici, lo que diu per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La qual relació manaren fos
continuada en lo present dietari.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en Barcelona residints, conciderant
los serveys y treballs que ha presos y portats
Francesch Bartrolí, notari, ciutadà de Barcelona, en servey de la província, dels quals ses senyories han tingut y tenen bastant satisfacció, y
desijant gratificar aquells, lo anomenen y crean
en notari y scrivà de la scrivania o notaria del Patrimoni Real de la vila de Perpinyà y comtats de
Rosselló y Cerdanya, que de present vacca per
mort de Francesch Puig, notari de la vila de Perpinyà, últim pocessor de dita scrivania o notaria,
ab los salaris, emoluments, honors, gràcies, preheminències y drets al dit offici de notari o
scrivà del dit Patrimoni pertanyents y spectants,
si y confor- // 138v // me lo obtenia dit Francesch Puig, últim pocessor de dit offici. La qual
nominació y provisió fan ab facultat y poder exprés, que donen yb concedeixen bastant, per a
què, en cas que personalment no servesca dit
offici, puga i li sia lícit y permès substituir y posar en ell la persona benemèrita que li aparexerà
a dit Francesch Bertrolí. Lo qual, à acceptat dit
offici y prestat lo sagrament y homenatge acostumat de aportar-se bé, fahel y lealment en lo
exercisci y administració de aquell, conforme
un bon ministre de sa magestat pertany, durant
lo present estat de la província y la mera y líbera
voluntat de ses senyories y de sos successors.
Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

Dissabte, a XXXI. En aquest die fonch feta extracció de consellers en la present ciutat, y foren
sis, per haver aparegut al savi Consell de Cent
convenir al benefficii de la ciutat, y foren extrets
los següents:
Mossèn Galceran Nebot, ciutadà honrat de Barcelona, en cap; Ramon Romeu, ciutadà honrat
de Barcelona, segon; Antoni Alvaro Bosser,
donzell, tercer; Onoffre Palau, mercader, quart;
Joan Hierònym Thalavera, notari de Barcelona,
quint, y Andreu Saurina, passamaner, sisè.
139v

En aquest mateix die, los senyors deputats y oÿa. a continuació aquesta relació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2005.
b. a continuació ratllat constituexen.
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Dezembre MDCXXXXI
Dilluns, a II. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en casa de la ciutat per a tenir
conferència ab ses senyories acerca lo beneffici
de la província.
a. A continuació: Apuntaments donats per la junta del batalló als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathaluña, llegits en los braços generlas tinguts en la casa de la Deputació a 12 de octubre 1641. [s.l. - s.i.]. 1641. 6 fulls. (ACA,
Generalitat, Dietari, N-47, entre els ff. 138v i 166r. Vegeu,
també: BC., F. Bon 108; BIMH, A-12- OP. 517.
b. els folis 139 al 150 es troben enquadernats entre els folis 118
i 119.

En aquest mateix die, ses senyories reberen en
lur consistori còpia de la embaxada que lo noble
don Juseph de Margarit y Biure, embaxador del
General en cort de sa magestat christianíssima,
havia fet a sa magestat per part de la província.
La qual legida, manaren fos posada en lo present dietari. Consuatur signata littera A.

143v

Dimars, a III. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, los quals foren molt copiosos, als quals fonch, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors: Diego Bisbe Vidal, altre de nostres embaxadors, és vingut de la vila
de Argeles de Rosselló, despatxat per sa excellència dela // 143r // senyor mariscal de Bressè,
ab cartas de crehensa. En explicació de la qual,
nos han representat los senyor de Argensó y dit
bisbe Vidal que a sa excel·lència no li és possible
dexar aquellas parts promptament, per estar lo
enemich en Coplliure, ab sinch o sis mil infants
y sinch-cents cavalls, ab intenció de socórrer
Perpinyà, que·s té intel·ligència està apretadíssim per falta de viures, y judicar-se ser necessària
la presència de sa excel·lència per a impedir que
lo enemich ne logre son instint. Com bé, per
cert, no porà lograr-lo, per haver-hi en Argeles
y Elna y en tota aquella companya bastant número de cavalleria y infanteria per a obligar-lo a
estar-se retirat dintre Coplliure. Però que, diferint lo enemich lo intentar lo socorro per alguns
dies, tem molt sa excel·lència que la gent de
aquellas parts, que han acudit ab los somatents,
no se hagen de retirar, per no poder-se sustentar, lo que seria grandíssima desdicha y lo enemich poria obrar de son gust.
Al que li apar a sa excel·lència se poria occórrer
enviant una persona consistorial en aquellas
parts, per a governar la gent cathalana y animarla, y enviar algun diner per socórrer als qui aparexeria tindrien més necessitat, que ab poch
que.s donés a cada hu de socorro podrien passar.
Perquè fa sa magestat, los dóna un pa de munició cada dia, y si bé se troba esta casa tant alcansada que no sabem deb hont tràurer un diner, ab
tot, havem procurades sis mília liures, que·ns
han emprestades. De las quals porien servir las
tres mil per a pagar part del que·s deu a les companyies de cavall cathalanes, y las restants tres
mil per ajudar socórrer a la gent dels somatents
que ha acudit, perquè pugan mantenir-se en la
campanya lo temps que se ha menester, que·s judique lo més larch serà un mes. Vostra senyoria
nos fassan mercè vèurer lo que, en orde al sobredit, devem fer y manar-hi pendra resolució.
a. a continuació una ambaixada, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2012.
b. a continuació ratllat molt.
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També la rebrem de vostra senyoria la mane
pèndrer si farem tornar los embaxadors que haviam enviat a sa excel·lència a donar-li la benvinguda. Perquè, havent-los nosaltres scrit que
se’n tornassen, inseguint lo que la ciutat havie
ordenat als seus, lo senyor de Argensó nos ha
representat, no era rahó dexar a sa excel·lència
sens assistència dels embaxadors en nom del
Principat, que entenia que sa excel·lència no
sentiria bé que·ls fessen tornar. Y finalment,
donam rahó a vostra senyoria que lo bras o estament ecclesiàstich ha presa resolució de contribuhir per al batalló, y han anomenat commissaris per a vèurer en quina quantitat se havia de
contribuhir y com se havia de fer la contribució».
«Ressolució pressa en dits brassos: Que, attés
que lo senyor mariscal de Bressè, nomenat per
la magestat del rey christianíssim, nostre senyor,
en lochtinent y capità general de aquestos Principat y comtats, ha significat als embaxadors
d’esa ciutat y província seria de molt gran conveniència que assistís en Rosselló a sa excel·lència hu del consistori de sa senyoria dels senyors
deputats, per a què axí millor se puga obrar lo
que més convindrà en beneffici de la província
en aquellas parts. Que, per ço, se aconsella a sa
senyoria de dits senyors deputats que deu ser
servit enviar promptament a las parts de Rosselló al senyor oÿdor militar, qui estava ja anomenat per sa senyoria anàs a las de Leyda. Y presuposat que estarà ja previngut del necessari per
aquest mateix fi, partesca per tot lo die de
demà, y que, arribat allà dit senyor oÿdor, se’n
tornen encontinent los embaxadors de la Deputació, obtinguda primer licència de sa excel·lència. // 144r // Y en lo que té respecte als diners
que·s diuen en la proposició, sa magestat ho
dispose de la millor manera que aparexerà més
convenir en beneffici de la província».
En aquest mateix die lo noble don Cesar Babau
y de Villalonga, en Barcelona populat, com a
procurador ab bastant poder del reverent Ramon de Rocabruna y de Cadell, prevere de la
vila de Figuerola, deputat local lo trienni corrent de la vila y col·lecta de Tremp y Pallàs, com
de sa procura consta ab acte rebut, en poder de
Benet Monjo, notari públich de la vila de Talarn, a denou de octubre proppassata, com dit
notari ab ses certifficatòries lletres ne fa fe, en
dit nom, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo offici de deputat local, que dit son
principal obté líbera y simplament. Suplicant a
ses senyories fossen servits a admètrer-li la dita
renunciació y provehir lo dit offici en favor de la
persona a ses senyories ben vista. E ses senyories
a. a continuació ratllat al.

[ 1641 ]
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respongueren que admetian la dita renunciació.
Presents per testimonis Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris ciutadans de Barcelona.
144v

Divendres, a VI. En aquest die partí lo senyor
oÿdor militar per a Rosselló, per a assistir al senyor mariscal de Bressè y governar los cathalans
que·s troban en aquella campanya. Déu li done
bona victòria en aquellas parts.
Dissabte, a VII. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors consellers
de la present ciutat per a passar avant la conferència en beneffici de la província.
Diumenge, a VIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en casa de la ciutat per
prosseguir la conferència.
Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories juntaren la Trentasisena per a tratar dels negocis de
la província.
Dimars, a X. En aquest die ses senyories juntaren los brassos genrals, los quals foren molt copiosos, als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Algunas personas ben intencionades nos han representat que // 145r // sa
excel·lència és precissament necessari en la campanya de Rosselló, per a impedir que lo enemich que ha desembarcat en Copliure no socorre la plassa de Perpinyà, perquè ab sa assistència alenta als soldats, axí francesos com cathalans, perquè se restan en aquella campanya. Que
sens ella molts se’n haurian tornat a sas casas, ab
què lo enemich lograria son intent, y los danys
grans se podian succceshir a la província per diferir-se los juraments. Dels quals, lo de més
concideració, és advertir que si sa excel·lència
faltava abans de prestar-los, lo que Déu no vulla, perilleria molt que esta província no tornàs
al desdichat estat en que se és vista, perquè haurian de passar molts mesos abans que sa magestat, que Déu guarde, no podria enviar-nos altre
lochtinent que prestàs lo jurament. Y que lo
únich medi per alcansar una cosa y altre y cuitar
los inconvenients se podian seguir, era que sa
excel·lència juràs en lo comtat de Rosselló o en
un loch vehí. Conferirem-ho entre nosaltres y
ab lo senyor de Argenson.
Y aparexent-nos era convenient lo que se era
proposat, ho conferirem ab los molt il·lustres
senyors consellers, per ésser lo principal interès
de la ciutat, en la qual, segons sos privilegis, se ha
de prestar lo jurament. Y regonexent sa senyoria
las convenièncias grans que en assò hi havia y los
danys podian succehir de diferir-se lo jurament,
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o de venir-lo a prestar sa excel·lència dexant
aquella campanya, ho proposaren en la Vintiquatrena de casa la ciutat y, després, en altre junta major y, últimament, en lo savi Consell de
Cent, a hont se prengué resolució que se admetés lo jurament de sa excel·lència en nom de sa
magestat y propri en alguna vila de aquellas parts.
Proposam a vostra senyoria lo sobredit perquè
nos fassa mercè vèurer lo que nosaltres devem
obrar-hi per nostra part. // 145v // Y per quant és
forsós que.s preste lo jurament de fidelitat, en
haver jurat sa excel·lència, y anar-hi los particulars seria gran incommoditat, si aparexerà a vostra senyoria que lo síndich del General, qui ha de
assistir al jurament de sa excel·lència, prestàs lo
jurament de fidelitat en nom de vostra senyoria y
de tota la província, ab las protestacions ab que·s
farà lo demés, y ab què després, en Barcelona, se
hagen de tornar a prestar en la forma ordinària.
Axí mateix, proposam a vostra senyoria lo que
tantas vegades tenim proposat, de què nos trobam tant faltos de diners que no sabem de hont
tràurer un real, que ja tots los arbitres se’ns són
acabats y los gastos són molt majors, perquè havem de acudir ab diner al Camp de Tarragona, a
las fronteras de Leyda y Balaguer y Rosselló. Y
perquè los soldats no se’n acaben de anar, havem de socórrer los de las universitats, per no
poder-ne tràurer un diner. Y si no·s cerca un
camí o arbitre, és impossible poder-ho sustentar. Vostra senyoria nos fassa mercè manar-ho
conciderar y vèurer quin arbitre se podria pèndrer o quin camí per tràurer diners, que en las
altras juntas se’ls ha dit que sercàssem arbitres y
a nosaltres avuy no·ls sabem. Y axí voldriam que
vostra senyoria nos fes mercè dir quins li apar
sien a propòsit. Y si judican ser-ho lo de acabarse de effectuar la manlleuta, nos digan quin
medi se porà pèndrer, que sia efficàs, per obligar
als que tenen diners ne dexen a censal fins a
cumpliment de la manlleuta».
«Resolució pressa en dits brassos: Que sa senyoria dels senyors deputats se conforme ab lo que
ha deliberat lo savi Consell de Cent acerca lo jurament del senyor virreya, // 147r // y que per los
brassos generals se anomenen tres persones dels
tres estaments, las quals assistescan al dit jurament y presten al senyor virrey, en nom de sa
magestat, lo jurament de fidelitat, donant-los
per a d’açò poder especial per los tres estamentos. Los quals juraments aprés se tornaran a
prestar en la present ciutat, ab la forma acostumada. Y que se envie lo síndich del General a la
Junquera per a què fassa las protestas convenients. Y que per les dites tres persones se suplia. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2015.

que a sa excel·lència que, de las hasiendas que
commissaran, se servesca fer mercè de la meytat
de aquellas a la Generalitat, fins a tant estiga desempanyada dels molts gastos ha suportat en
esta guerra.

se de febrer, comensant // 148r // en lo any
1642. Representam-ho a vostra senyoria perquè
se servesca pèndrer-hi la resolució que aparexerà convenir y també donar forma com se ha
de fer la extracció».

Y en lo segon cap que té respecte en procurar
diner, que se anomenen sis personas, dos de
cada estament que, juntament ab las del consell
de Hasienda, procuren cobrar lo que resta de la
tatxa feta y que se effectue lo cumpliment de la
manlleuta de les tres-centas mília liures, y no res
menys, se’ls done commissió per a què vegen y
tracten de la cobransa, axí de las hasiendas confiscades com dels dèbits de la Generalitat. Y altrament, procuren per los medis més efficasses
de manar, generalment, a les persones habitants
en la present ciutat y Principat y comtats per a
què vullan, voluntàriament, ajudar a necessitat
tant apretada com urgeix, fins que sia effectuat
lo que va tractant del batalló».

«Resolució de dits brassos generals: Que per
quant lo die de aÿr fonch per los brassos generals deliberat que anassen tres personas, una de
cada estament, y assistissen al jurament ha de
prestar lo excel·lentíssim senyor mariscal de
Bressè en la Junquera, en nom y com a procurador de la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, que, per ço, se deu donar, com los
presents brassos generals, en nom de tota la
província, donen y confereixen exprés y bastant
poder, y tal qual de dret se deu donar, a las tres
persones, una de cada estament, que sa senyoria
anomenarà per a què, en nom dels presents
brasssos generals y de tota la província, fassen y
presten, a la dita sa magestat del rey, nostre senyor, lo jurament de fidelitat. Y aquell presten en
mà y poder de sa excel·lència del senyor mariscal de Bressè, rebent aquell en nom y com ha
procurador de sa magestat christianíssima.

Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories juntaren los brassos generals, // 147v // los quals foren molt opulents, als quals, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor: En exequució de la resolució presa per vostra senyoria lo die de aÿr,
suplicam a vostra senyoria sien servits manar donar exprés poder, aquell que de dret és menester, per a prestar lo jurament de fidelitat a tres
personas, una de cada estament, las que nosaltres nomenarem, que estam procurant sien personas de qualitat y vagen de franch, sens fer ningun gasto al General, per la gran apretura de
diner ab què·s troba aquesta casa».
A 16 de janer proppassat, per los brassos generals, fonch fet vot de col·locar dotse donsellas
cada un any, ço és, quatre del hospital General,
quatre del hopital de la Misericòrdia y quatre
dels Infants Òrfens. Y si bé en alguns vots de
dits brassos se digué los donassen sinquanta liures a cada una per sa col·locació, emperò, en lo
vot que prevalgué, no se especificà la quantitat
se’ls havia de donar. Y havent nosaltres representat aquesta dificultat a la Trentasisena, aquella féu commissió a sis personas dels tres estaments per a què vessen la quantitat se’ls poria
donar. Y aquestos commissaris, aprés de ser-se
informats ab moltas personas de las qui·s trobaren en dits brassos, han averiguat que la intenció dels brassos fou<s> se’ls donassen sinquanta
lliures a cada una y aquestas se’ls pagassen en
temps y per lur col·locació. Y que havent sortejat una, no pogués esta tal entrar més en sort. Y
que la extracció se fes, cada un any, lo die del
martiri de la gloriosa santa Eulària, que és a dot1229

Y en quant al segon cap, se aconsella a sa senyoria deu donar a las dotse donsellas seran extretes
cada un any dels tres hospitals, ço és General,
Misericòrdia y Òrfens, sinquanta liures a cada
una, en cas de col·locació de lur matrimoni. Y
que per a dar forma a extracció de aquellas, se
servesca sa senyoria, uns quants dies abans del
die del martiri de la gloriosa sancta Eulària, enviar a cercar los administradors de dits hospitals,
dient-los que, per la vigília de la festivitat de dita
gloriosa sancta Eulària, donen los // 148v //
noms y cognoms de las donsellas de quatorse
anys en amunt de cada hospital. Y posats los
noms de aquellas, és a saber, de cada hospital de
per si, que hauran donat dits administradors en
una urna, de la qual, lo dematí de la festivitat de
dita gloriosa santa, mane sa senyoria de dits senyors deputats fer extracció, en lur presència, en
la casa de la Deputació, de ditas dotse donsellas,
trahent-ne quatre de cada hu de dits hospitals.
A las quals extretas, en lo temps y per sa col·locació de lur matrimoni, se’ls done, com està
dalt contengut, las ditas sinquanta lliures a cada
una».
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories firmaren àpocha a mossèn Joseph Montaner, altre
dels tudors y curadors dels fills del quòndam
Miquel Perez, scrivà de manament y secretari de
la província, de tres sagells de plata que dit
quòndam secretari Perez tenia en son poder
com a secretari de la província. Los quals, reberen per mans de Miquel Rodó, aguasil ordinari
de la província, qui, de orde de ses senyories, los
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havia anat a sercar. Et ideo et cetera. Testes Michael Marquez et Hieronymus Gali, notarii, cives
Barchinone.
149r

En aquest mateix die, los molt il·lustres senyors
deputats del General del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes del dit General, lo militar
absent de la present ciutat per negocis de la
guerra, inseguint las ressolucions presas en los
brassos generals tinguts a 10 y 12 del corrent, y
desijant posar en exequució lo contengut en aaquellas, anomenen als molt reverent, noble y
magnífich lo doctor Pau del Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona, don Ramon de
Guimerà, baró de Abella y senyor de Ciutadilla,
del consell de Guerra de la província, y Joseph
Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
per al effecte contingut en ditas resolucions, còpia de les quals se’ls entregan.
Dissabte, a XIIII. En aquest die ses senyories
anaren en casa de la ciutat per a tenir la conferència acostumada.
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Dimars, a XVII. En aquest die lo doctor en
medi(ci)na Joan Phelip Argila, ciutadà de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories com a procurador ab bastant
poder del honorable Antoni Joan Fita, notari
públic de Barcelona, scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Sebastià Costa, notari col·legiat, ciutadà de Barcelona, a 29
de setembre 1637, com dit notari, ab ses certificatòrias letras, ne fa fe en dit nom, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat, en mà y poder de ses senyories,
lo dit offici de scrivà major y secretari del General, que dit son principal obté en favor del
honorable Joan Pau Bruniquer, notari públic
de Barcelona. Suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
lo dit offici en favor de dit Joan Pau Bruniquer,
ab los salaris y emoluments a dit offici pertanyents, attès dit offici és dels vendibles y dels
que·s poden vèndrer y alienar, que·u rebrà de
ses senyories a singular favor y mercè. E ses
senyories respongueren que admetian la dita
renunciació, si y conforme per capítols de Cort
los és lícit y permès. Presents per testimonis
Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí
y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XVIII. En aquest die partiren de la
present ciutat lo síndich // 150r // del General y
las tres personas anomenades per ses senyories
per a anar assistir, en nom de la província, al ju1230

rament que lo excel·lentíssim senyor mariscal de
Bressè havia de prestar dins breus dies en la vila
de la Junquera, puesto assenyalat per la província.
Dijous, a XVIIII. En aquest die los senyors consellers, en forma de ciutat, vingueren en la present casa per a prosseguir y tractar del beneffici
de la província.
Divendres, a XX. En aquest die ses senyories
juntaren los brassos generals, ab la forma acostumada, als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Als 12 del mes de octubre proppassat se llegiren a vostra senyoria los
apuntaments donats per la junta del batalló, los
quals ara se tornaran a legir a vostra senyoria. Y
fonch vostra senyoria servit suspèndrer lo deliberar sobre d’ells fins que lo savi Consell de
Cent hi hagués presa resolució y donat son parer. Y com los molt il·lustres senyors consellers,
ab embaxada particular, nos hagen fet a saber
que dit savi Consell de Cent havia pressa resolució sobre aqueix fet lo die de aÿr, que comptàven a 19 del corrent, y la resolució sobre lo
mateix hage també presa lo bras ecclesiàstich,
com consta ab un paper que, a 16 del // 150v //
mateix, se ha lliurat al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, essent-se juntat per deliberació de vostra senyoria, feta als 10 de novembre
proppassat, en la qual, inseguint dita deliberació, féu la proposició lo dit senyor deputat ecclesiàstich.
Per ço, a vostra senyoria se suplica sia servit manar pèndrer la resolució que més convinga sobre aquest fet, tant de las llevas dels soldats se
han de fer com també deliberar la contribució
general per tots los tres estaments, ab la brevedat que la necessitat requereix, per a què, fet
açò, puga lo dit estament ecclesiàstich publicar
sa voluntat y lo que sa deliberació, y los demés
estaments anar disposant-se per lo cumpliment
de dit batalló. Servint-se vostra senyoria formar
la junta que ha de disposar tot lo tocant a dit batalló, dependent y emergent de aquell, ans que
age jurat lo excel·lentíssim senyor marquez de
Bressè, que de la bona y acertada resolució de
vostra senyoria se confia restarà molt servit Déu
Nostre Senyor, sa magestat, que Déu guarde, y
la província.
També se llegirà a vostra senyoria una carta que
havem rebuda del senyor oÿdor militar de 16
del corrent, ab la qual, veurà vostra senyoria en
particular, la gran necessitat hi ha en aquellas
parts de acudir ab diner per a pagar la soldades-

ca, que per falta d’ell, se és amotinada. Acerca
del qual fet, diem y proposam a vostra senyoria
lo que tantas vegadas tenim proposat, de què
estam tan faltos de diners que no sabem de hont
poder acudir a tan gran necessitat, que ja no
trobam ni podem trobar arbitre que aprofite,
proposa’s a vostra senyoria perquè vege y determine com se poria haver diner per socórrer a la
soldadesca en est apreto tan gran».
«Resolució pressa en dits brassos: Que sa senyoria, abans de totas cosas, delibere de imposarsea // 166r // com de present se imposa, per tot
lo present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, en forma de brassos generals, quaranta y sinch mília liures, pagadores
cada mes, per la paga de sinch-cents cavalls y
sinch mil infants y dos officials, que són lo número del batalló offert. Y axí mateix, delibere sa
senyoria que, de la província, pugan las personas nomenadores per la disposició de dit batalló
compel·lir als poblats que servescan en dit batalló, en lo modo y forma que ja estan disposats y
que·s disposaran per avant. Y per quant en los
apuntaments legits en los presents brassos, que
és lo vot de la ciutat, ab si contenen algunas cosas que se’ls haurà de donar novas intel·ligèncias, se fassa lo que conté hu dels dits apuntaments, que és que sa senyoria dels senyors
deputats, molt il·lustres senyors consellers y
junta del batalló, y demés persones que a dits
dos consistori(s) li aparexerà, regonegan y resolguen lo que·ls aparexerà ser de major conveniència per la província. Y aprés, se reporte als
brassos particulars, que, en dits casos, sa senyoria dels senyors deputats manarà juntar, y savi
Consell de Cent. Los quals, sobre estas cosas,
tingan lo mateix poder que los presents brassos,
als que ara, per les hores, se’ls dona ple poder. Y
en quant al segon cap de la proposició, deu sa
senyoria estar al que aconsella la ciutat. Y que la
present resolució se fassa a saber al savi Consell
de Cent, fent-li estimació de la offerta de las sexanta mília lliures que ha feta quiscun any per
ajuda de costa del batalló».

contenia la offerta que feya per la subvenció de
dit batalló, aparegué a vostra senyoria no pèndrer resolució sobre dit paper y offerta de dit
bras ecclesiàstich, sinó diferir-ho per al die de
avuy, per al qual se prorrogaren los brassos,
proposam a vostra senyoria, altre vegada, dit paper, que·s tornarà a legir. Suplicant a vostra senyoria sie servit pèndrer, sobre de ell y sobre la
offerta de dit bras ecclesiàstich, la resolució que
aparexerà més convenir».
«Resolució de dits brassos: Que·s fassan gràcies
al estament ecclesiàstich per la offerta que fa, ab
lo paper que s’és llegit en los present brassos, de
las trenta mília lliures quiscun any per ajuda dels
gastos del batalló. La qual offerta, ab tot lo demés contingut en lo paper, se deu admètrer, y
que·s done y se admeta y aprove la commisió
feta per lo mateix estament ecclesiàstich, de
què·s parla en lo capítol quinze de dit paper. Y
juntament, se escriga a sa senyoria, en nom dels
brassos, en la forma que·s demana en lo setsè
capítol, y que la present resolució se fassa a saber al savi Consell de Cent a.
171r

Dilluns, a XXIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories mossèn
Francesch Fitor, procurador fiscal patrimonial,
per justas causas son ànimo movents, ha renunciat líberament en mà y poder de ses senyories, lo
dit offici de procurador fiscal patrimonial. Suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir aquell en favor de la
persona a ses senyories ben vista, que·u rebrà de
la mà de ses senyories a singular honra y mercè. E
ses senyories respongueren que admetian la dita
renunciació. Presents per testimonis Montserrat
Albià, passamaner, Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

«Molt il·lustre senyor: En los brasssos generals
que·s tingueren lo die de aÿr, se prengué resolució sobre lo cap principal del batalló. Y perquè
després de presa dita resolució se llegí a vostra
senyoria un paper del bras ecclesiàstich, que

En aquest mateix die los senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
en Barcelona residints, lo militar absent de la
present ciutat per negocis de la guerra, provehexen y anomenen a mossèn Pere Pau Vives, notari públich de Barcelona, per a obtenir, regir y
administrar lo càrrech y offici de procurador fiscal patrimonial del present principat de Cathalunya, que vacca per mort de Simon Rafeques,
notari, ciutadà de Barcelona, y últimament per
renunciació líbera y simplament feta, en mà y
poder de ses senyories, lo die present, per Francesch Fitor, notari públich de Barcelona, qui
obtenia dit offici. La qual nominació y provisió
fan ses senyories en favor de dit Pere Pau Vives,
donant-li los mateixos poders donats e atribuïts

a. a continuació uns apuntaments, transcrits a l’Apèndix 7,
pàg. 2016.

a. a continuació uns apuntaments, transcrits a l’Apèndix 7,
pàg. 2020.

Dissabte, a XXI. En aquest dies ses senyories tornaren juntar los dits // 166v // brassos generals,
porrogats lo die de aÿr per al punt y hora present, als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
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als predecessors en dit offici, y ab los salaris,
emoluments, honors, pre- // 171v // rogatives,
gràcies y drets a dit offici pertanyents y spectants. La qual sia duradora durant lo present estat de la província, la mera y líbera voluntat de
ses senyories y de sos successors. Lo qual Pere
Pau Vives ha acceptat lo dit offici, jurat y prestat
sagrament y homenatge en mà y poder del magnífich mossèn Pere Joan Fontanella, servint lo
offici de altre dels magnífichs assessors de dit
general de Cathalunya, de bé y lealment haverse en lo exercisci y servey de dit offici, y que observarà y guardarà las generals constitucions de
Cathalunya, capítols y drets de Cort, si y com a
bon official y ministre se pertany. Presents per
testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquez, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a XXIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories. Steve
Torrabruna, corredor públich y jurat de la present ciutat y mnistre del General, mitjensant jurament, en mà y poder de ses senyories, en lo
ingrés de son offici, ha fet relació a ses senyories
com ell, per espay de molts dies, ha encantat y
subhastat, per los lochs acostumats de la present
ciutat, lo buch de una de las dos galeras vellas
que lo General té en lo moll de la present ciutat,
de orde y manament de ses senyories. Y que no
ha comparegut ningú que més preu hage offert
donar per dit buch que Jaume Perejaume, mestre de axa de la present ciutat, lo qual ha offert
donar per dit buch de galera cent y deu liures, al
qual, attès lo sobredit, lo ha lliurat per ditas cent
y deu lliures, y que axí ne feya la present relació.
Presents per testimonis Miquel Marquez y Hierònym Galí, notaris.
172r

Dimecres, a XXV. Die de la Nativitat del Senyor.

Any Nou MDCXXXXII
Dissabte, a XXVIII. En aquest die ses senyories,
per medi dels senyors Joan Francesch Despujol,
cavalller, y Bernat Valencas, ciutadàa honrat de
Barcelona, enviaren als molt il·lustre senyors
consellers la embaxada del tenor seguent:
«Molt il·lustres senyors: En los brassos generals
que·s tingueren als 20 del corrent mes de dezembre, acerca de las cosas concernents al batalló // 172v // se resolgué que, per quant los
apuntaments legits en aquells brassos, que contenien lo vot de la ciutat, tenien en si algunas
cosas que se’ls havian de donar novas intel·lia. a continuació ratllat enviaren.- a continuació repetit ciutadà.
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gèncias, que, per ço, se fes y exequutàs lo que
conté un de dits apuntaments, que és que sa
senyoria dels senyors deputats, molt il·lustres
senyors consellers y junta del batalló, y demés
personas que a dits dos consistoris aparexeria,
regoneguessen y resolguessen lo que·ls aparexeria ésser de major conveniència per la província,
y aprés se reportàs als brassos particulars y al savi
consell de Cent. Per ço, dits deputats a vostres
senyories suplican sien servits tenir a bé que de
prompte se tinga hi·s fasse la dita junta y conferència, attesa la necessitat hi a de que se acabe
y perficione totalment lo dit batalló, per convenir axí al beneffici de la província y ésser tota la
restauració de aquella».
A la qual embaxada fonch respost per dits senyors consellers que estimaven a sa senyoria dels
senyors deputats la mercè y honra los feyan de
donar-los notícia del contingut en dita embaxada, y que tractaran la matèria de aquella, y de la
resolució pendran ne donaran avís a ses senyories.
Diumenge, a XXVIIII. En aquest die ses senyories, consistorialment anaren en casa de la ciutat
per a conferir ab los senyors consellers la matèria y assiento del batalló de la província. Assistiren-hi també las personas anomenades per dita
junta del batalló.
Dilluns, a XXX. En aquest die, los senyors consellers, en forma de ciutat, // 173r // vingueren en
la present casa y tingueren conferència ab los
senyors deputats y personas de la junta del batalló per a posar en forma aquell.
En aquest mateix die Francesch Serra, corredor
públich jurat de la present ciutat y ministre del
General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, à fet relació a ses senyories
com ell, en virtut del orde li tenian donat, ha
encantat y subhastat per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, per espay de molts
dies, la notaria y scrivania major de la Ballia General de Cathalunya y scrivania del capbreu y
béns vaccants a dita scrivania major annexas.
Les quals ses senyories, en nom del General, tenen y posseheixen en virtut de ressolucions
pressas per los brassos generals, en exequució
de les quals foren confiscats y aplicats a la Generalitat, per gastos de la guerra, tots los béns,
drets y emoluments que lo marquez de los Veles tenia y possehia en lo present Principat, com
a enemich de la pàtria, de qui era la dita scrivania major ab sas annexas. Y que no havia comparegut ninguna persona que major preu hage
offert donar per dita notària y scrivania major de
dita Ballia General que mossèn Christòphol
Sangenís, mercader, ciutadà de Barcelona, lo

Tortosa, Ulldecona, lo Cover, la Sènia y vila de
Horta.

qual ha offert donar per aquella quatre mília y
sinch-centas lliures. Y que axí, inseguint lo orde
y manament de ses senyories, ha lliurada la hasta fiscal de dita notària y scrivania major de dita
Ballia General y scrivania del capbreu y béns
vaccants en aquella annexas per lo dit preu de
quatre mília y sinch-centas lliures. La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis lo noble don Pedro
Aymèrich y de Cruÿlles, Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, y Miquel Marquès,
notari, ciutadà de Barcelona.
173v

Janer MDCXXXXII
Dimecres, al primer. En aquest die, en la matinada, los senyors consellers, per medi dels senyors Phelip de Boxadors y mossèn Pere Joan
Rossell, ciutadà honrat de Barcelona, fent-los
sabidors com havian rebut un propri de Francesch Joseph Fontana, son síndich, ab la qual
los avisava com lo excel·lentíssim senyor marquès de Bressè havia jurat en nom de sa magestat
christianíssima dilluns pròxim passat, que comptavem a trenta del passat, entre onse y dotse horas de migdia. Y que, encontinent, havia també
prestat lo jurament de lochtinent y capità general de dita sa magestat en aquestos sos principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya. E ses senyories respongueren que estimaven
molt a sa senyoria la mercè y honra los havian fet
de fer-los a saber tant bonas novas, y manaren ne
fos feta la present nota en lo present dietari.
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Y també ha fet relació que lo sobredit Onoffre
Massanes ha comptat la mateixa terça de janer,
febrer y mars 1641 del compte de la imposició
de la manlleuta de les tres-centas mília lliures
manllevades per la subvenció de la guerra, exceptats los llibres de les sobredites taules, la qual
terça ha muntat vuitanta lliures, nou sous y un
diner. De les quals ne ha girades al clavari de la
present ciutat, en compte de ses senyories y de
la dita manlleuta, cent sis lliures, desset sousa y
un diner, com las restants vint-i-sis lliures y vuit
sous se han retingudes los taulers del General, a
rahó de dos sous per lliura, ço és lo tauler de
Tremp, tres lliures, lo de Falset, vuit lliures, divuit sous, lo de Leyda, quatorse lliures deu
sous.
En aquest die tornà en la present ciutat lo molt
il·lustre senyor mossèn Joan Amigant, oÿdor
militar, lo qual venia del exèrcit de Rosselló.
Vingué acompanyat de alguns cavallers que may
lo havian dexat, si bé las guerras de aquellas
parts restaven ab molt gran rigor. Déu nos done
bon succés a nostres armes.
176v

Dijous, a VIIII. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat per continuar la conferència ab los senyors consellers, ab la forma
acostumada.
Divendres, a X. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta dels de la vila del
Vendrell, ab la qual donaven avís a ses senyories
de la pelea que havian tingut ab lo enemich,
que·ls havian anats a sitiar, y del valor ab què·ls
havian relexats, que·s pot atribuhir a miracle. La
qual carta manaren fos continuada en lo present
dietari, signada de letra Aa.
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Dilluns, a XIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present casa de la Deputació, à fet relació a
ses senyories com Onoffre Massanes, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha comtat
y pagat la terça de janer, febrer y mars 1641,
compte ordinari, acceptat los llibres de la taula
de Viella, de la col·lecta de Tarragona, ciutat de
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2022.
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Dimars, a XIIII. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, ab forma de
ciutat, per a tractar dels negocis de la conferència.
En aquest mateix die ses senyories juntaren los
brasssos ordinaris, y per haver jurat lo senyor virrey, no foren generals. Los quals, foren juntats
a so de campana ab la forma que los generals,
los quals foren molt copiosos. Als quals, parlant
lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: En los brasssos generals
que·s tingueren a 20 de dezembre proppassat,
se llegiren uns apuntaments, que era lo vot de la
ciutat, fets en lo savi Consell de Cent, en la
matèria del batalló sobre los impresos que havia
fet la junta del batalló. Los quals apuntaments
de la ciutat, aparegué als dits brassos generals
que contenian en si algunas cosas que se’ls havian de donar novas intel·ligèncias, per a tractar
de las quals se han tingut algunas conferèncias
entre nostre consistori y lo del molt il·lustre
de(l)s senyors consellers, junta de batalló y altres personas per dits consistoris anomenades.
Los quals, finalment, després de batuda molt la
matèria, salvat en tot lo parer de vostra senyoria
y del savi Consell de Cent, que serà lo més acertat, han vingut a concordar que se admetessen
a. a continuació ratllat se han retingudes.
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consellers que.u tractarian ab lo savi Consell de
Cent y que del que·s resoldria ne farian sabidors
a ses senyories.

tots los dits apuntaments de la ciutat y savi Consell de Cent, ab las modificacions y declaracions
contengudes en un paper que de assò se ha fet.
Lo qual, se llegirà a vostra senyoria juntament
ab lo paper imprès de la junta del batalló y los
dits apuntaments de la ciutat.

Dijous, a XVI. En aquest die ses senyories, inseguint les resolucions dels brasssos generals, fetas acerca del assiento que ha de tenir lo batalló
y la disposició de aquell, y desijant que, ab tota
la brevedat possible, aquell se pose en exequució, per convenir y importar tan a la província lo
assiento de dit batalló. Y posant en exequució
ditas resolucions, feren nominació de las personas devall scrites y següents dels tres estaments.

Proposà’s a vostra senyoriaa // 179r // aquest fet
perquè sien servits resòldrer lo que més los aparexerà convenir en servey de sa magestat, que
Déu guarde, y en beneffici de la província.
«Resolució pressa en dits brassos: Que se admeten los apuntaments legits y los novament fets
per les persones anomenades per sa senyoria
dels senyors deputats y per los senyors consellers, ab que allí hont diu «que sia president lo
senyor deputat ecclesiàstich» diga «un consistorial», y que la present resolució se fassa a saber al
savi Consell de Cent, fent-li estimació del molt
ha obrat en lo batalló».

Presidents de la dita junta del batalló: primo lo
molt il·lustre senyor don Bernat de Cardona,
ardiaca major y canonge de la santa Iglésia de
Gerona, deputat ecclesiàstich; lo molt il·lustre
senyor Galceran Nebot, conseller en cap de la
present ciutat. // 180r // Per lo estament ecclesiàstich lo doctor Jaume Corts, ardiaca de Santa
Maria y canonge de la Seu de Barcelona; lo doctor Francesch Pla, canonge de Gerona; lo doctor Francesch Puig, canonge de Tortosa; fra
don Francisco Monpalau, monjo de Ripoll, del
orde de Sant Benet; fra don Francisco de Miquel, del hàbit de Sant Joan. Per lo estament
militar Domingo Moradella, protector del bras
militar; don Pedro Aymerich y de Cruÿlles; don
Ramon de Guimerà, senyor de Ciutadilla; Francesc Puigjaner; Phelip de Boxadors. Per lo estament real Joseph Ximenes y Monrodonb, síndich de la ciutat de Leyda; Antoni Martí,
síndich de Gerona; Joan Bonaventura, síndich
de Vich; lo doctor Joan Batista Borniach, síndich de Balaguer.

Dimecres, a XV. En aquest die ses senyories, per
medi de fra don Francisco Monpalau, monjo de
Ripoll, don Pedro Aymerich (y) Joseph Ximenis, ciutadà honrat, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: En la junta dels brassos
que·s tingué en lo die de aÿr, se llegí un paper
contenint en effecte que los dos consistoris dels
molt il·lustres senyors consellers y senyors deputats, junta de batalló y altres persones anomenades per dits consistoris, després de tingudes moltes conferències y tractats, salvat en tot lo parer
del savi Consell de Cent y dels brassos, havian
vinguts a concordar que se admetessen tots los
apuntaments que havia fet la ciutat en la matèria
del batalló, ab las notificacions y declaracions
contengudes en dit paper, que, com està dit, se
llegí en dits brassos. Sobre del qual, dits brassos
prengueren resolució que se admeten los // 179v
// apuntaments legits en dits brassos, ab que allí
hont diu «que sie president lo senyor deputat ecclesiàstich» diga «un consistorial», y que la resolució fos feta a saber al savi Consell de Cent. Per
ço, los deputats del General de Cathalunya, fan a
saber a vostra senyoria la dita resolució dels brassos, de la qual se dóna còpia a vostra senyoria.
Suplicant-lo que, attesa la precissa necessitat de
posar en exequució lo dit batalló, que·s dexe
conciderar, sia servit pèndrer-hi la resolució que
més convindrà en servey de sa magestat y beneffici de la província y de la present ciutat».

Y en conformitat del disposat y resolt ab ditas
juntas de brassos generals, foren anomenades,
per part de la present ciutat, a fi y effecte de assistir en dita junta, a les persones devall scrites.
Persones anomenades per part de la present ciutat: lo doctor Jacinto Fabregues, ciutadà honrat
de Barcelona; Jaume Pi, mercader; Bernat Semborat, droguer; Miquel Oliveres, argenter.
180v

Divendres, a XVII. En aquest die, en la matinada, junts en la present casa de la Deputació, las
personas sobreanomenades en la stància de la
sala nova, a la part de la mà esquerra, assentades
per son orde, presidint los senyors deputat ecclesiàstich y conseller en cap, lo senyor conseller
en cap a mà dreta, oÿren sentència de excomunicació que·ls fonch promulgada ab la forma següent:

A la qual embaxada respongueren dits senyors
a. a continuació uns apuntaments, transcrits a l’Apèndix 7,
pàg. 2022.
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a. a continuació ratllat del bras.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 45 mm.

«Nos, Michael Joannes Boldo, canonicus Ecclesie
Barcinone, offficialis et vicarius generalis pro
illustrissimo et reverendisimo domino Barcinonense episcopo, monemus vos, admodum illustres
dominos domnum doctorem Bernardum de Cardona, archidiaconum majorem et canonicum
Ecclesie Gerunde, deputatum pro stamento ecclesiastico Generalis Cathalonie, et Galcerandum
Nebot, civem honoratum Barcinone, consiliarium in ordine primo dicte civitatis, presidentes;
doctores Jacobum Corts, archidia(con)um Beate
Marie de Mari et canonicum Ecclesie Barcinone;
Jacobum Pla, canonicum Ecclesie Gerunde;
Franciscum Puig, canonicum Ecclesie Dertusense; fratrem don Franciscum de Monpalau, operarium ecclesie monasterii Beate Marie de Rivipulli; fratrem don Franciscum Miquel, recibitorem
religionis Sancti Joannis Hierosolemitanense,
electos legitime et nominatos unacum aliis pro
formacione concilii vulgo dicti «del batalló», iuxta deliberaciones brachiorum Generalium Cathalonie et institucionem seu ereccionem dicti concilii, quatenus teneatis sub rigido et stricto secreto
omnia negocia per vos in eodem concilio pertractanda et alias, in exercicio et regimine dictorum
vestrorum officiorum, bene, fideliter et legaliter
// 181r // vos habeatis quovis amore, odio et rancore pospositis. Et prout etiam deliberatum extitit
in seu pro institucione dictorum vestrorum officiorum et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contra facientem seu contra facientes, dicta doctrina
canonica monicione premissa fecimus et promulgamus in his scriptis».

per dit esclau que Joan Casals, adroguer, ciutadà de Barcelona, lo qual havia offert per dit
esclau sexanta lliures, al qual lo havia lliurat. Y
manaren ses senyories que la present relació fos
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris.
181v

Diumenge, a XVIIII. A 4a de febrer 1643, fonch
iterum renovada la present Divuitena. En
aquest die ses senyories dels senyors deputats,
desijosos de posar en exequució las resolucions
dels últims brassos generals, anomenaren divuit
persones dels tres estaments per a què fessen y
treballassen lo balans de las rendas del General y
mal que aquella fa, a fi y effecte de vèurer ab
quina quantitat de diner porà ajudar cada mes
als gastos del batalló, y foren anomenades les
persones següents. Ecclesiàstichs: fra don Joseph Porrassa, abat de Arles; lo doctor Pau del
Rosso, degà y canonge de la Seu de Barcelona;
don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona;
don Miquel Sala, hospitaler y canonge de Tarragona; don Joseph Soler, canonge de Urgell;
lo doctor Diego Palau, canonge de Vich. Militars: don Francisco Sala, Francesc Xammar, Pau
Amat menor, don Bernat Çalbà, Sebastià de
Miralles, don Pedro Bosch. Reals: Agustí Pexau, Joseph Navel, Bernat Valencas, Balthezar
Càrcer, Joseph Massana, Francesc Marí.

182r

En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment en casa de la ciutat, per a tractar
dels negocis de la conferència en benefici de la
província.

En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, Steve Torrabruna, corredor de coll y del General en lo consistori de ses senyories, à fet relació a ses senyories com ell, en virtut del orde a ell donat, ha
encantat y subhastat en lo encant públich d’esta
ciutat un esclau nomenat Luys, senyalat en la
cara ab una R y G, que lo General tenia y que en
lo discurs de molts dies que ha encantat dit esclau no ha comparegut ningú que hage offert
donar major preu que Francesch Maurici, droguer, ciutadà de Barcelona, lo qual ha offert donar per dit sclau quaranta lliures, al qual lo ha
lliurat per dita quantitat. La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present
dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.

Dimars, a XXI. En aquest die tingueren ses senyories avís com lo senyor de la Mota havia tingut una gran pelea ab los enemichs castellans en
lo Camp de Tarragona, junt a la vila de Valls.
Dimecres, a XXII. En aquest die los senyors consellers, en forma de ciutat, vingueren en la present casa per a passar avant los negocis de las conferèncias se tractan en beneffici de la província.

E més, féu relació a ses senyories que de la mateixa manera havia encantat altre esclau Joan
Serra, corredor del General, nomenata..., senyalat en la cara ab una R, y que no havia comparegut ningú que hagués offert donar major preu

Dijous, a XXIII. En aquest die lo doctor en medicina Miquel Vilanova, ciutadà de Barcelona,
mitjensant jurament, en mà y poder de ses senyories, ha fet relació que mossèn Francesch Joseph Fontana, notari públich de Barcelona,
dressaner del General, està detingut de malaltia,
ab una inflamació en lo coll, ab molt gran perill
de sa vida, de tal manera que no pot acudir a la
obligació de son offici, lo que diu per haver-lo
visitat y visitar-lo de present. La qual relació
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 40 mm.

a. a 4 ... Divuitena interlineat al marge esquerre.
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Divendres, a XXIIII. En aquest die lo magnífich
Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, ha fet relació a ses senyories com lo doctor Juseph Romaguera, sevint lo
offici de sobrecullidor de la part de levant durant las occupacions de Francesch Descallar y
Sorribes, qui obté lo dit offici en virtut de licència de ses senyories, ha comptada la terça de octubre, novembre y dezembre 1640, tocant a la
imposició del dret nou de guerra per la manlleuta de tres-centas mília lliures. La qual terça,
ha valgut cent-vuitanta-duas liures, sis sous y
set, y que sols dit Romaguera ha rebut dels taulers y receptors cent vint-y-vuit lliures, sis sous y
quatre, las quals ha girades al magnífich clavari
de la present ciutat en compte de ses senyories,
com las restants sinquanta-quatre liures, tres diners hage dit Romaguera, se havian aturades los
taulers per los treballs de haver exhigida y cobrada dita quantitat, ço és:

Lo de la Selva de Roses: lliures, 2 sous, 4 diners.
Lo de Lansà: lliures, 17 sous, 8 diners.
Lo de Figueres: 4 lliures, 2 sous.
Lo de Palafrugell: 1 lliura, 9 sous, 6 diners.
Lo de Begur: 3 lliures, 14 sous, 2 diners.
Lo de Puigcerdà: 3 lliures, 14 sous, 2 diners.
La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
183v

Los taulers de Mataró: 8 lliures, 13 sous.
Lo de Arenys: lliures, 12 sous, 20 diners.
Lo de Canet: lliures, sous, 4 diners.
Lo de Gerona: 17 lliures, 20 sous.
Lo de Blanes: lliures, 8 sous.
Lo de Sant Feliu de Guíxols: 4 lliures, 13 sous.
Lo de Palamós: 2 lliures, 14 sous, 8 diners.
Lo de Bagur: 1 lliura, 2 sous.
Lo de Puigcerdà: 18 lliures, 6 sous, 5 diners.
Y de la mateixa manera, ha fet relació que dit
Romaguera havia comptat la terça de janer, febrer y mars 1641, que lo compte ordinari ha
valgut cent norata-sis lliures, tretse sous y hun
diner, las quals ha pagades, exceptats los llibres
de la col·lecta de Perpinyà, que estan dubtosos
per ara, y se ha de enviar a sercar a Joseph Pasqual, receptor, per poder-los passar.
183r

E més ha comptat y pagat la mateixa terça de janer, febrer y mars de la manlleuta, novament
imposada, de las tres-centas mília liures per subvenció de la guerra. La qual terça, ha valgut
dos-centas quaranta una lliures, set sous y vuit,
de las quals ha rebut tant solament cent vuitanta-nou liures, sinch sous y un diner, com las restants sinquanta-duas lliures, dos sous y set se
han aturat los taulers per rahó de la cobrança de
dita quantitat, ço és:
Los taulers de Mataró: 4 lliures, 2 sous.
Lo de Arenys: lliures, 18 sous.
Lo de Gerona: 17 lliures, 20 sous.
Lo de Tossa: lliures, 10 sous.
Lo de Sant Feliu de Guíxols: 5 lliures, 17 sous,
6 diners.
Lo de Besalú: lliures, 1 sou, 9 diners.
Lo de Palamós: 5 lliures, 18 sous, 8 diners.
Lo de Cadaqués: 3 lliures, sous, 2 diners.
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Dimars, a XXVIII. En aquest die lo reverent Pacià
Codina, benefficiat en la iglésia parrochial de
Sancta Maria de la Mar de la present ciutat, com
a procurador ab bastant poder de Hierònym
Capdevila, sastre, ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici de receptor de las avarias que tocan
al General de las composicions que·s fan en la règia cort, com de llur procura consta ab acte rebut en poder de Francesch Pla, notari públich de
Barcelona, a nou de setmbre mil sis-cents-trenta-y-nou, com dit notari ne fa fe en dit nom,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de receptor de las avarias,
que dit son principal obté en favor del magnífich
Làtser Vilallonga, batxiller en leys, ciutadà de
Barcelona, per quant dit son principal està desganat. Suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de dit Làtser Vilallonga, attès dit
offici és dels antichs y, per consegüent, dels
que·s poden vèndrer y alienar, que ell, en nom
de dit son principal, ho rebrà de la mà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació,
si y en quant podian y per capítols de Cort //
184r // los era lícit y permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Miquel
Marquès, notari, ciutadà de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories anaren en
casa de la ciutat per tractar y passar avant los negocis de la conferència en beneffici de la província.
Divendres, a XXXI. En aquest die arribà en lo
consistori de ses senyories don Juseph de Margarit y Biure, embaxador per ses senyories en
nom de la província, anomenat per la magestat
del rey, nostre senyor, que Déu guarde. Lo
qual, tornava de fer sa embaxada y féu larga relació a ses senyories com ell havia explicada a sa
magestat la embaxada li era estada ordenada, la
qual, sa magestat, havia rebuda ab molt gran
voluntat y estimació. Y donà a ses // 184v // senyories una carta de sa magestat, de crehensa,
juntament ab quatre de altres dels grandes de la
cort, las quals ses senyories desclogueren y, descloses, manaren continuar en lo present dietari,
que són signades de letras A, B, C, D, E.

En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori una carta del agent del General en
la cort romana, donant rahó a ses senyories del
que·s diu en dita cort y de un ate de protesta fet
per dit agent acerca dels negocis de la província
contra alguns cathalans malaffectes. La qual carta y acte de protesta manaren fos continuada en
lo present dietari, signades de letra F y G.

Dimecres, a V. En aquest die ses senyories tingueren avís com lo excel·lentíssim senyor de la
Mota, lo die de aÿr, havia tingut encontre ab los
enemichs del Camp de Tarragona y havia, entre
morts y presos, pres del enemich vuitanta cavalls, sens haver ferit ni mort ningú dels nostres.
Són obres de la mà de Nostre Senyor, y per ço
se’n fa la present memòria.

Febrer MDCXXXXII

Dijous, a VI. En aquest die ses senyories enviaren als senyors consellers la embaxada que·s assi
cusida, signada de lletra A, en resposta de altra
feta a ses senyories, per part de dits senyors consellers, sots jornada de tres del corrent.

Dilluns, a III. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors reberen ena // 203r // lur consistori, de
part dels molt il·lustres senyors consellers, per
medi de mossèn Hierònym de Gàver, donsell, y
mossèn Aleix Tristany, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: La ciutat de Barcelona
ha determinat fer noves fortificacions per defensa d’ella, conciderant que de sa conservació depenja la de tota la província. Y com se troba vuy
del tot exausta per los grans gastos de la guerra,
és estat forsós acudir als particulars habitants,
puis se tractave de son interés, per a què, ab sos
propris diners y treballs, fessen las fortificacions
necessàries, per lo que ha demanat als estamentos ecclesiàstich y militar se servissen fer las ditas
fortificacions, ministrant la ciutat càvechs, magalls, pales y cabassos que per ditas fortificacions seran menester, que serà una quantitat
conciderable, com veurà vostra senyoria ab una
còpia de la embaxada se ha donat al bras militar.
Y com la aprobació y presència de vostra senyoria a estas fortificacions y dels demés officials del
General hage de servir de molt gran exemple
per a ses persones dels estaments, per a què, per
molta exempció tingan, no dexen de obrar en
ditas fortificacions, vehent los senyors consellers
lo zel de vostra senyoria en assistir ab gran fervor al beneffici de la ciutat, suplicassem a vostra
senyoria fossen servits, quiscun en son estament, assistir y obrar en las ditas fortificacions,
per medi de personas per quiscú de vostra senyoria deputades, y juntament, manar als officials del General que, sots pretextu de sos officis, no dexen de assistir, lo die // 203v // que·ls
tocarà, a dites fortificacions, acudint a ellas ab
puntualitat, que ho rebran los senyors consellers a particular mercè».
A la qual embaxada respongueren ses senyories
que·u tractarien, y del que resoldrien ne farien
sabidors als senyors consellers.
a. A continuació cinc cartes, amb les seves corresponents traduccions, i una ambaixada, que inclou l’acta d’una protesta,
transcrites a l’Apèndix 7, pàgs, 2023-2027. També a a continuació: [ambaixada]. [s.l. - s.a.]. 1642, 1 full, (ACA, Generalitat, Dietari, N-47, entre els ff. 184v i 203r.).
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Divendres, a VII. En aquest die, entre les dues y
les tres hores de la matinada a, // 205r // entrà per
lo portal Nou hu dels jurats de la vila de Blanes,
qui venia a la posta ab carta per als senyors deputats, donant avís a ses senyories com lo die de aÿr,
cerca de les nou horas de la matinada, junt a la
vila de Blanes, havia arribada la galera capitana
de la esquadra de Juanctin de Oria que, per la
tormenta, se era retirada a la platja de dita vila. Y
que havian feta lamada, y que ells havian armats
vuit o deu barquetes ab sos moscaters, y que eren
anats sobre dita galera y s’eren fets senyors d’ella.
En la qual, havian trobat lo general, qui era dit
Juanctin Doria, lo qual, ab molt bona custòdia
tenian. Y que també tenian dita galera, esclaus y
ato de aquella. Y que los mariners de dita galera
deyen que ellas eren sinch, y que las quatre havian pres la mar, y que judicaven y tenian per cert
que s’eran perdudas. Fins ara no se’n sab cosa.
Esta presa causà molt gran alegria, per ser lo major enemich<s> dels cathalans. Però Déu Nostre
Senyor, com a amich nostre, confondrà, com ja
confon, a tots los enemichs dels cathalans.
Y ses senyories manaren que dita carta fos buydada en lo present dietari y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: És estat Nostre Senyor
servit aportar al port de esta vila la capitana de
Juanctin Doria, general, del qual tenim, ab la
demés xusma, fora de alguns negats, la galera.
Fins ara, no se ha pogut fer vingués en terra per
a donar cobro al més principal. Donarà la diligència possible en que tot se aprofite. Havem
volgut donar avís // 205v // a vostra senyoria perquè en tot disposen lo que sia convenient y del
gust de vostra senyoria. Las demés galeras que
anaven en companyia d’esta, segons diuen los
mateixos, se són perdudas. Sa Divina Magestat
ho ordene a son sant servey y a vostra senyoria
guarde ab tota felicitat. Blanes y febrer, a 7 de
1642. Los jurats de la vila de Blanes.
a. a continuació una ambaixada, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2028.
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Segons per relació dels mariners de dita galera,
és cert ha llensat un milió».
Dissabte, a VIII. En aquest die ses senyories, desijosos de posar en exequució la resolució presa en
los brassos generals, tinguts a onze de dezembre
proppassat, acerca de la extracció de las dotse
donsellas dels tres hospitals, que se ha de fer lo
die de sancta Eulària pròxim vinent, conforme la
resolució de dits brassos generals, enviaren lo
magnífich Agustí Dalmau, síndich del General,
als administradors dels hospitals General de Santa Creu, l’ospital de Misericòrdia y Òrfen(s), per
a què, en nom del consistori, los digués que lo
die de la festa de la gloriosa santa Eulària, que
serà a dotse del corrent, acudissen en la casa de la
Deputació a las viut horas de la matinada, cada
hu ab lo memorial de las donsellas de quatorse
anys en amunt y ha en cada hu de dits hospitals,
perquè farian la extracció de ditas donsellas ab la
forma disposada per dits brassos generals.
E lo dit magnífich Agustí Dalmau, lo mateix die
en la tarda, féu relació a ses senyories com ell era
anat en dits hospitals // 206r // y havia fet lo que
ses senyories li havian ordenat, y que tots los administradors de aquells li havian fet de resposta
que estimavan molt la mercè y honra que ses
senyories los feyen, y que tots acudirian ab lur
memorial ab molta voluntat. De les quals coses
ses senyories manaren ne fos feta nota en lo present dietari.
Dilluns, a X. En aquest die tornà en la present
ciutat lo molt il·lustre senyor Joan de Amigant,
cavaller, oÿdor militar, lo qual, per negocis seus
propis, era anat fora la present ciutat.
Dimecres, a XII. En aquest die del martiri de la
patrona y màrtir santa Eulària, defensora dels
cathalans, a las vuit de la matinada, se ajuntaren
ses senyories en la sala del consistori per a fer la
extracció de las dotse donzellas dels tres hospitals de la present ciutat, // 206v // General, Misericòrdia y Òrfens, conforme fonch resolt per los
brassos generals de la província, tinguts a onse
de dezembre pròxim passat.
Y asssentats consistorialment, entrà Luys Pi,
síndich, procurador y actor de dit hospital General, lo qual donà y entregà a ses senyories un
memorial, en lo qual estavan continuats los
noms de totas las donsellas de quatorse anys en
amunt y havia en dit hospital, lo qual memorial
és del tenor següent:
«Memorial de las donzellas del hospital General
de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona,
de quatorse anys en amunt, que vuy, a trenta-hu
de janer 1642, se troban en dit hospital.
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Maria Soler, donzella en casa de la senyora Beneta, víuda, etcètera. Consuatur dictum memoriale signatum littera A, quo inserto dices».
Los noms de las quals donzellas foren, en
presència de ses senyories, per lo scrivà major y
secretari del General, posats dins rodolins de
fusta que ja estaven apersabits. Y posats dins de
una capsa, fonch feta extracció per un minyó, ab
la mateixa forma que·s fa la de deputats y oÿdors. De la qual, foren per dit minyó trets quatre
rodolins, lo hu aprés l’altre, dins los quals foren
trobats en scrits los noms de las donzellas de dit
hospital següents, assí continuats per son orde:
Hospital General
Ursula Hierònyma; Margarida Eulària, ésa casada y pagada ab diliberació de 24 de novembre
1642; Catharina Puigsechb, és casada y pagada
ab diliberació de 7 de dezembre 1643; y Marianna Fossalvac, és casada y pagada ab deliberació de 9 de abril 1643.
E feta dita extracció, encontinent, de la mateixa
manera, donà y entregà a ses senyories lo Bernat
Flaquer, apothecari, ciutadà de Barcelona, administrador del hospitald // 212r // de Misericòrdia, altre memorial, en lo qual estavan continuats los noms de totas las donzellas de quatorse
anys en amunt y havia en dit hospital de la Misericòrdia, lo qual memorial és del tenor següent:
«Memorial de las fadrines que són legítimes per
a casar del hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia».
Los noms de las quals donzellas foren, en
presència de ditas ses senyorias, per lo dit scrivà
major y secretari del General, posats dins rodolins de fusta y aprés dins dita capsa. Y per dit
minyó foren trets altres quatre rodolins, lo hu
aprés altre, dins los quals foren trobats escrits
los noms de las donzellas de dit hospital següents, assí continuats per son orde:
Hospital de Misericòrdia.
Magdalena Ribera; Catharina Lorana, casadae y
pagada ab deliberació del primer setembre
1644; Catharina Capdevila, pagadaf a 19 febrer
1646; y Theresa Jofre, pagadag en virtut de deliberació 20 agost 1650.
a. és ... 1642 interlineat al marge esquerre.
b. és ... 1643 interlineat al marge esquerre.
c. és ... 1643 interlineat al marge esquerre.
d. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 7, pàgs.
2028 i 2029.
e. casada ... 1644 interlineat al marge esquerre.
f. pagada ... 1646 interlineat al marge esquerre.
g. pagada ... 1650 interlineat al marge esquerre.

prohibit per generals constitucions de Cathalunya y, assenyaladament, per la constitució 11,
comensant «volents del títol de jurisdicció de
tots jutges disposants que las causas, tant civils
com criminals, se hagen de fer y decidir en lo
present Principat, y no pugan d’ell ésser tretas
les personas que seran estades presas ho hauran
delinquit en lo present Principat». Perçò, dits
deputats, per la obligació que tenen de defensar
las constitucions y drets de la pàtria, a vostra
senyoria suplican sien servits no donar loch ni
permètrer que dit pres sie tret de Cathalunya,
sinó que, de sa causa, sie conegut en lo present
Principat. Que, a més que cosa justa, ho rebran
a singular mercè».

Y axí mateix, encontinent, feta dita extracció, de
la mateixa manera, donà y entregà a ses senyories lo reverent Joan Santa Maria, prevere, administrador y capellà del hospital dels Pobres
Infants Òrfens, altre memorial, en lo qual estavan continuats los noms de totas las donsellas
de quatuorse anys en amunt y havia en dit hospital dels Infants Orfens, lo qual memorial és
del tenor següent:
«Lista dels noms y cognoms de las donzellas de
la casa o hospital dels Infants Òrfens de la present ciutat de Barcelona, ço és, de totes // 212v
// les que tenien de quatuorse anys en avant, per
la extracció fahedora en la casa de la Deputació,
per orde dels molt il·lustres senyors deputats, lo
die de santa Eulària. 1642.

A la qual respongué que, si bé sa senyoria havia
entès a dir que·s tractava de fer lo contengut ab
dita embaxada, totavia no se li havia fins ara demanat donàs orde que·l entregassen. Y que estimava la notícia que dits senyors deputats, ab
dita embaxada, li donaven perquè se procehís
en dit fet ab tota circunspecció. Y que, en son
nom, assegurassen als molt il·lustres senyors deputats que, en tot lo tocant a la observança de
las generals constitucions, usos y costums del
present Principat, estava molt atent.

Paula Peres. Consuatur dictum memoriale signatum litera C».
Los noms de las quals donzellas foren, en
presència de dites ses senyories, per lo dit scrivà
major y secretari del dit General, posats dins rodolins de fusta. Y aprés, dins dita capsa, per dit
minyó, foren trets altres quatre rodolins, lo hu
aprés l’altre, dins los quals foren trobats scrits
los noms de las donzellas de dit hospital següents, assí continuats:

214v

Hospital dels Infants Òrfens.
Paula Perez; Eulària Çabater; Maria Carreras,
ésa casada y pagada ab deliberació de 20 de abril
1644; Theresa Cases, ésb pagada ab deliberació
dels 10 de octubre 1644.
Divendres, a XIIII. En aquest die, per medi de
don Francisco Doris y de Vallgornera y Joseph
Ximenis y de Montrodon, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren al molt il·lustre Francesc de
Tamarit, lo lloctinent de capità general en lo present Principat, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
del Principat de Cathalunyac // 214r // han tingut notícia que lo balle de Blanes, en companyia de alguns particulars de aquella vila, pochs
dies fa, prengueren en la platja de la mar la persona de Juanctin Doria, com a enemich del present Principat y haver delinquit en ell, y que
aquell han portat pres a vostra senyoria en la
present ciutat. Lo qual, vostra senyoria, ha fet
posar y té en los càrcers comuns, y que ara tractaria de voler-lo enviar fora regne, lo que està
a. és ... 1644 interlineat al marge esquerre.
b. és ... 1644 interlineat al marge esquerre.
c. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 7, pàg.
2030.
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Diumenge, a XVI. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori, de part del molt
il·lustre senyor Francesch de Tamarit, lochtinent de capità general de sa magestat en aquesta província, per medi del doctor Balthesar Tàpies y don Phelip Copons, de la Real Audiència, en resposta de la per ses senyories feta a
quatorse del corrent, la qual explicaren primer
de paraula y aprés donaren en scrits, del tenor
següent:
«Molt il·lustres senyors: Francesch de Tamarit,
lochtinent de capità general en lo present principat de Cathalunya, en resposta de la embaxada que, per part de vostra senyoria, lo die de
aÿr, que comptavem 14 de febrer, diu que sa intenció no és estada may ni serà de contrafer ni
prejudicar las generals constitucions de Catalunya y drets de la pàtria, antes està prompte y
aparellat de observar aquellas. Y que lo que ha
passat és que a ell, en dit nom de lochtinent de
capità general, li aportaren la persona de Juanctin de Oria, que·l havian pres en una galera que
arribà estropessada en la platja de Blanes, y que
ell lo féu posar en la presó per tenir-lo allí custòdit y guardat fins que (per) lo excel·lentíssim
senyor marquès de Bressè, lochtinent y capità
general del present Principat, fos altre cosa ordenada. Y que sa excel·lència ha enviat per ell
dient que·l havia menster allí, per tractar negocis de la guerra en benefici del Principat, y que,
en conformitat de aqueix orde, se ha tractat hi·s
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manera que per ses senyories los era estat ordenat. Suplicant a sa excel·lència fos servit donarlos la hora que volia entrar, perquè los deputats
havian de exir rèbrer-lo ab la forma que sempre
se era acostumata. Y que sa excel·lència, oyda
dita embaxada, los havia respost que estimava a
sa senyoria la mercè y honra li feyen, y que ell
partiria de dit loch tocades les dos horas sens
falta ninguna. Y haguda esta resposta, se despediren de sa excel·lència. Y dits senyors deputats
respongueren que·ls estimaven molt la mercè y
honra los havian feta en pèndrer dit treball, y
que·n fos feta la present nota.

tracta de enviar-le-y, per ser sa excel·lència lo
amo y senyor d’estas cosas»a.
217r

Dijous, a XX. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, per man del senyor de Argenson, una carta de sa magestat, que Déu
guarde, scrita en Sanct German en Laya a 27 de
janer proppassat. La qual, rebuda, respongueren a dit senyor de Argenson que estimavan la
mercè y honra que sa magestat los feya de donar-los avís de sa vinguda, y que respondrian a
sa magestat ab tota brevedat. La qual carta és
del tenor següent:

En aquest mateix die, en punt que tocaren las
dos de la tarda, partiren de la present casa los
senyors deputats y oÿdors, los ecclesiàstichs ab
ses becas negras y los demés molt entonats, tots
ab sas bandas de domàs carmesí, ab lo escut del
General en lo mig, en los pits, tots a cavall, abb
los porters y masses devant, acompanyats de tots
los officials del General y present casa de la Deputació, anant dret per la Llibrateria, Bòria y
dret al Portal Nou. Los quals, passaren avant son
camí fins al Clot, hont arribà lo correu del General y donà avís a ses senyorias que sa excel·lència
ja venia fent son camí, hont dits senyors deputats y demés officials se aturaren, tornant enviar
lo correu per a què los tornàs resposte. Y al cap
de poch, tornà dit correu y donà avís com lo dit
senyor virrey venia poch a poch, y que ja era
prop. Y ses senyories, aleshores, passaren avant
son camí devés dit senyor virrey.

«Charíssims y ben amats: La bona voluntat que
nosaltres havem per nostre Principat de Cathalunya, ab tot lo dessig possible de emplear tot lo
que depenja de nostre poder per a vostre bé y
repós, nos ha fet determinar de enviar vers a
exas parts, per a què experimenten y gosen los
effectes de més serca de nostra protecció, havent-se posat baix de nostra obediència. Partim
ab aquest designe, de què havem volgut donarvos avís per esta carta, assegurant-nos que rebreu gran contento de saber que·ns encaminam
y serem ben prest en Cathalunya. Y axí pregam
// 217v // a Déu, mos chars y ben amats, que.us
tinga en sa sancta gràcia. Scrita en Sant German
en Laya, a 27 de janer 1642. Louis. Bouthillier.
A los charos y bien amados los deputados del General de Cathalunya».
Diumenge, a XXIII. En aquest die, en la matinada, havent tingut notícia ses senyories que sa excel·lència del senyor mariscal de Bressè, lochtinent y capità general de sa magestat, venia de
governar lo exèrcit de Rosselló, havia resolt entrar lo die present en la tarda en la present ciutat, anomenaren en embaxador, de part del General, per anar-li a donar la benvinguda y
norabona de sa vinguda, y demanar la hora que
sa excel·lència volia entrar, per a què ses senyories pugan anar en nom de la província a rèbrerlo, a don Jayme Callar // 218r // y don Hierònym Vallgornera.

218v

Los quals, partiren de la present ciutat entre las
nou y deu de la matinada, molt ben abillats, ab
lurs cavalls, anant devant lo correu del general,
ab son postillo, ab la insignia del General en los
pits. Y aprés tornats los dits senyors embaxadors, entre las dotse y una horas passat migdia,
referiren a ses senyories com ells eren anats fins
lo loch de Sant Andreu, a hont havian trobat a
sa excel.ència, y de part de ses senyories li havian donada la benvinguda y norabona, de la
a. a continuació una carta amb la seva traducció, transcrites
a l’Apèndix 7, pàg. 2030.
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Y aprés de haver caminat un quart de hora,
poch més o manco, més amunt dels molins de
Clot qui va a Santa Andreu, trobaren lo senyor
virrey, lo qual venia acompanyat ab los doctors
del Real Consell y de una companyia de cavalls,
anant a mà esquerra lo senyor regent Joseph
Fontanella. Y arribats que foren dits senyors deputats y altres junt a sa excel.éncia, lo dit senyor
regent se apartà del costat de sa excel·lència,
tornant atràs. Y en lo costat esquerrac de sa excel·lència se posà lo senyor deputat ecclesiàstich, lo qual, de part de la província, li donà la
benvinguda y norabona, fent sa excel·lència
molt gran demonstració de voluntat. Y los demés consistorials se posaren devant, ab los dits
porters y masses altes devant, ab lo mateix
acompanyament de officials del General. Y així
vingueren, acompanyant a sa excel·lència envés
la present ciutat molt gran tros de camí.
Y a la que arribaren a la creu de sant Francisco,
arribaren los magnífichs consellers de la present
a. a continuació ratllat ab la forma que sempre.
b. a continuació ratllat sas bandas de domàs carmesi.
c. esquerra interlineat.

grelles que dits senyors consellers havian fetas
posar ensesas ab molt gran número de atxes de
cera blanca enseses. Y d’esta manera, arribà al
Pla de Sant Francesc, hont tenia son palacio, y
allí lo dexaren los senyors consellers, ab molt
gran alegria y contento. Fou cosa que may se
era vista y molt major lo contento que tingueren // 219v // los cathalans de sa vinguda, per necessitar tant la província de govern. Déu lo dexe
ben governar y que sia medi per expel·lir de
Cathalunya a sos enemichs.

ciutat, acompanyants de cavallers y de sos officials. Y arribats dits magnífichs consellers, los
dits senyors deputats y oÿdors se despediren de
sa excel·lència y se’n tornaren ab lo mateix
acompanyament per lo carrer de Sant Pere més
baix, carrer d’en Copons, plassa Nova y dret a la
present casa de la Deputació.
Y sa excel·lencia, acompanyat de dits senyors
consellers, continuà son camí y se’n entrà en la
present ciutat, anant dret per lo carrer del Portal
Nou, carrer de Moncada, Born, carrer Ample y
Regomir amunt, fins que arribà a la Seu, a hont,
ab la forma acostumada, en primer loch, com a
procurador de sa magestat christianíssima, que
Déu guarde, prestà lo jurament que ja havia
prestat en lo loch de la Junquera a 30 de dezembre pròxim passat. En lo qual, lo síndich del
General féu la mateixa protesta que féu, per part
de la província, quan jurà en dit loch de la Junquera. Y aprés, immediatament, prestà lo jurament de lochtinent y capità general de dita sa
magestat de aquestos Principat y comtats, ab la
forma que també.l prestà dit dia de trenta de
dezembre en dit loch // 219r // de la Junquera,
fent lo dit síndich del General la mateixa protesta que féu a dit jurament en dit loch de la Junquera. Rebent los actes de dits juraments y de
dita protesta Antoni Joan Fita, scrivà de manament, en la forma acostumada.
Pos en memòria la entrada que·s féu a dit senyor virrey, y fonch que, aprés que los senyors
deputats hagueren dexat a sa excellència en la
creu de sant Francisco, arribats que foren los
senyors consellers, comensaren fer camí envés la
present ciutat. Avia-y junt a dita creu un batalló
format de mil hòmens, y des de dita creu fins al
portal Nou, a la part dreta de sa excel·lència,
companyias de moscaters, posades en ala y aprés
que sa excel·lència era passat, anaven disparant
ab molt gentil cayre y alegria. Y quant sa excellència fou prop Nostra Senyora del Socós, dispararen moltas pessas de altilleria que estavan
en la muralla, sonant los músichs dits manestrils, trompetas y tabals de la Deputació y ciutat,
que estaven sobre lo portal Nou.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die, aprés de haver
dinat, ses senyories ordenaren al síndich del General anàs en casa de sa excel·lència, suplicant-lo
sia servit donar-li hora per a què ses senyorias lo
pugan anar a visitar. Lo qual síndich, encontinent, anà y demanà hora a sa excel·lència. La
qual obtinguda, encontinent, tornà resposta a
ses senyorias de com ell era estat en casa de sa
excel·lència y de part de ses senyories li havia
demanat hora, y que sa excel·lència li havia respost que dins una hora estaria desocupat per tot
lo que fos gust de ses senyories.
Y tocades les tres horas de la tarda, partiren ses
senyories consistorialment de la present casa,
los ecclesiàstichs ab ses becas negras y los porters y masses devant, acompanyats dels officials
del General y present casa de la Deputació,
anant a peu dret en casa de dit senyor virrey.
Los quals, pujats dalt, entraren en una sala de
son palacio molt ben adornada, hont estava sa
excel·lència, y dits senyors deputats y oÿdors,
tots ab ses cadires, y tingueren un rato de conversació ab dita sa excel·lència y aprés se despediren de sa excel·lència, fent-se molt grans cortesies y demonstracions de voluntat. Los quals
senyors deputats y oÿdors foren acompanyats
fins bais a la porta del palacio de sa excel·lència
per lo senyor de Argenson, y aprés, ab lo mateix
acompanyament, se’n tornaren en la present
casa.
220r

Y aprés que fonch dins lo portal, dits senyors
consellers havian fet guarnir tots los carrers, per
hont havia de passar sa excel·lència, fins a la Seu,
de companyias de moscaters, que lo hu tocave a
l’altre, y tots dispararen aprés que sa excel·lència
era passat, perquè axí estava ordenat. Y quant sa
excel·lència hagué prestat los juraments en la
Seu, hisqué per lo portal mayor, anant dret al
palau del bisbe, plassa Nova, carrer dels Boters
dret a la Rambla. La qual, fins al Pla de Sant
Francesch, de una part y altra, estava guarnida
de companyias de moscaters, tots en ala, moltas
1241

Mars MDCXXXXII
Diumenge, a II, die de Carnestoltes. Aquest
any de nanguna manera se ballà ni·s feren festas
públicas, per lo vot que la ciutat, lo any passat,
féu // 220v // de què may pus hi hagués festas de
Carnestoltes. Importa molt als cathalans que se
observe, per lo apreto ab què estaven, que, a no
perdre’s Cathalunya, no·s pot vèurer ab major
apreto.
Dimecres, a V. Primer dia de Quaresma.
Dijous, a VI. En aquest die lo molt reverent don
Galceran de Semmanat y de Lanrisa, canonge
de la Seu de Barcelona, com a hereu universal
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de socórrer ab gran pujansa, havem volgut donar-vos avís per esta lletra que nos enviam, per
lo present, a Cathalunya sis mil hòmens de a
peu y dos mil cavalls, y assegurar-vos que nós y
farem encara passar de més grans forses si és menester. Essent veritat que nós no venim a aquest
quartel que per levar-vos del tot lo temor que
podeu tenir dels esfors que han fet, per la part
de Castella, contra vosaltres, y deslliurar-vos
dela mal que nostres enenmichs comuns voldrian fer-vos.

que és de don Emanuel de Semmanat y de Lanrissa, son nebot, quòndam capità de cavalls del
General, com consta ab son // 221r // últim testament, fet y firmat en Barcelona, en poder de
Francesch Ola, notari de Barcelona, a tres de
octubre 1640, en dit nom ha firmada àpocha a
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes del General, de cent y deu lliures a dit
quòndam don Emanuel degudes, a compliment
de sinch-centas noranta liures, per lo sou de capità de nou mesos y vint-y-sinch dies que serví
dit càrrech, a raó de sexanta lliures lo mes, que
fonch des de dos de mars 1642 fins a 27 de dezembre 1642. Com las restants quatre-centas
vuitanta liures hage rebudes ab diferents partides, com consta ab la lliuransa despedida per lo
racional de la present casa, lo modo de la paga
és que aquellas ha hagudes y rebudes a ses voluntats. Et ideo, et cetera. Testes sunt Michael
Marques et Hieronymus Gali, notari, cives Barchinone.

Esperant que ab la ayuda de Déu nostras armas
no seran menys dichosas en Cathalunya que ho
són estades novament en Alemanya, baix la conducta del senyor compte de Guebriam, lo qual
ha desfet del tot la armada imperial governada
per Lamboy y una partida de la de Arfeld. De lo
qual, les particulars estats haureu ya sabut per
mon cosí, lo mariscal de Brezè, al que se pot
ajustar los avisos que nós tenim per moltes parts
de la victòria que ha tingut, poc ha, la armada
de la Corona de Suecia contra la dels enemichs
que se li havian opposat.

En aquest die ses senyories, consistorialment, ab
cotxos y ab los porters y masses devant, acompanyats del officials del General, anaren en casa
del senyor virrey, lo qual estava desganat. Y arribat(s) en son palacio, lo trobaren en lo llit, los
quals se assentaren ab ses cadires, que ja estaven
aparellades. Y aprés de haver-se fet les degudes
cortesies, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
li digué que lo sentiment tant gran tenian ses
senyories de la sua desgana, y que sa excel·lència
ves en què eren bons, que.l servirian ab molt
gran voluntat, conforme tenian obligació.
Y sa excel·lència respongué que estimava molt la
mercè y honra los feya sa senyoria y que, ademés
de la bona voluntat, que ya tenia experimentada, de sa senyoria y de tota la província, de nou
restava obligadíssim en servir a la província fins
a pèrdrer la vida. Y travaren un rato de conversació, y aprés se alsaren hi·s despediren de sa excel·lència, y se’n tornaren en la present casa.
221v

Emperò, entre tots los bons successos que nos
poden arribar y a nostros amichs y confederats
no n’i ha ninguns que nós més desitjem y affectem que aquells que poden assegurar vostre repós y vostra seguretat, y que puga confirmar
més y més nostra bona voluntat envers vosaltres. Y sobre de assò, nós pregam a Déu que ell
vos ajude, charíssims y molt amats, en sa santa
guarda. Escrita a Nimes, a 3 de mars 1642.
Louis. Sublet».
225v

Dilluns, a X. En aquest die ses senyories reberen
en lur consistori una carta de sa magestat christianíssima, que Déu guarde, la qual manaren
traduhir en cathalà y, traduhida, legir per lo
scrivà major, y manaren fos continuada en lo
present dietari, que·s del tenor següent:
«Caríssims y molt amats: A bé que la diligència
ab què nós marcaham envers vosaltres en lo
temps de invern vos certifica bastantment ab
quanta affició nos desitjam deffensar-vos dels
designes dels enemichs, totavia, pera // 225r //
fer-vos conèxer com nós havem presa resolució
a. a continuació una carta amb la seva traducció, transcrites
a l’Apèndix 7, pàg. 2031.
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Dimars, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en medicina Jaume Busquets, mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, à fet relació a ses senyories com Ramon Sagués, hu dels
verguers de ses senyories, està desganat en lo lit
de una inflamació en los peus, que no·s pot tenir, per lo que li és impossible poder acudir a la
obligació de son offici, lo que diu per visitar-lo.
La qual relació manaren fos continuada en lo
present dietari.
Dimecres, a XII. En aquest die vingueren en lo
consistori de se senyories los senyors consellers,
en forma de ciutat, per tractar alguns negocis en
favor de la província.
En aquest mateix die ses senyories reberen en
lur consistori, de part dels molt il·lustres senyors
consellers, per medi dels senyors Pau Amat menor, donzell, y Francesch Marí, ciutadà honrat,
la embaxada del tenor següent:
a. a continuació ratllat tot lo temor que podeu tenir.

té de que, en la vinguda que breument se espera
de sa magestat a honrar esta ciutat y Principat
seus, fassa esta casa de la Deputació lo esfors
possible en festejar-la, com lo cars mereix, en
vinguda de tan gran rey y senyor nostre. Qui, en
nostres majors apretos, ab tanta voluntat y
amor, nos ha amparats y rebuts debaix de sa real
protecció, que·ns obliga no sols a fer las demostracions de alegria en sa real vinguda, que vostra
senyoria insinua en sa embaxada, sinó també a
donar y derramar tota sa sanc de nostras venas
per servey de sa magestat. Y si bé esta casa està
tant exausta com tot lo món sab, y en particular
vostra senyoria, qui tantas vegades ha, tan liberalment, sobvinguda, que si no fora per vostra
senyoria, és cert no haguera pogut sustentar tan
immens gasto com ha sustentat en esta guerra,
// 227r // de què estarà sempre en perpetuo
agrahiment. Ab tot, per acudir a tan gran obligació, com la occorrent de la vinguda de (sa)
magestat, faran tot lo esfors possible en donar
demonstracions del que desijen servir a sa magestat, obrant sempre, en tot lo que poran, en
conformitat de vostra senyoria, qui sabrà en esta
occasió, com en les demés, desempanyar-se de
sas obligacions. Voldrien tenir las forses com lo
desig per poder fer lo mateix».

«Molt il·lustre senyor: Si en occasió alguna ha
desijat aquesta ciutat se manifestassen los effectes de uniformitat y correspondència han obrat
sempre aqueixa y esta casa, és una, en la vinguda
de sa magestat christianíssima, de major estimació y reputació. Y no obstant se trobe vuy del
tot exausta y atreballada, per los immensos gastos que ha suportat y sustenta a causa dels accidents ocorrents, // 226r // ab tot, regonexent
que són majors las obligacions que ara li corren
de mostrar lo contento y alegria té de sa real
vinguda, que no ha tingut en ningunes altres de
sos reys y senyors, se esmera y procura en fer las
majors demostracions de alegria li són possibles, y molt majors que las que féu en las altres
vingudes referides, no perdonant ni gasto ni diligència alguna. Conciderant que, d’ellas, ne
restarà sa magestat molt servit y la ciutat regoneguda a tant grans favors y honras com reb de
sa magestat, venint a honrar-la ab sa real presència y ab la reputació y honra que·s dexa conciderar, no essent la menor la que rebrà de vostra
senyoria, obrant estos y majors effectes.
Y axí, suplican a vostra senyoria, quant encaridament poden, los senyors consellers, qui, ab
parer de la junta per dita vinguda anomenada,
ho han axí deliberat lo die de aÿr, sien servits, en
orde a la uniformitat y bona correspondència
referida, tenir la mà liberal en manar fer las demostracions de alegria y contento que demane
vinguda tan estimada, y ab més aventatges que
en ningunes altres de les referides ha manat fer
aqueixa casa, no acontentant-se de las acostumades però anyadint a ellas noves inversions y
demostracions. Ab las quals, donarà vostra senyoria novas causas a esta ciutat de regonèxer la
perpetuïtat d’esta correspondència y dels bons
effectes qui haurà obrat sa petició y embaxada,
com ho espera de vostra senyoria».
A la qual embaxada, fonch respost per ses senyories que, conciderant ab la atenció que era
just la matèria que se’ls recomanava tant per
part de sa senyoria, y que, en esta rahó, procurarian obrar en lo millor modo y forma que fos de
major conformitat de las dos casas, com aprésa
ne donarian de tot, per medi de altra embaxada,
més larga resposta als senyors consellers.
226v

Dissabte, a XV. Festa de santa Madrona.
227v

Dimecres, a XVIIII. Festa de sanct Joseph.
Divendres, a XXI. Festa de sant Benet.

228r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la casa de la present
ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers per negocis de la província.
En aquest mateix die los dits senyors consellers
vingueren en la tarda, en forma de ciutat, en lo
consistori de ses senyories, y junts firmaren procura a don Phelip Vilana, pagador general del
batalló. La qual, està continuada en lo libre de
Deliberacions, sots dita jornada.

228v

Divendres, a XIIII. En aquest die los senyors deputats enviaren als molt il·lustres senyors consellers la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han rebut la embaxada que de
part de vostra senyoria se’ls és donada en orde a
explicar lo gran desig y gana que vostra senyoria
a. a continuació ratllat és.
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Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori, de part de la present
ciutat, per medi de don Juseph de Olmera y Dimas Çafont, ciutadà, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Per continuats avisos tenen entès los senyors consellers que las personas
de aquesta província, que estan peleant per la
defensa d’ella, patexen summament per falta de
aliments per a son sustento, en cas apretadísim
de necessitat, no comprenent ab ells los del tercio d’esta ciutat, als quals se ha enviat las provisions convenients.
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Suplican los senyors consellers a vostra senyoria
que, per los demés, mane enviar-hi promptament la quantitat d’elles que sie possible, perquè seria gran làstima que, per faltar-los lo aliment, desemperassen nostra defensa, o en esta
rahó, morissen en ella».

229v

A la qual embaxada respongueren que mirarian
lo paper y tornarian resposta a ses senyories.

«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya tenen entès que, de present,
se trobaran junts ab lo senyor de la Mota sis o
vuit mil infants cathalans, los quals venen se(n)s
cabos y se’ls són acabats los manteniments y
provisions que aportaven, y no·ls troban en las
casas y lochs circumvehins, que los naturals han
desemparat y passar los enemichs primer, que lo
poch que·y dexaren se menjan.

En aquest mateix die ses senyories enviaren als
molt il·lustres senyors consellers de la pressent
ciutat, per medi de don Joseph de Santcliment y
Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de
Barcelona, la embaxada següent, contenint la
resposta de la feta, dit die, a ses senyories per
part de la ciutat:
«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han assistit // 229r // lo die de
vuy, des del matí fins ara, en consistori, y estaran esta nit y continuament fins que·s tindrà avís
del bon succés esperam ab la perdició del enemich. Y han enviat a sa excel·lència diferents
embaxades offerint-se a son servey, y han fet lo
mateix a vostra senyoria per vèurer que, per part
de vostra senyoria, no sabian si podian fer y
obrar alguna cosa en servey de vostra senyoria y
de la província. Y han sentit molt, en esta occasió, de que no.s troben en estat que en las dos
cases.
Que per part de vostra senyoria, ab dos diferents embaxades se’ls són representades, que,
per haver-i molta gent de la província a las quals
los falta viures y cabos, no puguen obrar alguna
cosa, per no tocar a est consistori ni tenir jurisdicció per a tal. Y si bé concórra lo dit deffecte
de jurisdicció y en esta casa, com bé vostra senyoria sab, falta lo poder, per la summa pobresa
que tenen, ab tot, procuran enviar, per acudir a
la extrema necessitat de nostres provincials y
germans, tot quan poran y representaran a sa
excel·lència, ab lo modo que·s féu en Martorell
y altres parts, que és enviant commissari per las
vilas circumvehines de nostre exèrcit, per a què
las hi aporten. Y juntament, que enomene y envie alguns cabos, per a què se acuda al remey de
las dos cosas que vostra senyoria los ha representat. Assegurant a vostra senyoria que restam
ab viu sentiment y pesar de no poder obrar com
desijam y té necessitat. Y que, en tot lo que sie
del servey de vostra senyoria y província, estaran
sempre molt promptes».

En aquest mateix die ses senyories, per medi
dels senyors Joseph Santcliment y Corbera,
donzell, y Joseph Miquel Quintana, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor mariscal de Brezè, lochtinent y capità
general de sa magestat en aquesta província, la
embaxada del tenor següent:

Y axí apar convindria que vostra excel·lència fos
servit ordenar que hi acudissen alguns cabos,
per governar dita gent, y juntament, de què·s
provehissen bastiments necessaris, manant-ho
als circumvehins del puesto a hont està dit exèrcit, perquè los soldats, ab son diner, trobassen
lo que haurian menester per son sustento. Y
fore gran llàstima que, per dita falta, desemparassen lo puesto, lo que seria en gran deservey
de sa magestat, al qual estan promptes fins a
pèrdrer ses vides. Per ço, dits deputats suplican
sia vostra excel·lència servit manar donar los òrdens convenients, per a què se acude ab prestesa
a les dites dos necessitats, que tant són del servey de sa magestad».
A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que ja havia procurat donar los òrdens convenients, en orde al demuntdit, y que·u aniria
continuant ab tota diligència y cuydado.
s.n.r

A la qual embaxada fonch respost, per dits senyors consellers, que estimavan a sa senyoria lo
bon cuydado y que ells procurarian fer lo mateix, y que ja havien enviat moltas provisions de
viures.
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Diumenge, a XXX. En aquest die morí lo capità
de corasses cathalà don Gaspar de Lupià, que
fonch ferit lo die de vint y vuit en la pelea que·s
tingué en lo plà de Mollet. Fonch molt sentida
dita mort per los cathalans, per ser tan gran soldat.
Dilluns, a XXXI. En aquest die, a las sinch horas
de la tarda, los senyors deputats, estant en lur
consistori, reberen de part de la present ciutat,
per medi dels senyors Pau Amat menor, donzell, y Hierònym Novell, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada de paraula següent:
«Molt il·lustre senyor: Los senyors consellers de
la present citat fan a saber a vostra senyoria com
han tingut avís que lo exèrcit del enemich, que
volia passar a las parts de Rosselló, havent-se retirat per tornar-se’n a Tarragona, estava derrotat y rendits cabos, soldats y, entre altres, lo
marquez de Pobar, que era lo general d’ells. Y

ressats, assistir a dits officis. Al qual recaudo
fonch respost que estimaven a la ciutat la mercè
y honra los feyen, en fer-los a saber la bona y
acertada resolució que lo savi Consell de Cent
havia presa, y que ells, ab molta voluntat, assistirien en la celebració de dits officis.

per ser nova de tanta utilitat y conveniència per
la quietut de aquesta província, com a tant interessats y per lo molt estan certs se’n han de alegrar, los ho fan a saber».
E ses senyories respongueren que feyen la deguda estima de la nova y avís per sa senyoria donat,
per las causas y rahons y interessos tant grans
que·s dexen ben conciderar, pus veuhen que, ab
aquesta facció, tindrà alivio y quietut // s.n.v // lo
Principat y poblats de aquell. Y estiman la memòria y mercè en lo que és just, per venir de
orde de ses senyories, de qui esperan, en occasions semblants y majors y continuats favors.

Abril MDCXXXXII
Dimars, al primer. En aquest die arribà, entre
las nou y deu de la matinada, en lo consistori de
ses senyories lo noble don Lorens de Barutell,
canonge de la santa Iglésia de Urgell, embaxador del General de Cathalunya en cort de sa
magestat christianíssima. Lo qual, de paraula,
explicà a ses senyories tot lo que li havia passat
en la cort de dita sa magestat, y donà en mans
del senyor deputat ecclesiàstich una carta de sa
magestat. La qual, desclosa y llegida, manaren
fos continuada en lo present dietari, estimant
molt a dit don Lorens los treballs que havia suportats, per rahó de dita embaxada, y las diligèncias ab què havia diligenciat las cosas d’esta
província, conforme los avisos que ses senyories
han rebut de dit don Llorens, que són estats ab
tota puntualitat. La qual carta de sa magestat, és
assí cusida, signada de letra A.

Encontinent que ses senyories hagueren tingut
dita nova, consistorialment, ab los porters y
masses devant, anaren, acompanyats dels officials del General, a donar gràcias a la patrona
d’esta ciutat, sancta Eulària, hont ja trobaren
los senyors consellers. Hont estigueren en oració molt bona estona, fent-li gràcias de la victòria tant gran que havian tingudes nostras armas.
Y aprés, se’n tornaren en la present casa.
Y encontient, ab lo mateix acompanyament y en
forma de consistori, ab moltas atxes ensesas, a
peu, anaren en casa lo senyor virrey. Y arribats
en son palacio, que ere en lo Pla de Sanct Francesch, pujaren dalt. Y assentats ab ses cadires,
donaren lo parabé y norabona a sa excel·lència
de dita victòria. Y sa excel·lència, ab gran demonstració de voluntat, la donà a ses senyories
en nom de la província, tenint un rato de conversació. Y aprés, ab molt gran alegria, se despediren de sa excel·lència y se’n tornaren en la present casa. Tots los carrers de la present ciutat
estaven plens de luminària.
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En aquest mateix die, dits senyors deputats y
oÿdors anaren, consistorialment, ab los porteres
y masses devant, acompanyats dels officials del
General y present casa de la Deputació, en la
Seu de Barcelona, per a assitir al offici que la
ciutat havia deliberat se celebràs tres dies, arreu,
per la gran victòria que havia tinguda nostre
exèrcit prop de Vilafranca.

La qual resolució se féu a saber a ses senyories, y
convidaren a ses senyories a la celebració de dits
tres officis, y que fossen servits, com a tant inte-

Assistí en dit offici lo excel·lentíssim senyor mariscal de Brezè, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquest Principat y comtats, los senyors consellers y ses senyories. Sa excel·lència,
assentat a la part del evangeli, ab son estrado;
los senyors consellers a la altra part de la epístola, sahent en lo escon fixo que és allí, cubert ab
un vellut carmesí, ab les armes de la ciutat; y ses
senyories dels senyors deputats estigueren assentats en los dos banchs de vellut carmesí que
són de la Deputació, los quals estavan arrimats
junt la rexa del presbiteri, devant lo altar major.
En los quals, se assentaren sas senyorias en esta
forma, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich més
prop del senyor virrey y, consequutivament,
tots los demés consistorials per son orde, exceptat lo senyor deputat militar, que, per sa indisposició y desgana, no·y assistí.

a. a continuació: Relación de la derrota y presa del general
don Pedro de Aragón y de todo su exército. Barcelona, Gabriel
Noguès. 1642. 14 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-47,
entre els ff. 229v i 245r). Vegeu, també: F. Bon 2416. També
a continuació una carta, transcrita a l’Apéndix 7, pàg. 2031.

Y acabat lo dit offici, se feu professó cantant lo
Te Déum laudamus. Y darrera lo gremial, hont
anave lo senyor bisbe de Barcelona y lo canonge
qui feya lo cap de professó, ab sos assistents y

En aquest mateix die, tocades les oracions, se
juntà lo savi Consell de Cent y resolgué que tres
dies, arreu, se celebràs offici solempne de gràcias en la Seu de Barcelona, y que lo darrer dia
se fes solempne professó, com la de Corpus, en
la present ciutat. Y que tots tres dies se fessen
alimaries per la present ciutata // 245r // a gastos
dels ciutadans. Y que·s disparàs la artilleria de
dita ciutat tots los tres dies, ço és, dos vegades
cada dia, a mig die y al vespre, y passats dits tres
dies fos celebrat, per las ànimas de Purgatori, un
aniversari en dita Seu.
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mestre de serimònias, de darrera de tots estos
anaven los tres verguers o acompanyadors dels
senyors consellers, qui no aportaven masses. Y
després d’estos anaven los verguers de ses senyories, ab las masses del General, no portant-les
al coll, sinó inclinades, com se acostuma quant
lo lochtinent y capità general de sa magestat assisteix en semblants professons. // 246r // Y consequutivament, de darrera d’estos, anaven los
dos verguers dels consellers, qui aportaven les
masses de la ciutat, no portant-les en lo coll,
sinó inclinades, com los dels senyors deputats. Y
aprés venia lo conseller sisé, al qüerno dret, y lo
senyor oÿdor militar al esquerra, y lo senyor oÿdor real en lo mig. Seguia aprés lo senyor conseller quint, anant a mà dreta, y lo senyor oÿdor
ecclesiàstich a mà esquerra, y després lo senyor
conseller<s> ters a mà dreta, y lo senyor deputat
real a mà esquerra. Y aprés, lo senyor conseller
segon a mà dreta y lo senyor deputat ecclesiàstich a mà esquerra. Y finalment, aprés de tots,
venia lo dit excel·lentíssim senyor mariscal de
Bresè, lochtinent y capità general, anant a mà
dreta, y lo senyor conseller en cap a mà esquerra.
Y acabada la professó, tots pujaren dalt en lo altar major, en lo presbiteri, y allí, anat-se’n lo
senyor virrey, se despediren ses senyories de sa
excel·lència, al qual acompanyaren los senyors
consellers fins a la porta de la iglésia. Y tornats
aprés dits senyors consellers dalt en lo presbiteri, hont encara estaven dits senyors deputats,
encontinent, ses senyories se despediren de dits
senyors consellers, y se’n tornaren, en forma de
consistori, en la present casa.
Lo que tot occasionà un júbilo universal del poble, conciderat, majorment, que la causa de esta
solempnitat del offici celebrat ab lo Te Deum
laudamus que aprés se cantà, tingué impuls per
lo succés tant memorable de la gran victòria que
las armas de sa magestat christianíssima y las
d’esta província tingueren cerca Vilafranca de
Panadès, junt a una montanya dita de la armita
de Sant Jordi, y en lo plà que·s nomena Camps
de Montyuhic. En lo qual lloch, després de haver succehits alguns combats y batallas, // 246v
// y assenyaladament, cerca lo pla de Mollet, a
dos lleguas pasat Barcelona, entre las nostras armas y del enemich, qui ab tres mil y sinch-cents
cavalls y mil moscaters, ab ses cavalcadures, y ab
més de mil mulas de bagatge, havia fet desig de
fer trànsit des de Tarragona a Rosselló, y ab estas batallas, haver tingut ja sinistres successos lo
enemich, que per esta occasió, havie deliberat
retirar-se a Tarragona, de hon ere exit.
Finalment, fonch del tot derrotat y fet presoner
don Pedro de Aragon, general del exèrcit, ab
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tots los cabos y officials majors y menors, y tots
los demés soldats, cavalls, armes y bagatse, que
és estada una victòria, la més celebre y memorable que may hage quisà succehit en lo món.
Preponderat, principalment, que los nostres cavalls eren pochs, pus no passaven de alguns mil
y cent, y los infants cathalans, qui donaren lo esfors a est bon succés, eren també poquíssims.
Emperò, per a tots bastaren los del tèrcio de la
ciutat de Barcelona, qui leshores assistia de
guarnició en Vilafranca, y de aquells ne hisqueren tres-cents en campanya. Y verament, després de la assistència de Déu, és degut a ells gran
part de aquest bon succés, que tingué effecte dilluns de matí, als trenta-hu de mars passat. Y lo
pendó o guió real fonch pres per lo capità Soler
de dit tercio de la ciutat, tot lo que se és assí
mencionat per no ésser-ne estada feta suficient
memòria desobre de la propdita jornada.
En aquest mateix die, en la tarda, arribà en lo
consistori de ses senyories lo senyor de Argenson, qui venia lashoras de Narbona, de besar la
mà a sa magestat. Lo qual, donà y entregà a ses
senyories dos cartas de sa magestat, las quals, rebudes per lo senyor deputat ecclesiàstich, foren
descloses y, llegides, manaren fossen originalment cusidas en lo present dietari, signades de
letras B y Ca. // 249r // En aquest mateix die, en
la nit, se feren alimaries, hi·s feren també los dos
dies següents per deliberació de la ciutat.
Dimecres, a II. En aquest die se celebrà altre offici en la Seu, de la mateixa manera que lo die de
aÿr, hont assistiren, axí mateix, lo senyor virrey,
senyors consellers y deputats. Y ses senyories
dels senyors deputats estigueren assentats en los
mateixos banchs del die de aÿr.
En aquest mateix die, entre tres y quatre de la
tarda, entraren per lo portal de Sant antoni de la
present ciutat don Pedro de Aragón, marquès
del Povar, fill segon del duch de Cardona, general dels tres mil sinch-cents cavalls y mil moscaters ab què havia intentat passar des de Tarragona a Rosselló, lo que no pogué executar, per
quant fonch pres y derrotat tot son exèrcit.
Y ab dit don Pedro entraren moltas altres persones del compte y officials majors y menors, los
quals arribaren, part d’ells, ab cotxes, y part a
cavall y a peu, venint guardats de diversas companyias de cavall cathalanes y frances(es). La
gent que·ls hisqué ab vèurer no tenia número,
perquè no restaren a penes hòmens ni dones de
la present ciutat que no·ls anassen a vèurer.
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàg.
2032.
b. a continuació ratllat rèbrer.
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Dijous, a III. En aquest die se celebrà lo tercer
offici de gràcias, de la mateixa manera que lo die
de aÿr, hont assistiren lo senyor virrey y senyors
consellers. Y per estar molt occupats per negocis y affers del General, no·y pogueren assistir.
Divendres, a IIII. En aquest die se celebra en la
Seu de Barcelona lo offici de morts que la ciutat
havia deliberat, hont assistiren los senyors consellers. Y per estar occupats, los senyors deputats no·y pogueren assistir.
En aquest mateix die, a la tarda, vingué en lo
consistori de se senyories lo excel·lentíssim senyor de la Mota y don Joseph de Margarit y Biure, governador del present Principat, los quals,
foren rebuts ab molt gran alegria. Hisquerenlos a rèbrer al cap de la escala lo senyor oÿdor
ecclesiàstich y oÿdor militar y lo consistori al entrar, abans de la sala del consistori. Y arribats en
ell y assentats tots en sas cadiras, després de vàrias cortesias que·s feren, lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom del consistori, donà las degudas gràcias al senyor de la Mota per los molts
treballs que sa excel·lència havia suportats en la
batalla, que lo dilluns passat, havia tinguda contra lo enemich, ab la qual havia rendits los generals y derrotat tot lo exèrcit. Dient a dits senyors
de la Mota // 250r // y a don Juseph Margarit
gosassen la norabona de tant bon succés, en què
tots havian tan obrat. Per los quals, fonch respost a ses senyories la gosassen també ab molta
salut y contento, pus interessaven tant. Després
de tot lo que, y fent-se uns y altres vàrias cortesias y cumpliments, lo dit senyor de la Mota y
dit don Juseph se despediren, y los senyors deputats y oÿdors los acompanyaren fins al cap de
la escala.
Dissabte, a V. En aquest die partí de la present
ciutat lo excel·lentíssim senyor de la Mota, ab
intent de procurar desterrar del tot de Cathalunya los castellans, que, ab capa de una fingida
y nociva amistat, se són apoderats de moltas fortalesas del present Principat y comtats, y també
ab intent de anar y passar en Aragó. Déu li done
bons successos, com la nació cathalana desija.
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Dimecres, a VIIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, per part de los senyors
visitadors del General, la deliberació per dits visitadors feta, la qual, aprés de llegida, manaren
fos continuada en lo present dietari, y és assí cusida, signada de letra A.
E ses senyories respongueren que tractarian lo
contingut en ella, y de la resolució se pendria ne
farian sabidors a dits senyors visitadors.
En aquest mateix die, ses senyories, en forma de
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consistori, a peu, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General y de la
present casa, anaren en casa del excel·lentíssim
senyor mariscal de Bresè, lochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde. Los quals,
arribats en son palàcio, foren rebuts de dit senyor
virrey ab molta demonstració de voluntat, y assentats tots ab sas cadiras, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, explicà de paraula a dita sa excel·lència la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim i excel·lentíssim senyor: Los deputats del General del principat de Cathalunya, en
Barcelona residints, desijososa // 252r // de la
conservació d’esta província, que tant és del servey de sa magestat, que Déu guarde, y de acudir
a la obligació de sos officis, representan per si
mateixos, per evitar la publicació, de què podrian seguir-se majors inconvenients, los excessos grans que las tropas francesas han fet en los
alojaments. Que són estat tals, que han acudit al
consistori de dits deputats moltas personas particulars y síndichs de universitats a quexar-se, y
molt en particular, los de las vilas de Martorell,
Piera, Arbós y lo veytat de Barcelona, dient que,
ab forsa y violència, se han fet donar de menjar,
és a saber, pa, vi, forratges y tot lo demés, no
contentant-se del que havian menester per a son
sustento, sinó obrint las botas per a què tot lo vi
se perdés. Y lo que pijor és, donant molts colps
y bastonades als provincials, dient-los traÿdors y
rebeldes, y últimament, intentant forsar las donas. Las quals, per a lliurar-se, los és estat forsós
cridar “via for!”, obligant als marits y parents
acudir a sa defensa.
Tot lo qual, ab majors desdichas, ha succehit en
la vila de Igualada, com vostra excel·lència
veurà ab la còpia de la carta que los consellers de
dita vila scriuen a dits deputats, de 5 de abril del
corrent any. En la qual, diuen que las tropas del
regiment de cavalleria del excel·lentíssim senyor
de la Mota y quatre companyias de Gasscó, se
han fet donar de menjar, robant en una casa tot
lo diner que lo amo tenia. En altras, obrint las
caxas, robant tot lo que·ls agradà, maltrectant
de colps y paraulas als provincials, volent forsar
a las donas, baxant per las bodegas y obrint las
botas del vi, vesant-lo per terra, perdent lo respecte a la justícia. Y açò, ab tant excés, que a penas hi ha casa que no hage // 252v // patit dany.
Y com dits excessos necessitan de remey efficàs,
castigant ab exemplar y públich càstich a dits
soldats, per tant, los dits deputats suplican, ab
las majors veras possibles, a vostra excel·lència,
sia servit manar s’i pose lo remey que tant gran
a. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2032.
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dany necessita. Que del zel y christiandat y intenció de vostra excel·lència confian tot consuelo per a dits provincials, y quietut per a dits deputats y tota la província».
Altra embaxada feta a dita sa excel·lència.
«Excel·lentíssim senyor: Los deputats del General de Cathalunya han entès que vostra excellència tracta de castigar las personas de la vila de
Reus, del arcabisbat de Tarragona, que han delinquit en las cosas comunas de la província y
contra d’ella, que és cosa tant justa com la que
més. Que no és rahó que delictes tant graves resten sens lo degut càstich y punició. Però com lo
general de Cathalunya tinga allí, de dret de bolla
y altres, més de tres o quatre mília lliures de renda quiscun any, y que li farian gran falta per lo
servey de sa magestat y de la Província, a què està
tant attent, si·s perdran. Y lo mateix seria de altres rendes de la Iglésia de Tarragona y de altres
particulars que allí acostuman de rèbrer. Y no seria rahó que, per los delinqüents y ab aquells, patissen los innocents, que sempre n’i haurà molts
que en estas coses no hauran obrat mal.
Per ço, a vostra excel·lència suplican dits deputats, per conservació de sos drets y de la Iglésia y
del bé comú, sie servit no donar lloch a que lo
càstich sia general, perdent tota la vila y donantli saco, sia sols contra los delinqüentsa, // 256r //
dexant la vila en peu y los bons en ses cases.
Que, a més que se’n servirà molt Nostre Senyor, qui no vol que·u pague lo just per lo pecador, dits deputats lo tindran a vostra excel·lència a molt gran mercè».
Resposta de sa excel·lència a las ditas embaxadas:
«Lo senyor virrey, després de ésser estat cerciorat plenament de tot lo contengut en las scripturas y papers que per los senyors deputats li foren entregats, que són los desobre referits, sa
excel·lència repongué que, ab molt gran gust,
que estimava summament los avisos que se li
donaven. Assegurant que, en tot cas, en son
ànimo, aliviar als provincials de totas molestias
injustas. Y que axí, en respecte dels maltractaments que deyen ésser estats fets per los soldats
de sa magestat en las vilas y llochs que narran las
scripturas presentadas, scriurà al senyor mariscal
de Houduncour, encarregant-li ho castigàs severament y de manera que, dels effectes, se tingués en esta part molt gran satisfacció.
Y que en respecte dels de la vila de Reus, se proa. a continuació tres relacions, transcrites a l’Apèndix 7,
pàgs. 2033 i 2034.
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cehirà en tot cas en la mateixa conformitat que
per ses senyories se li representave, assegurant
que lo càstich ni la pena no compendria als beneffectes ni innocents, sinó als que seran trobats
culpables en las assistèncias fetas a favor de las
armas enemigas, com ja lo dit senyor mariscal
ne havia manat arcabusejar set de dit loch, que·s
trobaven convensuts de dit delicte.
Y perquè la intensió de sa senyoria, com a tant
justificada, tinga major cumpliment, en rahó
dels de la vila de Reus, digué sa excel·lència //
256v // enviarie un jutge de cort per aquest fi, al
qual donaria també orde que, de pas, rebés informació sobre los maltractaments de dits soldats y d’ella fes constar al dit senyor mariscal de
Houdencour, a fi que, més ben informat, pogués donar tota satisfacció als perjudicis fets y
castigar als que·s trobarian culpasen».
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo magnífich
Juseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, à fet relació a ses senyories
com Onoffre Massanes, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça abril, maig y juny 1641, acceptat los llibres
de Tarragona y sa col·lecta, Tortosa, Ulldecona,
Canes, Xerta, Horta, Amposta y Viella, que tant
de dret ordinari com de guerra ha valgut la dita
terça centsinquanta liures y quinse sous, net de
dret de guerra y ordinari cent vint lliures, dotse
sous i sis. La qual relació manaren ésser continuada en lo present dietari.
Dijous, a X. En aquest die los senyors deputats y
oÿdors enviaren als molt il·lustres senyors visitadors del General, per medi de Joan Pau Bruniquer, scrivà major y secretari de ses senyories, la
embaxada devall scrita, en resposta de la, per
dits senyors visitadors, feta a ses senyories a nou
del corrent. La qual embaxada és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: En los brassos generals
tinguts a 17 de agost passat, // 257r // se donà
forma al gasto havia de fer la visita, tatxant los
brassos axí lo número dels officials com los salaris d’ells, aparexent se senyalassen per als gastos
sis mil liures, ab les quals se hagués de fer la visita, sens poder pretèndrer altra cosa més de la
Generalitat. Y per haver-se, per vostra senyoria,
replicat faltaven officials necessaris per fer dita
visita, ab altres brassos, després tinguts a 20 del
mateix mes de agost, se resolgué que se pogués
nomenar un ajudant de assessor, dos portalers y
un calculador, donant de més a més lo salari de
dits quatre officials. Y com ja vostra senyoria tingué gastades, ab diferents partides, sinch mília
lliures, axí que sols faltan, a compliment de la

Dilluns, a XIIII. En aquest die, en la matinada,
arribà en lo consistori de ses senyories un musur, lo qual enviava sa excel·lència del senyor virrey, dient a ses senyories que sa excel·lència li
havia manat // 260v // digués a ses senyories
com, en aquell punt, havia tingut avís, per propi
del excel·lentíssim senyor mariscal de la Millarea, com dissapte pròxim passat, alas nou de la
matinada, lo marquès de Mortara, qui governava la plassa de la vila y castell de Coplliure per lo
rey cathòlic, havia rendida dita plassa. Lo (qual)
hisqué ab armes y bagatge y comboy per a passar-se’n a Navarra, restant la plassa a tota disposició del dit senyor mariscal de la Mallarea y dels
cathalans, ab què se ha conseguit un gran principi y medi per a poder effectuar la expulsió del
enemich, y tràurer-lo, molt en breu, de les demés plasses de Rosselló, y que sa excel·lència
gosàs la norabona de tal nova. E ses senyories
respongueren que estimaven a sa excel·lència la
mercè y honra los havia feta, y que gosàs sa excel·lència ab molta salut y vida.

quantitat en dits brassos tatxada, mil y sinchcentas, soles les mil lliures a compliment de las
sis mília lliures, y las sinch-centas per los salaris
dels dits quatre officials. Los dits deputats y oÿdors diuen que procuraran, ab molta brevedat,
girar a dit Joseph Miquel Quintana, per obs y
afers de la visita, alguna partida a compte de les
restants mil y sinch-centas liures, y offereixen girar lo restant ab la major puntualitat poran, per
lo quant està exausta la casa y la dificultat de la
exacció y valer per los drets, esperant de vostra
senyoria serà servit ajustar-se a esta possibilitat».
257v

Diumenge, a XIII. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori una carta de sa magestat, la qual, llegida, manaren fos continuada en
lo present dietari y són del tenor següent:
«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Havem rebuda vostra
lletra del primer de aquest mes y havem sabut,
ab un particular contento, que no.s pot declarar
lo dichós succés que Déu és estat servit de donar
a nostras armas contra las de nostres enemichs,
que pretenian de travessar sens càstich lo principat de Cathalunya per venir al socorro de Coplliure, en què un dels principals motius de nostra
satisfacció és de haver regonegut ab quanta fidelitat, puntualitat y obediència tots los pobles de
Cathalunya han acudit per exequutar los òrdens
que nostre charíssim y ben amat cusí, lo mariscal
de Bresè, los ha donats, per lo bé de nostre servey y per sa pròpia conservacióa, // 260r // en una
occasió de tanta importància y concideració.
Havent sabut, molt particularment, tot ço que
ha passat y quant vosaltres haveu assistit nostre
charíssim y ben amat cosí lo senyor de la Mote,
al qual havem fet mercè del càrrech de mariscal
de França per ésser-se senyalat en esta victòria,
com moltas altras grans accions digna<s> d’esta
recompensa y honra.
Y nós havem volgut fer-vos esta lletra per a assegurar-vos la estimació que fem de vostres cuydados y serveys en esta ocurrència, la mateixa
fem envers tots nostres bons y molt leals vassalls
de nostre dit Principat. Als quals, no desijam
manco de procurar tota manera de quietut, satisfacció y solàs que fariem als del cor de nostre
regne. Y nosaltres estimam, després de tant felices successos y vista la firmesa de vostres prudents resolucions, de poder-ne concebir tota
manera de bona esperansa, mediant la assistència de Déu, a qui pregam de conservar-vos y de
tenir en sa santa guarda. Scrita a Narbona, als
10 de abril 1642. Louis. Sublet».

Dimars, a XV. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de la magestat del
rey, nostre senyor, la qual, aprés de legida, manaren fos continuada en lo present dietari, signada de letra Aa.
262r

Dijous, a XVII. En aquest die ses senyories, a las
nou horas de la matinada, anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en la iglésia del
palau de la comtessa, vuy del General, hont assistiren al offici, y aportaren las varas del tàlem
quant posaren Nostre Senyor al monument. Y
aprés, se’n tornaren, ab la mateixa forma, en la
present casa.
Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
ab la mateixa forma, tornaren a dit palau y assistiren al offici, y aportaren las varas del tàlem
quant tragueren Nostre Senyor del monument,
ab la mateixa forma del die de aÿr.
Dissabte, a XVIIII. Vigília de Pàsqua. En aquest die
ses senyories manaren fer publicar per los llochs
acostumats de la present ciutat, per las trompetas
del General, lo jubileu de la vigília y festa de sant
Jordi per al die de 22 y 23 del corrent.

262v

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2034.
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Dilluns, a XXI. En aquest die, en la matinada,
partiren de la present ciutat los senyors degà
Pau del Rosso, de la Seu de Barcelona, don Ramon de Guimerà, senyor de Ciutadilla, y Joseph
Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
embaxadors per los molt il·lustres ssenyors dea. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2035.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

putats y oÿdors, anomenats per part de la província per anar a besar la mà a sa magestat, que
Déu guarde, qui·s troba en la frontera del comtat de Rosselló, y donar-li la benvinguda y norabona de sa vingudaa a estas fronteras, seguint en
tot lo que se’ls (és) ordenat, ab las instruccions
que ses senyories los han entregades.
Dimars, a XXII. En aquest die, vigília de sant Jordi, no·s féu festa ab la forma acostumada, per
trobar-se lo General ab molts dèbits y pochs diners, y haver resolt ses senyories no fer-se festa
solempne per milor acudir a la paga del que·s
deu. Tant solament se adornà la capella petita
de sant Jordi.
Dimecres, a XXIII. En aquest die se féu la festa
de sant Jordi ab la forma següent, ço és, que
tant solament estigué parade la capella petita del
jubileu, ab molta lluminària. Celebraren-se moltas missas, des de las sis hores de la matinada
fins a las dotse de migdie.
263r

Dissabte, a XXVI. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori, de part dels senyors visitadors, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Als quatre del corrent
mes y any, lo consistori de la visita deliberà se
representàs que, per a obs y afers de la visita,
eran de present necessaris mil y sinch-centas
lliures, y axí, que vostra senyoria se servís girar
aquellas, de pecúnies del General, al magnífich
Josep Miquel Quintana, regent los comptes. La
qual deliberació fonch presentada a vostra senyoria, en dita jornada, per lo scrivà major de la
visita. Y com vostra senyoria sols hage giradas a
dit Joseph Miquel Quintana sinch-centas lliures
y per a la prossequució de la visita sien precissament necessàries dites mil lliures, ha desliberat
se representàs a vostra senyoria fos servit manar
girar a dit regent los comptes les dites // 263v //
mil lliures. Sperant que vostra senyoria ho manarà fer ab brevedat, perquè, del contrari, se impedirà lo curs de la visita. Joan Francesch Despujol. Lo canonge Joan Miquel. Lo doctor
Epiphànio Coll».
Diumenge, a XXVII. En aquest die se féu professó solempne, com la que se acostuma fer lo die
de Corpus, en acció de gràcias per la victòria
succehida y derrota del general don Pedro de
Aragón, ab tota la cavalleria i infanteria de què
se fa menció atràs, sots jornada de trenta hu de
mars proppassat. Que per no ser-se poguda fer
lashoras, en lo die que tenia senyalat lo senyor
bisbe y Capítol de la Iglésia de Barcelona, a petició de la ciutat, per la gran pluja que en aquell
a. a continuació repetit norabona.
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die sobrevingué, fonch, per ço, porrogada per al
die present.
Y apar també que en açò ha concorregut una
gran y particular providència de Déu Nostre
Senyor, qui és estat servit que esta professó solempne se diferís, perquè en ella o ab ella se poguessen enclòurer las gràcias tant grans, que és
just sien fetas a la Magestat Divina, per occasió
del rendiment de la plassa de Coplliure. Que,
després de ésser estada assistida y combatuda ab
tirs de artilleria y bombas, fonch, en breus dies,
rendida per lo excel·lentíssim senyor mariscal de
la Millarea, assistit de las tropas de sa magestat y
de la província.
Y per ço, és molt degut que sien donades de totas cosas infinitas gràcias a Déu Nostre Senyor,
com llargament li són estades fetas ab dita professó solempne, com la de Corpus, // 264r // salvo que se aportava lo Ninyo Jesus en la sinera,
ab lo tàlam de la ciutat, que·l portaven los senyors consellers. Y devant d’ella anave lo pendó o
guio real que fonch pres en la derrota de dit don
Pedro y de son exèrcit, lo qual, ab una ata dorada, portave hu dels proms dels senyors consellers, acompanyat de dos altres dels mateixos
proms, ço és, hu a cada costat. Y a la fi de la professó anava lo senyor virrey, ab las masas de la
Real Audiència devant y ab tot lo consell real
que·l seguia, anant sa excel·lència ab una atxa de
cera blanca y los demés ab ciris, també ensesos,
de cera blanca.
Dimars, a XXVIII. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori, per part dels senyors visitadors del General, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Als 16 del corrent mes
y any lo consistori de la visita deslliberà se representàs a vostra senyoria que, als quatre de dit
mes y any, havia deliberat eran menester, per a
obs y afers de la visita, mil y sinch-centas lliures,
y que vostra senyoria fos // 264v // servit girar
aquelles, de pecúnies del General, al magnífich
Joseph Miquel Quintana, regent los comptes
del General, y que vostra senyoria sols li havia
girades sinch-centas liures. Y essent, per a la
prossequució de la visita, precissament necessari
fos vostra senyoria servit manar girar a dit regent los comptes dites mil lliures, perquè del
contrari se impediria lo curs de la visita. La qual
deliberació és estada presentada a vostra senyoria en dita jornada per lo escrivà major de la visita. Y vehent lo die present que vostra senyoria
no ha manades girar a dit regent los comptes dites mil lliures, han deliberat se representàs a
vostra senyoria que, per no haver-ho fet, se impedeix totalment lo curs de la visita. Y axí, que

vostra senyoria se servesca manar girar dues mil
lliures encontinent per a obs y affers de la visita.
Altrament, protesta que·s valdrà de las forsas
que per capítols de Cort li està concedit, y que,
per no exequutar-se dita deliberació, se impedeix lo curs de la visita. Francesch Despujol. Lo
canonge Joan Miquel. Lo doctor Epiphànio
Coll».
En aquest mateix die lo magnífich Joseph de
Urrea, racional del General y present casa de la
Deputació, feu relació a ses senyories en lur consistori com mossèn Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor del General de la part de levant, ha comptat y pagat la terça de abril, maig i
juny 1641, exceptat los llibres de la taula de la
vila de Perpinyà y sa col·lecta, Puigcerdà y sa
col·lecta, exceptades desset lliures y quinse sous
// 265r // de compte de guerra que, segons ha dit,
se ha retingut de lo receptor de la col·lecta de
Gerona Hierònym Verges, pensant haver salari
del que·s cull, per rahó del nou dret imposat per
la guerra. Y resta a càrrech de dit Descallar fer-ho
cobrar o clòurer ell, de sos diners, dit compte.
Dimecres, a XXX. En aquest die, dits senyors deputats, per medi del scrivà major y secretari del
General, enviaren als molt il·lustres senyors visitadors la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Los deputats del General de Cathalunya han rebut, de vostra senyoria
y de aqueix consistori de la visita, dos papers.
Lo hun de 26 del corrent y altre del die de vuy,
que compta 29, ab los quals, en effecte, diuen
que, per continuar la visita, han menester aquelles mil lliures que restan de las mil y sinch-centas que dits deputats havian resolt y desliberat
donar per obs d’ella, representant vostra senyoria que, per falta de aqueix diner, se impedeix lo
curs de la visita. Al que satisfent, dits deputats
diuen que vostra senyoria sab molt bé la necessitat de la casa y quant exausta està, y la nova càrrega que se ha hagut de imposar per subvenció
del batalló, que tant necessari és per la conservació de esta província, per lo qual, té ja pagades
tres mil lliures, y lo die de demà ha de donar //
265v // de necessitat y per forsa, que, altrament,
hagués de parar lo batalló, sinch mil lliures.
Y assò és estat y és la causa que dits deputats no
hagen pogut acudir de prompte ab les mil de
vostra senyoria, pensant, com pensan, dits deputats que no.y ha tanta necessitat en la visita
com en lo batalló perquè·s puga témer que hage
de parar lo curs de la visita per falta de aqueix
diner, estant ja, com està, tant avensada, y fets y
pagats casi tots los gastos d’ella. Lo que per
ventura no seria axí ab lo batalló, perquè dits
deputats estan molt asseneats de aquella junta,
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que si no·s girava la quantitat sobredita, correria
perill molt gran de disgregar-se, per falta de la
paga, la gent del batalló.
Ab tot, vuy han deliberat girar al regent los
comptes, per obs de la visita, que són lo cumpliment de sis mil lliures, fent lo major esfors han
pogut en girar dita quantitat en la occasió present. Per lo que se deuen servir vostres senyories
de tenir un poch de paciència, que los deputats
procuraran y faran tot lo possible per a les restants sinch-centas lliures, y confian que prest
tindran possibilitat per poder-les girar segons las
diligèncias que.y donan. Que son desig és tenir
contents a vostres senyories, y no procurar, en
alguna manera, destorbar que la visita se continue y arribe a son degut fi, a la qual han donat,
fins vuy, tot favor y ajuda y offereixen donar».

Maig MDCXXXXII
Dijous, al primer. En aquest die ses senyories
anaren a fer la regoneixensa // 266r // extraordinària per las botigas de draps y sedas y altres,
ab assistència y acompanyament dels officials de
General, ab la forma acostumada.
Dimars, a VI. En aquest die lo magnífich Francesch Descallar // 266v // y Surribes, donsell, en
Barcelona domiciliat, com a procuradora ab bastant poder, per les coses devall scritas, de Miquel
Jutglar, batxiller en lleys, fil del honorable Salvador Jutglar, quòndam mercader de la ciutat de
Gerona, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Pere Vinyoles, notari públich de la
ciutat de Gerona, als quatre del present y corrent mes de maig, com dit notari, ab ses certificatòrias lletras, ne fa fe, en dit nom, constituït
personalment, tocadas las onse horas ans de
migdie, en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo offici de receptor y cullidor dels drets
del General de la ciutat y col·lecta de Gerona y
taules foranes de aquella y duaner del General, o
qualsevol dret tinga en dit offici dit son principal, en mà y poder de ses senyories, en favor de
Francisco Faxat, beneficiat en la Seu de Gerona.
Suplicant a ses senyories fossen servits admètrerli la dita renunciació y provehir lo dit offici o lo
dret que en aquell té dit son principal, en favor
de dit Francisco Faxat, que·u rebrà de ses senyories a singular gràcia y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y
en quant podian y per capítols de Cort los és lícit
y permès, y no altrament. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià
Hugo, peller, ciutadans de Barcelonab.
a. a continuació ratllat bé.
b. a continuació una acta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2035.

[ 1642 ]

[ 1642 ]
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Dissabte, a X. En aquest die lo doctor micer
Francesch Llunes, ciutadà de Barcelona, assessor del General de la ciutat y col·lecta de Tarragona, constituït personalment en lo consisitori
de ses senyories, ha renunciat at libere y simplament, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de assessor del General, per justas causas son
ànimo movents. Suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li dita renunciació y provehir
aquell en favor de la persona a ses senyories
benvista, que·u rebrà de la mà de ses senyories a
singular mercè. E ses senyories respongueren
que admetien la dita renunciació. Presents per
testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià Hugo, paller, ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XV. En aquest die hi hagué junta de
brassos en la present casa, per fer extracció de
nou habilitadors per la inseculació fahedora dels
lochs vacant en deputats y oÿdors de comptes,
conforme disposició del capítol 8 del nou redrés
del General de las Corts 1599. Y serviren de
brassos los testimonis devall scrits, los quals foren los següents, ço és: per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor don Francisco de Uluja,
degà y canonge de la santa Iglésia de Leyda;
Onoffre Ciurana, canonge de la santa Iglésia de
Gerona; fra Josep Sastre, almoyner de Sanct
Pere de Roda. Per lo estament militar, los senyors don Cesar Babau y de Villalonga; // 269r
// don Vicents Magarola; mossèn Francesch
Puigjaner. Per lo estament real, los senyors
mossèn Rafael Cerdà, ciutadà honrat de Gerona; mossèn Joan Batista Pastor, ciutadà honrat
de Lleyda; mossèn Miquel Garcia, mercader,
ciutadà de Barcelona.
Y encontinent, en presència de dits brassos y
testimonis que serviren de brassos, foren extrets
nou habilitadors, ço és, tres de cada estament,
segons la disposició de dit capítol 8 del nou redrés, y foren los següents, ço és: per lo estament
ecclesiàstich, los senyors doctor Joseph Jover,
canonge de la santa Iglésia de Lleyda; doctor
Joseph Hierònym Besora, canonge de dita santa Iglésia; doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la santa Iglésia de Barcelona. Per lo
estament militar, los senyors mossèn Francesch
Amell; mossèn Hierònym Miquel; mossèn Phelip de Boxadors y Casademunt. Per lo estament
real, los senyors micer Francesch Claris; mossèn
Antich Saleta y Morgades; micer Joan Pere
Fontanella.

269v

Fet açò, los dits senyors de la Novena, extrets en
la forma demunt dita, y enviats a cercar per los
senyors deputats per medi dels porters ordinaris
de la present casa, en lo modo y forma acostumat, entraren en lo aposento dit del consistori,
a hont estava aparelllada una taula ab sas cadi1252

ras. Y volent-se assentar los dits nou senyors de
la Novena, se offerí dificultat entre los tres estamentos sobre lo modo de haver de sèurer y estar aquells, pretenent quiscú dels estaments lo
que fins lo die present se·s pretès en la present
casa, sobre lo qual protestaren los estaments. La
qual protesta està continuada e o insertada ab lo
acte de la insiculació, continuat en lo libre de
Deliberacions, sots la present jornada. Y comensaren fer dita habilitació, com en dit acte
està llargament contingut, al qual se ha relació.
Divendres, a XVI. En aquest die, entre dotse y
una horas de migdie, se acabà de publicar lo
acte de laa, habilitació i insiculació que fonch
comensat lo die de aÿr, entre las nou y deu horas de la matinada, en la sala del rey de la present casa per mi, Joan Pau Bruniquer, notari
públich de Barcelona, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, ab la forma acostumada. Estant assentats los senyors deputats y
oÿdors de la mateixa manera que estan assentats
quant hi ha juntas de brassos, y los nou // 270r
// senyors de la Novena, ab la forma de bras, interpol·ladament. Ço és, un ecclesiàstich, militar
y real, y axí, subsegüentment, los demés. Y publicat dit acte, dits nou senyors de la Novena se
despediren de ses senyories, y los senyors deputats se·n entraren en lo archiu y tancaren lo llibre de la Anima, y aprés se’n anaren a llurs cases.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die reberen carta los
senyors deputats dels jurats de la vila del Vendrell, ab avís de què lo enemich ere exit de Tarragona ab un gros de cavalleria y infanteria
que, entre tots, eren passat de quatre mil sinchcents. Los quals, ab quatre pesses de artilleria,
havian invadit la dita vila // 270v // y tret d’ella la
guarnició y soldats que li assistien, de la província, per sa defensa. Los quals, ab diferents pactes, s’eren rendits, com de tot consta ab la carta
dels jurats de dita vila y ab los pactes originals
que ab ella han enviat, que ab dita carta estan
assí cusits, signats de letra A y B.
En lo mateix die, arribaren en consistori dels
senyors deputats los senyors de Argenson y don
Juseph de Biure y Margarit, governador de Cathalunya, per a conferir ab ses senyories cosas de
la província. Los quals estigueren assentats entre dits deputats, ço és, lo senyor de Argenson a
mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich, y dit
senyor governador a mà esquerra del mateix
senyor deputat ecclesiàstich.
Dimars, a XX. En aquest die tingueren conferència en la present casa, per cosas de beneffici de la
a. a continuació ratllat publicació.

província, los senyors deputats y senyors consellers y lo senyor de Argenson y lo senyor don
Juseph de Biure y Margarit, governador de Cathalunya, y lo senyor Francesch de Tamarit. Y
antes de entrar en consistori, foren rebuts los
senyors consellers al cap de la escala per dos dels
senyors oÿdors, ab masses altes. Y al entrar a la
sala del consistori, hisqueren a la porta d’ella los
demés senyors deputats y oÿdors. Y axímateix
reberen ab masses lo dit senyor de Argenson, y
lo senyor governador sens masses, reberen los
ditsa // 273r // dos senyors oÿdors.
Y estant tots dins de consistori, se assentaren ab
dos líneas de cadiras, que foren posades devant
la rexa de ferro de la porta del archiu, en las
quals estigueren assentats, ço és, la una part, lo
senyor conseller en cap y, aprés, lo senyor deputat ecclesiàstich y, aprés d’ell, lo senyor de Argenson y, consecutivament, los demés senyors
del consistori. Y a l’altra part, ço és, a la primera
cadira, lo senyor governador y, consecutivament, lo senyor conseller segon y, tras d’ell, al
costat, los demés senyors consellers y, després
de tots, lo senyor Francesch de Tamarit, qui estigué assentat immediatament després dels senyors consellers.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
la present casa lo molt il·lustre senyor don Juseph Biure y Margarit, governador de Cathalunya, a fi y effecte de prestar, com prestà, lo infrascrit jurament, sacrament y homenatge, a
imitació y obligació del que han sempre acostumat fer los passats governadors de Cathaunya
en lo ingrés de son offici.
Hisqueren-lo a rèbrer los senyors oÿdors militars y real ab dos porters y masses devant, posant-lo en lo mig, y d’esta manera entraren en lo
consistori. A la porta del qual, lo hisqueren a rèbrer los senyors deputats y oÿdors, y se assentà
en lob mateix puesto y cadira que estava assentat
en la matinada, al qual fonch llegit, per lo scrivà
major y secretari del General, lo capítol de Cort
del senyor rey em Pero Ters, fet en las Corts de
Monsó any 1376. Lo qual, està continuat en lo
libre de la Anima, foli 34, // 273v // y també en la
fi del llibre de Juraments de Oficials Reals. Y encontinent, aquell oÿt, dit senyor governador se
alsà y prestà lo dit sacrament y homenatge en mà
y poder del noble don Francisco de Ayguaviva,
regent la Vegueria de Barcelona, com en dit llibre de Juraments està llargament continuat. Y
ab lo mateix acompanyament, fonch acompanyat fins al cap de la escala de la present casa.
a. a continuació una carta i unes capitulacions, transcrites a
l’Apèndix 7, pàgs. 2035 i 2036.
b. a continuació ratllat mig.
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Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories
anaren, consistorialment, en casa de la present
ciutat, per a tenir conferència ab los senyors
consellers per negocis y affers de la província.
En aquest mateix die, los dits senyors deputats y
oÿdors reberen en lur consistori una carta de sa
magestat, que Déu guarde. La qual, aprés de
traduhida, fonch llegida per lo scrivà major del
General y, llegida, manaren fos continuada en
lo present dietari, en la forma següent:
«De part del rey. Charíssims y ben amats: Com lo
acercar-nos a vostras parts y lo que havem entreprés aci contra nostres enemichs, principalment,
és per vostra seguretat y per assegurar-nos, en lo
esdevenidor, una perfecta quietut dins nostre
principat de Cathalunya, és estat particular lo
contento que havem tingut de oÿr, per la boca
del degà Pau del Rosso, dona // 275r // Ramon
de Guimerà y Miquel Joseph Quintana, vostres
embaxadors, la alegria que·n teniu. Havem-los
vist de molt bon ull y estam molt satisfets de tot
lo que.ns han dit de vostra part sobre assò.
Estigau assegurats que, com fins vuy, hi havem
aportada molta afició per lo bé d’esta província,
de la mateixa manera continuarem y la lliurarem
de totas las forsas dels enemichs, a què tenim
molt gran satisfacció de veure-us contribuhir ab
tant zel com feu. Pregant sobre aço a Déu, charíssims y ben amats, (us tinga) en sa sancta guarda. Dada en lo Camp de Perpinyà, al últim abril
1642. Louis. Bouthilier».
Dijous, a XXII. En aquest die, Francesch Serra,
corredor de Coll y official del General, en virtut
del jurament que prestà, en mà y poder de ses
senyories, en lo ingrés de son offici, ha fet relació a ses senyories en lur consistori que ell, en
virtut del orde a ell donat per ses senyories, ha
encantat y subhastat, per los lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, per espay de molts
dies, los libres continuats ab un memorial a ell
entregat, // 275v // lo qual estarà cusit al peu del
acte de la venda de dits llibres, la qual estarà
continuada en lo llibre de Deliberacions del corrent, sots la present jornada.
Los quals llibres eran de don Pau Duran, bisbe
de Urgell, confiscats per lo General com a enemich de la província, en virtut de resolució dels
brassos generals. Y que, no obstant han comparegudes moltas personas que han offert més
preu que lo molt il·lustre senyor don Llorens de
Barutell, cansaller de sa magestat, que Déu
guarde, en aquesta província, lo qual ha dit que
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2036.

[ 1642 ]
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si li donaven dos fustets dels curts, dels que lo
General té en son poder, per a fer uns parestatges per tenir dits llibres, ell, dit don Lorens, diria en ells vuit-centas liures barcelonines.
Y conciderant ell, dit Serra, la dita que offeria
dit don Llorens en comparació de la que·y havia
en dits llibres, li ha offert dits dos fustets dexaus
si donava dita dita, en dits llibres, de ditas vuitcentas lliures. La qual offerta feta, encontinent,
li ha donada dita de ditas vuit-centas liures, al
qual ha lliurada la hasta fiscal de dits llibres. Y
que axí ne feya relació a ses senyories. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònim
Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXIII. En aquest die vingueren, en
forma de ciutat, los molt il·lustres senyors consellers per a tenir conferència ab los senyors deputats, per negocis y affers del present Principat
y comtats.
276r
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Dissabte, a XXIIII. En aquest die, en la matinada,
Monyuïch senyalà armada de vaxells de la part
de ponent, hi·s tingué avís que era del rey, nostre senyor, que Déu guart, governada per lo
marquès de Bressè, fill del excel·lentíssim senyor mariscal de Bressè, que fonch lochtinent y
capità general de dita sa magestat en aquestos
sos Principat y comtats, que causà molt gran
alegria a tota la província per venir a defensar als
cathalans. Déu li done bons successos y victòrias contra los enemichs.
Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories
anaren, consistorialment, en casa de la ciutat
per a tenir conferència ab los senyors consellers,
per negocis de la província y beneffici y conservació de la província.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories lo senyor de Argenson y governador de Cathalunya. Hisqueren-los a rèbrer al cap de la escala dos dels senyors oÿdors, ab dos masses devant, y se’n
entraren en lo consistori, a la porta del qual los
reberen los senyors deputats. Y assentats ab la
forma acostumada, tractaren ab ses senyories algunas cosas concernents lo beneffici del present
Principat y comtats. Y aprés, ab lo mateix acompanyament, foren acompanyats per dits senyors
oÿdors fins al cap de la escala.

Juny MDCXXXXII
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Dimars, a III. En aquest die vingueren, en forma
de ciutat, los molt il·lustres senyors consellers, y
tingueren conferència ab los senyors deputats
per negocis de la província.

1254

Dimecres, a IIII. En aquest die, en la matinada,
havent rebut ses senyories un recaudo de part
del senyor de Argenson, fent-los a saber com,
cerca de las deu horas de la nit, era arribat en lo
moll o port de la present ciutat, ab una xalupa,
lo excel·lentíssim senyor marquès de Bressè,
òlim lochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat y comtats,
general de la armada naval de dita sa magestat,
part de la qual se trobava devant de la vila de
Sitges, y que aquell havia hospedat dit senyor de
Argenson en sa casa.
Ses senyories se juntaren en la present casa y
partiren d’ella entre vuit y nou horas de matí del
endemà, anant, consistorialment, ab los porters
y masses devant. Los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor ab ses becas de tafetà, molt entonats, // 277v // acompanyats de tots los officials
del General y bolla. Y ab esta forma, anaren en
la casa de dit senyor de Argenson, situada al
capdemunt de la Plassa de Santa Anna, dita de
don Joan Tar[...]. Al cap de la escala de la qual,
hisqué dit excel·lentíssim senyor marquès de
Bressè, acompanyat de dit senyor de Argenson
y de molts altres cavaller francesos y cathalans,
rebent a ses snyories ab molt gran demonstració
de voluntat y alegria, y no menos ses senyories.
Y posat en lo mig dit excel·lentíssim senyor
marquès de Bressè, se’n entraren a una stància
que dóna en dita plassa, hont hi ha un balcó de
ferro, hont se assentaren ab ses cadires, que, per
dit effecte, estaven posades. Sahent dit excellentíssim senyor marquès a mà esquerra del senyor deputat ecclesiàstich y, a mà esquerra de sa
excel·lència, lo senyor deputat militar.
Y assentats, precehint las cortesias acostumades,
dit senyor deputat ecclesiàstich li donà lo perabé y norabona de sa vinguda a esta ciutat y província en nom de ses senyories y de tot lo Principat, de què ses senyories y tota la província ne
havia tingut molt gran alegria y contento. Y que
sa excel·lència estigués cert que tot quant ses
senyories y la província pugués fer en servey de
sa excel·lència, ho farian ab tant amor y voluntat
com la experiència mostraria. Perquè, ademés
de la voluntat y amor ab què desijaven sa vinguda, eren tantas las mersès y honras que havian
rebut ses senyories y ta(n)ta la província del excel·lentíssim senyor mariscal de Bressè, pare de
sa excel·lència, que restavan en perpètua memòria ab los cathalans.
Al que sa excel·lència respongué que ell restava
obligadísim a ses senyories y a la província, y
que conexia la alegria tenian los cathalans de sa
vinguda, y que ell ho representaria a sa magestat, perquè en tota occasió los fes mercè. Y que

son desig no era sinó se // 278r // offerissen moltas occasions en servey de sa senyoria y de la
província, perquè los cathalans poguessen experimentar sa voluntat y amor, en correspondència del de son pare.
Y aprés, tingueren una poca de conversació y, al
cap de poch, se alsaren. Y dit excel·lentíssim senyor marquès, en companyia de dit senyor de
Argenson y de molts altres cavallers, acompanyà
a ses senyories fins baix al peu de la escala de dita
casa, hont se departiren ab molts grans cortesias
y demostracions de voluntat. Y ab lo mateix
acompanyament, se’n tornaren en la present
casa dits senyors deputats. Y arribats que foren
devant la capella del gloriós cavaller y màrtir sant
Jordi, lo senyor deputat ecclesiàstich digué als
officials del General y present casa de la Deputació que ninguns se moguessen, perquè lo dit excel·lentíssim senyor marquès de Bressè volia venir a visitar-los en la mateixa matinada. Y ses
senyories se’n entraren en lo consistori.
Y al cap de una hora, arribà en la present casa lo
dit excel·lentíssim senyor marquès de Bressè, al
qual hisqué a rèbrer tot lo consistori, acceptat lo
senyor oÿdor real, que·s trobava fora la present
ciutat, al cap de la escala de la present casa, ab
los porters y masses devant, al qual posaren en
lo mig, y ab esta forma se’n entraren en lo consistori. Lo qual, estigué assentat en la cadira del
mig, entre lo senyor deputat ecclesiàstich y (lo)
senyor deputat militar, estant a mà dreta de dit
senyor deputat ecclesiàstich. Y al costat del senyor oÿdor ecclesiàstich seya lo senyor de Argenson, y tots los demés que·ls acompanyaven
estigueren de peus y assentats.
Digué sa excel·lència que estimava molt a sa
senyoria y a tota la província lo amor // 278v // y
alegria conexia havian tingut de sa vinguda a
esta ciutat, y en particular, la mercè li havia fet
sa senyoria en anar-lo a visitar. Y que sa esenyoria estigués cert que·u representaria a sa magestat, ab molts grans veras, procuràs la quietut
d’ella. Y que, quant se offerís occasió, conexeria
la província sa voluntat y amor.
Al que dit senyor deputat ecclesiàstich respongué que lo consistori tenia particular contento
de la mercè y honra los feya, y que la alegria que
se havia tingut de sa vinguda era tanta que no·s
podia ab paraulas dir. Y que lo major contento
dels cathalans era se offerissen moltas occasions
del servey de sa excel·lència, perquè pogués experimentar la voluntat de la província. Y aprés,
se alsaren, y ses senyories lo anaren acompanyant fins baix, al peu de la escala de la present
casa, hont se despediren de sa excel·lència ab accions de molt gran demonstració de voluntat.
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En aquest mateix die, dit excel·lentíssim senyor
marquès de Bressè, entre una y duas horas passat migdie, se partí de la present ciutat a tota
pressa per anar a besar la mà a sa magestat, que·s
trobava en lo siti de Perpinyà y, aprés, a visitar
lo excel·lentíssim senyor mariscal de Bressè, son
pare, que·s trobava desganat en la ciutat de Narbona.
Dijous, a V. En aquest die, en la matinada,
Monyuhic tornà a ssenyalar la armada de sa magestat, que Déu guarde, // 279r // que havia vuit
dies contínuos que la assenyalava y no·s movia
devant de Sitges. Arribà a la platja del mar, devant d’esta ciutat, entre sis y set horas de la tarda. Consistia de sinquanta-y-quatre naus grossas, tots vaxells de guerra.
Comensà la almiranta a saludar a la ciutat, tirant
vuit pessas, y totas las demés, quatre cada una.
Fonch cosa de vèurer. Y la ciutat manà disparar
totas las pessas dels baluarts: levant, mitjorn, del
Vi, de Sant Francesch, torra y baluart junt a la
dressana, y també totas las baterias que estaven
des de dit baluart de levant fins dita la torra de
junt a la dressana. Fonch cosa de vèurer. Y llensaren ancora devant la present ciutat. Causà dita
vinguda molta alegria als cathalans.
Divendres, a VI. En aquest die ses senyories ordenaren al síndich del General anàs, de part de
ses senyories y del present Principat, a donar la
benvinguda y norabona al tinent general de dita
armada de sa vinguda a esta ciutat. Y que, de
part de ses senyories y de dit Principat, li offerís
tot quant fos de son gust y servey, y que farian
ab molta voluntat y amor.
Lo qual síndich, tornat, féu relació a ses senyories com ell era anat, en virtut del orde li havian
donat, en la capitana real de dita armada, hont
havia trobat dit tinent general. Y de part de ses
senyories y del Principat, li havia donat la benvinguda y norabona, si y de la manera que ses
senyories li havian ordenat. Y que // 279v // dit
senyor tinent havia respost que estimava molt a
ses senyories y a tota la província la mercè y
honra li feyen. Y que, en quant ell, estava
prompte en servey d’ella, inseguint los òrdens
de sa magestat acudirà ab molta voluntat, y que
li pesa summament trobar-se desganat de gota,
que, a poder caminar, aniria a besar las mans a
ses senyories.
Dilluns, a VIIII. En aquest die arribà en lo consistori de ses senyories un cavaller francés, lo
qual venia de part del tinent general de la armada naval de sa magestat, que Déu guarde, a visitar a ses senyories. Lo qual, estigué assentat a
mà dreta del senyor deputat eclesiàstich, y digué

[ 1642 ]

[ 1642 ]

a ses senyories que son tinent estava desganat de
gota y que havia estimata // 282r // tant a ses
senyories la mercè y honra li havian fet en donar-li la benvinguda per medi del síndich del
General. Que restava obligadíssim a servir a ses
senyories en tot quant fos de lur gust y de la
província.

senyor marquès de Bressè, qui venia de Rosselló
de besar la mà a sa magestata.
291r

E ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, respongué que estimava a ses senyories la mercè y honra los feya, y que·ls pesava
molt la sua desgana, y que en tot lo que podrian
ésser bons ells y tota la província estaven
promptes y aparellats en tot lo que fos de son
gust y servey. Y fent-se molt grans demonstracions de voluntat, se despediren de ses senyories.
Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de sa magestat,
que Déu guarde, la qual, aprés de traduhida,
manaren legir y, llegida, continuar en lo present
dietari.
«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Essent necessari per recobrar nostra perfecta salut, que és estada alterada un poch ab la detenció que havem feta en
estas parts, de anar per alguns dies pèndrer aygües saludables, que fem apartar en nostra vila
de // 282v // Besiers, havem volgut donar-vos
avís de aquest viatge, que serà lo més curt que·ns
serà possible, partint demà de aquest lloch per
dit effecte, y amb una molt ferma resolució de
tornar-hi, Déu ajudant, dins quinse dies, per
acabar esta empressa y continuar la exequució
dels designes per los quals havem dexat nostre
regne, per venir a esta província. Dexant en
aquest cap totas nostras tropas y, axí mateix, las
que serveixen a la guarda de nostra persona, y
totas cosas en bon estat que·s requereix, baix lo
govern de nostres charíssims y ben amats cosins
los mariscals de Schomberg y de la Melleraye.
No tenint major cuydado de cosa que de remetre
nostre fels vassalls d’esta província dins una plena
pocessió de sos privilegis, y de fer-los tant dichosos com se sap ho foren quant nostres predecessors hi regnaren. Assegurant-vos que, entretant,
y contribuireu sempre en tot lo que tinga dependència de vosaltres. Y sobre açò, nós pregam
Déu que·us tinga, charíssims y ben amats, en sa
santa guarda. Scrita en lo camp devant Perpinyà,
als 8 de juny 1642. Louis. Sublet».

Dijous, a XII. En aquest die los senyors deputats
y oÿdors anaren, consistorialment, en casa de la
ciutat a tenir conferència ab los senyors consellers, per cosas concernents lo beneffici de la
província.
Divendres, a XIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories los
magnífichs assessors y advocat fiscal y doctors
aplicats, los quals donaren y entregaren a ses
senyories un vot, per ells fet, acerca de la provisió dels officis feta per sa magestat, lo qual manaren fos continuat en lo present dietari, y és
del tenor següent:
«Vot de assessors y doctors aplicats.
En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
al assessor infrascrit, per no poder lo altre ex
causa entrevenir, advocat fiscal del General y
doctors aplicats acerca si per la nominació y
elecció feta per sa excel·lència del senyor mariscal de Bressè, com a lochtinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat y comtats, del doctor Onoffre Vila, menor de dias, al
offici de Jutge de reclams de la cort del veguer y
balle de Barcelona, que antes obtenia // 291v //
lo doctor mossèn Joan Nadal de Prat, se ha contrafet a las generals constitucions del present
Principatb, usos y costums de aquell, pactes per
sa magestat jurats y privilegis particulars concedits, vist lo privilegi concedit del offici de jutge
de reclams, per lo rey cathòlic, al dit micer Joan
Nadal de Prat a vint-y- hu de setembre del any
mil sis-cents y tretse; vist lo privilegi novament
concedit per lo senyor mariscal de Bressè, del
mateix offici, al doctor micer Onoffre Vila, menor de dies, a set de mars 1642; vist lo que se
havia de vèurer.
Attès que lo dit micer Joan Nadal de Prat ha
exercit lo offici de jutge de reclams del temps
que obtingut son privilegi fins al die de set de
mars, que fou concedit privilegi en favor de dit
micer Vila, encara després fins prengué dit micer Vila la pocessió. Y consta que sa magestat és
estat servit, en los pactes, de jurar la observança
y confirmar los privilegis, axí universals com
particulars, a personas particulars dels estaments
y habitants en Cathalunya concedits. Ab lo qual
pacte, restà també confirmat lo privilegi de dit
micer Nadal de Prat, que <actualment> se tro-

En aquest die, ja de nit, tornà lo excel·lentíssim
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2036.
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a. a continuació un vot i un memorial, transcrits a l’Apèndix
7, pàg. 2037.
b. a continuació ratllat y comtat.

bave aleshores exercint dit offici y lo exerciscí
després, fins que per dit micer Vila fou presaa
pocessió d’ell en virtut de dit nou privilegi, ab
què restà privat y espoliat dit micer Nadal de
Prat de la pocessió de dit offici, y se li levà lo
dret adquirit en virtut de son privilegi per exercir-lo. Y no consta que dit micer Joan Nadal de
Prat sie estat privat de dit offici de jutge de reclam ab conexensa de causa legítimament, antes
bé, lo non citato nec audito, essent // 292r // legítim pocessor, és estat dit micer Vila posat en
pocessió en virtut de dit nou privilegi, ab què se
ha contrafet a la constitutió 4, títol «De violència y restitució de despullats», y a las constitucions 3, 4 y 5 y altres del títol «Si contra dret y
utilitat y pública», en les quals se disposa, carta
contra carta, no poder-se concedir en Cathalunya y altres constitucions aplicables.

En aquest mateix die, vingueren en lo consistori de ses senyories los senyors consellers, per a
tenir y tractar negocis concernents lo bé públich
de la província.
293v

Dimars, a XXIIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors anaren, consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en la iglésia dita «del palau de
la comtessa», vuy del General, òlim del marquès
de los Veles. En lo qual die se féu la professó del
Santíssim Sagrament, en la qual assistiren ses
senyories com a protectors de dita capella.

294r

Diumenge, a XXVIIII. En aquest die los senyors
(consellers), en forma de ciutat, vingueren en la
present casa per tenir conferència ab ses senyories, per negocis y afers en beneffici de la província.

Per estes y altres rahons, los dits assessor, advocat fiscal y doctors aplicats són de vot y parer
que, per la dita provisió y nominació feta per lo
senyor mariscal de Bresè, concedint privilegi
nou del dit offici de jutge de reclams al doctor
micer Onoffre Vila, privant al dit micer Joan Nadal de Prat de aquell, se ha contrafet a les generals constitucions de Cathalunya y als pactes per
sa magestat jurats, privilegis, usos y costums de
dit Principat. Y que los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
deuen opposar-se a la dita contrafacció, en lo
modo y forma que per constitucions y altrament
està disposat. Joannes Josephus de Amigant, assessor. Rull, consulens. Alexius Tristany, fiscalis Generalis advocatus. Narcisus Mir, consulens».
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Dijous, a XVIIII. En aquest die se féu la professó
de Corpus, ab la forma acostumada. Y quant la
custòdia arribà en Santa Maria dispararen los
baluarts la artilleria, com és de costum. També
dispararen tots los galions dela armada de sa
magestat, que Déu guarde, que·s torbaven en la
platja de la mar de Barcelona, que fonch cosa de
vèurer.

293r

Divendres, a XX. En aquest die lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, constituït en lo consistori
de ses senyories, ha fet relació a ses senyories
com Onoffre Massanes, mercader, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha comtat
y pagat la terça juliol, agost y setembre 1641,
exceptat los llibres de la taula de Viella, Tarragona y sa col·lecta, per occasió de la guerra. Y
també ha comtat y pagat lo cullit en dita terça
per rahó del dret nou imposat per la manlleuta
de las tres-centas mília liures, exceptat los llibres
de las mateixas taulas, per occasió de la guerra.
a. a continuació ratllat resolució.
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En aquest mateix die, arribà en la platja de la
mar d’esta ciutat la armada de sa magestat, que
Déu guarde, qui venia de la part de ponent, la
qual era anada a costejar la costa de València, en
la qual tenian entès hi era la armada del rey
cathòlic, lo qual no havian pogut trobar. Y axí,
se’n era tornada a esta platja. Lensat que hagué
lo ferro, Monjuhic senyalà, de la part de llevant,
armada de vaxells y, encontinent, se tingue notícia que eran nou vaxells rodons que venian de
Marsella per juntar-se ab los de nostra armada,
los quals arribaren entre sis y set de la tarda y saludaren la capitana.
Dilluns, a XXX. En aquest die, trobant-se la armada real de sa magestat christianíssima en la
platja del mar, devant lo moll d’esta ciutat, //
294v // que consistie de set galeras molt ben armadas, ab totas las artillerias que és de costum,
y ab gran còpia de pedres que aportaven a popa
y a las rumbadas y per mitjania, y de sinquanta
velas, molt ben artilladas, armadas y pertretxades de gent y municions. Que eren, ço és, part
galions molt grans y part naus de guerra, y alguns vaxells de foch, que·ls nomenan burlots.
Tota la qual armada governava lo excel·lentíssim senyor marquès de Bresè, general d’ella, fill
primogènit del excel·lentíssim mariscal de
Bresè, virrey primer de sa magestat christianíssima en esta província.
La torra de Montjuych, serca las deu horas de la
matinada, féu senyal y donà avís com la armada
naval enemiga venia de la part de ponent y feya
sa navegació vers levant, que, segons la intelligència de sos designes, seria per a voler donar
socorro o a la plassa de Rossas o a la de Perpinyà, que vuy té atacada y sitiada lo rey, nostre
senyor, ab sas reals armas.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

lo galió enemich, que, ultra las bombardas y armas de guarnició, eren més de sexanta pessas de
artilleria, sis mil mosquets bisquehins y quatre
mil picas, per a llansar-ho en Rosas.

Y en lo punt que la dita armada enemiga fonch
descuberta, la nostra se posà en tal[...] de fer vela
y opposar-se-li, com, en effecte, entre las onse y
dotse horas ans de migdie, partí d’esta platja. Y
per a poder guanyar lo vent al enemich, que·l tenia lashoras en la popa, féu vela la nostra armada
vers ponent. Emperò, perquè lo enemich, trobant-se en alta mar cerca casi del endret, o poch
més luny de devant lo baluart de levant d’esta
ciutat, entre las dos y tres horas passat migdie,
advertí que lo vent se li era totalment girat en
contrari, per fer levants molt resios, y volent prevenir al inconvenient que preveya si la nostra armada se li posave sobrevent, com en effecte anava treballant-hi, de prompte, girà las prohas de
sas naus, que eren, entre galions y naus de guerra
y aguns burlots, quaranta // 295r // en número,
assistidas de deu galeras de la esquadra de Espanya, y anà fent cara a la nostra armada, procurant
impedir-li no pogués millorar-se en lo vent, com
en effecte may li fou possible.
De manera que, estant en estos tèrmens, las dos
armadas, alt en lo mar, entre la montanya de
Montjuÿch y la Torra del cap del riu, a vista de
Barcelona, se travà una rèsia bateria de las naus
de vanguardia de una armada y altra. La qual,
comensà al punt de las quatre horas y un quart, y
durà fins a molt closa la nit, estant a la mira una
infinitat de gent, axí en la montanya de Montjuÿch com en los campanars y torras altas de la
present ciutat. En totas las iglésias de la qual, durant la pelea, se tingué patent lo Santíssim Sacrament, per a impetrar ab tant bon medi la misericòrdia divina.

En aquest mateix die se travà altra batalla entre
las dos armadas devant Castelldefels, a la mateixa hora del die de aÿr, y durà fins a la nit, y sentint-se los tirs des de Barcelona.
Dimecres, a II. No·s tingut notícia de las armadas sinó que la nostra anava perseguint la enemiga, com ho féu fins que la perdé de vista, que fou
en lo mateix die a la nit, ab la obscuritut, de la
que lo enemich desaparegué. Del qual, se advertí que, no obstant que sempre conserva la milloria del vent, emperò, may volgué venir a batalla
universal de tots sos vaxells ab los nostres, sinó
peleant per esquadras. Y encara no totas, pus de
sos vaxells y dels nostres restaren molts integros,
sens poder pelear, per no voler donar loch lo
enemich, qui fonch sempre afavorit de la milloria del vent. Y per esta rahó, las nostras galeras
pogueren obrar res en estas batallas, per haver
continuament fugit las del enemich, abrigant-se
de las naus y galeons de sa armadaa.
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Juliol MDCXXXXII
Dimars, al primer. En aquest die arribà una galera de la nostra armada, que tirava remolcant
un galeó gran de carrera de India, que en la batalla del die de aÿr fonch près del enemich ab
més de tres-cents soldats rendits. Y per aquesta
via se sabé que, en la dita pelea, lo enemich desperdicià tres o quatre de sos burlots, sens fer
profit algú a son intent per no haver-los sabuts
aplicar a temps convenient. Y que lo galió de
guisa de la nostra armada estigué amarrat a un
altre galió del enemich, que·s nomenave // 295v
// Sancta Magdalena, per pèrdrer lo qual y dos
altres naus enemigas que anaven a socórrer-lo,
la nostra armada los lansà un burlot, y son effecte fou de manera que posà foch axí al galió enemich, nomenat Sancta Magdalena, coma al nostre galió de guisa. Y tots dos cremant-se, submergiren, ab pèrdua de tota la gent de un vaxell
y altre, y de las armasb de càrrech que aportava
a. com interlineat damunt d’y, ratllat.
b. armas interlineat.
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Dijous, a III. En aquest die ses senyories reberen
en lur consistori duas cartas de sab Sanctedat, in
forma brevis seu rescripti apostolicii, ab sello de
launa estanyada sobre cera vermella, que, per
direcció, tenen lo títol següent, «dilectis filiis
deputatis Cathalonia», y una del eminentíssim
senyor cardenal Barberino. Las quals cartas de
sa Santedat, estan assí buydades y los originals
estan recòndits en lo armaric gran del archiu, y
lo original del senyor cardenal Barberino està
assí cusida, signada de letra A.
«Dilectis filiis deputatis Cathalonie.
Urbanus Papa VIII.
Dilecti filli: Salutem et apostolicam benediccionem. Paternam charitatem nostram assiduis documentis pecspectam vobis esse cupimus nec eius
declarande ullam unquam oportunitatem pretermisu[...] sumus. Idcirco dilectum filium religiosum Andream Pont, qui vestras nobis literas
reddidit, cenobii Beatissime Virginis Marie de
Monteserrato, racione disserentem ea que parerat
humanitate audivimus. Nunc autem negocium
hoc suis momentis expedentes, sedulo cogitabimus,
que nam in eius modi re deliberacio capienda sit.
Altissimus precamur ut bonis omnibus affatim
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2041.
b. a continuació ratllat sa magestat.
c. armari interlineat damunt d’un mot ratllat.

vos cumulet, quibus apostolicam benediccionem
ex animo impertimur. Datum Rome apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die XIV decembris MDCXXXXI, pontificatus nostri anno XIX.
Julius Rospigliosius. Locus (+) sigilli».
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«Dilectis filiis deputatis Cathalonie.
Urbanus papa VIII.
Dilecti filii: Salutem et apostolicam benediccionem. Religioso sacerdoti Francisco Balle, conventus monachorum observantium Beate Marie de
Montserrato, ordinis sancti Benedicti, cuius virtutes egregia testificatione prosequuti estis, confirmacionem concessimus. Quam ab apostolica
auctoritate postulastis, quem admodum ex diplomate hac de re conscribendo perspicere erit. Presenti arrepta opportunitate a vobis majorem in
modum peteremus, ut sacram illam [...] toto ferme christiano orbi spectabilem debita veneracione
colendam curetis, nec aliquid in nobili templo desiderari patiamini, unde sanctissime Virginis
devocio augeri et ubere animarum fructu percipi
possint. Sed minime nos latet hac in re potius laudes, quam hortaciones vobiscum adlibendas esse,
quibus dum tranquillitatem ex animo precamur, apostolicam benediccionem impertimur.
Datum rome apud Sanctum Petrum, sub annulo
piscatoris, die prima februarii MDCXXXXII, pontificatus nostri anno XIX. Julius Rospigliosius.
Locus (+) sigilli».
Divendres, a IIII. En aquest die, molt matí, la
torra de Montjuÿch féu senyal de armada naval
a la part de ponent y regoneguda fonch la nostra, que arribà a la platja d’esta ciutat a las deu
horas del mateix matí, ço és, totas las desset galeras y tots los galions y vaxells, sens faltar-ne
ningú, sinó la guissa, que los francesos nomenan guisarda, y un burlot cremat. Y donà avís
com el enemich li faltaven y havia perdut set vaxells, ço és, lo hu pres y los sis cremats y lansats a
fondo.

299r

Dissabte, a V. En aquest die, ja tart, estant lo
consistori dels senyors deputats disgregat y tots
los consistorials d’ell fora de la casa de la Deputació, y desijant lo devall scrit fer acte de renunciació del offici que·s menciona avall, per ço,
Domingo Calderó, notari, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Alfonso Monfages y
Miquel Loret, de la ciutat de Leyda, constituït
per ells, ab acte rebut, en poder de Hierònim
Phelip Renyena, notari públich de dita ciutat,
als tres del present y corrent mes de juliol, y
usant de la facultat y cessió posada en la venda
per dit Alfonso Monfages, tauler del General de
Cathalunya en la ciutat de Lleyda, feta de dit
son offici de tauler al dit Miquel Loret, ab acte
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rebut en poder del mateix Hierònim Phelip
Renyena, notari, dit die dels tres del corrent
mes de juliol, en dit nom, constituït personalment devant los senyors Gerònym Pastor, doctor en drets, ciutadà honrat de Leyda, deputat
per lo estament real del dit General, y devant lo
senyor doctor Francesch Gerona, canonge de la
santa Iglésia de Leyda, oÿdor ecclesiàstich de dit
General, personalment trobats, poch aprés de
trobades las set horas de la tarda, ans que donàs
lo un quart per a las vuit del mateix dalt dit die,
dins la casa de mossèn Hierònym Alberch, prevere, situada en Barcelona, junt la davallada de
Sancta Eulària, ha notificat a sas senyorias la dalt
dita venda feta del sobredit offici.
Y en conformitat d’ella y de la cessió en ella posada, y del poder que li és estat donat en forsa
de aquella, e o altrament ab la procura sobre
chalendada, ha renunciat dit Calderó, en mà y
poder de // 299v // se senyories, lo dit offici de
tauler del General en dita ciutat de Leyda, posehit per dit Alfonso Monfages, en favor del dalt
dit Miquel Lloret, comprador de aquell. Suplicant a ses senyories fossen servits retificar la dita
venda e o admètrer la dita renunciació, y provehir lo dit offici de tauler del General en dita
ciutat de Leyda a favor del dit Miquel Loret, ab
los salaris y emoluments pertanyents al dit offici, attès aquell és dels antichs y dels que·s poden
vèndrer y alienar, que·u rebrà de la mà de ses
senyories a singular favor y mercè.
Y los dits senyors deputats real y oÿdor ecclesiàstich sobrenomenats respongueren a ditas
cosas que admetian la dita renunciació, si y per
quant, per capítols de Cort o, altrament, de
dret, se dega admètrer o sie admitible. Presents
en assò per testimonis lo doctor Joseph de Corbera, senyor de Linàs, y lo doctor micer Joseph
Cua, ciutadans de Barcelona.
E poch aprés, sens divertir-se en altres actes, antes continuant lo que desobre és comensat y
proseguint aquell, lo dalt dit Domingo Calderó, en dit nom, constituït personalment devant
lo senyor don Bernat de Cardona, ardiaca major
y canonge de laa Iglésia de Gerona, deputat
eclesiàstich de dit General, personalment trobat
dins la casa de sa pròpria habitació en Barcelona, que és lo palau vulgarment nomenat del
Rey, y devant lo senyor Joan de Amigant, oÿdor
militar de dit General, trobat personalment en
lo carrer del Regomir, casi en front de sa pròpria
casa, que habita en Barcelona y posseheix en dit
carrer, y devant lo senyor doctor mossèn Joseph
Ferrer, oÿdor real del dit General, personalment
trobat dins la casa de sa habitació, que possea. a continuació ratllat Gerona.
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que Déu guarde, la qual, aprés de traduïda, manaren llegir y, llegida, continuar en lo present
dietari y és del tenor següent:

heix en Barcelona en lo carrer de Sanct Domingo, en lo nom sobredit, ha notificat dit Calderó
tot lo que // 300r // dalt és continuat y, juntament, ha renunciat en mà y poder de cada hu de
ses senyories, y successivament, lo dalt dit offici
en favor del sobreanomenat Miquel Lloret, de
la mateixa manera y conforme està largament
tocat, ab la notificació y renunciació en rahó de
aquell feta, en primer lloch, devant los dits senyors deputats real y oÿdor ecclesiàstich, com
desobre està continuat.

«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Nosaltres nos erem retiratsa // 303r // de nostre camp devant Perpinyà
ab intent sols de descansar algun poch del treball que·y havem tingut, y de servir-nos en un
loch més prop que aquest de algunas ayguas
medicinals, com tots los anys tenim de costum,
per donar orde a nostra salut, y tornar després
devant esta plassa. Però, perquè nos fossin de
més profit, és estat convenient de venir fins assí
y de restar-hi alguns dies, durant los quals esperam tenir un bo y dichós fi del siti.

E los dits senyor deputat ecclesiàstich, oÿdor militar y oÿdor real sobre anomenats, cada hu de per
sí y en son acte respectivament, respongueren a
dita(s) cosas de la mateixa manera que los dalt
dits senyors deputats real y oÿdor ecclesiàstich, ço
és, que admetian la dita renunciació, si y en quant
per capítols de Cort o, altrament, de dret, se dega
admètrer o sie admitible. Presents en açò per testimonis, és a saber, quan al acte del dit senyor deputat ecclesiàstich, Jaume Misser y Joan Gardan,
de la família de dit senyor deputat. Y quant al acte de dit senyor oÿdor militar, lo senyor Phelip
de Boxadós, donsell, y lo doctor mossèn Simon
Campana, ciutadans de Barcelona. Y quant al
acte del senyor oÿdor real, lo senyor Balthasar
Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona, y lo doctor
mossèn Francesch Lunes, ciutadà de Barcelona.
Dilluns, a VII. En aquest die lo reverent Miquel
Alegre, prevere, doctor // 300v // en drets, en la
iglésia de Nostra Senyora del Pi de la present
ciutat benefficiaat, com a procurador ab bastant
poder del reverent Francesch Alegre, també
doctor en drets, ardiaca de Berga y canonge de
Urgell, deputat local del General, lo trienni corrent, de dita ciutat y col·lecta, son germà, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Pere Marquès menor, notari públich de dita
ciutat de Urgell, al primer del present y corrent
mes de juliol, en dit nom, constituït personalment en lo consitori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici o
càrrech de deputat local, que dit son principal
obté per justas causas y rahons lo ànimo de dit
son principal movents.

Entretant, com nosaltres som ja luny de vosaltres y que diferents negocis necessiten de nostra
presència en altra part, junt que nostra salut
no·ns permet de tornar en aqueixas parts durant
los calors de la era present, nosaltres nos ne anirem ab pesar de no ser poguts arribar fins a nostra bona ciutat de Barcelona per conèxer de més
prop la afició de nostres bons y fels vassalls y per
satisfer a tot ço que lo príncep ha acostumat fer
en persona, com també per celebrar las Corts de
la província, com nosaltres desijam.
Nós esperam tenir aquest contento una altra vegada, y bastarà per aquesta que hajam posades
las cosas en tal estat que prest Perpinyà serà fora
las mans dels enemichs. Proseguint aquest succés continuarem nostres cuydados per posar
esta província ab entera tranquilitat, forsant los
enemichs, ab la potència de nostras armas, de
deixar las plaças que ocupan encara. De manera
que, de més en més, coneixereu nostra benevolència envers vosltres. Pregant sobre aço Déu
que·us tinga, charíssims y ben amats, en sa santa
guarda. Scrita en Mongrin a 25 de juny 1642.
Louis. Bouthillier».
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Suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici
en favor de la persona a ses senyories ben vista,
que dit son principal ho rebrà a singular mercè.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podian y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià Hugo, peller, ciutadans de Barcelona.
Dimars, a VIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de sa magestat,
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En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
anaren, consistorialment, en la casa de la ciutat
per a tenir conferència ab los senyors consellers,
en la qual conferència assistí los senyor governador de Cathalunya y senyor de Argenson, a fi y
effecte de tractar del beneffici de la província, y
ne hisqueren a les nou hores de la nit.
En aquest mateix die, poch aprés de tocades les
nou hores de la nit, venint consistorialment, ab
los porters y masses devant, acompanyats de
molts officials del General y de moltas atxes, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2042.

comptes del General de Cathalunya, absent de
aquell lo senyor deputat militar, de casa la present ciutat, de tenir conferència ab los molt illustres senyors consellers, spectable governador
de Cathalunya y senyor de Argenson. A la que
foren arribats en la entrada de la present casa de
la Deputació, depuix la stancia del racional, se
presentà devant ses senyories mossèn Agustí
Novell, mercader, ciutadà de Barcelona. Lo
qual, com a procurador ab bastant poder de
Pere Joan Melianta, mercader y receptor del
General de la ciutat y col·lecta de Leyda, a sinch
del corrent, per Andreu Soldevila, notari públich de dita ciutat, renuncià, en mà y poder de
ses senyories, lo dit offici de receptor del General de dita ciutat y col·lecta de Leyda en favor de
Joseph Melianta, honrat de dita ciutat, son
germà, per venda li·n ha feta dit Pere Joan Melianta, ab acte rebut per dit Andreu Soldevila,
notari, dit die de sinch del corrent.
Suplicant a ses senyories que, attès lo dit offici
// 304r // és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li la dita
renunciació y provehir aquell en favor de dit Joseph Melianta, son germà, que ell, en nom de
dit son principal, ho rebrà de ses ssenyories a
singular favor. E ses senyories, estant de peus,
bons y drets, respongueren, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que admetian la dita renunciació, si y en quant los constàs que lo dit
Pere Joan Melianta, en aquell punt que encara
no havia tocat un quart per las deu, fos viu, y
que lo dit offici fos dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, y ab què ell no dega res al
General per rahó de dit son offici ni, altrament,
per haver administrades pecúnies de la Generalitat, y en cas que estigués querelat o privat per
la visita del General. En qualsevol dels dos casos, dissenten ses senyories en dita renunciació,
fins que aquells o qualsevol d’ells tinga lo General sa deguda solució y satisfacció, acceptant ses
ssenyories, en quant fa per lo General, la dita renunciació, attesa la obligació devall scrita acerca
lo que podria dèurer al General dit Pere Joan
Melianta. Present per testimonis los magnífichs
Joseph Miquel Quintana, ciutada<ns> honrat
de Barcelona, micer Luys Ferrer y Miquel Marquès, notari, qui, com a substitut dela scrivà major del General, entrevingué en lo present acte.
E lo dit mossèn Agustí Novell y Pau Rossell,
mercaders, ciutadans de Barcelona, constituïts
en presència de ses senyories en lo dit loch,
constituïnte-se en açò principals y principalment tinguts y obligats al General per lo dit
Pere Joan Melianta, han convingut y promès a
ses senyories que ells, realment y ab tot effecte,
a. a continuació ratllat General.
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procuraran y faran que dit // 304v // Pere Joan
Melianta donarà bon compte y rahó ab compliment de paga effectiva, e o que, altrament, ells
pagaran al General tot lo que constarà llegítimament que dit Pere Joan Melianta deurà al dit
General, per rahó de la administració de dit offici de receptor del General de dita ciutat y
col·lecta de Leyda, o altrament, per rahó de les
pecúnes y demés coses que ha administrades dit
Melianta per compte de la Generalitat, per les
rahons dalt ditas, lo que pagaran encontinent
que seran requests, sens dilació ni escusa alguna. Volent que lo present acte de obligació sia
allergat ab totes les renunciacions, clàusules necessàries en semblants actes posar acostumades,
ab totas obligacions de persones y béns y de
quiscun d’ells a soles, com per deutes fiscals y
reals, y ab jurament llargament. Presents per
testimonis los sobradits.
Divendres, a XI. En aquest die lo reverent Rafel
Bonastre, prevere, comensal // 305r // de la iglésia col·legiada de Sancta Anna de la present ciutat, ajudant primer de la scrivania major del General de Cathalunya, qui té a càrrech de notar
las àpochas dels censals que lo General fa, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit son ofici de ajudant primer de la
scrivania major en favor de mossèn Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona y Gerona.
Suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en
favor de dit mossèn Bernat Valencas, attès que
dit offici era dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, que·u rebrà de ses senyories a singular mercè.
E ses senyories respongueren que, sens prejudici de la causa que lo procurador fiscal del General aporta contra lo mateix offici, pretenent ésser devolut al consistori, y ab què dit offici sie
dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, y ab què dit Bonastre no sia debitor al General y no sia ni stiga querelat en la visita corrent, admetan la dita renunciació, si y en quant
poden y per capítols de Cort los és lícit y
permès, y ab las dalt ditas protestas, y no altrament. Prsents per testimonis Sebastià Hugo,
peller, y Montserrat Albià, passamaner, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, precehint orde donat de
paraula per los molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, ab intervenció dels
senyors oÿdors de comptes, al síndich y scrivà
major del dit General y en exequució del dit
orde, present en açò Joan Pau Bruniquer, scrivà
major del General de Cathalunya, y presents
també per testimonis Narcís Pi y Antich Mas-
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clans, criats del devalla // 305v // anomenat senyor bisbe de Barcelona, en açò cridats y pregats lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del dit General,
constituït personalment devant lo excel·lentíssim senyor don Garci Gil Manrique, bisbe de
Barcelona, personalment trobat dins de una sala
de son palau episcopal de la present ciutat, en
dit nom y per orde dels dits senyors deputats y
oÿdors de comptes del dit General, ha presentat
dit síndich, fet presentar y notificar per dit scrivà
major, al sobreanomenat senyor bisbe de Barcelona una scriptura que·s del tenor següent:
«Excel·lentisiim senyor: Ab altra embaxada,
dias ha, representàrem a vostra excel.ència que
importan al servey de sa magestat, que Déu
guarde, y beneffici de la província que lo reverent Joan Batista Lopez, official y vicari general
de vostra excel·lència, se absentàs del present
Principat. Y suplicarem a vostra excel·lència fos
servit ordenar-le-y, lo que fins vuy no ha obrat
ningun effecte. Y com de la tardança nos conste
un manifest perill, nos ha aparegut de nou, per
segona y última vegada, tornar a suplicar a vostra excel·lència sia servit posar-ho encontinent
en exequució, lo que confiam del bon zel de
vostra excel·lència. Protestant, en cas no·s fassa,
que qualsevols inconvenients y danys succehescan no seran per nostra culpa, pus, per lo càrrech tenim, sols nos toca, per lo bé públich, representar-ho a vostra excel·lència perquè hi
pose lo degut remey».

nir conferència ab ses senyories per negocis y affers de la província.
306v

Diumenge, a XX. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors consellers, senyor governador y senyor de Argenson,
per tractar cosas concernents lo benefici públich
de la província.
307r

Diumenge, a XIII. En aquest die, de matí, vingueren en lo consistori de ses senyories los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
spectable governador de Cathalunya y senyor
de Argenson. Los quals, junts en lo consistori,
tractaren de algunas cosas concernents al benefficii públich de la província.

Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat per a tenir conferència ab
los senyors consellers per negocis del Principat.
Divendres, a XXV. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors consellers, governador y senyor de Argenson, // 307v
// per tenir conferència per negocis de la guerra
y procurar invadir lo pas del exèrcit enemich,
que des de Taragona vol anar a socórrer la vila
de Perpinyà.
Disabte, a XXVI. En aquest die ses senyories anaren en casa de la ciutat per a tenir conferència ab
los senyors consellers, per cosas concernents a la
guerra.
Diumenge, a XXVII. En aquest die vingueren los
senyors consellers y senyor de Argenson a tenir conferència ab ses senyories per cosas de la
guerra.

La qual scriptura, com és dit, presentada, legida
y notificada, y còpia de aquella entregada y dexada en mà y poder del dit senyor bisbe, sa excel·lència, responent a la notificació d’ella, ha
dit que·s reservava lo termini de dret per a
respòndrer. De les quals coses axí fetas, lo dit
síndich, en dit nom, ha demanat y request ne
fos lleva<n>t lo present acte.
306r

Dissabte, a XVIIII. En aquest die los senyors deputats anaren, consistorialemnt, en casa de la
ciutat per tenir conferència ab los senyors consellers per negocis de la província.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die, en la matinada,
Monyuhich assenyalà armada de vaxells y galeras de ponent, y descuberta fou nostra armada,
que venia de córrer las costas de ponent y islas
de Mallorca y Manorca, y no havia poguda trobar la del enemich, que tota estava destrosada, y
lansà fondo devant la present ciutat.
308r

En aquest mateix die, en la tarda, dits senyors
deputats anaren en casa de la present ciutat per
a tenir conferència ab los senyors consellers.
Dimars, a XV. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los molt il·lustres
senyors consellers, en forma de ciutat, per a tea. a continuació ratllat scrit.
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Dimars, a XXVIIII. En aquest die, constituït personalment en la scrivania major del General,
mossèn Diego Monfar y Sorts, archiver del archiu real y scrivà de manament del rey nostre
senyor, lo qual ha firmada àpocha a dits senyors
deputats de tres llibres recòndits en dita scrivania major, intitulats ço és, lo hu Itinerum locumtenentia, 13, annorum 1639 y 1640, altre
[...]marum obligacionum, 19, annorum 1638
usque 1640, y altre Itinerum locumtenentia, 14,
annorum 1639 y 1640. Los quals, en temps que
los senyors deputats governaven la província,
foren apresos de casa del secretari Miquel Perez,
que fou del rey de Castella, attès que aquelles
no feyen per lo General y havien de estar recòndits en lo archiu real, rebuts en presència de no-

portància, sinó sols en que sa magestat no ha jurat encara personalment en la present ciutat de
Barcelona. Però las causas són tant urgents y
notòrias que han impedit sa real vinguda, axí de
falta de salut com altrament, que apar donan
occasió en no haver de reparar en ninguna cosa.

tari i testimonis. Presents per testimonis Miquel
Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans
de Barcelona.
Dijous, a XXXI. En aquest die se tingué junta de
brassosa en la // 308v // present casa, cridats del
die de aÿr, en la qual entrevingueren les persones dels tres estamets següents, ço és:

Y en aquesta conformitat, lo savi consell de
Cent, qui per rahó de son privilegi té tan gran
interés, lo die de aÿr deliberà la assistència dels
molt il·lustres senyors consellers fahedora al jurament de dit senyor mariscal. Per ço, proposam a vostra senyoria aquest fet, per a que sien
servits aconsellar-nos lo quea // 316r // devem
fer acerca d’ell, perquè ab son bon consell pugam acertar al servey de sa magestat y benefici
d’esta província».

Per lo estament ecclesiàstich los senyors fra Joseph Porrassa, abat de Arles; lo doctor Joseph
Hierònym Besora, canonge de Leyda; lo doctor
Francesch Puig, ardiaca major y canonge de
Tortosa; fra Joseph Sastra, almoyner de Sanct
Pere de Roda; fra Antoni Pou, sacristà de Sant
Pau del Camp; lo doctor Diego Palau, canonge
de Vich; don Francisco Uluja, degà y canonge
de Lleyda. Per lo estament militar los senyors
Domingo Moradell, protector del molt il·lustre
bras militar; don Joan de Peguera; Hierònym
de Calders, senyor de Santa Fe; don Phelip Ferreras; Joan de Claret y Uluja; don Andreu
Blan; Sebastià de Miralles; don Joan Blanes;
don Fernando Fivaller; Hierònym Cornet; Pere
Joan de Puigvert; Martí Joan de Malla; Francesch de Santmartí; Nuri Joan de Vergós; //
309r // don Jayme Descallar; don Phelip Roger;
Joseph de Olsina; Dimas Pobla; Melchior Granollachs; Francisco Garau; Joan Jaffi de Ferrer;
Pau Ferran; don Anton de Aragall; don Francisco Cartellà; Pau Astor; Pere Pau Ribas; Luys
Llull y de Boxadors; don Jaume Falcó; Francesch Puigjaner; Ramon Castelló; Joseph Jover;
Joan Francesch Despujol; don Francesch Sala;
Francesch Xammar y Joan Carreras. Per lo estament real los senyors conseller en cap mossèn
Jacinto Fàbregues; Diego Bisbe Vidal; Agustí
Dalmau; // 309v // Sebastià de Miralles; Joseph
Massana; Antoni Saguí; Joseph de Urrea; Joseph Miquel Quintana y mossèn Gismundo
Boffill.

Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller en cap se alsà, prenent còpia de
la dita proposició y demés papers y cartas en ella
mencionats, y se’n anà en casa de la ciutat per a
consultar aquella ab los demés senyors consellers. Y al cap de una estona, tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual
fonch llegit en presència de dits brassos. Los
quals, aconsellaren a ses senyories que se admetés lo privilegi de lochtinent y capità general del
present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, fet per sa magestat christianíssima, que Déu guarde, en favor del excellentíssim senyor mariscal de la Mota Houdencour, attès aquell ve despatxat ab las clàusulas
ordinàrias y en semblants privilegis posar acostumades, com ho han referit los assesors y advocat fiscal de sa senyoria.
Y que al jurament que ha de prestar dit excel·lentíssim senyor mariscal de la Mota assistesca lo síndich del General de Cathalunya, y fassa
las protestas acostumades, y altres que aparexerà convenir de parer de dits assessors y advocat fiscal. Y que ses senyories sien servits procurar, ab los medis més convenients y possibles,
que sa magestat honre aquesta ciutat ab sa real
presència lo més prest que sia possible.

Als quals, fonch per ses senyories, parlant lo
senyor deputa ecclesiàstich, feta la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor: La magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, ab sa real carta,
dada en Lió a set del corrent mes de juliol, nos
fa a saber com ha anomenat en son lochtinent y
capità general del present Principat y comtats al
senyor mariscal de la Motte Houdencour. Y havem també rebut cartas de dit senyor mariscal
que, juntament ab la de sa magestat, se llegirà a
vostra senyoria, enviant-nos lo privilegi per a
poder prestar lo sòlit jurament. Lo qual, mirat
per nostres magnífichs assessors y advocat fiscal,
no han trobat en què reparar que sia cosa de im-

Agost MDCXXXXII
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Disabte, a II. En aquest die ses senyories anaren,
consistorialment, en casa de la ciutat per tenir
conferència ab los senyors consellers, per negocis y afers de la província.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
la present casa los senyors consellers, senyor governador y senyor de Argenson, los quals tina. a continuació dues cartes amb les seves traducions, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs. 2042 i 2043.

a. a continuació ratllat generals.
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cacionis et aprehensionis, facte in favorem dicti
Generalis, de universis bonis illius, qui in his successit et succedit prenominatis magnificis Joannis
Magarola, utrisque juris doctoris, et domine Hieronyme Magarola et Citrara, conjugibus.

gueren conferència de cosas concernents lo beneffici comú de la província.
Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories, consistorialment, anaren en casa de la ciutat per a
tenir conferència ab los senyors consellers per
negocis de la província.
317r

Qui dicto nomine firmarunt predictum instrumentum et contenta in eodem dominii racioni,
juribus tamen suarum dominacionum nomine
iam dicto et suorum successorum et censibus decursis et laudemiis forsan debitis, in omnibus
semper salvis. Quam firmam fecerunt sue dominaciones in manu et posse Joannis Pauli Bruniquer, scribe majoris Generalis Cathalonie infrascripti. Barcinone die nona mensis augusti, anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo //
318r // quadragessimo secundo. Presentibus pro
testibus magnifico Josepho Piella, utrisque juris
doctore, et Josepho Codino, pentinerio, civibus
Barcinone».

Divendres, a VIII. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los senyors consellers, per a tenir conferència ab ses senyories per
negocis de la província.
En aquest mateix die manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General, continuàs en lo
present dietari lo acte devall scrit.
En aquest die los senyors deputats fermaren
acte de ferma, per rahó de senyoria, en lo acte
de venda avall mencionada, en la forma que·s
segueix:
318v

«Incalce vendicionis facte et firmate per Hieronymum Forment, passamanerium, civem Barcinone, Antonio Joanni Lassus, pentinerio, civi Barcinone, de quadam botigia scita Barcinone in
vico de la Argentaria, que tenetur per magnificum Michaelem Joannem Magarola, utrisque
juris doctor, et domine Hieronyma Magarola et
Citrara, conjugibus. Cuius quidem Michaelis Joannis Magarola bona et jura universa fuerunt et
sunt confiscate per Generale Cathalonie, et sich,
// 317v // census annus 18 libre, qui per eum recipitur super dictis domibus, in dominacione media, sub alodio admodum illustrium dominorum
consiliariorum Barcinone, uti administratorum
causa pia instituta per Constanciam Despla, ad
censum sex librarum, pro cum clausula laycorum
pro laudimio prout hac et alia lacius enarrantur
in dicta vendicione, firmata die 9 julii 1642, penes Franciscum Hieronymum Vidal, notarium
publicum Barcinone. Est continuatum instrumentum firme dominii racione sub huiusmodi
tenoris:
Sig(+)na nostrum domini Bernardi de Cardona,
archidiaconi maioris et canonici Ecclesie Gerunde, et Hieronymi Pastor, utrisque juris doctoris,
civis honorati Illerde, deputatorum trienni currentis Generalis Cathalonie unacum admodum
illustri domino Francisco Sala, domicello, Barcinone domiciliato, infirmo, et Francisci Gerona,
utrisque juris doctoris, canonici Illerdensis, Joannis de Amigant, domicelli, Minorisse domiciliati,
et Josephi Ferrer, utrisque juris doctoris, civis
Barcinone, auditorum compotorum dicti Generalis, et eo nomine habentium et possidentium
bona omnia et jura magnifici Michaelis Joannis
Magarola, utrisque juris doctoris, olim regentis
regiam Cancellariam Cathalonie in [...] confis1264

Dijous, a XIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats, mossèn Francesc Descallar, sobrecullidor del General de les parts de levant, li
fonch presentada, de manament de ses senyories, la scriptura infrascrita y donada còpia de
aquella, després de ésser-li estada legida per lo
scrivà major del General, la qual és del tenor següent:
«Ab lo capítol 91 de las Corts de l’any 1599,
està ordenat que los sobrecullidors del General
hagen de anar quatre vegades lo any a col·lectar
los drets del General, y donant forma a la exequució de dit capítol, la visita del trienni 1632,
feta en lo any 1635, trobant enderrerides moltes terces que no s’eren col·lectades per los sobrecullidors, ab sentència proferida als 14 de
juny 1636, sobre la querela de número 42, se
mana a vostra mercè, com a sobrecullidor del
General de la part de levant, que, de aleshores al
devant, quinse dies aprés de ésser cayguda la
terça, se hage de conferir en nostre consistori
per a que se despatxe ab la forma acostumada lo
llibre de la Creueta, per a que partesca per sa
col·lecta. Prefigint per fer estes diligències lo
termini de vint dies aprés de ser cayguda la
terça, sots pena de suspensió de son offici per
temps de un any.
La qual sentència fou a vostra mercè notificada
y, sibé es podria procehir a suspèndrer a vostra
mercè, com ab dita sentència se mana, per faltar
a col·lectar-se las terçes de octubre, novembre y
dezembre 1641; janer, febrer y mars; abril,
maig y juny 1642, ab tot, volent // 319r // usar
ab vostra mercè clemència, y per ço, ab la present scriptura, li notifican la dita sentència y la
pena d’ella, manant-i que dins de sis dies partes-

ca a sobrecol·lectar ditas terças. Altrament, procehirem al que de justícia devem y tenen obligació, y que la present scriptura sia continuada en
dietari ».
E a 19 del mateix mes y any sobredit fonch,
semblantment, en la mateixa forma sobredita,
presentada la preinserta scriptura a Onoffre
Massanes, mercader, sobrecullidor del General
en la part de ponent, al qual fonch donada còpia
de aquella.
319v
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Dimars, a XVIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de se senyories lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y
present casa de la Deputació, en lo consistori de
se senyories, com mossèn Francesch Descallar y
Surribas, donsell, sobrecullidor del General de
la part de levant, ha comptat y pagat la terça juliol, agost y setembre 1640, axí compte ordinari com de guerra, accepta lo llibre de la taula de
la Bisbal, y faltan ajustar los llibres de la vila de
Perpinyà, que van per compte de Joseph Pasqual, receptor del General de dita vila de Perpinyà, attès que diu entén ser cobrador. La qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí. notaris.
En aquest die, constituït(s) personalment en lo
consistori de ses senyories los jurats de la vila de
Martorell, los quals presentaren a ses senyories
un manament que, a instància de Francesch de
Jamant, lochtinent en lo offici de mestre racional, los era estat presentat, suplicant a ses senyories fossen servits oposar-se al contengut en dit
manament per <a> contrafer-se ab aquell als
pactes firmats entre la província y sa magestat.
Lo qual manament, fonch entregat en mà dels
magnífichs assessors del General per a que, juntament ab lo magnífich advocat fiscal de aquell,
mirassen lo contengut en dit manament y si la
matèria de aquell encontra ab ningú de dits pactes. Lo qual, aprés de mirat y sensurat per dits
magnífichs assessors y advocat fiscal, feren un
vot en scrits sobre lo contingut y manat, ab dit
manament, a dits jurats de Martorell, lo qual
donaren y entregaren a ses senyories en lur consistori. Y aprés de legit aquell per lo scrivà major
del General, manaren fos continuat en lo present dietari, juntament ab dit manament, lo
qual és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats acerca de un paper o manament
estampat, despedit en Barcelona a vint y nou de
juliol mil sis-cents quaranta-y-dos, que té la
subscripció següent, «Francesch de Tamarit, //
320v // lochtinent en lo offici de mestre racio1265

nal», y va dirigit als jurats de la vila de Martorell,
dient que se’ls notifica que donen compte del
dret del pontatge de aquella vila, des de 15 de
janer 1638 fins dita jornada de vint y nou de juliol, és a saber, si dita scriptura encontra ab las
constitucions de Cathalunya y ab los pactes fets
ab sa magestat.
Vist dit paper, vists los dits pactes, attès que en
los capítols de aquells està expressament convingut y sa magestat té promès que no demanarà ni pretendrà, en manera alguna, cobrar de
las universitats y altres qualsevols lo que per
rahó de imposicions havian exhigit, ni de
aquells se demanarà compte y rahó, encara que
fos ab motiu de saber en què se són convertidas,
tant larga y extensament comse podria pensar.
Y lo dit paper conté que los de Martorell vingan
a donar comptes del que se ha exigit del dret del
pont, que és mera imposició. Però los assessors
y advocat fiscal del General són de vot y parer
que ab dita scriptura se ha contrafet al dit capítol quint dels pactes convinguts ab sa magestat.
A la qual contrafacció tenen obligació los senyors deputats, per rahó de sos officis, opposarse, per los remeys acostumats, fins obtenir revocació de aquella salvo et cetera. Fontanella,
assessor. Joseph de Amigant. Tristany, fisci Generalis advocatus».
«Als jurats de la vila de Martorell.
Sequitur mandatum.
Per quant lo offici de mestre racional de la casa
y cort del rey nostre senyor està ubert y aparellat
per a rèbrer ya // 323r // y examinar los comptes
dels officials reals triennals y altres que tenen
obligació de donar-lo en dit offici, se notifica a
vostres mercès que donen compte del dret de
pontatge de aqueixa vila, des de quinse de janer
1638 fins la present jornada. Que dins deu dies
de la notificació de la present en avant comptadors, hage de presentar, en dit offici, sos comptes, ab procura bastant y ab los recaptes seran
menester per a examinar aquells. Altrament,
passat dit termini, se procehirà contra los renitents, conforme de justícia y styl de dit offici
serà trobat fahedor. Dada en Barcelona a 29 de
juliol de 1642. Francesch de Tamarit, lochtinent en lo offici de mestre racional».
Encontinent que ses senyories tingueren dit vot
fet per dits magnífichs assessors, ordenaren a
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 7, pàg. 2043.
També a continuació: TAMARIT. [Notificació del dret de
pontatge]. Barcelona. 1642, 1 full. (ACA, Generalitat, Dietari, N-47, entre els ff. 320v i 323r).
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dits asessors formassen una scriptura o requesta,
y que aquella, encontinent, fos presentada, a
instància del síndich del General, al il·lustre
Francesch de Tamarit, lochtinent de mestre racional, a instància del qual era estat presentat dit
manament. Lo qual, li fonch presentat ab la forma següent:
«En dit die, constituït personalment mossèn
Agustí Dalmau, síndich del General de Cathalunya, juntament ab mi, Joan Pau Bruniquer,
scrivà major del dit General, devant lo il·lustre
senyor Francesch de Tamarit, lochtinent de
mestre racional en lo present principat de Cathalunya, // 323v // personalment trobat en sa
casa, que habita en Barcelona, cerca la davallada
de Sant Miquel, y presents en allò per testimonis mossèn Bernat Jover, prevere, benefficiat en
la Seu de Barcelona, y Joseph Major, sastre, ciutadà de Barcelona, lo dit mossèn Agustí Dalmau, síndich, presentà e o per mi, dit scrivà major, féu presentar al dit senyor Francesch de
Tamarit, lochtinent de mestre racional predit,
una scriptura del tenor següent:
«Il·lustre senyor: de part de vostra mercè, com a
lochtinent de mestre racional, és estat presentat
un manament als jurats de la vila de Martorell,
despedit en lo offici a vint y nou de juliol 1642,
contenint que, dins deu dies, donen compte del
dret del pontatge de la vila, des de 15 de janer
1638 fins a la presenta jornada. De què los molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalnya, a qui toca per rahó de son offici mirar
per la observança de las generals constitucions
de Cathalunya y dels pactes ab sa magestat christianíssima, senyor nostre, que Déu guarde,
convinguts y concordats, han fet y fan molta
maravella per vèurer que, ab dit manament, se
ha contrafet y contrafà directament al capítol 5
de dits pactes, havent tant poch que són firmats,
y de què tots los del present Principat tenen
tant fresca memòria.
Per ço, Agustí Dalmau, síndich del General de
Cathalunya, per lo interés públich, a vostra
mercè notifica dita clara y patent contrafacció, y
requereix sia servit voler revocar de prompte dit
manament, ab tot lo que de aquell se ha seguit.
Altrament, protesta, en dit nom, de la pena o
pen[...], // 324r // de las constitucions, de la observança y de tot lo demés lícit y permès de protestar. Requirens et cetera».
La qual scriptura, presentada y llegida, y dada
còpia de aquella al dit senyor Francesch de Tamarit y per sa mercè presa y acceptada, encontinent, dit senyor Francesch de Tamarit respona. present interlineat.
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gué a la presentació de dita scriptura y a son tenor que·s retenia lo termini de dret per a respòndrer. De las quals cosas, axí fetas, lo dit Dalmau, síndich, instà y requerí ne fos llevat lo
present acte per mi, dit Bruniquer, escrivà major predit.
E aprés, als vint y tres del mateix mes de agost
del any sobredit, Jacinto Margenet, parayre, ciutadà de Barcelona, com a procurador del dit senyor Francesch de Tamarit, lochtinent en lo offici de mestre racional, com de sa procura consta
ab acte rebut en lo propdit die, en poder de
Francesch Armant, notari, ciutadà de Barcelona,
en dit nom constituït personalment devant de
mi, dit Joan Pau Bruniquer, scrivà major del dit
General, en mà pròpria casa, què habito en Barcelona, en lo carrer de la Porta Ferrissa, y presents en assò per testimonis Francesch Bosch,
notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym Barrilles, pintor, ciutadà de Barcelona, volent en
lo nom de procurador sobredit, segons dix,
respòndrer per son principal a la scriptura preinserta del sobrenomenat síndich del General, me
donà y entregà, en presència de dits testimonis,
un(a) altra scriptura que aportava.
La qual, presa y llegida // 324v // per mi, dit
scrivà major, en presència de dits testimonis, me
requerí levàs acte del entrego o presentació de
dita scriptura, y que la insertàs e continuàs al
peu de la preinsertada desobre, y que, en manera alguna, no donàs còpia de aquella sens aquesta que per ell, en dit nom, fonch y és estada entregada, la qual és del tenor següent:
«Responent Francesch de Tamarit, lochtinent
de mestre racional, a una scriptura a ell presentada per Agustí Dalmau, síndich del General de
Cathalunya, a ocasió de una carta de avís enviada als jurats de la vila de Martorell perquè, dins
deu dies, donassen compte del dret del pontatge, des de quinse de janer mil sis-cents trenta-yvuit fins lo die de la data de dita carta, pretenent
que ab ella se ha contrafet al capítol quint dels
pactes concordats ab sa magestat, que Déu
guarde, diu que dita carta no és ni·s pot anomenar manament, com se anomena en dita scriptura, sinó solament una simple carta de avís, perquè no està segellada ni registrada, ni fonch
enviada per porter, conforme se acostuma fer en
tots los manaments se despedexen en lo offici
de mestre racional, y és sobre matèria de pontatges, que no està literalment expressada ab
dits pactes.
Y si bé estas y altras rahons li podrian donar occasió de dubtar, ab tot, perquè en ningun temps
se puga dir que la primera constafacció se és
pretesa contra qui tota la vida és estat lo major

defensor dels drets de la pàtria, se és opposat a
las contrafaccions de aquells, exposant-se a tant
grans perills, com és notoria, // 325r // havent
acudit en lo offici de mestre racional lo síndich
de la vila de Martorell a opposar de dit pacte, li
offerí que no passaria avant en lo contingut en
dita carta, com, en effecte ho manà sobresèurer
encontinent. Y lo mateix offerí al síndich del
General antes de presentar-li dita scriptura, de
què podia restar satisfet dit síndich, com ho
restà lo de Martorell, perquè no havent-hi còpia
en lo offici, no era necessaria revocació.
Més, ab tot, per donar entera satisfacció a dit
síndich del General, zelant la observació dels
dits pactes, revoca y vol haver per revocada la
dita carta de avís y tot lo que d’ella se pot haver
seguit. Y donant las presents per respostas, requereix que, sens ellas, no sie donat còpia de la
sobredita scriptura. Requirens et cetera».
Diumenge, a XXIIII. Vigília de sant Luýs, rey de
França.
325v

En aquest die, la ciutat de Barcelona manà fer
cridas, per los lochs acostumats de dita ciutat,
manant a tots los ciutadans colguessen la festa
del gloriós sant Luýs rey de França. Y manà, al
vespre, tocades les oracions, se disparàs la artilleria, en regosijo de dita festa.
Fa’s nota que la armada naval de sa magestat havia molt temps que estava devant d’esta ciutat,
que consistia ab sinquanta-vuit naus y vint-yduas galeras, totes ben armades. Feren alimaries
y dispa(ra)ren la artilelria y moscateria, que fonch
cosa que los natsb no havian may vist tal cosa.
Dilluns, a XXV. Festa de sanct Luys. En aquest
die las galeras y vaxells posaren flàmulas y gallaracts, y al que foren las deu horas de la matinada, se mogué lo vent Laveig, que havia més de
quinse dies que, tenint avís nostra armada que
la del enemich era en lo port de Roses, may era
poguda partir, per haver fet sempre levants, y
tansolament en aquella hora se mogué lo dit
vent Laveig. Y encontinent, feren vela per a Roses, y quant fou arribada, ja la del enemich se’n
era anada, y tantsolament hi havia quatre vaxells
rodons, los quals foren presos sens costar ninguna vida, perquè, vehent-se circuïts de nostra
armada, sens pelear se rendiren.
Dimars, a XXVI. En aquest die reberen ses senyories en lur consistori, // 326r // de part del
molt il·lustre bras militar, per medi de mossèn
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2044.
b. a continuació ratllat havian.
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Luys Miralles, donsell, síndich de dit molt il·lustre bras, lo qual explicà de paraula y aprés donà
en scrits, del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Per part del bras militar
se suplica a la magestat christianíssima del rey
nostre senyor, que Déu guarde, que fos de son
real servey interposar sa auctoritat perquè les
comandas y officis y segrests de la religió del
Hospital de Sanct Joan de Hierusalem, en lo
principat de Cathalunya, fossen sols donats y
conferits als cathalans y no a altres. Al que sa
magestat se ha servit respòndrer, segons un paper que lo senyor de Argenson à donat a dit
bras, i que tindrà la mà per est article al que·s
desija, al que assò no sia contrari a les constitucions del orde de Malta.
Y com lo contingut en dita demanda no sia prejudici algú de dita religió, attinenet que los
drets de aquella, axí de responsions y spolis com
altres, sempre li han de restar salves y, altrament, tinga respecte al bé y utilitat no sols de sa
magestat sinó també de tot lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, perquè és contra tot dret y rahó que los aragonesos, valencians y malloquins, que vuy tenen las
armas contra las de sa magestat y contra dits
Principat y comtats, tingan preceptorias o comandas dins dit Principat y reban las rendas,
fruyts y emoluments de aquelles. Y sia també
cosa posada en rahó forçosa y precissament necessària y conforme a dret, que havent-hi mutació en alguna província a la qual se estén dita religió, le-y hage també en las cosas de dita
religió, en respecte de dita província, com se
confirma ab lo que·s féu quant los reys de Castella prengueren lo regne de Navarra.
Perquè abans, los cavallers // 326v // de dita religió que eren naturals de Navarra, eran de la lengua de la Prohensa y tenian cabiments en la
Prohensa. Y aprés foren saparats de dita llengua
y agregats a la llengua de Aragó, y ordenat que
no tinguessen cabiments en la Prohensa y que
restassen en las comandas que tenian en Navarra. Per ço, y altrament, lo dit bras militar suplica a vostra senyoria, a qui directament toca instar la conservació dels drets d’esta província y
dels singulars de aquella, se servesca de scríurer
al dit christianíssim rey, nostre senyor, suplicant-li sia de son real servey intercedir ab sa Santedat que mane al gran mestre de dita religió
que encontinent fassa [...]ció de totes les comandas y dignitats que vuy possehexen aragonesos, valencians y mallorquins dins lo dit Principat de Cathalunya, y aquellas se provehescan
en favor de cathalans originaris y nadius de dits
Principat y comtats, donant y despedint, en la
forma acostumada, las bulles, axí de cabiments

[ 1642 ]

[ 1642 ]
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com de milloraments y grans ereus, en favor de
dits cathalans. Y que de las ballias de Miravet,
que són dins los llímits d’est principat de Cathalunya, fassan un balliatge, y aquell done y provehesca en favor de cavaller cathalà del hàbit, a
aquell que, per sa ansianitat tocarà, donant bulles, ab la deguda y acostumada forma, per a que
lo balliatge de Mallorca reste per los mallorquins y que se amplie la administració, jurisdició y àmbit del prior de Cathalunya per totes les
dites comandes que són dins dit Primncipat y
comtats, sien admesos a la llengua de la Prohensa. No entenent que, per assò, tingan ni pugan
tenir cabiments en dita Prohensa, ni que los cavallers de dita Prohensa tingan ni pugan tenir
cabiments en lo dit Principat y comtats.

quinta y última, sots lo títol «Que los estrangers
no pugan tenir benefficis». Y que, ab estos medis, se ha de esperar se alcansarà que las sobreditas cosas se disposen y assenten com és just y
rahó, y és convenient al servey de sa magestat y
al bé públich d’esta província, que lo dit bras
militar, per lo que particularment en assò interessa, ho tindrà a singular mersè, offerint sempre en obrar, en lo que sia servey de vostra senyoria, conforme té acostumat».

Suplicant també a sa magestat que, per aquestos
effectes, // 327r // se servesca manar a son embaxador en Roma se despachen los òrdens convenients, letres o altres manaments oportuns. Y
també suplica dit bras militar a vostra senyoria
que sia servit suplicar al excel·lentísssim lochtinent y capità general de sa magestaat en lo present Principat y als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat que sia de lur servey
scríurer a sa magestat per los mateixos effectes,
en conformitat de vostra senyoria. Suplicant,
juntament, a dit excel·lentíssim lochtinent y capità general que, fins a tant, sobre les dites coses, sia degudament provehit y ordenat, sia de
mersè sua prohibir, inhibir y manar que no sia
donada pocessió a algun cavaller de dita religió
que no sia nadiu y originari del dits Principat y
comtats, de preceptoria o comanda dins Principat, y que, per assò, no sian concentidas ni otorgades executòrias ni altres provissions. Y que si
a cas lo mestre de dita religió posa saguestre en
los fruyts de las ditas comandas són dins dit
Principat, que tals seguestres no sian admesos,
sinó en cas que cavaller de dita religió nadiu y
originari dels dit Principat y comtats fos provehit de tal comanda o lo següestre fos posat en
favor sua, y per dar los fruyts en aquell y no a altri. Y que lo dit seguestre no gose ni presumesca
acceptar aquell sense tràurer primer exequutorials de la real Cancilleria de Cathalunya, de lo
qual hage de fer ostensió a las universitats de
dita comanda. Y sens dits executorials, los vasalls no paguen ni pugan pagar rendes algunas,
sots pena de mil ducats dels bens de dita universitat, exhigidors sens remissió alguna. Ans, en
tal cas, se hagen de retenir las rendas vers si, y en
cosa alguna no obehir lo dit seguestre ni altra
persona sense dits executorials.

En aquest mateix die, constituït personalment
en la scrivania major del dit General, mossèn
Francesch Fitor, procurador fiscal del General,
hont se trobava mossèn Gismundo Boffill, notari, ajudant tercer del scrivà major, al qual, a
instància de dit procurador fiscal, fou per mi,
Miquel Marquès, notari, com a substitut de
mossèn Joan Pau Bruniquer, scrivà major y secretari del dit General, presentada a dit mossèn
Gismundo Boffill la scriptura del tenor següent:

De les quals penas, sian fetas duas parts. La una,
adquisidora al official exequutant, y la altra, al
General de Cathalunya, observant en assò lo
que està disposat per las constitucions segona,
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A la qual embaxada, respongueren ses senyories
que mirarien lo paper ab molta attenció, y que
en tot desijavan donar gust al molt il·lustre bras
militar, y que·n tornarian resposta a dit molt
il·lustre bras militar de la resolució se pendria.

«Ab la visita últimament feta del General de
Cathalunya y ab la sentència en aquella proferida sobre la querela de número 72, feta contra
los deputats y oÿdors del General // 328r // del
trienni pròxim passat, assessors, advocat fiscal y
procurador fiscal, acerca de la prosequució de
les causes que estaven vertents en la casa de la
Deputació sobre dels officis dels regent los
comptes, exactor, offici dels ploms, ajudant del
racional y comprovador de les bolles, se ha manat al dit procurador fiscal continui ditas causas,
de tal manera que dins un any estiguen finides.
Y si los processos de elles no·s trobassen, se fessen de nou dites causes.
Y com Francesch Fitor, procurador fiscal desije
obtemperar a dita sentència, y li falta, per avuy,
los processos que·s portaven en lo conisistori de
ses senyories sobre dels officis de exactor, regent los comptes y dels ploms, los quals, havent-los demant a vostra mercè, com a regent
los processos de la present casa, no·ls hi ha donats, ni menos los trellats, per ço, dit Francesch
Fitor, ab los presents scrits, requereix a vostra
mercè y interepel·le que, encontinent, li done y
lliure los dits processos, per a poder-los comunicar al advocat fiscal, al manco los trellats. Altrament, en cas de recusació, lo que no creu,
protesta de sas diligèncias, y de tot lo demès, de
dret, lícit y permès de protestar. Requirens vos
notarium et cetera».

Al que dit Boffill respongué que la tenia per llegida, y que se aturava lo temps de la constitució
per a respondre. De quibus et cetera. Presents per
testimonis Montserarat Albià, passamaner, y
Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
E aprés, als vint y vuit de dits mes y any, constituït personalment en dita scrivania major, lo dit
mossèn Gismundo // 328v // donà y entregà a
mi, dit Miquel Marquès, notari, un paper dient
era la resposta feya a la scriptura que, a vint-y-sis
del corrent, li fonch presentada a instància del
procurador fiscal del General, requerint-me que
aquella continuàs al peu de la dita scriptura, y
que de la una sens l’altra no·n fos donada còpia,
y (és) del tenor següent:
«Responent Gismundo Boffill, notari, ciutadà
honrat de Barceelona, ajudant tercer de la scrivania major del General de Cathalunya, a una
scriptura, a ell presentada a vint-y-sis de agost
1642, instant Francesch Fitor, procurador fiscal
del dit General, diu y respon que ha sercat, una
y moltas vegades, los armaris de son aposento, a
hont té recòndits los originals processos fulminats devant lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats y los trellats té en aquells, y no ha
trobat los processos y trellats continuats en dita
scriptura, ni may ha sentit, de son temps, haverhi en dita sa scrivania tals processos ni trallats,
donant las presents per resposta. Requirens et
cetera que de la dita scriptura no·n done còpia
sens inserta de las presents respostas. Presents
per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y
Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona».
Dimecres, a XXVII. En aquest die vingueren en
lo consistori de ses senyories los molt il·lustres
senyors consellers, per a tenir conferència ab los
senyors deputats y junta del batalló, per a negocis y affers de la província.

Setembre MDCXXXXII
329v

En aquest die, en la matinada, tornà la armada
de galeras y naus del rey, nostre senyor, la qual
venia de la vista de Rosas, hont havia presas
quatre naus que havian descarregats bastiments
en Rosas, hi·s rendiren sens pelear.
Dimars, a II. En aquest die vingueren en lo consistori de ses senyories lo noble don Nuri Sorribes, procurador fiscal de la visita dels seputats y
oÿdors y demés officials del General del trienni
pròxim passat, en companyia de Joan Serra, notari públich de Barcelona y scrivà major de la
dita visita. Los quals, de part de la dita visita y
molt il·lusttres senyors visitadors de aquella,
presentaren a ses senyories un memorial o sum1269

mari de sentèncias fetas y promulgadas per dits
senyors visitadors contra los officials y ministres
del dit General del trienni 1638, comensada en
lo any 1641, y fetas y promulgadas en lo any
1642, a fi y effecte que ses senyories se servescan executar ditas sentèncias, conforme està
contingut en dit memorial o summari, juntamenta un libre intitulat Dietari de la visita,
trienni 1638, feta en lo any 1642; y altre llibre
intitulat Sentèncias y decrets de execució de la
visita del General de Cathalunya, feta en lo
trienni 1638, en lo Any 1642, y axí bé lo procés
de dita visita. E ses senyories han respost que
acceptaven lo dit memorial, llibres yb // 340r //
procés, y que farian lo que serian tinguts y obligats per rahó de sos officis, en conformitat y
exequució dels capítols y actes de Cort, usos,
pràtigues, styls y observanças del dit General.
Y aprés de poch, essent ja fora del dit consistori
los officials de la dita visita, ses senyories manaren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
continuàs en lo present dietari lo dit summari e
o memorial de las ditas sentèncias de la dita visita, y que comunicàs aquell al magnífich racional
de la present casa per a quèc constituís y contituesca en llibre de Values debitors al dit General
las personas condempnades per dita visita, las
quantitats en las quals respective són condempnades segons lo dit memorial o summari. Lo
qual memorial yo, dit scrivà major, he cusit en lo
present dietari que és del tenor següent: «Memorial de las quantitats que les persones avall
scrites et cetera». Consuatur prout est signatum
littera A. Y que los demés llibres y procés de visita recondís y guardàs, ab la forma y de la mateixa
manera estan recóndits y guardats los demés
processos y llibres fets ab les visites atressades.
Dimecres, a III. En aquest die , en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories los
molt il·lustres senyors consellers y lo senyor de
Argenson, los quals tractaren dels negocis de la
província. // 340v // Y lo senyor de Argenson,
aprés de haver tractat dels negocis de la província, digué a ses senyories com lo excel·lentíssim
senyor duch de Luy y senyor de la Mallareya li
havia enviat còpia dels pactes fets y firmats ab
los soldats castellans scitiats per lo exèrcit del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, per a que
se alegrassen de tant bona nova. Y axí ses senyories, ab molt agran alegria y regosijo, prengueren la còpia de dits pactes y maneren fos continuada en lo present dietari, per a que in
futurum conste als esdevenidors cathalans del
a. a continuació repetit juntament.
b. a continuació quatre memorials, transcrits a l’Apèndix 7,
pàgs. 2044 -2051.
c. a continuació ratllat per a què.
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rendiment de la dita plassaa, y que may pus se
fien dels castellans. Los quals pactes són del tenor següent:

de sus bienes como les pareciese mejor, y después se
podrán, // 341v // retirar, con passaporte del governador, que se les concederá.

«Artículos concedidos por los senyores mariscales
de Schomberg y de la Melleraye, lugarestinientes
generales del exército del rey, al senyor marqués de
Flores de Avila, governador de la villa y castillo
de Perpiñán, y a su consejo de guerra.

Que se les darán doscientas carretas, o cien cavallos de silla, o mulas para traher los officiales bagages hasta Coliure. Y los dichos cien cavallos
irán por tierra hasta Rosas con quatro rahenes
que se les darán quando saldrán de la villa, dos
de los quales irán por mar con el bagage y enfermos, y los otros dos por tierra con los officiales hasta Rosas. Todos los quales officiales, soldados, sanos y enfermos, irán hasta Tarragona sin
detenerse a Rosas que el tiempo necessario para
sus embarcamientos.

Primeramente, que martes, a nueve dies de setiembre, a ocho de la manñana, el senyor marqués de Flores de Avila y su consejo de guerra, entregaran entre las manos de los señores mariscales
de Francia, o de los que ordenaran, la ciutadella,
castillo y villa de Perpiñán, con toda la artillería
y municiones de guerra que ay de presente, y todo
en buena fe, y que hasta aquel tiempo habrá treguas entre los de la villa y del armada. La qual,
todavía sera rota, para hazer todo género de hostilidad, en caso que el exército de tierra del // 341r
// rey cathólico paraciesse a la vista de la plassa. Y
la capitulación continuará siempre si la plassa no
es socorrida de dos mil hombres de pie y de mil cavallos y de doscientas cargas de víveres en lo dicho
tiempo.

Que los enfermos y desvalidos serán llevados al
puerto de Colliure, a donde se embarcarán con los
víveres necessarios para su sustento durante su
viage, a gastos de su magestad christianíssima, y
dentro de las barcas que seran preparadas para
este effecto, por los quales, el marqués de Flores de
Avila dará passaporte y aseguransa por su buelta.
Assimismo para los cavallos, mulas, carros que
habran sido dados. Y las dichas barcas irán a Tarragona passando por Rosas.
Que podrán levar los papeles pertenencientes al
rey cathólico, excepto los títulos concernientes al
condado de Rossellón, que Antonio de Biu y Rafel
Passeral, Francisco Chayn, que tienen los cargos
del rey cathólico, serán obligados de ir a dar sus
qüentas, a condición que dexarán de las rehenes
para la seguridad de los que no querrán haser el
viage a buen grado.

Que toda la gente de guerra, tanto de cavallería
como de infantería, con todos los cabos, officiales y
criados, de qualquiera qualidad y condición que
sean, saldrán la vida salva, con armas, bagage,
tambores sonando, banderas desplegadas, cuerdas
encendidas por los cabos, balas en boca, seis pieças
de artillería, con las municiones para tirar veinte tiros cada una, y municiones necessarias para
la gente de guerra.
Que saliendo de la plassa, se prohibirá, a pena de
la vida, tanto a los franceses que cathalanes, de
agraviar alguno de dicho presidio, tanto de palabra que de hecho, tanto al salir como por el camino, y por esto effecto todo el exército se ordenará en
batalla.

Y para seguridad del execución de las cosas convenidas, será luego entregado, en manos de los senyores mariscales de Francia, quatro rahenes, que
quedarán hasta el entero cumplimento de dicho
tratado.
342r

Que ninguno de dicho presidio podrá ser detenido
por ningun pretexto que sea, y que no se tocará
ninguna muger, niño, criado, ni otra manera de
ropa, los quales no podran ser visitados. Y podrán
también levar sus cavallos y otras cavalcaduras
que tienen dentro de la villa.
Que todos los naturales moradores de la dicha villa que querrán seguir el dicho presidio y la parte
del rey cathólico, lo podran hazer sin ningún impedimento debaxo las mismas condiciones, y que
los que querrán quedarse dentro de la villa para
dar orden a sus negocios podrán detenerse el espacio de ocho meses, con libertad de venda y disponer
a. a continuació repetit del rendiment de dita plassa.
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Y por lo que es la marcha del presidio, saliendo de
Perpiñán, irá alojar a Elna, a nueve de setiembre
a dies, a Colliure, a onse a Bañuls, dotze a Se[.]ve
y tretse a Rosas.
Que el senyor marqués de Flores de Avila podrá
embiar a Tarragona, con la mayor diligencia
que se podrá, por el camino real para advertir los
generales de su magestad cathólica del presente
tratado, y que quando bolviera no podrá entrar
dentro de la villa. Y en caso que no buelva dentro
del tiempo del presente tratado, no dexará de tener el mismo effecto.
Quando las condiciones del presente tratado seran executadas los rehenes se restituirán de buena
fe, a saber, los franceses a Castellón y los españoles
a Rosas.

Fecho en el Campo delante Perpiñán a 19 de
agosto 1642. Firmado el mariscal de Escomberch.
El mariscal de la Melleraye. El marqués de Flores
de Avila. Don Diego Cavallero. Don Diego Faxardo. Don Joan de Arce».
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories lo molt il·lustre
senyor Vincencio Candioti, tramès ab carta y
commissions del il·lustríssim y reverendíssim
núncio de sa Sanctedat y col·lector general
apostòlich en los regnes de França, lo qual venia
acompanyat de moltas personas ecclesiàstiques
y cavallers. Al qual hisqueren a rèbrer lo senyor
oÿdor ecclesiàstich // 342v // y real, sens massas,
al entrar de la sala dels reys, y los demés consistorials a la porta de la sala del consistori, precehint molt grans demonstracions de voluntat y
alegria. Lo qual estigué assentat a mà dreta del
senyor deputat real y a mà dreta lo senyor oÿdor
ecclesiàstich. La causa fonch perquè lo senyor
deputat ecclesiàstich se trobava fora la present
ciutat y lo senyor deputat militar estava malalt.
Y assentats ab la forma sobredita, dit molt il·lustre senyor Vicencio Candioti, fent la deguda cortesia, explicà a ses senyories la causa per
la qual lo enviava a esta província lo dit il·lustríssim y reverendíssim núncio de sa Santedat. Y
aprés de haver reportada y explicada sa embaxada, donà y entregà en mà y poder de dit senyor
deputat real, una carta de crehensa de dit il·lustríssim y reverendíssim núncio de sa Santedat.
La qual, presa ab lo degut acato y reverència
que·s devia, respongué a dit molt il·lustre senyor
que lo consistori havia tingut molt gran alegria y
contento de que dit il·lustríssim y reverendíssim
núncio de sa Santedat hagués enviat a sa senyoria a esta província. Y que sa senyoria estigués
cert que lo consistori estarà sempre prompte
y aparellat en servir a sa Santedat, en tot quant
serà possible, ab molta voluntat. Y, encontinent,
se alsaren y tot lo consistori junt lo acompanyà
fis al cap de la escala de la present casa, hont se
despediren de sa senyoria ab molt gran demostració de voluntat. Y aprés se’n tornaren en lo
consistori, hont manaren al scrivà major legir la
dita carta y, llegida, ordenaren fos cusida en lo
present dietari, que·s signada de lletra Aa.
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Dijous, a IIII. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en casa de la ciutat, per a tenir
conferència ab los senyors consellers per negocis y afers dela província.
Dilluns, a VIII. Festa de Nostra Senyora de setembre. En aquest die ses senyories anaren cona. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2051.

1271

sistorialment, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials // 344v // del General
y present casa de la Deputació, en la capella de
Nostra Senyora del palau del comptesa, que és
vuy del General, a oÿr lo offici. Segueren ab ses
cadires y coxins de vellut carmesí, que per dit effecte s’i eren aportades y oÿren lo offici y sermó.
Y aprés, se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en la present casa.
Dimecres, a X. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, en la casa del General per a visitar aquella,
conforme la obligació de lur offici. En aquest
mateix die, tocades les tres horas de la tarda, ses
senyories reberen en lur consistori un recaudo
dels molt il·lustres senyors consellers per medi
de lur síndich, lo qual los digué que lo senyor
de Argenson los havia fet a saber com lo castell
y vila de Perpinyà estava rendit y que ja los nostres eran dintre, y que dits senyors consellers
havian resolt anar encontinent a fer gràcias a la
gloriosa santa // 345r // Eulària de dit <ren>rendiment, y que ses senyories fossen servits assistir
a la salva que ab cantòria y orgue entenien fer en
la capella de la Seu. Y ses senyories respongueren que estimaven a ses senyories dels senyors
consellers la mercè y honra los feyena en fer-los
a saber tant bona nova, y que ab molt gran voluntat acudirien encontinent. Y despedit dit síndich, encontinent, manaren vestir los verguers y
partiren de la present casa ab molta alegria, consistorialment, acompanyats dels officials de la
present casa, y anaren en dita Seu, hont ja trobaren los senyors consellers. Hi·s cantà dita salva ab molt gran alegria de tots. Y aprés, se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament, com és acostumat.
En aquest mateix die la armada de galeras y
naus de la magestat del rey, nostre senyor, que
tants mesos havia que estava per estas costas de
Cathalunya, a fi y effecte de impedir y cuitar que
la armada de enemich no socorragués la vila y
castell de Perpinyà, se posaren més amunt del
cap del moll y, tocades les oracions, galejà lo dit
rendiment de Perpinyà ab molts tirs de artilleria
y mosqueteria, que fou cosa de vèurer. Y aprés
de haver galejat nostra armada, encontinent,
féu vela, que se’n anava en França a galejar, suposat que havia alcansat lo fi per lo qual era estada enviada, que era alcansar lo rendiment de
la dita vila y castell de Perpinyà.
Dijous, a XI. En aquest die, en la matinada,
Monjuhic assenyalà // 345v // (una armada) que
consistia de trenta-y- dos galeras y quaranta-yquatre naus y alguns bergantins. Los senyors
a. a continuació repetit en.
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masses devant, a peu, acompanyats dels officials
de la present casa, anaren a visitar lo spectable
portantveus de general governador en aquest
Principat, don Joseph Biure y de Margarit, qui
estava en lo lit desganat. Y arribats en la cambra
hont estava dit governador, se assentaren ab ses
cadires, qui ja estaven aparellades, y tingueren
un rato de conversació ab sa senyoria. Y aprés de
haver-li fetas moltas offertas, se despediren de sa
senyoria y se’n tornaren en la present casa, ab lo
mateix acompanyament.

consellers y deputats assistiren al baluart de
Migjorn, las muralles se guarniren ab bastant
guarnició y las artillerias per las murallas. A tot
punt, tota la gent de la ciutat estava alegre y de
bon ànimo.
Divendres, a XII. En aquest die la armada castellana se posà devant la present ciutat y las galeras
donaven casa a totas las barcas que venian, estant guarnits los baluarts y murallers ab molta
guarnició nit y dia. Y los senyors deputats assistiren als senyors consellers y senyor de Argenson en lo baluart de Migjorn per a deliberar lo
que millor convindria per guardar-se del enemich. Y lo senyor de Argenson envià una faluga
al general de la armada castellana dient-li que lo
excel·lentíssim marquès de Bresè, general de la
armada de nostre rey, que Déu guarde, sis dies,
havia enviada una faluga en Tarragona, ab la
qual havia remès lo cabo que era exit de Perpinyà, que portave los pactes del rendiment de
dita plassa, y que dita faluga no era tornada. Y
que, axí, sa excel·lència fos servit enviar dita faluga, al que lo general respongué a dit senyor de
Argenson que ell aportava ab sa esquadra la dita
faluga, y que pensava trobaria devant de la ciutat a dit marquès de Bresè, al que pensava remètrer-la. Y que, suposat que no la·y havia trobat,
// 346r // pensavaa estar alguns dies, perquè tenia orde de posar siti a esta ciutat, com de fet lo
tenia posat, fins a tant que arribàs lo exèrcit de
terra, que havia de ser de trenta mil hòmens
sens la cavalleria. Las quals, juntament ab la
gent que havia de lansar en terra, havent de atacar dita ciutat, y que ell li enviaria dita faluga. La
qual resposta se publicà per tota la ciutat. Fonch
per la quietut que·y hagué, y tothom alegre y
desijós de pelear. Y las donas molt alenta de estant tothom alerta.
Dissabte, a XIII. En aquest die dita armada estava ab la mateixa forma: tots los vaxells y galeras
devant lo moll, dos galeras vora la Torra del cap
del riu y dos vora Mongat, perquè ningun vaxell
pogués anar ni venir. Cerca del migdie tiraren
dos pessas, y luego tota la armada se juntà y las
galeras que estavan de posta se retiraren y, juntes, naus y galeras, feren vela devers levant, dret
a Rosas. Y abans de fer vela, envià lo general la
faluga que lo senyor de Argenson li havia demanada. Y dit general envià a demanar neu y no
li’n volgueren donar. Y ab la forma dalt dita,
se’n anaren de devant d’esta ciutat, restant los
cathalans ab confiansa que Déu los donarà lo
viatge que ells, dits cathalans, los desijan.
346v

Dimars, a XVI. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant,
acompanyats de molts officials, anaren en lo
monastir de Santa Catherina, hont se feya la festa de santo Domingo Suirano, hont hoÿren lo
offici y prèdica. Y aprés, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren en la present casa.
347r

En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, de part del molt il·lustre bras militar, la
qual fonch reportada per don Jacinto Vilanova,
Francesch de Corbera y Francisco Vila, la qual
explicaren primer de paraula y aprés donaren en
scrits y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Zelant lo bras militar lo
servey de la magestat cristianíssima, que Déu
guarde, augments de sa real corona, per la obligació té de mirar per las supremas regalias, tenint notícia que fra Rafel Cotoner, religiós del
orde de Sant Joan de Jerusalem, instaria en la
Real Cancelleria se li despedesquen exequutorials en exequució de les bulles li són estades
concedides per lo gran mestre de dita religió,
contanint en son favor provisió de la encomanda de la Spluga Calva. Y com la dita commanda
sia dins lo present principat de Cathalunya y lo
dit fra Rafel Cotoner no sie nadiu y originari de
dit Principat, ans bé, sia natural del regne de
Mallorca, apar que dits exequutorials no se li
deuen concedir per moltas rahons y, en particular, per les següents:
Primerament, perquè per capítol de Cort y, assenyaladament, per lo capítol 18 de las Corts
celebrades en Barcelona lo any 1520 està disposat que no sia dada pocessió ni, per assò, concedits exequutorials a algun frare de dita religió,
que no sia nadiu y originari del present Principat, de comanda que sia en lo dit Principat.
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Dilluns, a XV. En aquest die, en la matinada, ses
senyories, consistorialment, ab los porters y
a. a continuació ratllat entrar.
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Segon, perquè és contra tot dret y rahó que los
mallorquins, que vuy tenen les armes contra las
del rey christianíssim, senyor nostre, y contra
aquest Principat, tingan comandas dins dit Principat, perquè, consistint, en part, la defensa del
Principat en la custòdia dels castells y fortalesas
són en terres de ditas commandas, seria estar la

custòdia part en mans dels enemichs. Y essent
aquesta rahó suficient, en cas que mallorquins
tinguessen comanda dins aquest Principat, per
haver-los de segrestar aquelles y procurar per
medis lícits que fossen de aquelles privats, se ha
de tenir per molt més suficients per a què no·s
done loch a que de nou se’ls done pocessió de
aquelles, perquè lo dret és sempre més favorable
als que tracten de conservar la pocessió que als
que tracten de acquirir-la de nou.
Y, últimament, perquè estant moltes comunitats y particulars personas de aquest Principat
en pocessió, per sos certs y justs títols, de rèbrer
algunes rendes fora de d’ell y en terres subjectas
a la magestat del rey cathòlic, se entén que, per
part del dit rey, se ha manat a las personas fan
ditas rendas que no paguen aquelles als provincials d’esta província, y, per consegüent, apar
que, ab molt més fonament, la magestat del rey
christianíssim, senyor nostre, no deu dar loch
que estranys y enenmichs adquiresquen de nou
comandas dins lo present Principat y vingan a
rèbrer las rendas, fruyts y emoluments de aquelles.
Per ço y altrament, lo dit bras militar suplica a
vostra senyoria, a qui directament toca instar la
conservació dels drets y prerrogatives de aquesta
província y dels singulars de aquella, sia de son
servey, mirant en tot y per tot al servey del // 348r
// rey, nostre senyor, y beneffici de aquesta província y, en particular, de les persones de dit
bras, interposar-se per los medis convenients y a
vostra senyoria ben vists, per a què dits exequutorials no·s concedesquen ni de dita Real Cancelleria se despedesquen. Y també suplica dit bras a
vostra senyoria, en lo que té respecte a les coses
de dita religió, en general, procurar-les y diligenciar-les conforme ab altra embaxada, per
part del dit bras, temps ha, és estat suplicat a vostra senyoria, que en assò acudirà vostra senyoria
a la obligació de son càrrech y lo dit bras ho
tindrà a singular gràcia y mercè».
La qual, aprés de llegida per dit scrivà major,
fonch respost a dits senyors embaxadors que
consultarien lo contengut ab dita embaxada
ab molta attenció, y que de la resolució se
pendrà, se’n donaria avís a dit molt il·lustre bras
militar.
Dijous, a XVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, mossèn Joseph de Urrea, ciutadà honrat
de Barcelona, racional del General y present
casa de la Deputació, al qual, de orde y manament de se(s) senyories, fonch presentada per
mi, Joan Pau Bruniquer, notari de Barcelona,
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scrivà major y secretari del General de Cathalunya, la scriptura del tenor següent:
«Inseguint la resolució presa en nostre consistori, molt dies ha, de vot y parer dels magnífichs
assessors, ab intervenció // 348v // del advocat
fiscal, manaren a vostra mercè, Joseph de Urrea,
racional del General, que dins quinze dies presentàs en nostre consistori lo llibre anomenat
Ferrando Paga, que quiscun trienni té obligació
de fer, per a què lo poguessen entregar a Joseph
Quintana, exactor del General, per exigir los rèdits y cumplir ab la obligació de son offici. Y
com lo lo termini prefigit a vostra mercè sie passat y fins ara no nos hage presentat lo dit llibre
Ferrando Paga, lo que cedeix en gran dany del
General, per ço, ab la present, no obstant podian procehir ab major rigor per no haver
obehit al ordenat per nosaltres, diem y manam a
vostra mercè que, dins vuit dies del die present,
en nostre consistori, lo dit llibre anomenat Ferrando Paga, igualat ab lo llibre de Vàlues, com
se acostuma, per a què lo pugan entregar al dit
exactor del General y aquell fer son offici. Altrament, passat dit termini, procehirem contra de
vostra mercè a la exequució de ditas penas, conforme de justícia trobarem fahedor».
La qual, aprés de ésser-li estada llegida en presència de ses senyories dita scriptura, y donada
còpia de aquella, y aquella per ell presa, ha respost que se aturava lo temps de la constitució
per a respòndrer. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià Hugo, paller, ciutadans de Barcelona.
Postea vero die vigesima dicti mensis septembris
anni presenti 1642, constituït personalment lo
dit mossèn Joseph de Urrea en la scrivania major del dit General y devant lo dit scrivà major
de aquell, volent, segons dix, respòndrer a la
scriptura preinsertada, que de manament de
dits senyors // 349r // deputats, com és dit, li
fonch presentada, ha entregat per ço y liurat en
mà y poder del dit scrivà major, en presència de
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona, testimonis en açò cridats,
la scriptura infrascrita, la qual ha requerit ésser
continuada al peu de la desobre insertada scriptura. Y que en ningun modo sia donada còpia
de la una scriptura sens la altra, la qual és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: De part de vostra senyoria y en sa presència, lo scrivà major de la present casa dóna una scriptura a Juseph de Urrea,
racional, que comensa «inseguint la resolució»
y acaba «de justícia trobarem fahedor et cetera»,
y lleve acte de la presentació de aquella. La qual,
conté que, dins vuit dies, sots pena de suspensió

[ 1642 ]

[ 1642 ]

de offici y altres, presente en lo consistori de
vostra senyoria lo llibre anomenat Ferrando
Paga, igualat ab lo llibre de Vàlues, com se acostuma y se conté en la dita scriptura.
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En resposta de la qual, representa a vostra senyoria lo que ja de paraula té representat, ço és,
que la obligació de fer dit llibre dit Ferrando
Paga no és de las que li tocan per rahó de son
offici, per no trobar-se disposat en capítol de
Cort ni altrament. Ans bé, segons aquelles y, en
particular, de las ordinacions de las Corts de
Tortosa de l’any 1420, en lo llibre Negre continuades, en foli 300, toca al exactor del General
y és propi de son offici. Y axí se refereix en lo llibre de la Visita del any 1621, vulgarment dit De
mossèn Mir, foli 67, número 1.
Y sempre s’és observat que lo dit exactor ha fet
dit llibre, com resulta dela sentència de visita del
trienni 1632, en la querela número 145, en la
qual // 349v // fonch condemnat dit exactor en
fer y ordenar dit llibre, si y conforme lo mateix
exactor se offerí per fer-ho, y per lo treball pretenia haver-se-li de pagar vint-y-sinch lliures
quiscun any. La qual pretensió fonch remesa als
predecessors de vostra senyoria y fonch aprés
declarat en favor de dit exactor, lo qual ha rebut
quiscun any les dites vint-y-sinch lliures, y no
obstant se diga que al racional toca lo scríurer
primer en lo dit llibre Ferrando Paga las restas
del llibre de Vàlues, perquè de la série y tenor
de la dita sentència de visita, ordinació y confessió del exactor consta que a ell toca lo scríurer
en dit llibre les dites restes.
Y resulta també del capítol 17 de las Corts
1520, puix, parlant de la obligació que té lo racional, diu estar sols obligat en donar al exactor
la vàlua de cada terça de las bollas no arrendadas, puis ja las arrendàs, las té dit exactor en lo
llibre dit Ferrando Paga. Y en lo llibre dit De
micer Mir, en orde del libre de Ferrando Paga,
no se li incumbeix altra obligació, que, si la tenia, és indubitat y estaria expressada, ni és de
concideració dir que lo racional done a vostra
senyoria lo dit llibre de Ferrando Paga regulat, y
que·s trobaria algun llibre scrit de mà de officials que foren del racional. Perquè, per rahó de
la comprovació de les restes que dit exactor té
obligació de continuar en dit llibre, toca a fer
dita diligència al racional, y no de aquí se insereix dega ell pendra lo treball, ni tampoch de
què altres ho hagen fet voluntàriament o quisà
pagant-los, quant més que, sent una cosa tant
necessària en la casa de la Deputació, dit llibre
de Ferrando Paga és indubitat que, si tocava al
offici de racional, se’n trobarian de tots los
triennis, lo que constarà a vostra senyoria al
contr[...]
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Per totas estas rahons, apar resta dit Urrea escusat de obehir al dit manament e o scriptura, y
que axí, ab just motiu, se ha reservat dret, com
se’l reserva de què, per justícia, per via de dubte,
o altrament, oÿdas las parts, se declare formiter
lo de justícia. Y perquè vostra senyoria no puga
atribuhir a mora ni a desobediència, ni a altra
cosa lo sobredit, torna a dir a vostra senyoria
que, en lo entretant, se declare dita sa pretensió
farà, postposats tots los demés negocis, del dit
llibre de Ferrando Paga, sens prejudici també de
la satisfacció del treball. Y attès que, fins aÿr a la
tarda, lo llibrater no li ha donat lo libre, a hont
se han de posar las ditas restas, suplica a vostra
senyoria y, en quant menester sie, protesta que
no se hage rahó del temps descoregut fins dit
dia, y que se li done lo que serà necessari per a
fer treball tant gran. Y axí mateix, que la present
scriptura se continue al peu de la sobredita y
no·s done còpia de la una sens l’altra, requirens
et cetera».
Divendres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment a peu, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials de la
present casa, a visitar la casa del General y mirar
si los officials fan son offici.
Dissabte, a XX. En aquest die, constituït personalment Joan Pau // 350v // Bruniquer, scrivà
major del General, devant lo portal de la stància
de mossèn Joseph de Urrea, al qual, en presència dels testimonis devall scrits, foren per dit
scrivà major dites les paraules següents:
«Senyor Juseph de Urrea, racional del General.
Inseguint la deliberació lo die present per los
molt il·lustres senyors deputats feta, se’m és ordenat entregàs, com ab effecte entrego, en mans
de vostra mercè, en presència dels testimonis devall scrits, còpia del memorial de les quantitats
que han de pagar las personas condempnades
per la visita del General del trienni 1638, comnensada en lo any 1641, per a què vostra mercè
continui debitors en lo libre de Vàlues les dites
persones en las quantitats que quiscun d’ells respective se troban condempnats, si y conforme és
de costum, lo qual memorial no·s continua assí
per estar ja continuat en lo present dietari, sots
jornada de dos del corrent, signat de letra A,
que·s lo mateix original entregat a ses senyories
per lo scrivà major de dita visita, al qual se ha relació. Lo qual mossèn Joseph de Urrea, aprés de
haver tingut en ses mans pròpries la còpia de dit
memorial, respongué que de molt bona gana
exequutaria la orde que se li donave, si y conforme tenia obligació per rahó de son offici. Present per testimonis Jaume Font, sparter, micer
Barthomeu Soler y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona».

En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories lo senyor governador, lo senyor micer Joseph Fontanella, regent
la Real Cancelleria, y lo senyor de Argenson.
Hisqueren-los a rèbrer al cap de la escala los
senyors oÿdor militar y real, // 351r // ab masses,
y aprés de ésser entrats en la sala del consistori,
pujaren per la escala los senyors consellers, als
quals, encontinent, hisqueren a rèbrer ses senyories ab la forma acostumada y, junts, se’n
entraren en lo consistori. Y estigueren assentats
ab la forma següent, ço és, ab ses cadires posades en forma de dos líneas o bordons, que miraven las unas a las altras. Y en ellas estaven assentats, ço és, a la primera línia de ditas cadiras de
mà dreta estava assentat lo senyor govenador y,
consequutivament, lo senyor conseller segon y,
aprés, lo senyor regent Fontanella y, aprés, lo
senyor conseller ters y los demés senyors altres
consellers quart y sisè de la present ciutat. Y a la
primera cadira de l’altra línea seyen lo senyor
deputat real y oÿdor per son orde. Trobaren-se
absents de dita junta los senyors deputat militar
y conseller quint, per trobar-se desganats. Y
aprés de haver tinguda molt larga conferència,
se alsaren y ses senyories los acompanyaren a
tots, ab la forma acostumada, fins al cap de la
escala de la present casa.
En aquest mateix die, tocades les oracions, se
comensaren las alimàries y regosijos de alegria
per lo rendiment de la vila y castell de Perpinyà.
Y tirà la artilleria de las murallas y baluarts. Las
quals alimàries foren prorogades per la ciutat,
per quant la armada naval del enemich castellà
estava devant esta ciutat en los dies que se havia
resolt primerament fer-se, y, axí, foren prorogades per al die present.
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Diumenge, a XXI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, acceptat lo senyor deputat militar que, per sa indisposició, no·y pogué assistir,
tocades les nou de la matinada, partiren de la
present casa, consistorialment, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials de la
present casa, a peu, anant tots molt ben vestits,
y los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor ab ses
becas de tafetà negra, en la Seu de la present
ciutat, a fi y effecte de oÿr dit die y los següents
lo offici de gràcias que·s havia de celebrar per lo
rendiment de la vila y castell de Perpinyà. Y arribats allí, pujaren dalt en lo presbiteri y se assentaren a la part de la epístola, que a la part del
evangeli estaven assentats lo senyor governador
y consellers ab la forma acostumada. Predicà en
dit offici lo pare Gaspar Sala, del orde de Sant
Agustí, elet abat de Sant Cugat, y tirà la artilleria de la present ciutat al alsar Déu. Y al vespre,
al tocar las oracions, tornà a tirar. Lo offici fou
molt solempne y de molta alegria, y acabat dit
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offici, se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament. Indiquesea que n’igué en
otras iglésias.
En aquest mateix die, ses senyories, consistorialment, anaren en casa de la ciutat per a tenir
conferència ab los senyors consellers.
Dillns, a XXII. En aquest die ses senyories anaren
en lo offici que se // 352r // havia de celebrar en
la Seu, en lo qual predicà lo pare president fra
Pere Padriges, religiós del monastir de Nostra
Senyora de la Mercè. Y estiguren assentats ab la
mateixa forma que lo die de aÿr, a la part de la
epístola, que a la part del evangeli estaven los
senyor governador y consellers de la present
ciutat, com també hi estigueren lo die de aÿr, de
la mateixa manera, y la artilleria, semblantment,
tirà al alsar Déu. Y aprés, a la tarda, al tocar las
oracions, y al vespre se continuaren les alimàries, ab la forma del dissabte.
Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories anaren altra vegada al offici que se havia de celebrar
en la Seu, en lo qual predicà lo pare Jaume Puig,
de la Companyia de Jesús. Y ses senyories estigueren assentats ab la mateixa forma que lo die
de diumenge, ço és, a la part dreta de la epístola, que a la part del evangeli estaven assentats los
senyors governador y consellers de la present
ciutat, com també hi estigueren lo die de aÿr, de
la mateixa manera. Y la artilleria, semblantment,
tirà al alsar Déu. Y aprés, a la tarda del mateix
die, se féu professó solempne de tot lo clero y
religiosos y las banderas de las confrarias. La
qual professó féu la ronda de la del Corpus,
anant en ella los senyors governador y consellers, qui portaven lo tàlemb, // 352v // ab ses
masses. Anaven devant los verguers dels senyors
consellers, ço és, devant la civera, hont se aportave lo imatge de Nostra Senyora, debaix del tàlem. Y aprés dels qui aportaven lo gremial se seguia lo bras militar, qui era ab gran número de
cavallers, tots ab ses atxes en les mans de cera
blanca. Y aprés anaven los senyors deputats, ab
ses bandas vermellas de domàs en los pits, ab las
armas del General esculpides en ditas bandas, y
atxes de cera blanca en las mans. Los quals, donaven fi a la dita professó. En tot se trobava absent lo senyor deputat militar, per sa indisposició.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die, tocades les
nou de la matinada, ses senyories, consistorialment, lo senyor deputat militar absent per sa indisposició, anaren en la Seu, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials de la
a. indiquese...iglésias interlineat al marge esquerre.
b. a continuació unes lletres ratllades.
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dors acompanyaren a dits senyorts governador,
consellers, regent y senyor de Argenson fins al
cap de la escala, hont se despediren ses senyories
y mercè ab la forma acostumada.

present casa, aportant dits verguers gramallas
negras per oyr lo offici de morts, que se havia de
celebrar per les ànimes dels qui havian pa[...] en
lo siti de Perpinyà, en lo qual predicà fra Ignasi
de Sanctfeliu, religiós caputxí. Y estigueren
asentats ab la mateixa forma que los tres dies
atràs continuats, a la part de la epístola, que a la
part del evangeli estaven los senyor governador
de Cathalunya y consellers de la present ciutat,
de la mateixa manera que estigueren en lo dia
de aÿr.

Dijous a XXV. En aquest die ses senyories, tocades les nou de la matinada, anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, los senyors
deputat y oÿdor ecclesiàstichs ab ses becas negras, en la iglésia de Sanct Jaume de la present
ciutat, hont certs devots feyan una gran festa de
gràcias per lo rendiment de la vila y castell de
Perpinyà, en la qual festa eran estats convidats
ses senyories. Y arribats allí, pujaren dalt en lo
presbiteri y se assentaren a la part de la epístola,
que a la part del evangeli estaven assentats lo
senyor governador y senyors consellers de la
present ciutat, ab la forma que seyan en la iglésia major quan se celebrà lo offici de gràcias a
Déu Nostre Senyor. Y assistiren tots, hont oÿren lo offici, que·s celebrà ab molta música, y
predicà lo pare Pont, carmelita descals, predicador de la magestat del rey, nostre senyor. Y acabat lo dit offici, se’n tornaren en la present casa
ab lo mateix acompanyament.

Y acabat lo offici, lo clero féu professó, fent absoltes per la iglésia y per los claustres, anant darrera la professó los senyors deputats endolats y
consellers. Los senyors consellers a mà dreta, y
deputats y oÿdors a mà esquerra. Estas foren las
festas que la ciutat manà fer // 353r // per lo rendiment de la vila y castell de Perpinyà. Déu no·l
deix possehir ab tota pau y quietut los anys que
la nació cathalana desija, y a la magestat del rey,
nostre senyor, done molta valor y salve ab molts
augments de regnes y senyorias.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories lo spectable portantveus de general governador don Juseph de
Biure y Margarit, lo senyor regent Joseph Fontanella y lo senyor de Argenson, als quals hisqueren a rèbrer al cap de la escala los senyors
oÿdors militar y real, ab los verguers y masses
devant, y en esta forma se’n entraren en la sala
del consistori, en la qual estaven los demés senyors consistorials. Y al cap de un poch vingueren los senyors consellers, als quals hisqueren a
rèbrer tots los senyors deputats y oÿdors ab los
porters y massses devant, y tots junts se’n entraren en la sala del consistori, hont ja era dit senyor governador y senyors regent y de Argenson,
los quals, se assentaren ab ses cadires, que estaven posades conforma de dos líneas o bordons,
que miraven las unas a les altres. Y en ellas estaven assentats, ço és, al cap de la primera línea de
ditas cadiras, de mà dreta, estava assentat lo senyor governador y, consequutivament, lo senyor
conseller segon, aprés lo senyor regent Fontanella y aprés lo senyor conseller ters y los demés
altres senyors consellers quart y sisè de dita ciutat. Y a la primera cadira del cap de l’altra línea,
que era a la de mà esquerra, estava assentat lo
senyor conseller en cap y aprés lo senyor deputat ecclesiàstich y, en la altra cadira següent, //
353v // seya lo senyor de Argenson y aprés, consequutivament, en las demés altras cadiras de la
mateixa línea, seyen los senyors deputat militar
y los demés senyors consistorials per son orde, si
y de la mateixa manera que estigueren assentats
lo die de vint del corrent. Y aprés de haver tinguda entre ells molt larga conferència y parlament, se alsaren, y dits senyors deputats y oÿ-

354r
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En aquest mateix die, havent tingut avís los senyors consellers que nostre exèrcit, governat per
lo senyor de la Mota, estava paleant ab lo del rey
de Castella, enviaren recaudos per totas las
parròchias y convents de la present ciutat perquè tinguessen patent lo Santíssim Sagrament,
que beneyt y loat sia per sempre, pregant a la divina bondat nos donàs victòria. Y axí estigué patent per totas las iglésias de Barcelona, ab molta
luminària, ab la forma acostumada.
Diumenge, a XXVIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, ab cotxos, acompanyats dels officials de
la present casa, en la iglésia de Sant Antoni de la
present ciutat, hont se celebrava una festa grandiosa y estava patent lo Santíssim Sagrament,
que beneÿt y loat sia per a // 354v // sempre, la
qual feyan certs devots ben affectes a sa pàtria,
per lo rendiment de la vila y castell de Perpinyà.
Predicà lo reverent pare fra Ta ... Ferrer, del
orde de Predicadors. A la qual ses senyories eran
estats convidats per les persones feyan dita festa.
Estigueren assentats ses senyories a la part del
evangeli, ab los banchs de vellut carmesí, que
per dit effecte y foren aportats. Assistiren també
en dita festa los senyors regent y de Argenson y
altres doctors de la Real Audiència, assentats
tots ab sos banchs dins de una capella que dóna
devant de la trona. Celebràs dita festa ab molt
a. a continuació un espai en blanc d`uns 8 mms.

mada, anant los porters y masses devant, se’n
entraren dins la sala del consistori, a la porta de
la qual hisqueren a rèbrer-lo los demés consistorials. Lo qual senyor bisbe estigué assentat en
consistori a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich. Y aprés de fetas las degudes cortesies,
representà y significà a ses senyories com, obligat de l’amor y affecte que sempre havia tingut
y tenia a esta casa, venia a besar las mans a ses
senyories y despedir-se del consistori per occasió de la partida que havia de fer a altres regnes,
offerint-se que, en totas parts, estaria molt
prompte y expost per a tot lo que se offerís del
servey de la Generalitat.

gran regosijo y alegria de tots. En aquesta festa
no·y assistiren los senyors deputat militar ni oÿdor real, per trobar-se fora la present ciutat. Y
acabada la festa, se’n tornaren en la present casa
ab la mateixa forma y eren anats.
Dilluns, a XXVIIII. Festa del gloriós arcàngel sant
Miquel. En aquest die, en la tarda, ses senyories
anaren consistorialment en casa de la ciutat per
tenir conferència ab los senyors consellers, per
negocis y afers de la província.
Dimars, a XXX. Festa del gloriós sant Hierònym,
doctor de la Iglésia. // 355r // En aquest die ses
senyories, lo senyor deputat militar absent de la
present ciutat, per medi dels senyors Francesch
Puigjaner, donsell, y Joseph Miquel Quintana,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona la embaxada devall scrita, contenint la resposta que ses
senyories feyen a la que, per part del dit molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelonaa, de paraula, per medi dels senyors canonges Cassador
y Ximenis, fonch reportada. La qual embaxada
és del tenor següent:

Y ses senyories, ab moltas paraules de compliment y cortesia, li respongueren y digueren que
Nostre Senyor li donàs molt bon camí, y que en
dita conformitat estarian sempre en la mateixa
disposició per a cosas de son servey, en tot lo
que se li offerís. Y fet açò, se alsaren fins al cap
de la escala de la present casa, anant los porters,
ab les masses al coll, devant lo consistori.
356v

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya responent ab una embaxada que,
per part de vostra senyoria, se’ls és reportada
per los senyors canonges Cassador y Ximenis,
diuen que, per quant lo que se’ls ha demanat és
una acció que, merament, és de gràcia, que, per
ço, aquella, per alguns inconvenients, no poden
fer-la. Però que, demanant cosa de justícia, estiguen vostres senyories assegurats que, en tot lo
que·ls tocarà, segons la obligació de sos officis,
no faltaran, ans bé, de prompte exiran per ella,
ab lo modo y forma que la Deputació ha acostumat».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories, en lur consistori, com ells
havian reportada la dita embaxada // 355v // a
dit molt il·lustre Capítol, la qual havian explicada primer de paraula y aprés donada en scrits,
de la manera que per ses senyories los era estat
ordenat. Y que dit molt il·lustre Capítol los havia respost que estimaven molt la honra y mercè
que·ls feya lo consistori, y estaven certs que, en
lo que se offeriria de justícia, acudirian ab molta
voluntat.
356r

Dijous, a VIIII. En aquest die ses senyories, ab
cotxos y ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, anaren
consistorialment en las fonts de la present casa.
Faltà a dita visita lo senyor deputat militar, per
trobar-se fora la present ciutat. Los quals visitaren y regonegueren aquellas ab la forma acostumada, si y conforme tenen obligació quiscun
any per rahó de lurs càrrechs. Presents per testimonis, Francesch Fita, notari públich de Barcelona, y micer Gismundo Boffill, ciutadà honrat,
y molts altres.
Dissabte, a XI. En aquest die vingueren en consistori de ses senyories los molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat, en forma de ciutat, y tingueren conferència ab ses senyories y
ab la junta del batalló per negocis y afers del batalló.

357v

Dimars, a VII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona don García Gil
Manrique, de nació castellà, lo qual hisqueren a
rèbrer los senyors oÿdors militar y real al cap de
la escala de la present casa, ab la forma acostua. a continuació ratllat la embaxada devall scrita.
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Diumenge, a XVIIII. En aquest die, en la tarda,
ses senyories anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació,
en lo monestir de Bethlem de la present ciutat,
a fi y effecte de assistir a las conclusions que·s tenian en dita iglésia, hont estigueren assentats ab
ses cadires de vellut carmesí, que, per dit effecte, ses senyories havian fetas aportar. Als quals
hisqueren a rèbrer, al entrar de dita iglésia, los
frares de dit monastir. Y acabades les conclusions, foren acompanyats per dits frares fins a la
porta de aquella. Y lo effecte per lo qual anaren
a ditas conclusions fonch que ses senyories y foren convidats.

[ 1642 ]
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Diumenge, a XXVI. En aquest die, en la matinada,
vingué en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor don Juseph de Biure y Margarit,
governador de Cathalunya y lo senyor de Argenson, als quals hisqueren a rèbrer al cap de la escala los senyors oÿdor militar y real, ab los porters y
masses devant, y los demés senyors consistorials,
al entrar de la sala dels reys. Y tots junts se’n entraren en lo consistori, hont se assentaren ab la
forma acostumada. Y aprés de haver tingut conferència per negocis y afers de la província se alsaren y, tots junts, foren acompanyats fins al cap de
la escala de la dita present casa, hont se despediren ab la forma acostumada.
Dilluns, a XXVI. En aquest die, desijant ses senyories acudir per tots los medis possibles al reparo y conservació de la província, y havent
entès lo die aÿr, per medi del molt il·lustre senyor don Joseph de Margarit y Biure, governador de Cathalunya, y del senyor de Argenson,
ab la conferència que tingué en lo consistori, ab
la qual donaren intel·ligència a ses senyories
com lo enemich, // 359r // ab exèrcit molt numerós, axí de peu com de cavall, anave marxant
per posar siti a la ciutat de Leyda, y que si no·s
socorria lo senyor de la Mota ab molt gran número de infanteria cathalana, seria molt contingent que lo enemich rendís la dita ciutat de
Leyda, lo que Déu Nostre Senyor no vulla
permètrer.

Dimars, a XXVIII. En aquest die, per medi dels
senyors lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona, Francesch
Puigjaner, donzell, y Joseph Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren als molt il·lustres
senyors consellers y savi Consell de Cent, que
estava congregat, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo spectable don Juseph
de Biure y de Margarit, portantveus del General
y governador de Cathalunya, dos dies fa, arribà
en la casa de la Deputació. Y entrat en lo consistori, digué y referí als deputats y oÿdors de
comptes, la falta que·y havia en lo camp de Leyda de soldats cathalans, representant-los lo perill en què estava aquella ciutat y tota aquella terra, perquè lo enemich estava per aquellas parts
molt poderós ab un exèrcit molt major que lo
nostre, si no procurava la Província de acudir ab
un número de gent. Encomanant-los que fessen
un gran esfors per acudir a esta necessitat.

En aquest mateix die, en la tarda, se ajuntaren
ditas nou personas en lo consistori de ses senyories, als quals, per ses senyories, los fonch feta
relació dels estat y poder del enemich y del que

Y vehent dits deputats // 360r // que dit senyor
governador demanava una cosa molt justa, y
que la necessitat era y és tant urgent que obligava a tots a haver de sercar tots los medis possibles per a poder-hi acudir, han tractat entre si y
ab persones dels tres estaments, que per a d’açò
han convocat, de hont se poria tràurer diner,
perquè lo General se trobava y troba tant exausto, per rahó dels immensos gastos de la guerra y
per estar com està, encara actualment, pagant
de cadal dia deutes atressats de aquella, que són
infinits, que vuy, al present, no té un diner de
què, per a d’açò, se puguen valer, que a tenir-lo,
és cert no hagueren dubtat emplear-lo en esta, y
haver discorregut per molts arbitres que·s són
apuntats, ha aparegut que tots ells, si bé, porien
ésser a propòsit, però havian de ser tant larchs
que ab ells no·s poria acudir a la necessitat present. Sols és estat vist y judicat restar-los-ne hu,
que és lo més cert y segur. Experimentaren vostra senyoria fos servit emprestar-los dotse mil
scuts per de assía a tot lo mes de dezembre pròxim, que perquè saben de hont poder-los tràurer ab seguretat, se obligaran dits deputats en
comú y en particular de la manera que a vostra
senyoria aparexerà, que per poder acudir a estas

a. a continuació ratllat de justícia.

a. a continuació ratllat per.

Y conciderant ses senyories lo quant exaust està
lo General, per rahó de las guerras passades,
però desijant acudir a tot lo que siaa possible en
necessitat tant apretada, han resolt lo die present fer nominació de nou persones, tres de
cada estament, per a què los aconsellen en la occasió present lo que poran fer y obrar en socórrer, ab tota diligència, lo dit senyor de la Mota.
Y axí foren anomenats los següents, ço és: per lo
estament ecclesiàstich, los senyors doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona; doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; fra don Francesch de Miquel. Per lo estament militar, los senyors don
Joan de Peguera, don Francisco Sala, Francesch
Puigjaner. Per lo estament real, los senyors
Agustí Pexau, Joseph Móra, Joseph Massana,
ciutadans honrats de Barcelona. Als quals, de
orde de ses senyories, foren convidats per los
verguers de la present casa per a duas hores de la
tarda del mateix die.
359v

perillava la ciutat de Leyda. Y aprés de haver
batuda y tractada esta matèria largament, se disgregà dita junta, y ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, anaren en
casa de la ciutat per a conferir y tractar ditas cosas ab los senyors consellers, los quals foren rebuts ab la forma acostumada.
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necessitats comunes, no reparant en ninguna
cosa.
Per ço, a vostra senyoria suplican dits deputats y
oÿdors que vostra senyoria, usant de la sòlita correspondència y mercè que sempre esta casa ha
fet aquella, majorment en cosas tant comunes
que són y la defensa de tots, sien servits fer-los
de prompte dit emprèstich per a poder-lo també de prompte emplear en subvenció de la present necessitat, offerint fer y donar-ne la seguretat sobredita. Lo que confian alcansar facilment
de vostra senyoria, attesa las experièncias passades, // 360v // y que açò ha de resultar en beneffici de tots».
E aprés, tornats dits embaxadors, referiren a ses
senyories com ells havian reportada la dalt inserta embaxada a dits molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, que estava congregat, la qual havian explicada primer de paraula y
aprés donada en scrits, de la manera que per ses
senyories los era estat ordenat. Y que, rebuda
aquella per dits senyors consellers, los havian
respost que ells tractarien ab lo savi Consell de
Cent lo contengut ab dita embaxada, y que, de
la resolució que·s pendria, ne farian sabidors a
ses senyories.
E aprés, en lo mateix die, entre tres y quatre horas de la tarda, vingueren en lo consistori de ses
senyories los senyors Hierònym de Calders,
donsell, y Joseph de Urrea, ciutadà honrat de
Barcelona, de part dels molt il·lustres senyors
consellers. Los quals, expicaren a ses senyories
com los dits senyors consellers los feyen a saber
com lo savi Consell de Cent havia determinat
dexar a ses senyories las dotse mília liures que·ls
havian demanades, si y de la mateixa manera
que·ls era estat demanat ab la embaxada que lo
die present los era estada feta, en conformitat y
correspondència que·y havia entre las dos casas.
E ses senyories respongueren que estimaven a
dits senyors consellers y savi Consell de Cent la
honra y mercè los havian feta.
En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories juntaren las persones dels tres estaments per
tractar dels negocis de la província.// 361r // En
aquest die ses senyories tingueren junta de brassos en la present casa, cridats del die present, en
la qual assistiren y foren presents las personas
dels tres estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors doctor Francesch
Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; doctor
Barthomeu Viver, sacristà y canonge de Urgell;
Francesch Ximenis, Francesch Paga, canonges
de la Seu de Barcelona; don Miquel Sala, infarmer y canonge de Tarragona; doctor Francesch
Palau, canonge de Vich. Per lo estament militar,
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los senyors Domingo Moradell, protector del
bras militar, Luys de Boxadors, don Joan de Peguera, don Ramon de Guimerà, don Pedro Aymerich, don Juseph de Fluvià, don Anton Cassador, don Francisco de Erill, // 361v // Rafel
Antich, don Joan de Aragall, Macià de Sanctjoan, don Francisco Junyent, Pau Amat, major,
Hierònym de Areny, Joseph Olsina, Hierònym
de Gàver, Joan Sassi de Ferrer, Francisco de
Areny, don Francisco Vilana, Dimas Pobla, don
Garau de Alamany, don Francisco Bas, Ramon
Spuny, Galceran Dusay, Farncesch Puigjaner,
Joseph Jover, Joseph Berart, Ramon March,
don Jaume Falcó, Joseph de Olsinelles, Francesch Joan Despujol, don Francisco Sala, Ramon de Boxadors, Agustí Forés, don Thomàs
Macip, // 362r // don Ramon de Blanes, Pere
Pau Ribas, don Miquel Sans, don Bernat Çalbà,
Joan Carreres. Per lo estament real, los senyors
conseller en cap de la present ciutat Francesch
Vinyola, Joseph Novell, Joseph Ximenis, Joseph Massana, Diego Bisbe Vidal, Joseph de
Urrea, Agustí Dalmau.
Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo spectable don Juseph
de Biure y de Margarit, portantveus del general
governador de Cathalunya, lo die de diumenge
proppassat, que comptàvem a vint-y-sis del corrent mes, fou servit arribar en esta casa y, entrat
en lo consistori, nos raferí la falta que·y ha en lo
camp de Lleyda de soldats // 362v // cathalans,
representant-nos lo perill ab què estava aquella
ciutat y tota aquella terra, per estar lo enemich
molt poderós, ab exèrcit molt major que no lo
nostre, si no procurava tota la província, ab un
bon número de gent, acudir-hi, encomanantnos féssem un gran esfors per subvenir aquesta
tant urgent necessitat. Y vehent nosaltres que
dit senyor governador demanava una cosa tant
justa y que la necessitat era y és tant urgent, que
obligava a tots haver de sercar, per tots los medis possibles, per a poder-hi acudir, majorment
a nosaltres per los officis que tenim, y la obligació de mirar per la conservació del General y sos
drets, que poch a poch, de cada dia, se van molt
disminuint per las invasions que fa y té fetas lo
enemich en molts lochs de la província. Y és cert
se vindria a acabar y pèrdrer tot si no·s procurava de oposar-se-li ab totas las forsas possibles. Y
si bé, no obstant los capítols de Cort y, en particular, lo capítol 2 de las Corts del any 1599, podiam gastar las pecúnias del General inseguint la
consuetut y los exemplars de la present casa en
la occasió occorrent, per constar-nos, per informació rebuda, que las ditas parts són invadidas
ab exèrcit del enemich, tant poderós que vuy té
occupades moltas vilas, de hont resta impedida
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sa senyoria seria molt convenient que en dita
lleva de soldats no·s fes nominació de cabos ni
altres officials, pressuposat que troban vuy en
campanya los nomenats per lo batalló y molts
d’ells estan falta de soldats. Y axí porà sa senyoria fer agregar los que ara novament allistarà als
capitans y demés cabos de dit batalló.

la exacció dels drets del General, ab tot, com
després de dits capítols se hagen firmats nous
pactes ab sa magestat, que Déu guarde, ab los
quals és estat servit remètrer a la província qualsevol servey, servint aquella ab lo batalló de
sinch mil infants y sinch-cents cavalls. Y nosaltres, no obstant la summa pobresa y necessitat
del General, per haver-nos representat la junta
del batalló, en algunas occasions, lo estat de
aquell, y que estava tant falta de diners que, //
363r // no subvenint-lo, era forsa despedir los
soldats, havem ajudat y acudit ab quatorse mília
liures, les quals causas nos han donat occasió de
reparar de fer ara gasto algú.
Ab tot, per no faltar a una cosa tant necessària,
havem juntat nou persones dels tres estaments,
per a vèurer y conferir ab ells de hont se porian
tràurer, almanco, algunas dotse mília lliures, per
a emplear-les per lo effecte de subvenció de
guerra. Las quals nou personas nos han aconsellat que no·y havia ningun remey més prompte
que acudir a la ciutat per a què les emprestàs,
offerint-li fer obligació de béns del General y
nostres propris, de restituir-li aquellas de assí
per tot lo mes de dezembre pròxim vinent.
Y representat axí al savi Consell de Cent, la ciutat, que·s mare de tots y lliberal en acudir, en
particular, a esta casa y al reparo dels danys comuns, ha resolt, ab dita obligació, fer lo dit
emprèstich de las ditas dotse mília lliures. Ans
ha aparegut donar-ne rahó a vostra senyoria per
a què·ns aconselle si en la present necessitat y
occasió, en la qual se tracta del major reparo y
conservació de la província, drets del General y
exacció de aquells, devem, no obstant lo sobredit, gastar las ditas dotse mília liures en fer una
leva de soldats per lo socorro sobredit, que ab lo
bon parer de vostra senyoria és cert acertarem al
servey de sa magestat, bé y utilitat del present
Principat y casa».
Y encontinent, legida la dita proposició, lo dit
senyor conseller en cap se alsà, prenent còpia de
la dita proposició, y se’n anà en casa de a present ciutat, per a consultar aquella ab los demés
senyors consellers, sos companys. Y al cap de
una estona, // 363v // tornà lo dit senyor conseller, y aportà son vot en scrits, lo qual fonch llegit en presència de dits brassos, los quals aconsellaren a ses senyories que sa senyoria dels
senyors deputats, en occasió tan apretada, com
ha assegurat lo spectable portantveus del general governador de Cathalunya, pot y deu gastar,
en la occasió present y ab la diligència que lo cas
requereix, a effecte de fer una leva numerosa de
soldats per a socórrer las armas de sa magestat
cristianíssima en la companya de Lleyda, del
que sa magestat restarà molt servit, advertint a

Dijous, a XXX. En aquest die ses senyories juntaren les nou persones dels tres estaments que havian anomenades per a conferir ab ells las matèrias corrents, als quals ses senyories donaren
rahó de la resolució presa en los brassos tinguts
lo die de aÿr. Y havent entès lo parer de ditas
nou personas, ses senyories feren la deliberació
que està continuada en lo libre de Deliberacions, a la qual se ha relació. Y, encontinent,
disgregada la junta de dites nou persones, manaren ses senyories arborar banderas en la present casa per fer llevas de soldats, y manaren als
atambors de la present casa fessen cridas per la
present ciutat ab la forma acostumada.
364r

Novembre MDCXXXXII
Dissabte, al primer, Die de Tots Sancts.

364v

Divendres, a VII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Joseph de Urrea, ciutadà honrat de
Barcelona, racional del General y present casa
de la Deputació, en presència de mi, Joan Pau
Bruniquer, scrivà major de dit General, donà y
liurà a ses senyories lo libre dit Ferrando Paga,
dient que aquell entregava a ses senyories sens
prejudici dels drets y de la causa que té interposada contra lo exactor del General, sobre los
mèrits de la paga y satisfacció de dit libre.
Dissabte, a VIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses // 365r // senyories lo magnífich Joseph de Urrea, racional del
General, lo qual ha fet relació com mossèn
Francesch Descallar, sobrecullidor del General
de la part de levant, ha pagat y comptat la tersa
de octubre, novembre y dezembre 1641, ordinari y guerra, acceptat los llibres y diners de la
col·lecta de Puigcerdà y sa col·lecta, la qual relació han manat ses senyories ésser continuada en
lo present dietari.
Dilluns, a X. En aquest die assistí en lo consistori lo molt il·lustre senyor deputat militar, lo qual
havia molts dies que·s trobava fora la present
ciutat, ab licència del consistori.

365v
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Divendres, a XIIII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories lo
senyor governador y senyor de Argenson. Hisqueren-los a rèbrer al cap de la escala los senyors

oÿdors militar y real, ab los porters y masses devant, y ab esta forma los acompanyaren fins dins
la sala del consistori, a la porta de la qual los hisqueren a rèbrer los demés consistorials. Y aprés
que foren dins dita sala, tingueren avís, ses senyories, que pujaven per la escala de dita present
casa los senyors consellers de la present ciutat,
als quals, encontinent, hisqueren a rèbrer los
senyors deputats y oÿdors ab la forma acostumada y, junts, se’n entraren en lo consistori, hont ja
eren dits senyors governador y Argenson. Y estigueren assentats ab la forma y lo modo y manera
que estigueren assentats la última vegada que
vingueren en dit consistori, que fonch a vint de
setembre pròxim passat. Y aprés, al cap de duas
horas, poch més o manco, que hagueren tractat
del bé públich de la província, se alsaren y foren
acompanyats per ses senyories fins al cap de la escala de la present casa, ab la forma acostumada.
366r

Dijous, a XX. En aquest die, en la matinada, ses
senyories reberen en llur consistori duas cartas:
Una de sa magestat, que Déu guarde, // 366v //
y altra del senyor de Noyers, secretari de dita sa
magestat, en resposta de la que ses senyories li
scrigueren, donant-li lo perabé y norabona del
rendiment de la vila y castell de Perpinyà. Les
quals manaren traduhir, y aprés de llegides per
lo scrivà major del General, manaren ses senyories fossen continuades en lo present dietari y
són del tenor següent:

res del que serà en nostre poder, com per nostres més amats vassalls. Y sobre açò, nós pregam
Déu que·us tinga, caríssims y ben amats, en sa
sancta guarda. Scrita a València en Bria, als 5
octubre 1642. Louis. Sublet».
«Mos senyors: Verdaderament és alguna cosa
haver trets nostres enemichs comuns de Perpinyà, però per ací tindrem lo cor inquiet fins a
tant que·ls hajam fets deixar la frontera de Cathalunya, essent més preciosa al rey sa quietut,
que·ls ama terníssimament, que la de sos vassalls de per ací. No se espanten, donchs, si no
veuhen en nostres despaigs los senyals de alegria que apar mereix la pressa de una plassa de
tanta importància, y no dubten en manera alguna que sa magestat no tindrà quietut que
no·ls hage procurada una més segura y deslliurada sa província del despertament de las trompetas y atambors enemichs, y que yo no aporte
a la exequució de tant bona resolució tots los
cuydados que deguen esperar. Humilíssim y
aficionadíssim servidors de vostra senyoria, de
Noyers. De València prop Montreau, als 5 octubre 1642».
370v

«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Nós bé creyem que pendrieu molta part en lo contento que nostres bons
vassalls y tots los que són hòmens de bé deuen tenir de què Déu és estat servit remetre Perpinyà
baix la obediència d’esta Corona, no havent-hi
succés que puga contribuir més que aquell a la
pública pau y per vostra quietut. Però és veritat
que la satisfacció que tenim s’és redoblada per las
seguretats que·ns haveu donades de vostra alegria per aquest portador exprés. E nos havem
volgut assegurar-vos que estimam molt aquesta
nova prova de vostra afició en servey nostre.
Y com la presa d’esta plassa fa vèurer clarament
ab quanta bondat lo divino poder segunda la
justícia de nostres designes y de nostras armas,
també nostras esperansas se augmenten, de més
en més, que ella nos donarà los modos de cumplir lo principal desig que nosaltres tingam, que
és que, després de tots los treballs que las turbacions presents vos aporten, nós pugam fer-vos
gosar de las suavitats de una perfeta tranquilitat,
assegurant-vos que nós no olvidarema // 370r //
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 7, pàg.
2052.
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Dilluns, a XXIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joseph
Pau, droguer, ciutadà de Barcelona, com a procurador, ab bastant poder per las cosas devall
scritas, de Jacinto Riba, pellisser, ciutadà de Barcelona, tauler, receptor, cullidor y guarda del
General de la vila Coplliure, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona, als 23 del corrent, en
dit nom ha renunciat en // 371r // mà y poder de
ses senyories, líbera y simplament, lo dit son offici de tauler del General, que dit son principal
obté per justas causas lo ànimo de son principal
movents. Suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de la persona a ses senyories ben vista,
que dit lur principal ho rebrà de ses senyories a
singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en
quan podian y per capítols de Cort los és lícit y
permés. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Ramon Sagués, també passamaner, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XXVI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Steve Torrabruna, corredor del General, ha fet relació a ses senyories que ell, inseguint lo orde
que ses senyories li tenen donat, ha encantat y
subhastat, per los lochs acostumats de la present
ciutat, per espay de trenta dies, la casa de // 371v
// don Bernardino de Marimon, situada en lo
carrer Ample de la present ciutat. Y que, havent
comparegudes moltas personas que han donat
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dita en dita casa, la majora que fins lo die present, y és de quatre mília liures, y que axí ne feya
la present relació a ses senyories, la qual manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori dos cartas: una de sa
magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y l’altra del secretari de dita sa magestat, lo
senyor de Chavegni, las quals manaren llegir al
scrivà major del dit General y, legida(s), las manaren continuar en lo present dietari, signades
de letras A i B.
En aquest mateix die, ses senyories anaren consistorialment en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a visitar los officials de dit General, y
vèurer si feyen cada hu sa servitut y residència,
conforme tenen obligaciób.
374r

Diumenge, a XXX. En aquest die fonch feta extracció de consellers y obrers de la present ciutat per
lo any corrent, ab la forma acostumada, y foren
extrets los següent(s): don Francisco Sala, conseller en cap; lo doctor en medicina Vicents Barthomeu, segon; lo doctor Jacinto Fàbregues, ciutadà
honrat de Barcelona, ters; Christòphol Marser,
mercader, quart; Francesch Pla, notari públich de
Barcelona, quint; y Pere Pau Sivit, manyà, sisè.
Obrers: Diego Bisbe, ciutadà honrat de Barcelona; Pau Passoles, notari públich de Barcelona.

374v

Dezembre MDCXXXXII
Dimars, a II. En aquest die lo honorable Domingo Calderó, notari, ciutadà de Barcelona,
com a procurador, ab bastant poder per las cosas devall scritas, constituït per Miquel Miret,
mercader de la ciutat de Leyda, qui tenia renunciat en son favor lo offici de altre dels taulers,
cullidors y receptors del General de la ciutat y
col·lecta de Leyda, com consta en lo present
dietari, sots jornada de sinch de juliol pròxim
passat de 1642, com de sa procura consta ab
acte rebut en dita ciutat de Leyda a vint-y-tres
de novembre pròxim passat y del corrent any
1641, per Joseph Algueró, notari públich de
dita ciutat, com dit notari, ab ses certificatòries
letres ne fa en dit nom, present en lo consistori
de ses senyories ha renunciat en mà y poder de
ses senyories lo dit offici e o lo dret y causa que
dit son principal té en aquell, en favor de Alfonso Monfages, mercader, ciutadà de dita ciutat
de Leyda, qui ja antes obtenia dit offici. Suplia. a continuació ratllat part.
b. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2052 i 2053.
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cant a ses senyories que, attès aquell és delsa antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, sien
servits admètrer-li dita renunciació y provehir lo
dit offici en favor del dit Alfonso Monfages, que
dit son principal ho rebrà de la mà de vostra
senyoria a singular favor. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si
y en quant podian y per capítols de Cort los és
lícit y permès. Presents per testimonis Sebastià
Hugo, peller, Antoni Martorell, porter real, y
Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories los senyors governador de Cathalunya y senyor de // 375r // Argenson, als quals hisqueren a rèbrer los senyors
oÿdor militar y real, ab los porters y masses devant, ab la forma acostumada, y d’esta manera
se’n entraren en lo consistori. Y lo dit senyor
governador estigué assentat a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich y dit senyor de Argenson a mà esquerra de dit senyor deputat ecclesiàstich. Y aprés de haver tractat de alguns
negocis fahents per lo benefici de la província,
feren a saber a ses senyories com lo il·lustríssim
y excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte,
elet lochtinent y capità general de sa magestat
en aquestos sos Principat y comtats, havia resolt
entrar dijous pròxim vinent. Y que axí sa senyoria estigués previngut per a exir a rèbrer a sa excel·lència, al que ses seyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, repongueren que estimavan a sa senyoria tan bona nova y que acudirien
com tenian obligació.
Dimecres, a III. En aquest die ses senyories entregaren al síndich del General còpia de la protesta que, en nom de ses senyories y del Principat, havia y ha de fer lo die demà al jurament
que havia de prestar sa excel·lència, la qual manaren fos insertada en lo present dietari.
«Protesta fahedora al jurament del senyor virrey.
Per disposició de las generals constitucions de
Cathalunya y, assenyaladament, per la constitució del sereníssim rey // 375v // en Jaume Segon,
que comensa «Nostres successors», segona en
orde, del títol «De jurament de fidelitat» y altres aplicables, y per diferents privilegis reals y,
en particular, per lo concedit a la ciutat de Barcelona per lo sereníssim rey en Pere 3, de gloriosab recordació, datats en Barcelona a 14 de
las kalendas de novembre del any 1339, la magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
tenia obligació, en lo principi de son govern, jua. a continuació ratllat vendibles.
b. a continuacó ratllat memòria.

rar personalment en la ciutat de Barcelona, antes que los vassalls li fassen sacrament y faheltat,
la observança de las generals constitucions, capítols y actes de Cort, libertats, privilegis, usos y
costums, y antes de la prestació de dit jurament,
personalment fet, no podia, salva sa real clemència, anomenar lochtinent general y alternos
en lo present Principat y comtats.
Emperò, los deputats del General de Cathalunya, attenent que sa magestat és estat servit, en
lo major rigor del ivern, venir y honrar personalment aquest Principat y comtats, detenint-se
en la vila de Perpinyà per espay de cerca de dos
mesos, per a què més prest gosàs esta província
de pau y quietut, estant-ne fora lo enemich, y
de sa real presència ne ha resultat tant gran beneffici al Principat, com és lo rendiment de la
vila de Perpinyà, que estava ocupada per lo enemich, y se esperava prest sa real vinguda a esta
ciutat, a no haver sobrevingut estar sa magestat
desganat, per lo que fou forsós haver-se’n de
tornar a França, y attenent que ab sas reals cartas, dadas en Lion a set de juliol 1642 del corrent any, és estat servit significar-los lo gust
hauria tingut de poder, personalment, prestar
son jurament en la present ciutat de Barcelona,
y que per causa de sa poca salut no havia pogut
venir a esta ciutat, nomenen a vostra excel·lència per son lochtinent y capità general, // 376r //
per a què en son real nom governe aquest Principat y comtats. Dits deputats, inseguint lo vot
y parer de les persones dels tres estaments, donat en los brassos tinguts a trenta-hu de juliol
proppassat, en demonstració del gran amor tenen a sa real magestat, se acontentan, per
aquesta vegada tant solament, de admètrer a
vostra excel·lència a la prestació del jurament
que, com a lochtinent general de sa magestat,
ha prestat, confiats de la seguretat y promesa
que sa magestat és estat servit fer y donar ab sas
reals cartas, dades en Perona a 17 y 18 de setmbre 1641, prometent, baix sa fe y paraula real,
que, en donar-li loch las occupacions de sa monarquia, ab la brevedat possible, vindrà personalment a honrar aquest Principat y comtats ab
sa real jurament y presència.
Per ço, los deputats del General de Cathalunya,
e o per ells lo síndich del General, en nom de
tota la província, acceptan lo jurament per vostra excel·lència prestat de lochtinent y capità general en lo present Principat y comtats, y ab lo
honor que·s pertany per salvetat dels usatges y
libertats, usos y observanças de aquells, protesta
que per aquest acte no puga ésser fet o engendrat, ara o en esdevenidor, prejudici algú, lezió
o derogació, tàcita o expressa, ni en altra qualsevol forma o manera, als demuntdits usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, privile1283

gis, llibertats, observança de aquells y altres
qualsevols drets, ans aquells o aquelles en tot
cas romanguen salvos, il·lesos en sa forsa y valor, y sens prejudici, lesió o derogació de
aquells. Y que lo present acte, en esdevenidor,
no puga ésser tret en conseqüència, ans se hage
// 376v // de judicar com si fet no fos, volent que
de tot lo sobredit sia, per vós, notari, feta y liurada carta pública».
Dijous, a IIII. En aquest die ses senyories, attesa
la notícia que lo dia de 2 del corrent los donà lo
senyor governador y senyor de Argenson, dientlos que lo excel·lentíssim senyor de la Motte,
elet en lochtinent y capità general de sa magestat en aquestos sos Principat y comtats, havia resolt entrar en la present ciutat lo die present,
anomenaren ses senyories en embaxadors, per
part del General, per anar-li a donar la benvinguda y norabona de sa benvinguda y demanar-li
la ora que sa excel·lència volia entrar, per a què
ses senyories poguessen anar en nom de la província a rèbrer-lo, a don Francisco de Vilalba y
don Garau de Alemany.
Los quals partiren de la present casa entre las
deu y onse de la matinada, molt ben abillats, ab
lurs cavalls, anant devant lo correu del General
ab son postillo, ab la insígnia del General en los
pits, y tornaren en la present ciutat cerca de las
dotse horas ans de migdia. Los quals referiren a
ses senyories com ells eren anats fins lo loch del
Hospitalet, hont havian trobat a sa excel·lència,
y de part de ses senyories li havien donada la
benvinguda y norabona, de la manera que per
ses senyories los era estat ordenat. Suplicant a sa
excel·lència fos servit donar-los la hora que volia
entrar perquè los deputats havian de exir a rèbrer-lo ab la forma que sempre se era acostumat. Y que sa excel.ència, oÿda dita embaxada,
los havia respost que estimava a sa senyoria la
mercè y honra li feyen, y que ell partiria de dit
loch // 377r // tocada la una hora passat migdia,
sens falta ninguna. Y haguda esta resposta, se
eren despedits de sa excel·lència. De tot lo que
ne feyen sabidors a ses senyories, als quals, dits
senyors deputats, respongueren que·ls estimaven molt la mercè y honra los havian feta en
pèndrer dit treball, y que·n fos feta la present
nota en lo present dietari.
En aquest mateix die, entre las dotse y una horas de migdia, partiren de la present casa los
senyors deputats y oÿdors, los ecclesiàstichs ab
sas becas negras y los demés molt antonats, tots
ab sas bandas de domàs carmesí, ab lo escut del
General en lo mig, en lo pits, tots a cavall, ab los
porters y masses devant, acompanyats de tots
los officials del General y present casa de la Deputació, anant dret a la plassa Nova, cases de
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Montserrat y dret al portal de Sanct Antoni. Los
quals passaren avant son camí fins cerca de
Sancts, hont trobaren lo senyor virrey, lo qual
venia acompanyat dels senyors conseller y regent y demés doctors del Real Consell y de
moltíssims cavallers cathalans y francesos, tots
molt ben abillats, anant a mà esquerra lo senyor
conseller.
Y arribats dits senyors deputats y oÿdors junt a
sa excel·lència, lo dit senyor conseller y demés
se apartaren del costat de sa excel·lència, tornant atràs. Y en lo costat esquerra de sa excellència se posà lo senyor deputat ecclesiàstich, lo
qual, de part de la província, li donà la benvinguda y norabona, fent sa excel·lència molt grans
demostració de voluntat. Y los demés consistorials se posaren devant, ab dits porters y massas
altas devant, ab lo mateix acompanyament de
officials del General. Y axí vingueren acompanyant a sa excel·lència envés la present ciutat,
fins que foren // 377v // a la Creu Cuberta, hont
arribaren los molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat ab sas gramallas negras,
acompanyats de molts cavallers cathalans y de
sos officials.
Y arribats dits senyors consellers, los dits senyors
deputats y oÿdors se despediren de sa excel·lència y se’n tornaren ab lo mateix acompanyament, per lo mateix carrer del Carme, casas de
Montserrat y dret a la present casa de la Deputació. Y sa excel·lència, acompanyat de dits senyors consellers, continuà son camí y se’n entrà
en la present ciutat, anant dret per lo dit carrer
del Carme y Portaferrissa, plassa Nova y dret a la
Seu, a hont, ab la forma acostumada, prestà lo
jurament de lochtinent y capità general de dita
sa magestat en aquestos Principat y comtats,
fent lo síndich del General la protesta que ses
senyories li havian ordenada, rebent lo acte de
jurament y de dita protesta Antoni Joan Fita,
scrivà de manament, en la forma acostumada.
Fa’s mamòria de la entrada que féu a dit senyor
virrey, y fonch que, aprés que los senyors deputats hagueren dexat a sa excel·lència en la Creu
Cuberta, arribats que foren los senyors consellers, comensaren fer camí envés la present ciutat, havia-y des de la fi del empadrat de la Creu
Cuberta fins al portal de Sant Antoni moltas
companyias de infanteria posades en ala, a mà
dreta de sa excel·lència. Y aprés que sa excel·lència era passat, anaven donant càrregas ab molt
gentil ayre y alegria. Y quant sa excel·lència
fonch dins lo portal, dits senyors consellers havian fet guarnir los // 378r // carrers per hont havia de passar sa excel·lència, fins a la Seu, de
companyias de moscaters y tots anaven disparant aprés que sa excel·lència era passat, perquè
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axí estava ordenat. Y quant sa excel·lència hagué
prestat son jurament en la Seu, hisqué per lo
portal Major, anant dret a la plassa del Rey, Bòria avall, carrer de Moncada, Cambis, carrer
Ample fins al Pla de Sanct Francesch, lo qual pla
estava guarnit de una part y altra de companyias
de moscaters, tots posats en ala. Y quant sa excel·lència se fou apeat en son palàcio, donaren
dos càrregas, que fou cosa de vèurer. Havia-y
moltas graelles que dits senyors consellers havian fetas posar per tots los lochs hont passava
sa excel·lència, y allí lo dexaren dits senyors consellers ab molt gran alegria y contento. Fou una
gentil festa y molt major lo contento que tinguerena de sa vinguda, confessant tots los cathalans que dit senyor de la Mota se podia dir
restaurador de Cathalunya, perquè quantas batallas ha tingudas en Cathalunya ab los castellans, sempre és estat victoriós y senyor de la
campanya. Las cortesias y demonstració de voluntat que sa excel·lència feya al poble era cosa
de vèurer, perquè apenas en tot lo camí aportà
lo barret en lo cap, per lo que contínuament
anava saludant al poble ab una rissa en la cara.
Déu lo dexe ben governar.
Divendres, a V. En aquest die, en la matinada, se
senyories ordenaren al síndich del General anàs
en casa de sa excel·lència, suplicant-lo fos servit
// 378v // donar-lo hora per a què ses senyories
lo poguessen anar a visitar. Lo qual síndich, encontinent, anà y demanà hora a sa excel·lència,
la qual obtinguda, encontinent, tornà resposta a
ses senyories de com ell era estat en casa de sa
excel·lència, y de part de se senyories li havia demanat hora, y que sa excel·lència li havia respost
que per a las tres de la tarda estaria desacupat
per tot lo que fos gust de sa senyoria.
Y axí, tocades las tres horas de la tarda, partiren
ses senyories consistorialment de la present
casa, los ecclesiàstichs ab sas becas negras, y los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació,
anant a peu dret a casa de dit senyor virrey. Los
quals, pujats dalt, entraren en una sala gran de
son palàcio, que mira al Pla de Sant Francesch y
carrer Ample, molt ben adornada, hont estava
sa excel·lència. Y dits senyors deputats y oÿdors,
tots ab ses cadires, y tingueren un rato de conversació ab dita sa excel·lència, y després se despediren de sa excel·lència, fent-se molt grans
cortesias y demonstracions de voluntat, y ab lo
mateix acompanyament se’n tornaren en la present casa.
Dissabte, a VI. En aquest die, en la tarda, vingué
en lo consistori de ses senyories lo governador
a. a continuació ratllat lo que dit senyor de la Mota.

de Cathalunya don Juseph de Biure y Margarit,
al qual hisqueren a rèbrer al cap de la escala los
senyors oÿdors militar y real, ab los porters y
massas devant, y lo acompanyaren fins al consistori, hont estigué assentat ab la forma acostumada. Y aprés de haver tractat ab ses senyories
de alguns negocis concernents lo beneffici del
Principat, se alsaren hi·l acompanyaren fins al
cap de la escala de la present casa.
379r

Dilluns, a VIII. Die de Nostra Senyora de la
Concepció.
Dimars,a VIIII. En aquest die ses senyories, per
medi dels nobles don Francesch Vilalba y don
Ramon Copons, enviaren als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat un recaudo
fent-los a saber com ses senyories los havian girades las dotse mília liures que lo savi Consell de
Cent, ab deliberació de vint-y-vuit de octubre
proppassat, los havia emprestades, suplicant a
ses senyories fossen servits fer-ho sabidor al savi
Consell de Cent y fer-los escansellar la obligació
que ses senyories havian firmada de dita quantitat a la present ciutat, confessant la obligació y
mercè tant gran los havian feta en emprestar-los
dit diner, lo que tindrian en perpètua memòria
de servir-ho a la present ciutat. Los quals embaxadors, aprés de tornats, referiren a ses senyories com ells havian reportat lo sobredit recaudo
a dits senyors consellers, los quals havian explicat de paraula, si y de la mateixa manera que per
ses senyories los era estat // 379v // ordenat, y
que dits senyors consellers los havian respost
que estimaven a ses senyories lo bon recort y
correspondència, y que ells manarian escansellar
dit acte hi·n donarian rahó a dit savi Consell de
Cent, restant sempre las dos cases ab la deguda
conformitat, com sempre.
En aquest mateix die ses senyories anaren, consistorialment ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials de la present casa, en
casa de la present ciutat per a tenir conferència
ab los senyors consellers per alguns negocis
concernents lo beneffici públich.

380r

Dissabte, a XIII. En aquest die, Hierònym Çafont, jove, apothecari, ciutadà de Barcelona,
com a procurador del honorable Jacinto Vernet, mercader, ciutadà de Barcelona, obtenint
lo offici de ajudant comú del racional y regent
los comptes del General, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Joan Hierònym Thalavera, notari públich de Barcelona,
lo die present, com dit notari ab ses certificatòrias letras ne fa fe en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, los
senyors deputat militar y oÿdor real absents, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
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offici de ajudant comú del racional y regent los
comptes que dit son principal obté en favor del
reverent Rafel Bonastre, prevere, comensal de la
iglésia col·legiada de Sancta Anna de la present
ciutat, suplicant a ses senyories que, attès dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y
alienar, sien servits, segons disposició dels capítols de Cort, admètrer-li la dita renunciació que
ell, en dit nom, fa de dit offici, y provehir aquell
en favor de dit Bonastre, que dit son principal
ho rebrà de ses senyories a singular mercè. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant podian y per capítols de
Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Ramon Jaques y Montserrat Albià, passamaner, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mossèn Agustí Dalmau, síndich del General,
anàs als senyors consellers y de part de ses //
380v // senyories los fes a saber la festa que los
cavallers d’esta ciutat havian resolt fer lo die de
demà, al vespre, en la sala gran de sanct Jordi, al
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor mariscal de
la Motte, lochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquestos Principat y
comtats. Y que si eran servits vèurer-la ses senyories los offerian una de las dos tribunas hi ha
en dita sala.
Lo qual, tornat en lo consistori de ses senyories,
los referí com ell havia reportat lo sobredit recaudo a dits senyors consellers, los quals lo havian respost que etimaven a ses senyories la
mercè y honra los feyen, y que ells o tractarian
entre si, y del que resoldrian ne farian sabidors a
sa senyoria. Y aprés, dits senyors consellers, per
medi de lur síndich, feren a saber a ses senyories
com dits senyors consellers los acceptavan la offerta de dita tribuna per vèurer dita festa.
Diumenge, a XIIII. En aquest die, estant la sala
gran de sant Jordi adornada de la tapiseria de la
present casa, circuhida de catafals y altres prevencions, comensà la festa que los cavallers feyen a ses costes, tocades les vuit hores de la nit.
Assistiren en dita festa lo excel·lentíssim senyor
mariscal de la Mote, lochtinent y capità general
de sa magestat. Lo qual estava assentat debaix
del dosser de vellut carmesí, del qual se serveixen los senyors deputats en consistori, lo qual
estava posat al cap de dita sala, devés Sant Jaume, ab sa cadira de vellut del mateix. Y aprés,
totes las damas en un tablado que partia // 381r
// de desota de dit dosser, sala avall, molt ricament adressades y vestides de richs vestits. Los
senyors consellers estaven en la tribuna que està
a mà esquerra, al entrar a la sala, y los senyors
deputats a la altra tribuna. La festa fonch monaria, torneig y sarau. Los caps d’esta festa foren
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los senyors governador de Cathalunya, lo comte de Savallà, don Juseph de Ardena y Galceran
Dusay. Esta festa durà fins a les sinch horas de la
matinada. Agradà molt a dit senyor virrey, per
ser cosa que may havia vista. Hagué-y molt gran
concurs de cavallers francesos que anaven en
companyia de sa excel·lència.
Dimecres, a XVII. En aquest die, lo magnífich
Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, ha fet relació a ses senyories en lur consistori com Onoffre Massanes, //
381v // sobrecullidor del General de la part de
ponent, ha comptat y pagat la terça octubre,
novembre y dezembre 1641, axí dret de guerra
com ordinari, acceptat los llibres y diners de la
ciutat de Tarragona y sa col·lecta, que, per estar
ocupada del enemich, no se són poguts col·lectar. La qual relació manen ses senyories ésser
continuada en lo present dietari.
Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori una embaxada de paraula
de part dels senyors consellers per medi de
mossèn Joan Carreras, donsell, y Joseph Massana, ciutadà honrat de Barcelona, la qual explicaren de paraula a ses senyories en llur consistori.
Y aprés donaren y liuraren a ses senyories còpia
de la resolució presa per lo savi Consell de Cent
lo die de aÿr, la qual manaren fos continuada en
lo present dietari, que és del tenor següent:
«Die XVII decembris, MDCXXXXII.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats etcètera, lo dit Consell féua la deliberació
següent: attès que sa excel·lència, per medi del
senyor Argenson, ha significat als senyors consellers estimarie a la present ciutat tingués a bé
tornar al reverent abat y demés religiosos del
convent de Nostra Senyora de Montserrat, és
en la montanya de aquella, las relíquias, plata y
demés coses que en la occasió de la invasió del
exèrcit enemich, a petició de aquell, // 382r //
se’n havia portades de aquella casa, assegurant
sa excel·lència no y havia perill algú. Y lo mateix
demanan los dits reverent abat y religiosos de
aquella casa, que, per ço, per a condecendre al
que sa excel·lència demana y que aquell sanctuari estiga ab la decència que convé, se restituesca a aquells pares les dites relíquies, plata y
demés coses que la present ciutat té en custòdia
de aquell santuari. Y que per dit effecte los senyors consellers nomenen les persones que·ls
aparexerà convenir, procurant que ditas cosas
vagen ab la decència y seguretat que cosa tant
grave demane, firmant dits pares àpocha de la
entrega y cancel·lant la que les persones eren

anades a cercar-les, per orde de la present ciutat,
havian firmada. Y que açò sia ab la diligència
que aquells pares demanen, y en concideració
que en la entrega de aquelles hi entrevingueren
persones nomenades per los molt il·lustres senyors deputats, que, per ço, per un ciutadà y un
militar del present Consell, per ses senyories nomenades, se’ls fassa a saber lo que sa excel·lència
y aquells pares demanen, per a què la restitució
de aquelles se fassa uniformament per les dos
cases, fent-los també sabidors de la present deliberació».
E ses senyories respongueren, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que ells mirarien lo contingut ab dita deliberació y que en tot procurarien donar gust a dits senyors consellers y savi
Consell de Cent, y que de tot ne donaran avís a
sa senyoria.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, entre duas y
tres horas passat migdie, vingueren en lo consistori de ses senyories, de part del molt il·lustre //
382v // Capítol de la Seu de Barcelona, los nobles y molt reverents senyors don Joachim Carbonell y don Galceran Semmenat, canonges de
la Seu de Barcelona, los quals feren sabidors a
ses senyories com entre onse y dotse hores ans
de migdie del dit die, lo senyor governador y
senyor de Argenson eran anats en la Seu de Barcelona, y entrats dins lo Capítol, que estava
congregat, los quals los havian fet sabidors de
com tenian avís de sa magestat, que Déu guarde, com Nostre Senyor, a quatre del corrent,
era estat servit aportar-se’n a la sua santa glòria
la ànima del eminentíssim senyor cardenal
duch, son privat, representant a dit molt il·lustre Capítol lo sentiment gran ne havia fet tota
França y no menos lo havian de fer los cathalans
y, per consegüent, dit il·lustre Capítol.
Y que lo dit Capítol havia resolt se celebràs lo die
de demà un aniversari solempne en la Seu, fent
un túmol gran en lo mig, tocant les campanes en
la forma acostumada, per salut y repós de la ànima de dit senyor cardenal duch, en agrahiment
de las moltas mercè y honras havia fetas a esta
província. Y que fossen convidats ses senyories
per dit Capítol a dit offici, y que axí ells convidaven a ses senyories, inseguint la commissió los
era estada donada en dit molt il·lustre Capítol.
E ses senyories respongueren que estimaven en
molt a dit molt il·lustre Capítol la mercè y honra los feya, y que si los negocis graves que tenian
en mans los donaven loch acudirian ab molta
voluntat a obra tant sancta y bona.
En aquest mateix die, poch aprés de ser fora los
sobredits embaxadors, vingueren en lo consis-

a. a continuació ratllat relació.
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tori de ses senyories los senyors governador y
senyor de Argenson, als quals hisqueren a rèbrer // 383r // al cap de la escala los senyors oÿdor militar y real, ab los porters y masses devant,
y ab esta forma se’n entraren en lo consistori. Y
dits senyors, estant tots dins la sala del consistori de peus, feren sabidors a ses senyories la mort
del eminentíssim senyor cardenal duch, representant la pèrdua y falta faria a la monarquia per
estar ell al cap y ser persona tant capàs ab les coses de la monarquia, però que sa magestat, que
Déu guarde, los havia scrit que tenia las cosas de
Cathalunya molt en la memòria y que estiguessen certs que no·ns faltaria en tot quant fos menester posar assí. Lo sentiment que ses senyories
feren de semblant nova no·s pot dir, perquè, encontinent, los uls se’ls undiren ab aygua, que ab
axò és dir tot lo que·s pot dir, confessant las
obligacions tant grans que li devian, de tal manera que eren inmortals per ses senyories y per
la província. Y que ells, en llur part, no faltarian
per totas las diligèncias, axí en comú com en
particular, en pregar a Déu per la sua ànima,
que una eternitat gose la glòria de Déu.

Diumenge, a XXI. En aquest die, en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories los
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, als quals ses senyories hisqueren a rèbrer
al cap de la escala, ab los porters y masses devant, y ab esta forma se’n entraren en lo consistori de ses senyories. Y al cap de poch, entraren
en dit consistori las personas de la junta del batalló per a tractar y tenir conferència tots junts
de algunas cosas concernents lo beneffici de dit
batalló. Y al cap de una hora, poch més o manco, se alsaren, y dits senyors consellers foren
acompanyats fins al cap de la escala de dita casa.
384r

Dissabte, a XX. En aquest die, en la tarda, ses
senyories, consistorialment, anaren ab los porters y masses devant, ab las cotas moradas,
acompanyats dels officials del General y present
casa de la Deputació en casa de sa excel·lència.
Los quals, pujats dalt y entrats en la sala gran
hont estava sa excel·lència, se assentaren ab cadiras, y fent las degudas cortesias, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, donà lo pèsame a
dita sa excel·lència de la mort del eminentíssim
cardenal duch, representant-li lo sentiment tant
gran que // 383v // ses senyories ne havian tingut, per ser persona a qui los cathalans devian
tenir en perpètua memòria de pregar a Déu per
la sua ànima. Y que sa excel·lència fos servit ordenar-los moltas cosas de son gust y servey, que
acudirian ab las veras possibles.
Al que sa excel·lència fonch servit respòndrer
que la pèrdua era gran y, per consegüent, digna
de eterna memòria. Y que estimava a ses senyories la mercè li feyen y que estiguessen certs que
sa magestat, que Déu guarde, té los cathalans
sempre en la memòria, y quea ell, ademés del
que tenia servit a la província, no faltaria de qui
al devant, ab majors veras, acudir al major servey d’ella, conforme li tenia encomanat sa magestat. Y fet aquest reonament, ses senyories se
alsaren hi·s despediren de sa excel·lència ab gran
demonstració y sentiment que·ls havia causat
dita mort. Y ab lo mateix acompanyament se’n
tornaren en la present casa.
a. a continuació ratllat estimaria a ses senyories la mercè li
feyen y que estiguessen certs.
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Dilluns, a XXII. En aquest die, lo honorable Ramon Fonolleda, valer, ciutadà de Barcelona,
com a procurador ab bastant poder del reverent
Jaume Vidal, prevere, beneficiat en la iglésia parrochial de Sanct Pere de las Puellas de la present ciutat, obtenint lo offici de guarda ordinària del General en lo portal Nou de dita ciutat,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Antoni Joan Fita, notari públic de Barcelona, lo die present, com dit notari, ab ses certificatòries letras, ne fa fe en dit nom, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de guarda ordinària del General de dit
portal Nou, que dit son principal obté en favor
de dit Pere Màrtir Mas, attès dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar,
que dit lur principal ho rebrà de ses senyories a
singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en
quant podian y per capítols de Cort los era lícit
y permès y no altrament. Presents per testimonis Monserrat Albià, passamaner, Sebastià
Hugo, paller, y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix diea los senyors deputats, per
medi del doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, Francesch
Puigjaner, donsell y Joseph Massana, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor mariscal de la Mote, lochtinent y capità general de sa // 384v // magestat
en aquestos sos Principat y comtats, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Per lo excel·lentíssim
marquès de Brezé, lochtinent y capità general
per sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat y comtats, fonch concedit privilegi y
feta mercè al doctor Onoffre Vila, menor de
dies, del offici de jutge de reclams de las corts
del veguer y balle de Barcelona, als 7 de mars
1642, donant aquell per vaccant. Lo qual, al
a. a continuació ratllat de.
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temps de dita concessió, obtenia y possehia lo
doctor micer Nadal de Prat, en virtut de privilegi
concedit per lo sereníssim rey Phelip Segon, datat en Madrit a 21 de setembre 1612, y actualment lo exercia dit micer Vila, fonch posat en
pocessió d’ell, restant-ne espoliat lo dit doctor
micer Nadal de Prat sens conexensa de causa ni
revocació de beneplàcit. Per lo qual, micer Nadal de Prat se donà notícia al consistori dels deputats y oÿdors del General de la sobredita nova concessió de dit offici, advertint que per ella
se contrafeya a las generals constitucions de Cathalunya, privilegis, usos y costums del present
Principat y comtats y, en particular, a la constitució 4 del títol «De violència y restitució de despullats», en la qual se disposa no privar-se per sa
magestat ni sos successors algú de alguna pocessió o quasi, sens conexensa de causa y altres aplicables, y als pactes ab sa magestat convinguts, ab
los quals sa magestat, en lo capítol primer, és estat servit jurar la observança de les generals constitucions, privilegis de les ciutats, viles y lochs (y)
de les persones particulars de aquesta província,
fent instància per a què, cumplint // 383r // a ab
la obligació de son offici, dits deputats hisquessen al reparo de dita contrafacció.
Per ço, dits deputats y oÿdors del General de Cathalunya, representant a vostra excel·lència la dita
contrafacció y inseguint la forma continguda en
lo capítol 14 de la observança, posat en los pactes
ab sa magestat convinguts, extrajudicialment suplican a vostra excel·lència sie de son real servey
fer mercè en manar revocar dita contrafacció, restituint al dit offici de jutge de reclams lo dit micer
Nadal de Prat, declarant no ésser estat intenció
de dit excel·lentíssim marquès de Bresè, com a
lochtinent de sa magestat, de voler concedir dit
privilegi al dit micer Vila del dit offici de jutge de
reclams, y ho esperan de vostra excel·lència com
a tant zelador de la observança de las generals
constitucions y leys de est Principat y comtats».
E aprés de tornats, dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories com ells eren anats en
casa de sa excel·lència ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials de la present
casa, y que havian reportada la dita embaxada a
sa excel·lència, la qual, li havian explicat primer
de paraula y aprés donada per scrits, si y conforme per ses senyories los era estat ordenat. Y que
sa excel·lència los havia respost que entenia que
lo senyor mariscal de Bresè havia feta la provisió
de dit offici a favor del doctor micer Onoffre
Vila, menor, de orde de sa magestat, lo qual entenia que, axí mateix, li havia donat sens que
sabés que ab dita provisió se contrafés a les generals constitucions de Cathalunya, com ab la
a. foliació errònia.

embaxada se li representava. Y que essent dita
provisió feta // 383v // per orde de sa magestat,
era forsós que ell representàs a sa magestat lo
que se li demanava ab dita embaxada, y que estiguessen certs los senyors deputats que ell ho faria ab tota diligència y que son ànimo era zelar
de la obeservança de las generals constitucions
de Cathalunya.
Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren a fer la regonexensa ordinària per las botigas
de la present ciutat, com és acostumat.
En aquest mateix die, present en assò y entrevenint Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona y scrivà major del General de Cathalunya,
y presents per testimonis Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona y scrivà de manament
de sa magestat, y Joseph Ribera, notari i scrivà
de la cort civil del Sanct Offici de la Inquisició de
Cathalunya, ciutadà de Barcelona, lo magnífich
mossèn Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del dit General, constituït personalment devant del senyor Joseph Fontanella,
doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona y
regent la Real Cancelleria de Cathalunya, personalment trobat dins la casa de sa pròpria habitació, situada en Barcelona, en lo carrer que passa
de la plasa de la Trinitat a la plassa d’en Camprodó, ha presentat y notificat ço per dit Bruniquer,
scrivà major del dit General, fet presentar y notificar una scriptura del tenor següent:
«Magnífich senyor: En lo privilegi del offici de
jutge de reclams de las corts // 386r //a dels veguer y balle de Barcelona, concedit per lo excellentíssim marquès de Bressè com a lochtinent de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat y comtats, als set de mars 1642, en favor del
doctor Onoffre Vila, menor de dies, firmà y sota
scrigué, com a regent la Real Cancelleria, per la
qual firma y concessió de dit privilegi se ha contrafet a les generals constitucions del present
Principat, usos y costums y, en particular, a la
constitució 4 del títol «De violència y restitució
de despullats», y al capítol primer dels pactes
convinguts ab sa magestat, per estar en pocessió
del mateix offici y actualment exercir-lo lo doctor micer Nadal de Prat, en virtut de privilegi
concedit per lo serreníssim rey Phelip Segon, datat en Madrit a vint-y-hu de setembre 1612.
Y en dita nova concessió de aquell, en favor de
dit micer Vila, és estat dit micer Nadal de Prat
privat de la pocessió d’ell sens conexensa de causa, després de ésser confirmat ab lo capítol primer de dits pactes. Per lo que dit micer Nadal
de Prat ha instat y insta al consistori dels senyors
a. foliació errònia.
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cer Nadal de Prat concorra en tots los demés,
contra dels quals sempre aquesta província ha
fet tants grans queixas, atribuint a son modo de
govern las desdichas que havem tingudas en
aquest Principat, la major part dels quals són
notoriament mal affectes a sa magestat y a la
província, exposant-la per aquest camí a las mateixas y majors desdichas, com se dexa ben conciderar en tant gran deservey de sa magestat y
contra lo beneffici públich, y contra lo que los
molt il·lustres senyors deputats del trienni proppassat y brassos generals feren.

deputats per a què, per la obligació de son offici, hisquen al reparo de dita contrafacció. Per
ço, Agustí Dalmau, síndich del General, representant a vostra mercè dita contrafacció y inseguint la forma de la observança novament donada en lo capítol 14 de dits pactes, suplica y
requereix a vostra mercè sie servit revocar dita
contrafacció, declarant que per dita firma y privilegi se ha contrafet a las ditas constitucions y
pactes ab sa magestat convinguts. Altrament, se
valdrà dels remeys que per dits pactes y constitucions és lícit y permès. Requirens notario, et
cetera».

Puix, en ser-se apartats de la obediència del rey
de Castella, donaren per acabats ipso jure los beneplàcits, y extincts tots los officis, y provehiren
lo que·ls aparegué necessari per la administració
de la justícia en persones diferents de les quals
tenian abans, y contra lo que los molt il·lustres
senyors deputats, que vuy són, han fet, que en
lo ingrés de sos officis los tornaren a provehir
tots, ya contra lo sentir dels molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent, los quals
posaren nova forma a la administració de la justícia en la cort del veguer, y extinguiren lo offici
del jutge dels reclams, ab sciència y paciència de
micer Nadal de Prat, lo qual acceptà un dels officis de conseller de prior de las corts de veguer
y balle, y en la Batllia General han nomenat los
officials que·ls ha aparegut, sens reparar en lo
privilegi del rey de Castella ni en las contrafaccions que avuy se al·legan. De tal manera que, si
en las provisions hi havia contrafacció, la feren
primer dits consellers y savi Consell de Cent,
deputats y brassos generals, que no sa magestat,
quant en son real nom provehí dits officis lo
excel·lentíssim senyor mariscal de Bresè, ni dit
regent la Real Cancelleria quant firmà los privilegis. Rahons totas bastants a impedir los procehiments se són fets contra la provisió feta del
offici de jutge de reclams.

La qual scriptura, presentada y notificada, y legida y publicada y dada còpia de aquella al dit
senyor regent y per sa mercè presa y acceptada,
encontinent, dit senyor Joseph Fontanella, regent, ha respost que·s reservava lo temps // 386v
// de la constitució de Cathalunya per a respòndrer. Y lo dit mossèn Agustí Dalmau, síndich,
ha requerit que de tot ne fos levat acte per lo dit
scrivà major del dit General, com realment per
aquell axí és estat deduït a effecte. Presents per
testimonis los sobredits.
E aprés, als vint-y-set del mateix dit mes de dezembre, en la mateixa dita ciutat de Barcelona,
present en assò, també cridat y requerit, dit
Joan Pau Bruniquer, scrivà major del dit General, y presents per testimonis Pere Gironés, cotxero de la baronessa de Rocafort, y Francisco
Certa, cotxero de mossèn Miquel Quintana,
ciutadà honrat de Barcelona, lo predit senyor
Joseph Fontanella, regent la Real Cancelleria de
Cathalunya, volent, segons dix, respòndrer a la
scriptura preinsertada que, instant lo dit síndich
del General, li fonch presentada als vint-y-tres
del corrent, me ha liurada a mi, dit Bruniquer,
notari i scrivà major predit, en presència dels
testimonis propdits una altra scriptura, que és
del tenor següent:
387v

«Al doctor Joseph Fontanella, regent la Real
Cancelleria, se ha presentat una scriptura a
instància del síndich del General notificant-li ab
ella que aba firma que havia feta al privilegi de
jutge de reclams en favor de micer Onoffre Vila,
se havia contrafet a la constitució 4 del títol «De
violència y restitució de despullats», y al capítol
primer dels pactes convinguts ab sa magestat, y
demanant revoque aquella conforme en dita
scriptura més largament se conté. A la qual, citra approbacionem, se ha relació, de la qual no
pot dexar de fer gran meravella per voler ab ella,
dit síndich, obligar a sa magestat, Déu lo guarde, a valer-se dels officials del rey de Castella,
puix la mateixa rahó // 387r // que milita ab mia. a continuació ratllat scriptura.

Y satisfent dit regent la Real Cancelleria, diu y
respon que esta no és matèria que·s dega tractar
ni decidir segons la forma de la observança novament estatuhida en lo capítol 14 dels pactes
concordats ab sa magestat y la província, per
quant en cars se hagués fet, en la provisió de
que·s tracta, algun prejudici al doctor micer Nadal de Prat, aquell se podria reparar per remey
ordinari de justícia, introduint causa en la Real
Audiència contra lo doctor Onoffre Vila, qui és
estat provehit de aquell. Y axí, no·s pot valer del
remey de la observança, ni aquell se pot intentar, per tenir loch solament en deffecte dels
remys ordinaris, conforme se lig clarament en
las paraulas finals de dit capítol 14.

a. a continuació ratllat pro jure.
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[ 1642 ]

[ 1642 ]

Y quant se fos pogut intentar aquest remey, lo
que no·s creu, essent la dita provisió feta de sa
magestat, per haver-la feta lo excel·lentíssim
senyor mariscal de Bresè, com a tenint poder
special de sa magestat, havia de fer ab embaxada
al rey, nostre senyor, y no ab scriptura a dit regent la Real Cancelleria, conforme lo dit capítol
14, en lo versículo «Si emperò lo fet», sens que
obste la firma de dit regent, perquè aquella sols
la·y posa per seguir en lo privilegi la forma de las
constitucions, sens que tingués obligació de
averiguar si vagave lo offici, ni tal li fou consultat, sinó solament si la persona que fou provehida tenia los requisits, segons las mateixas constitucions.
Y venint a la justícia natural, la pretesa contrafacció se funda, en dita scriptura, en la constitució 4 del títol «De violència y restitució de despullats», y en lo capítol 1 dels pactes convinguts
ab sa magestat, ningú dels quals és aplicable,
perquè micer Nadal de Prat, quant aquesta provisió estava baix la obediència del rey de Castella, obtingué lo offici de jutge de reclams ab privilegi del mateix rey, durant lo beneplàcit de
aquell. Després, quant per justas // 388r // causas se apartà la província de la obediència del dit
rey de Castella, cessà lo domini de aquell y la jurisdicció tornà a residir penes populum, representat per los senyors deputats y tres estaments
o brassos generals, y la jurisdicicó del rey de
Castella y los beneplàcits que estavan redicats
en sa persona y jurisdicció foren extincts y vagaren los officis ipso jure, per faltar la jurisdicció en
la persona que se’ls havia reservats. Y de aqueixa
manera se entengué comunament, sens que
aleshores s’i fes dificultat, ans havent estinguit
lo savi Consell de Cent, ab aprobació dels brassos generals, lo offici de jutge de reclams, micer
Nadal de Prat aquietà a dita extinció acceptant
lo càrrech de conseller de prior de las corts de
veguer y batlle, com alt està dit. Y permetent
que moltas causas de reclams se cometessen a
altres consellers de prior, y acceptant comissions a ell fetas, y havent-se provehit per losa deputats y brassos generals molts officis en diferents personas dels que las tenian, ningú se
quexà sal [.]em que constr [...]
Després elegí la província en son rey y senyor a
sa magestat y passà en ell aquella jurisdicció, que
erat poenes populum, ab lo dret de crear officials
perquè los elegits per los deputats eran estats
elegits durant lo estat de la província. De hont
se segueixen dos cosas. La primera és que lo privilegi de jutge de reclams concedit per lo rey de
Castella no pogué ser confirmat ab lo primer
pacte que·s al·lega, per ser extinct. La segona,

que no·s pot dir dit micer Nadal de Prat espoliat
del offici que diu tenia en virtut de privilegi del
rey de Castella, perquè, extinct lo privilegi, estigué extincta la pocessió que·s fundava en
aquell, per cessar la causa de la pocessió, y actualment perdé aquella quant se li extinguí lo
offici y dexà de exercir-lo.
Hi obsta dir, que lo die que lo excel·lentíssim
marquès de Brezè provehí dit offici de jutge de
reclams en persona de micer Onoffre Vila, actualment exercia aquell dit micer Nadal de Prat,
per quant no·l exercia en virtut del privilegi del
rey // 388v // de Castella, com se diu ab la dita
scriptura ni ab títol perpètuo, que lo dret y pocessió en virtut de dit privilegi se acabà quant se
extinguí lo offici, sinó per interim fins que per
dit excel·lentíssim mariscal fos provehit, per
quant trobant-se lo excel·lentíssim mariscal de
Brezè en la ciutat de Elna, després de haver jurat
en nom de sa magestat y com a lochtinent y capità general, occupat en los negocis de la guerra
y no podent de prompte provehir tots los officis,
ordenà y manà a tots los ordinaris se valguessen
dels mateixos officials que abans tenian fins que
sa excel·lència hagués provehit los officis.
Y en virtut de aquest orde, tornà dit micer Nadal de Prat en lo exercici de son offici, lo qual
orde, per ser llimitat, sols li donà dret y pocessió
temporal fins que lo offici fos provehit. Y foren
dits dret y pocessió resoluts lo die que sa excel·lència provehí lo offici, y açò també se és
practicat en los demés officials que lo die que
se’ls han provehits los officis han dexat de exercir aquells, y los que són estats confirmats, se’ls
ha feta nova provisió y donat nou privilegi. Y lo
mateix micer Nadal de Prat, ab diferents memorials donats al excel·lentíssim senyor mariscal de
Bresè y al senyor de Argenson demanà confirmació de dit offici, regonexent en assò que lo
dit dret que tenia en virtut del privilegi del rey
de Cstella estava extinct, ab què resta del tot
destruït lo fonament principal ab què·s funda
dita scriptura, que és que, quant micer Onoffre
Vila fonch provehit del offici de jutge de reclams, posehia aquell micer Nadal de Prat en
virtut del privilegi del rey de Castella. Puis, ab lo
dit fins assí, se veu no ser de aquesta manera.
Per ço y altrament, dit doctor Joseph Fontanella,
regent la Real Cancelleria, donant los presents
per respostas, protesta que no sie molestat per
rahó de dita firma y de tot lo lícit y permès. Y en
cas que per lo síndich del General o altre persona
se firma dubte, segons lo capítol de la observança, que abans de entrara // 392r // en los mèrits
a. a continuació dues cartes i una acta, transcrites a l’Apèndix 7, pàg. 2053.

a. a continuació ratllat brassos.
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se fassa declaració sobre lo que primerament dalt
se ha dit, ço és, si per a poder-se intentar lo remey
ordinari de justícia, per reparar lo prejudici que
preté ab la provisió de jutge de reclams, està
prohibit lo intentar-se lo remey extraordinari de
la observansa, offerint-se sempre que, per las personas a qui toca, serà declarat haver contrafet ab
dita firma, lo que no creu revocar aquella encontinent y subjectar-se en tot al que serà declarat, que
sa intenció no és estada contrafer a ninguna constitució, que ans bé és estat sempre y és avuy molt
zelós de la observança de aquella, sinó cumplir ab
las obligacions de son offici, que és lo blanch a
què mira en totas sas accions, requirens, et cetera.
La qual scriptura e o respostas preinsertadas ha
requerit lo dit senyor regent ésser continuadas
al peu del acte de la presentació de la scriptura
del dit síndich, y que no sia donada còpia de la
una sens l’altra per mi, dit scrivà major, requerint també que de tot ne fos, com ne és estat,
llevat lo present acte per mi, dit Bruniquer, notari y scrivà major predit. Presents per testimonis los sobrenomenats.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori del abat de Sanct Pere
de Galligants una carta ab la qual donava rahó a
ses senyories del entrego de la plata fet<a> als
religiosos de Nostra Senyora de Montserrat, inseguint en tot y per tot lo orde que ses senyories
li havian donat, conforme constava ab la àpocha
que dits religiosos ne havian firmada. La qual
carta y àpocha manaren ses senyories ser cusidas
en lo present dietari, signats de letras A, B.

392v

Incipit annus MDCXXXXIII
Dijous, a XXV. Die de Nadal.
Divendres, a XXVI. Die de sanct Steve.
Dissabte, a XXVII. Die de sant Joan.
Diumenge, a XXVIII. Die dels Sancts Innocentsa.

397r

Dimars, a XXX. En aquest die los dits senyors deputats y oÿdors reberen en lur consistori duas
cartas, una de sa magestat, que Déu guarde, y altra del secretari Chavigni, del Consell de Estat de
dita sa magestat, ab lo qual los fa a saber la mort
del senyor cardenal de Rochilieu. Las quals, manaren fossen continuades y originalment cusides
en lo present dietari y són del tenor següent:
«Senyors de la Deputació. De part del rey.
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2054 i 2055.
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Charíssims y ben amats: Cada qual sab los grans
y senyalats serveys que tenim rebuts de nostre
charíssim y amantíssim cosí lo cardenal de Rechilieu y de quants bons succesos és estat servit
Déu beneir los consells que·ns ha donats. Ningú pot fer dubte que nos no sentiam tant quant
devem la pèrdua de un tant bo y tan fel ministre. També volem que tot lo món conega quant
nos ha pesat y quant cara nos és sa memòria per
lasa provas que volem donar-ne en totas occasions.
Però, essent just que los sentiments que devem
tenir per lo govern de nostre Estat y lo bé de
nostres negocis sien preferits a tots los nos, hi
de tal manera que pugam mantenir los grans
progressos que per lo present tenim, fins que
Déu sie servit donar empressa, per lo compliment de la qual no perdonarem, si és menester,
a nostra pròpria vida.
Per aquest effecte havem presa resolució de
continuar las mateixas personas dins nostres
consells que·ns hi han servit durant la administració de nostre dit cosí, lo cardenal de Rechilieu, y de aplicar-hi nostre charíssim y ben amat
cosí lo cardenal Masserin, // 397v // que·ns ha
donadas tantas provas de sa afició, de sa fidelitat
y de sa capacitat en las diferents occasins en què
lo havem empleat, en las quals nos ha fet serveys
de molta concideració, que no·n tenim menos
seguretats que si fos nat nostre súbdit.
Nostre principal pensament serà sempre de
mantenir la bona unió y correspondència que és
estada entre nos y nostres aliats, de usar ab lo
mateix vigor y firmesa en nostres negocis que
havem guardada, tant que la justícia y la rahó
nos donaran lloch. Y de continuar la guerra ab
la mateixa aplicació y mateixas forsas que havem
fetas des de que nostres enemichs nos han forsats de fer-la, fins que Déu los hage tocat lo cor
y nos pugam, ab tots nostres aliats, contribuhir
al establiment del repós de la christiandat, però
de manera que sia fet<a> tant sòlidament que
en lo esdevenidor cosa no la puga turbar.
Açò és lo que havem judicat esser a propòsit de
fer-vos saber, per a que conegau que los negocis
d’esta Corona seran sempre conduïts de la mateixa manera que són estats fins ara, ademés dels
quals, tindrem continuament un particular cuydado del que tindrà la mira a nostre principat de
Cathalunya per guardar-lo contra tots los esforsos dels enenmichs. Pregant sobre açò Déu
que·us tinga, charíssims y ben amats, en sa sancta guarda. Scrita a Sanct German en Laye, als 12
de dezembre 1642. Louis Bouthillier.»
a. a continuació ratllat penas.
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qualsevol estament, grau o condició sien, a qui
toque y specte y han acostumat prestar lo dit jurament de fidelitat, comparegan personalment a
prestar aquell en la present ciutat de Barcelona
dit die de vint-y-sis de janer, // 399v // a hont se
trobarà per a rebre aquell sa magestat o sa excel·lència. Altrament, passat dit die, se procehirà contra lo(s) contumasses y renitentsa conforme de justícia serà trobat fahedor.

«Mos senyors de la Deputació.
Per la lletra que lo rey los scriu, sabran la pèrdua
que sa magestat ha feta en la persona de monsenyor lo cardenal del més gran y més fel ministre que hage may estat empleat en los negocis
d’esta Corona. Deu ha volgut que sa eminència
passàs d’esta a millor vida als quatre de aquest
mes, entre migdie y una hora, després que tota
la matinada, havent-li donat son mal algun descans, cada qual creya que·n escaparia. La divina
bondat és estada servida disposar-ne altrament,
ab que veuran per la letra de sa magestat lo sensible disgust que té y, juntament, la resolució
que ha presa per la administració de sos negocis.

E perquè las ditas cosas sien a tothom notòries,
mana sa excel·lència ser feta y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la
present ciutat de Barcelona, y altres ciutats y vilas y lochs de dits Principat y comtats, hont convingue y menester sie. Le mareschal de la Motte. Vidit Fontanella, regens. Vidit Bru, regens
thesaurariam. Vidit Vidal, fisci advocatus. Hieronymus, scriva.

Sols suplico de crèurer que los serveys que jo hi
faré los de Cathalunya me seran sempre en molt
particular consideració y que jo hi contribuiré
de tot mon possible per a que·n tingan tot lo
contento que porian esperar de la bondat de sa
magestat y de la afició que té per son pays. Assò
serà d’esta manera, que jo·ls asseguraré continuament que jo, ab tota veritat, mos senyors, de
vostra senyoria, humílissim y afficionadíssim
servidor. Chavigny. a Sanct German en Laye,
als 7 dezembre 1642.»
399r

Quequidem preconium fuit publicatum per loca
solita presentis civitatis, sono duarum turbarum
prius et posterius emisso die tercia januarii millesimo sexcentesimo quadragesimo tercio per Jacintum Janer, regium tubicinem sich referentem.
De premissis extractis a regesto firmarum et obligacionum locumtenencie primo, fidem facio ego
Antonius Joannes Fita, regii mandati scrivania
regiaque auctoritate notarius publicus Barchinone, hic me subscribens».

Janer MDCXXXXIII
Dilluns, a V. En aquest die lo síndich del General donà y entregà a ses senyories en lur consistori las cridas devall scritas, les quals sa excellència havia manades fer publicar per la present
ciutat lo die de tres del corrent, y són del tenor
següent:
«Ara oyats tothom, generalment, que·us notifican y fan a saber de part del excel·lentíssim senyor Phelip de la Motte Hudencourt, mariscal
de França, del consell de sa magestat y son lochtinent y capità general en lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que,
per quant sa magestat, que Déu guarde, ab sas
reals cartilles, dades en lo Camp sobre Perpinyà
a nou de juny proppassat, ha elegit la present
ciutat de Barcelona y lo die de vint y sis de janer
pròxim per a rèbrer lo jurament de fidelitat que
los regnícolas y habitadors del present Principat
y comtats han acostumat prestar, segons las generals constitucions de Cathalunya y altres drets
municipals, als sereníssims reys de Aragó, predecessors de sa magestat en los dits Principat y
comtats, en lo ingrés de son domini y successió.

En aquest die ses senyories, consistorialment,
ab los porters y masses devant, acompanyats
dels officials del General, anaren en casa de la
ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers per alguns negocis concernents lo beneffici de la província.
400r

Per ço, sa excel·lència, inseguint en assò la conclusió en lo sacre Real Consell sobre assò feta a
vint y quatre de dezembre mil sis-cents quaranta- y-dos, diu y mana a tots los regnícolas y habitadors del present Principat y comtats, de
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Dimecres, a VII. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat y lo regent la Real Cancelleria. Los quals, junts en
consistori, tingueren conferència per alguns negocis concernents lo beneffici de la província.
Dijous, a VIII. En aquest die lo doctor en medicina Agustí Calvet, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories, mitjensant jurament en mà y poder
del senyor deputat ecclesiàstich, com mossèn
Francesch Fita, notari de Barcelona, procurador
fiscal del General, està desganat en lo lit de puagra, que no.s pot mòurer, de tal manera que no
li és possible poder acudir a la obligació de son
offici, lo que diu per visitar-lo. La qual relació
manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari.
a. a continuació ratllat altrament, passat dit die.
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En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
reberen en lur consistori, de part dels molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
per medi de don Joan de Peguera y de Agustí
Pexau, ciutadà honrat de Barcelona, la embaxada del tenor següent. Y fonch fer-los a saber la
resolució que lo savi Consell de Cent havia presa lo die present en la matinada, la qual explicaren de paraula y aprés donaren per scrits, del tenor següent:

fichs assessors del General. Los quals, en companyia del magnífich advocat fiscal y altres doctors anomenats, conferissen y tractassen, ab les
persones que la ciutat havia nomenades per lo
mateix effecte, conferissen y tractassen lo que es
deu y pot fer acerca lo contingut ab dita resolució presa per dit savi Consell de Cent.
401v

«Resolució del savi Consell de Cent.
Die octava januarii MDCXXXXIII.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
Jurats etcètera, e lo dit Consell feu la deliberació y conclusió següent: que attesa la gravedat
de la matèria y requereix aquella premeditada
discussió, que, per ço, los senyors consellers y
Dotsena, per a dit effecte nomenada, y magnífichs advocats de la present casa, aplicant-hi altres magnífichs advocats que aparexerà a sa senyoria y junta ja dita, [...] conferescan dita
matèria ab los magnífichs assessors de la Generalitat y personas per los senyors deputats nomenadores aquí, per un ciutadà y un militar del
present Consell, per sa senyoria nomenadors, se
fasse una embaxada suplicant-los tingue(n) a bé
se conferesca la matèria en conformitat de la correspondencia tenen las dos cases y que, per lo
bon acort d’ella, aplicarà la ciutat a sos advocats
altres magnífichs doctors, que aparexerà als senyors consellers y junta convenir, per a que, en
cosa que tant importa, en una conformitat, se
prenga acertada resolució. Y que, batuda y diligentment discorreguda dita matèria, posen //
401r // en un paper lo que se haurà diligenciat
sobre d’ella. Lo qual, en estar a punt, lo proposen los senyors consellers en lo savi Consell de
Cent, en lo qual se pendrà la resolució que més
convindrà al servey de Déu Nostre Senyor, de sa
magestat y beneffici de la present ciutat».
Als quals embaxadors, fonch respost per ses
senyories que ells mirarian y tractarian lo contengut ab dit paper, y que de la resolució pendrian ne farian sabidors a dits senyors consellers.
Divendres, a VIII. En aquest die los senyors deputats y oÿdors, lo militar absent de la present
ciutat, per medi del noble don Ramon de Guimerà y Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat
de Barcelona, feren a saber als molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat com ells,
dits senyors deputats, havian tractat y conferit
lo contengut ab la resolució presa per lo savi
Consell de Cent tingut lo die de aÿr en la matinada. Y que, axí, ses senyories, en conformitat
de dita resolució, havian anomenat als magní1293

Los quals dits senyors embaxadors, tornats en lo
consistori de ses senyories, referiren a ses senyories que ells havian reportat lo sobredit recaudo
a dits senyors consellers, si y de la manera los era
estat ordenat. Y que dits senyors consellers los
havian respost que lo savi Consell de Cent havia
comès dit negoci a cert número de persones que
havia anomenades per dit effecte, les quals juntarien en la tarda, hi·ls donarian rahó de la bona
resolució que havian presa ses senyories cerca dit
fet. Y que, del que resoldrien, ne farian sabidors
a ses senyories, en conformitat de la bona correspondència que sempre han tingut las dos casas. Tot lo que manaren fos continuat en lo present dietari.
Dissabte, a X. En aquest die ses senyories dels
senyors deputats reberen en lur consistori una
carta del eminentíssim y il·lustríssim cardenal
Massarin, al qual sa magestat, que Déu guarde,
ha encomanat lo govern, per mort del eminentíssim senyor cardenal de Roxalieu, que Déu
tinga en la sua santa glòria y sia memòria als cathalans per a pregar a Déu per la sua ànima, per
los molts y bons officis que ha fets a la nació cathalana, que han de ser inmortals. La qual, legida, manaren fos continuada en lo present dietari y és del tenor següent:
«Mos senyors de la Deputació de Cathalunya.
Mos senyors: La passió que tinch per la glòria
del rey y per lo bé de sos negocis no correspondria si jo no desijava tota bona dicha y de fer
tota manera de serveys a personas que tan líberament y generosament se són dats a sa magestat. Es ab un inconsolable pesar, que la mort del
senyor cardenal no·m permet // 402r // de fer ab
ell los bons officis que esperavan de mi. Però és
també ab gran alegria que jo procuraré sempre
de fer-los, prop del rey, los més eficasses y favorables que poré. Y de fer de manera que conegan que, havent-me fet mercè donar part en la
direcció de sos negocis, yo no pretench donar
millors senyals de aquest empleo que ab las seguretats que·ls donaré que yo so, verdaderament, mos senyors, de vostra senyoria molt aficionadíssim servidor. Lo cardenal de Mazarini.
A Sant German en Laye, a 22 dezembre 1642».
En aquest mateix die ses senyories, en conformitat de la resolució que prengué lo savi Con-
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sell de Cent lo die de vuit del corrent, la qual
fonch feta a saber per dos cavallers a ses senyories, com consta en lo present dietari. Y en dita
conformitat y per a tractar la matèria que ab
aquella se tracta, ademés de les persones que ses
senyories tenen anomenades, anomenen las dels
tres estaments següents, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors fra don
Francesch de Miquel, comanador de Sant Joan;
don Joachim Carbonell, canonge de la santa
Iglésia de Barcelona; // 402v // mossèn Pere Coderchs Colom, canonge de Gerona. Per lo estament militar, los senyors don Pedro Aymerich y
Cruÿlles, Francesch Xammar, Francesch Puigjaner. Per lo estament real los senyors Joseph
Móra, Galceran Nabot, Joseph Ximenis.
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Dilluns, a XVIIII. En aquest die comparagué en
lo consistori de ses senyories lo capellà major de
la iglésia o capella de Nostra Senyora del palau
de la comtessa, vuy dit del General, en nom
propri y dels demés capellans de dita capella, en
companyia de los ob(r)ers de cada parròchia de
la present ciutat y de los religiosos de cada convent de aquella. Los quals, havent obtingut
licència de ses senyories, entraren dintra del
consistori, hont se assentaren ab ses cadiras,
que, per dit effecte, ses senyories havien manades posar, les quals, estaven en ala de cada part
del consistori. Y aprés de sentats per son orde,
comensant lo dit capellà major, digué y representà a se senyories lo contingut ab una suplicació que ell aportava en las mans. Y aprés, consequutivament, tots los demés, per son orde,
prosseguiren lo mateix. Y acabats que tots hagueren dit, donà dit capellà major, en mans de
dit senyor deputat ecclesiàstich, la suplicació del
tenor següent. La qual, ab alta veu, fonch legida
de orde de ses senyories per lo scrivà major y secretari del dit General, y manaren fos continuada en lo present dietari. Y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: A notícia del capellà
major y demés capellans de la iglésia o capella
de Nostra Senyora del palau de la comtessa, de
qui vostra senyoria són patrons, ha previngut
que los pares de la Companyia de Jesús volen
fundar en la casa de dit palau y que, per aquest
effecte, // 404r // han obtingudes cartas de sa
magestat christianíssima scritas a vostra senyoria
(ab) esta mateixa pretensió. Estant dit patronat
en mà del senyor marquès de los Veles, tingueren molts anys a dits pares de la Companyia
procurant-ho y instant-ho ab moltas veras. Y tenint, en aquella occasió, lo marqués de los Veles, pare del que·s vuy, dos germans religiosos
de la Companyia, may pogueren alcansar son
intent, per los molts inconvenients hi concideraven los patrons de dita capella, particular1294

ment, lo estar la dita eglésia contígua y unida ab
lo dit palau. Y que, entrant o fundant los dits
pares de la Companyia en dit palau, com són
poderosos, alcansant un breu o commutació de
voluntat, seria fàcil lo apropiar-se la dita iglésia
o capella y los rèdditus y emoluments de aquella, que importan en proprietat més de cent mília liures. Y és la millor prerrogativa que tenen
no sols las baronias de Martorell, però ni altra
senyoria en tota Espanya particular té patronat
de tanta estimació, com és lo de dita iglésia.
Los capellans de la qual, no han desmerescut
fins assí lo continuar la residència que, ab tanta
puntualitat y aplauso comú, han tinguda y tenen en la celebració dels officis divinals en dita
iglésia, ni los vassalls de les dites baronies deuen
ser privats del interès y bon dret que tenen en la
nominació de dites capellanies, ni les parròquies
y demés convents d’esta ciutat deuen patir la
disminució que patirien en las charitats y offertas ab què·s sustentan, si·s donava loch a dita
nova fundació.
Per ço, axí per part de dit capellà major y demés
capellans de dita capella, com també de les
communitats de les paròquies y dels obrers de
aquelles, y de les demés religions d’esta ciutat,
se suplica a vostra senyoria manen advertir les
sobredites coses y, aquelles atteses, no donar
loch ni consentir se fassa la dita fundació, conciderant // 404v // los sobredits inconvenients y
molts altres que s’i poden conciderar, del què
dits suplicants rebran mercè de vostra senyoria
quod licet etc. Altissimus et cetera. Par.»
E ses senyories respongueren, per orgue del
senyor deputat ecclesiàstich, que tenian entès lo
contengut ab dita suplicació, y que mirarian ab
molta atenció lo contingut en aquella.
En aquest mateix die, en la tarda, los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, constituïts
personalment en lo consistori de ses senyories,
donaren y entregaren en mans de ses senyories
un vot, per ells y los assessors de la ciutat y altres
doctors aplicats fet, acerca de la matèria continguda ab la embaxada, per part de la present ciutat a ses senyories feta, a viut del corrent. Lo
qual, manaren llegir per lo scrivà major del General y, legit, manaren fos continuat en lo present dietari, y és del tenor següent:
«En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors del General de Catahalunya y senyors
consellers de la present ciutat als asessors, advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y
doctors aplicats acerca si la expedició y presentació de la cartilla de sa magestat, dada en lo
camp sobre Perpinyà a 9 de juny 1642, feta als

dits senyors consellers, en la qual, volent sa magestat rèbrer lo jurament de fidelitat de la present ciutat, manà que·s nomene síndich per
prestar dit jurament per esta ciutat, en lo die de
vint-y-sis del corrent mes en lo monastir de Sant
Francesch, a hont assistiria sa magestat o son
lochtinent general per a rèbrer-lo, y la publicació de aquellaa // 407r // de las cridas fetas a tres
del mes corrent de janer per sa excel·lència, en
què mana a tots los regnícolas y habitadors del
present Principat y comtats, de qualsevol estament, grau o condició sien, qui ha acostumat de
prestar dit jurament de fidelitat, comparegan
personalment a prestar aquell, en mà de sa excel·lència, en la present ciutat de Barcelona lo
die de vint y sis del corrent mes de janer, encontra ab las generals constitucions, privilegis de la
present ciutat, usos y costums del present Principat y comtats.

per a d’assò poder special per los tres estaments.
Los quals juraments, diuen dits brassos generals, se tornaran a prestar en la present ciutat ab
la forma acostumada.

Vist lo capítol 27, comensant «Nostres succehidors»,de la segona Cort celebrada per lo sereníssim rey don Jaume en la present ciutat de
Barcelona, any 1299, que és la constitució 2,
del títol «Del jurament, axí voluntari com necessari», y lo privilegi del sereníssim rey en Pere,
concedit a la dita ciutat de Barcelona a 14 deles
kalendas de noembre 1339; vista la dita cartilla
y [...] crides; vistos diversos papers concernents
a la matèria y vist lo que se havia de véurer.

Al qual jurament, assistí lo síndich de la ciutat,
protestant que, per dita protestació de jurament
de fidelitat, no·s fes prejudici algú als privilegis
de la ciutat, dient expressament en la protesta
que dit excel·lentíssim senyor marquès de Brezè
tingués de rèbrer los juraments de fidelitat a
Barcelona, per quant dits sacrament y fidelitat
se prestaven fora de dita ciutat per aleshores
tant solament, per la necessitat del temps, y no
altrament. Y consta que després arribat dit excel·lentíssim senyor marquès de Bresè en la present ciutat per cumpliment de las cosas sobreditas, com a procurador de sa magestat, n’à tornat
prestar lo jurament en la present ciutat.

Attès, encara, que conforme la dita constitució
2, del títol «Del jurament, axí voluntari com necessari», y lo privilegi concedit a la present ciutat per lo rey en Pere Ters, dat en Barcelona a
14 de las Kalendas de noembre 1339, y la pràctica comuna y observança inconcussa de
aquells, lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
tinga obligació de venir a prestar lo jurament
personalment en la present ciutat de Barcelona,
sens poder obligar als vassalls que antes li hagen
de prestar lo jurament de fidelitat. Lo qualb, se
ha de prestar y rèbrer també en la present ciutat,
segons dit real privilegi.
Però, per quant per los brassos generals tinguts
a deu de dezembre 1641, se resolgué que los
senyors deputats se conformassen ab lo que havia deliberat lo savi Consell de Cent en respecte
de prestar lo excel·lentíssim senyor mariscal de
Brezè, // 407v // com a procurador de sa magestat, lo jurament en lloch de la Junquera, y que
per dits brassos generals se nomenassen tres
personas dels tres estaments, les quals assistissen
al dit jurament y prestassen al dit senyor mariscal de Brezè, en nom y com a procurador de sa
magestat, lo jurament de fidelitat, donant-los
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 7, pàg. 2055.
b. a continuació repetit lo qual.
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Y en exequució de dita resolució, foren nomenades tres persones, una de cada estament, a les
quals, per los mateixos brassos generals, tinguts
a onse de dit mes de dezembre, se’ls donà special poder de prestar dit jurament de fidelitat al
dit excel·lentíssim senyor mariscal de Brezè, rebent aquell, en nom y com a procurador de sa
magestat. Y les dites tres persones, constituhides en lo loch de la Junquera, després de haver
jurat dit excel·lentíssim senyor marquès de
Brezè en nom de sa magestat, als trenta de dezembre 1642, prestaren en nom de tota la província lo dit jurament de fidelitat en mà y poder
de dit senyor mariscal de Brezè.

Y ara, lo excel·lentíssim senyor mariscal de la
Motte, com a procurador també de sa magestat,
demana que, puis sa magestat ha cumplit per sa
part, // 408r // cumplen també la província y la
ciutat per la sua, en prestar-li los juraments de
fidelitat en la forma acostumada. Per ço, los dits
assessors y advocat fiscal del General, los advocats de la ciutat y doctors aplicats per una cosa y
altra, són de vot y parer que, puix lo que·s demana en rahó de dits juraments de fidelitat ve
en execució y cumpliment de allò en què, una
vegada, han consentit, axí la ciutat com la província, y no·s demana altra cosa de nou, no·y ha
algun encontre de constitucions ni privilegis de
la ciutat, usos y observanças de aquells en lo
que·s demana, acerca de la prestació de dits juraments, ab les cartilles que són presentades, y
ab las cridas que, per dit effecte, se són fetas y
publicades. Ab què, emperò, se continuen les
protestacions que feren en la Junquera y en la
present ciutat y altres aparexerà convenir. Y
aquest és nostre parer, salvo et cetera. Fontanella, assessor. Joannes de Amigant, assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus. Hieronymus
Roig, consulens. Rull, consulens. Mostaros, advo-
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catus civitatis. Boix, consulens. Boffill, consulens».
408v
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Divendres, a XXIII. En aquest die ses senyories
dels senyors deputats, per medi dels senyors lo
doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de
Lleyda, Jaume Ros, donsell, y Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte, lochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquestos Principat y comtats, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Ab embaxada feta a
vostra excel·lència per los deputats del General
de Cathalunya als vint-y-dos de dezembre pròxim passat, se representà la contrafacció se havia
fet a les generals constitucions y altres leys del
present Principat en la provisió del offici de jutge de reclams de les corts del veguer y balle de
Barcelona, en persona de micer Onoffre Vila,
menor de dies, ab concessió de nou privilegi
real per lo excel·lentíssim senyor mariscal de
Brezè, lochtinent general de sa magestat, atorgat removent de la pocessió y exercisci de aquell
al doctor micer Nadal de Prat, sens conexensa
de causa, qui, en virtut de privilegi real, antes lo
obtenia, suplicant a vostra excel·lència fos servit
revocar dita contrafacció.
Y no essent estat servit vostra excel·lència fer
dita revocació ni firmar dubte la part interessada, qui és lo dit micer Nadal de Prat, // 409r //
per son interès, y lo síndich del General, per lo
interès públich, lo han firmat, segons los ha
constat per relació feta en son consistori, per lo
scrivà major del General, lo die present. De la
firma del qual dubte donan notícia a vostra excel·lència ab la present embaxada, suplicant-li
sie de son real servey fer-los mercè, en exequució del convingut en lo capítol 14 dels pactes
convinguts entre sa magestat y la província, manar al molt reverent canseller y sis magnífichs
doctors del Real Consell més antichs, per no
poder entrevenir-hi lo magnífich micer Joseph
Fontanella, regent la Real Cancelleria, qui·s
pretén haver contrafet firmant dit privilegi a dit
micer Vila concedit, que lo die de trenta del corrent se conferescan en la casa de la Deputació
per la declaració de dit dubte, juntament ab les
persones dels tres estaments se extrauran, segons forma de dit capítol. Y ho esperan de vostra excel·lència com a tant zelador de la observança de las generals constitucions».
Tornats dits embaxadors, referiren a ses senyories com havian reportada dita embaxada a sa
excel·lència y que·ls havia respost ab molts cumpliments. Y que per a demà, antes del mig(dia),
enviaria la resposta.
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Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories ordenaren a mossèn Agustí Dalmau, síndich del
General, que, a les dos horas passat migdie del
mateix die, se conferís en casa del excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte, hora assenyalada per sa excel·lència per acceptar lo jurament
de fidelitat que los bisbes, nobles, barons y richs
hòmens havien de prestar a la magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, conforme las
cridas, de manament de sa excel·lència, publicades en la present ciutat a tres del corrent. Les
quals, estan continuades en lo present dietari
sots jornada de sinch del dit mes de janer. Y allí,
en nom de ses senyories y de tota la província,
ans de comensar-se a prestar lo dit jurament, fes
la protesta, còpia de la qual se li entregave, y és
del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Los brassos generals
tinguts a set de octubre 1641, conciderant la
mercè havia feta sa magestat, que Déu guarde,
en acceptar baix sa obediència y amparo lo present Principat y que las moltas occupacions y affers de sa monarquia no donaven lloch a sa magestat per a venir prestar personalment, en la
present ciutat, lo jurament que los comptes de
Barcelona, sos antecessors, havian acostumat y
havian de prestar en lo introhit de son nou govern, voluntàriament, se acontentaren que, per
aquesta vegada tant solament, se prestàs lo dit
jurament, en nom de sa magestat, per lo excellentíssim senyor Urbano de Maille, mariscal de
França, en virtut de poder special per sa magestat atorgat, dat en Perona, regne de França, a
18 de setembre 1641.
Y havent-se // 410r // de detenir dit senyor mariscal de Brezè, forsosament, en la campanya de
Rosselló per beneffici del Principat y, axí, se havia de diferir algun temps son jurament, los
brassos generals tinguts a deu de dezembre
1641 resolgueren que lo síndich del General assistís al jurament que havia de prestar dit senyor
mariscal de Brezè, en nom y com a procurador
de sa magestat, en lo loch de la Junquera, y que
fossen nomenades tres personas, una de cada estament, les quals, ab special poder, prestassen
en lo dit loch de la Junquera, en nom de tota la
província, lo jurament de fidelitat. Y que després, arribat dit senyor mariscal a la present ciutat, y havent tornat a jurar en nom y com a procurador de sa magestat, se tornàs a prestar dit
jurament ab la forma acostumada. Y com fins
vuy dit jurament de fidelitat no sie estat prestat
a vostra excel·lència, en nom y com a procurador de sa magestat, ab special poder concedit
per sa magestat, dat en Fontanablóa, ha manat
despedir cartillas y publicar cridas, en les quals
a. a continuació un espai en blanc d’uns 40 mm.

mana a las personas dels tres estaments que,
particularment, vinguen a prestar lo jurament
de fidelitat a vostra excel·lència, en nom de sa
magestat, en la present ciutat, senyalant lo die
de 26 del corrent.
Lo que ve a ésser en exequució de la offerta voluntària feta, en nom de tota la província, per
los dits brassos generals, de prestar los dits juraments, en la present ciutat, los habitants del
present Principat a sa magestat o a son llegítim
procurador y, correspectivament, del jurament
que sa magestat ja ha prestat per son procurador
antes de exercir acte algú de jurisdicció en dit
Principat. Però, per quant, segons la constitució
2 del títol «De jurament, (així) voluntari com
necessari», lo dit jurament de sa magestat se havia de // 410v // prestar presonalment, y lo dit
jurament de fidelitat se havia de rèbrer personalment per sa magestat y no per procurador, y
segons lo privilegi atorgat per lo senyor rey en
Pere, dada en Barcelona a 24 de les kalendas de
noembre 1339, se havia prestar personalment
per sa magestat en la present ciutat de Barcelona, per ço, los deputats del General de Cathalunya, e o per ells lo síndich del General, en
nom de tota la província, ab lo honor que·s pertany y per salvetat dels usatges de Barcelona,
constitucions de Cathalunya, privilegis y llibertats, usos y observanças de aquells, per los predecessors de sa real magestat loades y jurades,
protesta que per las ditas lletras, convocatòrias,
crides y prestació de jurament de fidelitat, en
execució d’ellas fahedor per los habitants en lo
present Principat a vostra excel·lència, en nom y
com a procurador de sa magestat, no puga ésser
fet o engendrat, ara o en sdvenidor, prejudici
algú, lezió o derogació tàcita o expressa, ni en
altra qualsevol forma o manera als demuntdits
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, observança de aquells. Y que lo present acte, en sdevenidor, no puga ser tret en
conseqüència, ans se hage de judicar com si fet
no fos, volent que de tot lo sobredit sie per vós,
notari, feta y lliurada carta pública».
411r

Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories
tingueren junta de brassos en la matinada, cridats del die d’aÿr, en la present casa de la Deputació, en los quals entrevingueren y foren presents les persones dels tres estaments, ço és: per
lo estament ecclesiàstich los senyors don Galceran de Semmanat, canonge de la Seu de Barcelona; don Joachim Carbonell, canonge de dita
Seu; lo doctor Francisco Tavarné, canonge de
dita Seu; fra don Francesch de Miquel, comanador de Sant Joan; fra Diego de Boxadors, comanador de Sant Joan; lo doctor Francesch Puig,
sacristà y canonge de Tortosa; fra Joseph Sastra,
monjo y almoyner de Sant Pere de Rodes. Per
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lo estament militar, los senyors Domingo Moradell, protector del bras militar; don Ramon de
Guimerà, Luýs Llull de Boxadors, // 411v //
Joan Tasis de Ferrer, Guillem Pere Dusay, Hierònym Miquel, don Fernando Fivaller, don Jayme Falcó, don Carlos de Calders y Vilafranca,
don Anton Cassador, Joan Carreras, don Henrrich Semmanat, Pere Pau Ribes, Joseph Graell,
don Francisco de Sulla, Francesch de Xammar,
don Joan de Peguera, Bonaventura de Gualbes,
Joseph de Cortit, Macià de Santjoan, Galceran
Dusay, Luys Miralles, Miquel Joan Tavarner,
Dimas Pobla, mossèn Carlos Calders, Phelip de
Boxadors, Hierònym de Gàver, Ramon de Boxadors, Ramon Spuny, don Garau Reguer, Jaume Ros, Narcís Ramon March, Barthomeu de
Salvador, Joseph de Pons, // 412r // Francesch
Joan Despujol, Miquel Francesch Prat y de Senjulià, don Hugo de Barutell. Per lo estament
real, los senyors conseller segon de la present
ciutat Jaume de Navel, Hierònym Romeu, Jaume Badaula, Francesch Alzina, Diego Bisbe Vidal, Diego Riu, Jaume Llobregat, micer Gismundo Boffill, micer Joan Batista Ruffes,
Joseph Quintana, Joseph Miquel Quintana, Joseph de Urrea, Agustí Dalmau.
Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent. La qual,
ab alta y intel·ligible veu, fonch llegida per lo
scrivà major del General ab la forma següent:
«Molt il·lustre senyor: Per la declaració del dubte interposat per lo síndich del General per lo
públich interès y per micer Nadal de Prat // 412v
// per son interés, per la contrafacció per ells
pretesa sobre la nova provisió de jutge de reclams, feta per lo excel·lentíssim senyor mariscal
de Brezè en favor de micer Onoffre Vila, menor, en observança del capítol 14 dels pactes
convinguts ab sa magestat, que Déu guarde, se
ha de fer extracció de sis personas dels tres estaments, de les enseculades a deputats y oÿdors,
en presència de vostra senyoria, per lo qual effecte havem convocat a vostra senyoria en exequució de dit cap».
E legida dita proposició, encontinent, en presència de ses senyories y de dits brassos, fonch
posat en exequució lo disposat ab lo dit capítol
14 en la forma següent. Ço és, que lo ajudant
tercer de dit scrivà major, qui és micer Gismundo Boffill, tenint la còpia a el llibre de l’Ànima
devant, en lo qual estan continuats los noms de
totes les persones enseculades en deputats y oÿdors del General de Cathalunya, ab alta veu,
anava cantant cada nom, per si lo procurador
fiscal del General present responia si era apte o
no y, essent apte, lo nom de aquell se posava
dins un rodolí de fusta. Y aprés, posat dins la
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urna de plata hont se acostuman posar los noms
dels que, lo die de santa Magdalena, poden exir
en deputats y oÿdors del dit General. En la qual,
primer foren posats los noms de deputats y oÿdors ecclesiàstichs, tots mesclats, y aprés, per un
verguer del General, fonch presa dita urna y
aportada, des de la taula hont estava assentat lo
scrivà major y ajudants seus, a la taula petita que
ses senyories tenian devant y, de allí, per un
minyó, foren extrets los rodolins, lo hu aprés
l’altre. En lo primer dels quals, fonch trobat lo
nom de fra don Phelip de Lentorn, monjo e infarmer de Sanct Esteve de Banyoles, lo qual
fonch ab alta veu publicat, en presència de dits
brassos, pel dit scrivà major del General y, aprés
de publicat, fonch votat per escrutini per les
persones de dits tres estaments. Y fonch trobat
// 413r // àbil y suficient per lo effecte per lo qual
era estat extret.
Y encontinent, fonch tret per dit minyó altre redolí, en lo qual fonch trobat scrit lo nom del
doctor Francisco Tavarner y de Montornés, canonge de la Seu de Barcelona, com a prior de
Santa Eugènia en lo bisbat de Elna, del orde de
Sanct Benet, dependent del monastir de Arles.
Lo qual, axí mateix, ab alta veu, fonch publicat
en presència de dits brassos per dit scrivà major.
Y de la mateixa manera, encontinent, fonch votat per escrutini com lo primer, y fonch trobat
hàbil y suficient per lo effecte demuntdit.
Ecclesiàstichs hàbils: Fra don Phelip de Lentorn, monjo y infermer de Banyoles; lo doctor
Francisco Tavarner y Montornés, canonge de
Barcelona.
Y aprés, lo dit ajudant tercer anà cantant los que
estaven enseculats en deputats y oÿdors militars,
de la mateixa manera que havia cantats los ecclesiàstichs. Y després de posats dins dita urna,
fonch, per un verguer, aportada aquella des de
la taula de dit scrivà major a la dita tauleta que
los senyors deputats tenian devant, y per dit
minyó, foren trets altres dos rodolins, lo hu
aprés l’altre. En lo primer dels quals, fonch trobat scrit lo nom de mossèn Pau de Roselles,
donsell, en Barcelona domiciliat, lo qual fonch
ab alta veu publicat per dit scrivà major, en
presència de dits brassos.
Y encontinent que fonch publicat, dit micer
Nadal de Prat entrà dins dits brassos y contra de
dit Roselles proposà suspitas, deduint aquelles
devant ses senyories, dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del General que assistian en dits
brassos. Y donades las rahons, en justificació
d’ellas, per ell mateix, y oÿt tot quant volgué
deduhir // 413v // verbalment, los senyors deputats y oÿdors, de consell dels magnífichs asses1298

sors y advocat fiscal, declararen en presència de
dits brassos, també verbalment, no procehir
aquellas. Y axí fonch procehit a fer son escrutini
y fonch trobat hàbil y suficient lo dit mossèn
Joan Rosselles.
Y aprés, en lo altre rodolí que fonch extret per
dit minyó, fonch atrobat scrit lo nom de don
Henrrich de Semmanat y de Lanussa, lo qual,
axí mateix, fonch publicat ab alta veu per dit
scrivà major, ab la forma que los demés. Y encontinent que fonch publicat, dit micer Nadal
de Prat entrà dins dits brassos y contra dit don
Henrrich de Semmanat proposà suspitas, deduint aquellas devant ses senyories y dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General
que, com dit és, assistian en dits brassos. Y donades les rahons en justificació d’ellas, per ell
mateix y per son advocat, y aprés de haver deduït tot quant vulgueren verbalment, los dits
senyors deputats y oÿdors de consell de dits
magnífichs assessors y advocat fiscal, declararen,
en presència de dits brassos, no procehir ditas
suspitas. Y axí fonch procehit a fer son escrutini,
y fonch trobat hàbil y suficient per dit effecte lo
dit don Henrrich de Semmanat.
Militars hàbils: mossèn Joan Pau de Rosselles,
don Henrrich de Semmanat y de Lanussa.
Y aprés, lo dit ajudant tercer anà cantant los que
estaven enseculats en deputats y oÿdors reals, ab
la mateixa forma que los demés. Y posats dins
dita urna, foren extrets per dit minyó altres dos
rodolins, en lo hu dels quals fonch trobat scrit
lo nom de micer Joseph Cua, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, lo qual, axí mateix, fou ab
alta veu publicat per dit secrivà major. Y publicat, fonch votat per escrutini per dits estaments,
y fonch trobat hàbil y suficient // 414r // lo dit
micer Joseph Cua. Y en lo altre rodolí fonch
trobat scrit lo nom de mestre Phelip Joan Argila, doctor en medicina, lo qual fonch publicat
ab alta veu per dit scrivà major y, publicat,
fonch votat per escrutini com los demés, y
fonch trobat hàbil y suficient.
Reals hàbils: micer Joseph Cua, mestre Phelip
Joan Argila.
Y fet tot lo sobredit, las personas de dits estaments se’n anaren y ses senyories ordenaren al
scrivà major que, encontinent, despedís manaments dirigits a les persones extretas notificantlos la dita extracció y hora què havian de assistir
en la present casa. Los quals manaments foren
del tenor següent:
«De part dels molt il·lustres senyors deputats
del General del principat de Cathalunya se diu y

notifica, y fan a saber a vostra mercè, fra don
Phelip de Lentorn, monjo o e infarmer de Sant
Esteve de Banyoles, com vuy, die present y devall scrit, y juxta la forma del capítol 14 dels
pactes convinguts entre sa magestat y lo dit
Principat, és estat vostra mercè extret en hu dels
jutges qui han de assistir y declarar lo dubte que
és estat firmat sobre una contrafacció que·s pretén. Per ço, ab tenor del present, se diu a vostra
mercè se servesca acudir en la casa de la Deputació vuy, die present, a una hora passat migdie,
per prestar son jurament e oÿr sentència de excomunicació y, juntament, entèndrer en la declaració de la forma de dit dubte, ab apersabiment que, no acudint, serà desenseculat y fet
inútil per a tenir officis de la casa de la Deputació, que és la pena // 414v // imposada ab los dits
pactes contra los contrafahents en la dita rahó.
Dada en la casa de la Deputació, als XXX de janer
MDCXXXXIII. Lo doctor Bernat de Cardona, scriva major Generalis Cathalonie. Joannes Paulus
Bruniquer, secretarius».
Lo qual manament, encontinent, fonch intimat
a don Phelip de Lentorn, personalment, per Ramon Sagués, porter de ses senyories, axí referint. Semblant manament fonch fet a dit doctor
Francisco Tavarner y intimat personalment, encontinent, per dit Sagués, axí referint. Semblant
manament fonch despedit a mossèn Joan Pau
de Rosselles y intimat personalment per Montserrat Albià, porter de ses senyories, axí referint.
Semblant manament fonch despedit a dit don
Henrrich de Semmanat y intimat personalment
per dit Sagués, axí referint.
Semblant manament fonch intimat a dit doctor
micer Joseph Cua, personalment, per Sebastià
Hugo, porter de ses senyories, axí referint.
Semblant manament fonch intimat a dit mestre
Phelip Joan Argila, personalment, per dit Sebastià Hugo, axí referint.
415r

En aquest mateix die, tocades dos horas de la
tarda, arribà en casa de la Deputació lo senyor
conseller don Llorens de Barutell, juntament ab
sis magnífichs doctors del Real Consell, per a
entèndrer en la declaració del dit dubte firmat.
Y arribat dit senyor conseller alt al cap de la escala de dita casa, lo hisqueren a rèbrer, ab las
masses y porters devant, dos dels senyors oÿdors, ço és, lo ecclesiàstich y real. Los quals,
després de les degudes cortesies y portant ditas
massas devant, lo acompanyaren, posant-se a
mà esquerra lo senyor oÿdor ecclesiàstich, y
anant devant dit senyor conseller lo oÿdor real y
los dits sis magnífichs doctors de dit Real Consell.

Y arribaren tots fins a la sala, que los senyors deputats havian manat aprestar y entapissar de las
colgaduras de vellut, per a fer lo judici de dita
declaració, que és la sala gran que trau dos finestras a la plassa de Sanct Jaume y dos altras finestras al carrer nomenat comunament de la
Deputació, que tira dret a la casa de la ciutat. Y
arribats tots a la porta de dita sala, dits senyor
oÿdors se despediren de sa senyoria y dels demés dits magnífichs doctors del Real Consell,
dexant-los allà, y se’n tornaren ab ditas massas a
la sala del consistori dels senyors deputats, hont
referiren los havien dexat.
Y fet açò, los dits senyors deputats trameteren a
Joan Pau Bruniquer, scrivà major del General,
ab orde que·s conferís en la presència de dit senyor canceller per a rèbrer la fe en scrits del jurament prestat per dits senyors doctors del Real
Consell, per lo qual Bruniquer axí fonch reduït,
encontinent, a effecte. Y tornat en consistori,
referí com lo senyor canceller li havia donada
dita fe en scrits, firmada de sa mà, per a què dit
Bruniquer la lliuràs y presentàs de sa part, com
ha fet, a dits senyors deputats, que és la pròpria,
// 415v // que·s veu assí originalment cusida y,
altrament, és del tenor següent:
«Los doctors del Real Consell, qui, segons la
forma y disposició del capítol 14 dels pactes entre lo rey, nostre senyor, y la província han de
entrevenir en la declaració del dubte interposat
per lo síndich del General y lo doctor micer Nadal de Prat són: Lo doctor don Llorens de Barutell, canseller; los magnífichs Joseph Queralt,
Joan Batista de Monjo, Francesch Vidal, Joseph
Orlau, Joseph Sala, Pere Joan Rossell. Los
quals, tots han jurat ab la forma que disposa dit
capítol, ço és, dit conseller en mà y poder del
senyor virrey y los demés en mà y poder del dit
conseller president del consell, don Laurencius
de Barutell, cancellarius».
Y vista per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes del General la dita fe del dit jurament,
y estant consistorialment ajuntats en la mateixa
sala hont vuy, de matí, havien tinguts los brassos, y assentats en los banchs de vellut en un
cantó de aquella, de la mateixa manera que
seuen quant los brassos se convoquen, y tenint
també, consecutivament, després dels senyors
oÿdors, los magnífichs doctors micer Joseph de
Amigant, altre dels assessors, y Aleix Tristany,
advocat fiscal del dit General, entraren en dit
consistori los molt reverents, nobles y magnífichs jutges dels estaments, qui vuy de matí són
estats extrets y habilitats en presència y per los
dits brassos.
Los quals, estigueren assentats en hu dels banchs
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quea // 417r // b allí hi havia, al costat immediatament de la mà dreta del mateix senyor deputat
ecclesiàstich. Ço és, en primer loch, los senyors
canonge Francesch de Tavarner y fra don Phelip
de Lentorn y aprés lo noble don Henrrich de
Semmanat y Joan Pau Rossellles, donsell, y finalment lo doctor Phelip Joan Argila y lo doctor
micer Joseph Cua. Yc perquè entre los dits senyors canonge Tavarner y fra don Felip de Lentornd hi hagué debat, per rahó de la precedència,
la qual pretenia dit fra don Phelip que li tocave,
per rahó de ésser religiós y del orde de Sanct Benet y del offici de enfermer de Sanct Steve de
Banyoles, que obtenia en dita religió, y que axí
ell havia de precehir, encara que per dit senyor
canonge Taverner se al·legàs tenir prebenda y canonicat en la Iglésia de Barcelona, attès, majorment, que dit senyor canonge Tavarner no estave insiculat com a tal en la casa de la Deputació,
sinó com a obtenint offici o priorat de dita religió
de Sanct Benet. Emperò, després de vàrias rahons que los dos al·legaren, cada hu per sa part,
respectivament, no res menys lo dit senyor canonge Tavarner se restà assentat en son primer
loch y precehint al dit fra don Phelip de Lentorn.
Lo qual, per salvetat de son prejudici, que al·legave, protestà que aquest acte, ni tots altres que·s
segueixen, no puga ser tret en conseqüència ni
fer estat ni dret en dany seu ni de sa religió, ni
menys fasse, en manera alguna, per exemplar a
favor de dit senyor canonge Tavarner ni altrament. Volent y protestant dit senyor fra don
Phelip que li resten salvos e il·lesos tots sos drets
y accions en tot temps hi ha hont més li convinga.
E feta la dita protesta, los dits senyors deputats
ordenaren a dit Bruniquer, scrivà major, legís
als dits jutges dels dits estaments lo jurament
que havian de prestar, segons que, // 417v // per
dit Bruniquer, en presència de tots, ab alta e intel·ligible veu, fonch llegit y publicat, lo qual és
del tenor següent:
«Juran a Nostre Senyor Déu y a sos sancts quatre Evangelis los senyors doctor Francesch de
Tavarner, canonge de la Seu de Barcelona; fra
don Phelip de Lentorn, monjo y infermer de
Sanct Steve de Banyoles; don Henrrich de Semmanat, en Barcelona populat; Joan Pau de Rosselles, donsell, en Barcelona domiciliat; Phelip
Joan Argila, doctor en medicina, y Joseph Cua,
doctor en drets, ciutadans de Barcelona, jutges
extrets per a la declaració del dubte interposat
per lo síndich del General y lo doctor micer Naa. a continuació un acte de fe, transcrit a l’Apèndix 7, pàg.
2056.
b. a continuació repetit que.
c. a continuació ratllat que.
d. y fra ... Lentorn interlineat.
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dal de Prat, per rahó de la contrafacció que·s
pretén, que en la dita declaració servaran las
constitucions de cathalunya, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums del present
Principat y los pactes ab sa magestat convinguts, y que faran bé y lealament son offici, tot
odi, amor y rancor postposats».
Legit dit jurament y en conformitat d’ell, axí
fonch prestat per dits jutges dels estaments, en
poder de dits senyors deputats, ço és, los dos ecclesiàstichs, posant-se las mans sobre sos pits
more sacerdotum, y los quatre seculars posant
sas mans sobre lo juratori de plata que lo dit
senyor deputat ecclesiàstich tenie devant de si,
sobre la tauleta petita del consistori.
Y fet assò, los dits sis jutges dels estaments se
conferiren encontinent en la premencionada
sala, hont eren ja lo senyor canseller y los demés
altres doctors del Real Consell, en la qual estigueren tots assentats ab esta forma. Ço és, lo
senyor canseller a mà dreta, ab una cadira de vellut carmesí, y lo senyor canonge Tavarner a mà
esquerra, ab una altra cadira de vaqueta de
Moscòvia, tenint los dos las espallas de sas cadiras arrimadas a la paret, entre las dos finestras //
418r // que hixen a la plassa de Sanct Jaume, y
tenint un bufet ab son tapete de domàs, que estave de cap y no de larch, devant los dos. Y consequutivament, després de la mà dreta de dit
senyor canseller, estigueren assentats, ab una ala
de cadiras de Moscòvia, los demés altres senyors
del Consell Real, per orde de sa antiguedat. Y a
la altra part, és a saber, a mà esquerra de dit senyor canonge Tavarner, estigueren assentats, ab
una altra ala de cadiras de Moscòvia, los demés
altres jutges dels estaments, per lo orde de sos
mateixos staments.
Y estant tots ab dita forma, entrà, poch aprés,
dins dita sala, lo molt reverent official y vicari
general del senyor bisbe de Barcelona devall
scrit, a qui los senyors deputats havien ja fet avisar. Lo qual, posat dins y assentat ab sa cadira de
Moscòvia en lo mig de la sala, mirant rectament
al senyor canseller y al senyor canonge Tavarner, qui estaven de front en lo loch sobredit, y
cubert dit senyor vicari general ab son barret de
quatre coïns, y alsant-se tots los dits jutges de
peus y estant ab lo cap descubert, los fonch, per
dit senyor vicari general, proferida y promulgada la sentència de excomunicació major infrascrita, la qual féu llegir y publicar en sa presència
y de tots los dits senyors jutges per lo dit Bruniquer, scrivà major del General, y és del tenor següent:
«Nos domnus Galcerandus de Semmanat, canonicus Ecclesie Barcinone et vicarius generalis pro

admodum illustri et reverentissimo domino barcinonensis episcopo, monemus vos admodum illustrem admodum que magnificos et admodum
reverendos et nobiles ac magnificos dominos domnum Laurencium de Barutell, regium cancellarium, Josephum Queralt, Joannem Baptistam //
418v // Monjo, Franciscum Vidal, Josephum Orlau, Josephum Sala et Petrum Joannem Rossell,
utriusque juris decretorum doctor, de Regio Concilio, Franciscum de Tavarner, utriusque juris
doctorem et canonicum Ecclesie Barcinone, fratrem domnum Philipum de Lentorn, monacum
et infirmarium Sancti Stephani de Banyoles,
domnum Henrricum de Semmanat, Barcinone
populatum, Joannem Paulum de Rosselles, domicellum, Barcinone domiciliatum, Philipum Joannem Argila, medicine doctorem, et Josephus
Cua, utriusque juris doctor, cives Barcinone, judices electos et nominatos juxta formam capituli
decimi quarti pactis conventorum inter suam
magestatem, domini nostri regis et provinciam
Cathalonie, pro declaranda contrafaccione quadam pretensa, de qua nunc diceptatur his presentes pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis ac monicionibus, quatenus in exercicio
dicti vestri offici servetis constituciones Cathalonie, capitula et acta Curiarum, privilegia, usus
et consuetudines presentis Principatus et pacta
prefata cum sua magestate conventa, et alias de
et super premissis bene, fideliter et legaliter vos
habeatis quovis amore, odio et rencore postpositis.
Et pro his auditis excomunicationem sentenciam
quam in vis et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes dicta trina canonica monicione premissa fecimus his scriptis et promulgamus».
E legida e publicada la dita sentència de excomunicació, lo dit senyor vicari general, després
de les degudes cortesies, se despedí y se’n anà, Y
encontinent, per hu dels verguers dels senyors
deputats, qui estava fora per a sevir a esta junta
en tot temps que fos cridat, per medi de la campaneta que lo senyor canseller y senyor canonge
Tavarner tenien desobre lo bufet, entrà dins
dita sala y acostà un altre bufet ab son tapete,
que estava allí aprestat, hi·l posà en lo mateix
loch hont estave la cadira de dit senyor vicari
general // 419r // y encara més amunt, vers dits
senyors jutges, y arrimada al mig de aquell una
cadira. Y estant assentada en ella lo dit Bruniquer, scrivà major, tenint tots sos papers sobre
del bufet, comensà a legir lo procés que tenia
format sobre la firma de dit dubte, com en effecte lo legí tot íntegrament, ab tots los altres
papers y scripturas que conferia per la matèria.
Y legit dit procés, per haver dit doctor micer
Nadal de Prat demanada licència per a informar,
entrà ell y lo doctor micer Pere Boix, son advo1301

cat, dins dita sala. Los quals, assentats ab sas cadiras, que·ls foren posades hont estave lo bufet
del dit scrivà major, que, per aquest effecte,
fonch retirat atràs, deduhiren largament de paraula y ab un memorial manuscript que allí dexaren, tot lo que·ls aparegué per justificació de
sa pretensió. Y fet asò, se despediren y se’n hisqueren fora. Y los dits senyors jutges ordenaren
a dit Bruniquer, scrivà major, se conferís en son
nom al consistori dels senyors deputats y allí digués a ses senyories, com ho féu, que si los magnífichs asessors y advocat fiscal o altres advocats,
per part del síndich, volien informar, que estaven promptes per a oyr-los ab molt gran attenció y gust. Y los dits senyors deputats, estimant
esta cortesia, respongueren que encontinent
acudiria per assò lo magnífich advocat fiscal del
General ab dit síndich, com en effecte ho feren.
Los quals, arribats dins dita sala y estant assentats en las mateixas cadiras que havien poch ha
servit per dits doctors Nadal de Prat y Boix, lo
dit magnífich advocat fiscal informà larguíssimament de tot lo que li aparegué per fonament
de sa rahó, y després de assò se despedí ell y lo
síndich. Y tornat dit Bruniquer, scrivà major, ab
son dit bufet y cadira, en son mateix daltdit
loch, llegí, en // 419v // presència de tots los dits
jutges, un memorial molt larch, scrit de mà y
donat, per part de dit doctor micer Nadal de
Prat, immediatament després de acabada sa dita
informació. Lo qual, legit cumplidament y conferida y disputada la matèria per dits senyors jutges molt exactament, y fet lo scrutini ab capses y
botons blanchs y negres, votant alternativament, ço és, primer hu dels dits senyors del
Consell, comensant lo senyor canseller, y aprés
altre dels extrets dels sobredits estaments, continuant-ho axí uns y altres, alternativament, fins
hagueren acabat de votar tots. Fonch, finalment, en dit procés feta declaració formiter sobre sos mèrits, com en aquell se conté, que, en
substància, és estada no haver-hi hagut contrafacció com era pretès. Y feta dita declaració,
fonch per dits senyors jutges donat orde a dit
Bruniquer, scrivà major, per a que se conferís al
consistori dels senyors deputats y donàs de sa
part notícia d’ella a sas senyories, com encontinent ho féu.
Després de tot lo qual, se’n anaren, axí dits senyors deputats com dits senyors jutges, cada hu
en sa pròpria casa. Y per ésser hora molt tarda,
cerca de las deu de la nit, fonch per lo regent los
comptes del General fet acompanyar quiscú de
dits senyors jutges, ab una atxa ensesa devant,
fins a ses posades.
Dissabte, a XXXI. En aquest die, entre duas y tres
horas passat migdie, consistorialment, ab los
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porters y masses devant, ab sos cotxos, acompanyats dels officials del General, anant en casa
del senyor virrey, lo qual, los havia enviats a sercar. Y arribats en sa presència, los digué y tractà
alguns negocis fahents // 420r // per beneffici
del Principat y, al cap de un rato, se despediren
de sa excel·lència ab molta cortesia y forma
acostumada, y se’n tornaren en la present casa
ab lo mateix acompanyament.

Febrer MDCXXXXIII
Diumenge, al primer. En aquest die, entre las
nou y deu horas de la matinada, ses senyories,
consistorialment, anaren en casa de la present
ciutat per tractar ab los senyors consellers alguns negocis concernents lo beneffici de la província.
Dimecres, a IIII. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories // 420v // los senyors
consellers de la present ciutat en forma de ciutat, als quals hisqueren a rèbrer ses senyories al
cap de la escala, ab los porters y masses devant,
ab la forma acostumada y, junts, se’n entraren
en lo consistori de ses senyories. Y aprés de estar
tots assentats, entraren les persones de la junta
del batalló y, junts, tractaren del pacte promès
per la província a sa magestat acerca del sinch
mil infants y sinch-cents cavalls, conferint lo
modo de la paga de aquells.
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories,
desijant posar en exequució la resolució presa lo
die present en la daltdita junta, regonexent la
Divuytena que, per dita rahó, nomenaren a 19
de janer 1642, y havent trobat que, dels ecclesiàstichs, se troban fora la ciutat lo reverent
Francesch Porrassa, abat de Arles, y don Juseph
Soler, canonge de Urgell, en lloch dels quals ses
senyories han anomenat los següents: lo doctor
don Francisco de Uluja, degà y canonge de
Lleyda; lo doctor Jaume Ferran, canonge de
Urgell. Y dels militars altres dos, qui són don
Francisco Sala, vuy conseller en cap de la present ciutat a, y Pau Amat menor, absent de dita
ciutat, en lloch dels quals ses senyories han anomenat los següents: don Joan Argensola, Francesch Joan de Vergós. Y dels reals, dos, qui són
Joseph Massana y Bernat Valencas, qui vuy és
official del General, en lloch dels quals ses senyories han anomenat los següents: Joseph Tries,
ciutadà honrat de Barcelona y lo doctor Pere
Joan Sanou, ciutadà honrat de // 421r // Leyda y
síndich de dita ciutat. Axí que vuy les persones
de dita Divuytena són les següents. Ecclesiàstichs: lo doctor Pau del Rosso, degà y canonge
de la Seu de Barcelona; lo doctor don Francisco
a. a continuació en lo loch dels quals.

de Uluja, degà y canonge de Lleyda; don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona; don
Miquel Sala, hospitaler y canonge de Tarragona; lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell;
lo doctor Diego Palau, canonge de Vich. Militars: Don Joan de Argensola; Francesch Xammar; Francesch Joan de Vergós; don Bernat
Çalba; Sebastià de Miralles; don Pedro Desbosch. Reals: Agustí Pexau; Joseph de Navel;
Francesch Marí; Balthazar Càrcer; Joseph Tries;
micer Pere Joan Çanou, síndich de Leyda.
Dijous, a V. En aquest die, constituït personalment Miquel // 421v // Marquès, notari real,
ciutadà de Barcelona, en nom y loch de Joan
Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona,
scrivà major y secretari del General de Cathalunya, y presents per testimonis Antoni Nin, batifuller, y Rafel Riera, candaler de cera, ciutadans de Barcelona, lo reverent Bernardí Oriol y
Riambau, prevere benefficiat en la iglésia parrochial de Sant Miquel de la present ciutat, servint
lo offici de procurador fiscal del General durant
la indisposició y desgana de Francisco Fitor, notari de Barcelona, qui sobre lo dit offici, en virtut de llicència per ses senyories a ell concedida
a vuit de janer pròxim passat, devant mossèn
Henrrich Coll, notari públich de Barcelona y
scrivà del banch de la dita present ciutat, ha presentat y notificat, e o per dit Marquès, notari,
fet presentar y notificar, una scriptura del tenor
següent:
«Lo procurador fiscal del General de Cathalunya requereix a vostra mercè, mossèn Henrrich
Coll, notari públich de Barcelona y scrivà del
banch de ditaa ciutat que, en virtut de la adjudicació feta per los senyors deputats dels béns de
Gregori Feliu, de la vila de Perpinyà, ab provissió feta per los magnífichs assessors a quatorse
de janer 1643, la qual se lliurà a vostra mercè,
gire y eliga y scriga als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya aquellas mil
lliures que vuy se troban en la taula de la present
ciutat, dites y scrites al dit Gregori Feliu. Y
aquellas no permet que gaste dit Gregori Feliu
ni altra persona en nom seu. Altrament, protesta dit procurador fiscal que provehirà contra
vostra mercè y sos béns per la cobrança de ditas
mil lliures, per haver promès y presa paraula de
dit Feliu o altre en nom seu per a gastar ditas
mil lliures, // 422r // procehint per tots los medis
que de justícia serà trobat fahedor, requirens notarius et cetera.»
La qual scriptura presentada y notificada, y donada còpia de aquella al dit mossèn Henrrich
Coll, y per sa mercè presa y acceptada, encontia. a continuació ratllat taula.
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nent, dit Henrich Coll ha respost quod habebat
illam pro lecta et quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum. Y lo dit reverent Bernardí Oriol, procurador fiscal, ha requerit que de
tot ne fos llevat acte per lo dit Marquès, notari,
en nom de dit scrivà major del dit General. Presents per testimonis los sobredits.
E aprés, als sis del mateix dit mes de febrer, en la
matinadaa, present en açò Joan Pau Bruniquer,
scrivà major del dit General, y presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona, lo predit mossèn
Henrich Coll, notari de Barcelona, volent, segons dix, respòndrer a la scriptura a ell presentada, lo die de aÿr, a instància del dit procurador
fiscal del General, personalment constituït dins
la scrivania major del General, me ha lliurat a
mi, dit Bruniquer, notari demuntdit, en presència dels testimonis predits, una altra scriptura,
que és del tenor següent:
«Satifent Henrrich Coll, notari de Barcelona,
regint lo libre Manual del primer libre Major
del banch de la present ciutat, a una requesta a
ell presentada a instància del procurador fiscal
del General de Cathalunya, que comensa «lo
procurador fiscal» y acaba «requirens notarius et
cetera», // 422v // diu y respon que ell no pot ni
deu dexar gastar al dit procurador fiscal de dit
General les mil lliures diu són dites y scrites en
dit banch a compte y crèdit de Gregori Feliu,
corder de la vila de Perpinyà, en virtut de la adjudicació feta, per los molt il·lustres senyors deputats de dit General, en favor de dit procurador fiscal de la universal heretat y béns de dit
Gregori Feliu, per ser estat, segons se assereix,
enemich de la pàtria.
Per obstar-li a ell, dit Coll, los privilegis reals
concedits per los sereníssims reys de Aragó a la
present ciutat y taula dels comuns depòsits de
aquella, confirmats per general constitució de
Cathalunya, los quals són estats comunicats al
dit banch y, per consegüent, no poder dexar
gastar a ninguna persona, que tinga diner a son
compte en dit banch, sinó a ell mateix vivint o a
son legítim y special procurador y, després de sa
mort, a son hereu o universal successor per testament o, altrament, per adjudicació plenària en
favor de son successor, per jutge competent
feta, y per ser aqueixa la viril observança sempre
observada en dita taula y banch de la present
ciutat. Per tant, y altrament, donant los presents
scrits per còngrues respostes, diu que remetrà la
decissió y declaració del present fet als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
a qui toca, sotsmetent-se en tot y per tot al que

per dits senyors consellers serà declarat. Requerint al notari que les presents respostes les continue al peu de dita requesta y que de una sens la
altra no sie donada còpia».
La qual scriptura, e o resposta preinsertades, ha
requerit lo dit Coll ésser continuades al peu del
acte de la presentació de la scriptura de dit procurador fiscal, y que no sie donada // 423r // còpia de la una sens l’altre per dit scrivà major. Requerint també que de tot ne fos, com ne és
estat, llevat acte per mi, dit Bruniquer, notari y
scrivà major predit. Present per testimonis los
sobrenomenats.
Dilluns, a VIIII. En aquest die, convocats y congregats en forma de brassos en la sala dels reys
de la present casa de la Deputació, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del // 423v // General de Cathalunya y los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat y
los demés altres senyors devall scrits, part dels
quals són de la junta del batalló y part d’ells són
de la junta de la Divuytena, nomenada e o ratificada per los senyors deputats a quatre del corrent, y són los següents: lo doctor Francesch
Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; Domingo
Moradell, donsell; Agustí Pexau, ciutadà honrat
de Barcelona; fra don Francisco Monpalau, elet
abat de Banyoles; Francesch Joan de Vergós,
donsell; Francesch Xammar, donsell; Phelip de
Boxadors, donsell; Luys Miralles, donsell; Joseph Navel, ciutadà honrat de Barcelona; don
Bernat Çalbà; mossèn Pere Joan Çanou, síndich
de Leyda; don Pedro Aymericha; Fontanilles,
mercader; Joseph Tríes, ciutadà; Antoni Martí,
síndich de Gerona; Francesch Sangenís, ciutadà; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich;
Francesch Marí, ciutadà; lo doctorb Coderch,
canonge de Gerona; Francesch Puigjaner, donsell; don Pedro Desbosch; fra don Francesch de
Miquel, del hàbit de Sant Joan; // 424r // lo doctor Jaume Ferran, canonge de Urgell.
E després de conferida, molt exactament, la
matèria que entre ses senyories y tots los demés
senyors de ditas juntas sobreanomenats és estada tractada sobre lo que la present casa podia y
devia ajudar a la conservació y exhistència del
batalló de la present província, en conformitat
de la resolució de brassos generals dels vint de
dezembre 1642, fonch finalment feta la deliberació y resolució següent:
«Que attès que, ara de present, no·s pot pèndrer resolució en la quantitat certa en què, tots
anys, podria contribuir la present casa de la Dea. a continuació un espai en blanc d’uns 22 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.

a. a continuació ratllat ciutat de Barcelona.
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424v

putació en lo batalló, y vista la necessitat tant
gran que té lo batalló de remuntar la cavalleria y
fer levas de a infanteria, per ço, deliberà la present junta que, per ara, los senyors deputats
contribuescan de deu mília liures, aprobant y
ratificant las quatorse mília lliures que lo any
passat donaren a dit batalló, que ve a ser a rahó
de mil lliures cada mes. Cometent a las divuit
persones mateixas que han fet lo balans de la
present casa que fassen lo tanteo del que·s porà
redressar dels gastos, conforme la deliberació
dels brassos generals, en virtut de la qual los és
estat comès, posant-ho y continuant-ho en un
paper per a què, quant ho tingan a punt, se
puga proposar en la present junta, perquè en
ella se prenga resolució, axí en dit redrés com en
lo que porà tots anys dita casa contribuir a dit
batalló, a major glòria de Déu y beneffici de la
província».

deliberació de febrer 1645; Catharina Torquina, Vitòria Armengola y Margarita Ricardaa, pagada ab deliberació de mars 1650.

Dimecres, a XI. En aquest die, vigília del martiri
de la patrona y màrtir santa Eulària, defensora
dels cathalans, entre duas y tres horas de la tarda,
se ajuntaren ses senyories en la sala del consistori per a fer la extracció de las dotse donsellas dels
tres hospitals de la present ciutat, General, Misericòrdia y Òrfens, conforme fonch resolt per los
brassos generals de la província tinguts a onse de
dezembre 1641. Y assentats consistorialment, lo
reverent Joseph Oset, prior del Hospital General, Ramon Balle, notari major, y Narcís Torres,
síndich, procurador y actor de dit Hospital General, los quals donaren y entregaren a ses senyories un memorial, en lo qual estan continuats
los noms de totas las donsellas de quatorse anys
en amunt hi havia en dit hospital, lo qual memorial és del tenor següent:

Los noms de las quals donzellas foren, en
presència // 428v // de dites ses senyories, per lo
dit scrivà major y secretari del dit General, posats dins rodolins y, aprés, dins dita capsa, y per
dit minyó foren trets altres quatre rodolins, lo
hu aprés l’altre. Dins lo quals, foren trobats
scrits los noms de las donsellas de dit hospital
següents, assí continuats per son orde. Hospital
de Misericòrdia: Maciana Puig, de Manresab,
casada y pagada ab deliberació dels 8 de abril
1643; Hierònyma Cabanyes, de Barcelonac, pagada a 27 febrer 1646; Elisabeth Bartrà, de Barcelona; Margarida Sampona, de Gerona, dpagada a 9 novembre 1647.

«Memorial de las donsellas de edat de quatorse
anys se troban vuy a dotse de febrer 1643 fillas
del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona. Maria Soler et cetera,
consuatur signato litera A, quo inserto dices.
Los noms de las quals donzellas foren, en presència deb // 428r // ses senyories, per lo scrivà
major y secretari del General, posats en rodolins
de fusta, que ja estaven apersabits, y posats dins
una capsa. Fonch feta extracció per un minyó ab
la matexa forma que fa la de deputats y oÿdors,
de la qual foren, per dit minyó, trets quatre rodolins, lo hu aprés l’altre. Dins los quals, foren
trobats scrits los noms de las donzellas de dit
hospital següents, assí continuats per son orde.
Hospital Generalc: Úrsula Borrellad, pagada ab
a. levas de interlineat.
b. a continuació tres memorials, transcrits a l’Apèndix 7,
pàgs. 2056-2057.
c. a continuació ratllat Hierònyma.
d. pagada ... 1645 interlineat al marge esquerre.
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E feta dita extracció, encontinent, de la mateixa
manera, donaren y entregaren a ses senyories
los honorables Bernat Flaquer, apotecari, y Andreu Saurina, passamaner, administradors del
hospital de Misericòrdia, altre memorial, en lo
qual estaven continuats los noms de totas las
donsellas de quatorse anys en amunt hi havia en
dit hospital de la Misericòrdia, lo qual memorial
és del tenor següent:
«Las donsellas fillas del hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia que poden concórrer
sort aquest any de 1643. Catharina Simona de
Lagostera, consuatur signato littera B, quo inserto dices.

Y axí mateix, encontinent, feta dita extracció, de
la mateixa manera donà y entregà a ses senyories
lo reverent Joan Santamaria, prevere, administrador y capellà del hospital dels Pobres Infants
Òrfens, altre memorial en lo qual estaven continuats los noms de totas las donsellas de quatorse anys en amunt hi havia en dit hospital dels
Infants Òrfens, lo qual memorial és del tenor
següent. Llista de las donzellas òrfenes del hospital de la Ciutat de Barcelona, las quals concórren en la extracció se fa en la casa de la Deputació, per orde dels molt il·lustres senyors
deputats, lo present any de 1643. Joana Roca,
filla de Roca, pagès de Santa Coloma de Gramanet, consuatur signata litera C, quo inserto dices».
Los noms de las quals donzellas foren, en presència de dites ses senyories, per lo dit scrivà
major y secretari del dit General, posats dins roa.
b.
c.
d.

pagada ... 1650 interlineat al marge esquerre.
casada ... 1643 interlineat al marge esquerre.
pagada ... 1646 interlineat al marge esquerre.
pagada ... 1647 interlineat al marge esquerre.

Dissabte, a XXI. En aquest die lo honorable
Agustí Novell, mercader, ciutadà de Barcelona,
com a procurador ab bastant poder per les coses
devall scritas, de Joseph Melianta, ciutadà honrat de Leyda, receptor dels drets del General //
430v //a de Cathalunya de la dita ciutat y col·lecta de Leyda, com de sa procura consta ab acte
rebut en Leyda, a quatorse de janer pròxim passat, per Joseph Algueró, notari públich de dita
ciutat, com dit notari, ab ses certificatòries letres, ne fa fe en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de receptor que dit son principal obté en
favor del magnífich Pere Joan Melianta, ciutadà
honrat de dita ciutat de Lleyda. Suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació.Y attès lo dit offici és dels antichs y
dels que es poden vèndrer y alienar, provehir
aquell en favor de dit Pere Pau Melianta, que
dit son principal ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories acceptaren
la dita renunciació, si y en quant podien y per
capítols de Cort los és permès. Present per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.

dolins de fusta y, aprés, dins dita capsa, per //
minyó foren trets quatre rodolins, lo hu
aprés l’altre. Dins los quals, foren trobats scrits
los noms de las donsellas de dit hospital següents, assí continuats per son orde. Hospital
dels Infants Òrfens: Esperansa Balaguer, filla de
Bernat Balaguerb, pagès de Sancts, ésc pagada a
8 de octubre 1646; Quitèria Torrent, filla de
Gaspar Torrent, sastre de La Lacuna, és pagada
ab deliberació de 11 dezembre 1645; Joana
Roca, filla de Ramon Roca, pagès de Santa Coloma de Gramanet, és casada y pagada ab deliberació de 28 novembre 1643; Margarita Alou,
filla de Joseph Alou, sastre de Barcelona, ésd pagada ab deliberació dels 14 de juny 1646.
429r //a

Dijous, a XII. Die del martiri de la patrona y defensora de Cathalunya, la gloriosa sancta Eulària.
Dissabte, a XIIII. En aquest die ses senyories ordenaren al doctor micer Aleix Tristany reportàs
al excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte lo
recaudo en scrits del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Lo doctor Aleix Tristany, advocat fiscal del General, // 429v // diu
que los deputats del General de Cathalunya li
han manat representàs a vostra excel·lència la
contrafacció se fa a les generals constitucions y
en particular a la constitució 1, títol «De residència y absència dels doctors del Real Consell», per la absència del magnífich doctor Francesch Marsal, del Real Consell en lo civil, que
ha molts dies que no està en esta ciutat, a més
del dany pateixen las causas. Suplicant a vostra
excel·lència sia de son real servey manar torne y,
de aquí al devant, no permetra a ningú dels
magnifichs doctors del consell civil se ausente
de esta ciutat y de la residència en lo civil, per
tocar als del consell criminal, com ho esperan de
vostra excel·lència».
430r

Dilluns, a XIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori, de part del molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona, per medi dels
senyors lo doctor Pau del Rosso y Ramon Coll,
canonges de la Seu de Barcelona, un paper de
exemplars, ab lo qual consta lo loch y com estan
assentats los senyors deputats quant van a la Seu
consistorialment. Lo qual paper manaren ses
senyories fos cusit en lo present dietari, que·s
signat de lletra Ab.
432r

Divendres, a XX. En aquest die, lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a
ses senyories com mossèn Francesch Descallar y
Surribas, sobrecullidor del General de la part de
levant, ha comptat y pagat la terça janer, febrer
y mars 1642, acceptat los llibres y diners de la
vila de Arles. La qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
a.
b.
c.
d.

a continuació repetit per.
a continuació ratllat de La Lacuna.
és ... 1646 interlineat al marge esquerre.
és ... 1646 interlineat al marge esquerre.

En aquest die (ses senyories) dels senyors deputats, per medi dels senyors Sebastià de Miralles
y Narcís Ramon March, donzells, enviaren al illustríssim y excel·lentíssim senyor mariscal de la
Motte, lochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, la embaxada del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: No essent los aragonesos, valencians y mallorquins vassalls del rey
nostre senyor, que Déu guarde, y tenint com
tenen les armes contra les de sa magestat y de
esta província, no és cosa justa que tingan comandas de la religió de Sant Joan de Hierusalem en la present província. En la qual, ab molta
rahó, nos preciam de ésser vassalls de sa magestat. Y per consegüent, apar necessari que les ordinacions y costums de dita religió, en orde a les
coses de aquesta província, se reformen y mua. a continuació repetit receptor dels drets del General.
b. a continuació aquest assentament, transcrit a l’Apèndix 7,
pàg. 2058.
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den. Y axí, zelosos los deputats del General de
Cathalunya del major servey de sa magestat, y
obligats per rahó de son offici en mirar y procurar lo bé y conservació de la província, scriuen al
rey, nostre senyor, per aquest effecte suplicantli, humilment, sie de son real servey, per medi
de son embaxador en Roma, intercedir ab sa
Sanctedat que reforme y dispose las cosas de
dita religió, en quant toca a aquesta província,
en lo modo se especifica en un memorial que,
junt ab la carta, se li presenta. Y desijant dits deputats que sa magestat estiga informat ésser dita
pretensió justa y convenient, per ço, ab esta,
presentan a vostra senyoria còpia de la carta y
memorial envian a sa magestat, per a que los //
432v // fassa mercè de sensurar esta pretensió. Y
aparexent justa y convenient al servey de sa magestat y bé d’esta província, com confiam, suplican a vostra senyoria los fassa mercè de scriurer
a sa magestat en recomendació de dita pretensió
y dar-los las cartas per a què aquelles, junt ab les
sues, pugan enviar a son agent. Confiant que en
aquest particular, com en les demés coses, los ha
de fer vostra senyoria tota favor y mercè».
E aprés, tornats dits senyors embaxadors, referiren a ses senyories en lur consistori com ells havian reportada la dita embaxada y aprés havian
donada per scrits, juntament ab la còpia del memorial de sa magestat. Y que, rebuts dits papers
per sa excel·lència, los havia respost que ell entenia que la demanda era justa y que ell ho veuria y que, essent justa, scriuria de bona gana.
En aquest mateix die ses senyories, per medi dels
dits Sebastià de Miralles y Narcís Ramon March,
enviaren als molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat la embaxada del tenor següent:

sa Sanctedat que reforme y dispose las cosas de
dita religió, en quant toca a aquesta província,
en lo modo se especifica en un memorial que,
junt ab la carta, se li presenta. Y desijant dits deputats que sa magestat estiga informat ésser dita
pretensió justa y convenient, per ço, ab esta,
presentan a vostra senyoria còpia de la carta y
memorial envian a sa magestat, per a què los //
432v // fassa mercè de sensurar esta pretensió. Y
aparexent justa y convenient al servey de sa magestat y bé d’esta província, com confiam, suplican a vostra senyoria los fassa mercè de scríurer a
sa magestat en recomendació de dita pretensió y
dar-los las cartas per a què aquelles, junt ab les
sues, pugan enviar a son agent. Confiant que en
aquest particular, com en les demés coses, los ha
de fer vostra senyoria tota favor y mercè».
E aprés, tornats dits embaxadors, referiren a ses
senyories en lur consistori com ells havian reportada la dita embaxada a dits senyors consellers, la qual los havian explicat primer de paraula y aprés donada per scrits, de la manera que
per ses senyories los era estat ordenat, ab còpia
del memorial en ell continuat per a sa magestat.
Y que dits senyors consellers los havian fet de
resposta que ells ho vurian, y que de la resolució
pendrian ne farian sabidors a ses senyories dels
senyors deputats.
Dimars, a XXIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en // 435v //a casa de la
present ciutat, acompanyats dels officials de la
present casa, per tenir conferència ab los senyors consellers per alguns negocis concernents
lo beneffici de la Generalitat.
Dimecres, a XXV. En aquest die, de matí, no
obstant los grans frets feyen per haver dos dies
que las montanyas circumvehïnes a esta ciutat se
eren cubertas de neu, partí d’esta ciutat lo excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte, lochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, per a anar a socórrer la vila y castell de
Miravet, en la Riera de Hebro, que estaven assitiats per lo exèrcit castellà, lo qual feya molt
gran dany en los lochs de aquella ribera, sol
acompanyat de tres o quatre cavallers y criats.
Déu li done bona victòria, com tots los cathalans desijan y convé a la província.

«Molt il·lustres senyors: No essent los aragonesos, valencians y mallorquins vassalls del rey nostre senyor, que Déu guarde, y tenint com tenen
les armes contra les de sa magestat y de esta província no és cosa justa que tingan comandas de
la religió de Sant Joan de Hierusalem en la present província, en la qual, ab molta rahó, nos
preciam de ésser vassalls de sa magestat. Y per
consegüent, apar necessari que les ordinacions y
costums de dita religió, en orde a les coses de
aquesta província, se reformen y mudena // 432r
//b. Y axí, zelosos los deputats del General de
Cathalunya del major servey de sa magestat y
obligats, per rahó de son offici, en mirar y procurar lo bé y conservació de la província, scriuen
al rey, nostre senyor, per aquest effecte suplicant-li, humilment, sie de son real servey, per
medi de son embaxador en Roma, intercedir ab

Dissabte, a XXVIII. En aquest die ses senyories
reberen en llur consistorib una carta del eminentíssim senyor cardenal Massarin, privat de la magestat del rey nostre senyor. La qual, traduhida,
manaren fos continuada en lo present dietari y
és del tenor següent:

a. a continuació una ambaixada, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2058.
b. foliació errònia.

a. a continuació repetit en.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2059.
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«Mos senyors de la Deputació de Barcelona.
Mos senyors: No podent ésser major la pèrdua
que la França ha feta del senyor cardenal duch,
també lo sentiment que, en son particular, vostra senyoria il·lustríssima ne ha rebut no podia
ésser més just. Ningú millor que yo sab la passió
que ha tinguda sempre per sos interessos y yo so
testimoni dels cuydados que prenia en procurar-los tot lo necessari per mantenir-los baix lo
domini apassible que han elegit. Per ço, quant
yo no tindria la inclinació que tinch per lo bé
dels negocis del rey, de què se’n·s són part, y
que yo no seria tocat de la generosa resolució ab
la qual se són donats a sa magestat, yo seria indigno de la pregària que aqueix gran cardenal li
féu morint de donar-me part en la conducció de
sos estats. Y yo me apartaria molt de son gran
orde de governar, que tant francament me ha
comunicat, si yo no tenia un desig inviolable de
contribuhir tot ço que tindrà dependència de
mi per sa estabilitat y de assegurar-los ab la continuació de mos officis prop de sa magestat, que
ningú és més verdaderament que yo, mos senyors, aficionadíssim servidor de vostra senyoria. Lo cardenal Massarin. A Sant German en
Laye, a 22 janer 1643.
Mos senyors de la Deputació de Barcelona».
438r

Divendres, a VI. En aquest die, entre tres y quatre horas de la tarda, vingué en lo consistori de
ses senyories, per part del molt il·lustre Capítol
de la Seu de Barcelona, don Joachim Carbonell
y don Galceran de Semmenat, canonge de dita
Seu, los quals explicaren de paraula a ses senyories la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo molt il·lustre Capítol de la Seu d’esta ciutat ha tingut avui, de part
del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor mariscal
de la Motte, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, de què dilluns
pròxim passat, que comptàvem a dos del corrent, tenint los enemichs castellans sitiada la vila
y castell de Miravet, del bisbat de Tortosa, de
tal manera que ja tenim presa la vila y part del
castell, entre les nou y deu horas de la nit de dit
die de dos, los envestí ab tant valor que, dins espay de una hora, foren derrotats tots los enemichs castellans, restant morts, dels enemichs,
sinch-cents sobre la plassa y prisioners mil. Entre los quals, hi havia més de cent officials de
gent de compte, dos pessas de artilleria, doscents cavalls, dos guions de cavalleria y moltas
banderas de camp. Y que lo restant del exèrcit
castellà, ab los generals, se eren retirats a unya
de cavall. Y que esta victòria, per ser tant gran,
havia donat ocasió // 438v // a dit molt il·lustre
Capítol juntar-se per a vèurer quina demonstra1307

ció de gràcias se havia de fer a Déu Nostre Senyor per tant gran victòria. Y havia resolt que,
lo die de demà, se celebràs offici solempne cantant lo Te Déum laudamus, ab la forma acostumada, y que fossen convidats ses senyories y los
senyorsa consellers de la present ciutat, y que,
axí, ses senyories fossen servits assistir-hi, que dit
molt il·lustre Capítol ho rebrà a singular favor».
E ses senyories respongueren, parlant lo senyors
deputat ecclesiàstich, que també havian tingut
notícia de dita victòria y que stimavan molt la
mercè y honra que dit molt il·lustre Capítol los
feya, y que si los negocis que tenien entre mans,
que eran de molt gran pes, los donaven loch,
acudirian ab molta voluntat.
Diumenge, a VIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General y
present casa de la Deputació, entre la una y dos
horas passat migdie, en casa del excel·lentíssim
senyor mariscal de la Motte, lochtinent y capità
general de la magestat del rey nostre senyor,
que Déu guarde, en aquesta província. Lo qual,
lo die de aÿr // 439r // en la tarda, era arribat de
las parts de Tortosa. Y arribats en son palàcio, sa
excel·lència los rebé ab gran demonstració de
voluntat y tots se assentaren ab ses cadires, que
ja estaven aparellades. Y procehint las acostumades cortesies, ses senyories, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, li donà la benvinguda y
també lo parabé de la victòria tant grandiosa
que havia alcansada conttra los castellans en lo
siti de Miravet, la qual gosàs sa excel·lència los
anys que ses senyories y tota la província desijaven, de què tots restaven obligadíssims a sa magestat y a sa excel·lència.
Al que sa excel,lència respongué que ell los havia derrotats y que·n havia morts molts, presos
molts de vius, entre los quals hi havia molts officials y gent de compte y que·ls havia presas moltas banderas y guions de cavalleria, algunas de
las quals ne havia presentades a Nostra Senyora
de Montserrat, ab lo auxili de la qual havia alcansat dita victòria y las demés, amostrà a ses
senyories. Y aprés de haver tingut un rato de
conversació, se despediren de sa excel·lència ab
molt gran demonstració de voluntat.
Dimars, a X. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, // 439v // ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació, en la Seu de
Barcelona per assistir al offici que se havia de celebrar per la gran victòria que havia tinguda lo
excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte,
a. a continuació ratllat deputats.
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lochtinent y capità general de sa magestat en
aquestos Principat y comtats, en lo siti que los
enemichs castellans tenian posat en la vila y castell de Miravet, en la Riera de Hebro. Los senyors consellers, ses senyories, sa excel·lència y
doctors del Real Consell estigueren assentats ab
la forma següent. Ço és, lo senyor virrey a la
part del Evangeli, ab son estrado y cadira, y a
son costat, al banch fixo arrimat a las rexas de la
mateixa part, dins lo presbiteri, estigueren assentats los senyors regent y demés doctors del
Real Consell. Y a la altra part de la Epístola, dins
lo mateix presbiteri y en lo banch fixo junt a la
rexa que és allí, estigueren assentats los senyors
consellers. Y ses senyories dels senyors deputats
estigueren assentats en lo dos banchs de velut
carmesí que són de la Deputació, los quals estavan arrimats junt la rexa del presbiteri que mira
devant lo altar major. En los quals se assentaren
ses senyories ab esta forma, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich ab un canto més prop del
senyor virrey y, consequutivament, tots los demés consistorials per son orde. Y acabat que
fonch lo dit offici, los dits senyors consellers
acompanyaren a sa excel·lència fins lo portal
major de dita església, a hont se despediren de
sa excel·lència. Y tornats dits senyors consellers
en dit presbiteri y assentats en lo mateix escon,
dits senyors deputats se alsaren hi·s despediren
de dits senyors consellers y, ab lo mateix acompanyament y forma que·y eren anats, se’n tornaren en la present casa.
En aquest mateix die, lo doctor en medicina
Jaume // 440r // Busquets, à fet relació a ses senyories, mitjensant jurament, com Ramon Sagués, hu dels verguers ordinaris de ses senyories, està en lo lit malalt de una inflamació que
té en un junoll, per rahó de la qual no·s pot tenir y necessita de remey, que altrament perillaria
de sa vida. Lo que ha dit saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari.

// 440v // se’n

entraren en lo consistori. Y aprés
entraren en lo consistori los senyors dela junta
del batalló, y junts tractaren de alguns negocis y
afers tocants al batalló. Y aprés, al cap de bon
rato, se alsaren y ses senyories los acompanyaren
fins al cap de la escala, ab la forma acostumada.

Dissabte, a XIIII. En aquest die entraren en la
present ciutat, per lo portal de Sant Antoni, tots
los cabos, officials y demés soldats castellans
que lo excel·lentíssim senyor mariscal de la
Motte, en companyia dels cathalans, havia rendits en la plassa de Miravet, que, a tota veritat,
eren cerca de mil, com llargament se’n fa menció en lo present llibre, sots jornada de sis y vuit
del correnta.
441r

Dimars, a XVII. En aquest die lo magnífich micer Aleix Tristany, advocat fiscal del General, tenint orde dels molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya, diu y notifica al magnífich Joseph Móra, ciutadà honrat de
Barcelona y defenedor del dit General, li done y
entregue lo procés que ha manat fer contra certas persones que vuy estan detingudes en las
presons de la present casa, acerca de un furt
comès en lo magatsem de la casa del General y
bolla de la present ciutat. Lo dit magnífich Joseph Móra respon que ell, com a deffenedor
que és, li toca y specta en primera stància la cognició de dita causa, com de las demés, però que,
per a sotemperar al orde de dits senyors deputats, entregarà lo dit procés, com de fet lo entrega, ab expressa protestació y no sens ella. Y és
que ara ni en ningun temps li sia prejudici a dit
son offici de deffenedor, per tocar-li, com està
dit, per rahó de son offici, en primera stància, la
declaració de dit(a) causa. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris,
ciutadans de Barcelona.

441v

Dimars, a XXIIII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich representà al consistori que, per algunas cosas convenients // 442r
// a la Generalitat, li importava arribar en la ciutat de Gerona, y que, axí, ses senyories tinguessen a bé de permètrer-li la dita anada. E ses senyories respongueren que sa senyoria anàs y que
ab molta salut puga tornar a esta ciutat.

Dimecres, a XI. Enn aquest die entraren en la
present ciutat tots los cabos y capitans, soldats y
altres officials castellans que lo excel·lentíssims
senyor de la Motte, lochtinent y capità general
de sa magestat en aquesta província, rendí en lo
siti que havian posat en la vila y castell de Miravet. Foren passejats per tota la ciutat y aprés
aportats en la dressana.

Dijous, a XXVI. En aquest die partí de la present
ciutat lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per a la ciutat de Gerona. Déu lo dexe tornar ab molta salut.

Divendres, a XIII. En aquest die los senyorsa
consellers de la present ciutat, en forma de ciutat, vingueren en la present casa, als quals hisqueren a rèbrer ses senyories al cap de la escala,
ab los porters y masses devant, y ab esta forma

Dissabte, a XXVIII. En aquest die, cridat en lo
consistori de ses senyories, Sebastià Hugo, hu
dels porters ordinaris del consistori, // 442v // lo

a. a continuació ratllat deputats.

a. a continuació ratllat com en.
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secretari de dita sa magestat. Las quals, aprés de
legides per lo secretari del General, manaren
fossen continuades en lo present dietari y són
assí cusidas, signades de lletras A y B.

qual té a càrrech les presons de la present casa,
lo qual fonch interrogat per lo senyor deputat
militar que digués y fes relació quinas personas
tenia presas en ditas presons de orde del consistori y com se deyan. Al que respongué que, de
present, estaven presos Francesch Planes, aguasil del spectable, don Joseph de Biure y Margarit, governador de sa magestat en aquest principat de Cathalunya, y Benet Palau, balle de la
vila de Blanes. Los quals estan presos y detinguts per rahó de torb per ells comès al General
en la dita vila de Blanes, per haver romput las
portas del magatsem de la casa del General de
dita vila y haver presos los llibres del General
que estavan custodits y guardats en dita casa,
del que ell ne feya relació a ses senyories. La
qual relació manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari perquè, en tot temps,
constàs de la captura dels sobredits. Present per
testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí,
notaris.

Divendres, a X. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, en casa de la ciutat // 447v // per a tenir
conferència ab los senyors consellers per negocis del batalló.
En aquest mateix die, ja casi de nit, tornà en la
present ciutat lo molt il·lustre deputat ecclesiàstich, lo qual era anat en la ciutat de Gerona per
alguns negocis y afers del General.
Dissabte, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Miquel Carmini y Joan Ginestar, courers, ciutadans de Barcelona, experts anomenats, ço és, lo
dit Miquel Carmini per part de ses senyories y lo
dit Joan Ginestar per part de Christòphol Sangenís, mercader, a fi y effecte de vèurer, mirar y
estimar y pesar tres morters de bronso de fer
pòlvora que dit Sangenís tenia en sa casa, que
eran del General. Han fet relació a ses senyories
com ells se són conferits en casa de dit Sangenís
y allí han vistos, mirats y regoneguts los dits tres
morters y han pesat nou quintars, una roba y
tretse lliures. Y dits tres morters havem estimats
a rahó de divuit liures bax lo quintar. La qual estima havem feta, juxta nostres conscièncias y
per la experiència tenim de nostres officis, en
dita quantitat de divuit liures lo quintar, que, a
dita rahó, valen cent sexanta vuit liures, quinse
sous. Y axí fan la present relació, la qual manaren ses senyories fos continuada en lo present
dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de
Barcelona.

En aquest mateix die, tocades les oracions, foren
extrets dee ditas presons de la present casa los
dalt dits Francesch Planes, aguasil de dit spectable governador, y Benet Palau, balle de dita vila
de Blanes, a manlleuta de sinch-centas liures. Y
açò fonch en virtut de provisió feta per los magnífichs assessors del General, com largament
està contengut en aquella, a la qual se ha relació.
443r

Abril MDCXXXXIII
Dijous, a II. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, anaren en lo palau, òlim de la // 443v // comtessa y
vuy del General, y aportaren las varas del tàlem
de la professó se féu quant se aportà en lo monument Nostre Senyor. Y aprés, se’n tornaren
en la present casa, ab la mateixa forma y acompanyament.
448r

Divendres, a III. En aquest die ses senyories tornaren en dit palau, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels dits officials, y assistiren al offici, y aportaren las varas
del tàlem quant se tragué del monument Nostre Senyor. Y acabat lo offici, se’n tornaren en la
present casa ab lo mateix acompanyament.
No·y assistiren los senyors deputats ecclesiàstich
y militar per sos cafersa.
447r

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories reberen en llur consistori duas cartas, una del eminentíssim senyor cardenal Massarin, privat de la
magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, y l’altra del il·lustríssim senyor de Chavegni,
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàg.
2060.
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Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories ordenaren y manaren fos continuat en lo present
dietari lo acte llevat en casa de Magí Valleri,
guarda ordinari y scrivà del magnífich deffenedor del General de la present ciutat, a instància
del procurador fiscal del General, tenint-ne
orde, de paraula, de ses senyories, lo qual és del
tenor següent:
«Dimars, a XIIII de abril MDCXXXXIII.
Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal // 448v // del General, de orde y manament dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
s’és conferit en la casa y botiga de la pròpria habitació de Magí Vallerí, guarda ordinari y scrivà
del deffenedor de la taula del General de la present ciutat, situada en las voltas ditas del En-

[ 1643 ]

[ 1643 ]

cant, per a què·s ves, miràs y regonegués si dit
Magí Valleri té porta uberta y parada, conforme
y de la manera la tenen los pallers de la present
ciutat. Y ha trobada dita porta ab sa perxa, a
hont estaven penjats los vestits y robas que·s segueixen: vuit balons de drap de diferents colors,
tres ropillas de drap, dos capots de drap, tot de
diferents colorsa, unas manàgues de domàs ab
son gipó, una atsarena ab sa faldilla de estamenya laonada.
Y axí mateix, dins dita sa casa y en la entrada de
sa botiga, en un armari de fusta gran, se ha trobat lo següent: dotse vestits de home, com són
capas, balons y ropillas de diferents colors. En
una caxa de fusta de dita entrada se ha trobat ésser aquella plena de manàgues de seda de diferents colors. Y en un baul forrat de cuyro de
dita entrada se ha trobat quatre pilas grans de
roba, com són balons, ropillas y gipons de diferents spècies y de diferents colors. En la sala de
dita casa se ha trobat quatre pilas de vestits de
drap y seda, com són balons, ropillas y capas, ço
és, en las duas hi ha trenta vestits acabats a son
punt de drap. En la altra pila, onse vestits de
seda, velluts llissos y de mostra, domassos, tafetans enrissats y tafetà lis. Y en la última pila hi ha
deu gipons de picota, de color, y alguns gipons
de seda de diferents colors, y quatre talins de
cuyro brodats, usats, tot per a vèndrer.
Y dit Francesch Fitor, en virtut de dit ordeb //
450r // y manament, ha preguntat a dit Magí Vallerí qui, fent la discripció de dita roba, és arribat en dita sa casa, si la botiga de present té parada y la roba contenguda en lo present acte és
sua pròpria y si ho té per a vèndrer. Y dit Magí
Vallerí li ha respost que.s seu propri y que·u té
per a vèndrer y beneficiar y que procurarà ab la
diligència li serà possible vendrèr-la y, venuda,
plegarà la botiga. Y que per la mudansa del
temps no la ha poguda vèndrer ni esbaltir de la
manera haguera volgut.
Y axí mateix, dit Francesch Fitor, procurador
fiscal, ha requerit a Hierònym Galí, notari, ciutadà de Barcelona, que, en nom del scrivà major
del dit General, levàs acte, tant de la descripció
de dita roba com de la pregunta feta per dit Fitor al dit Magí Vallerí, com de la resposta per
ell, dit Valleri, feta. En las quals cosas foren presents per testimonis lo reverent Bernardí Oriol,
prevere y benefficiat en la iglésia parrochial de
Sanct Miquel de la present ciutat, Montserrat
Albià y Benet Florita, passemaners, ciutadans de
Barcelona».
a. a continuació ratllat tres ropillas.
b. a continuació aquest acte, transcrit a l’Apèndix 7, pàg.
2060.
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Dimecres, a XV. En aquest die lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, present en lo consistori de
ses senyories, com Onoffre Massanes, mercader,
sobrecullidor del General de la part de ponent,
ha comptat y pagat la tersa janer, febrer y mars
1642, acceptat lo llibre de la taula de la vila de
Viella, en la Vall de Aran. Y axí bé à dit a ses senyories que Miquel Salvador, // 450v // receptor
de la col·lecta de Tortosa, resta debitor del
compte de guerra trenta una lliuras, denou sous
y nou, y resta cobrador de compte ordinari en
trenta sis lliures. La qual relació han manat ses
senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die, en la matinada, vingueren
en la present casa, en forma de ciutat, per a tenir
conferència ab ses senyories, als quals hisqueren
a rèbrer al cap de la escala, ab los porters y masses devant. Y ab la forma acostumada se’n entraren en lo consistori y, al que foren dins, tingueren avís que baix, en lo fossar de Sanct Jaume,
havia succehit que don Hierònym Tamarit, de
edat de alguns vint-y-quatre anys, tenint paraulas ab don Pedro de Aymerich Cruÿlles y de
Santapau, de edat de sinquanta-sinch anys, dit
Tamarit, dins del fossar, li havia pagada una estocada sobre la mamella esquerra, de la qual era
estat cruelment ferit. Y fonch combregat y extramunciat de prompte, lo que fonch causa que
ses senyories se disgregaren encontinent.
Divendres, a XVII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, anaren en // 451r // la tarda en
casa de la ciutat per a tenir conferència ab los
senyors consellers, per negocis concernents lo
beneffici de la província.
En aquest mateix die ses senyories, reberen per
propri una carta dels magnífichs cónsols de la
vila de Figueres, ab la qual donaven rahó a ses
senyories com don Diego Cavallero, qui governava la fortaleza de Roses per lo rey de Castella,
los havia enviat un home ab uns plechs de cartes
del dit rey de Castella y que ells tenien detingut
dit home. Y que lo plech de las cartas que havia
rebut per lo mateix propi las enviaren al excellentíssim senyor de la Motte, lochtinent y capità
general de sa magestat en aquest Principat, y
que de tot ne havian volguda donar intel·ligència a sa senyories.
E ses senyories, encontinent que hagueren llegida la dita carta, enviaren aquella originalment
a dita sa excel·lència, per medi dels magnífichs
senyors Ramon de Espuny, donsell, y Joseph
Miquel Quintana, ciutadà, a fi y effecte de què
donassen rahó a sa excel·lència del que passava.
Los quals cavallers tornats en consistori, referiren a ses senyories com ells eren anats en casa de

que anomenarà personas per a tractar y conferir, ab las que aparexerà elegir, per part de
aquest consistori, a fi de inquerir tots junts y
ponderar arbitras convenients per a prevenir y
effectivament advertir que la moneda no hisque de Cathalunya, com molt freqüentment se
esdevé succehir per cosas molt evitables y voluntàrias que poden escusar o, per lo menos, ja
que hage de exir-ne, que sie en la menor quantitat que·s puga, per ésser lo únich remey de sa
total conservació, pus sens diners serie venir a
hu dels estats més llastimosos que sien imaginables.

dita sa excel·lència y li havian entregada la carta de dits cònsols de Figueres. Y que, rebuda
aquella per dit senyor virrey, los havia respost
que ja·n tenia avís y que ell los scrivia lo orde del
que se havia de fer, y que estimava a ses senyorias molt lo avís li havian donat y lo zel ab què
acuden al servey de sa magestat. Y encontinent
respongueren a dits cònsols per lo mateix propri, com se conté en lo registre de la present
casa.
451v

Dimecres, a XXII. En aquest die los senyors consellers, consistorialment, vingueren en la present casa en forma de ciutat, los quals foren
rebuts dels senyors deputats ab la forma acostumada y tinguren conferència per negocis concernents lo beneffici de la província.

Per ço, y altrament, elegexen ses senyories las
personas devall scritas per a què, ensemps ab las
nomenadas o nomenadores per a dita ciutat,
tracten y conferescan y ponderen sobre dit fet
los arbitres que·ls aparega més convenients y
utilosos per a conseguir lo fi que·s desija en la
rahó referida, reduïnt-los aprés en scrits a fi que,
ab esta prevenció y ponderats aquells, pugan ses
senyories y la ciutat més acertadament deliberar
lo que sie més profitós per lo beneffici públich.
Y per dit effecte, foren per ses senyories nomenades las personas següents. Per lo estament
ecclesiàstich los senyors fra don Francesch de
Miquel, del hàbit de Sant Joana; // 456v // Broquetes, canonge de Gerona; lo doctor Diego
Palau, canonge de Vich.

Dijous, a XXII. En aquest die vingué nova com
lo spectable Joseph de Biure y Margarit, govenador de Cathalunya, havia rendit lo Castell
Leó, que se era rebel·lat contra la província,
com se veu y està largament contengut ab la
carta que està assí originalment cusida, signada
de letra A.
Diumenge, a XXVI. En aquest die sa excel·lència
del senyor de la Mota // 455v // manà ajuntar en
lo canyet los sinch-cents cavalls cathalans, los
quals posats en forma de batalla, sa excel·lència
hisqué ab molts cavallers cathalans a veure’ls y
donaren una càrrega devant sa excel·lència. Y li
agradaren molt, per anar ben tractats y ser soldats vells tots. Hisqué a veure’ls la major part de
la gent de la ciutat.
Dimars, a XXVIII. En aquest die lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació a dites ses senyories com lo magnífich Joseph Descallar y Surribas, sobrecullidor
del General de la part de levant, ha comptat y
pagat la terça de abril, maig y juny 1642, compte ordinari y guerra, acceptat los llibres y diners,
ço és de compte ordinari. Falten los llibres dells
taulés de Sanct Feliu de Guíxols, Palafrugell,
Puigcerdà, Jossa y de tota la col·lecta de Vich. Y
de compte de guerra faltan los llibres de Sant
Feliu de Guíxols, Palafrugell, Puigcerdà y sa
col·lecta, Vich y tota sa col·lecta. La qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.
Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris.
456r

Per lo estament militar los senyors, Francesch
Xammar, Joseph Jover y Pau Amat major, donzells. Per lo estament real los senyors Agustí Pexau, Joseph Massana, Balthezar Càrcer, ciutadans honrats de Barcelona.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die las personas
lo die de aÿr nomenades se ajuntaren en la present casa, en la stància dels tres ajudants del racional, que està al costat de la scrivania dels processos, que vuy regeix micer Gismundo Boffill,
notari. En la qual junta assistí lo senyor deputat
ecclesiàstich, lo qual los proposà lo fet per lo
qual los havian juntats, dient-los que, axí, ses
mercès fossen servits discórrer sobre dita matèria, y de la resolució que pendrien porien fer-ne
relació perquè aprés, ab ella, se pogués pèndrer
la deliberació que aparexerà més convenient al
beneffici de la província.
457r

En aquest die ses senyories, desijant y volent
mirar, en la rahó infrascrita, per lo beneffici
públich de la província, conforme tenen obligació y en conformitat del desig també que,
sobre assò mateix, té la ciutat de Barcelona, la
qual, per aquest effecte, ha ja nomenades o diu
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Maig MDCXXXXIII
Dissabte, a II. En aquest die, attenent ses senyories que, per part de la present ciutat de Barcelona, per medi del noble don Joan de Peguera y
del magnífich mossèn Joseph Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, sos embaxadors, se’ls ha
a. a continuació espai en blanc d’uns 8mms.

[ 1643 ]

[ 1643 ]

representat seria convenient que les persones
elegides per aquest consistori, com consta en
dietari sots jornada de 28 de abril proppassat, y
les persones nomenades per part de dita ciutat
tinguessen hora certa y determinada per a tractar y conferir la matèria que·s menciona en dita
jornada de 28 de abril. Per ço, en conformitat
de la dita ciutat, assenyalen ses senyories y elegeixen les horas de nou a onse de matí en quiscun die no feriat, per a què en ellas pugan ditas
personas tractar y conferir entre si lo que·ls és
estat comès.
457v

beneffici de la província. Y estigueren assentats
ab la forma acostumadaa.
461r

Dijous, a VII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori // 458r // de ses senyories,
mossèn Jaume Pi, mercader y albaraner del General en la taula de la present ciutat de Barcelona, ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici de albaraner del General en
favor de mossèn Henrrich Coll, notari de Barcelona. Suplicant a ses senyories que, attès que
lo dit offici és dels antichs y dels que·s poden
vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir-lo en favor de dit
mossèn Henrrich Coll, notari públich de Barcelona, que·u rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que
admetien la dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los és lícit y permès.
Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià Hugo, peller, ciutadans de
Barcelona
Dissabte, a VIIII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories, en la matinada, lo noble
don Joan Semmanat, lo qual entrat, digué a ses
senyories de paraula que lo virrey li // 458v // havia ordenat los fes sabidors com lo castell de Almenar, que està vehí de Leyda, lo qual ocupava
lo enemich, se era rendit a nostre exèrcit y fets
presioners a mercè de Senyor vuitanta o cent
soldats, dos pessas de artilleria, sis-cents mosquets biscaïns y moltas altras invensions de guerra y magranas de foch. Y que, per ser tant bona
nova y saber que ses senyories ne gustarian molt,
li havian ordenat los portàs lo present recaudo.
E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongué que estimaven molt al senyor virrey la mercè y honra los feye en fer-los a
saber tant bona nova, suplicant a Déu Nostre
Senyor vulla donar-li vida y salut perquè, ab lur
auxili, se puga esta província vèurer líbera dels
enemichs, y sa magestat, que Déu guarde, puga
gozar esta sa província ab tota pau y quietut.
Diumenge, a X. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, los quals foren rebuts ab la forma acostumada per ses senyories, y tingueren conferència, juntament ab
la junta del batalló, per negocis concernents lo
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Dimars, a XII. En aquest die ses senyories anomenaren en scrivent ordinari del regent los
comptes a mossèn Joseph Tries, ciutadà honrat
de Barcelona, com consta ab lo acte que·s assí
cusit, signat de letra A.
Dissabte, a XVI. En aquest die ses senyories, en
la tarda, estant // 461v // en lo acte de la insiculació, reberen de part del molt il·lustre Capítol de
la Seu de Barcelona, per medi dels senyors canonges Cassador, Rovira, Ximenis y Coll, tots
de la Seu de Barcelona, la embaxada devall scrita, la qual explicaren primer de paraula y aprés
donaren en scrits, y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Havent tingut notícia lo
die de vuy est Capítol de la Santa Iglésia de Barcelona que don Francisco de Ayguaviva, veguer
de la present vegueria, per orde del excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de la magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde y
conserve molts anys, anant-se’n lo noble don
Galceran de Semmanat, canonge d’esta santa
Iglésia y vicari general, al temps que·s arribat al
loch de Sant Andreu de Palomar, lo ha capturat
y des de allí lo ha aportat al castell de Montgat,
a hont està detingut. Y a bé tot est Capítol junt,
conciderant lo gran prejudici que de aquesta acció resulta contra lo estament ecclesiàstich y ses
llibertats, se és resolt tot junt de anar a representar-o a sa excel·lència, suplicant-li fos servit de
restituir-nos a la persona del dit senyor don
Galceran. Offerint-se juntament a sa excel·lència que, en cas en sa persona se hagués trobat alguna culpa, lo que no·s pot crèurer de sa modèstia y bondat, se encarregava per son compte
lo reprimir-lo y assegurar a sa excel·lència y ministres dels temors que·s podian haver concebut
contra sa persona.
Y com sa excel·lència hage fet resposta que·u
veuria y concideraria y que·ns tornaria resposta,
y sa excel·lència y sos ministres no sien capassos
de fer semblant detenció de personas ecclesiàsticas, ab lo qual expressament se contrafà // 462r
// a la disposició dels sagrat cànons y concilis,
axí antichs com moderns, bulles de summos
pontífices, ab les quals se fulminen riguroses
sensures, y a las mateixas leys imperials y, en
particular, al capítol onzé de la bulla «In una
Domini», y finalment, nostres leys municipals,
en particular a la constitució última del títol
“De bisbes y prelats y clergue(s)”, y al privilegi
que lo cathòlic rey don Fernando concedí al esa. a continuació una acta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2061.

tament ecclesiàstich, del qual consta en lo capítol últim del títol «De captures de clergues y liberació de aquells», ab la qual expressament se
disposa que, en tot cas que per procés de regalia
se procehesca a la captura de persones constituïdes en sagrats òrdens religiosos o beneficiats, lo
official secular hage y sie tingut requerir primer
al jutge ecclesiàstich e invocar lo auxíli de
aquell, que per si o per altri, fent commissió a
dit official secular, sien capturats los tals processats de regalia.
E que si dit jutge no farà les predites coses o,
fent-ho, o essent trobat en crim fregant o fugitiu lo processat, dit official procehirà a fer captura de aquell, lo hage de aportar honestament
e sens innomínia e no al càrcer comú secular,
sinó en alguna honesta casa, a fi de rèbrer-li tant
solament la disposició. E en tot cas, no·l pugue
detenir més de vint y quatre horas, entregant-lo
al jutge ecclesiàstich, ni tampoch se puga justificar dita detenció ab títol de rahó política o
econòmica, essent expressament reprobada per
las disposicions referides. Desijant dit Capítol
cumplir ab la obligació té de reparar los prejudicis se fan contra la llibertat ecclesiàstica y, en
particular, en est cas, contra la persona // 462v //
de un capitular y, juntament, vicari general tant
benemèrit de son gremi, li ha aparegut representar a vostra senyoria, a qui toca particularment procurar lo reparo de las contrafaccions se
fan a un dret municipal tan clar com alt se ha referit, interposant sa auctoritat ab lo senyor virrey per a que sia restituhida a sa Iglésia la persona del senyor don Galceran y demés ecclesiàstichs detinguts. Y juntament, reparat lo gran
prejudici que de aquesta acció resulta contra tot
nostron estament, que a més, en assò, farà vostra senyoria sa obligació, ho rebrà est Capítol
per particular favor de vostra senyoria».
Al que ses senyories respongueren, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, que·u mirarian ab
molta attenció, y que de la resolució se pendrà
ne faran sabidor a dit molt il·lustre Capítol.
Diumenge, a XVII. En aquest die reberen ses
senyories en llur consistori, de part del molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona, la embaxada devall scrita. La qual, fonch explicada
per los senyors canonges Cassador, Rovira, Ximenis y Coll de la Seu de Barcelona, la qual explicaren de paraula y aprés donaren en scrits, y
és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Després que lo die de aÿr
se féu la embaxada per part d’est Capítol de
la santa Iglésia de Barcelona // 463r // sobre la
captura del noble don Galceran de Semmenat,
canonge de la mateixa Iglésia y vicari general
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d’est bisbat, y detenció en los càrcers reals d’esta ciutat de altres ecclesiàstics, se ha sabut per
cert com, esta nit passada, han tret de les càrcers
reals al cabiscol Vicents Prexens y a mossèn Benet, benefficiat de Santa Maria de la Mar. Y en
lo mateix temps han capturat al doctor Jacinto
Garcia, rector del Pi y, de fet, los han embarcat
en una barca y se’ls ne han aportat, com se creu,
extra regnum, y que lo mateix volen fer de la
persona de dit senyor Joan Galceran. Y com
assò sie contra expressas constitucions y premàticas de est Principat y comtats, suplica lo mateix Capítol sie vostra senyoria servit de exir
també al reparo d’esta contrafacció, que a més
que en assò cumplirà vostra senyoria ab sa obligació, ho tindrà dit Capítol per particular mercè
de vostra senyoria».
E ses senyories rspongueren, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que mirarian lo paper ab
molta attendència, y que de la resolució se pendria ne donarien avís a dit molt il·lustre Capítol.
En aquest mateix die los dits senyors deputats y
oÿdors reberen en lur consistori, de part del
molt il·lustre bras militar, la embaxada devall
scrita, la qual fonch reportada per los senyors
don Francesch Cartellà, Luýs Miralles, Joseph
Móra, don Francesch Amat y Gravalosa, Phelip
Boxadors, Joan Despujol y Joseph Massana. //
463v // Y aquella explicaren de paraula y aprés
donaren per scrits, y és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo molt il·lustre Capítol ha fet a saber al bras militar les captures de
don Galceran de Semmanat y altres persones ecclesiàstiques y representat lo prejudici que·s fa al
estament ecclesiàstich ab elles, y demanat se interposàs per lo reparo de el, ab los medis més efficasses li aparegués. Y com tinga per lo major
acudir a vostra senyoria y suplicar-li hisca, com
té de bon costum, a la defensa de las prerrogativas ecclesiàstiques, de què vostra senyoria tant
justament se és mostrat sempre zelós. Però, ab
tot, en la concorrent del que vostra senyoria
serà servida obrar, restarà molt obligat lo bras a
servir-lo».
A la qual embaxada fonch respost per dits senyors deputats, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, que sobre assò que ara se’ls ha representat, per haver-ne també tingut altre avís per
embaxadas del molt il·lustre Capítol, havian ja
consultat los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa. Los quals, per ser negoci
de tanta gravedat, estaven sobre d’ell estudiant
y mirant papers que convindran, y que, axí, asseguran molt a ses senyories que en tot ajudaran a ses senyories, en allò que veuran de obligació.

[ 1643 ]

[ 1643 ]

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
mosssèn Agustí Dalmau, síndich del General,
enviaren al doctor Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona y vicari general
ecclesiàstich en la // 464r // diòcesis de Barcelona, la embaxada devall scrita, la qual conté la
resposta de las dos fetas a ses senyories per part
de dit molt il·lustre Capítol a setse y desset del
corrent, y és del tenor següent:

vant, ab la forma acostumada, fins al cap de dita
escala de la present casa.

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han rebut las dos embaxadas de
vostra senyoria lo die de aÿr y de vuy del corrent, en orde de la captura de don Galceran de
Semmenat y altres personas ecclesiàsticas feta
per ministres seculars y acerca de la extracció
d’ells del present Principat, segons diu vostra
senyoria creu, perquè se opposassen a las contrafaccions de les constitucions que, des de
aquí, diu vostra senyoria resultan. Lo qual fet,
encontinent, ha proposat a sos magnífichs assessors y advocat fiscal, ab qui tenen obligació
de aconsellar-se, per a que·ls digan lo que deuen
fer, assegurant a vostra senyoria que procehirà
en est negoci ab tot lo cuydado y solicitut que la
grandesa d’ell requereix. Y que en lo que tocarà
a sa obligació no faltaran un punt, conforme
donarà loch las constitucions de Cathalunya,
capítols de Cort y altres drets de la pàtria».

«Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han rebut las dos embaxadas de
vostra senyoria lo die de 16 y 17 del corrent, en
orde a la captura de don Galceran de Semmenat
// 465r // y altres persones ecclesiàsticas, feta(s)
per ministres seculars, y acerca de la extracció
d’ells del present Principat, segons diu vostra
senyoria creu, per a què se opposassen a les contrafaccions de constitucions, que de aqui diu
vostra senyoria, resultan. A las quals embaxadas
respongueren aÿr tart y, per no estar vostra senyoria junt, se dexà, per son síndich del General, al doctor Hierònym Roig, secristà major y
canonge, vicari general, dient en ella que lo dit
fet han proposat a sos magnífichs assessors y advocat fiscal, ab qui tenen obligació de aconsellar-se, per a què·ls digan lo que deuen fer. Assegurant a vostra senyoria que·s procehirà en est
negoci ab tot lo cuydado y solicitut que la grandesa d’ell requereix. Y que lo que tocarà a sa
obligació, no faltaran un punt, conforme donaran loch las constitucions de Cathalunya, capítols de Cort y altres drets de la pàtria. Y ab esta
tornan assegurar a vostra senyoria lo que en dita
embaxada se conté».

En aquest mateix die, en la tarda, los dits senyors deputats y oÿdors, per medi dels senyors
don Francisco Vilalba y micer Barthomeu Soler,
enviaren al molt il·lustre Capítol de la Seu de
Barcelona, que estava congregat, la embaxada
del tenor següent:

Dilluns, a XVIII. En aquest die, de matí, vingueren en lo consistori de ses senyories, en forma
de ciutat, los senyors consellers de la present
ciutat, als quals hisqueren a rèbrer ses senyories, ab los // 464v // porters y masses devant,
acompanyats dels officials de la present casa, al
cap de la escala de la present casa. Y ab la forma
acostumada, se’n entraren en la stància del consistori, hont se assentarena ab ses cadires, que ja
estavan aparellades en forma de dos alas. En las
de mà dreta se assentaren los senyors consellers
y a la mà esquerra ses senyories, tots per son
orde.
Y aprés se tingué avís que lo senyor regent Fontanella venia, al qual hisqueren a rèbrer los senyors oÿdor militar y real a a la porta del consistori, y se assentà en la ala dreta, hont estaven
assentats los dits senyors consellers, ço és, entre
los senyors consellers segon y ters, hont estigueren junts cerca de duas horas. Y aprés de haver
tractat y conferit las matèrias per las quals se
eren ajuntats, dit senyor regent Fontanella se
despedí, al qual acompanyaren fins al cap de la
escala los dits senyors oÿdor militar y real, sens
portar masses. Y al cap de una estona, se’n anaren dits senyors consellers, als quals acompanyaren ses senyories ab los porters y masses de-

Dimars, a XVIIII. En aquest die ses senyories, desijant tractar y conferir lo representat a ses senyories, per part del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona, ab dos embaxadas de 16 y 17
del corrent, continuades en lo present dietari,
anomenaren als magnífichs micer Pau Boix, Rafell Boffill, Narcís Mir, Gabriel Antoni Mostarós y micer Lauger, los quals, juntament ab los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, tracten y conferescan lo contengut ab ditas
embaxadas, si y conforme per ses senyories los
serà ordenat.
465v

a. a continuació ratllat los senyors consellers.
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Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
reberen en lur consistori, de part de la present
ciutat, per medi dels senyors don Joan de Peguera y Joseph Massana, ciutadà honrat de Barcelona, devall scrita, la qual explicaren primer
de paraula y aprés donaren en scrits, y és del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr se llegí en
lo savi Consell de Cent una carta del agent d’esta ciutat residint en París, que·s legirà a vostra

senyoria. Y com les matèrias d’ella comprengan
los interessos d’esta província y ciutat, ha deliberat dit Consell se das esta notícia a vostra senyoria, per a què, en conformitat de la bona correspondència // 466r // que han sempre tingut y
tenen estas dos cases, se tracten y conferescan,
o per via de conferèncias o, altrament, com millor aparexerà convenir, per a què, en cosa tant
importa, se prengue acertada resolució y qual
convé al major servey de sa magestat y beneffici
d’esta pàtria, que aquesta ciutat està molt disposada axí en contribuhir en lo gasto fahedor com
en diligenciar y obrar los demés effectes que
convindran».
Als quals senyors embaxadors fonch respost,
parlant lo deputat ecclesiàstich, que estimaven
molt la mercè y honra que·ls fan ses senyorias de
donar-los part de la resolució feta per lo savi
Consell de Cent y que ells mirarien lo contingut
ab dita embaxada y que de la resolució se pendria sobre dit fet ne donarian ab molt gran gust,
rahó a dits senyors consellers.
Dissabte,a XXIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab los porters y massses devant, acompanyats dels officials de la present
casa, anaren en casa de la present ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers per negocis concernents lo beneffici de la província.
466v

Dimecres, a XXVII. En aquest die envià lo excellentíssim senyor mariscal de la Motte, duch de
Cardona, lochtinent de sa magestat, a Pacià
Roca, son secretari de guerra. Lo qual, en nom
de sa excel·lència, explicà, als senyors deputats
trobats en consisitori, hi·ls digué com sa excellència, per medi de un confident molt assegurat
de las parts de Tarragona, tenia notícia com allà
se havia ordit voler fer matar a sa excel·lència y
al senyor don Juseph Biure, governador de Cathalunya. Y que, sabent lo comte de Aguilar,
qui governa las armas enemigas en Tarragona,
que açò no havia tingut èxit, lo dimars de la
semmana passada, que comptavem a 19 del corrent, en la occasió que·s posà lo // 467r // foch
sinitre y maliciosament en las presons comunes
d’esta ciutat, demostrà en Taragona tenir-ne
molt gran pesar, de hont se insereix que ell té la
major part de la obra en aquest mal desig. Y que
axí, sa excel·lència los ne donava rahó hi·ls feya,
com los ha feta, per medi de dit Roca, occular
ostensió de la carta original sobre açò enviada
sens peu per lo dit confident. De tot lo que ses
senyories digueren a dit Roca tenir-ne molt
gran sentiment, offerint-se a tot lo que fos del
major servey de sa excel·lència.
E lo mateix die, en la tarda, obligats los senyors
deputats dels recaudo que precedentment se
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veu scrit, anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials
del General, a besar la mà al senyor virrey en son
palàcio. Y arribats en sa presència, després de fetas las degudas cortesias, li significaren, per orgue del senyor deputat ecclesiàstich, lo just y
gran sentiment que havian tingut del que sa excel·lència los havia manat avisar y vuy de matí,
per medi de Pacià Roca, son secretari. Y que,
per açò, obligats del gran amor que devian a sa
magestat y a sa excel·lència, en qui tenen libradas totas sas esperansas per lo major beneffici
comú, lo suplicaven, molt encaridament, volgués tenir special cuydado per lo major resguardo de sa persona y salut, y que en tota occasió y
temps los tindria molt promptes y exposts per
allò que fos de son major servey. Del que
mostrà sa excel·lència tenir-ne molt gran estimació. Y després de la(s) // 467v // sòlitas cortesias, se despediren de sa excel·lència. Ab lo mateix acompanyament se’n vingueren en la present casa.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die los senyors
deputats, per medi dels senyors lo doctor Diego
Palau, canonge de la sancta Iglésia de Vich,
Francesch Descallar y Surribas y Juseph de
Urrea, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren al
excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte,
duch de Cardona, lochtinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, la embaxada devall scrita. La qual, aprés de arribats a sa presència sa excel·lència y haver-los fets assentar ab sos
taburets, que ja estaven aparellats, assentant-se
primer sa excel·lència en sa cadira, y precehint
les degudes cortesies, li han explicada, primer
de paraula y aprés donada en scrits, la embaxada
del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor: Ab la constitució 20 de
títol «De vectigals», està // 468r // expressament
disposat no ésser lícit ni permès al capità general
de sa magestat, que Déu guarde, per si ni per
ministres alguns, directament ni indirecte, palés
o amagadament, ab qualsevol motiu o potestat,
imposar, exhigir ni fer exhigir algun vectigal o
impossició ni contribució. E axí mateix, se
imposa necessitat als deputats del General de
Cathalunya, en cas que dit capità general o sos
ministres de guerra fessen lo contrari del contingut en dita constitució, de fer querela devant
lo excel·lentíssim lochtinent general, per requerir, per medi de son síndich, que sos procehiments sien revocats dins tres dies. Y en cas que
dit excel·lentíssim lochtinent no revocàs, dins
dit temps, la Real Audiència e nom seu, sots les
penes en dita constitució contingudes, ho hage
de revocar.
Y com a dits deputats, per les informacions re-

[ 1643 ]
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sias, explicà a ses senyories, de part del senyor
virrey, ab lo dolor y sentiment que devia, y de
part de sa excel·lència digué a ses senyories com
la nit antes, per correu propri, havia tingut avís
de la mort de sa magestat christianíssima, que
defallí lo die de la Assenció de Nostre Senyor
proppassat, que comptàvem als quatorse del corrent mes de maig, significant de part de sa excel·lència lo gran dolor que a tots havia de causar, com a sa excel·lència ha causat, la pèrdua de
tant gran monarca, pare y senyor nostre y, juntament, offerint tota mercè y favor de part de sa
excel·lència en lo que convingués pel beneffici
de aquesta província.

budes, hage constat que vostra excel·lència, per
Capitania General y per lo secretari de dita Capitania, hage manat despedir manaments firmats de sa mà dirigits als balles y jurats de diverses universitats, manant que a les companyies de
cavall se’ls done lo ordi y sivada hauran menester conforme la tatxa, ço és, lo ordi a vint sous y
la sivada a divuit sous, comprant-lo las universitats a major preu, lo que més és que los soldats
se fan a donar los aliments sens pagar cosa alguna. Tot lo que és contra las generals constitucions de Cathalunya y, particularment, contra
dita constitució 20, títol «De vectigals».
Per ço, desijant los deputats y oÿdors acudir a la
obligació de son offici y procurar que los vassalls de sa magestat no sien molestats ab noves
contribucions, contràries a dites y altres constitucions, suplican extrajusicialment ab la present
// 468v // embaxada a vostra excel·lència, com a
lochtinent general de sa magestat, mane revocar
y revoque dits mandatos fets per vostra excellència, per la Capitania General y los demés procehiments fets per dits soldats. De tal manera
que, de aquí al devant, no·s puguen fer, y tot lo
fet sie tornat en lo pristino estat, y manat restituhir y rafer los danys que ditas universitats y
singulars persones han patit, castigant y punint
condignament als soldats contrafahents y violadors de dites constitucions, segons lo tenor de
dita constitució, que·u rebran de vostra excellència a singular gràcia y mercè».

A tot lo que respongueren ses senyories ab lo
sentiment y pesar que dexe conciderar de tant
deplorable succés, y que en tot estarian molt attents per al que fos del major servey de la reyna,
nostra senyora, y del sereníssim príncep, successor y senyor nostre. Y lo mateix farian en tot lo
que tocaria al major servey de sa excel·lència
com deurien precissament. Y fet açò y las degudes cortesies, lo dit senyor regent se alsà hi·s
despedí del consistori y fonch acompanyat per
dos dels senyors oÿdors fins a la porta de la sala
dels reys, que ix al hort. Y axí també, fonch
acompanyat fins al cap de la escala per dits magnífichs assessors y advocat fiscal y altres officials
del General.
469v

E aprés tornats, dits senyors embaxadors referiren a ses senyories com ells eren anats en casa
del senyor virrrey, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present
casa, al qual havian explicat primer de paraula y
aprés donada en scrits, la dita embaxada, si y de
la manera que per ses senyories los era estat ordenat. Y que sa excel·lència los havia respost
que manaria mirar lo paper, y que son desig no
era violar les constitucions, ans bé observar
aquellas ab molta puntualitat, y que ja acerca
del contingut en dita embaxada havia donat alguns òrdens.
En aquest mateix die, aprés de haver rebuda la
resposta de dits senyors embaxadors, que devian ser entre onse y dotse horas abans migdie,
vingué en lo consistori de dits senyors deputats
lo molt magnífich senyor Joseph Fontanella, regent // 469r // la Real Cancelleria de Cathalunya. Al qual, reberen al cap de la escala hu dels
magnífichs assessors y advocat fiscal y alguns officials del General, y aprés entrà en lo consistori,
sens moure’s ningun consistorial de son loch. Y
se assentà al lado dret del consistori ab una cadira de vellut carmesí que, per aquest effecte, li
fonch aparellada. Y aprés de fetas algunas corte1316

Dissabte, a XXX. En aquest die, attenent que lo
die de aÿr, a la tarda, anaren los senyors consellers y tot lo savi Consell de Cent de la present
ciutat a besar la mà y a donar lo pèssame al senyor mariscal de la Motte de la mort de sa magestat, que sie en lo sel, y conciderant ses senyories
dels senyors deputats que, per esta occasió, devien acudir ab la mateixa cortesia a sa excel·lència, per ço, en dit die present, entre las deu y onse
horas abans migdie, partiren de la present casa
los dits senyors deputats, lo militar absent de la
present ciutat, y oÿdors, consistorialment, ab los
porters y massas devant, vestits dits verguers ab
las gramallas negras de drap y los caperons posats
en la esquena, a peu, acompanyats dels officials
del General y present casa de la Deputació, y anaren en casa del dit excel·lentíssim senyor mariscal
de la Motte y duch de Cardona.
Y arribats en son palacio, pujaren dalt y, entrats
en una sala gran, trobaren a dit excel·lentíssim
senyor, que estava dret de baix de un dosser negre, estant dita sala endolada de bayetas negras
per la paret. Y precehint las acostumades cortesias, estant los dits senyors deputats y oÿdors
per son orde, a la mà dreta de dita sa excel·lència, parlant lo dit senyor deputat ecclesiàstich,
donà lo pèsame a dit excel·lentíssim senyor de la
mort de sa magestat christianíssima, rey y se-

nyor nostre, y lo sentiment tant gran que ses
senyories y tota la província han tingut y tenen
de tant lastimós succés, y altres paraules de molt
gran sentiment, que explicà dit senyor deputat
ecclesiàstich. Al quea sa excel·lència respongué
que, igualment, havia tingut // 470r // y tenia lo
mateix sentiment y dolor de tant gran pèrdua.
Emperò, que estiguessen assegurats que a esta
província no havia de faltar, com no li faltaria, lo
mateix emparo de la reyna, nostra senyora, y de
tots los ministres supremos y de sa excel·lència,
que, en tot cas, estaria molt cuydadós del beneffici comú de aquest Principat. Y axí, ab molt
gran demostració de voluntat, se despediren y,
ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren en
la present casa.

excel·lència li havia manat, de part sua de sa excel·lència, digués a ses senyories que Francesch
Joan de Vergós, vuit o deu dies fa, havia renunciat, en mà y poder de sa excel·lència, lo offici
de castellà o alcayt del castell de Bellver, y que
sa excel·lència li havia admesa y acceptada la renunciació. Y manaren los dits senyors deputats
que lo dit recaudo fos continuat en lo present
dietari.
471r

Diumenge, a XXXI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, anaren, ab los porters y masses devant y acompanyats dels officials de la present casa, en casa de la present ciutat per a tenir
conferència ab los senyors consellers acerca de
algunas cosas concernents lo beneffici de la província, en la qual junta assistí lo il·lustre senyor
Joseph Fontanella, regent la Real Cancelleria
Cathalunya.

Juny MDCXXXXIII
Dilluns, al primer. En aquest die los senyors deputats reberen en lur consistori, // 470v // de
part dels molt il·lustres senyors consellers, per
medi de don Joan de Peguera y de Agustí Pexau, ciutadà, la embaxada del tenor següent:
«Molt il·lustre senyor: En orde a las matèrias
corrents sobre les quals se tingueren las últimas
conferèncias, han proposat los senyors consellers aquest fet en lo savi Consell de Cent en lo
die de vuy, la sensura del qual, ha deliberat lo
dit Consell fos comesa als magnífichs advocats
de la major opinió en lletres de la plassa, y que·s
suplicàs a vostra senyoria fos servit de anomenar
consemblant número de doctors, los quals tots
conferescan, ab la prestesa possible, la matèria
de dit fet proposat. Y lo que dita junta resoldrà
ho proposen los senyors consellers, encontinent, en lo savi Consell de Cent, en lo qual se
pendrà la resolució que més convindrà, y d’ella
se donarà notícia a vostra senyoria».
A la qual respongueren ses senyories que mirarien lo paper, y de la resolució se pendria ne donarian notícia a sa senyoria.
Dimars, a II. En aquest die, en la matinada, vingué en lo consistori de ses senyories lo secretari
Antoni Joan Fita, y digué a ses senyories que sa
a. a continuació ratllat explicà.
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En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories tingueren junta de brassos cridats del die de
aÿr, en los quals entrevingueren y foren presents
las personas dels tres estaments següents, ço és:
per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor Barthomeu del Viver, sacristà y canonge de
Urgell; fra Joan Batista de Castellarnau, prior
de Sant Cugat; fra don Diego de Boxadors, de
la religió de Sant Joan; mossèn Joseph Rovira y
Boldó, canonge de la Seu de Barcelona; fra don
Francisco de Monpalau, elet abat de Banyoles;
fra Miquel Pinyol, infarmer de Sant Pere de
Roda; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich;
don Jacinto Descallar, canonge de Barcelona; lo
doctor Josep Hierònym Besora, canonge de
Leyda; mossèn Pere Coderch, canonge de Gerona; don Luys de Copons, degà de Gerona.
Per lo estament militar los senyors Luýs Lull de
Boxadors, don Joan de Peguera, Joan Francesch de Vilamala, don Jayme Calvo, Francesch
Puigjaner, don Miquel de Cardona, // 471v //
don Francisco Bas, Joan Batista Monsonís, Joan
Francesch de Vilamala, Francesch Xammar, Joseph Cortit, Pere Martí de Alberti, Joan Tassi
de Ferrer, Macià de Sanctjoan, Hugo de Sanctjoan, Joan Carreras, Pere Joan de Puigvert,
Hierònym Çacoromina, micer Jaume de Cànser, Guillem Dusay, Melchior Granollachs, Galceran Dusay, Hierònym de Calaers, Domingo
Moradell, Phelip de Boxadors, don Joan Blanes, don Phelip Ferreres, don Pedro Desbosch,
don Ramon Çalbà, don Dalmau de Ivorra, baró
de Sanct Vicents, don Phelip Roger, don Jayme
de Erill, don Joseph de Fluvià, // 472r // don
Anton Viader, Francesch Joan Despujol, Francisco Mongay, Anton Descallar y Raset, don
Jayme Descallar, don Anton Cassador, don Fernando Fivaller, Diego de Vergós, Luýs Miralles,
Pau Amat major, Barthomeu de Salvador, don
Jaume Çalbà, Hierònym Cornet, don Joan de
Camporells, don Bernat Terré, don Ramon Copons. Per lo estament real los senyors conseller
segon Joseph de Urrea, Gismundo Boffill, Joseph Ximenis, Agustí Dalmau, Joseph Quintana, Joseph Damians, Joseph Móra, // 472v //
micer Diego Riu y Cortit, Lorens Ronis, Joseph
Massana, Jaume Llobregat, Joseph Tries, Francesch Olsina, Joseph Miquel Quintana, Diego
Bisbe Vidal, Joseph de Navel.

[ 1643 ]

[ 1643 ]

Als quals, fonch per ses senyories, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, feta la proposició
següent:
«Molt il·lustre senyor: En una conferència que
tinguerem a trenta-hu del passat ab los senyors
consellers, vingué de, part de sa excel·lència, lo
magnífich regent la Real Cancelleria y nos digué
que algunas personas havian advertit a sa excellència que vuy la jurisdicció del lochtinent general de sa magestat no és delegada com era
abans, sinó ordinària, perquè abans lo offici de
lochtinent no estava creat per alguna ley, sinó
que la jurisdicció manava del rey, per modo de
mandato y provisió de persona, y no de offici
creat. Però quea avuy estava creat per lo pacte
novè, que té forsa de ley municipal, a hont està
expressament disposat que sa magestat hage de
elegir y nomenar de sos regnes un virrey y lochtinent general, de la manera que per constitucions està disposat que se hagen de elegir los
demés officials ordinaris. Y que, axí, no expira sa
jurisdicció per la mort de sa magestat, comforme dura // 473r // la dels altres ordinaris, sinó
que devia sa excel·lència continuar en la administració de la justícia, en què concórren tantas
rahons de conveniència per la província. Però
que, per ser cosa nova, no ha volgut pèndrer-hi
resolució sens tractar-ho primer ab los dos consistoris, perquè, en conformitat, vessen si se encontra ab las generals constitucions de Cathalunya o privilegis de la present ciutat, perquè la
intenció de sa excel·lència és no fer cosa que encontre ab privilegis y constitucions.
A nosaltres nos ha paregut, per ser negoci tant
grave, ans de totas cosas, proposar-lo a vostra
senyoria, juntament ab la embaxada que per
esta matèria se’ns és estada feta de part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, la qual se llegirà a vostra senyoria perquè
se servesca aconsellar-nos lo que en aquest fet
devem fer, que ab lo parer de vostra senyoria és
cert acertarem als majors servey(s) de la Magestat Divina y humana y beneffici de la província».
«Resolució de dits brassos: Que sa senyoria sia
servit, en conformitat del que, altrament, ha resolt la present ciutat e lo savi consell de Cent,
comètrer la sensura del fet ocorrent a sos magnífichs assessors, advocat fiscal y a dos altres
magnífichs advocats que serà sa senyoria servit,
per a què, conferint-se junts, baten y discorregan la matèria, y proposar aprés, en los brassos,
la resolució que pendran».
473v

Y encontinent, disgregats dits brassos y posant
en exequució la resolució de aquells, anomenaa. a continuació ratllat aquell.
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ren ses senyories lo molt reverent senyor lo doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge de la Seu
de Barcelona, y micer Narcís Mir. Lo doctor
Hierònym Roig, lo doctor Narcís Mir.
Divendres, a V: En aquest die, havent tingut notícia ses senyories que era arribat en la present
ciutat lo senyor de Argenson, qui venia de París,
ordenaren als magnífichs micer Joseph de Amigant, assessor, y micer Aleix Tristany, advocat
fiscal, que anassen en casa de dits senyor de Argenson y, de part de ses senyories, li donassen
la benvinguda y norabona. Los quals senyors //
474r // anaren y, aprés de tornats, referiren a ses
senyories com ells eren anats en casa de dit senyor de Argenson y, de part de ses senyories, li
havian donat la benvinguda y norabona. Y que
dit senyor los havia respost que estimava moltíssim a ses senyories la mercè y honra li feyen, y que
ell los tornaria la visita de molt bona voluntat.
En aquest mateix die, entre las tres y quatre horas de la tarda, vingueren en lo consistori de ses
senyories, de part dels molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat, los senyors don
Joan de Peguera y Agustí Pexau, ciutadà honrat
de Barcelona, los quals, de paraula, explicaren a
ses senyories la resolució que lo savi Consell de
Cent, tingut lo dia present, havia presa acerca
del jurament que havia de prestar, com a lochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquestos Principat y comtats, lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y mariscal
de la Motte. Y aprés, donaren y lliuraren a ses
senyories la dita resolució en scrits, que·s del tenor següent:
«Die quinta junii MDCXXXXIII.
Convocat y congregat lo savi consell de Cent
jurats et cetera, e lo dit Consell féu la deliberació seguent: que attesos los motius y causas urgents y necessàries contengudes en la proposició, que, per ço, en la forma y protesta ordinària
y convenient, se admeta la prestació de jurament del excele.lentíssim senyor // 474v // mariscal de la Motte, duch de Cardona, com a
lochtinent y capità general del rey, nostre senyor, en aquesta província, assistint los senyors
consellers a la prestació de dit jurament en la
forma acostumada. Y que de aquesta deliberació donen notícia los senyors consellers, per
medi de un ciutadà y un militar del present
Consell, per sa senyoria nomenadors, a sa excel·lència, y per los mateixos o consemblants
embaxadors la donen també als senyors deputats y oÿdors de la Generalitat. Y que sa senyoria
responga a les cartas de ses magestats y demés
llegides al present Consell, com dit Consell axí
ho delibere».

E ses senyories respongueren, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, que estimaven molt a la
present ciutat la mercè y honra los feyen en donar-los rahó de la bona y acertada resolució que
lo dit Consell de Cent havia presa, y que, per lo
mateix fi, ses senyories havian convocat los tres
estaments per la mateixa tarda. Y que de la bona
y acertada resolució que aquells pendrian ne farian sabidors a dits senyors consellers, servant
en tot la bona correspondènca y unió que sempre hi ha hagut entre las dos casasa.
En aquest mateix die, que eren las quatre hores
de la tarda, vingueren en lo consistori de ses
senyories lo noble don Garau de Alemany, regent la Real Thezoraria, en companyia del secretari, Antoni Joan Fita, lo qual donà y entregà, en mans del senyor deputat ecclesiàstich,
lo privilegi que la magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, havia enviat novament
en son lochtinent y capità general de aquestos
sos Principat y comtats al excel·lentíssim senyor
// 475r // duch de Cardona, mariscal de la Motte. Lo qual privilegi, pres per dit senyor deputat
ecclesiàstich, juntament ab còpia de aquell, respongué que ells lo farian mirar per los magnífichs assessors y advocat fiscal, y que en tot farian lo que tenen obligació per rahó de lurs
càrrechs. E aprés de vist y regonegut, manaren
al scrivà major del General que aquell registràs
en lo llibre de Privilegis de officials reals, que ell
aportà y està recòndit en la scrivania major del
General, ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, tocades les quatre horas
de la tarda, ses senyories tingueren junta de
brassos cridats del die present, en los quals entrevingueren y foren presents las personas dels
tres estaments següents, ço és: Per lo estament
ecclesiàstich los senyors fra Miquel Salavardenya, abat de Sanct Miquel de Coxà; don Francisco Sans, ardiaca y canonge; don Jacinto Descallar, Luýs Cassador, Joseph Rovira y Boldó,
Francesch Ximenis, Ramon Coll, canonges de la
Seu de Barcelona; lo doctor Bernat del Viver, sacristà y canonge de Urgell; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich, y micer Pere Coderch, canonge de Gerona. // 475v // Per lo estament
militar los senyors don Joan de Peguera, Galceran Dusay, Joan Batista de Monsonís, Joan Tassi de Ferrer, micer Jaume de Cànser, Barthomeu
de Salvador, don Anton de Aragall, don Phelip
Vilana, don Phelip de Surribas y Rovira, Narcís
Ramon March, Rafel Antich, Hierònym Ça Coromina, Francesch de Santmartí, Phelip Descarrer, micer Francesch Graell, Anton Descallar y
Rasset, Ramon Spuny, Francesch Joan Despujol, don Anton Viader, Joan de Melgar, don Pea. en l’original cartas.

dro Desbosch, Francesch Puigjaner, Joseph
Xammar, Domingo Moradell, Bonaventura de
Gualbes, don Fernando Fivaller, // 476r // Phelip de Boxadors, Francesch de Sullar, Hierònym
Cornet, Pere màrtir de Albertí, Sebastià de Miralles, Joan Francesch de Vilamala, Hierònym
de Calders, Diego de Vergós, Isidon Forés, don
Francisco Bas, don Jayme Descallar, Agustí Forés. Per lo estament real los senyors conseller segon Joseph de Urrea, Joseph Damiens, Agustí
Dalmau, Hierònym Pastor, micer Gismundo
Boffill, Mariano Vives, Nicholau Guiu, Joseph
Ximenes, Joseph Miquel Quintana, micer Jaume Castelló, // 476v // Joseph Quintana, Francesch Sangenís.
Als quals parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Havem rebut del rey y de
la reynaa, senyors nostres, que Déu guarde, y
dels secretaris de sas magestats las cartas que·s
legiran a vostra senyoria, juntament ab la deliberació que ha feta lo savi Consell de Cent lo
die present. Sobre les quals, a vostra senyoria se
proposa sian servits donar son parer y consell
acerca de admètrer lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y mariscal de la Motte novament provehit en lochtinent y capità general de
sa magestat en lo present Principat y comtats,
encara que sa magestat no hage jurat, com en
altres occasions se són admesos altres virreys, attesas las rahons de ditas reals cartas, que denotan no ésser possible poder, per ara, acudir a la
prestació de dit jurament, perquè ab lo bon
consell y parer de vostra senyoria puga acertà al
major servey de sa magestat y beneffici de la
província.»
E legida dita proposició y las cartas en aquella
mencionades, per lo scrivà major del General,
en presència de dits brassos, encontinent, lo dit
senyor conseller segon prengué còpia de dita
proposició y se’n anà en casa de la ciutat a consultar aquell ab los demés senyors consellers, sos
companys. Y al cap de una estona, tornà en dita
junta de brassos y aportà son vot en scrits, lo
qual fonch llegit en presència de dits brassos. Y
encontinent, tots los dits senyors de dita junta
votaren // 477r // quiscú d’ells, per son orde, ab
molta maduresa y concideració. Y aconsellaren
a ses senyories que, attesos los motius y causas
urgents y necessàries contengudas en las reals
cartas legidas en la proposició, que per ço, en la
forma y protestas que en semblants occasions se
acostumen de fer y sien convenients, deu sa senyoria admètrer la prestació del jurament del
excel·lentíssim senyor mariscal de la Mote, duch
a. a continuació ratllat nostre.
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de Cardona, com a llochtinent y capità general
del rey nostre senyor en aquesta província. Y
que de la present deliberació sia donada notícia
al dit excel·lentíssim senyor mariscal de la Mote
y lo savi Consell de Cent per medi de dos cavallers.

esperar de la mateixa bondat divina que acabarà
aquesta obra y que recullirem tot lo fruyt de
tantes penes ab moltes victòries y ab altres grans
y reals accionsa, // 480r // que deixarà per a sempre memòria dit difunt rey, nostre honradíssim
senyor y pare.

Y encontinent, disgregats los dits brassos, ses
senyories, per medi dels senyors don Francesch
de Cartellà y Francesch Puigjaner donsell, enviaren a dit excel,lentíssim senyor duch de Cardona y mariscal de la Motte, un recaudo donant-li rahó de la resolució presa en dits brassos.
Los quals dits senyors embaxadors tornats, feren relació a se senyories, en llur consistori, com
ells eren anats en casa de dit excel·lentíssim senyor duch de Cardona y mariscal de la Mote y,
de part de sa senyoria, li havian explicada la resolució que los brassos havian presa, de la manera que per ses senyories los era estat ordenat.
Y que dit excel·lentísim senyor havia respost
que estimava molt a sa senyoria la mercè y honra li feyen, y que estigués sa senyoria cert y tota
la província que ell, per sa part, obraria tot
quant li seria possible.

Y assò és lo que nostres honrats y bons súbdits y
tot lo món deu atténdrer, mirant per la bona
administració dels negocis de aquest regne, sota
la regència de la reyna, nostra honradíssima
dama y mare, que Déu guiarà sens dubte, perquè en ell té posades totes ses esperanses, y cada
hu, ab ses bones y sanctes intencions. Las quals,
són acompanyades de totes les qualitats necessàries per a poder suportar y sustenir lo pes
de tots sos negocis y se deu esperar de la fidelitat dels consellers que li són donats, per ésser lo
nostre charíssim y ben amat oncle, lo duch de
Orliens, y per nostre caríssim y ben amat lo
príncep de Condé.

Y de la mateixa manera, ses senyories, per medi
dels senyors don Joseph Olmera y Hierònym de
Cornet, donsell, enviaren // 477v // als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
còpia de la resolució presa en dits brassos. Los
quals dits senyors embaxadors, aprés tornats en
consistori, referiren a ses senyories com ells eren
anats en casa de dita present ciutat y havian explicat, primer de paraula, als molt il·lustres senyors consellers la resolució de dits brassos y,
aprés, donada en scrits, de la manera que per sa
senyoria los era estat ordenat. Y que dits senyors
consellers los havian respost que estimaven
molt a sa senyoria la mercè y honra los havia fet
en donar-los rahó de tant bona y acertada resolució.

Y tenint nosaltres la mateixa afició que lo dit difunct rey, nostre honradíssim senyor y pare, tenia envers vosaltre, com vos ho mostrà per lo
viatge emprengué lo any passat conferint-se a
d’aqueix Principat y província, y per lo molt à
obrat per lo bé y seguretat de la província, conservarem las mateixas accions, de manera que
res no faltarà de tot lo necessari per la vostra
conservació. Per ço, nos remetem al que nostre
car y ben amat cusí, lo mariscal de la Mota, o lo
senyor de Argenson vos diran de nostra part.
No fem la present més larga, sinó que pregam a
Déu vos tingue en sa santa guarda. Feta en París, als 15 de maig 1643. Louis. Bouthillier.
Als deputats de Cathalunya».
480v

«De part del rey.
Charíssims y ben amats: És estat Nostre Senyor
Déu servit cridar a la sua sancta glòria lo nostre
honradíssim rey, senyor y pare. Axí vos scrivim
la present carta per donar-vos avís de la pèrdua
gran a feta tota Fransa y vosaltres, perquè fore
estat molt convenient que sa vida fos estada tant
larga com és estada de pietat y de glòria, y nos
hagués donada sort de tenir major edat per la
successió. Mes la Divina Bondat és estada servida disposar, donant-li la quietut en la glòria
perpètua, aprés de tants treballs y fatigas suportats per sos regnes, posar-lo en estat més alt que
no és stat de un temps del establiment de sa
monarquia, y procurant bona pau, ferma y spectable, en tota la christiandat. Nosaltres volem
1320

«De la reyna nostra senyora.
Charíssims y ben amats: Vosaltres veureu, per la
carta que lo rey, nostre honradíssim senyor y
fill, vos ha scrit, la gran aflicció que tenim en
tota la França per la pèrdua que havem feta del
difunct rey, nostre honradíssim senyor, y la menor edat en la qual lo ha dexat nos augmenta lo
sentiment, y és lo més dificultós de suportar.
Esperam en Déu nos donarà la virtut necessària
per ella y nos assistirà en la direcció bona dels
negocis del rey nostre senyor y fill, a la qual estam obligats durant sa menor edat, mirant sempre al exemple que lo difunt rey, nostre senyor,
ha tingut per posar en bon estat, lo que nosaltres procuram seguir, a fi de alcansar lo que se és
proposat, per assegurar la quietut de sos estats y
de tota la christiandat.
a. a continuació aquesta carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2062.

a vosaltres y a aqueix Principat, ab son exemple,
nos vehem obligats haver de continuar y seguir
lo mateix durant nostra regència, ab lo mateix
cuydado que ell tenie. La primera cosa que se
deu fer després de sa mort, és que lo rey, nostre
honradíssim senyor y fill, preste lo jurament que
los comtes de Barcelona han acostumat fer, en
persona, en lo principi del govern, a fi que després lo nostre charíssim y amat cusí, lo mariscal
de la Motte, puga exercir lo offici de lochtinent
y capità general en Cathalunya per la administració de la justícia y bon orde de totas cosas, segons los nous ordes rebrà.

Nosaltres nos remetem a nostre charíssim y ben
amat cosí, lo mariscal de la Motte, o al senyor de
Argenson, los quals vos diran la bona voluntat y
afició que us tenim. Y durant nostra regència
emplearem una partida de nostros cuydados per
lo rey, en augment de Cathalunya, y nos prometem que la memòria del difunct nostre rey, honradíssim senyor, vos obligarà a tenir la mateixa
afició y fidelitat envers lo rey, nostre honradíssim senyor y fill, que haveu tinguda envers lo dit
rey, son pare, pregant a Déu vos guarde. Feta en
París, a 15 de maig 1643. Anne. Bouthilliera.
Senyors deputats de Cathalunya».
485r

Per ço, scrivim la present, per a dir-vos, per la
memòria del diffunt rey, son pare, y per lo molt
ha obrat en beneffici de aqueixa província, consentir y tenir a béa // 489r // que lo dit nostre
senyor rey y fill preste lo jurament per procurador, per no donar-li loch la menor edat de poder aquell presonalment prestar anant aquí, lo
que farà en tenir occasió y commoditat. Confiam ho fareu. Pregam a Déu vos guarde. París,
als 15 de maig 1643. Anne. Le Teller.

«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Nós havem fet saber que
Déu és estat servit disposar del rey nostre honradíssim senyor y pare, a exemple del qual volem
fer lo que té respecte a nostra província de Cathalunya y bon govern de aquella. Y hu de nostres primers cuydados, segons lo avís de nostra
honradíssima dama y mare, és estat enviar nostras letras patents portant poder a nostron charíssim y ben amat cosí, lo senyor de la Motte
Houdencour, mariscal de França, per a fer en nostron nom lo jurament acostumat per los comtes
de Barcelona. Nos prometem que per esta vegada tots los de aquí consentiran voluntàriament,
per causa de la menor edat, la qual no done loch
ni permet anar aquí en persona, que nós o fassam
per procurador, attenent que nós pugam un dia
satisfer en persona, aprés que nostron dit cosí
haurà prestat lo jurament en nostron nom.
Nostra intenció és que ell exercesca, en virtut
del nou poder que ell tindrà nostre, lo offici de
nostron lochtinent y capità general en Cathalunya y comtats de rosselló y Cerdanya, lo que
havem volgut scríurer per la present. Nos prometem que vosaltres no reparareu en la exequució del demunt dit, per lo affecte y el zel teniu a
nostre servey, per lo que ha obrat aquell dit difunct nostre senyor y pare, que goze glòria,
també offereix en tot temps per vostre conservació la // 485v // la mateixa afició que us acostumat fer, com ho conexareu per sos effectes. Per
ço, pregam a Déu vos guarde. Feta en París, als
15 de maig 1643. Louis. De Tellier.

Als senyors deputats de Cathalunya».
«Senyors: Lo rey y reyna regenta, sa mare, havent
aprobat lo cambi que jo he fet, ab lo senyor de
Chavegní, dels negocis de província que eren del
departiment del senyor de Noyers ab los de la
província de Cathalunya y comtats dependents
de ella, a fi que una mateixa persona tinga càrrech
de tot lo que convingue a la província, tropas y
armades, yo he pensat scríurer esta letra, sota
plech de sa magestat, scrivint-vos la causa del jurament del rey y de la continuació del poder del
virrey en la persona del senyor mariscal de la Mota, assegurant-vos que la voluntat de sa magestat
és immitar tot lo que lo difunct rey, de gloriosa
memòria, à obrat envers vosaltres, mirant sempre
a la conservació de vosaltres. Yo vos scriré ab molt
gran vuluntat en totas las occasions se offeriran, y
vos prego me cregau vostre umble y aficionat servidor. A París, a 15 de maig, 1643. Le Teller».

Charíssims y ben amats: Com lo difunt rey,
honradíssim senyor, tingués una bona voluntat

«Senyors: La larga malaltia de la qual és mort
nostron rey, nos ha donada occasió de prepararnos, demprés de un mes o més, per a poder suportar tant gran y notable pèrdua, fent totes les
diligències possibles, aplicant remeys per sa salut
de sa magestat sobre tots los accidents, que és
estat de gran pes[...] per tots los de aquest regne, y penso que no serà menys la de aqueixa província, conforme la affició y zel han demostrat a
las cosas de son servey. Y la sua era, sens comparació, com ho han pogut conéxer en lo temps sa

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2062-2063.

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2063-2064.

489v

Senyors deputats de Cathalunya».
«De part de la reyna regenta.
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magestat estigué en aqueixa província, obligantlo en haver de anar sols la conservació vostra. Y
Déu ha volgut que son mal hage comensat no
dexant-lo fins a acabar-lo privant de la vida.
Axí, sa mort vos deu de continuo renovar la
memòria de la afició vos tenie y la mateixa tindreu per lo rey son fill, y és la que la reyna regenta desige, segons vos ha scrit sa magestat ab
sa carta, y vos asseguro ne rebreu de continuo
grans favors durant la regència. Preguem a Déu,
com tenim obligació de pregar, per nostron rey,
per a que li done larga vida y acert en tots los negocis de sa monarquia, ab dichosos y afortunats
successos. Jo vos suplico me empleheu en tot lo
que vos puga servir, que ho faré ab molt gran afició y cuydado. Vostron tres aficionat servidor
Chavegní. A París, a 16 de maig 1643a».
492r

Als diputats de Cathalunya.
Ajusto aquestas rallas per dir que lo senyor de
Teller, que exerceix lo càrrech de secretari de Estat que tenia lo senyor de Nuyers, treballarà, de
aquí al devant, en lo despaigs se faran assí per vostra província, dins la qual consisteix la major part
de los negocis de la guerra, perquè és lo qui fa lo
departiment. Jo he pensat serie més a propòsit
que los papers tingué lo dit y no jo. La província
era en son departiment, ab les galeres, que seran
de aquí avant al meu. No deixaré de servir-vos en
tot lo que em serà possible dins lo Consell del rey
o reyna regenta, per haver-me honrat donantme lloch en Consell com a ministre de Estat».
En aquest mateix die ses senyories ordenaren als
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
minutassen y posassen a punt la protesta que lo
síndich del General havia de fer per part de ses
senyories y de la província al jurament que dit
excel·lentíssim duch de Cardona y mariscal de la
Motte havia de prestar de lochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, lo die
de demà. La qual feta y legida, manaren entregar a mossèn Agustí Dalmau, síndich del General, qui ha de assistir en lo acte de dit jurament,
com dit és. Y manaren fos continuada en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Protesta fahedora al jurament del senyor virrey
per lo síndich del General.
Los deputats del General de Cathalunya, als tres
del // 492v // mes de juny, han rebuda una carta
de sa magestat, que Déu guarde, y altra de la
reyna regenta, nostra senyora, dada en París a
quinse de maig pròxim passat, ab las quals han
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2064.
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entés que sa magestat és estat servit anomenar a
vostra excel·lència per son lochtinent y capità
general en aquest Principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, enviant per dit
effecte son real privilegi. Y jat sia que, per disposició de las generals constitucions de Cathalunya y, asenyaladament, per la constitució del sereníssim rey en Jaume Segon, que comensa
“Nostres successors”, segona en orde del títol
“De jurament de fidelitat”, y altres aplicables y
per diferents privilegis y, en particular, per lo
concedit a la ciutat de Barcelona per lo sereníssim rey en Pere Ters, dat en Barcelona a quatorse de las kalendas de novembre del any 1339, sa
magestat, que Déu guarde, tinga obligació, en
lo principi de son govern, jurar personalment
en la ciutat de Barcelona la observança de las
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
libertats, privilegis, usos y costums. Y antes de la
prestació de dit jurament, personalment fet, se
havia de ab[...]nir de la creació y nominació de
lochtinent general en dits Principat y comtats.
Emperò, conciderant la menor edat de sa magestat y que per las moltas occupacions de sos
regnes no pot venir personalment a prestar son
jurament en la present ciutat, confiats de la seguretat y promesa que ditas sas magestats fan ab
sas reals cartas de què, en tenir occasió y commoditat, honrarà personalment dits Principat y
comtats y prestarà son jurament, per ço, inseguint lo vot y parer // 493r // dels brassos tinguts
lo die de sinch del corrent, los dits deputats del
General de Cathalunya, e o per ells lo síndich
del General, en nom de tota la província, acceptan lo jurament, per vostra excel·lència prestat,
de lochtinent y capità general en lo present
Principat y comtats. Y ab lo honor que·s pertany
per salvetat dels usatges de Barcelona, constitucions de Cathalunya, privilegis, libertats, usos y
observanças de aquells, protesta que, per aquest
acte, no puga ser fet o engendrat, ara o en sdevenidor, prejudici algú, lezió o derogació tàcita
o expressa, ni en altra qualsevol forma o manera, als demunt dits usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats y observanças de aquells y altres qualsevols drets. Ans
aquels o aquelles, en tot cas, romanguen salvos
e il·lesos en sa forsa y valor y sens prejudici, lezió o derogació de aquells. Y que lo present
acte, en sdevenidor, no puga ser tret en conseqüència, ans se hage de judicar com si fet no fos
volent. Que de tot lo sobredit sia per vós, notari, feta y lliurada carta pública».
Dissabte, a VI. En aquest die jurà lo excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte com a lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta
província, en la Seu de Barcelona, ab la forma
acostumada.

493v

Dilluns, a VIII. En aquest die, entre las deu y
onse horas dela matinada, vingué en lo consistori de ses senyories lo senyor de Argenson, lo
qual, pochs dies havia, era vingut de París. Y visità a ses senyories y estigué assentat ab la forma
acostumada, y tractà y conversà ab ses senyories
molt gran rato, donant-los y entregant-los una
carta de sa magestat, la qual traduhiren. Y traduïda, manaren fos continuada en lo present
dietari, y és del tenor següent:
«A nostres charíssims y ben amats los deputats
del General de nostre principat de Cathalunya.
De part del rey.
Charíssims y ben amats: La affecció que tenim
per los de nostra província de Cathalunya nos
ha com[...]a // 495r // a tornar-hi embiar per alguns mesos lo senyor de Argenson, conseller en
nostre consell de Estat, a fi que ell continue de
contribuhir son cuydado, com ell ha fet fins assí.
Ell vos donarà a entèndrer que las nostras seran
sempre tals per vostra conservació y per a assegurar lo descans de la província que vosaltres
podeu esperar de nostra part.
Per aquell effecte, nostre charíssim y ben amat
cosí, lo mariscal de la Motte, rebrà de assí las mateixas assistèncias que per lo pasat. Sobre lo qual,
lo dit senyor de Argenson vos farà a saber que totas las òrdens necessàries són estades donades,
com a sa vinguda ell nos ha donat testimoni del
bon zel que cada hu, sempre, de aquellas parts,
per lo bé de nostre servey y del de la província.
Nós volem també que vosaltres siau assegurats
per la boca de la continuació de nostra benevolència real envers vosaltres. Pregant sobre assò
a Déu que ell vos tinga, charíssims y ben amats,
en sa santa guarda. Dada en Sanct German en
Laya, a 29 de abril 1643. Louis. Bouthillier».
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, mossèn Francesch Joseph Fontana, notari públich de Barcelona, dressaner del General, lo qual, en presència de ses senyoreis, ha renunciat en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de dressaner, que ell
obté, en favor del doctor en drets micer Luýs
Ferrer, ciutadà de Barcelona. // 495v // Suplicant a ses senyories que, attès lo dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar,
sian servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit micer Luýs Ferrer,
que ell, dit suplicant, ho rebrà a singular favor y
mercè de la mà de ses senyories. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació,
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2065.
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si y en quant podian y per capítols de Cort los és
lícit y permès. Present per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià Hugo, peller,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die partiren de la present casa
los senyors deputats y oÿdors consistorialment,
ab los porters y masses devant, anant ab los cotxos, acompanyats dels officials de la present
casa, y anaren en casa del excel·lentíssim senyor
mariscal de la Motte, duch de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en aquesta
província. Los quals, arribats en presència de sa
excel·lència, foren per aquell rebuts ab molt
gran demonstració de voluntat, precehint les
degudes cortesies. Lo senyor deputat ecclesiàstich donà lo perabé y norabona a dita sa excellència de virrey, lochtinent y capità general de sa
magestat en aquest Principat y comtats, lo qual
càrrech gozàs sa excel·lència ab molta salut y
vida, com ses senyories y tota la província desijan.
E sa excel·lència respongué que estimava molt
la mercè y honra li feya y que estava molt cert de
sa bona voluntat y dea los vassalls de sa magesat
de aquesta província. Y ab molt gran demostració de voluntat y alegria se despediren de sa excel·lència, // 495r bis // y se’n tornaren, ab lo mateix acompanyament y forma demuntdita, en la
present casa.
En aquest mateix die, al punt que tocaren las
dotse horas de migdie, comensà a tocar la Seu
de Barcelona y totas las parròchias y convents
de aquesta ciutat per las funeràrias fahedoras per
la ànima de la magestat del rey Luýs Tretse, pare
y senyor nostre, de immortal memòria per la nació cathalana, que tant li deu per haver-los redimits, mediant lo auxili de Déu Nostre Senyor,
del jugo y perill que los enemichs castellans intentaven y obraven contra los cathalans.
Dimars, a VIIII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories, consistorialment, los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, los quals foren rebuts
de ses senyories al cap de la escala de la present
casa, ab la forma acostumada, y junts se’n entraren en la sala del consistori. Y estigueren junts
un bon rato tractant alguns negocis fahedors
per lo beneffici públich de la província. Y aprés,
se’n tornaren, y foren acompanyats per ses senyories fins al cap de dita escala.
En aquest mateix die, tocades les sinch de la tarda, ses senyories, consistorialment, ab los porters
y masses devant, acompanyats dels officials de la
a. a continuació ratllat tots.
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Officials que han de anar acompanyar al senyor
deputat militar: Micer Joan de Amigant, assessor; mossèn Joan Pau Bruniquer, scrivà major;
mossèn Joan Soler, donsell, ajudant del scrivà
major; micer Magí Pozo, ajudant del racional;
Miquel Marquès, notari, scrivent extraordinari
de la scrivania major; Onoffre Coromines, credenser dels draps; Onoffre Pons, credenser de
les sedes; Francesch Camp, lloch guarda del
portal de Mar; Joan Pla, andador de la confraria
de Sant Jordi.

present casa, anaren // 495v bis // en la capella de
Nostra Senyora del palau, de la qual són protectors y administradors. Y aportaren las varas del
tàlem de la custòdia del Santíssim Sagrament, y
los porters anaren devant de la custòdia ab les
masses. Y acabada dita professó, [...] tornaren en
la present casa, ab la forma acostumada.
Dimecres, a X. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo senyor de Argenson.
Fonch rebut y acompanyat per los senyors oÿdors militar y real, ab la forma acostumada.
496r

Dimars, a XVI. En aquest die los senyors deputats y oÿdors de comptes, attenent que lo die de
demà, que comptarem a 17 del present y corrent mes de juny, se ha de comensar lo dol y
aprés, immediatament, fer les funeràries per la
mort de la magestat del rey, nostre senyor, Luýs
Tretse, pare y senyor nostre, de gloriosa memòria, manaren convidar, per los verguers ordinaris de la present casa, als magnífichs assessors,
advocat fiscal, scrivà major, racional, regent los
comptes y a tots los demés altres officials, axí de
la present casa com del General y Bolla de la
present ciutat, per a què lo die demà, que
comptarem a desset del corrent, a les nou //
496v // hores de matí y a les tres de la tarda, tots
endolats, ab ses gramalles y caperons, cuberts lo
cap, conforme en semblants casos és acostumat,
vagen acompanyar a dits senyors deputats y oÿdors, per a venir en la present casa de la Deputació, repartits quiscun per son deputat y oÿdor
que li tocarà, ab la forma que ses senyories han
fet y ordenat lo repartiment, com baix se diu. Y
que·ls sia manat, a pena de pèrdrer la gramalla y
de una tersa de lur salari, exhigidora de qualsevol de dits officials que faltarà en dit acompanyament lo die de demà y aprés los següents,
que comptarem a 18, 20 y 22 inclussive, exceptat lo die del diumenge, que en dit die no·s
tindrà dol. Y per dit effecte, ses senyories porrogaren, segons que ara de present prorrogan, lo
negoci los dits dies, com sempre se és acostumat
en semblants casos. Y encontinent, fonch fet lo
repartiment per ses senyories dels officials que
havian de anar acompanyar a dits senyors deputats y oÿdors, ab la forma següent.

Officials que han de anar acompanyar al senyor
deputat real: Micer Aleix Tristany, advocat fiscal; mossèn Joseph de Urrea, racional; micer
Gismundo Boffill, ajudant tercer del scrivà major; mossèn Rafel Bonastre, ajudant del racional; micer Làtser Vilallonga, receptor de las avarias; Pere Pau Marquet, guarda del General;
Magí Valleri, guarda ordinària y estimador; Antoni Joan Malies, guarda del portal de Sant Antoni; Jaume Riera, guarda del palau del rey.
497v

Officials que han de anar acompanyar al senyor
oÿdor ecclesiàstich: mossèn Joseph Miquel
Quintana, regent los comptes; mossèn Joseph
Quintà, exactor; mossèn Francesch Valleri, receptor dels salaris dels d[...] del Real Consell;
mossèn Bernat Jover, prevere, ajudant del racional; mossèn Luýs Amill, credenser dels salaris dels doctors del Real Consell; Joseph Rol,
receptor dels fraus; Jacinto Esquer, guarda de la
Bolla; Joseph Garcia, guarda del portal del Àngel; Joseph Rovira, guarda de la Bolla.
Officials que han de anar acompanyar al senyor
oÿdor militar: mossèn Hierònym de Gàver,
donsell, regent lo manifest; don Vicents Magarola, receptor de la bolla; mossèn Joseph Tries,
scrivent ordinari del regent los comptes; micer
Barthomeu Soler, scrivent ordinari del racional;
Onoffre Massanes, sobrecullidor de ponent;
Hierònym Castanyer, droguer; Thomàs Sanctfeliu, guarda de la Bolla; Joseph Casademunt,
guarda del General; mossèn Henrrich Coll, albaraner del General.

498r

Officials que han de anar acompanyar al senyor
deputat ecclesiàstich: micer Joan Pere Fontanella, assessor; mossèn Joseph Móra, ciutadà honrat, deffenedor; mossèn Agustí Dalmau, síndich; mossèn Joan Carreras, ajudant del racional; Francesch Fitor, procurador fiscal; Ramon
Roger, tenint lo offici dels ploms; // 497r //
Hierònym Galí, scrivent ordinari de la scrivania
major; Joan Juliol, albaraner de la bolla; Lorens
Fàbregues, guarda del General; Pere màrtir
Mas, porter del Portal Nou.
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Officials que han de anar a acompanyar al senyor oÿdor real: Mossèn Francesch Descallar y
Surribes, donsell, sobrecullidor de levant;
mossèn Bernat Valencas, ciutadà, ajudant primer del scrivà major; micer Luys Ferrer, dressaner; mossèn Gabriel Prats, prevere, guarda de la
Bolla; Melchior Pagès, ajudant de regent los
comptes; Francesch Puig, guarda del General;
Pere Farell, receptor del General; Antoni Grasses, credenser del General; Francesch Claret,
correu; Epifànio Terés, scrivà de la taula.
Los quals officials foren avisats y convidats per

los tres verguers ordinaris de ses senyories, posant-los las penes sobredites.
En aquest mateix die ses senyories, ab los porters y masses devant, anaren consistorialment
en casa de la present ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers per alguns negocis
concernents lo beneffici públich.
Y en lo mateix die, després de haver tingut notícia lo scrivà major, racional y regent los comptes
del General del repartiment u nominació dels
officials que han de acudir a cada hu dels senyors del consistori per son acom- // 498v // panyament, y perquè ses senyories han col·locat en
primer loch al defenedor del dit General, consentint que precehís als dits tres officials mestres
sobreanomenats. Essent constant y molt notori,
en la casa de la Deputació, que ells, en tots actes
de graduació y tots altres, deuen, com estan en
pocessió, precehir al dit defenedor, com consta
entre altres actes, en lo serimonial y graduació
del dol del rey, ca[...] continuat en dietari en lo
any 1620, als quatre de maig. Per ço, dits scrivà
major, racional y regent los comptes sobrenomenats, constituïts personalment devant ses
senyories en son consistori, han deduït de dit
son dret y, axí bé, han protestat a ses senyories
que aquell los reste salvo e il·lés, per lo reparo
de son pretès prejudici, a fi de poder ésser reintegrats en lo judici, loch y temps que més convinga. Protestant, no res menys, de tot lo demés
que·ls sie y és lícit y permès de protestar, y que
lo dit acte de precedència, que ara se dona per
sas senyorias a dit defenedor, no puga ésser tret
en conseqüència, ni ser exemplar, ni dret algú
en dany del que, com és dit, pretenen tenir y tenen dits scrivà major, racional y regent los
comptes per la precedència en tots actes que·ls
toca, com és deduhit.
Dimecres, a XVII. En aquest die, a las nou de la
matinada, se comensà de tenir lo dol per la mort
de dit senyor rey Luýs Tretse, de gloriosa recordació y memòria, en la present casa // 499r //
y també en la casa de la ciutat y altres parts.
Tingué’s assí en la sala del consistori, a hont
vingueren los dits senyors deputats y oÿdors,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal, scrivà major, racional, regent los comptes
y demés officials del General y Bolla residints en
la present ciutat, engramallats de dol ab la forma devall scrita.
Primerament, vingué lo senyor oÿdor real, lo
doctor Joseph Ferrer, partint de sa casa acompanyat de mossèn Francesch Descallar, donsell,
sobrecullidor de levant, y Bernat Valencas, ciutadà honrat de Barcelona, ajudant primer del
scrivà major, anant en filera. Ço és, en lo mig dit
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senyor oÿdor, a la mà dreta dit mossèn Francesch Descallar, y a la mà esquerra dit mossèn
Bernat Valencas. Y aprés seguien en dit acompanyament los officials del General, que, per a
acompanyar a dit senyor oÿdor, eran estats anomenats per ses senyories lo die de aÿr, com
consta en lo dietari, tots endolats y engramallats
ab gramalla y caparó, aportant lo cap cubert,
tant lo dit senyor oÿdor com los dits officials
que·l acompanyaven. E lo dit senyor oÿdor
aportava cuello o cabes esfullat y també ne
aportaven los dits Francesch Descallar y Bernat
Valencas, que li anaven al costat. Y los demés
officials portaven balona plana, a la francesa. E
al dit senyor oÿdor aportava la falda un criat endolat y engramallat ab gramalla y caperó al cap,
y ningú dels altres no se’ls aportava la falda. Lo
qual, ab dit acompanyament y ab la ordenansa
deguda de dits officials qui l’acompanyaven,
arribà en la present casa y en la sala a hont se té
lo consistori y se assentà en una de las sis cadiras
del consistori, ço és, aquella que, per rahó de
son estament, // 499v // li spectave debaix del
dosser de tafetà negre que y havia en dita stància. Adverteix-se que las cadiras dels senyors
consistorials estaven endolades y cubertas de
baieta y que en las parets de dita sala no y havia
dol de bayetas ni de drap. Y los demés officials
se assentaren en los banchs que allí, per dit effecte, estaven posats, aguardant los demés senyors deputats y oÿdors que havian de venir per
la mateixa rahó.
E aprés, immediatament, vingué per a tenir dit
dol lo senyor oÿdor militar, micer Joan de Amigant, donsell. Partí de sa casa acompanyat dels
officials del General que lo die de aÿr, com
consta en lo present dietari, eren estats anomenats per ses senyories, fent la primera filera lo dit
senyor oÿdor militar, anant en lo mig, y don Vicents Magarola, receptor de la bolla, en la mà
dreta, y mossèn Joan Carreras, donzell, ajudant
del racional, en la mà esquerra. Y després, en dit
acompanyament seguien los demés officials, ab
sa ordenansa, segons la preheminència de lurs
officis. Y dit senyor aportave cuello, y los demés
officials balones planes a la francesa, y a dit senyor oÿdor militar aportava la falda un criat endolat y engramallat ab gramalla y caperó y cap
cubert, y a ningú de dits officials que l’acompanyaven no·ls fonch aportada la falda. Lo dit
senyor oÿdor y tots los demés officials de dit
acompanyament vingueren endolats y engramallats ab gramalla y caperó y ab lo cap cubert,
y axí, arribà en la present casa ab lo dit acompanyament, y entrà en dita sala del consistori
[...]esto de di[...] // 500r // per a tenir dit dol. Y
se assentà en una de las cadiras de dit consistori,
ço és, en aquella que, per rahó de son estament
y càrrech, li tocava. Y los officials que·l acom-
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panyaven se assentaren per los dits banchs que
estaven posats per dita sala per dit effecte,
aguardant, juntament ab dit senyor oÿdor real,
las demés persones del consistori per a tenir lo
dit dol.
E poch aprés, vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Francesch Gerona, canonge de
Leyda, acompanyat de molts officials del General que lo die antes eren estats anomenats per a
acompanyar-lo, com consta en lo dit dietari. Y
dit senyor oÿdor vingué endolat, portant gramalla de dol y lo caperó al coll, ab lo cap descubert, y li aportava la falda un criat endolat ab
gramalla y caperó al coll, aportant dit senyor oÿdor y lo criat que li duya la falda barret de capellà. E los officials que·l acompanyaven anaven
endolats y engramallats ab gramalla y caperó y
ab lo cap cubert y sens portar-los la falda. Venint dit senyor oÿdor, ab dit acompanyament,
fent filera de tres persones, anant dit senyor oÿdor en lo mig, y en la mà dreta mossèn Joseph
Quintana, regent los comptes del General, y a la
mà esquerra mossèn Joseph Quintana, exactor
del General, los quals duyen balones planes a la
francesa, y després, ab ordenansa, seguian los
demés officials. Y arribà ab dit acompanyament
en la present casa y se’n entraren en la sala del
consistori, y se assentà en la cadira que, per rahó
de son càrrech, li spectave. Y lo dit mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los comptes, se
assentà en una de les quatre cadiras de cuyro negre que estaven posades a la mà dreta del // 500v
// a consistori per als tres officials mestres y defenedor. Ço és, en la que distave més de las del
consistori, que era la última de totas quatre. Y
los demés officials del acompanyament se assentaren en los banchs que en dita sala estaven posats per dit effecte, aguardant ab dits senyors
oÿdors militar y real los demés senyors consistorials per a tenir lo dit dol.

cuberta de dol. Y dit porter anave endolat, ab
gramalla, caperó y cap cubert. Y aprés venian ab
lo dit acompanyament los demés officials, per
son orde, y junts se’n entraren en la sala del
consistori. Y dit senyor deputat se assentà en
una cadira de les del dit consistori, ço és, en la
que, per rahó de son estament y càrech, li tocave. Y los officials que lo acompanyaven se assentaren, és a saber, lo dit magnífich advocat fiscal
en una cadira de les quals ses senyories tenen en
lo consistori // 501r // destinades per los magnífichs assessors y advocat fiscal. Las quals cadires
de dits magnífichs assessors y advocat fiscal eren
de cuyro negre y no guarnides de dol, posades a
la mà esquerra del dit consistori. Ço és, després
de la cadira del senyor oÿdor real, y la cadiraa,
en la qual se assentà dit magnífich advocat fiscal,
era la última de les tres, dexant las dos més prop
del consistori vàcuas. Y lo dit mossèn Joseph de
Urrea, racional, se assentà en una de les quatre
cadiras que estaven posades en la mà dreta del
dit consistori, ço és, després de la cadira del dit
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes, estant dit racional més prop al consistori, dexant vàcuas las duas altras cadiras més
cerca del dit consistori per al scrivà major y secretari del General y per al magnífich defenedor. Y los demés officials se assentaren per los
dits banchs posats per dit effecte en la dita sala,
aguardant ab dits senyors oÿdors real, militar y
ecclesiàstich les demés persones del consistori
per a tenir dit dol.

E poch aprés, vingué en la present casa lo senyor deputat real, micer Hierònym Pastor, ciutadà honrat de Leyda, partint del palau del rey,
en lo qual fa sa habitació, acompanyat dels officials del General que lo die de aÿr eran estats
anomenats per a acompanyar-lo. E dit senyor
deputat tot endolat, portant gramalla y caperó,
ab lo cap cubert, y los officials que·l acompanyaven vingueren, axí mateix, endolats, ab gramalla, caperó y cap cubert, y no·ls portava la falda
ningú. Fent la primera filera dit senyor deputat,
anant en lo mig, y a la mà dreta lo doctor micer
Aleix [...], ciutadà honrat de Barcelona, advocat
fiscal, y a la mà esquerra mossèn Joseph Urrea,
ciutadà honrat, racional del General, anant devant son porter ab una de las masas del General

E aprés vingué en la present casa lo senyor deputat militar, Francesch Sala, donsell, partint de
sa casa, ab acompanyament dels officials del dit
General que, lo die de aÿr, foren anomenats per
a què·ls acompanyassen, com consta en lo present dietari. Lo qual vingué, axí mateix, endolat
ab gramalla, caperó y cap cubert, aportant-li la
falda un criat endolat ab gramalla, caperó y cap
cubert. Y los officials que·l acompanyaren vingueren, axí mateix, endolats, ab gramalla, caperó y cap cubert, si bé no·ls aportava la falda ningú. E partí dit senyor deputat y arribà en la
present casa ab lo dit acompanyament, fent //
501v // filera, anant dit senyor deputat militar en
la primera filera, en lo mig de aquella, y a la mà
dreta lo magnífich micer Joseph de Amigant, altre dels magnífichs assessors del General, y en la
mà esquerra mossèn Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari
del General, portant los tres, cada hu, son cuello. Y aprés anaven los demés officials, per son
orde, ab balones planes. E anava devant lo porter de son estament endolat, ab gramalla y caperó al cap y ab la massa del dit General cuberta de
dol. Y axí, ab dit acompanyament, arribà en la

a. a continuació repetit del.

a. y la cadira interlineat al marge esquerre.
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present casa y se’n entrà en la sala del consistori.
Y se assentà en una de las ditas cadiras, ço és, en
aquella que, per rahó de son estament y càrrech,
li specte. E lo dit magnífich micer Joseph de
Amigant se assentà en una de las cadiras de dits
magnífichs assessors, al costat de dit magnífich
advocat fiscal, dexant una cadira vàcua a la part
del dit consistori per [...] de dits magnífichs assessors.

dit senyor Joseph de Amigant, hu dels dits assessors, y lo advocat fiscal. E lo dit mossèn Joseph Móra, defenedor, en una de las quatre cadiras que estaven en la part dreta del dit
consistori, tenint a mà esquerra lo dit scrivà major, racional y regent los comptes de dit General. Y los demés officials qui eran vinguts en dit
acompanyament se assentaren en los dits
banchs, tenint lo dit dol.

E lo dit mossèn Joan Pau Bruniquer, scrivà major, se assentà en una de las cadiras que estaven
en l’altra part, ço és, a la mà dreta del dit consistori, al costat del dit mossèn Joseph de Urrea,
racional, dexant una cadira vàcua més cerca del
consistori. E los demés officials se assentaren en
los dits banchs, aguardant dit senyor deputat,
juntament ab dits senyors deputat real y oÿdor
de comptes, lo senyor deputat ecclesiàstich, qui
havia de venir ab lo acompanyament que baix se
dirà, per a tenir lo dit dol.

E havent tingut lo dol en la present casa y en la
dita sala del consistori, estant assentats los dits
senyors deputats y oÿdors, assessors, advocat
fiscal, defenedor, scrivà major, racional, regent
los comptes y demés officials en la forma y
modo demuntdits, per temps de més de [...],
estant endolats ab lo modo dalt dit, y tenint avís
dits senyors deputats y oÿdors que los molt
il·lustres senyors consellers los enviaven una
embaxada, ordenaren que entrés, com encontinent entraren en consistori de ses senyories lo
senyor don Henrrich de Semmanat y de Lanussa, Francesch Xammar, donzell, Francesch Vila
y Mariano [...], ciutadans honrats de Barcelona,
acompanyats de alguns officials de la casa de la
ciutat, tots engramallats, ab capiró y cap cubert,
ab les faldes rossegant. Y fent les degudes cortesies, se assentaren en quatre cadiras de cordovà,
// 503r // que estaven posades a la part dreta del
consistori, prop lo senyor oÿdor militar, y los
magnífichs defenedor, scrivà major, racional y
regent los comptes se retiraren avall, assentantse en altres quatre cadiras, que foren manades
aportar y posar junt a las que estigueren assentats dits embaxadors. Y los officials de la ciutat
acompanyants se assentaren y acomodaren en
los banchs, entre los officials del General.

E finalment, vingué en la present casa lo senyor
deputat // 502r // ecclesiàstich, lo doctor don
Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de
la Sancta Iglésia de Gerona. Lo qual, partí del
palau del rey, hont fa sa habitació, acompanyat
de molt officials del General, los quals ja lo die
de aÿr eran estats anomenats per lo consistori,
com és de vèurer ab lo repartiment de dits officials per a dit acompanyament en lo present dietari, sots dita jornada. Anant molt endolat, ab
gramalla y caperó al coll, ab lo cap descubert, ab
barret de capellà. Y los officials que·l acompanyaven, axí mateix, anaven endolats ab ses gramalles, caperons y ab lo cap cubert, sens portarlos la falda algú. E partí dit senyor deputat
ecclesiàstich y arribà, en la present casa, ab lo dit
acompanyament fent filera, anant dit senyor deputat en la primera filera, en lo mig de aquella.
Y en la mà dreta lo magnífich micer Joan Pere
Fontanella, altre dels magnífichs assessors del
General, y en la mà esquerra mossèn Joseph
Móra, ciutadà honrat de Barcelona, defenedor,
los quals dos col·laterals aportaven cuellos. Y
després seguien los demés officials per son orde,
aportant tots balones planes a la francesa, anant
devant dit senyor deputat lo porter de son estament ab una de les masses del General cuberta
de dol, anant dit porter endolat, ab gramalla y
caperó y cap cubert. Arribà ab aquesta forma y
acompanyament en la present casa y se’n entrà
en dita sala del consistori y se assentà en la cadira que, per rahó de son càrrech y estament, li tocave.
502v

E lo dit micer Joan Pere Fontanella, assessor, se
assentà en una cadira, que estava vàcua, a la part
esquerra, més serca del consistori, y al costat del
dit senyor oÿdor real. Tenint a la mà esquerra al
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Y assentats, fent, ab lo cap cubert, a ses senyories les degudes cortesies, digueren y explicaren
de paraula a ses senyories que los molt il·lustres
senyors consellers los havian ordenat fessen sabidor a sa senyoria com ells tenian lo dol en la
casa de la present ciutat y que, axí, fossen servits
en la present casa fer lo mateix, com és de costum. Que axí los ho suplicaven los senyors consellers, hi.ls convidaven per al aniversari y capella ardent que per la ciutat se faria en la Seu lo
die del dissapte pròxim vinent. E sa senyoria,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, respongué a dits senyors embaxadors, en nom de tot lo
consistori, que ells estimaven molt als senyors
consellers y a la present ciutat la honra y mercè
los feyan en fer-los sabidors del dol tenian en
casa de la dita ciutat per la mort de la magestat
del rey Luýs Tretse, pare y senyor de tots. Y assí,
en la present casa, se faria lo que·ls tocave y,
juntament, acudirien en la Seu lo die de dissapte
pròxim.

[ 1643 ]
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Y encontinent, dits senyors embaxadors, se alsaren y, fent ab lo cap les degudes cortesies y ab la
falda rossegant, se’n tornaren en (ca)sa la present ciutat. Als quals acompanyaven, ço és, a dit
Joan Henrrich mossèn Joseph Móra, defenedor, a dit Xammar lo scrivà major, al dit Francesch Vila lo racional y a dit Vives lo regent los
comptes // 503v // fins al cap de la escala de la
present casa. Y aprés de ser tornats al consistori
dit defenedor y officials mestres, y assentats en
las cadiras de son loch, per medi de don Vicents
de Magarola, Francesch Descallar y Surribas,
donzell, mossèn Bernat Valencas y micer Gismundo Boffill, ciutadans honrats de Barcelona,
enviaren a dits molt il·lustres senyors consellers
una embaxada fent-los a saber com ses senyories
dels senyors deputats y oÿdors tenian lo dol en
la casa de la Deputació per la mort del rey nostre senyor, que Déu tinga en la sua sancta glòria. Los quals embaxadors partiren de la sala del
consistori tots endolats, ab ses gramalles y caperons y cap cubert, aportant-los la falda a cada hu
un criat, acompanyats de alguns officials del General també endolats.
Y pujats dalt en la casa de dita ciutat, foren rebuts dels magnífichs obrers de dita ciutat y de
molts altres officials de aquella. Y ab aquest recibiment y acompanyament entraren en la sala
hont se té lo savi Consell de Cent, ab les faldes
de les gramalles rosegant, hont<s> dits senyors
consellers tenian lo dol. Y assentats ab la forma
acostumada y precehint les degudes cortesies,
dit senyor Francesch Descallar y Surribas explicà sa embaxada a dits senyors consellers. Y
aprés de donada y obtinguda resposta, que foren paraulas de cumpliment, se alsaren y, ab la
mateixa forma que eren entrats, foren acompanyats fins al cap de la escala de dita casa y se’n
vingueren en la present casa. Y referiren a ses
senyories, en lur consistori, com ells eren anats
en casa de la present ciutat y havian explicat y
fets sabidors als senyors consellers la embaxada
// 504r // que ses senyories los havian ordenat. Y
que dits senyors consellers los havian respost
que estimaven molt a sa senyoria la mercè y
honra los feya en fer-los sabidors del dol tenian
en la casa de la Deputació per la mort de dit
senyor rey.
Y aprés de oÿda la resposta feta per dits senyors
embaxadors, ordenaren als magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa que, de part de
ses senyories, anassen als senyors consellers en la
casa de la present ciutat, los quals, com dit és,
tenian lo dit dol. Y·ls fessen sabidors com ses
senyories volian anar en casa de la dita ciutat y
assistir al dol que ses senyories tenian en dita
casa, ab que dits senyors consellers fossen servits
rébrer-ho ab la honor y decència que·s devia a
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un tan gran consistori. Y que·ls havian de fer
mercè donar-los lo loch competent y acostumat
de donar en semblants occasions. Ço és, en la
stància del Consell de Cent, en lo qual se tenia
lo dit dol, és a saber, baix de la imatge de la Verge Maria, estant los senyors consellers en la mà
dreta, prenent lo dit senyor conseller en cap la
mitat de dit imatge y lo senyor deputat ecclesiàstich la altra mitat de la dita imatge, conforme se féu en lo any 1621.
Y axí, encontinent, partiren del consistori tots
engramallats y cab cuberts, ab acompanyament
de alguns officials. Y aprés de tornats en lo consistori de ses senyories, feren relació a ses senyories com ells eren anats en casa de dita ciutat y
havien explicat de paraula a dits senyors consellers la dita embaxada. Y que parlant lo senyor
conseller en cap los havia respost que ell ho
tractaria y conferiria ab los demés senyors consellers, sos companys, y que de la resolució se
pendria ne farian sabidors a ses senyories. Y havent ja // 504v // oÿt missa en la capella petita de
sanct Jordi, se alsaren y se’n anaren en lurs cases, ab lo mateix acompanyament y modo ab
què eren vinguts en dita present casa de la Deputació.
En aquest mateix die, a les tres horas de la tarda,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
acompanyats de sos officials, vingueren en la
present casa, ab gramalles y masses devant, per
son orde y en la forma y acompanyament que
eran vinguts en la matinada. Y estigueren en la
mateixa sala del consistori a hont se tenia lo dol
fins a las sinch horas de la tarda ben tocades. Y
estant en dit consistori, vingueren, de part dels
molt il·lustres senyors consellers, los magnífichs
micer Miquel Sallers y micer Gabriel Antoni
Moscarós, advocats de la present ciutat, tots dos
engramallats, ab caperons y capcuberts, acompanyats de alguns officials de dita present ciutat.
Y dits advocats entraren ab les gramalles rossegant y, fent les degudes cortesies, se assentaren
ab dos cadires de cordovà negre, junt a la mà
dreta del senyor oÿdor militar, retirant-se lo defenedor y officials mestres en altres cadires més
atràs. Y fent, ab lo cap cubert, les degudes cortesies, parlant dit micer Cellers, primer digueren y explicaren a ses senyories com los senyors
consellers los havian ordenat que, en reposta del
que los magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General havian conferit y tractat, lo assiento
que apar se poria dar y servir a ses senyories
anant en dita casa de la ciutat, que seria estant
los senyors consellers dintre lo escon o bancs //
505r // del Consell de Cent hont solen estar, y
posarian dins d’ell, a mà esquerra del senyor
conseller en cap, lo senyor deputat ecclesiàstich
y los altres consistorials que·y porian entrar, que

los demés del present consisitori que no porien
estar-hi seria necessari estiguessen consequutivament en los assientos que estan los militars
del Consell de cent.
A tot lo que fonch respost per los senyors deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que
ses senyories era precís los havian de fer mercè
donar-los lo mateix loch que se’ls donà en lo
any 1621 en semblant cas, que era estant lo senyor deputat ecclesiàstich y lo senyor conseller
en cap debaix lo imatge de Nostra Senyora,
que, en altra manera, no.ls seria possible poder
lo present consistori (anar) a rèbrer mercè en
aquella casa. Y donat dit recaudo y obtinguda
dita resposta, dits advocats se alsaren y se’n tornaren en casa de dita ciutat, als quals acompanyaren lo defenedor, scrivà major, racional y regent los comptes y alguns officials del General
fins al cap de la escala de la present casa. Y tornats dits officials, acompanyats, en lo consistori
y assentats en las mateixas cadiras, se alsaren y
quiscú dels senyors deputats y oÿdors se’n anaren en lur casa, acompanyats dels officials que·ls
havian acompanyats al venir en dita present casa
y ab la mateixa forma.
Dijous, a XVIII. En aquest die, a les nou horas
antes de migdie, los senyors deputats y oÿdors,
acompanyats de sos officials, vingueren en la
present casa ab gramallas y los senyors deputats
ab masses, // 505v // per son orde y ab la mateixa
forma que vingueren en lo die de aÿr, en la matina y tarda, y estigueren en la mateixa sala del
consistori a hont se tenia lo dol. Y per quant lo
die de aÿr en la matinada, ab lo recaudo que los
senyors deputats, per medi de sos magnífichs
assessors y advocat fiscal, havian enviat als molt
il·lustres senyors consellers, qui tenian lo dol en
casa de la present ciutat, fent-los a saber com ses
senyories volien anar en casa de dita ciutat y assistir al dol, ab què dits senyors consellers fossen
servits rèbrer-los ab la honor y decència que.s
deu a un tant gran consisitori. Y que·ls havian
de fer mercè donar-los lo loch competent y
acostumat de donar en semblants occasions,
conforme se’ls donà en lo any 1621, ço és, baix
de la imatge de la Verge Maria, estant los senyors consellers en la mà dreta, prenent lo senyor conseller en cap la mitat de dita imatge y lo
senyor deputat eclesiàstich l’altra meytat. Al
qual recaudo fonch respost, parlan lo senyor
conseller en cap en nom dels demés senyors
consellers, sos companys, que ell ho tractaria y
conferiria ab dits senyors consellers y que attès
que, entre las tres y quatre horas de la tarda del
mateix die, estant ses senyories tenint lo dol en
dita sala del consistori, arribaren en dit consistori los magnífichs advocats de la dita present
ciutat, los quals, de part de dits senyors conse1329

llers, los digueren com los senyors consellers havien conferit y tractat lo assiento que apar se poria donar y servir a ses senyories anant en casa de
dita ciutat, que seria estant dits senyors consellers dintre lo escon o banch del Consell de
Cent, a hont solen estar, y posarian dins d’ells,
// 506r // a mà esquerra del senyor conseller en
cap, lo senyor deputat ecclesiàstich y los altres
senyors consistorials que·y porian entrar. Y que
los del present consistori seria necessari estiguessen consecutivament en los assientos que
estan los militars del Consell de Cent.
Al que fonch respost per ses senyories, per orgue del senyor deputat ecclesiàstich, que ses
senyories dels senyors consellers era precís losa
havian de fer mercè de donar-los lo mateix lloch
y assiento que se’ls donà en lo any 1621 en semblant cas, que era estant lo senyor deputat ecclesiàstich y lo senyor conseller en cap debaix la
imatge de Nostra Senyora, que, en altra manera, no.ls seria possible poder la present consistori rebre mercè de aquella casa. Y per evitar tot
gènero de debats y desitjant tenir la una casa y
l’altra la amistat y unió e conformitat que sempre s’és acostumat, fonch concertat entre los
dos consistoris que anassen en la casa de dita
ciutat quatre consistorials en forma de consistori, y que en casa de dita ciutat no s’i trobarian en
lo consistori sinó altres quatre senyors consellers. Y que, de eixa manera, tots porian entrar
dins lo dit banch y se guardaria igualtat entre
los dos consistoris, y dits senyors conselers donarian de molt bona gana lo mateix assiento y
loch que·s donà en lo dit any 1621, ab la manera sobredita.
Y axí, los senyors deputats anaren en casa de
dita ciutat ab la forma següent, ço és, que havent més de hora y mitja que ses senyorie tenian
lo dol en la present casa y a la que eran cerca de
las sinch horas, partiren dits senyors deputats y
oÿdors que, com dit és, eran en lo consistori,
faltant en aquell lo senyor deputat // 506v // militar y lo senyor oÿdor ecclesiàstich, per rahó del
pactat y concertat ab los senyors consellers, y
donar-los lo pèsame de la mort de sa magestat.
Los quals senyors deputats y oÿdors partiren de
la present casa anant los tres porters devant, ab
las masses cubertas de dol, y dits porters anaven
endolats, ab gramalla, caperó y cap cubert. E
aprés venian los senyors deputats, ço és, lo ecclesiàstich y real en lo mig, y a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich lo senyor oÿdor militar, y a mà esquerra del senyor deputat real lo
senyor oÿdor real, fent tots quatre una filera,
anant dit senyor deputat ecclesiàstich ab gramalla y caperó al coll, ab barret de capellà en lo
a. a continuació repetit los.
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cap, y aportant-li la falda un criat endolat ab
gramalla, caperó y cap cubert. Y en la segona filera anaven los magnífichs assessors y advocat
fiscal. Y en la tercera filera anaven los magnífichs
defenedor, scrivà major y racional de la present
casa. Adverteix-se que lo regent los comptes,
per estar ocupat per alguns affers del General,
no·y assistí. Y aprés seguien tots los officials ab
molt gran acompanyament, tots endolats, ab
gramalla, caperó y cap cubert. Y també se adverteix que los magnífichs assessors, advocat fiscal,
defenedor, scrivà major y racional y altres officials se feren aportar la falda per un criat, inseguint lo exemple del any 1621.
Y ab aquesta solempnitat y acompanyament
arribaren en la casa de dita ciutat, tots endolats,
ab la forma sobredita. Als quals senyors deputats y oÿdors hisqueren a rèbrer, a mitja escala
de la casa de dita ciutat, // 507r // molts officials
de dita casa, tots endolats, ab gramalla y caperó
y cap cubert. Y ab dit acompanyament se’n pujaren. Y a la porta de la stància de dit Consell de
Cent hisqueren molts cavallers a rébrer a ses
senyories, axí mateix endolats, ab gramalla y caperó y cap cubert, y entraren en dita stància, en
la qual dits senyors consellers tenian lo dol, a
hont foren rebuts dits senyors deputats y oÿdors
y officials que·ls acompanyaven per dits senyors
consellers y personas que allí estaven tenint lo
dit dol, ab molta cortesia, donant a dits senyors
deputats y oÿdors lo loch demuntdit. Adverteix-se que faltaven en lo consistori de dits senyors consellers los senyors consellers segon y
sisé, per estar axí pactat y concertat entre los dos
consistoris. Y estigueren assentats al costat de
dits senyors consellers, en la mà esquerra, prenent lo senyor deputat ecclesiàstich la mitat de
la dita imatge de la Verge Maria y los senyors
consellers estaven en la mà dreta, prenent lo
senyor conseller en cap l’altra meytat de dita
imatge. E los magnífichs assessors, advocat fiscal, deffenedor, scrivà major y racional foren
acomodats en los banchs dels ciutadans, estant
interposadament entre los proms militars. E
tots los demés de dit acompanyament se assentaren en loch condecent per los banchs de dit
Consell de Cent. Y estigueren allí tenint lo dit
dol, que.s judica fonch, poch o menos, de un
quart. E després los tres porters, ab ditas massas, se posaren devant de dits senyors deputats,
fent lo degut acatament. Y encontinent, se alsaren dits senyors deputats y oÿdors y tots los demés de dit acompanyament y se despediren dels
senyors consellers, fent-se los uns als altres les
degudes y acostumades cortesies. Y se’n anaren,
acompanyant-los molts cavallers y officials de
dita casa de la // 507v // ciutat, ço és, los cavallers, fins al cap de la escala y los officials fins a
mitja escala de dita casa. Y se’n tornaren dits
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senyors a cavallers y officials fent deguts acataments, y dits senyors deputats, anant dits porters ab masses devant, y ab lo mateix acompanyament, forma y concert ab què·y eren anats,
se’n tornaren en la present casa. Y se assentaren
en la dita stància del consistori, conforme estaven abans, y allí estigueren, tenint lo dol, cerca
de mitja hora. Y aprés quiscú d’ells, de dits senyors deputats y oÿdors, se’n anà en sa casa,
acompanyat dels mateixos officials y de la mateixa manera que cada hu era vingut en la present casa, que fou lo primer dia de matí.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, a les nou hores antes de migdie, tots los senyors deputats y
oÿdors, acompanyats dels officials que cada hu
tenia anomenats per a acompanyar, vingueren
en la present casa, ab gramalla y masses devant,
per son orde, y ab la mateixa forma y concert
que vingueren lo primer dia a la matinada, que
era a 17 del corrent. Y estigueren en la mateixa
sala del consistori, a hont se tingué lo dol, més
de duas horas. Y attès que ses senyories havian
resolt fer lo aniversari en la present casa, lo dilluns pròxim vinent, per la ànima del senyor rey,
ab la forma acostumada, ordenaren ses senyories
a mossèn Agustí Dalmau, síndich del General
que, acompanyat // 508r // de quatre officials,
tots engramallats, ab caparons y capcuberts,
anàs de part de ses senyories al excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte,
lochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, y li demanàs hora per una embaxada que ses senyories desijaven fer-li en la tarda.
Lo qual, anat y tornat, referí a ses senyories com
lo senyor virrey, oÿt lo dit recaudo, li havia respost que a les dos horas passat migdie estaria
desocupat. Y entesa per ses senyories la dita resposta, encontinent, se alsaren de dit consistori y
oÿren missa en la capella petita del gloriós sanct
Jordi. Y oÿda dita missa, se’n tornaren en dit
consistori a tenir dit dol, hont estigueren cerca
de mitja hora, y des de allí se’n anaren quiscú
d’ells en ses cases, ab lo mateix orde y acompanyament que eren vinguts quiscú d’ells.
Adverteix-se que en aquest die se celebraren en
la present casa tantas missas quantas se pogueren dir y celebrar, des las quatre horas de lab matinada fins a las dotse de migdie, per los frares y
capellans dels convents de la present ciutat, per
salut y repós de la ànima de dit senyor rey. Los
quals, eren estats convidats per los verguers ordinaris de la present casa, de orde de ses senyories. Y ditas missas se digueren en set altars
que·y havia fets en la present casa, ço és, hu en
a. a continuació ratllat consellers.
b. a continuació ratllat tarda.

la capella gran de sanct Jordi, lo qual estava
molt ben parat, ab son dosser de vellut negre ab
les armes del General, però en la capella no·y
havia ninguna colgadura de dol. Y altre que és
lo de la capella petita de sanct Jordi, altre al costat de la stància del regent los comptes, altre sobre lo porxet // 508v // o corredor, junt a la scrivania major, y altre devant, sota lo altre porxet,
junt al guarda-roba; altre al cap de la sala del(s)
reys, altre en la sala antes del consistori. En estos altars no·y havia dosser, sinó un tros de bayeta negra clavat a la paret, y contra de dita bayeta un quadro, y contra del qual la sacra, ab
quatre candaleros, y un tros de bayeta als peus,
a modo de catifa. Y ditas missas se aniran continuant demà dissabte y, aprés, dilluns, en lo qual
die ses senyories celebran lo offici o aniversari
solempne ab la forma acostumada.
En aquest mateix dia, a las dos de la tarda, los
senyors deputats y oÿdors, acompanyats cada
hu de sos officials, vingueren en la present casa
ab gramallas y massas devant, per son orde y en
la forma que los dies atràs eran vinguts. Y estigueren en la mateixa sala del consistori, a hont
es tenia lo dol. Y aprés que tots foren junts, lo
senyor oÿdor militar, ab voluntat y concentiment del consistori, acompanyat dels magnífichs micer Joseph Amigant, assessor, y del
magnífich micer Aleix Tristany, advocat fiscal, y
de vint y quatre officials que, per ses senyories,
foren anomenats, anant tots endolats ab gramallas, caparons y capcuberts, aportant la falda a
dits senyors oÿdors militars un criat engramallat, ab caperó y capcubert, y a dits magnífichs
assessor y advocat fiscal no·ls aportaven la falda.
Y ab esta forma, anà en casa del excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte,
lochtinent y capità general de sa magestat, per a
convidar-lo y // 509r // suplicar-lo fos servit sa
excel·lència en venir en la present casa de la Deputació, per rahó de les absèquies y aniversari
general se celebrarà dilluns pròxim vinent, que
comptarem a 22 del corrent, en la capella gran
de dita casa, per la ànima de nostre rey y senyor
Luýs Tretse, que sia en glòria. E aprés, tornat en
consistori, referí dit senyor oÿdor militar, en effecte, que ell, inseguint lo orde de ses senyories,
era anat a convidar a sa excel·lència, y que, arribat en la sala gran de dit son palàcio, era entrat
per dita sala ab la gramalla rossegant, y los demés officials que l’acompanyaven portaven la
falda en la mà, hont estava sa excel·lència dret,
debaix de un dosser de dol. Al qual, precehint
les degudes cortesies, li havia donat la dita embaxada, y que sa excel·lència li havia fet de resposta que ell acudiria de molt bona voluntat. Y
demanat a dit senyor oÿdor que a quina hora
havia de acudir, li havia respost que a les nou
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horas dea matí. Y que, feta dita resposta, precehint les degudes cortesies, se era despedit de
sa excel·lència, de tot lo que ne feya relació a ses
senyories. Y dit senyor oÿdor, encontinent, obtinguda licència del consistori, se’n anà en sa
casa per trobar-se molt cansat, per ser lo temps
tant calorós, ab la mateixa forma y acompanyament que era vingut, restant los demés sinch
senyors consistorials tenint lo dol en la dita sala
del consistori.
Y al cap de un poch, dits senyors deputats y oÿdors, per medi de don Vicents de Magarola,
Joan Carreras, donsell, Bernat Valencas y Joseph Quintana, ciutadans honrats de Barcelona,
officials del General, enviaren // 509v // als molt
il·lustres senyors consellers, qui tenian lo dol en
casa de la ciutat, a convidar-los per les obsèquies
y aniversari general se celebrarà dilluns pròxim
vinent en la casa de la Deputació, en la capella
gran de dita casa. Los quals embaxadors, encontinent, partiren de la present casa, acompanyats de alguns officials, tots endolats, ab caperons y cap cubert, aportant la falda a dits quatre
senyors embaxadors quatre criats, sens gramalla
ni caperó. Los quals, arribats en dita casa de la
ciutat, foren rebuts per molts officials de aquella
al cap de la escala y acompanyats fins a la sala del
savi Consell de Cent, en la qual, entraren ab les
gramalles rossegant. Y donat son recaudo, referiren a ses senyories en lur consistori que dits
senyors consellers, per orgue del senyor conseller en cap, los havia respost que ells hi vindrien
de molt bona gana, com en altres occasions han
acostumat.
Y encontinent, rebut lo dit recaudo, havent més
de duas horas y mitja que ses senyories tenian lo
dol en la present casa, y a la que eren cerca de las
sinch horas de dita tarda, partiren los dits senyors deputats y oÿdors, exceptat lo senyor oÿdor militar, que, com dit és, per trobar-se molt
cansat, se’n era tornat en sa casa, consistorialment, per la casa de dita ciutat a visitar els senyors consellers, qui tenian lo dol en dita casa.
Fent los tres senyors deputats una filera, y los
dos senyors oÿdors darrera, fent segona filera.
Aprés seguien en tercera filera los magnífichs assesors y advocat fiscal, y en la quarta filera los
magnífichs defenedor, scrivà major, racional y
regent los comptes, y aprés los demés officials,
si y de la mateixa // 510r // manera, y ab lo mateix acompanyament y forma que.y anaren lo
die de aÿr en la tarda. Y foren rebuts, y estigueren assentats de la mateixa manera y en lo mateix escon. Adverteix-se que en lo consistori
dels senyors consellers hi faltava lo senyor conseller segon, y axí n’i havia sinch de cada consisa. a continuació repetit de.
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tori, y pogueren tots estar dins lo banch propri
dels senyors consellers, com hi estigueren, estant lo senyor deputat ecclesiàstich y lo senyor
conseller en cap baix de la imatge de la Verge
Maria. Y allí estigueren tenint lo dit dol cerca de
un quart, e després, los dits porters, ab ditas
massas, se posaren devant de dits senyors deputats fent lo degut acatament. Y encontinent, se
alsaren dits senyors deputats y oÿdors, y tots los
demés se despediren de dits senyors consellers.
Y de la mateixa manera, vingueren en la present
casa, y se assentaren en la dita stància del consistori conforme estaven abans. Y allí estigueren
continuant lo tenir dit dol cerca de un quart, y
aprés quiscú dels dits senyors deputats y oÿdors
se’n anà en sa casa, acompanyat dels mateixos
officials y de la mateixa manera que cada hu era
vingut. Y se adverteix que aquesta visita a la ciutat en aquest die la feren los senyors deputats
perquè no la havian feta lo primer die del dol,
per la diferència dels assientos que les hores
ocorria, que lo costum és anar los senyors deputats a visitar a la ciutat en los dos primers dies
del dol.
510v

Dissabte, a XX. En aquest die, a les vuit de la matinada, los senyors deputats y oÿdors, acompanyats de sos officials, vingueren en la present
casa ab gramallas, y los senyors deputats ab masses devant, per son orde, ab la mateixa forma y
acompanyament que vingueren en los dies precedents. Y se’n entraren en la sala del consistori,
hont tenian lo dol per la mort de dita sa magestat, exceptat lo senyor deputat militar que, per
trobar-se desganat, no.y vingué. Y al punt que
tocaren les nou horas, partiren des de la sala de
dit consistori consistorialment, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal, deffendor, scrivà major y
regent los comptes. Adverteix-se que lo racional
no.y assistí, per causa de la desgana de la senyora sa muller, y dels demés officials del General y
Bolla, anant de la mateixa forma, modo y concert que anaren en casa de la ciutat a visitar los
senyors consellers, qui tenian lo dol en dita casa
a 18 y a 19 del corrent en la tarda, exceptat que
los senyors deputats ecclesiàstich y real anaven
devant, fent la primera filera, y en la segona anaven los tres senyors oÿdors, y en la tercera los
magnífichs micer Joan Pere Fontanella, altre
dels magnífichs assessors del General, y micer
Aleix Tristany, advocat fiscal. Y lo magnífich
micer Joseph de Amigant, altre assessor, no.y
assistí per estar desganat en lo llit. Y en la quarta
filera, anaven los magnífichs defenedor // 511r
// en lo mig, scrivà major a mà dreta y lo regent
los comptes a mà esquerra. Y aprés seguien tots
los officials del General, ab la mateixa forma y
manera que, com és dit, anaren en casa de la
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present ciutat los dits dies de 18 y 19 del corrent.
Y ab esta forma, anaren en la Seu, y entraren per
lo portal major de dita iglésia, a fi y effecte de
oÿr, dit die, lo anniversari o missa ab capella ardent que, per compte de la present ciutat, se havia de celebrar per salut y repòs de la ànima de
dit senyor rey, en lo qual eran estats convidats
per part de dits senyors consellers. Assistí en
dita missa y capella ardent lo excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte,
lochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquestos Principat y comtats,
acompanyat de son conseller real, los senyors
consellers y ses senyories. Sa excel·lència estava
assentat a la part del evangeli, ab son estrado de
dol, ab sa gramalla y caperó y cap cubert. Y los
del Consell Real estigueren ab banch a la mà esquerra de sa excel·lència, tenint los officials de la
Cancelleria ab los banchs fixos que són detràs. Y
los senyors consellers estigueren a la altra part
que està de la epístola, sahent en los banchs que
allí tenian cuberts de bayeta negra, tots endolats, ab sas gramallas y caperons y capcuberts.
Y ses senyories dels senyors deputats estigueren
assentats ab los dos banchs de vellut que són de
la Deputació, cuberts de bayeta, los quals estaven arrimats junt a la rexa del presbiteri, devant
lo altar major, en los quals se assentaren ses senyories ab esta forma. Ço és: lo senyor deputat
ecclesiàstich més prop del senyor virrey, // 511v
// y consequutivament tots los demés senyors
consistorials, per son orde, exceptat lo senyor
deputat militar, que, per sa indisposició y desgana, no.y pogué assistir. Y estigueren tots endolats, ab sas gramallas y caperons, ab los cap cuberts, exceptat los ecclesiàstichs. Y los officials
mestres y altres se acomodaren a hont pogueren
en dit presbiteri, en los banchs dels militars. Y
acabat lo dit offici, precehint les degudes cortesies ab sa excel·lència, se’n anà, acompanyat de
son Consell Real y officials de la Cancelleria. Y
consequutivament, després, los senyors deputats se despediren de dits senyors consellers y
se’n tornaren en la present casa, ab la mateixa
forma y acompanyament que.y eren anats. Y per
quant havia ja tocada la una hora passat migdie,
ses senyories, arribats al peu de la escala, se’n
anaren quiscú en lur casa, ab lo mateix acompanyament que cada hu de dits consistorials era
vingut. Y advertiren a tots los officials que en la
tarda no.y havia consistori, y que, axí, tots reposassen y descansassen.
Diumenge, a XXI. No.y hagué cosa en la present
casa.
Dilluns, a XXII. En aquest die, al punt de les vuit

horas de la matinada, ses senyories vingueren en
la present casa, ab la mateixa forma, // 512r //
modo y manera que los dies atràs, acompanyat
cada hu dels officials tenia assenyalats, y se’n entraren en la sala del consistori hont se tenia lo
dol. Y en punt que tocaren les nou horas, partiren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats de tots los officials del General, tots, axí los senyors deputats, assessors,
advocat fiscal y officials mestres y tots los demés, ab les gramalles rossegant, y ab esta forma
se’n anaren en la sala nova de sanct Jordi, a hont
se assentaren, ab dos banchs cuberts de dol, a la
mà esquerra del altar major de la part de la epístola, y aprés, immediatament, estaven assentats
los magnífichs assessor Fontanella, advocat fiscal, defenedor, racional y regent los comptes.
Lo magnífich micer Amigant, altre dels dits assessors, y lo scrivà major no.y assistiren per trobar-se en aquest die molt desganats. Y aprés seguien los demés officials, assentats ab los banchs
negres que ses senyories havian manat posar en
dita capella.
Y al cap de un poch, tingueren avís ses senyories
com los molt il·lustres senyors consellers venian
en dita missa, als quals hisqueren a rèbrer los
magnífichs micer Joan Pere Fontanella, assessor,
y micer Aleix Tristany, advocat fiscal, defenedor
y officials mestres y altres, ab la gramalla rossegant, al cap de la escala de la present casa. Y fent
les degudes y acostumades cortesies, dits magnífichs assessor y advocat fiscal se posaren entre los
senyors consellers quint y sisè, y ab esta forma,
anant tots axí, dits senyors consellers, com sos
officials, endolats // 512v // y engramallats, ab lo
cap cubert, ab la falda rossegant, y ab esta forma
se’n entraren en dita capella. Y havent fet oració
y, aprés, les degudes cortesies als senyors deputats, se assentaren ab dos banchs cuberts de dol
que.y havia a la mà dreta de dits senyors deputats, més prop del altar, apartats dels banchs de
dits ssenyors deputats cerca de dos pams, o més,
com és acostumat.
Y al cap de un quart, vingué en la present casa lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte, lochtinent y capità general. Lo
qual vingué ab cotxo, endolat, ab gramalla y caperó y capcubert, acompanyat de molts cavallers, axí cathalans com francesos. Al qual, hisqueren a rèbrer los senyors ddputats y oÿdors,
tots endolats, al cap de la escala de la present
casa, ab los porters y masses devant, y precehint
les degudes y acostumades cortesies, lo acompanayaren fins en la dita capella, hont hi havia
una cadira a son estrado, tot de dol, en lo loch
que.s acostumat tenir los lochtinents de sa magestat en dita capella, ço és, en la part del evangeli. Y havent fet la deguda reverència y acato al
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altar y saludar als dits senyors deputats y oÿdors
y als dits senyors consellers y demés, se assentà
en la dita cadira. Y los dits senyors deputats y
oÿdors, despedint-se ab molta cortesia y respecte degut, se’n anaren en lo dit son banch y se assentaren quiscú d’ells per son orde. Ço és, lo
senyor deputat ecclesiàstich, lo dit senyor conseller en capa, estant a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich lo dit senyor conseller en cap,
// 513r // y los demés per son orde. De tal manera, que lo senyor conseller sisè estava més prop
del altar y als banchs que estaven junt a sa excel·lència. Ço és, al cap del banch més prop de
sa excel·lència seya lo noble don Pedro Aymerich Cruÿlles y de Santapau, com a protector del
bras militar, vestit de negre. Y aprés, consequutivament, seyan molts cavallers, axí cathalans
com francesos, vestits de negre.
Y encontinent, se comensà la missa, la qual digué lo doctor Hirònym Roig, sacristà major y
canonge de la Seu de Barcelona, ab molta
cantòria y música. Y predicà lo pare mestre fra
Batista Ceres, del orde de la Santíssima Trinitat
dels pares calsats. Adverteix-se que no.y hagué
offertori, però quant se volgué alsar Déu se
donà a dit senyor virrey un ciri gros de cera
blanca y als senyors consellers y deputats y al(s)
demés de dita capella un ciri més petit de cera,
també de cera blanca. Y alsat Nostre Senyor, los
verguers los anaren cobrant.
La capella estava disposada ab la forma següent,
ço és, lo altar major ab son dosser de vellut negre, ab les armes del General en lo mig y en los
costats, y lo presbiteri o frontispici de dita capella estava tot guarnit y endolat ab bayeta, y los
ciris y atxes que cremaven en dit altar eran de
cera groga. Y en dita capella, devant la porta, hi
havia un túmol molt gran ab grades, cubert de
bayeta negra, y per totas las gradas havian posats molt(s) siris que cremaven. Y baix tot, rodat
de moltas atxes, tot de cera groga, que entre ciris y atxes eren més // 513v // de tres-cents. Y sobre lo dit túmol, estava lo túmol ordinari de
morts, cubert de un dosser de vellut negre, ab
galó de or per lo entorn, y sobre d’ell uns coxins
de vellut morat, ab floch d’or y seda morada. Y
sobre d’ells una corona de rey, un setro y una
espasa y una palma.
Y acabat lo dit offici, alsant-se sa excel·lència,
los dits senyors deputats y oÿdors, ab acompanyament dels dits magnífich assessor, advocat fiscal, deffendor, officials mestres y molts altres officials, anant los dits tres porters devant ab les
dites mases, acompanyaren a sa excel·lència fins
al cap de la escala, tots ab gramalles, caperons y
a. a continuació ratllat y los demés.
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La qual crida comensà a les vuit de la matinada,
en la entrada de la Deputació, y aprés, a les deu
horas, que acabà, tornà a cridar altra vegada
dins dita entrada.

capcuberts, y també sa excel·lència, hont se despediren de sa excel·lència ab la deguda cortesia
y serimònia acostumades. Y dits senyors deputats y oÿdors se’n tornaren en la dita capella y,
arribats en ella, se assentaren. Y encontinent, los
dits senyors consellers se alsaren y, fent les degudes cortesies a dits senyors deputats y oÿdors,
se’n anaren acompanyats de dits senyors assessors, advocat fiscal, defenedor, officials mestres
y dels demés officials del General, anant dits
magnífichs assessor y advocat fiscal al mig de
dits senyors consellers quint y sisè, de la mateixa
manera ab què eran estats rebuts. Los quals, foren acompanayats fins al cap de la escala, hont
se despediren de dits senyors consellers, precehint molt grans cortesias. Y dits officials se’n
tornaren en dita capella, donant ra[...] a dits
senyors deputats de dit acompanyament. Y encontinent, ses senyories se alsaren y se’n anaren
en la sala del consistori, ab la mateixa forma y
acompanyament que eren exits, y aprés cada hu
se’n anà en sa casa ab lo mateix // 514r // acompanyament y forma ab què.y eren vinguts.
Antes de comensar lo dit offici, ço és, desde les
quatre horas de la matinada fins a les nou horas,
totes les parròchies y monastirs y convents de la
present ciutat, uns aprés altres, vingueren ab ses
creus, en forma de professó, a fer absolta general en dita capella gran, davant dit túmol. Y axí
mateix, se continuà tot aquest matí, des de la
quatre horas fins a migdie, la celebració de les
misses en tots los altars aparellats en la present
casa per dit effecte, per tots los sacerdots y religiosos de les parròchies y convents, com los dos
dies antecedents del divendres y dissabte proppassats, ço és, tantas missas com s’i pogueren
dir. Tocaren tot lo matí, fins a migdie, totes les
campanes de totas las parròchias ya monastirs de
la present ciutat, de orde de ses senyories. E finalment, lo home de la campaneta de les ànimes, de orde de ses senyories, cridà, anant a cavall, acompanyat de dos altres hòmens, tots a
cavall, ab ses gramalles, caperons, goldrupas y
capcuberts. Lo hu dels quals era Glaudi Branco,
qui serveix al regent los comptes, qui anave per
compte del General, ab gramalla y caparó, que
lo General li havia donat, que eran sis canas,
anant en lo mig. Y los demés les duyen llogades.
Y lo de la campaneta cridà per la present ciutat
ab la forma següent:

En aquest mateix die, a les dos de la tarda, partiren de la present casa ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, vestits de
dol y ab les masses endolades, acompanyats dels
officials del General, tots vestits de negre. Anaren ab cotxos en casa de sa excel·lència, que.ls
havia anat a cercar. Y arribats a son palàcio, entraren en la sala gran de aquell, hont trobaren a
sa excel·lència debaix de un dosser de dol que.y
havia en dita sala, y fent les degudes cortesies, sa
excel·lència se assentà en una cadira y los demés
senyors consistorials cada hu en sa cadira, que ja
estaven aparellades. Y assentats, sa excel·lència
signà se retirassen tots los que eran en dita sala,
y parlà a ses senyories, ab molt gran demonstració de voluntat y espay de més de un quart, cosas molt convenients a la província. Y aprés se
alsà sa excel·lència y ses senyories, y ab molt
gran alegria y ab la rissa en la cara se despediren,
y se’n tornaren en la present casa ab la mateixa
forma y acompanyament ab què.y eren anats.
515r

«Devots christians y christianes: Los senyors deputats // 514v // los pregan que digan un Pater
nostre y una Ave Maria per la ànima de la santa,
cristianíssima y real magestat del rey Luýs XIII,
nostre senyor, que és passat de esta vida en l’altre de Déu, sia (al) Cel».
a. a continuació un mot ratllat.
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Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories manaren convidar per los verguers de la present
casa les persones dels tres estaments següents.
Ço és: per los estament ecclesiàstich los senyors
abat de Sanct Miquel de Cuxà, don Miquel
Sala, infermer y canonge de la Seu de Tarragona; lo doctor Francesch Tavarner, canonge de
Barcelona; fra don Francesch de Miquel, del hàbit de Sant Joan; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich. Per lo estament militar los senyors
don Pedro de Aymerich, Hierònym de Gàver,
Francesch Xammar, Francesch Puigjaner, Sebastià de Miralles. Per lo estament real los senyors Agustí Pexau, Joseph Móra, Galceran Nabot, Joseph Massana, Francesch Marí. Als
quals, junts en consistori y assentats ab ses cadires de vaqueta // 515v // vermella, los fonch proposat, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
com havia dies que en esta ciutat era arribat lo
senyor de Argenson, y que en lur companyia era
vingut lo senyor de la Barchera, lo qual venia,
per orde de sa magestat, a occupar lo puesto
que té en commisió, per la absència que ha de
fer lo senyor de Argenson de aquest Principat. Y
que desijava lo concistori le aconsellassen quin
lloch poria donar a dit senyor de la Barchera
quant hagués de tractar ab lo consistori alguns
negocis, confiant que, ab lo parer y consell de
ses mercès, se pendria acertada resolució. E feta
dita proposició, se anà conferint y tractant dit
negoci, y no obstant estigueren junts cerca de
una hora batent la matèria, no s’i prengué per
ara resolució alguna.

Dijous, a XXV. En aquest die, vingueren en la
present casa los senyors consellers, en forma de
ciutat, per a tenir conferència ab ses senyories
per negocis y affers de la província.
516r

Dissabte, a XXVII. En aquest die ses senyories
ajuntaren les persones que ajuntaren a 23 del
corrent per a tractar del assiento que lo consistori poria donar al senyor de la Barchera quant
vingués en consistori.

Juliol MDCXXXXIII
Dimecres, al primer. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories mossèn Francesch
Jospeh Fontana, síndich de la present ciutat, lo
qual venia de part dels molt il·lustres senyors
consellers a fer-los a saber com lo savi Consell
de Cent, tingut lo die de aÿr, havia resolt enviar
a donar lo pèsame de la mort de la magestat del
rey Lluís 13, pare y senyor de tots, de perpètua
recordació y memòria, que Déu tinga en la sua
santa glòria, a las magestats del rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora, que Déu guart, y
juntament lo perabé a sa magestat de la successió a estos regnes, y que havia anomenat mossèn
Hierònym de Gàver, donsell, en Barcelona domiciliat.
E ses senyories respongueren a dit síndich que
estimaven molt a dits senyors consellers la
mercè y honra los feyen en donar-los rahó de la
bona y tan acertada resolució presa per dit savi
Consell de Cent.
517r

En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
convocaren y ajuntaren las personas que.s nomenaren en la junta tinguda a 24 del passat, y
continuada en lo present dietari. Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, los fonch
proposat com, lo die present, los senyors consellers los havian fet a saber que lo savi Consell de
Cent havia resolt enviar un embaxador en la
cort de París per a donar lo pèsame, per part de
la ciutat, de la mort del rey Luýs 13, nostre senyor, y juntament, lo perabé a sa magestat de la
successió a estos regnes. Y que, axí, se servissen
aconsellar-los lo que devia fer lo present consistori en cosa que tant interessa la reputació de
aquest Principat. Lo qual fet, oÿt y entès per
dits senyors, fonch per tots resolt que devian ses
senyories convocar los brassos y, en ells, donar
rahó del sobredit, dels quals podran ses senyories millor pèndrer consell del que se haurà de
fer.
Dijous, a II. En aquest die, en la matinada, ses
senyories tingueren junta de brassos, en los
quals entrevingueren les persones dels tres estaments devall scrites. Ço és, per lo estament ec1335

clesiàstich los senyors fra don Francisco Monpalau, elect abat de Banyoles; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich. Per lo estament militar,
los senyors don Pedro Aymerich, protector del
bras militar, // 517v // don Aleix Semmenat, don
Phelip Roger, Francesch Xammar, Phelip de
Boxadors, don Francisco Vilalba, don Pedro
Desbosch, Anton Descallar y Rosset, Francesch
Puigjaner, don Joan de Peguera, don Ambròs
Gallart, don Bernat Terré, don Antoni Cassador, don Joseph de Olmera, Phederich Desvalls, Luýs Llull de Boxadós. Per lo estament
real, los senyors conseller segon de la present
ciutat Diego Bisbe Vidal, Joseph Ximenis y de
Montredon, Agustí Dalmau, Francesch Sangenís, micer Barthomeu Soler, Joseph Móra, Bernat Valencas, Joseph Massana, mossèn Gismundo Boffill y Joseph Miquel Quintana. // 518r //
Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustres senyors: Los senyors consellers
de la present ciutat nos feren a saber lo die de
aÿr com lo savi consell de Cent, als trenta del
passat, havia deliberat enviar embaxador al rey,
nostre senyor, y a la reyna, nostra senyora, que
Déu guarde, per a donar-los lo pèsame de la
mort de la magestat christianíssima de Luýs
XIII, rey y senyor nostre, que Déu tinga en lo
Cel, y també per donar lo perabé a sa magestat
de Luys XIIII, senyor nostre, que Déu guarde,
de la nova successió en lo regne. Per lo que, fent
aÿr una junta de persones dels tres estaments,
tractaren si serà bé que per part del Principat se
enviàs a sas magestats altre embaxador per los
mateixos effectes, y se resolgué se proposàs en
brassos. Y axí, havem convocat a vostra senyoria
per a què nos aconsellen si devem enviar embaxador a sas magestats, en nom y per part del
Principat, per los mateixos effectes y fins la ciutat lo envie, que ab lo consell tant prudent de
vostra senyoria acertarem al servey de Déu, de
sa magestat y beneffici del Principat».
E legida la dita proposició per lo scrivà major
del General, en presència de dits brassos, encontinent, lo dit conseller segon prengué còpia
de dita proposició y se’n anà en casa de la ciutat
a consultar aquella ab los demés senyors consellers, sos companys. Y al cap de una estona,
tornà en dita junta // 518v // de brassos y aportà
son vot en scrits, lo qual fonch llegit en presència de dits brassos. Y encontinent, tots los dits
senyors de dita junta, votaren quiscú d’ells per
son orde, ab molta maduresa y concideració, y
aconsellaren a ses senyories que per los effectes
y causes contingudes en la proposició, sien servits ses senyories dels senyors deputats enviar un
embaxador al rey, nostre senyor, y a la reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, en conformi-
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tat del que, per los mateixos effectes y causes,
envia la present ciutat.
Dilluns, a VI. En aquest die, lo doctor en arts y
en medicina Jaumea // 520r // Castelló, ciutadà
de Barcelona, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories com mossèn Joseph de Urrea, racional del General y present casa de la Deputació,
està detingut de malaltia corporal, de la qual jau
en lo llit ab febra, ab perill de sa vida, y no és
possible poder acudir a la obligació de son offici. La qual relació ha feta mitgensant jurament
en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich.
Lo que ha dit saber per haver-lo visitat y visitarlo de present. Y manaren fos continuada en lo
present dietari.

sent dietari, que.s assí originalment cusida, signada de letra A.
524r

Dimecres, a VII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta del il·lustríssim
senyor príncep de Conde. La qual rebuda, manaren fos continuada en lo present dietari, y és
assí cusida, signada de letra A.
520v

En aquest die, en la matinada, ses senyories,
consistorialment, ab los porters y masses devant,
anaren, acompanyats dels officials de la present
casa, en casa de la present ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers de algunas cosas convenients al beneffici de la província.
Dilluns, a XIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, micer
Barthomeu Soler, scrivent ordinari del racional,
ha fet relació a ses senyories com mossèn Francesch Descallar y Surribes, sobrecullidor del
General de la part de llevant, ha comptat y pagat la tersa juliol, agost y setembre 1642. La
qual ha muntat, ço és, de dret ordinari mil noucentas trenta-sis lliures y quatre diners, exceptat
los llibres y diners de la vila de la Selva de Roses
y de la ciutat de Vich y sa col·lecta. Y dret de
guerra ha muntat mil cent quatre lliures, nou
sous y deu. Y de la mateixa manera, falten los llibres de la dita taula de la Selva de Rosesb, // 523r
// ciutat de Vich y sa col·lecta. La qual relació
manaren fos continuada en lo present dietari.
Presents per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notaris.
Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta del eminentíssim
y reverendíssim senyor cardenal Massarin de París, de quatorse de juny 1643. La qual rebuda,
manaren y ordenaren fosc continuada en lo prea. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2065.
b. a continuació dues actes i una carta, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs. 2065-2066.
c. a continuació repetit fos.
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Dijous, a XXIII. En aquest die, constituït(s) personalment los molt reverents senyors degà Pau
del Rosso y don Joachim Carbonell, canonges y
almoyners de la Iglésia de Barcelona, dins la
scrivania major y en presència del scrivà major
del General de Cathalunya y dels testimonis devall scrits, han dit y explicat que, ja.t sie que,
com almoyners predits y, en aquest nom, senyors de la vila de Sitges, haguessen donat orde
als balle y jurats de aquella que, en los casos de
alojaments de soldats en dita vila los posassen
també y alotjassen en la casa de Joseph Soler,
qui és tauler y col·lector del General en la mateixa vila, segons que ara, en los que.y ha, axí ho
havien fet, inseguint dit orde, com consta ab
acte rebut en poder de Miquel Gracia, notari,
residint en dita vila, als vint-y-hu del corrent
mes de juliol, com se veu assí cusit originalment
ab un altre, també, que fa al mateix propòsit,
signats de letras A, B.
Emperò, attès que dits senyors almoyners són
estats informats y cerciorats plenament que los
officials del General són exemps de semblants
alotjaments, y que lo dit orde no era estat donat
ab ànimo de voler contrafer a las prerrogatives o
privilegis de què gosan, y gosar deuen, los officials del General, per ço, y altrament, en conformitat de la offerta y paraula que és estada donada per ses mercès als senyors deputats sobre
aquest fet, en lur consistori, lo mateix die de
vuy, ab tenor del present acte, revoquen dits
senyors almoyners // 524v // en mà y poder del
scrivà major del dit General, com a pública persona, per los dits senyors deputats y tots altres
de qui sie interès, acceptant y stipulant y, juntament, volen haver per revocat totalment lo dit
orde que tenian donat en la rahó sobredita, offerint expressament que a cetero no.l donarian,
ni permetran ésser fet lo contrari del que és la
intenció del dit General y de sos officials. Ans
bé, manarian als dits balle y jurats que, encontinent, desalojen los soldats de la casa de dit Joseph Soler, y que en lo sdevenidor no li’n alogen de altres en ningun temps, per a què, axí, li
sien guardades ses prerrogatives y exempcions,
com a tal tauler y official del General.
De tot lo qual han requerit ne fos, com realment y de fet ne és estat, llevat lo present acte
per Joan Pau Bruniquer, scrivà major del dit
General. Presents en açò per testimonis lo doctor micer Luýs Ferrer y Hierònym Galí, notari,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, lo noble don Pedro de
Aymerich y de Cruÿlles, senyor de Rajadell, em-

baxador nomenat per lo General de Cathalunya
per anar a la cort de sa magestat christianíssima,
constituït personalment en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, y estant en presència
de ses senyories jurà a Déu, Nostre Senyor, y a
sos sancts quatre Evangelis, corporalment tocats, en mà y poder del senyor don Bernat de
Cardona, deputat ecclesiàstich, rebent y acceptant-lo // 525r // en nom y en presència del dit
consistori, que guardarà, observarà y cumplirà
las instruccions que per ses senyories li són estades donades y lliurades, despedides y registrades
en la forma acostumada, y refrendades per lo
scrivà major del dit General, ab lo segell de
aquell sagellades. Item que, axí mateix, guardarà, observarà y cumplirà tots y qualsevol òrdens o commissions que, per avant, se li donaran per sas senyorias, ab instruccions, o cartas o
altrament. Item que, durant sa embaxada, no negociarà ni demanarà ni impetrarà ni acceptarà,
per a si mateix ni per a altras personas algunas,
directa ni indirectament, gràcias ni mercès, ni
altres cosas de sas magestats ni de sos ministres,
ni de altres personas, si no és tenint per assò exprés orde o consentiment de ses senyories.
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Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories reberen en lur consistori una carta de don Gaston
de Borbon, germà de la magestat del rey Luýs
Tretse, senyor nostre, de immortal recordació y
memòria, de 2 de juny pròxim passat. La qual
manaren traduhir y, traduhida, continuar en lo
present dietari, que.s del tenor següent:
«Mos senyors: Lo sentiment que vosaltres me
haveu amostrat haver tingut de la mort del defunct rey, mon senyor y germà, és un effecte de
vostra affecció a sa persona y a son estat. Vosaltres ne haveu ja donat tant d’altres provas que
yo he ben cregut que pendreu molta part de
aquesta pèrdua, més com aquesta mateixa afecció y vostres serveys són estats tots conciderats
durant la vida de sa magestat. Jo vos puch assegurar que la continuació que.n esperan lo rey,
mon senyor, y la reyna no serà pas menos, y en
mon particular jo contribuhiré en fer-vos-nea //
527r // gosar totas las més favorables effectes
que vosaltres ne sabreu desijar, y vos faré parèixer com jo só, verdaderament, mà pròpria, vostre ben efficionat amich. Gaston.
A París, 22 de juny 1643».
En aquest mateix die, a las tres horas passat
migdie, lo consistori dels senyors deputats disgregat y tots los consistorials d’ell fora de la casa
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2067.
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de la Deputació, y desijant lo devallscrit fer acte
de renunciació del offici que.s mencionarà avall,
per ço, lo doctor en drets micer Joseph Rull, en
Barcelona populat, com a procurador de Antoni Joan Melies, retorsador, ciutadà de Barcelona, guarda del General en lo portal de Sanct Antoni, com consta ab acte rebut en poder de
mossèn Henrrich Coll, notari públich de Barcelona, lo die present y devall scrit, en dit nom,
constituït personalment devant los senyors Hierònym Pastor, doctor en drets, ciutadà honrat
de Leyda, deputat real, y davant lo senyor doctor Francesch Gerona, canonge de la santa Iglésia de Leyda, oÿdor ecclesiàstich, personalment
trobats a las tres horas passat migdie dins la casa
de mossèn Hierònym Alberch, prevere, situada
en la devallada de Sancta Eulària, ha notificat a
ses senyories com lo dit Antoni Joan Melies,
son principal, està desganat en lo llit. Y per consegüent, attès que lo dit lur offici de guarda del
portal de Sanct Antoni és dels antichs y dels
que.s poden vèndrer y alienar, renunciava lo dit
offici en mà y poder de ses senyories, en favor
de Francesch Melies, fill // 527v // de dit son
principal. Suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit
offici en favor de dit Francesch Melies, que dit
son principal ho rebrà de la mà de ses senyories
a singular favor y mercè.
Y los dits senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich sobreanomenats respongueren que admetien la dita renunciació, si y en quant podien y
per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents en açò per testimonis don Luys Copons,
degà de la Seu de Gerona, y Francesch Pomadera, notari, ciutadà de Barcelona.
E poch aprés y quasi encontinent, sens divertirse en altres actes, continuant lo que desobre és
comensat y proseguint aquell, lo dit micer Joseph Rull, en dit nom, constituït personalment
devant lo doctor micer Joseph Ferrer, oÿdor
real, personalment trobat en lo portal de la present casa de la Deputació y devant lo senyor
Joan de Amigant, oÿdor militar, trobat personalment en sa casa, situada en lo carrer del Regomí, y devant lo senyor don Bernat de Cardona, ardiaca major y canonge de la santa Iglésia
de Gerona, deputat ecclesiàstich, en lo nom sobredit ha notificat dit micer Joseph Rull tot lo
que dalt està continuat y, juntament, ha renunciat en mà y poder de cada hu de ses senyories,
successivament, lo daltdit offici en favor del sobreanomenat Francesch Melies, de la mateixa
manera y conforme està largament tocat ab laa
notificació y renunciació en rahó de aquell feta,
en primer lloch devant los dits senyors deputats
a. a continuació ratllat informació.
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real y oÿdor ecclesiàstich, com desobre està
continuat.

nis Sebastià Hugo, peller, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.

E los dits senyors oÿdors real y militar y senyor
// 528r // deputata ecclesiàstich sobrenomenats,
cada hu de per si y en son acte respectivament,
respongueren a ditas cosas de la mateixa manera
que los daltdits senyors deputats real (y) oÿdor
ecclesiàstich, ço és, que admetian la dita renunciació, si y en quant per capítols de Cort o, altrament, de dret se dega admètrer o sie admitible. Presents en açò per testimonis és a saber,
quant al acte de dit senyor oÿdor real, mossèn
Joan de Claret, senyor de Cruÿlles, donsell, en
Barcelona domiciliat, y mossèn Balthezar Càrser, ciutadà honrat de Barcelona. Y quant al acte
del senyor deputat ecclesiàstich, Jaume Misser y
Joseph Bover, de la família de dit senyor deputat ecclesiàstich.

Agost MDCXXXXIII
Dissabte, al primer. En aquest die lo magnífich
Juseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, present en lo consistori de
ses senyories, ha fet relació com Onoffre Massanes, mercader, sobrecullidor del General de la
part de ponent, ha comptat y pagat la teerça
abril, maig y juny 1642, axí dret ordinari y de
guerra, exceptat los llibres de la vila de Escaló y
Viella. La qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris.
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Dimars, a XXVIII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories los
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat en forma de ciutat, los quals foren rebuts
ab la forma acostumada. Y tingueren conferència ab ses senyories per algunas cosas concernents lo beneffici públich de la província.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories,
en la tarda, anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels // 528v //
officials del General, en casa de la ciutat, per a
tenir conferència ab los senyors consellers per
alguns negocis y affers del Principat.
Divendres, a XXXI. En aquest die lo senyor Rafel
Joan Cellerès, notari públich de Barcelona, com
a procurador ab bastant poder, per les coses devall scrites, de Hierònym Oliver, negociant, ciutadà de Barcelona, una de las guardas ordinàrias
del General en la taula de la present ciutat, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Ramon Balle, notari públich de Barcelona, a
vint del present y corrent mes de juliol, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinari del General, que dit son principal obté, en mà y poder de ses senyories, en favor de Jaume Vidal, apothecari, ciutadà de Barcelona. Suplicant a ses senyories fossen servits,
que attès dit offici és dels antichs y dels que es
poden vèndrer y alienar, admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit //
529r // Jaume Vidal, que dit son principal ho
rebrà de ses senyories a singular mercè. E ses
senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de
Cort los era lícit y permès. Presents per testimoa. a continuació ratllat real.
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Dimecres, a V. En aquest die lo noble fra don
Francesch de Miquel, del orde y religió de Sanct
Joan de Hierusalem, comanador de Sisterris y
Siscar y recibidor de dita religió en aquest principat de Cathalunya, embaxador nomenat per
lo General de Cathalunya per anar a la cort de sa
magestat christianíssima, constituït personalment en lo consistori dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes de dit General, y
estant en presència de ses senyories, jurà a Déu,
Nostre Senyor, y a sos sancts // 530r // quatre
Evangelis, corporalment tocats, en mà y poder
del senyor don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich, rebent y acceptant-lo en nom y en
presència del dit consistori, que guardarà, observarà y cumplirà las instruccions que, per ses
senyories, li són estades donades y liurades, despedides y registrades en la forma acostumada, y
referendadas per lo scrivà major del dit General
y ab lo sagell de aquell sagellades.
Item que, axí mateix, guardarà, observarà y
cumplirà tots y qualsevols òrdens o commissions que, per avant, se li donaran per sas senyorias ab instruccions o cartas o altrament. Item
que durant sa embaxada no negociarà ni demanarà ni impetrarà ni acceptarà, per a si mateix ni
per a altras personas algunas, directa ni indirectament, gràcias ni mercès ni altras cosas de sas
magestats ni de sos ministres ni de altras personas, si no és tenint per açò exprés orde o consentiment de sas senyorias.
Divendres, a VII. En aquest die, a la matinada,
Monyuhic senyalà armada // 530v // de vaxells de
la part de levant, y fonch la de nostre rey y senyor, general de la qual era lo excel·lentíssim senyor marquès de Bressè. Consistia dita armada de
vint-y-vuit vaxells rodons. Hisqueren a rèbrer-lo
las nou galeras que, mesos ha, estaven en lo moll
de la present ciutat. Causà molt gran alegria als
cathalans, perquè deyen molts no vindria.

Dissabte, a VIII. En aquest die, tocada la una
hora passat migdie, partiren des del moll de la
present ciutat los senyors Francesch Puigjaner,
donsell, Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, embaxadors per ses senyories
anomenats per anar a donar la benvinguda y norabona al excel·lentíssim senyor marquès de
Bresè, general de la armada de sa magestat, que
Déu guarde. Lo qual era arribat lo die de aÿr,
com dit és. Los quals embarcaren ab una faluga,
ab son tandarol de vajeta negra y de vellut morat, acompanyats de molts officials del General.
Y los síndichs del General anant en altra faluga
devant, acompanyats de officials. Lo qual,
arribà fins devant lo loch dit la Granota, hont
estava lo capità real, un tros a la mar. Y pujat
que fonch dalt, demanà licència per a parlar ab
sa excel·lència, la qual obtingué. Encontinent li
donà avís com los embaxadors del Principat venian a visitar a sa excel·lència, al que sa
excel·lència respongué que, de molt bona gana,
// 531r // arribassen. Al que, encontinent, dit
síndich, donà avís a dits senyors embaxadors.
Los quals, en lo punt, abordaren a dita capitana.
Y pujaren tots los officials devant y aprés dits
senyors embaxadors, los quals foren rebuts per
molts capitans ab molta cortesia.
Y pujats tots dalt, hisqué dit excel·lentíssim senyor marquès de la popa de dita capitana a rèbrer dits senyors embaxadors y, ab grandíssima
demonstració de voluntat, se’ls posà a mà dreta,
y ab esta forma se’n entraren dins la popa, volent que dits embaxadors entrassen primers. Y
entrats dins, se assentaren ab sos taburets, y precehint molt grans cortesies, dit senyor Puigjaner donà, de part de ses senyories y de tot lo
Principat, la benvinguda a dit excel·lentíssim
senyor marquès, representant-li la alegria y contento que ses senyories y tot lo Principat havia
tingut de sa vinguda, representant-li lo desig
tant gran ab què.l estaven aguardant, y que ab
molta salut y vida pogués assistir a estas costas.
Y que ses senyories y tot lo Principat se offerian
a servir a sa excel·lència en tot lo que fos de son
gust y servey, y altras paraulas de molts cumpliments, que dit senyor Puigjaner li sabé molt
ben dir. Al que sa excel·lència respongué que
estimava molt a ses senyories y al Principat la
mercè y honra li feyen, y que li pesava molt no
ser pogut venir més prest, y que ell estaria aquí,
aguardant las costas de aquest Principat, ab
molta voluntat y ab lo cuydado que son rey y
senyor li havia manat, no perdent punt en servir
al Principat.
Y aprés, trevaren algun rato de conversació, per
espay de cerca de un quart, y aprés se alsaren. Y
sa excel·lència acompanyà a dits senyors embaxadors fins que foren en la escala de // 531v // dit
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vaxell, hont se despediren ab molt gran alegria y
contento de sa excel·lència. Y a la que dits senyors embaxadors foren dins la faluga, dita capitana disparà tres pesses assaludant a dits embaxadors. Y se’n tornaren en la present ciutat,
hi.n feren relació a ses senyories en lur consistori. Y manaren ses senyories que la present relació fos continuada en lo present dietari.
Diumenge, a VIIII. En aquest die, a la matinada,
Monyuhic assenyalà armada de vaxells de la part
de ponent. Y no obstant que lo excel·lentíssim
senyor marquès de Bressè, general de la armada
naval, estava aguardant, de dia en dia, la armada
de vaxells de nostro rey y senyor, que havia de
venir de la part de ponent per a ajuntar-se ab la
sua armada, manà a las nou galeras que.s trobaven en lo moll de la present ciutat que remolcassen vuit vaxells, y que hisquessen a regonèxer
quins vaxells eran los que venian. Y posats a la
mar, foren de castellans, que eran los quatre de
alto bordo, una pol·laca y una satgetia, que anaven a Roses carregats de provisions y altres municions de guerra. Y per haver-hi poch vent, los
nostres arribaren a xocar ab ells, que devian ser
las sis horas de la tarda, hont comensaren a pelear. Y dins hora y mitja, foren rendits sis vaxells,
segons que havant se dirà.
En aquest mateix die, arribaren en lo consistori
de ses senyories, cerca de las deu horas de la matinada, quatre capitans francesos de part del excel·lentíssim senyor marquès de Bressè. Venian
// 532r // a visitar a ses senyories. Los quals, estigueren assentats ab sas cadiras vermellas, y fetas
las cortesias acostumades, explicaren a ses senyories com lo excel·lentíssim senyor marquès
de Bresè los havia ordenat vinguessen a visitar a
ses senyories, estimant-los la mercè y honra que
ses senyories li havian feta en enviar-lo a visitar,
lo die de aÿr, per medi de lurs embaxadors, del
que sa excel·lència estava molt agrahidíssim a
ses senyories y molt prompte y aparellat a servirlos en tot quant fos del gust y servey de ses senyories. Als quals, ses senyories respongueren,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, que estimaven molt a sa excel·lència la honra y mercè
los feya, y que ells estaven molt promptes y aparellats a servir a sa excel·lència en tot lo que sia
de son gust y servey. Y aprés se alsaren, y foren
acompanyats per los officials de la present casa
fins al cap de la escala dela present casa, hont se
despediren ab molta cortesia de dits quatre capitans.
En aquest mateix die, ses senyories, entre las
duas y tres horas passat migdie, havent tingut
notícia que lo excel·lentíssim marquès de
Bressè, general de la armada naval de sa magestat, havia desembarcat y estava en casa del se-
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nyor virrey, partiren consistorialment, ab los
porters y masses devant, ab cotxos, acompanyats dels officials del General, per a casa dit senyor virrey. Y arribats en presència de dit excellentíssim senyor marquès, li donaren la benvinguda a esta província, representant-li la alegria y
contento que ses senyories y tot lo Principat ha
tingut de sa vinguda, offerint-se-li en tot lo que
fos de son gust y servey, que ses senyories, en
nom de la província, acudirian ab molta voluntat. Y encontinent, se despediren de sa excellència, y ab lo mateix acompanyament tornaren
en la present casa.
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Dilluns, a X. En aquest die, en la matinada, tornaren las nou galeras y vuit vaxells que lo die de
aÿr, en la matinada, hisqueren per regonèxer los
vaxells que Monyuïc senyalava. Y aportaren
quatre vaxells de alto bordo, una pollaca y una
barca, y altra que.n havian posat a fons. Los tres
vaxells rodons eran de la esquadra de Unquerque, ab moltas pessas de bronso, pressa de gran
valor, que, segons relació de alguns cabos, valia
dita presa cerca de un milió. Déu nos dexe gosar
dita presa ab molta salut y vida, hi.ns dexe tràurer los enemichs castellans de les plasses de Cathalunya, com de sa divina bondat confiam.
Dimars, a XI. En aquest die, en la matinada, tocats ja dos quarts per las nou horas, estant lo
consistori dels senyors deputats disgregat per
no ser encara hora per a juntar-se, y desijant lo
devall scrit fer acte de renunciació del offici
que.s mencionarà avall, per ço, lo honorable Joseph Monfages, passamaner, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Alfonso Monfages,
mercader de la ciutat de Leyda, altre dels taulers, cullidors, receptors y guardes del General
de la dita ciutat de Leyda, com conste ab acte
rebut, en poder de Joseph Algueró, notari públich de dita ciutat de Leyda, a vuit de agost
pròxim passat, en dit nom, constituït personalment devant lo senyor // 533r // Hierònym Pastor, doctor en drets, ciutadà honrat de Leyda,
deputat real, personalment trobat, als tres
quarts tocats per les nou horas de dita matinada, dins la casa del palau del rey, hont habita dit
senyor deputat, ha notificat a sa senyoria com lo
dit Alfonso Monfages, son principal, està desganat en lo lit y, per consegüent, attès que lo dit
lur offici de altre dels taulers, cullidors y guardas
del General és dels antichs y dels que.s poden
vèndrer y alienar, renunciava lo dit offici, en mà
y poder de sa senyoria, en favor de ell dit Joseph
Monfages. Suplicant a sa senyoria fos servit
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de ell dit Joseph Monfages, que dit son
principal ho rebrà a singular favor y mercè de sa
senyoria.
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Lo qual senyor deputat repongué que admetia
la dita renunciació, ab què dit Alfonso Monfages fos viu en aquell punt, que eren los tres
quarts tocats per les nou, si y en quant podia y
per capítols de Cort li era lícit y permès. Presents
en açò per testimonis mossèn Onoffre Aguiló,
ciutadà honrat de Leyda, Pere Puig, criat de dit
senyor deputat real, y Miquel Marquès, notari,
lo qual, com a substitut del scrivà major del dit
General, entrevengué en ditas cosas.
E poch aprés y cassi encontinent, sens detenirse en altres actes, continuant lo que desobre és
comensat y prosseguint aquell, lo daltdit honorable Joseph Monfages, en dit nom, constituït
personalment devant lo doctor don Bernat de
Cardona, deputat ecclesiàstich, trobat dins dita
casa del palau del rey, hont fa sa habitació, y devant del senyor Joan de Amigant, oÿdor militar,
trobat personalment en sa casa, situada en lo carrer del Regomí, y devant los senyors lo doctor
Francesch Gerona, oÿdor ecclesiàstich, y del
doctor Joseph Ferrer, oÿdor real, trobats personalment devant la // 533v // capella petita de
sanct Jordi, que és dins la present casa de la Deputació, als quals, en lo nom sobredit, ha notificat dit Joseph Monfages tot lo que dalt està
continuat. Y juntament, ha renunciat, en mà y
poder de cada hu de ses senyories successivament, lo daltdit offici en favor de ell dit Joseph
Monfages, de la mateixa manera y conforme
està llargament tocat ab la notificació y renunciació, en rahó de aquell feta, en primer loch,
davant lo senyor deputat real, com desobre està
contingut.
E los dits senyors deputats ecclesiàstich, oÿdor
ecclesiàstich y oÿdor real, cada hu de per si y en
son acte respectivament, respongueren a ditas
cosas de la mateixa manera que havian respost
lo sobredit senyor deputat real, ço és, que admetian la dita renunciació, ab què lo dit Alfonso
Monfages fos viu en aquell punt, que encara no
havia tocat un quart per las deu, y altrament, si y
en quant podian y per capítols de Cort los era lícit y permès. Y dit senyor oÿdor militar respongué que, constant que dit Alfonso Monfages no
degués res y que en aquell punt, que són tres
quarts tocats per les nou, no sia mort, està
prompte a fer lo que sia de justícia. Presents en
açò per testimonis, ço és, quant al acte de dit
senyor deputat ecclesiàstich, Joseph Bover y
Pere Usach, criats de dit senyor deputat ecclesiàstich. Y quant al acte de dit senyor oÿdor militar, Bonaventura Closa, studiant en lleys, y Sebastià Pellisser, criat de dit senyor oÿdor militar.
Y quant al acte dels dits senyors oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real, mossèn Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, y Onoffre
Coromines, mercader, ciutadans de Barcelona.

534r

En aquest mateix die, ses senyories foren enviats
a cercar per lo excel·lentíssim senyor lochtinent
general de sa magestat. Los quals, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, anaren en
lo palacio de sa excel·lència. Y constituïts personalment en son palàcio, entre las deu y onse horas de la matinada, sa excel·lència los digué de
paraula, y donà còpia de la carta que havia rebuda de sa magestat y, juntament, los donà y liurà
originalment las cartas del rey y reyna, nostres
senyors, per a ses senyories, que, en effecte,
contenian lo que ab ellas és de vèurer, segons
estan assí originalment cusidas, signades de lletras A, B. Ab les quals, també hi són las còpias
de les cartes de ses magestats a la ciutat de Barcelona, per al mateix fi, que, en substància, és
significar ésser de importància que aquest Principat y dita ciutat enviassen un subjecte cèlebre,
ben instruït y, igualment, ben affecte a las cosas
y justícia de aquesta província per a què assistís
als embaxadors del rey, nostre senyor, en la junta que.s té en Alemanya sobre lo tracte de les
paus generals, a effecte que, ab aquest medi, pugan dits embaxadors tenir majors notícias y donar-las allà en justificació del dret y reputació de
aquest Principat.
E ses senyories, estimant la mercè y favor que en
açò, evidentment, rebian de ses magestats y,
juntament, de sa excel·lència, li respongueren
que tractarian la matèria ab persones de gravedat, segons ella la tenia, y que, juntament, resoldrien, a tota satisfacció de sa magestat y de sa
excel·lència y de aquest Principat, segons la possibilitat y obligació de sos officis // 534v // los
donarian loch, com en totas occasions ho tenen
tant verificat. Y així se despediren de sa excellència.
«De part del rey.
Charíssims y ben amats: Lo testimoni que havem donat de nostra afició per mantenir y conservar debaix nostra obediència nostros bons
vassalls del nostre principat de Cathalunya, és
tant poderós que no.y ha persona alguna que
puga duptar que, en la negociació que.s prepara
per la pau general de tota la cristiandat, no tingam lo mateix cuydado d’ells que de tots los altres vassalls nostres, més com és negoci tant important y, per lo qual, los enemichs no faltaran
de emplear tot lo que la subtilessa los podrà ensenyar, quant no fos per altre designe que voler
culpar la subjecció voluntària de esta nostra
província a nostra obediència.
Havem judicat, ab lo parer de la reyna regent,
nostra mare y senyora, que seria molt al propòsit que.ns enviasseu un home molt intel·ligent y
1341

fel, ben instruït de les leys y costums y història
del paýs, ab tots los memorials y informacions
que se li podran donar, per donar lum a nostres
embaxadors, que enviarem a Monster en la junta general de las personas que tindran lo ple poder dels prínceps interessats en la mateixa pau,
per a defensar ab rahons y títols, també com per
les armas, la rehunió de Cathalunya a esta Corona. Lo que havem volgut fer-vos a saber per estas cartas, y dir-vos que tindrem aquest que eligiau lo més prest que serà possible, una persona
capàs de aquest empleo, per què.l pugam enviar, seguint nostres embaxadors o un d’ells, per
a donar-losa // 538r // los memorials y títols
aportarà, y tràurer d’ell totas las informacions
que.ls podran servir en esta occasió, remetentnos, en lo demés que poriam ajustar a esta carta,
a nostre molt car y ben amat cusí lo mariscal de
la Motte. No farem la present més larga que per
a pregar a Déu que.us tinga, charíssims y ben
amats, en sa sancta guarda. París, a 15 de juliol
1643. Louis. Le Tellier».
«De part de la reyna regenta.
Charíssims y ben amats: Lo desig singular que
tenim de conservar los pobles de Cathalunya y
los comtats junts, units perpètuament a esta
Corona, nos han fet judicar que serà molt a
propòsit que envieu assí persona intel·ligent y
ben informada de tot lo que pot provar la justícia de la submissió de Cathalunya a la obediència del rey, nostre molt honrat senyor y fill, per
enviar-lo, seguint sos embaxadors, per la pau a
Monster, per a donar los memorials, títols y rahons que.s poden trobar per est effecte. Tindreu, donchs, de elegir una persona capàs d’este
empleo y fer-lo ben instruir de tot lo que pot
servir en aquesta occasió, enviant-lo lo més
prest per assí per a què puga partir ab los mateixos embaxadors, un d’ells de assí, per anar al
mateix loch de Monster. Y remetent-nos al que
veureu sobre allò per las cartas del rey, nostre
senyor y fill, y al que nostre molt car y ben amat
cusí lo mariscal // 538v // de la Motte, vos farà a
saber més particularment de sa part y de la nostra, no.us farem la present més larga que per
pregar a Déu que.us tinga, molt cars y ben
amats, en sa sancta guarda. Scrita en París, a 15
de juliol 1643. Anna. Le Tallier».
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
lo consistori de ses senyories los molt il·lustres
senyors consellers en forma de ciutat, los quals
foren rebuts ab la forma acostumada. Y estigueren junts un bon rato, tractant de algunas cosas
convenients al beneffici de la província.
a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2067-2068.

[ 1643 ]

[ 1643 ]

En aquest mateix die, aprés que dits senyors
consellers se’n foren anats, encontinent, ses
senyories feren nominació de divuit persones
dels tres estaments per a tractar y conferir la
matèria que sas magestats deyen ab ses reals cartas. Ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Joachim Carbonell, lo doctor Francesch Tavarner, canonges de la Seu de
Barcelona; don Miquel Sala, infermer de Tarragona; lo doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de Lleyda; lo doctor Diego Palau,
canonge de Vich; lo doctor Pere Coderch, canonge de la Seu de Gerona. // 539r // Per lo estament militar los senyors Domingo Moradell,
Francesch Puigjaner, Sebastià de Miralles, Francesch Xammar, don Anton Cassador, don Ramon Copons. Per lo estament real los senyors
Agustí Pexau, Galceran Nabot, Joseph Miquel
Quintana, Balthezar Càrser, Joseph Massana,
micer Batista Ruffes, de la ciutat de Leyda. Los
quals foren convidats, de orde de ses senyories,
per lo endemà, a les nou horas de la matinada,
per los porters ordinaris de la present casa.
Dimecres, a XII. En aquest die, a les nou hores
de la matinada, ses senyories juntaren les demuntdites persones dels tres estaments. Las
quals juntas en consistori, ses senyories manaren al scrivà major llegir las cartas de sas magestats y, legides, fonch resolt que ses senyories
juntassen los tres estaments per la tarda, proposant ditas cartas a dits brassos perquè, ab lo bon
parer y madur consell // 539v // de aquells, se
puga pèndrer una bona y acertada resolució.
En aquest mateix die, en la matinada, los senyors consellers feren a saber a ses senyories dels
senyors deputats, per medi de lur síndich, la resolució que lo savi Consell de Cent havia presa
lo die de aÿr. La qual manaren fos continuada
en lo present dietari, y és del tenor següent:
«Die XI augusti MDCXXXXIII.
E lo present Consell féu la deliberació següent:
que attenent aquesta ciutat, com sempre, al major servey de sa magestat y al beneffici universal
de aquesta província, que, per ço, los senyors
consellers se conferescan ab los senyors deputats, ab tota brevedat, y fassen elecció de la persona per lo effecte contengut en la proposició,
encara que sia official real. A la qual, se li daran
las instruccions que promptament se puguen
fer, de los dos consistoris, ab los magnífichs assessors de les dos cases, per a què partesca ab la
celeritat que convé, y aprés se li envien les demés, y papers que convindrà. Y li pague la present ciutat per sa anada lo salari de embaxador
acostumat pagar, ço és, lo primer mes quatrecentas liures, és a saber, dos-centas lliuras per
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vestuari ab moneda corrent, y dos-centas lliuras
per son salari de cada mes posades en França. Y
que de aquesta deliberació donen notícia los
senyors consellers al senyor virrey y senyors deputats per medi de les persones sien servits.
En aquest mateix die, entre las tres y quatre horas de la tarda, ses senyories juntaren las personas dels tres estaments // 540r // devall scrites.
Ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors
lo doctor Jaume Corts, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona; lo doctor Francisco Tavarner, lo doctor Joseph Rovira y Boldó, don
Francisco Sans, ardiaca y canonge, Fructuós
Bisbe Vidal, canonges de la Seu de Barcelona;
lo doctor Diego Palau, canonge de vich; fra don
Francisco Monpalau, eletaabat de Banyoles; fra
Miquel Pinyol, infermer de Sant Pere de Roda;
fra Jacinto de Monclús, prior de Sanct Joan de
la Peixa. Per lo estament militar los senyors don
Pedro Aymerich, protector del bras militar; don
Bernat Terré, Domingo Moradell, don Aleix
Semmanat, don Cèsar Babau y de Vilallonga,
don Anton Aragall, don Fernando Fivaller,
Francesch Puigjaner, Ramon Spuny, don Anton
Viader, Anton Descallar y Rosset, Francesch
Sanjust, Pere Pau Ribas, Barthomeu de Salvador, don Damià Janer, micer Francesch Serra,
Pere de Millàs, don Jaume Callar, Joseph Cornet, Guillem Dusay, don Joan Blanes, don Phederich Desbosch, lo doctor Rafel Vilossa, Francesch Graell, Pau Amat major, Pau Amat
menor, Bernardí Granollachs, don Thomàs Macip, Núri Joan de Vergós, Francesch de Santmartí, Francesch Tarragó, Francesch Joan Despujol y Narcís Ramon March. Per lo estament
real los senyors: conseller segon de la present
ciutat Joseph Ximenis, Bernat Valencas, micer
Batista Monfar, Joseph Damians, Agustí Dalmau, Barthomeu Monràs, micer Barthomeu
Solàb, // 544r // Francisco Móra, lo doctor Pere
Gavà, lo doctor Joan Batista Canet, lo doctor
Joseph Çabata, Joseph de Urrea, micer Diego
Riu, Joseph Miquel Quintana, Joseph Tries,
Francesch Sangenís, Diego Bisbe Vidal, Joseph
Massana, micer Joseph Montaner. Als quals,
parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch
feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Lo die de aÿr, que comptàvem a 11 del corrent, lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, virrey y capità general, envià
a cercar a est consistori dient-nos y explicantnos de paraula la voluntat de sa magestat,
que.ra li enviassem una persona molt intel·ligent y fel y ben instruït de las leys, costums y
a. a continuació ratllat bisbe.
b. a continuació tres cartes traduïdes, transcrites a l’Apèndix
7, pàgs. 2068-2069.

dos consistoris ab los magnífichs assessors de las
dos cases, per a què partesca ab la brevedat que
convé, y aprés se li aniran enviant los demés papers que convindran. Y que sa senyoria, per sa
part, li pague per sa anada lo salari de embaxador acostumat pagar, ço és, quatre-centas liures
lo primer mes, és a saber, dos-centas liures per
vestuari ab moneda corrent, y dos-centas per
son salari, cada mes posades en França. Y que de
la present resolució dits senyors deputats ne fassen sabidor a sa excel·lència del senyor virrey.

història del paýs, ab tots los memorials y instruccions que se li podian donar, per donar lum
als embaxadors de sa magestat que ha de enviar
a Monster per a tractar las paus generals, advertint-nos que fos molt prest y, particularment,
que no.s reparàs en enviar // 544v // ministre real
si apareixia que més convingués. Donant-nos
las cartas reals que.s llegiran, juntament ab las
còpias de las que sa magestat, en la mateixa conformitat, ha scritas a sa excel·lència y als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
y ab la còpia de la deliberació presa en lo savi
Consell de Cent, en esta matèria, tingut lo die
de aÿr, que també se llegirà a vostra senyoria. A
qui suplicam sian servits aconsellar-nos lo que
en assò los aparexerà devem fer. Assegurant a
vostra senyoria que ab tant gran encariment nos
ha exegerat sa excel·lència que convenia, per lo
beneffici de la província, condecèndrer en assò
ab la voluntat de sa magestat com lo que més
pot convenir.
Y fem sabidor a vostra senyoria que ha molts
dies que fem treballar als magnífichs assessors y
advocat fiscal, en companyia dels magnífichs
advocats de la ciutat que.y han aplicats los senyors consellers, un paper de laa justícia del
Principat en estas matèrias, que està ja casi acabat hi.s podrà donar a la persona que anirà, si, a
cas, axí se aconsella. Y confiam que ab lo bon parer de vostra senyoria aquest negoci, que.s tant
grave, tindrà lo bon èxit que.s desija a servey de
Déu, de sa magestat y beneffici de la província».

E encontinent, disgregats dits brassos, dits senyors deputats, per medi dels senyors don Bernat Çalbà y Diego Bisbe Vidal, ciutadà honrat,
feren sabidor a dit senyor virrey, de part de dits
senyors deputats, la resolució presa en los presents brassos. Los quals dits senyors embaxadors
tornats, referiren a ses senyories com ells havian
fet sabidor a sa excel·lència la dita resolució, si y
de la mateixa manera que per ses senyories los era
estat ordenat. Y que sa excel·lència los havia respost que estimava molt a ses senyories la mercè y
honra li feyen, y que ell, juntament amb les moltes altres, las tindria en perpètua memòria.
545v

E legida la dita proposició per lo scrivà major
del General en presència de dits brassos, y demés cartas de sa magestat, que Déu guarde, y
deliberació del savi Consell de Cent, mencionades en dita proposició, encontinent, lo dit senyor conseller segon prengué còpia de dita proposició y demés papers en ella mencionats, y
se’n anà en casa de la ciutat a consultar aquella
ab los demés senyors consellers, sos companys.
Y al cap de una estona, tornà en dita junta y
aportà son vot en scrits, lo qual fonch // 545r //
legit en presència de dits brassos. Y encontinent, tots los dits senyors de dita junta votaren,
quiscú per son orde, ab molta maduresa y concideració, com bé tenen acostumat, y aconsellaren a ses senyories que, attenent al major servey
de sa magestat y beneffici universal de la província, aconsellan a sa senyoria dels senyors deputats conferescan ab los senyors consellers, ab
tota brevedat, y que los dos consistoris junts fassen elecció de la persona, per lo effecte contingut en la proposició, encara que sie official real.
A la qual, se li donen les instruccions que
promptament se puguen fer, les quals fassen los
68. a continuació ratllat ciutat.
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En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories mossèn Hierònym Serra, scrivà de manament de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, donà
y entregà a ses senyories un acte de revocació
que féua lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte, dels excessos fets
per los capitans y soldats francesos y cathalans
que sa magestat té en aquest seu Principat. La
qual han manat ésser assí originalment cusida,
signada de lletra A.
Dijous, a XIII. En aquest die, en la matinada, ses
senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, en casa de la present ciutat, a fi y effecte de que los dos consistoris posassen en exequució la resolució presa en lo savi
Consell de Cent a onse del corrent, y la resolució presa en los brassos tinguts lo die de aÿr en
la present casa de la Deputació. Y axí, junts los
dits dos consistoris, tots unànimes y conformes
et nomine discrepante, anomenaren al il·lustre
senyor Joseph Fontanella, regent la Real Cancelleria de sa magestat en aquest Principat. Y feta
dita nominació, encontinent, dits senyors deputats per sa part, per medi de don Bernat Terré y
Joseph Miquel Quintana, ciutadà, ho feren a saber al excel·lentíssim lochtinent general de dita
sa magestat y a dit senyor regent Fontanella, per
medi del síndich del dit Generalb.
a. féu interlineat.
b. a continuació una revocació, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2069.

[ 1643 ]

[ 1643 ]
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Dilluns, a XVII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories mossèn Francesch Sangenís, ciutadà honrat de Barcelona, segrestador dels estats y drets del comte
de Santa Coloma, en virtut de provisions reals
despedides per lo senyor portantveus de general
governador de Cathalunya, exercint vice regia,
sots data de trenta de juliol 1642, registrades in
curia generalis gubernacionis Cathalonie, primo
fol., 44, en aquest nom, ha firmada àpocha als
senyors deputats y oÿdors, los militar y real absents del consistori, de sis sachs de cànem, ab
actes dins de tots ells, intitulats cada hu de dits
sachs los noms dels mesos que, desobre, ab letra
grossa, tenian. Ço és, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre y dezembre, que tots foren
trobats dins de un baul recòndit en lo archiu de
la present casa // 547v // de la Deputació, ab
molts papers que eren estats, aprés, en temps
atràs, de casa de dit compte, y axí, dits actes feyen per rendas suas. Los quals, ab tots los dits
sachs, ha aguts y rebuts dit Sangenís, y ses senyories los hi han entregats, effectivament, en
presència del scrivà major y testimonis qui en
açò foren presents, Hierònym Galí y Miquel
Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.

Y assentats ab esta forma, dit senyor marquès
digué a sa senyoria que estimava molt a sa senyoria y a tota la província la mercè y honra li
havian feta, y que molt bé conexia lo amor y alegria que havian tingut de sa vinguda a esta ciutat. Y que ell tenia orde de sa magestat, que
Déu guarde, de acudir a tot lo que fos de son
servey y guardar las costas d’ell, lo que faria ab
molta voluntat. Y que estigués certa sa senyoria
que no li faltaria en ninguna cosa. Y que també
ell los feya a saber que havia de marxar ab sa armada sens dir a hont.

En aquest mateix die, ses senyories anomenaren
en hortolà de la present casa Antoni Prats, hortolà, que vacave, en lloch de Ramon Eulària.

Dimars, a VIII. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, // 548v // en
forma de ciutat, los quals foren rebuts ab la forma acostumada. Y estigueren junts ab ses senyories molt bon rato, tractant alguns negocis
concernents lo beneffici y conservació del present Principat y comtats.

En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarda, arribà en la present casa lo excel·lentíssim senyor marquès de Bressè, òlim
lochtinent y capità general en aquestos Principat y comtats de sa magestat, general de la armada naval de dita sa magestat, que.s trobava
devant la present ciutat. Al qual hisqueren ses
senyories a rèbrer al cap de la escala de la present casa, ab los porters y masses devant, lo qual
anava acompanyat del senyor de Argenson y del
senyor governador, y de molts altres cavallers
francesos y cathalans. Y fetas las degudes cortesias, lo senyor deputat ecclesiàstich se li posà a
mà dreta, y lo senyor de Argenson a mà dreta
del senyor deputat real, y lo senyor governador
a mà dreta del senyor oÿdor militar. Y ab esta
forma se’n entraren en lo consistori. Adverteixse que lo senyor governador restà, ab molts cavallers, passejant-se per lo hort. Lo qual senyor
marquès estigué assentat en la cadira del // 548r
// mig del consistori ab esta forma, ço és, a mà
dreta del senyor marquès seya lo senyor deputat
ecclesiàstich; a mà esquerra de dit senyor marquès seya lo senyor de Argenson, y a mà esquerra del senyor de Argenson lo senyor deputat
real, y aprés lo senyor oÿdor real. Adverteix-se
també que lo senyor deputat militar no s’i trobava.
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Al que ses senyories respongueren, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, que estimavan
molt [...] lo favor y mercè los feye, y que estigués cert que lo consistori y tota la província
acudiran a tot lo que fos gust de sa excel·lència
ab molta amor y voluntat, y que Nostre Senyor
li donàs molt bon camí, com tots desijaven. Y
encontinent, tots se alsaren, y ab la mateixa forma y acompanyament, lo acompanyaren fins al
cap de la escala de la dita present casa, hont se
despediren de sa excel·lència ab molta voluntat
y alegria. Y tots los officials lo acompanyaren
fins a la porta que mira a les scrivanies.

Dijous, a XX. En aquest die, entre dues y tres de
la tarda, partí de la present ciutat lo regent Fontanella, per a la ciutat de París y de Monster, per
a instruir y assistir als embaxadors de nostre rey
y senyor, en dita ciutat de Monster, per a las
paus generals que se han de fer entre los prínceps christians. Déu nos lur do bones ab què
restem de nostre rey y senyor Luys 14, y no altrament.
Divendres, a XXI. En aquest die lo doctor en arts
y en medicina Agustí Calvet, ciutadà de Barcelona, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha fet relació a ses senyories en
llur // 549r // consistori, mitjensant jurament en
mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich,
com Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, està detingut de malaltia corporal en lo llit ab febra, ab perill de sa
vida, de tal manera que no li és possible poder
acudir a la obligació de son offici. Lo qual deya
saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present.
La qual relació manaren fos continuada en lo
present dietari.

cessivament, lo daltdit offici en favor de dit doctor en philosophia Joseph Coromines, fill de dit
son principal, de la mateixa manera y conforme
està llargament tocat ab la notificació y renunciació, en rahó de aquell, feta, en primer loch
davant lo dit senyor deputat real, com desobre
està contengut.

Diumenge, a XXIII. En aquest die, entre la una y
duas horas passat migdie, estant lo consistori
dels senyors deputats y oÿdors disgregat per no
ser dia de consistori, y desijant lo devallscrit fer
acte de renunciació del offici que.s mencionarà
avall, per ço, lo doctor micer Barthomeu Soler,
ciutadà de Barcelona, com a procurador ab bastant poder, per les coses devall scritas, del honorable Onoffre Coromines, mercader, credenser
dels draps en la taula de la present ciutat, com
consta ab acte rebut en poder de Joseph Çafont, notari públich de Barcelona, a vint de dezembre 1642, en dit nom, constituït personalment devant lo senyor Hierònym Pastor, doctor en drets, ciutadà honrat de Lleyda, deputat
real, personalment trobat, als dos quarts tocats
per las duas, // 549v // passat migdie, dins la casa
del palau del rey, hont habita dit senyor deputat, ha notificat a sa senyoria com lo dit Onoffre
Coromines, son principal, està desganat en lo
llit. Y per consegüent, attès que lo dit llur offici
de credenser dels draps és dels antichs y dels
que.s poden vèndrer y alienar, fos sa senyoria
servit admètrer-li la dita renuncaició y provehir
aquell en favor del doctor en Philosophia Joseph Coromines, fill de dit son principal, que
dit son principal ho rebria a singular favor y
mercè de sa senyoria.
Lo qual senyor deputat respongué que admetia
la dita renunciació, ab què lo dit Onoffre Coromines fos viu en aquell punt, que eran los dos
quarts per les dues, y altrament, si y en quant
podia y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents en açò per testimonis Pau Puig,
criat de dit senyor deputat, y Jaume [...], studiant en theologia, y Miquel Marquès, notari.
Lo qual, com a substitut del scrivà major del
dit General, entrevingué en ditas cosas. E poch
aprés, y casi encontinent, sens detenir-se en altres actes, continuant lo que desobre és continuat y proseguint aquell, lo daltdit micer Barthomeu Soler, en dit nom, constituït personalment devant lo senyor micer Joseph Ferrer, oÿdor real, trobat en la casa situada en lo carrer de
Sanct Domingo, y devant del doctor Francesch
Gerona, canonge de la santa Iglésia de Leyda,
oÿdor ecclesiàstich, trobat personalment en sa
casa, la qual està situada junt la font de sanct
Honorat, y devant del senyor Francesch Sala,
donsell, deputat militar, trobat personalment
en sa casa, la qual està situada devant la font de
santa Anna de dita ciutat, y aprés devant lo doctor don Bernat de Cardona, ardiaca y canonge
de Gerona, deputat // 550r // ecclesiàstich, trobat personalment en lo palau del rey, en la qual
casa habita, als quals, en lo nom sobredit, ha
notificat dit micer Barthomeu Soler tot lo que
dalt està continuat. Y juntament, ha renunciat
en mà y poder de cada hu de ses senyories, suc-

E los dits senyors oÿdor real, oÿdor ecclesiàstich, deputat militar y deputat ecclesiàstich,
cada hu de per si y en son acte respectivament,
respongueren a ditas cosas de la mateixa manera
que havia respost lo sobredit senyor deputat
real. Ço és, que cada hu admetia la dita renunciació ab què lo dit Onoffre Coromines fos viu
en aquell punt, que eran cerca de las tres horas
de la dita tarda, y altrament, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis, ço és, quant a la firma
de dit senyor oÿdor real lo noble don Jayme
Magarola y Pacià Busquets, texidor de lli, ciutadà de Barcelona. Quant a la firma de dit senyor oÿdor ecclesiàstich, foren presents per testimonis Jaume Puig, studiant en theologia, y
Ramon Verdorxa, criat de dit senyor oÿdor. Y
quant a la firma de dit senyor deputat militar,
foren presents Joseph Tries, ciutadà honrat de
Barcelona, y T...b Salvador, negociant, ciutadà
de dita ciutat. Y quant a la firma de dit senyor
deputat ecclesiàstich foren presents per testimonis Joseph Bover, beneficiat en Camprodon, y
Montserrat Guitart, studiant en philosophia,
criats de dit senyor deputat ecclesiàstich.
551r
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Diumenge, a XXX. Sia notori lo que succehí en la
present ciutat. Y fonch que, a onse del corrent,
robaren de la capella de Nostra Senyora del Remey, instituïda en lo monastir de la Santíssima
Trinitat de la present ciutat, la custòdia del Santíssim Sagrament, que beneÿt y loat sia per sempre, ab totas las formas que estavan allí reservades, obrint lo sacrari. Per rahó del qual cas,
encontinent, se posà entradit. Y la present ciutat
convocà lo savi Consell de Cent. Y entre altres
coses que.s respongueren, fonch que fossen enviades dotse donsellas vestides de blanch, a peu
descals, tapades les cares ab vels negres, acompanyades de alguns pares caputxins, y dones vellas ab siris blanchs en las mans, per a suplicar a
Nostra Senyora fos servida descubrir lo cas. Y
que.s suplicàs al molt il·lustre capítol de la Seu
de Barcelona fos servit manar fer professó de
pregàries. La qual professó, se féu en aquest die,
en la tarda, y hisqué de la Seu. En dita professó
anaren algunas confrarias, sens banderas, y totas
las religions y canonges de la Seu. Y aportave la
Veracreu al fi de la professó. Y féu la ronda de la
a. a continuació ratllat negociant.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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anats a posar siti a la vila de Flix, y que los nostres los havian rehexats ab gran valor. De tal
manera, que no havian donat loch a què lo senyor de la Motta y arribàs, perquè se eran retirats a tot fugir, com a gallines y covarts, restant-ne alguns de morts y haver ells mateixos
cremades sis barcas, que aportaven per lo riu carregades de provisions y municions, per no haver los nostres donat loch de poder-les retirar.
Déu los confongue y acabe, y als cathalans done
molta vida y salut.

de Corpus. Y lo entredit fou alsat tant quant trigà a tornar la professó. Nostre Senyor vulla, per
sa divina bondat, sia descubert tant gran delicte.
551v

Setembre MDCXXXXIII
Dimars, al primer. En aquest die, havent tingut
ses senyories notícia que lo exèrcit de nostre rey y
senyor, que Déu guarde, havia rendit la ciutat de
Tronvila, en Flandes, la qual havia molts dies tenian citiada, per medi dels nobles don Francisco
Vilalba y don Pheliph Copons, enviaren al excel·lentíssim senyor duch de Cardona, virrey y
capità general de sa magestat en aquest Principat, un recaudo per a saber de sa excel·lència si lo
que es deja per la ciutat era veritat. Los quals senyors embaxadors tornats, referiren a ses senyories com ells eren anats en casa de dit senyors
virrey, y que de part de ses senyories li havian donat lo dit recaudo, si y de la manera los era estat
ordenat. Y que sa excel·lència los havia respost
que era molta veritat, y que era una gran victòria
de què tots nos ne haviam de alegrar molt.

556v

Dimecres, a II. En aquest die, en la tarda, vingué en loa consistori de ses senyories lo senyor
de la Berchera, lo qual hisqueren a rèbrer los
senyors oÿdor ecclesiàstich y real al cap de la escala de la present casa, y ab esta forma, se’n entraren per la sala dels reys. Y los senyors deputats lo reberen a la porta de la sala ans de entrar
al consistori. Lo qual, estigué assentat a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich y, assentats
tots, fent-se les degudesb // 555r // y acostumades cortesies, dit senyor de la Berchere, després
de haver explicat a ses senyories lo puesto ab
què sa magestat lo havia honrat en aquesta província, que.s lo mateix que antes ocupava lo
senyor de Argenson, y donada, juntament, rahó
de sa gran affició que tenia y cuydado ab què
acudiria a les coses del major beneffici de aquesta província y de ses senyories, los donà y entregà dos cartas. La una de sa magestat y l’altra
del senyor secretari Chevagni. Las quals rebudes per ses senyories, li respongueren, ab molts
grans cumpliments, estimant-li la mercè y favor
que.ls feya. Y després de moltas cortesias, se
despedí del consistori, acompanyant-lo tots fins
a la porta de la mateixa sala de aquell. Y los senyors oÿdor ecclesiàstich y real, ab molts officials
de la present casa, fins al cap de la escala. Y ses
senyories manaren fossen cusides, com se veuen
assí, las dos cartes, signades de letras A y B.
556r

Dilluns, a XIIII. En aquest die, entrada de fosch,
vingué nova com los enemichs castellans eran
a. a continuació ratllat tarda.
b. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 7, pàg.
2070.
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Dimars, a XV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor en medicina Joseph Matheu, mitjensant
jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet
relació a ses senyories com lo magnífich mossèn
Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de
Barcelona, regent los comptes del General, està
desganat ab febra en lo llit, ab perill de sa vida,
de tal manera que no li és possible poder acudir
a la obligació de son offici. Lo que diu saber per
haver-lo visitat y visitar-lo de present. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dimecres, a XVI. En aquest die, lo honorable
Onoffre Massanes, mercader, sobrecullidor del
General de la part de ponent, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, inseguint la disposició dels capítols de Cort, à fet relació com lo tauler del General de la vila de
Viella és debitor al General en lo libres y diners
de las terças juliol, agost y setembre 1641; janer, febrer y mars y abril, maig y juny 1642. Y lo
tauler de la vila de Escaló, axí bé, és debitor en
los libres y diners de la terça abril, maig y juny
1642. Y que, de la mateixa manera, són debitors al General tots los taulers y receptors en los
llibres y diners de la terça juliol, agost y setembre 1642, y tots los demés libres // 557r // y diners de les terces discorregudes fins lo die present. La qual relació fa com a sobrecullidor que
és del General. La qual manaren ses senyories
ésser continuada en lo present dietari. Presents
per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XVII. En aquest die, entre dos y tres
quarts antes de tocar las deu de la nit, estant los
senyors dputats y oÿdors en lurs cases, acceptat
lo senyor oÿdor militar, que.s trobava fora la
present ciutat, y desijant lo devall scrit fer acte
de renunciació del offici que.s mencionarà avall,
per ço, en presència del scrivà major del General
y dels testimonis avall scrits, lo honorable Joseph Torres, notari real, ciutadà de Barcelona,
com a procurador del magnífich Bernat Carles,
burgès de la vila de Perpinyà, altre dels taulers,
cullidors y receptors y credensers del General de

la vila y col·lecta de Perpinyà, com de sa procura
consta ab acte rebut, en poder de Andreu
Bosch, notari públich de dita vila, als quinse del
present y corrent mes de setembre, en dit nom
constituït personalment devant lo senyor Joseph Ferrer, oÿdor real, personalment trobat en
sa casa, la qual té y posseheix en lo carrer de
Sant Domingo de la present ciutat, que, com
dit és, eran entre dos y tres quarts antes de tocar
las deu horas de la nit, à notificat a sa senyoria
com lo dit magnífich Bernat Carles, burgès, son
principal, està desganat en lo llit. Y per consegüent, attès que lo dit llur offici de altre dels
taulers, cullidors y guardas del General, segons
assereix, és dels antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar, renunciava, // 557v // com renuncia, lo dit offici, en mà y poder de sa senyoria, en
favor del magnífich Francesch Piquer, batxiller
de dita vila de Perpinyà. Suplicant a sa senyoria
fos servit admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit magnífich Francesch
Piquer, que dit son principal ho rebrà a singular
favor y mercè de sa senyoria.
Lo qual senyor oÿdor real respongué que acceptava la dita renunciació, si y en quant de jure sit
admitenda. Presents per testimonis los magnífichs Jaume Badaula, ciutadà honrat de Barcelona, y Pau Astor, donsell, en Barcelona domiciliat.
Y poch aprés y casi encontinent, ço és, als tres
quarts de les dites deu horas de la nit, sens divertir-se en altres actes, continuant lo que desobre és comensat y prosseguint aquell, lo daltdit
Joseph Torres, en dit nom, constituït personalment devant lo reverent senyor lo doctor Francesch Gerona, oÿdor ecclesiàstich, trobat dins
sa casa, situada devant la font de sanct Honorat,
y devant lo senyor micer Hierònym Pastor, deputat real, y devant lo reverent senyor lo doctor
don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich,
trobats en la casa del palau del rey, a hont habitan, al punt que tocaven las deu horas de la nit,
als quals, en lo nom sobredit, notificà dit Joseph
Torres tot lo que dalt està continuat. Y juntament, renuncià, en mà y poder de cada hu de
ses senyories successivament, lo daltdit offici en
favor del dit Francesch Piquer, de la mateixa
manera y conforme està llargament tocat ab la
notificació y renunciació, en rahó de aquell, feta
en primer loch devant lo senyor oÿdor real, com
desobre està contengut.
E los dits senyors oÿdor ecclesiàstich, deputat
real y deputat ecclesiàstich, cada hu y de per si, y
en son acte respectivament, respongueren a ditas cosas de la mateixa manera que havia respost
// 558r // lo sobredit senyor oÿdor real. Ço és,
que admetian la renunciació si et in quantum de
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jura sit admitenda. Presents en açò per testimonis, en cada hu de dits senyors oÿdors ecclesiàstich, deputat real y deputat ecclesiàstich, los sobredits Jaume Badaula y Pau Astor.
Y fet tot lo sobredit, anant continuant-se lo present acte, y arribat y personalment constituït lo
demuntdit Joseph Torres, en dit nom, ensemps
ab lo scrivà major y testimonis devall scrits, entre las deu y un quart per a les onse de dita nit,
devant la porta de la casa del senyor Francesch
Sala, deputat militar, situada davant la font de
sancta Anna de la present ciutat, després de haver pagades y tocades molts grans y diverses
anellades en la porta de sa casa, que trobaren
tancada, que, com dit és, està y habita. Y per
molt que s’i tocà, no respongué ningú de dins.
Y per ço, requerí lo dit Joseph Torres, en dit
nom, a mi, Joan Pau Bruniquer, notari públich
de Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, levàs acte de sas diligèncias, y que no li era
possible fer-las majors per a fer y continuar lo
dit acte de renunciació, que, semblantment, volia y entenia fer devant dit senyor deputat militar, com yo, dit Bruniquer, leví lo dit acte. Presents per testimonis los dits Badaula y Astor.
Divendres, a XVIII. En aquest die, en la matinada, tocades las deu horas de la matinada y un
quart y mig per a las onse, constituït personalment lo sobredit Joseph Torres, com a procurador del sobredit Bernat Carles, com desobre,
més llargament, està contengut, en presència
del senyor Francesch Sala, deputat militar, trobat en sa // 558v // casa, la qual, com dit és, scituada devant la font de santa Anna de la present ciutat, y essent present en açò lo scrivà
major del General y los testimonis devallscrits,
digué y explicà a sa senyoria com lo die de aÿr,
tocades las deu de la nit se era conferit, juntament ab lo dit scrivà major y testimonis, devant
las portas de dita casa, que, per trobar-les tancadas, tocà en elles y pegà molt grans y diversas
anellades. Y per no haver may respost persona
alguna de casa, féu llevar acte per dit scrivà major de ses diligències e impossibilitat ab què restave de no poder continuar, en presència de sa
senyoria, la renunciació del offici de tauler receptor y credenser del General de la vila y
col·lecta de Perpinyà, que, com a llegítim procurador de Bernat Carles, la havia feta en
presència dels demés altres senyors consistorials
a favor de Francesch Piquer. Per lo que fent
assò ara, sens prejudici dels drets de son principal y del acte de diligèncias que, en dita rahó,
féu llevar la nit proppasada, ans aquells, en tot
temps, salvos e il·lesos, y deduint las ditas cosas
a sa senyoria iterum, ara, a major cauthela, fa
semblant renunciació de dit offici, qual la ha ja
feta la nit proppassada devant los demés altres
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ciutat y col·lecta de Vich, vuy pres y detingut en
las presons de la present casa, està ab febra continua, ab molt gran perill de la vida. Lo que diu
ell saber per haver-lo visitat y visitar-lo de present. La qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari.

senyors consistorials, y entenia y volia, axí mateix, fer devant sa senyoria.
E lo dit senyor deputat militar, conformant-se
ab la mateixa resposta feta per los altres senyors
del consistori, digué que acceptava la dita renunciació, si et in quantum de jure sit admitenda. Presents en açò per testimonis lo sobredit
mossèn Jaume Badaula y Joan Matheu, pagès,
criat de dit senyor deputat militar. E lo dit scrivà
major ha llevat acte de dites cosas, instant lo dit
Joseph en dit nom.
559v

Dissabte, a XXVI. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories lo spectable governador de Cathalunya, lo qual fonch rebut en la
forma acostumada. Y estigué assentat en consistori en lo loch acostumat, hont estigué per espay de més de una hora, tractant y conferint a
ses senyories alguns negocis concernents lo beneffici del Principat. Y aprés fonch acompanyat
fins al cap de la escala per los senyors oÿdors ecclesiàstich y real.

560r

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo doctor en arts
y en medicina Agustí Calvet, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en mà y poder de ses senyories, ha fet relació com mossèn Francesch Fitor,
procurador fiscal del General, està detingut de
malaltia corporal en lo llit, ab perill de sa vida,
de tal manera que no li és possible acudir a la
obligació de son offici, lo que ha dit saber per
haver-lo visitat molts dies fa y visitar-lo de present. La qual relació manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris.

561v

Dimars, a XXVIIII. Festa de sanct Miquel.

Octubre MDCXXXXIII
Dijous, al primer. En aquest die, en la tarda, los
senyors deputats y oÿdors // 560v // del General
de Cathalunya, lo senyor oÿdor militar absent
de la present ciutat, consistorialment, ab los
porters y masses devant, ab cotxos, acompanyats dels officials de la present casa, anaren a
las fonts del General, a visitar y regonèxer aquellas y si.s estaven ab la forma que.s deu. Lo que
han fet per acudir a la obligació de lurs càrrechs,
del que manaren ne fos feta la present nota en lo
present dietari.
En aquest mateix die, lo doctor Joseph Granda,
doctor en medicina, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament en lo dit consistori, ha fet relació com
Joan Francesch Sauleda, tauler del General de la
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Divendres, a VIIII. En aquest die fonch presentada la scriptura o requesta devall scrita:
«Divendres, a VIIII de octubre MDCXXXXIII.
En aquest die, constituït personalment Barthomeu Casablanca, pagès de la parròchia de Sanct
Quirze, procurador, síndich y actor de la universitat y singulars personas de la vila de Tarrassa, bisbat de Barcelona, conforme de son sindicat consta ab acte rebut y testificat en poder de
Joseph Peyró, notari públich de la dita vila de
Tarrassa, a vint-y-vuit del mes de janer mil sescents quaranta-tres ab Hierònym Galí, notari,
en nom y com a substitut del scrivà major del
General de Cathalunya, devant del magnífich
micer Francesch Camp y Gori, assessor de la
Capitania General, personalment trobat en sa
casa, que habita en Barcelona, cerca lo palau dit
del arcabisbe, y presents en açò per testimonis
Pere Joan Jansina, causídich, y Lorens Rosselló,
sastre, ciutadans de Barcelona, lo dit Barthomeu Casablanca, presentà, e o per dit Hierònym Galí, notari, en nom de dit scrivà major,
féu presentar al micer Francesch Camp y Gori,
assessor de la Capitania General predit, una
scriptura del tenor següent:
«Per ésser las sentèncias a relació del senyor micer Francesch Camp y Gori, assessor de la Capitania General, // 562r // proferides en favor de
Francesch Cabanyes y contra de las universitats
de Caldes, Tarrassa, Vilassar, Sancta Coloma de
Gramanet y altres, en tant gran prejudici de ditas sentèncias, mutatis assessoribus, y sa excellència ha comesas ditas causas de apel·lacions als
magnífichs de la Real Audiència doctors, conforme la disposició del capítol 44 de las Corts
1599. Y havent dit Cabanyes demanat decret de
exequució de aquellas, anomenant la taula de la
ciutat en loch de caució, dits síndichs hi han
contradit, opposant de la constitució 13 de
Phelip príncep en la Cort de Monsó 1585, capítol 13, feta de exequucions de sentèncias. La
qual, prohibeix als jutges ordinaris la exequució
de las sentèncias en causas majors de cent liures,
com són estats fins sien passadas en cosa judicada.
Y vostra mercè, no obstant lur contradicció y
constitució, ha proveit lo decret de exequució
de ditas sentèncias fetas en causas majors de
cent lliures. Y com dita constitució tinga loch

en la Capitania General y, axí, vostra mercè,
hage contrafet a dita constitució y a la observança de aquellas, usos y styls, per tant, los dits
síndichs, per observança de ditas constitucions,
usos y styls, ab lo degut acato, instan y requerexen a vostra mercè que, encontinent, revoque
dits decrets de execucions de dites sentències,
attès no són passades en cosa judicada, per haver-hi apel·lació de aquellas admesa, comesa y
intimada a dit Cabanyes y notificada a vostra
mercè, y no passe més avant en la execució de
ditas sentèncias. Y de la revocació y declaració
de la voluntat de vostra mercè, los done acte
autèntich o, altrament, firme dubte sobre dita
contrafacció. Y en cas de recusació, lo que no
creuen, ab lo mateix degut acato, protestan de
valer-se de la disposició del capítol 14, fet sobre
la observança de las // 562v // generals constitucions, posat en los pactes fets entre sa magestat
christianíssima y lo present Principat, y de las
constitucions, de la observança y altres remeys a
ell lícits. Requerint al scrivà major del General
que, per observança del mateix capítol 14, lleve
acte de la presentació de la present scriptura».
La qual scriptura presentada y llegida, y donada
còpia de aquella al dit magnífich micer Francesch Camp y Gori, y per ell presa y acceptada,
encontinent, dit micer Francesch Camp y Gori
respongué, a presentació de dita scriptura y a
son tenor, que no la tenia per presentada, per
no estar habilitada ni presentar-le-y lo notari
major de la Capitania General. Y que, en tot cas,
se atura lo dret del temps de dret per a respòndrer. De las quals cosas axí fetas, lo dit Barthomeu Casablanca instà y requerí ne fos llevata lo
present acte per dit Hierònym Galí, notari, en
lo nom sobredit, com, en effecte, ne és estat levat en la forma que desobre està contenguda.
Sobreb la resposta a esta scriptura feta, se li presentà, a instància del síndich del General, altra
scriptura, que.s trobarà continuada als 16 del
corrent.
563r
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Dilluns, a XII. En aquest die, entre las deu y
onse horas ans de migdie, partí del moll de la
present ciutat la barca de Juseph Rubio, mercader d’esta ciutat, per a Lisboa. Ab la qual, anaven embarcats los inquisidors del principat de
Cathalunya provehits per lo rey de Castella,
attès que sa Sanctedat ne havia provehits de cathalans. Y també se’n anaren ab ells tots lurs officials, que estaven anomenats per dit rey de
Castella, los quals aportaren en ponent.
Divendres, a XVI. En aquest die, en la matinada,
constituït personalment mossèn Agustí Dala. a continuació ratllat acte.
b. sobre ... corrent interlineat al marge esquerre.

mau, síndich del General de Cathalunya, juntament ab mi, Joan Pau Bruniquer, scrivà major
del dit General, devant lo magnífich micer
Francesch Camp y Gori, assessor de la Capitania
General, personalment trobat en la casa de la
Deputació y en la stància o aposento dita la scrivania major del General, y presents en açò per
testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris, ciutadans de Barcelona, lo dit mossèn
Agustí Dalmau, síndich, presentà, e o per mi,
dit scriva major, féu presentar al dit magnífich
micer Francesch Camp y Gori, assessor predit,
una scriptura del tenor següent:
«Per Joan Pau Bruniquer, com a scrivà major
del General, e o en son nom, per Hierònym
Galí, notari, scrivent ordinari de la scrivania major del General de Cathalunya, se presentà, dit
die dels nou del corrent, una scriptura a vostra
mercè, com assessor de la Capitania General, a
instància del síndich de la vila de Tarrassa, en
exequució del capítol 14 dels pactes convinguts
ab sa magestat, donant forma a la constitució de
la observança, a la qual vostra mercè ha respost
que no la tenia per presentada, per no estar habilitada ni presentar-le-y lo notari major de la
Capitania General. Y com ,segons lo capítol 14
de dits pactes, lo scrivà major del General, a
instància de persona privada, tinga obligació de
[...] la scriptura al official que.s pretén haurà
contrafet qualsevol dignitat y preheminència
que sia, com són canseller [...]ens altra habilitació de la scriptura que se ha de presentar, // 564r
// que la que.s farà per lo scrivà major, al qual se
comet per a què procure que estiga decent com
volen les constitucions.
Al qual pacte ha contravingut vostra mercè ab la
resposta feta a dita scriptura. Per ço, lo síndich
del General, per lo públich interès de la dita contrafacció, requereix a vostra mercè y interpel·le
(y) revoque, encontinent, la dita resposta feta a
dita scriptura, protestant, en cas de recusació de
la revocació de dita contrafacció, de las penas, en
las constitucions generals, als contrafactors imposades. Requirens notarius et cetera».
La qual scriptura, presentada y llegida, y donada
còpia de aquella al dit magnífich micer Francesch Camp y Goria, y per sa mercè presa y acceptada, encontinent, dit magnífich micer Francesch Camp y Gori respongué a la presentació
de dita scriptura y a son tenor que, com los pactes són leys noves, no tenia plena notícia de
aquell ni de lur observança, y que, axí, cerciorat
de aquells ab los presents scrits, revoca la resposta feta a la daltdita scriptura, si no són aquellas paraulas que diu que se atura lo temps de
a. a continuació ratllat respongué.
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dret per a respòndrer. De las quals, axí fetas, lo
dit Dalmau, síndich, instà y requerí ne fos llevat
lo present acte per mi, dit Bruniquer, scrivà major predit».
Diumenge, a XVIII. En aquest die, entre las onse
y las dotse horas de migdie, // 564v // havent tingut avís que los enemichs passaven lo riu de Sinca per anar a sitiar alguna plassa de las nostras,
partí d’esta ciutat a tota pressa lo excel·lentíssim
senyor mariscal de la Mota, lochtinent y capità
general de sa magestat en esta província. Déu li
done bona victòria com tots los cathalans desijan.
Dijous, a XXII. En aquest die, tocada la una hora
passada migdie, estant lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats // 565r // disgregat
per no ser encara hora per ajuntar-se, y desijant
la devall scrita fer acte de renunciació del offici
que.s mencionarà avall, per ço, la senyora Catharina Pons, muller de Antoni Pons, argenter,
ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici de credenser de les sedes en la taula de la present ciutat, com a procurador ab bastant poder de dit
Antoni Pons, son marit, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Antoni Joan
Fita, notari públich de Barcelona, als vuit de
juny 1640, en dit nom, constituïda personalment devant lo senyor Joan de Amigant, doctor
en drets, donsell, en la ciutat de Manresa domiciliat, oÿdor militar, personalment trobat, a un
quart tocat per las duas de la dita tarda, en las
casas de sa pròpria habitació situades en lo carrer dit del Regomí, ha notificat a sa senyoria
com lo dit Antoni Pons, son marit y principal,
està desganat en lo llit. Y per consegüent, attès
que lo dit offici de credenser de les sedes, que
dit son marit y principal obté, és dels antichs y
dels que es poden vèndrer y alienar, renunciava
lo dit offici, en mà y poder de sa senyoria, en favor del reverent Matheu Tous, prevere, benefficiat en la iglésia parrochial de Sancta Maria de la
Mar de la present ciutat.Suplicant a sa senyoria
fos servit admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor del dit reverent Matheu
Tous, que dit son principal ho rebrà de sa senyoria a singular favor y mercè.
Lo qual, dit senyor oÿdor, respongué que admetia la dita renunciació, si y en quant podia y
per capítols de Cort li era lícit y permès, y ab
què dit Antoni Pons, en aquell punt, fos viu,
que.s un quart per las duas, y no dega res al General, y no altrament. Presents en açò per testimonis lo magnífich micer Joseph Piella y Benet
Florito, passamaner, ciutadans de Barcelona, y
Miquel Marquès, // 655v // notari, lo qual, com
ha substitut del scrivà major del dit General, entrevingué en ditas cosas.
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E poch aprés y casi encontinent, sens detenir-se
en altres actes, continuant lo que desobre és
continuat y prosseguint aquell, la daltdita senyora Catherina Pons, en dit nom, constituïda
personalment devant lo senyor micer Joseph
Ferrer, oÿdor real, trobat en sa casa, situada en
lo carrer de la Font de sanct Miquel, y devant
del senyor micer Hierònym Pastor, ciutadà
honrat de Leyda, deputat real, trobat personalment en la casa del palau del rey, hont fa sa habitació, y devant del doctor Francesch Gerona,
canonge de la santa Iglésia de Lleyda, oÿdor ecclesiàstich, trobat personalment en sa casa, la
qual té junt a la font del carrer de Sanct Honorat, y finalment, devant lo doctor don Bernat de
Cardona, ardiaca major y canonge de la sancta
Iglésia de Gerona, deputat ecllesiàstich, trobat
personalment en lo palau del rey, hont fa sa habitació, als quals, en lo nom sobredit, ha notificat dita senyora Catherina Pons tot lo que dalt
està continuat y, juntament, ha renunciat, en
mà y poder de cada hu de ses senyories, successivament, lo daltdit offici en favor del dit reverent Matheu Pons, prevere, de la matexa manera y conforme està llargament tocat ab la
notificació y renunciació en rahó de aquell feta,
en primer lloch, devant lo dit senyor oÿdor militar, com desobre està contengut.
E los dits senyors oÿdor real, deputat real y ecclesiàstich y deputat ecclesiàstich, cada hu de per si y
en son acte respectivament, respongueren a ditas
cosas de la mateixa manera que havia respost lo
sobredit senyor oÿdor militar, ço és, que cada hu
admetia la dita renunciació, si y en quant podia y
per capítols de Cort los era lícit y permès, // 566r
// y ab què dit Antoni Pons, en aquell punt fos
viu, que encara no havian tocat las dos horas de la
tarda, y ab què no degués res al General. Presents
en açò per testimonis los sobredits micer Joseph
Piella y Benet Florito, passamaner, y lo dit Miquel Marquès, notari, qui en lo nom sobredit ha
entrevingut en las ditas cosas.
En aquest mateix die, en la tarda, mossèn Jaume Misser, clergue, residint en Barcelona, com
a procurador ab bastant poder del doctor Simon Miquel, notari, scrivà major de la cort ecclesiàstica de la ciutat de Gerona, qui obté lo offici de credenser del General en dita ciutat de
Gerona, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Rafel Monrràs, notari públich de
dita ciutat de Gerona, a nou del present y corrent mes de octubre, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
renunciat líbere y simplament, en mà y poder
de ses senyories, per justas causas lo ànimo de
son principal movents, lo dit offici de credenser
del General. Suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo

dit offici en favor de la persona a ses senyories
ben vista.

567v

E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Sebastià Hugo, peller, y Montserrat
Albià, passamaner, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XXIII. Festa de sancta Eulària.
566v

Dissabte, a XXIIII. En aquest die, en la tarda, ses
senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, ab cotxos, acompanyats
dels officials del General, en lo monastir de
Bethlem. Assistiren a unas conclusions públiques que.s tenian en dita iglésia.
Dilluns, a XXVI. En aquest die, en la matinada,
los senyors deputats y oÿdors, consistorialment,
anaren en la Llotja de la mar, ab cotxos, per alguns affers fahents per lo General.
Dimars, a XXVII. En aquest die, en la matinada,
lo doctor en arts y en medicina Agustí Calvet,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, mitjensant jurament en mà y poder
de ses senyories, ha fet relació com mossèn
Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, està desganat en lo llit ab
febra, ab molt gran perill de sa vida, de tal manera que no li és possible poder acudir a la obligació de son offici. La qual relació, ha dit, feya
per haver-lo visitat y visitar-lo // 567r // de present. La qual manaren ses senyories fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès,
notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories juntaren la junta de las personas dels arbitres que tenian anomenada, en la qual, foren llegits los papers que havian treballats acerca dits
arbitres, però no.s prengué ninguna resolució y,
axí, no.s continuan assí.
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General,
en casa de la present ciutat, a fi y effecte de tenir
conferència ab los senyors consellers per alguns
negocis y afers concernents lo beneffici de la
província.
Dimecres, a
Seu.

XXVIII.

Festa de la edificació de la

Dijous, a XXVIIII. En aquest die, en la matinada,
tornaren santa Madrona en la sua sancta casa, la
qual, dies ha, havien baxada per aygua.
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Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present
casa, anaren en la casa de la Bolla, a fi y effecte
de vèurer liurar lo offici de ajudant primer del
racional del General de Cathalunya.
En aquest die mateix, en la matinada, a instància del síndich del General, ab exprés orde del
consistori, fonch presentada als magnífichs assessors y advocat fiscal del General la scriptura
devall scrita:
«Divendres, a XXX de octubre MDCXXXXIII.
En aquest die, estant lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del
General de Cathalunya, en presència dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General y en son consistori, dins la casa
de la Deputació, y fent, encara, las cosas devall
scrites, de orde exprés de ses senyories, y present y cridat en assò Joan Pau Bruniquer, scrivà
major del dit General, ab los testimonis devall
scrits, lo dit síndich estant, axí mateix, constituït
personalment davant los magnífichs doctors
Joan Pere Fonta[nella], Joseph de Amigant y
Aleix Tristany, assessors y advocat fiscal del General, personalment trobats y existints dins la
mateixa sala del consistori y en presència dels
dits senyors deputats y oÿdors, los presentà, en
exequució del // 568r // dit orde, e o féu presentar per mi, dit scrivà major, en presència dels
testimonis devallscrits, una scriptura del tenor
següent:
«De part del consistori dels molt il·lustres senyors deputats del present Principat, fou dit a
vostra mercè, senyors doctors en drets Joan
Pere Fontanella, Joseph Amigant y Aleix Tristany, assessors y advocat fiscal ordinaris de la
Deputació, com, per part del molt il·lustre Capítol de la present ciutat, en setse y desset dies
del mes de maig del present y corrent any mil
sis-cents quaranta-y-tres, per los canonges Cassador, Rovira, Ximenis y Coll foren reportades
dos embaxades, exposant en la dels setse que
don Francisco de Ayguaviva, regent la vegueria
de Barcelona, havia pres a don Galceran Semmanat, canonge y vicari general de la Seu de
Barcelona, y lo havia aportat al castell de Mongat. Y ab la dels desset, que alguns officials reals
havien capturat a Vicents Prexens, cabíscol y canonge de Lleyda, y al doctor Jacinto Garcia,
rector de la parrochial del Pi, y a T...a Bonet,
benefficiat de Sancta Maria de la Mar.
Instant, ab una y altra embaxada, que per ésser
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7mms.
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los dits procehiments contra la constitució final,
títol “De bisbes y prelats”, y contra la constitució final, títol “De captures y liberació de clergues”, hisqués lo dit consistori al reparo de ditas contrafaccions. Lo qual fet, més llargament,
fonch a vostra senyoria consultat per a què examinassen y sensurassen si en ell hi havia rompiment de constitucions, y donàs son parer y resolució de si devia o no lo consistori opposar-se a
ell y fer les degudes diligències per la reintegració de la observança de ditas constitucions. Significant a vostra mercè que no.n perdonarien alguna que se degués fer o fos convenient per a
conseguir-la. Sobre què // 568v // vostra mercè,
als vint-y-quatre dies del present mes de octubre, feren relació, en lo consistori, a dits deputats que ab los dits procehiments no se havia
feta contrafacció formal a constitució alguna,
que, axí, no tenia obligació dit consistori de
oposar-se ni fer diligències per lo reparo d’ella.
Y com al dit consistori, per a son descàrrech, en
tot temps, importe que la dita resolució, de paraula per vostra mercè feta a sa senyoria, se reduesca en scrits y se sotascrigue de mà y letra de
cada hu de vostra mercè, a effecte que, en negoci de tanta importància, aparegue, en esdevenidor, que el no haver axit dits deputats a les instades contrafaccions ho ha ca[...], són parer y
resolució de vostra mercè. Per tant, lo síndich
del General, de orde exprés de dit consistori, ab
la present scriptura, notifica y requereix a vostra
mercè donen dita resolució en scrits, sotascrita y
firmada de lurs mans pròprias, y al scrivà major
del General que lleve acte de esta notificació y
requeriment, ab la resposta que, per vostra mercè y quiscú de vostres mercès, serà feta al que
se’ls demana y requereix, protestant de tot lo
demés lícit y permès protestar. Requirens vos et
cetera».
La qual scriptura, com dit és, presentada als dits
magnífichs assessors y advocat fiscal sobrenomenats. Y donada còpia de aquella a ses mercès,
encontinent, repongueren tots tres junts que.s
retenian lo temps de la constitució per a respòndrer. E lo dit síndich requerí que de tot lo sobredit se li’n llevàs, com ne és estat llevat, acte
per medi de dit scrivà major. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, y Sebastià
Hugo, peller, ciutadans de Barcelona.
E aprés, casi encontinent, lo mateix dit die y
any, los dits magnífichs doctors Joan Pere Fontanella, Joseph de amigant, assessors, y Aleix
Tristany, advocat // 569r // fiscal del dit General,
constituït personalment en lo aposento del ajudant terser de la scrivania major, qui és Gismundo Boffill, notari y ciutadà honrat de Barcelona,
y presents en açò per testimonis lo magnífich
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Barthomeu Soler, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, y mossèn Bernadí Riambau y Oriol,
prevere en la iglésia parrochial de Sanct Miquel
de la present ciutat, benefficiat, volent respòndrer, com digueren, a la scriptura preinserta,
que se’ls és presentada a instància del sobredit
síndich del General lo mateix die present, donaren y entregaren, en presència dels propdits testimonis, a Hierònym Galí, notari, scrivent ordinari de la scrivania major del dit General,
entrevenint en açò en nom y loch del dit scrivà
major, y en esta conformitat, li lliuraren una
scriptura o resposta dels assessorsa que.s del tenor següent:
«Los doctors Joan Pere Fontanella y Joseph de
Amigant, assessors, y lo doctor micer Aleix Tristany, advocat fiscal del General de Cathalunya,
a una scriptura a ells presentada, lo die present,
en consistori dels senyors deputats y, de orde
exprés de ses senyories, per lo síndich del General, que comensa «de part» y acaba «requirens et
cetera», diuen y responen que, del die que ses
senyories proposaren als sobredits lo fet contengut en dita scriptura, han fet diligèncias en mirar y studiar lo cas proposat y, finalment, són
vinguts a resòldrer que, del fet proposat, no resultave contrafacció a què deguessen ses senyories opposar-se, per las moltas causas y rahons
que, de paraula, se referiren a ses senyories en
consistori lo die que.s féu relació. Y si dita resolució no la han continuada en scrits, és estat per
guardar lo styl inconcussament fins assí observat
en esta casa, que, quant als assessors no apar haver-hi contrafacció, no.s fa vot. Lo qual styl no.s
creu que vullen ses senyories // 569v // ròmprer,
tenint en la present casa forsa de ley y capítol de
Cort, requirens et cetera. De la qual dita scriptura, en primer lloch continuada, y de la dita resposta, successivament insertada, han requerit
dits magnífichs assessors y advocat fiscal no fos
donada còpia de la una sens l’altra, y que de dita
resposta y del demés sobredit ne fos, com és estat llevat, a sa instància, lo present acte. Presents
en açò ensemps ab dit Hierònym Galí, los dits
doctor Barthomeu Soler y mossèn Bernadí
Riambau y Oriol, testimonis sobredits».
Dissabte, a XXXI. En aquest die, en la tarda, Steve Torrabruna, altre dels corredors ordinaris del
General, constituït personalment en lo consistori de ses senyories y en virtut del jurament que
en lo ingrés de son offici prestà, ha fet relació a
ses senyories en llur consistori com ell, en virtut
del orde per ses senyories a ell donat, ha encantat y subhastat, per los lochs sòlits y acostumats
de la present ciutat, lo offici de ajudant primer
del racional del General de Cathalunya, qui té la
a. dels assessors interlineat al marge esquerre.

none domiciliato, absente a presente civitate, et
Francisci Gerona, utrisque juris doctoris, canonici illerdensis, Joannis de Amigant, domicelli,
Minorisse domiciliati, et Josephi Ferrer, utrisque
juris doctoris, civis Barcinone, auditorum compotorum dicti Generali, et eo nomine habentium et
possidentium bona omnia et jura doctoris Michaelis Joannis Magarola, olim regentis Regiam
Cancelleriam Cathalonie, in vim confiscacionis
et aprehensionis facte in favorem dicti Generali,
de universis bonis illius, cum quibus existit et
comprehendit dictum castrum de Vilatsi, quod
nunc apellatur la torre de Malla. Qui, dicto nomine, firmarunt predictum instrumentum et
contenta in eodem dominii racione juribus tamen suarum, dominacionum nomine iamdicto
et suorum successorum et sensibus decursis et laudimiis, forsan retro debitis, in omina semper salvis. Quam firmam fecerunt Barcinone sue dominaciones in manu et posse Joannis Pauli
Bruniquerii, scriba majoris Generalis Cathalonie infrascripti, die tercia mensis novembris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tercio. Presentibus pro testibus
Petro Usach, clerico Barcinone, et Sebastiano
Hugo, pellicerio, cive Barcinone».

residència de son offici dins la present casa de la
Deputació, que òlim obtenia lo quòndam Jaume Llossade, mercader, debitor del dit General
per espay de molts dies. Y no obstant que han
comparegut moltas personas qui han dada dita
en lo preu de dit offici, totavia ningú ha comparegut que hage donada ni offerta major dita per
aquell que mossèn Macià Melich, ciutadà honrat de Barcelona. Lo qual, ha offert donar, com
ab effecte ha donat, dita de dos mil y dos-cents
lliures barcelonines per lo preu y valor de dit offici. Y que, axí, com a més donant y offerint, li
ha lliurat lo dit offici, entregant-li la tabba, acerca de aquell feta, en presència de ses senyories.
Presents en açò per testimonis Montserrat Albià
y Ramon Sagués, passamaners, ciutadans de
Barcelona.
570r

Diumenge, al primer. Festa de Tots los Sancts.
Dilluns, a II. Die dels morts. En aquest die, en la
matinada, vingueren en la present casa los senyors consellers, en forma de ciutat, y foren rebuts ab la forma acostumada. Y estigueren junts
molt gran rato, tractant de alguns negocis concernents lo beneffici públich de la província.
Dimars, a III. En aquest die los senyors deputats
fermaren, per rahó de senyoria, lo acte de venda
avall mencionat. Y per ço, feren acte de dita ferma en la forma següent:

571r

«Incalce vendicionis instrumento gracia redimendi facta et firmata per Raymundum Planes,
agricolam Beate Marie de Gallechs, sufraganie
parrochie Sancti Gervasii de Plegamans, diocesis
Barcinone, reverendo Joanni Agustí, presbitero et
rectori ecclesie dicte parrochie de Plegamans, tanquam particulari persone de illo manso vocato
Planes, cum suis terris et pocessionibus, sito in dicta sufragania de Gallechs, qui tenetur per castrum de Vilatsi, odie dictum la torra de Malla,
cui successit magnificus Michael Joannes Magarola, utrisque juris doctor, olim regens Regiam
Cancelleriam, // 570v // Cathalonie, cuius bona
fuerunt confiscata per Generale Cathalonie, precio ducentarum librarum, prout hac et alia lacius sunt contenta in vendicionis inde firmata
die decima quarta junii proxime lapsi, penes Jacobum Bruguera, notarium publicum ville Calidarum de Montebovino, regentem scribaniam
publicam dicte ville, est continuatum instrumentum firme dominii racione sub hujusmodi tenore.
Sig(+)na nostrum domni Bernardi de Cardona,
archidiaconi majoris et canonici Ecclesie Gerunde, et Hieronymi Pastor, utrisque juris doctoris,
civis honorati Illerde, deputatorum trienni currenti Generalis Cathalonie unacum admodum
illustri domini Francisco Sala, domicello, Barci1353

Dissabte, a VII. En aquest die ses senyories enviaren al magnífich deputat local del General de
la ciutat y col·lecta de Leyda la embaxada devall
scrita, ordinant-li que per tres persones, una de
cada estament, la donen y presenten al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor lochtinent y capità
general de sa magestat en aquest Principat, qui,
per occasió del exèrcit del enemich que té sitiat
lo castell de Monsó, resideix en dita ciutat. Y
aprés de presentada, la enviarà a ses senyories,
auctèntica ab la resposta, com ab la carta // 571v
// que, a part, se li scriu llargament, se li notifica. Y la embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: Per los
síndichs de las universitats y lochs de Sanct Andreu de Palomar, Sancta Coloma de Gramanet,
Badalona, Argentona, Caldas, Tarrassa y Vilassar se ha pretès que lo doctor micer Francesch
Camp y Gori, assessor de la Capitania General,
havia contrafet a las generals constitucions del
present Principat, en haver provehit lo decret de
exequució de la sentència publicada, en lo tribunal de la Capitania General, en favor de Francesch Cabanyes, contra de ditas universitats, per
las quals universitats se ha servat la forma donada y convinguda en lo capítol 14 dels pactes jurats ab sa magestat, perquè se presentà scriptura, per lo scrivà major del General, instant ditas
universitats al dit micer Camp y Gori per a què
revocàs los dits procehiments, per ell fets, per
ésser contra las generals constitucions. Y no havent respost dit micer Camp y Gori ni firmat
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dubte, les dites universitats, servant dita forma,
lo firmaren lo die de tres del corrent, y és estat
intimat a dit micer Camp.
Y com, per la declaració de dit dubte, orde(na)
lo dit pacte, ab sa magestat convingut, que los
deputats tingan obligació de enviar embaxada a
vostra excel·lència per donar la notícia del dit
dubte que se ha de declarar, y [...] mane, per la
occasió present, a sis magnífichs doctors del
Real Consell, per haver de ésser set los que, per
los deputats, han de ser extrets per dita declaració, comensant per lo molt il·lustre y reverent
canseller, assistescan y acuden en la casa de la
Deputació, per a declarar dit dubte, ab los restants jutges extrets. Per ço, los dits deputats, //
572r // per medi d’esta embaxada, extrajudicialment, suplican a vostra excel·lència sia de son
real servey manar als dits molt il·lustres y molt
reverent canseller y sinch magnífichs doctors
del Real Consell més antichs acuden a la casa de
la Deputació per a la declaració de dit dubte,
acudint allí ab la forma diu dit capítol, com ho
esperan de la mà de vostra excel·lència».
572v

Dijous, a XII. En aquest die, havent tingut avís
esta ciutat que lo excel·lentíssim senyor mariscal
de la Motte y duch de Cardona, lochtinent y capità general de sa magestat en aquestos Principat y comtats, havia resolt y determinat partir
de la ciutat de Balaguer, ab tot son exèrcit, per a
socórrer lo castell de Monsó, que lo exèrcit enemich dels castellans havia molts dies que.l té assitiat, suplica al molt il·lustre capítol de la Seu
de Barcelona tingués patent lo Santíssim Sagrament, que beneÿt y loat sia per a sempre, com,
de fet, estigué patent y també lo tingueren patent totes les parròchies de la present ciutat. Suplicant a Déu, Nostre Senyor, volgués, per sa
divina bondat, donar victòria a nostron exèrcit,
com tots los cathalans confian.
Divendres, a XXIII. En aquest die, havent los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
referit en consistori com lo senyor doctor Joseph Queralt, regent, vuy, la Real Cancelleria de
Cathalunya, los havia donat un paper, fet per lo
Real Consell de Cathalunya, en rahó de poder
donar notícia a sa magestat christianíssima de
las cosas del General de aquest Principat, com,
en effecte, notat en llengua castellana, lo havian
ja enviat a la cort de París, per a què, axí, ab
idioma castellà, fos en aquella més ben entès. Y
per dita // 573r // rahó, havent, axí mateix, referit dits assessors y advocat fiscal que lo dit senyor regent Queralt los havia dit amostrassen lo
dit paper a ses senyories perquè, semblantment,
tinguessen notícia del contingut en aquell,
com, en effecte, per dits magnífichs assessors y
advocat fiscal, axí és estat fet, y conciderant ses
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senyories que lo dit paper conté cosas molt convenients al bon estat y drets del dit General, per
ço, de orde exprés de ses senyories, és estat lo
dit paper insertat en lo present dietari, per a
perpètua memòria, lo qual és del tenor següent:
«Originóse el General de Cathaluña de la universal congregación de Cortes en los tres brassos,
ecclesiástico, militar y real. Fue el fin la devida
subvención a necessidades públicas de todo el
Principado, en observación de sus franquesas, immunidades, usos y privilegios que, de tiempos antiguos de los romanos y godos, conservó hasta el invicto Carolo Magno y Ludovico Pío, que con su
real privilegio, pactionado en Aquisgran, kalendas januarii anno 817, los confirmó. Y successivamente Carolo Calvo con otro privilegio, cuya
data fue en el monasterio de Sanct Saturnín, cerca de Tolosa, idus junii 848.
Conservarse sin contribuciones comunes no era
possible. Decretáronse sisas o imposiciones en Cortes generales desde el año del Señor 1358, para
cuya recolección se deputaron personas, que fue el
orígen de la nomenclatura de los deputados del
General de Cathaluña, con tal jurisdicción y potestad que fuesse exclusiva a la real jurisdicción,
de tal suerte que el rey no pudiesse hazer gracia de
exempción destos derechos, ni pudiesse saber ni caber en cosa que estos derechos concerniesse. Concediolo el rey don Pedro Tercero, capitulando los
brassos en dicas Cortes, y sus antecessores, // 573v
// los reyes don Alonso y don Jayme el Sigundo, en
las antecedentes, derecho notorio de Cathaluña.
Legó a lo último esta potestad y conservación de
derechos del General, tanto que, en las Cortes de
Barcelona del rey don Fernando Primero, en el
año del Señor 1413, en el capítulo 3, que oy es la
constitución primera, del título «Decrets de General», en su catalán idioma, se perpetuó la ley
municipal paccionada siguiente:
«Suplica la dita Cort que vós, senyor, e la senyora reyna, e vós, il·lustre primogènit, e vostres e
llurs successors, paguets e manets e façats pagar
los drets del dit General, com sie senyor evident
y a lo dit General redundàs en gran utilitat e honor de vostra reial Corona. Plau al Senyor, de si
mateix, de la reyna e de sos fills».
Permaneció esta ley inviolable hasta oi, confirmándola capítulos y otros actos de Cortes, que
ocuparían un libro entero, cuya observación no
deve controvertirse, por ser, sin duda, firme, con
uniformidad continua de actos y, últimamente,
corroborada con el real juramento de su magestad christianíssima, que Dios guarde.
Los derechos ordinarios son los de la Deputación o

General de Cathaluña, uno que tiene particular
nombre y llaman de re[...] de General, devido de
totas cosas que entran y salen del Principado.
Otro que dizen de bolla, que sólo se deve de ropas
de lana y seda, y texido de oro o plata. Pagan estos
derechos desde la persona del rey hasta qualquier
singular, sin exempción por lo que se ha referido, sin que se eximan las cosas que sirven para la
guerra, como sean de la qualidad de aquellas sobre las quales está impuesto el derecho del General
o bolla.
574r
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De todo lo dicho consulto la observança inconcessa
de llevar a los magazenes del General, assí en Perpiñán como en otras partes de Cathaluña, qualquier cosa de fuera reyno, aunque sea moneda,
mercaderías, ropas y otras cosas que passan, aunque sean de uso propio, haziendo la obediencia al
General, para que se eviten fraudes, que son muchos los que se cometen, en daño notable de la Generalidad. Y es tan inviolable esta costumbre que
si el rey entra tales cosas, á acostumbrado pidir a
los deputados el proprio uso, como consta de reales
cartas, que son muchas, en todos los tiempos successivamente. Y es de notar que los reyes no usaron
en ellas de mandatos, por no ser cosa de justícia,
sino de gracia. Y así se lee en ellas, qui pidieron
siempre, uniformemente, este proprio uso con palabras deprecativas, diziendo «encargo y ruegoos», como consta por el tenor d’ellas. Y los deputados, de gracia, para servir a su magestad, scriven
a los collectores dándoles orden para despacharlas,
por uso proprio de su magestad, sin pagar el derecho del General. Pero del derecho de bollas no se
puede pidir uso proprio, ni se absuelve, ni puede
absolverse, por ser daño de tercero, que son los
arrendadores de este derecho. Y así, nunca los reyes passados le han pedido, antes bien se ha pagado
siempre por su magestad y sus reales ministros,
con uniformidad de actos. Bien que el excesso de
los assentistas y otros á sido tal, entrando en su
nombre mercaderías y cosas para sus ganancias,
que ha dado occasión de proceder los deputados
con cuidado en las concessiones de estos proprios
usos».
Dimars, a XVII. En aquest die los senyors deputats anaren consistorialment en casa de la
ciutat a fi y effecte de tenir conferència ab los
senyors consellers de dita ciutat, per alguns negocis y affers concernents lo beneffici del General.
Dilluns, a XXIII. En aquest die, constituïts personalment en lo consistori dels senyors deputats
y oÿdors lo molt reverent senyor fra don Barthomeu Rochigues, comanador de Sanct Antoni de la vila de Cervera, y lo doctor micer
Joseph Rull, ciutadà de Barcelona, com a procuradors insolidum ab bastant poder de Fran1355

cesch Melias, retorsador de seda, obtenint lo offici de guarda ordinària del General en lo portal
de Sanct Antoni de la present ciutat, // 575v //
com de llur procura consta ab acte rebut, en poder de Matheu Jaumar, notari públich de Barcelona, a vint-y-dos del present y corrent mes de
novembre, com dit notari, ab ses certificatòrias
lletras, ne fa fe, en dit (nom), ha renunciat, en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària del General del portal de Sanct Antoni de la present ciutat, que dit son principal
obté en favor de Esteve Bascans, negociant, ciutadà de Barcelona, present. Suplicant a ses senyories que, attès lo dit offici és dels antichs y
dels que.s poden vèndrer y alienar, sien servits
admètrer-los la dita renunciació y provehir
aquell en favor de dit Esteve Bascans, que dits
lurs principals ho rebran de ses senyories a singular favor y mercè.
E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Montserrat Albià y Ramon Sagués,
passamaners, ciutadans de Barcelona.
Dijous, a XXVI. En aquest die ses senyories anomenaren en altre dels // 576r // trompetas del
General a Pere Joan Garrigosa, corredor de coll
de la present ciutat, ab las mateixas prerrogativas y gràcias al dit offici pertanyents, lo qual,
de present vacca per mort de Pau Amer, últim
pocessor de aquell. E lo dit Pere Joan Garrigosa, present en consistori, ha acceptat lo dit
offici y jurat, en mà y poder del senyor deputat ecclesiàstich, de què se haurà bé y lealment
en lo exercisci y servey de aquell. Presents per
testimonis Montserrat Albià, passamaner, y
Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.
Dissabte, a XXVIII. En aquest die, en la tarda,
entrà en la present ciutat lo excel·lentíssim senyor mariscal de la Motte, duch de Cardona,
lochtinent y capità general de sa magestat en los
presents Principat y comtats, qui venia de governar lo exèrcit de las parts de Lleyda.
Diumenge, a XXVIIII. En aquest die, en la matinada, havent tingut notícia // 576v // que sa excel·lència era arribat de las parts de Leyda, per
medi dels nobles don Pedro Desbosch y don
Phelip Ferreres, enviaren al il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, mariscal de la Mote, a donar-li la benvinguda, representant-li la alegria y contento que ses senyories
han tingut de sa vinguda y que sia arribat ab entera salut, y que la gosi los anys que los cathalans desijan. Y que sa excel·lència los havia respost que estimava molt als deputats lo bon
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christianissime et regie majestatis consiliarius,
locumtenentis et capitaneus generalis in principatu Cathalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, constitutus personaliter intus suum palacium, quod foret in presenti civitate Barcinone,
in platea Santi Francisci. Quia cercioratus seu
informatus, ut dixit, de excessibus, per milites
equestres, qui commorabantur in villa Castilionis Empuriarum et aliis locis circumvicinis in eorum transitu, quem diebus decima sexta, decima
septima, decima octava, decima nona, vigesima
et vigesima prima augusti proxime dimissi, fuerunt a dictis villa et locis, ad presentem civitatem
transeundo per villas et loca de Valldaro, Lagostera, Pineda, Mataro, Argentona et Santa Coloma de Gramanet, in eisdem proxime dictis villis
eta // 579r // locis comissis et perpetratis, compellendo vicinos et habitatores dictarum villarum el
locorum ut sibi, dictis militibus, pro se et suis
equis darent et tribuerent omnia ad victum necessaria absque illa solucione seu satisfactione,
contra ordines expressos per suam excellenciam eis
traditos et iniunctos, ut scilicet super his observarent generales constituciones Cathalonie et alia
jura huius patrie. Ideo sua excellencia, ad instanciam et peticionem deputatorum Generalis
Cathalonie, revocavit et revocare se dixit, pro ut
tenore presentis revocat, excessus omnes supradictos, et pro revocatis et nullis habere voluit et declaravit, pro ut, cum presenti, vult et declarat, et
contra culpabiles procedere ipsosque punire et castigare mandavit juxta eorum demerita. Et sua
excellencia mandavit mihi, dicto Antonio Joanni
Fita, quatenus de presentis conficerem, et dictis
deputatis et aliis cuia intersit, darem et traderem
publicum et auctenticum instrumentum in memoriam futurorum, quod est actum Barcinone
sub anno, die menseque predictis. Presente me,
dicto et infrascripto regii mandati scriba, et presentibus testibus presentes ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

cuydado y diligència que havian tingut, y que
estiguessen certs que ells no faltaran a tot lo que
sia beneffici de tots, ab tota la voluntat. De tot
lo que dits senyors embaxadors ne feren sabidors a dits deputats.
Dilluns, a XXX. Festa de sanct Andreu. En aquest
die se féu extracció de consellers de la present
ciutat, en la forma acostumada, y foren extrets
los devall scrits y següents: conseller en cap, lo
doctor micer Joseph Montaner, ciutadà honrat
de Barcelona; conseller segon, micer Joan Gaspar de Prat; // 577r // conseller ters, mestre Bernat March y Jalpi, doctor en medicina; conseller
quart, mossèn Francesch Ros, mercader; conseller quint, mossèn Antoni Estalella, notari públich de Barcelona; conseller sisè, Salvi Soler, texidor de lli. Y obrers foren extrets los següents:
don Anton de Aragall, obrer militar; Antoni
Portell, candaler de cera, obrer artista.

Dezembre MDCXXXXIII
578r

Dimars, a VIII. Festa de Nostra Senyora de la
Concepció.
Dimecres, a VIIII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en lo consistori de ses senyories los
senyors consellers, en forma de consistori, los
quals foren rebuts ab la forma acostumada. Y
estigueren junts ab los de la junta del batalló
tractant alguns negocis concernents lo beneffici
públich.
Divendres, a XI. En aquest die, en la matinada,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories lo magnífich Antoni Joan Fita, notari
públich de Barcelona, scrivà de manament y secretari de sa magestat en aquesta província, lo
qual donà y entregà a ses senyories un acte de
revocació de excessos fets per los cabos, // 578v
// capitans y soldats que dita sa magestat té alotjats en dit aquest son Principat, fet per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona mariscal
de la Motte, lochtinent y capità general en
aquest Principat, lo qual és del tenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nattivitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tercio, die vero mercurii, secunda mensis decembris,
intitulata presente, et ad hec vocato me, Antonio
Joanne Fita, regii mandati scriba, Barcinone populato, et auctoritate regia notario publico Barcinone infrascripto, et presentibus pro testibus
magnificis Josepho Queralt, regente Regiam
Cancellariam, et Onofrio Anglasill, utrisque juris et tercie aule Regia Audiencia Cathalonie
doctoribus ad ista vocatis specialiter et assumptis,
excellentissimus dominus Philippus de la Motte
Houdencourt, dux Cardone, mariscallus Gallie,

Sig(+)num meum, Antonii Joannis Fita, regii
mandati scribe, Barcinone populati, auctoritate
regia notarii publici Barcinone, qui hec, mandato excellentissi domini locumtenentis et capitanei
generalis, subscripsi et subsignavi in fidem et testimonium premissorum».
579v
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Dimars, a XV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Steve
Torrabruna, corredor públich y jurat de la present ciutat y ministre del General, en virtut del
jurament que, en lo ingrés de son offici té prestat, ha fet relació a ses senyories com ell ha encantat y subhastat, per los loschs sòlits y acostumats de la present ciutat, no sols per espay de //
a. a continuació aquesta acta de revocació, transcrita a
l’Apèndix 7, pàg. 2070.

580r // trenta dies, però encara per molt més
temps, tot aquell cens de annua pensió de trenta-tres lliures y quinse sous que tots los anys rebia de Pere Costo, apothecari, ciutadà de Barcelona, Melchior Tries y Reniu, de la vila de
Mataró, sobre unas casas que dit Pere Costo
posseheix en lo carrer de la Argenteria de dita
present ciutat. Las quals, antes foren de Pere
Oller, quòndam mercader, debitor al General,
com a fermança de la bolla de Tarragona, trienni 1599, ensemps ab una pensió deguda y rata
de la corrent, y ab tot lo dret y domini y demés
pertinències de aquell.

Y que, no obstant han comparegudes moltes
persones que han dat dita en lo preu de aquell,
emperò, no ha comparegut ningú que hage offert donar per aquell sinch-centas y sexanta lliures barcelonines. Y que, com a més donant en lo
encant públich, després de posades las tres sòlitas lanternas, li ha lliurada la hasta fiscal de dits
censos, pensió deguda y rata de la corrent, y demés accessoris de aquell. Per lo qual effecte, li
ha entregada la tabba que, per rahó de dita subhastació, tenia en son poder, la qual li era estada
a ell, dit corredor, liurada de orde de ses senyories. De tot lo qual, féu la present relació a ses
senyories. Y per dit effecte, és estat ordenat al
scrivà major fos per ell continuada, com ho fa,
en lo present dietari. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
580v

En aquest die lo reverent Matheu Tous, prevere, benefficiat en la iglésia parrochial de Sancta
Maria de la Mar de la present ciutat, obtenint lo
offici de credenser de les sedes de la bolla de la
taula de la present ciutat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, (ha renunciat) lo dit offici de credenser de
les sedes que ell obté en favor del honorable
Joan Bruguera, mercader, ciutadà de Barcelona.
Suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en
favor de dit Joan Bruguera, attès que lo dit offici és dels antichs y dels que.s poden vèndrer y
alienar, que ell ho rebrà de la mà de ses senyories a singular favor y mercè.

581r

E ses senyories respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per
testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, lo magnífich Joseph de
Urrea, racional del General y present casa de la
Deputació, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses se1357

nyories com mossèn Francesch Descallar y Surribas, sobrecullidor del General, ha comptat y
pagat los llibres y diners de la terça octubre, novembre y dezembre 1642, axí de dret ordinari
com nou, per lo que ne fa la present relació.
Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris.
Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories, per
medi dels magnífichs micer Joan Pau Fontanella y micer Joseph de Amigant, assessors del General, // 581v // y micer Aleix Tristany, advocat
fiscal del dit General, enviaren al excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte y
capità general de sa magestat en aquest principat, la embaxada infrascrita, en exequució de la
deliberació feta lo mateix die y ab las salvetats y
los motius que en ella són tocades. La qual embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: A notícia
dels senyors deputats del General de Cathalunya, a qui, per rahó de sos officis, incumbeix cuydar de la observança de las generals constitucions de Cathalunya y altres drets de la pàtria, y
opposar-se a qualsevol contrafacció d’elles, és
pervingut que, per sa excel·lència y per son orde
són estades extretes moltes persones del present
Principat sens conexensa de causa, y en particular, los nobles don Joan de Ve[rgós], don Berenguer d’Oms, don Lluýs de Peguera, lo doctor Benet Anglasell, pare y fill Bravos, ab tota sa
família, Agustí Berardo, don Joseph de Pinós,
Jacinto Reguer y altres. Y ara, de nou, a vostra
excel·lència se han donat unas cartas reals, a don
Joan de Queralt, don Henrrich de Semmanat,
don Lluýs de Copons y don Jayme Magarola
manat-los que.s conferissen a París dins cert termini. Los quals procehiments, fets sens conexensa de causa y sens precehir per directum,
com se deu procehir en Cathalunya, perquè és
estat condempnar-los a desterro y privar-los de
sa llibertat sens conexensa de causa, que.s contra lo usatge “Aliud namque de jure fisci” y
contra // 582r // la constitució quarta de títol
“De violència y restitució de despullats”. Per
ço, los dits deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya a vostra excel·lència suplican, extrajudicialment, sie servit manar revocar dits procehiments, com a fets contra
constitucions de Cathalunya, cum omnibus inde
sequentis, y tornar las cosas en pristino estat».
E tornats dits assessors y advocat fiscal, referiren
a ses senyories com ells havien reportada la dita
embaxada a dita sa excel·lènciaa, y que.ls havia
respost que respondria a ses senyories.

a. a continuació repetit la demuntdita embaxada.
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generals constitucions. Y en quant als que se han
donat cartas reals de sa magestat perquè anassen
a París, no·y pot haver contrafacció perquè sa excel·lència los donà les cartes y tots han acceptat lo
anar a París, donant-li’n paraula voluntàriament
y sens compulsió. Y sa excel·lència, en virtut de la
resposta de aquells, ha escrit ha sa magestat enpenyant sa paraula. Y que lo enviar sa magestat
ha demanar a un vassall que, per son servey, necessita de sa presència, no és cosa que encontre
ab constitució alguna, y seria quexa mal fundada
inferir ells de aquí que sa magestat vol fer acte
algú que sie prohibit per constitucions. Y en
quant aparagués haver-hi haguts alguns mandatos y compulció ab las ditas extraccions y actes
fins vuy fets, per los quals se hagués contrafet a
las ditas generals constitucions de Cathalunya, lo
que no creu, nunc pro tunc dona per revocat y revoca, com si tals mandatos y actes fets no fossen,
tenint aquells per anul·lats, y volent que no puguen ésser trets en conseqüència».

Dimecres, a XXIII. En aquest die, en la matinada,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, lo magnífich Antoni Joan Fita, secretari de sa magestat en aquest Principat, ha donat
y entregat a ses senyories un acte clos y autenticat per sa mercè, dient contenir la resposta que
sa excel·lència del senyor virrey feya a la embaxada que, de part de ses senyories, li era estada feta,
a vint-y-dos del corrent, per medi dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General. Lo
qual, manaren llegir amb lo scrivà major del General y, llegida, ordenaren fos continuat en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tercio, die vero mercurii vigesima tercia // 582v //
mensis decembris intitulata presente, et ad hec vocato me Antonio Joan Fita, regii mandati scriba,
Barcinone populato et auctoritate regia notario
publico Barcinone infrascripto, et presentibus pro
testibus fratre Michaele Besora et fratre Francisco
Mas, religiosis ordinis beate Marie de Mercede redemcionis captivorum a dicta vocatis specialiter
et assumptis excellentissimus dominus Phillippus
de la Motte Houdencourt, dux Cardone, mariscallus Gallie, sacre christianissime et regie majestatis consiliarius, locumtenentis et capitaneis generalis in presente Principatu Cathalonie et
comitatibus Rossilionis et Ceritanie, existens personaliter in suo palacio, quod foret in presenti civitate Barcinone, in platea Sancti Francisci, habensque et tenens pre manibus suis quandam
papyri scedulam illam mihi, dicto et infrascripto
regii mandati scribe ac notario publico, in dictorum testium presencia, tradidit et liberavit, quo
est tenoris huiusmodi:
«A la embaxada feta a sa excel·lència, de part dels
deputats del General de Cathalunya, per los assessors y advocat fiscal del General, diu sa excellència que, en tots los actes de què fa menció la
embaxada, no ha contrafet a les generals constitucions, usatges, drets de la pàtria ni tal intenció
ha tinguda, antes bé, ha estat atent, y ho estarà
sempre, a la observança de aquells. Perquè si las
personas designades en dit paper y altres se són
anades del present Principat, és estat unas demanant-ho per gràcia de sa excel·lència, per parèxer-los a ells conveniència, y altres per pacte voluntari, tractant-se de fer sas causas per evitar
discussió judicial de sos delictes, lo que en tota
espècie de delictes se sol fer. Y axí, cessa tota
compulsió, pus no ha manat sa excel·lència a ningunas de las ditas personas ni altres que se’n
anassen, sinó que s’és fet per demanar-ho voluntàriament se’ls donàs passaporta // 584r // y,
per consegüent, cessa tota contrafacció de ditas

De cuius quidem papyri scedule tradicione et de
contentis in eadem sua excellentia, ad instanciam et peticionem, ut dicit, deputatorum Generalis Cathalonie, mandavit mihi, dicto Antonio
Joanni Fita, conficerem et dictis deputatis et aliis
cuia intersit darem et traderem publicum et auctenticum instrumentum in memoriam futurorum. Quod est actum Barcinone, sub anno, die,
mense et loco predictis, presente et vocato me, dicto
et infrascripto regii mandati scriba, et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, pro ut superius continetur.
Sig(+)num meum Antonii Joannis Fita, regii
mandati scribe, Barcinone populati, auctoritate
regia notario publici Barcinone. Qui hec, aliena
manu scripta, subscripsi et subsignavi in fidem et
testimonium premissorum».
584v

Dijous, a XXIIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats, anaren en la casa de la Bolla
y, des de allí, se’n anaren a regonèxer las botigas
dels botiguers y altres, com és acostumat.

Incipit annus MDCXXXXIIII
Divendres, a XXV. Die de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrista.
609r

a. a continuació aquest acte, transcrita a l’Apèndix.
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divendres, a VIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, ab
a. a continuació una declaració, una suplicació i vuit cartes amb les seves traduccions, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2072- 2079.

li havian fet, que fonch ab demonstració de
amor y voluntat tant grans qual se pot imaginar.
Y aprés de haver referit tot lo que li havia suucehit, axí per lo camí com en dita cort de París,
donà y entregà a ses senyories un memorial o
peticionss que ell, per part y en nom del consistori, en exequució de ses instruccions y òrdens,
presentà al rey, nostre senyor. Al marge del qual
y de cada petició consta del decret que sa magestat féu en quiscuna d’ellas, les quals, al peu,
firma de sa real mà, com tot consta de dit memorial, que està assí originalment cusit, ab la
declaració en català de las decretacions en francès posades en lo original, que tot està signat de
lletras A, B, C. Y axí mateix, lliurà y entregà las
cartas reals y demés altres que, a sa despedida de
la cort de París, li foren donades per a ses senyories, que, traduhides, se són assí originalment
cusidas.

cotxos, anaren en la casa de la Bolla de la present ciutat per a comensar a encantar los arrendaments de las bollas del General de tota Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per lo
trienni que comensarà lo primer de juliol pròxim vinent y del corrent any 1644, ab la forma
que disposan los capítols y actes de Cort y és
acostumat.
En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
reberen en llur consistori duas cartas. Una de la
magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, de onse de dezembre 1643, y altre del eminentíssim senyor cardenal Massarini, de nou de
dit<s> mes. La(s) quals rebudes, manaren traduhir en llengua cathalana y aprés, llegides y
molt ben enteses, manaren fossen continuades
en lo present dietari, que són signades de lletra
A y B.
609v

Dilluns, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, mossèn
Pallarí Blanch, notari de la vila de Camprodon,
deputat local del General lo trienni corrent de
1641, de la vila y col·lecta de Camprodon, ha
renunciat pure y simplament, en mà y poder de
ses senyories, lo dit offici de deputat local, per
justas causas son ànimo movents. Suplicant a ses
senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo offici en favor de la persona a ses senyories ben vista. E ses senyories
respongueren que admetian la dita renunciació,
si y en quant podien y per capítols de Cort los
era lícit y permès. Presents per testimonis Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

613r

Dimars, a V. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y
present casa de la Deputació, ha fet relació a ses
senyories com Onoffre Massanes, sobrecullidor
del General de la part de ponent, ha comptat y
pagat la terça de juliol, agost y setembre 1642.
Ço és, dret ordinari y guerra, acceptat los llibres
y diners de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta,
y de la vila de Viella, en la Vall de Aran. La qual
relació manaren ses senyories fos continuada en
lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.

Dimars, a XII. En aquest die, en la matinada, ses
senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials
del General, a peu, en la casa de la Bolla en la
present ciutat, a fi y effecte de arrendar las bollas
del General, ab la forma acostumada.
612r

Dimars, a XXVIIII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en casa de la ciutat, hont tingueren conferència ab los senyors consellers per
alguns negocis y affers de la província.

Janer MDCXXXXIIII

En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
la present casa los molt il·lustres senyors consellers, en forma de ciutat. Los quals foren rebuts
per ses senyories ab la forma acostumada, y tots
junts se’n entraren en la sala del consistori, a
hont aprés vingueren las personas de la junta del
batalló. Y estigueren junts cerca de dos horas,
tractant negocis concernents lo beneffici de la
província y conservació de dit batalló.
613v

En aquest mateix die, en la tarda, vingué en lo
consistori de ses senyories fra don Francesch de
Miquel, comanador de Sanct Joan, embaxador
per ses senyories enviat en la cort de París. Lo
qual, féu llarga relació, de paraula, a ses senyories de sa embaxada que li era estada encomanada, resitant mil maravellas de la ciutat de París, y
la mercè y honra tant gran que sas magestats del
rey, nostre senyor, y de la reyna, nostra senyora,
1359

En aquest mateix die, essent ses senyories estats
informats, per los senyors de la junta del batalló,
que faltaven algunas personas en dita junta, y
axí, feren nominació de les persones següents.
Ço és, en lloch y per absència dels síndichs de la
ciutat de Lleyda y Vich foren nomenats Joseph
de Navel, Francesch Marí, ciutadans honrats.
En loch del canonge Coderch de Gerona, fou
anomenat lo doctor Barthomeu del Viver, sacristà y canonge de Barcelona. En loch de don
Pedro Aymerich, per ser protector del bras militar, y de don Ramon de Guimerà, absent de la
present ciutat, foren anomenats mossèn Fran-

[ 1644 ]

[ 1644 ]

cesch Xammar y mossèn Sebastià de Miralles,
donzells.

618v

Dimecres, a VI. Dia dels Reys.
Dijous, a VII. Die de sanct Ramona.
617r

Dimecres, a XIII. En aquest die vingueren en la
present casa los magnífichs consellers de la present ciutat, en forma de ciutat, y tingueren conferència ab ses senyories per alguns negocis y affers del General.
Dijous, a XIIII. En aquest die, en la matinada,
ses senyories anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, a peu, a la Llotja o casa de la
Bolla de la present ciutat, per a continuar los
arrendaments de las bollas del General ab la forma acostumada.
Dimecres, a XV. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, en casa de la present ciutat a tenir conferència ab los senyors consellers, y foren rebuts
ab la forma acostumada.

617v

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, en la matinada, en la casa
de la Bolla de la present ciutat, ab cotxos, per a
continuar lo fer encantar y lliurar los arrendaments de las bollas del General, ab la forma
acostumada.
En aquest mateix die, lo doctor en arts y medicina [...] Barthomeu, ciutadà de Barcelona,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, mitjensant jurament, en mà y poder
de ses senyories, ha fet relació com mossèn
Hierònym de Gàver, donsell, tenint lo offici del
manifest de la bolla en la taula de la present ciutat, és home de molta edat y, per consegüent,
impedit de la vista, de tal manera que no li és
possible servir dit son offici, lo que diu ell saber
per haver-ne fet sensura. Y és indubitat y cert
que, segons sa edat y la visura que ha feta de sos
ulls, no pot servir dit son offici, lo que diu saber
per las rahons té ditas y per lo jurament que té
prestat. La qual relació manaren ses senyories
fos continuada en lo present dietari. Presents
per testimonis Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris.

618r

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar, a fi y effecte de
continuar lo fer encantar y liurar los arrendaments de les bolles.
a. a continuació dues cartes amb les seves respectives traduccions, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs. 2079 i 2081.
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Dimars, a XXVI. Festa de aquell protector gran
de Cathalunya, sanct Policarpi. En lo qual die
obtingueren los cathalans aquella gran victòria
contra los castellans en la montanya de Monyuïch, en lo any 1641. Déu doni continuades
victòries als cathalans contra los castellans.
Dimecres, a XXVII. En aquest die, en la matinada, ses senyories anaren consistorialment en la
Llotja de la mar per a continuar los arrendaments de les bolles del General.
En aquest mateix die ses senyories manaren presentar la requesta o scriptura devall scrita:
«Per constitucions del present Principat y, en
particular, per las constitucions posades baix del
títol “Que novells officials no sien posats”, està
prohibit tota creació de officials nous, y que, en
cas que sien creats, són tinguts per revocats. Y
que los tals officials provehits sien haguts per
privats de llurs officis, y tots actes que aprestaran sien nul·los. E com per lo senyor virrey sie
estat a vostra mercè concedit privilegi de exactor, recpetor, col·lector y administrador de tots
y qualsevols béns, fruyts, drets rèdditus y emoluments en lo present Principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, existents al real
fisch de sa magestat, confiscats y aplicats, ab facultat de crear y nomenar qualsevols officials
per dit effecte necessaris, // 619r // defensant y
mantenint los drets y regalias reals. Lo qual privilegi fonch concedit a 22 de juny 1643. Lo
qual privilegi és contra las generals constitucions del present Principat. Per ço, lo síndich
del General requereix a vostra mercè y interpel·la no.s vàlega del dit privilegi real ni use de
las facultats y poders en aquell concedides, sots
decret de nul·litat de tots los actes, per ésser official nou prohibit per constitucions. Altrament,
protesta de tot lo lícit de protestar. Requirens et
cetera.
Die martis, XXVII januarii MDCXXXXIIII».
En aquest die, constituït personalment lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, ab Miquel Marquès,
notari, en nom y com a substitut del scrivà major del General, devant de micer Francesch Sangenís, ciutadà honrat de Barcelona, personalment trobat baix en lo primer pati de la casa de
la present ciutat de Barcelona y presents en açò
per testimonis Francesch Pi, mercader, y Joan
Oller, negociant, ciutadans de Barcelona, lo dit
magnífich Agustí Dalmau, síndich, presentà e o
per dit Miquel Marquès, en nom de dit scrivà
major, féu presentar al dit mossèn Francesch
Sangenís una scriptura del tenor següent:

primera pensió que caurà immediatament de dit
cens. y que com a més donant en lo encant públich, després de posades las tres sòlitas y acostumadesa llanternas, li ha lliurada la hasta // 620v
// fiscal de dit cens y ratta de aquell corrent, y
demés accessoris de aquell. Per lo qual effecte, li
ha entregada la tabba que, per rahó de dita subhastació, tenia en son poder, la qual li era estada
a ell, dit corredor, lliurada de orde de ses senyories. De tot lo qual, féu la present relació a ses
senyories. Y per dit effecte és estat ordenat al
scrivà major fos per ell continuada, com ho ha,
en lo present dietari. Presents per testimonis
Miquel Marquès y Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

«Per constitucions del present Principat et cetera inseratur ut supra,qua inserta dices».
La qual scriptura presentada y donada còpia de
aquella al dit mossèn Francesch Sangenís y per
ell presa y acceptada, encontinent, respongué, a
la presentació de dita scriptura y a son tenor,
que se la tenia per llegida, y que se aturava lo
tamps de la constitució per a respòndrer. De las
quals cosas axí fetas lo dit magnífich Agustí Dalmau, en dit nom, instà y requerí ne fos llevat lo
present acte, com, en effecte, és estat llevat, en
la forma que desobre està contengut.
619v

Divendres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar, per a fer continuar
lo encantar y arrendar los arrendaments de las
bollas del General, consistorialment, ab los porters y masses dvant, acompanyats dels officials
del General.

Dimecres, a III. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, en la Llotja de la present ciutat, per a
continuar lo fer encantar y arrendar los arrendaments de las bollas del General.

Febrer MDCXXXXIIII

Divendres, a V. En aquest die ses senyories anaren consistorialment en // 621r // la Llotja de la
present ciutat per a continuar lo fer encantar y
arrendar los arrendaments de las bollas del General.

Dilluns, al primer. En aquest die Steve Torrabruna, altre dels tres corredors ordinaris del General, present en lo consistori de ses senyories y
en virtut // 620r // del jurament que en lo ingrés
de son offici té prestat, ha fet relació a ses senyories com ell, en virtut de deliberació feta a 19 de
octubre 1643, ha encantat y subhastat, per los
lochs sòlits y acostumats de la present ciutat, no
sols per espay de trenta dies, però encara per
molt més temps, tot aquell cens de annua pensió de sexanta nou lliures, dotse sous moneda
barcelonesa, franques, per ser-ne llevades totes
responsions, que discorreran del die que.s lliurarà lo subhast en avant, que tots los anys fa
Hierònym Montserrat Llopart a Maria Salavert,
viuda del quòndam Miquel Angel Salavert,
mercader, ciutadà de Barcelona, per unas casa
que dit Llopart posseheix en la present ciutat, a
la plassa Nova. Per lo que dit Miquel Angel Salabert és debitor al General, per rahó del concert fet ab lo dit General, a sinch de juliol 1622,
per la bolla de Tarragona, trienni 1596, y per altre concert fet, a tretse de octubre 1623, per la
mateixa bolla de Tarragona, trienni 1593 y dit
trienni 1596.
Y que, no obstant han comparegudes moltes y
diverses persones que han offert y donat dita en
lo preu de aquell, emperò, no ha comparegut
ninguna persona que hage offert donar major
dita que lo honorable Pere Custó, apothecari,
ciutadà de Barcelona. Lo qual, ha offert pagar
per la ratta de la pensió corrent de dita cens, de
cursa del die de Nadal propassat, fins al die present, que li ha lliurada la dita hasta fiscal, set
lliures, vuit sous y deu. De tal manera, que ell,
dit Costó, vinga a rèbrer íntegrament etiam la

Dissabte, a VI. En aquest die, en la tarda, havent
ses senyories de tractar y conferir algunas matèrias, tocants y concernents al interès y conservació del batalló, ab les divuit persones que foren
anomenades, a quatre de febrer 1643, per a fer
lo balans del General, y havent remirades aquelles, han trobat haver-n’i algunas de impedides y
ocupades, y altres que són fora la present ciutat.
Y axí, per poder-les juntar, manaren fos assí
continuada la Divuytena següent, sens mòurer
ningú dels que eren anomenats que no sia empedit, y són las següents. Ecclesiàstichs: lo doctor Pau del Rosso, degà y canonge de Barcelona; lo doctor don Francisco de Uluja, degà y
canonge de Leyda; don Joachim Carbonell, canonge de Barcelona; don Miquel Sala, hospitaler y canonge de Tarrragona; Onoffre Ciurana,
canonge de Gerona; lo doctor Diego Palau, canonge de Vich. Militars: don Joan de Argensola, Francesch Xammar, Francesch de Vergós,
don Bernat Çalbà, don Pedro Desbosch, Galceran Dusay. // 621v // Reals: Agustí Pexau, Francesch Marí, Balthezar Càrcer, Galceran Nabot,
Frrancisco Comalada, micer Batista Monfar.
622r

1361

Dijous, a XI. En aquest die, en la matinada, vigília del martiri de la patrona y màrtir sancta Eulària, defensora de aquest il·lustre Principat, estant ses senyories junts en lo consistori, a fi y
effecte de entèndrer en fer la extracció de las
a. a continuació ratllat tres.

[ 1644 ]

[ 1644 ]

major y secretari del dit General, posats dins rodolins de fusta. Y aprés, dins dita capsa y per dit
minyó, foren extrets altres quatre rodolins, lo
hua // 628r // aprés l’altre, dins los quals foren
trobats scrits los noms de las donsellas de dit
hospital següents, assí continuats per son orde.
Donsellas del hospital de Misericòrdia: Paula
Arolas, de Barcelona, pagadab ab deliberació de
19 de febrer; Rafela Navarra, de Tremp,
pagadac ab deliberació de [...] febrer 1649; Elisabet Riera, de Blanes, pagadad ab deliberació
de 12 de janer 1646.

dotse donsellas dels tres hospitals de la present
ciutat, ço és, General, Misericòrdia y Òrfens,
conforme fonch resolt per los brassos generals
de la província tinguts a onse de dezembre
1641, y assentats ses senyories consistorialment,
comparegué lo reverent Joan Piulats, prior del
hospital General, y Narcís Torres, síndich, procurador y actor de aquell. Los quals, donaren y
entregaren a ses senyories un memorial en lo
qual estan continuats los noms de totas las donsellas de quatorse anys en amunt y havia en dit
hospital. Lo qual memorial és del tenor següent:

Y axí mateix, encontinent, feta dita extracció, de
la mateixa manera, donà y entregà a ses senyories lo reverent Joan Sanctamaria, prevere y administrador y capellà del hospital del pobre Infants Òrfens, altre memorial. En lo qual.
estaven continuats los noms de las quatorse
donsellas de quatorse anys en amunt hi havia en
lo dit hospìtal dels Infants Òrfens lo die present.
Lo qual memorial és del tenor següent:

«Memorial de las donsellas se troban en lo hospital General de Sancta Creu de la present ciutat
de quatorse anys en amunt. Inseratur dictum
memorialem signatum littera A».
Los noms de las quals donsellas foren, en
presència de ses senyories, per lo scrivà major y
secretari del dit General, posats dins rodolins de
fusta, que estaven aparellats. Los quals posats
dins de una capsa, fonch feta extracció per un
minyó, ab la mateixa forma que.s fa la de deputats y oÿdors. De la qual, foren per dit minyó
trets quatre rodolins, lo hu aprés lo altre, dins
los quals foren trobats los noms de las donsellas
// 622v // de dit hospital següents, assí continuats per son orde. Fillas del hospital General:
Catherina Llobeta, ésa pagada ab deliberació de
17 de setembre 1648; Madrona Coloma, ésb
pagada ab deliberació de 12 de setembre 1644;
Maria Escudera, ésc pagada ab deliberació de 8
abril 1647; Mariana Roses, ésd pagada ab deliberació de 30 juny 1644.

«Lista de las donsellas òrfenes que poden concórrer en la extracció. Inseratur ut in papiro signato littera C».
Los noms de las quals donsellas foren, en presència de ses senyories, per lo dit scrivà major y secretari del dit General, posats // 628v // dins rodolins de fusta. Y aprés, dins dita capsa, per dit
minyó, foren trets altres quatre rodolins, lo hu
aprés l’altre, dins los quals foren trobats scrits los
noms de las donsellas de dit hospital següents,
assí continuats per son orde. Fillas del hospital de
Infants Òrfens: Agnès Canyes, filla de Joan Canyes, parayre de Barcelona; Hierònyma Calp, filla
de Joan Calp, pagès de Barcelona, ése pagada en
virtut de deliberació feta als 8 de febrer 1652;
Margarida Ferrera, filla de Sebastià Ferrer, texidor de llana de Barcelona, y Magdalena Font, filla de Francesch Font, sparter de Barcelona, ésf
pagada ab deliberació de 17 de febrer 1648.

E feta dita extracció, encontinent, de la mateixa
manera, donaren y entregaren a ses senyories, lo
noble don Hierònym de Gàver, Miquel Garcia,
mercader, Bernat Flaquer, apothecari, y Andreu
Saurina, passamaner, administradors del hospital de Nostra Senyora de Misericòrdia, altre memorial, en lo que estaven continuats los noms
de totas las donsellas, de quatre anys en amunt,
hi havia hi.s trobaven en dit hospital lo dia present. Lo qual memorial és del tenor següent:

Divendres, a XII. Festa de la patrona y màrtir
santa Eulària.
629r

«Memorial de las donsellas habilitades per los
administradors del hospital de Nostra Senyora
de Misericòrdia. Inseratur ut in papiro signato
littera B».
Los noms de las quals donsellas foren, en presència de dites ses senyories, per lo dit scrivà
a.
b.
c.
d.

és ... 1648 interlineat al marge esquerre.
és ... 1644 interlineat al marge esquerre.
és ... 1647 interlineat al marge esquerre.
és ... 1644 interlineat al marge esquerre.
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Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories anaren, a peu, consistorialment, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials del
General, en la Llotja de la mar per a continuar
los arrendaments de las bollas del General, ab la
forma acostumada.
a. a continuació tres memorials, transcrits a l’Apèndix 7,
pàgs. 2081-2082.
b. pagada ... febrer interlineat al marge esquerre.
c. pagada ... 1649 interlineat al marge esquerre.
d. pagada ... 1646 interlineat al marge esquerre.
e. és ... 1652 interlineat al marge esquerre.
f. és ... 1648 interlineat al marge esquerre.

En aquest mateix die, havent ses senyories regoneguda la junta gran eleta per los negocis y affers del batalló, que està continuada en lo present llibre sots jornada de nou de febrer 1643,
han trobat ses senyories que, per poder ajuntar
y convocar aquella, era necessari renovar la dita
junta, attès que.y ha algunas personas que.s troban absents de la present ciutat y altres que no.y
poden venir, per estar occupats en altres juntes.
Y axí, renovaren aquella, y en ella entren les persones següents:
«Junta gran del batalló.
Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, // 629v // los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, lo
doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de
Tortosa; fra don Francesch de Monpalau, elet
abat de Ripoll; lo doctor Diego Palau, canonge
de Vich; fra don Francesch de Miquel, del hàbit
de Sant Joan; Joseph Broquetes, canonge de
Gerona; lo doctor Bernat del Viver, sacristà y
canonge de Urgell. Militars: Domingo Moradell, Francesch Joan de Vergós, Francesch
Xammar, Sebastià de Miralles, don Joan de Argensola, don Bernat Çalbà, don Pedro Aymerich, Francesch Puigjaner, don Pedro Desbosch. Reals: Joseph Navel, Balthezar Càrcer,
micer Jospeh Gispert de Lleyda, micer Joan Batista Monfar, micer Jacinto Fàbregues, Francesch Marí, // 630r // Joseph Ximenis y Jaume
Fontanilles, mercader.
Dimars, a XVI. En aquest die ses senyories convocaren y congregaren, en forma de brassos, en
la sala del(s) reys de la present casa de la Deputació, la junta gran del batalló y la junta de la
Divuytena, continuades en lo present dietari
sots jornadas dels sis y quinse del corrent, presidint en aquesta gran junta los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat y los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General. En la qual, attenent ses senyories y
las personas que, de ditas juntas, se trobaven
presents en aquest ajuntament la impossibilitat
gran ab què lo dit General se trobava, al present, per a poder ajudar al gasto del batalló de la
província, com en lo any proppassat y en lo altre
de abans havia fet, axí, perquè las rendas de la
Generalitat se van disminuint, de cadal dia, per
la falta del comers, en algunas parts, occasionada de las guerras presents, com també per los
grans enderreriatges de dèbits ab què està alcansat lo dit General, ab summas tant grans e insuperables que no és possible poder acudir a la
paga, cumplidament, de sos censals, y altres enderrariatges en què tantes persones y llochs
pios, sufragis de ànimes y altres particulars molt
menesterosos tenen tant gran interès.
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Y conciderant ses senyories y dita junta ésser
molt precís que al dit batalló se li ajuda ab alguna quantitat conciderable, per subvenció de sos
gastos y, principalment, per la remunta de la cavalleria, per ésser tant convenient al beneffici de
la província. Los quals, per las rahons de paraula referidas, // 630v // y no trobar altres que sien
més a propòsit, apar se porian remuntar ab alguna summa de diner que, vuy, podria exir del
que són pagades les pensions dels censals, del
compte que aporte lo magnífich clavari en la
taula de la present ciutat, de les pecúnies que
proceheixen dels drets nous, imposats per paga
de pensions de censals manllevats per gasto de
la guerra y per quitament de aquells, ço és,
aquella part de pecúnia que, de present, o per
avant en aquest any, se poria convertir en quitament de alguns de dits censals, attès que açò,
per ara, pot tenir alguna espera. Per ço, tots
conformes, deliberaren que, per part de ses senyories y de dita junta, se suplique als senyors
consellers si, per si, a solas, tindran poder, o
sinó, al savi Consell de Cent que, attesa la dita
necessitat e impossibilitat present del dit General, tinguen a bé de consentir en què la quantitat de diner que.s poria convertir de dit compte
per quitament de dits censals, sie aplicada, per
ara, y consignada al dit batalló, per subvenció
del gasto de la remunta de la cavalleria, en què
tant interessa la dita ciutat y la província.
Més avant, attenent que lo senyor Phelip de Boxadors, que era de la junta de dit batalló y era
també una de las quatre personas eletas per tot
lo maneig principal y bona conducció y administració de aquell, és axit, novament, clavari de
la present ciutat, y axí, ha renunciat a dit exercisci. Per ço, en son lloch, fou nomenat per ses
senyories y dita junta lo senyor Domingo Moradell, donsell, ab lo mateix poder y commissió
que tenia antes lo dit senyor Phelip de Boxadors. Axí que las quatre persones // 631r // eletas
per la administració de dit batalló són vuy las següents. Quatreta del batalló: lo doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; Domingo de Moradell, donsell; Joseph Ximenis,
ciutadà honrat de Barcelona, y Jacinto Fàbregues, ciutadà honrat de Barcelona».
Dimecres, a XVII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General,
en la Llotja de la mar, per a continuar lo encantar y subhastar los arrendaments de les bolles
del General conforme tenen obligació.
Dijous, a XVIII. En aquest die, en la matinada, lo
reverent Rafel Bonastre, prevere, comensal de la
iglésia de Sancta Anna de la present ciutat, tenint lo offici de ajudant del racional y regent los
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comptes del dit General, que té sa servitut dins
la present casa, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà
y poder de ses senyories, lo dit son offici de ajudant comú de dits racional y regent los comptes
en favor de Hipòlit Mestre, corredor de orella,
ciutadà de Barcelona, ab tots los salaris y emoluments a dit offici pertanyents. Suplicant a ses
senyories // 631v // que, attès lo dit offici és dels
antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar,
sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit Hipòlit Mestre, regonexent que axí ho disposan los capítols de
Cort, que ell ho rebrà de ses senyories a singular
favor y mercè. E ses senyories respongueren que
admetian la dita renunciació, si y conforme per
capítols de Cort los era lícit y permès. Presents
per testimonis Montserrat Albià, passamaner,
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
Divendres, a XVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, per medi del molt reverent, noble y magnífich senyor lo doctor Bernat
de Viver, sacristà y canonge de Urgell, don Hierònym de Gàver y mossèn Joseph Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, mariscal de la Motte, lochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
la embaxada del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor: De la informació rebuda per los deputats del General de
Cathalunya, ha constat que, en lo loch y terme
de Riudebilles, los soldats dels tercios y companyias del comte Marin, monsiur Sanctamaria
y monsiur de Brege, que allí havien estat alotjats
en juliol de 1643, han comès molts excessos,
fent-se donar a menjar y // 632r // bèurer sens
pagar cosa alguna, y prenent dels camps y eras
civades per als cavalls sens pagar quantitat alguna, tractant-los mal de paraules, robant les gallines, y altres coses de ses cases.
En lo loch de Sanct Quintí han fet lo mateix los
soldats dels tèrcios y companyias de monsiur de
Ribalet, monsiur de la Rippa, monsiur de la Boveta, monsiur Baro, monsiur Xabot y altres del
regiment del comte Busach. En lo lloch de Torrelles havian fet lo mateix los soldats dels tèrcios y companyies del comte Pujol, comte de
Rius, comte de Roselló, comte Busach, monsiur Consi, del regiment de vostra excel·lència,
de don Joseph Dardena y de monsiur de Canas.
En lo lloch y terme de la Llacuna, consemblants
excessos han comès los soldats dels tèrcios y
companyias del regiment, de vostra excel·lència,
dels gassions, monsiur de Gayera, monsiur de
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Casali, monsiur Deujargas, monsiur de Sanct
Pons, monsiur baron de Xatera, monsiur de Riballat. En lo terme y lloch de Odena los soldats
del regiment, de vostra excel·lència, dels saboyans, de monsiur Massana y de monsiur de Sant
German. En lo terme de Spola los soldats saboyans y de monsiur Sisterna. En lo lloch de Miralles los gassions. En lo lloch de Castellolí los soldats del tercio de vostra excel·lència y lo
monsiur de Bellfora. Y en la vila de Igualalda los
del tèrcio de monsiur Xivelle han comès semblants excessos y en lo terme de Monbuy y de
Mediona han fet consemblants excessos.
Y ademés dels danys de haver ministrat lo menjar y bèurer als dits soldats, axí per ses persones
com sustento per los cavalls, y pres moltes coses
de sas casas de dits paysans, los han tractat de
paraulas mal, // 632v // dient-los traytas, bugaras
y altres injurioses, dignes de punició y càstich;
atrevint-se a les mullers, tant, que era que a
moltas dexassen a sas pròprias cases. Y són tant
ordinaris estos excessos, que no falta testimoni
que diu que, des de que se alojan dits soldats,
ningú paga cosa alguna, sinó que volen menjar
y bèurer sens pagar. Y com per ditas vexacions y
excessos, per dits soldats fets, y en particular, lo
fer-se donar a menjar y bèurer sens pagar cosa
alguna, sie un nou vectigal prohibit per generals
constitucions. Y axí, en virtut de la dita constitució vintena, títol “De vectigals”, és estat per
dits deputats declarat, com de tot consta ab la
informació rebuda, memorials dels danys, juntament ab la declaració que, per dits deputats,
és estada feta, còpia de la qual se lliurà a vostra
excel·lència.
Per ço, dits deputats y oÿdors, desijant cumplir
ab la obligació de sos officis y ab lo disposat en
dita constitució 20, títol “De vectigals”, per
medi de esta embaxada, extrajudicialment, suplican a vostra excel·lència, com a llochtinent
general de sa magestat, que Déu guarde, sie de
son real servey manar revocar dits procehiments
y excessos comesos per dits soldats, com a fets
contra las generals constitucions, y esmenats y
satisfets, ab tot effecte, los danys han patit los
provincials ab ells, castigant los culpables, com
ho esperan de mà de vostra excel·lència, com a
tant zelador de la observança de las generals
constitucions».
E aprés tornats, dits senyors embaxadors referiren a ses senyories, en llur consistori, com ells
havian reportada la daltdita embaxada a sa excel·lència. La qual havien // 633r // explicada de
paraula y després donada per scrits, juntament
ab la còpia autèntica de la informació rebuda de
dits excessos, tot en mans de sa excel·lència. Y
que sa excel·lència los havia respost que rebia ab

molt gran gust la embaxada que se li reportava
per part de ses senyories, pus tots sabian lo que
sa excel·lència tenia en què la província no fos
molestada ab desòrdens dels soldats, los quals,
ja vàries vegades, havia cstigats sempre que havia tingut notícia d’ells, com era a tots notori.
Offerint ara fer lo mateix contra tots aquells, de
qui nomenadament donarà prova la informació
que se li ha entregada. Assegurant, no res menys, que son ànimo és estat sempre y serà de
què los drets de la província y de sos paysans
sian servats, en tot temps, indempne(s). Que lo
no poder sa excel·lència personalment ésser en
totas parts, resulta de aquí no poder donar de
prompte, immediatament, lo remey que convé.
Lo qual ara assegura procurar per totas las vias
possibles, axí ab cridas públicas com ab càstichs
molt conformes als delictes, que ja averiguaran.
Dissabte, a XX. En aquest die lo honorable Joseph Porta, notari públich de la vila de Cervera,
residint en Barcelona, com a procurador ab bastant poder de Pau Ferran, obtenint lo offici de
vehedor dels cafrans en la vila y col·lecta de dita
vila de Cervera, y com de sa procura consta ab
acte rebut, en poder de Joseph Vilardell, notari
públich de Cervera, a nou de janer pròxim passat, com dit notari, ab ses certificatòrias lletras,
ne fa fe, en dit nom, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat, en
mà y poder de ses senyories, lo dit offici de vehedor de // 633v // cafrans, que dit son principal
obté, per justas causas son ànimo movents, y
provehir aquell en favor de la persona a ses senyories ben vista, que dit son principal ho rebrà
de ses senyories a singular favor y mercè. E ses
(senyories) respongueren que admetian la dita
renunciació, si y conforme per capítols de Cort
los era lícit y permès. Presents en açò per testimonis Sebastià Hugo y Montserrat Albià, ciutadans de Barcelona.
Dilluns, a XXII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo magnífich Diego Bisbe Vidal, algutsir ordinari de la Santa Inquisició, y de part dels senyors inquisidors donà rahó
a ses senyories com lo die de demà, que comptarem als vint-y-tres del corrent, hi havia hi.s faria un acte solempne del Sanct Offici de la Inquisició en la plassa del Rey. Per rahó del qual,
suplicaven dits senyors inquisidors a ses senyories fossen servits assistir-hi consistorialment,
com los demés altres tribunals. E ses senyories
respongueren que estimaven molt la memòria
que se’ls feya y que ferian mirar los exemplars
de la present casa, y que en açò procurarien acudir en la mateixa conformitat que trobarian ésser estat acostumat.
En aquest mateix die, lo secretari de sa magestat
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en aquest Principat, Pacià Roca, donà y entregà en mans de ses senyoriesa // 636r // una carta
que la magestat del rey, nostre senyor, los enviava. La qual, sa excel·lència del senyor virrey li havia donada per a què la portàs a ses senyories. E
ses senyories reberen dita carta ab molt gran demonstració de voluntat y alegria, dient que estimavan molt a sa excel·lència de la mercè los feya.
Y encontinent, dit secretari se despedí de ses senyories. Y ses senyories desclogueren dita carta
real, la qual feren traduhir y, traduhida, manaren
llegir, y llegida, ordenaren fos continuada en lo
present dietari, y és del tenor següent:
«Por mandado del rey.
Muy queridos y amados: Entre todas las concideraciones que me mueven a hazer la guerra poderosamente, no ay ninguna que me aprete más que
la de librar del todo a Cathaluña de la oppresión
y de los agravios que los enemigos van continuando por el medio de las plassas que allí tienen, y de
las facciones que fomentan. Principalmente, entiendo que tiene por principal desino bolver sus
fuerças principales contra essa provincia y, entretanto, van trabajando, por medio de papeles y correspondencias, para entibiar las aficiones de los
mas zelosos vassallos y llevar a su parte los dichos.
Por esso, tenemos resuelto, para oponernos de veras
a sus intenciones, no solamente embiar en Cathaluña fuerças muy conciderables, sino también hazer contra ellos todas las divisiones possibles, acometiendoles en Italia, Alemanya y Paysses Baxos,
y a donde podrán llegar nuestras armas, por tierra y por mar, con todas nuestras fuerças y las de
nuestros aliados, que ayudamos con dinero, //
636v // hasiendo de todas partes aparexos y gastos
immensos y extraordinarios para esso. Y confiando por essos medios, pero más con la assistencia de
Dios, Nuestro Señor, que los intentos de nuestros
enemigos no les saldran más en adelante que en lo
passado, y que todos conoceran que la reyna regenta, señora y madre nuestra, que respectamos
mucho, y nostros tenemos tanto poder y sinseridat
en ayudar a nuestros amigos y amparar a nuestros vassallos, principalmente a los cathalanes,
quellos hazen muestra de vanidad en pregonar
sus pertrechos de guerra y encubrir su odio y vengansa contra ellos. Y que los papeles que hazen divulgar tienen todo su fundamento en la passión
que les lleva a apoderarse de Cathaluña, para
que la puedan assolar. Mas para que se vea que
ella, en el mismo tiempo, haze todo lo possible para
alentarse y ayudar, con el effecto, al mismo fin,
hemos jusgado ser a propósito exhortaros, como lo
hazemos, con un particular amor, por consejo de
la reyna, nuestra señora y madre, que hagáys ala. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2082.
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gun esfuerço, en esta ocasión, aumentando el número de las tropas que la provincia tiene en la
campaña y entreteniéndolas para quando serà
menester por el bien común, para que se haga mayor esfuerço en hechar fuera de Cathaluña a los
enemigos y liberarla de la opressión que padece(n), en tanto, los vezinos, y quitándoles las esperansas de cobrarla jamás, forsarles que la dexen
gozar para siempre de su sosiego y quietut, lo que
sería el mas agradable premio que pudiessemos
recibir de todos los trabajos y los gastos que hemos
hecho después de empessadas estas guerras. Y remitiéndonos en esto a lo que el nuestro muy querido y amado primo, el mariscal de la Motta, nuestro virrey y capitán general en nuestra provincia
y armadas de Cathaluña, podrá, más particularmente desear de vostros, // 637r // no alargamos más la presente, rogando a Dios, Nuestro Señor, que os tenga en su sancta protección, muy
queridos y bien amados. En París, a 22 de enero
1644. Louis. Le Tellier».

cullidor del General de la part de llevant, ha
comptat y pagat la terça de janer, febrer y mars
1643, acceptat los llibres y diners de les taules
de Granollers, Caldes de Monbuy, Sanct Saloni,
Vich y tota la col·lecta de compte ordinari y
guerra. La qual relació, manaren fos continuada
en lo present dietari. Presents en açò per testimonis Miquel Marquès y Gerònim Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.
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Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat per a fer continuar lo encantar y arrendar las bollas del General, ab la forma
acostumada.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses ssenyories Francesch Fitor, notari públich de Barcelona, obtenint lo offici de procurador fiscal del General y present
casa de la Deputació, ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici que ell obté de
procurador fiscal del General en favor del honorable Antoni Nin, corredor de orella, ciutadà de
Barcelona. Suplicant a ses senyories que, attès
que aquest offici és dels antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar, fossen servits admètrer-li
la dita renunciació y provehir aquell en favor de
dit Antoni Nin, attès que dit offici, com és dit,
és dels antichs y, per consegüent, dels que.s poden vèndrer y alienar, que ell, dit Fitor, ho rebrà
de la mà de ses senyories a singular favor y
mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant podien y
per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris.

En aquest mateix die ses senyories anaren, consistorialment, ab los porters y masses devant, en
la Llotja de la mar de la present ciutat.
Dimars, a XXIII. En aquest die se féu lo aucto
per los senyors inquisidors en la plassa del rey de
la present ciutat, a hont estaven aparellats molts
catafals. Lo qual acte comensà entre dues y tres
horas de la tarda y se acabà a las sinch horas de
dita tarda, y tragueren en ell tres penitenciers.
En lo qual auto anaren ses senyories consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General y present casa.
Y també assistiren en dit auto lo excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, mariscal de la Motta,
lochtinent y capità general en aquesta província,
los molt il·lustres senyors consellers y doctors
del Real Consell.

Mars MDCXXXXIIII
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Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories
anaren, consistorialment, en la Llotja // 637v //
de la mar de la present ciutat, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials del
General, per a continuar lo fer encantar y arrendar las bollas del General.
Dijous, a XXV. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en
casa de la present ciutat, y tingueren conferència ab los senyors consellers sobre alguns negocis concernents lo beneffici de la província.
Dissabte, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, present en lo consistori de
ses senyories, ha fet relació a ses senyories com
mossèn Francesch Descallar y Surribas, sobre1366

Dimecres, a II. En aquest die fonch lliurat lo
arrendament de la bolla y la col·lecta de Cervera
en lo encant públich y al més donant, com en
llibre de Arrendaments de Bollas és de vèurer,
per lo trienni propvinent.
Dijous, a III. En aquest die lo honorable Joseph
Monfages, passamaner, ciutadà de Barcelona,
en favor del qual fonch renunciat, devant ses
senyories, lo offici de altres dels taulers, cullidors y guardas e credensers en lo di[...] de la
present casa, a onse de agost 1643, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat, en mà y poder de ses senyories, lo
dit offici que ell obté de altre dels taulers del
General en dita ciutat de Lleyda en favor de Alfonso Monfages, mercader de Lleyda. Suplicant
a ses senyories que, attès que dit offici és dels
antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar,
sien servits admètrer-li la dita renunciació y pro-

vehir aquell en favor de ell dit Alfonso Monfages, que.u rebrà de ses senyories a singular favor
y mercè. E ses senyories, cerciorats plenament e
informats de tot lo demuntdit per lo scrivà major del General, respongueren que admetian la
dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis Sebastià Hugo, peller, Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de
Barcelona.
Divendres, a IIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los // 639r // porters
y masses devant, acompanyats dels officials del
General, en la Llotja de la mar, per a fer continuar lo encantar y arrendar los arrendaments de
les bolles del General, ab la forma acostumada.
Dimars, a VIII. En aquest die, lo magnífich Joseph de Urrea, racional del General y present
casa de la Deputació, present en lo consistori de
ses senyories, ha fet relació com mossèn Onoffre Massanes, mercader, sobrecullidor del General de la part de ponent, ha comptat y pagat la
terça de octubre, novembre y dezembre 1642,
exceptat los libres y diners de Cervera, Seu de
Urgell, Tremp y Igualada, y també falta a
comptar la col·lecta de Tortosa, Tarragona y sa
col·lecta y lo libre de Viella, en la Vall de Aran.
// 639v // La qual relació manaren fos continuada en lo present dietari. Present per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris.
En aquest mateix die, en la matinada, vingueren
consistorialment, en forma de ciutat, los magnífichs consellers a tenir conferència ab ses senyories, y també assistiren en dita conferència la
junta del batalló. Los quals, estigueren junts en
la sala del consistori més de duas horas, tractant
de algunas cosas concernents lo beneffici de la
província.
En aquest mateix die, ses senyories, en la tarda,
partiren de la present casa, consistorialment, ab
los porters y masses devant, acompanyats dels
officials del General, tots a peu, y anaren en lo
monastir de Sancta Catharina màrtir. Y assistiren
en unas conclusions que allí se tenian, per rahó
de la festa del gloriós sanct Thomàs, en las quals
eren estats convidats. Y estigueren assentats ab
ses cadires de vellut que s’i havian fetas aportar.
Dijous, a X. En aquest die lo magnífich Rafel
Cerdà, ciutadà honrat de Gerona, administrador y receptor dels béns y drets del Marquès de
Vilasorris, jacents indefensos, y de tots los béns
confiscats de totas las personas malaffectes a la
província, // 640r // exceptat los de don Phelip
Albert, per los quals, ja altrament, és estat nomenat fra don Jaume Meca, abat de Sanct Sal1367

vador de Breda, per la qual administració ere
estat anomenat a trenta-hu de juliol 1641,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat, per justas causas son
ànimo movents, la dita administració. Suplicant
a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita
renunciació y nomenar la persona que.ls aparega, que.u rebrà de ses senyories a singular favor
y mercè. E ses senyories respongueren que admetian e o acceptaven la dita renunciació, si et
in quantum de jure sit admitenda, y ma(na)ren
al scrivà major ho continuàs en lo present dietari. Presents per testimonis Montserrat Albià,
passamaner, y Sebastià Hugo, peller, ciutadans
de Barcelona.
Divendres, a XI. En aquest die ses senyories anaren, consistorialment, ab los porters y masses
devant en casa de la bolla, a fi y effecte de fer encantar y subhastar las bollas del General, ab la
forma acostumada.
En aquest mateix die, en la matinada, lo magnífich Joseph Fita, ciutadà honrat de Barcelona y
scrivà de manament, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, donà y entregà a
ses senyories y en son consistori, en nom de ell
mateix, dit Joseph Fita, y de la senyora Marianna Fita, sa mare, per obtemperar a un manament penal que, per part de ses senyories, los
fonch fet a sinch del corrent. Y axí, en esta conformitat, lliurà realment y de fet a ses senyories
un procés, ab cubertas de pergamí, que dix ésser
lo borrador del procés familiar del bras militar
de las Corts celebrades en Cathalunya en los
anys 1626 y 1632, del qual fonch secretari lo
quòndam Antoni Joan Fita, llur marit y pare
respective. // 640v // Y axí, també entregà alguns
coderns que, dix, eren principis de còpia que se
anava fent de dit procés familiar, y juntament,
també una gran plica de papers y altres scriptures, que tots eran de ditas Corts y estaven en poder de dit quòndam Antoni Joan Fita, com a secretari de aquellas en lo estament o bras militar.
Dissabte, a XII. En aquest die, en la matinada,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, lo magnífich Pacià Roca, scrivà de
manament y secretari de sa excel·lència en
aquest Principat, donà y entregà a ses senyories
un acte clos y autenticat per ell, contenint la revocació que sa excel·lència del senyor virrey havia feta acerca de uns manaments reals fets a
dona Maria de Rocabertí y Olivella, ab los que
se li manava se’n anàs a Rosas, plassa dels enemichs. Lo qual acte manaren ses senyories fos
assí continuat, lo qual és signat de lletra A.
En aquest mateix die, a la matinada, ses senyories ordenaren al fuster de la present casa posàs,
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com en effecte posà, en la sala dels reys un quadro que és la vera efígies de la magestat del rey
Luís XIII de França y de Navarra y segon de
Cathalunya. Lo qual, fonch elet comte del present Principat y comtats en virtut de resolució
feta per los brassos generals de la província als
23 de janer 1641. Lo qual quadro fonch col·locat immediatament després de Phelip III.
641r

Dijous, a XVII. En aquest die, convocats y congregats en forma de brassos, en la sala dels reys
de la present casa de la Deputació, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya y los molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat, y los demés altres senyors devall scrits, part dels quals
són de la junta del batalló y part són de la junta
de la Divuytena nomenada e o ratificada per los
senyors deputats a VI y XV de febrer pròxim passat, y són los següents: lo doctor Bernat del Viver, sacristà y canonge de Urgell; don Pedro
Aymerich, micer Jaume Fàbregas, fra don Francesch de Miquel, comanador de Sant Joan; //
641v // Francesch Joan de Vergós, Francesch
Puigjaner, Domingo de Moradell, Francesch
Xammar, Sebastià de Miralles, Joseph Ximenis,
Joseph Broquetes, canonge de Gerona; Joseph
de Navel, don Joan de Argensola, Galceran Dusay, lo doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; Francesch Marí, Galceran Nabot
y Jaume Fontanillas, mercader.
E lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom del
consistori, reportà a la dita junta general, que sa
senyoria sabia no se havia pogut posar en exequució, la deliberació que, en la última junta
general, se havie feta. Y que, axí, desijant averiguar si la Deputació se podie posar o no en contribució en alguna quantitat annual per la subvenció del batalló, havien suplicat de nou als
senyors de la Devuytena que mirassen si.s trobarie algun arbitre, attesa la necessitat que, per
part de la junta del batalló, se’ls representava. E
que, juntament, dits senyors, y conferida entre
si la matèria, havien reportat al molt il·lustre
consistori una embaxada per tres personas dels
tres estaments, que, per ara, no.s podien resòldrer sobre la contribució de la casa, que axò se
anirie treballant continua[...] los dies la junta,
sinó que fos lo consistori servit de juntar altra
vegada la junta general, per a vèurer, si aparexerà expedient, que lo consistori subvingués al
batalló en // 642r // mília lliuras, per lo effecte
de la remunta de la cavalleria y recrua de la infanteria, que servissen per a restituÿr aquellas de
què la present ciutat fa mercè de dexar a la junta
del batalló, ab què se li tornen sinch-centas lliuras cada mes, donant-las lo consistori a la matexa junta ab dita forma, a effecte de restituÿr-las
cada mes a la ciutat de Barcelona.
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«Resolució: Que, attès que, per part de la junta
de la Devuytena se ha representat la misèria de la
present casa y que tant de prompte no.s pot
resòldrer la dita junta en aconsellar si la casa de la
Deputació se pot posar en contribució o no per
la subvenció del batalló y, attès, per altra part, lo
que se ha representat, una y moltas vegadas, per
los senyors de la junta del batalló, de la extrema
necessitat en què.s troban per a poder fer remunta, lo present any, de cavalleria y reserva de
infanteria, si no és que la casa de la Deputació
subvinga al dit batalló en alguna quantitat per
las ditas remunta y reserva, per ço, delibera la
present junta general que los senyors deputats,
de pecúnias del General, paguen a la dita junta
del batalló, per al dit effecte de la remunta y reserva, sis mília lliuras. Les quals, cedescan per a
restituÿr a la ciutat de Barcelona aquellas sis mília lliuras que lo savi Consell de Cent ha offert
dexar al dit batalló, per las ditas reserva y remunta, pagant dits senyors deputats al dit batalló
sinch-centas lliuras cada mes, en la forma que se
han de restituir a dita ciutat, fins que sien íntegrament pagades les dites sis mília lliuras, Y que,
de altra part, los senyors deputats, fassen les diligències possibles en vèndrer alguna o algunas
de las proprietats tenen confiscades, y totes les
demés diligències que aparexeran convenients
per a procurar entre diner en la casa, per a què
se’n // 642v // puga, en altra junta, resòldrer si
aparexerà tenir possibilitats el General de fer alguna altra subvenció al dit batalló».
Divendres, a XVII. En aquest die, en la matinada, lo reverent Domingo Prats, prevere, beneficiat en la iglésia parrochial de Sant Pere de las
Puel·las de la present ciutat, obtenint lo offici
de una de las guardas ordinàrias de la bolla en la
taula de la present ciutat, constituhit personalment en lo consistori de sas senyories, ha renunciat, en mà y poder de sas senyorias, lo dit offici
que ell obté de una de las guardas ordinàrias de
la bolla en favor de Ignasi Nin, ciutadà de Barcelona. Suplicant a ses senyorias que, attès lo dit
offici és dels antichs y dels que.s poden vèndrer
y alienar, sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit Ignasi
Nin, que.u rebrà de sas senyorias a singular favor y mercè. E sas senyorias respongueren que
admetian la dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis Sebastià Hugo, peller,
Gerònim Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest die y en dita matinada, lo magnífich
[...] Amill, ciutadà honrat de Barcelona, obtenint lo offici de credencer dels salaris dels magnífichs doctors de la Real Audiència, constituhit
personalment en lo consistori de sas senyorias,

sas senyorias com tenie orde del rey, nostre senyor, de tornar-se’n a París, fent ocular ostensió
de la carta de sa magestat, y que, axí, ves lo consistori en quèa // 647r // emplear-lo en servey de
sa senyoria y de esta província, que.u faria ab
tanta voluntat y amor com ho veuria sa senyoria. Y que ell restave obligadíssim a sa senyoria y
a tota la província, en tant que lo major gust seu
serie li manassen moltas cosas de son servey,
perquè axí poguessen experimentar sa voluntat
y afició que tenie als catalans, ab moltas paraulas
de cortesia. A tot lo que sa senyoria, parlant lo
senyor deputat ecclesiàstich, respongué ab paraulas de molt gran cumpliment y estimació de
aquest favor. En la qual visita, estigueren serca
de mija hora y, acabada aquella, se alçaren. Y
fonch acompanyat fins al cap de la escala de la
present casa per tot lo consistori, hont se despediren de sa il·lustríssima ab molt gran demonstració de amor y voluntat. Y sa senyoria manà ne
fos feta la present nota en lo present dietari.

ha renunciat, en mà y poder de sas senyorias lo
dit son offici de credenser dels salaris dels dits
magnífichs doctors de la Real Audiència en favor del reverent Domingo Prats, prevere, beneficiat en la iglésia parrochial de Sant Pere de //
643r // las Puel·las de la present ciutat. Suplicant
a sas senyorias fossen servits, attès que dit offici
és dels antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar, admètrer-li la dita renunciació y provehir
aquell en favor de dit reverent Domingo Prat,
que.u rebrà de sas senyorias a singular favor y
mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant podien y
per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Sebastià Hugo, peller,
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die y en la mateixa matinada,
lo honorable Joan Bruguera, mercader, ciutadà
de Barcelona, obtenint lo offici de credencer de
las sedas en la taula de la present ciutat, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, ha renunciat lo dit son offici, en mà y
poder de sas senyorias, en favor del honorable
Francesch Gombau, botiguer de teles, ciutedà
de Barcelona. Suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
aquell en favor del dit Francesch Gombau, attès
que lo dit offici és dels antichs y dels que.s poden vèndrer y alienar, que ell ho rebrà a singular
favor y mercè. E sas senyorias respongueren que
admetian la dita renunciació, si y en quant podien y per capítols de Cort los era lícit y permès.
Presents per testimonis Sebastià Hugo, peller, y
Gerònim Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
En aquest die, a la matinada, ses senyories //
643v // anaren consistorialment, ab los porters y
massas devant, acompanyats dels officials del
General, en la Llotja de la present ciutat per a
continuar lo fer subhastar y arrendar las bollas
del General, en la forma acostumada.

Dimecres, a XXIII. En aquest die lo doctor en
arts y en medicina Joseph Company, constituhit
personalment en lo consistori de sas senyorias,
ha fet relació com Ramon Sagués, hu dels porters y verguers ordinaris de sas senyorias, estave
desganat de mal de gota, per lo que geya en lo
llit y no li ere possible servir dit son offici, per
no poder-se tenir. Lo que deya per haver-lo visitat y visitar-lo de present, y que aquexa era la
veritat, per lo jurament que ha prestat en mà
poder del senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest dit die, fonch lliurat lo arrendament
de la bolla de la col·lecta de Balaguer en lo encant públich, en llibre de Arrendaments, y també la bolla de la col·lecta de Manresa. Y la procura que fa per dit arrendament de Balaguer és
assí cusida, signada de lletra A.
647v

En aquest mateix die, fonch arrendada la bolla
de la col·lecta de Montblanch. La procura que
fa per dit arrendament és assí originalment cusida, signada de lletra A.
Disapte, a XVIIII. Festa del gloriós sanct Joseph.
Dimars, a XXII. En aquest die vingué en lo consistori de sas senyorias lo senyor de la Berechera, que, de dies y mesosa atràs, havia enviat en
Cathalunya en lloch del senyor de Argenson. Y
fonch rebut per sas senyories en la forma acostumada, y assentats en consistori, donà rahó a

Dijous, a XXIIII. En aquest die sas senyorias,
consistorialment, ab los porters y massas devant, anaren en casa del senyor oÿdor real per
assistir al dol de la mare de dit senyor oÿdor,
hont estigueren un bon rato, per ésser estats
convidats per part de dit senyor oÿdor. Y aprés
se despediren y se’n anaren ab la matexa forma
en la iglésia del palau, òlim dit de la comtessa y
ara del General, y allà oÿren la missa. Y aprés
aportaren las varas del tàlem de la professó se
féu quant se tragué y posà lo Santíssim Sacrament al monument, y després de fet assò, se’n
tornaren en la present casa, ab la matexa forma.
Divendres, a XXV. En aquest die sas senyorias
tornaren en dita iglésia del palau, ab los porters
a. a continuació dues actes de procura, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs. 2083-2084.

a. y mesos interlineat.
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y masses devant, acompanyats de alguns officials, y en ella assistiren al offici. Y aportaren las
vares del tàlem quant se tragué del monument
lo Sanctíssim Sacrament, y acabat lo offici se’n
tornaren en la present casa, ab lo mateix acompanyament.
648r

Dijous, a XXXI. En aquest die, convocats y congregats, en forma de brassos, en la sala dels reys
de la present casa de la Deputació, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, lo senyor oÿdor real
absent per lo dol que tenia de sa mare, y los
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, y los demés altres senyors devall scrits,
part dels quals són de la junta del batalló y part
són de la junta de la Devuytena, nomenada e o
ratificada per los senyors deputats a VI y a XV de
febrer pròxim passat, y són los segúents: Francesch Melcior Soler, abat de Canigó; Francesch
Joan de Vergós, Agustí Pexau, lo doctor Bernat
del Viver, sacristà y canonge de Urgell; lo doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de Tortosa, // 648v // Francesch Xammar, Domingo de
Moradell, don Joan de Argensola, Galceran Nabot, don Bernat Çalbà, Joseph Broquetes, canonge de Gerona; don Pedro Desbosch, lo
doctor Diego Palau, canonge de Vich; micer Jacinto Fèbregas, Francesch Puigjaner, Sebastià
de Miralles, Joseph Noves y Joseph Ximenis.
E lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom de tot
lo consistori, donà, per proposició a la present
junta general, una scriptura feta per los senyors
de la Divuytena, que és del tenor següent:
«Molt il·lustres senyors: Lo dimars a XXVIIII del
corrent, los senyors deputats foren servits juntar
las devuyt persones que, ab deliberació de brassos generals tinguts a 20 de dezembre 1641, sa
senyoria manà anomenar, per conferir y tractar
de una deliberació havien feta dits brassos en la
dita diada. La qual, contenie dos caps: lo primer, que mirassen si tenie lloch alguna [...] forma en los gastos excessius extraordinaris de la
Generalitat; lo segon, si.s trobarie modo per a
què la Generalitat pogués contribuÿr en alguna
quantitat considerable al batalló. Per part del
senyor virrey, referí Pacià Roca, secretari [...]gué
en aquella junta, com sa excel·lència li havie manat vingués // 649r // a dita junta de part de sa
excel·lència, fent-li a saber com havie dies que
tenie carta de sa magestat, en què li deya procuràs se fes la remunta dela cavalleria y re(s)erva
de la infanteria del batalló, y que, axí, desijava
que dita junta procuràs diligenciar tingués effecte dita reserva y remunta.
Desijant cumplir a la obligació, en dita junta se
practicà la matèria, y aparegué supplicar als se1370

nyors deputats se servissen fer juntar a vostra
senyoria perquè se li donàs notícia del que, en
aquella junta, se havie tractat. Y axí, referexen a
vostra senyoria que, com ja en altra occasió, dita
junta havie donat plena notícia del stat en què la
Generalitat se trobave, en orde als effectes del
que.s podie valer y podria dita Generalitat contribuÿr al dit batalló. Y havent, de nou, reduhit
a la memòria lo que aleshores se treballa, representan a vostra senyoria que, segons lo stat ab
què.s trobave la casa en lo any 1642, no se pot
fer compte de capital algú, ni designar cosa per
a dita subvenció. Offerint a vostra senyoria que,
havent-se pres acort de juntar-se dita junta tres
vegades la semmana, per a vèurer y mirar de
nou lo stat de dita Generalitat, mirant des de dit
any 1642 fins al present stat, procuraran diligenciar los negocis exactament, y combinant lo
que lashoras se treballa y lo que, de present, se
treballarà, tant en la reforma dels gastos excessius com en lo demés, daran plena notícia a vostra senyoria per a què, en avant, puga pèndrer la
resolució qual convé al servey de Déu, Nostre
Senyor, de sa magestat christianíssima, que Déu
guarde, de benefici de la Generalitat y dela província. Que ara, de present, no és possible a dita
junta dar-ne notícia, per ésser lo temps breu y sa
excel·lència desijar la diligència, per lo que vostra senyoria se servirà deliberar, per ara, lo que
més aparexerà convenir, segons la necessitat se
representa».
«Resolució: E la dita junta general, oÿda y entesa la dita // 649v // scriptura y conferida exactament la gravedat de la matèria que en si conté,
féu deliberació que los senyors deputats, per
ara, subvingan al batalló, fins a la summa de
dotse mília lliuras, compresas las sis mília lliuras
de la deliberació feta a 17 del corrent. Y que,
axí, també p[...] al subhast las baronias y altres
béns confiscats que millor aparegan a sas senyorias per a fer diner de las [...] de aquells. Y que,
no res menys, la Divuytena continue la diligència aserca del que té a càrrech y comissió en virtut de la resolució dels brassos generals».
En aquest mateix die, sas senyorias reberen en
lur consistori, de part dels molt il·lustres senyors
consellers, per medi del noble don Joan de Peguera y Agustí Pexau, ciutedà honrat de la present ciutat, una embaxada que primer explicaren de paraula y aprés donaren en scrits. La
qual, en si, és la resolució que lo savi Consell de
Cent prengué a 17 del corrent, que és del tenor
següent:
«Die XVII mensis marcii MDCXXXXIIII.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats et cetera, e lo dit Consell féu la delibera-

ció y conclusió següent: que los apuntaments
legits al present Consell, de la manera estan
concebuts, sien admesos, com lo present Consell los admet, loha y approva. Y que la exequució de aquells y lo posar-hi las penas que convindran, lo dispensar lo temps a las personas
que se han de desexir de las mercaderias, y totas
las demés cosas que tindran attendència al disposat en dits apuntaments, sie tot comès, com
lo present Consell ho comet, als senyors consellers y Setsena per esta matèria nomenada, per a
què, a // 650r // en confirmació de la munta real
y de la Deputació, ho manen publicar y totalment posar en exequució, ab plenitut de poder,
com lo present Consell axí ho delibera».

Abril MDCXXXXIIII
Divendres, al primer.En aquest die, a la tarda,
sas senyorias anaren consistorialment, ab los
porters y massas devant, acompanyats dels officials del General, en casa de la ciutat, a fi de tenir conferència ab los senyors consellers per negocis concernents lo benefici de la província.
Disapte, a II. En aquest die vingueren en la present casa los senyors consellers, en forma de ciutat, y foren rebuts en la forma acostumada, a fi
de tenir, com tingueren, conferència ab los senyors diputats per negocis de la província.
Diumenge, a III. Ena quest die, a la tarda, sas
senyorias anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials
de la present cas, a la casa de la ciutat per a tenir
conferència, ab los senyors concellers, per alguns negocis concernents a la província y al benefici d’ella.
650v

Dimars, a V. En aquest die se celebraren los officis y.s féu [...] de la Anunciació de Nostre Senyora, que caygué als 25 de mars proppassat,
que, perquè vingué dins la Semmana Santa, se
diferí dita festivitat al die present.
Dimecres, a VI. En aquest die, a la matinada,
vingueren en la present casa, los molt il·lustres
senyors concellers, en forma de ciutat, y tingueren conferència ab sas senyorias per alguns affers y negocis del General.
Divendres, a VII. En aquest die, a la matinada,
anaren sas senyorias, ab los porters y massas devant, consistorialment y acompanyats dels officials del General, en la Llotja de la mar deb //
657r // la present ciutat per a continuar lo sua. a continuació una deliberació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2085.
b. a continuació dues procures, transcrites a l’Apèndix 7,
pàgs. 2085-2087.
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bhast y fer arrendar las bollas del General, en la
forma acostumada. Y arrendaren la bolla dela
col·lecta de Manresa. Y las procuras que.s fan
per dit arrendament són assí originalment cusidas, signadas de lletras A, B.
Dissapte, a VIII de dit. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab los porters y massas
devant, acompanyats dels officials del General, anat tots ab cotxos, en consideració de què
lo General necessita, en la cort de sa magestat
christianíssima, del favor del senyor de la Berchera, qui, dins pochs dies, se partirà d’esta ciutat per a poder impetrar allà, per son medi, algunas mercès y gràcias de sa magestat, de què se
ha fet ja un memorial per a donar-lo aprés a dit
senyor de la Berchera, y attès que, per la visita
que sa senyoria il·lustríssima féu estos dias atràs
a sas senyorias, venint a la present casa de la Deputació, ha aparegut just se li guardàs la matexa
cortesia, deliberaren ses senyories anar-lo a visitar, com en effecte anaren, ab la forma sbredita,
a la casa de dit senyor de la Berchera, que habita
cerca lo portal del Àngel.
Y allà, després de ésser rebuts ab molta cortesia
y fetas las ceremònias y comediments que és de
costum, arribats en una sala gran y assentats tots
ab sas cadiras, lo senyor deputat ecclesiàstich,
en nom del consistori, significà a sa senyoria
il·lustríssima lo viu sentiment tenien de la absència que sa senyoria il·lustríssima havia de fer,
dins breus dias, de aquest Principat, com, en los
de atràs, havia fet mercè sa senyoria il·lustríssima donar-se avís, per sa persona pròpria, al consistori. Y que, axí, regoneguts d’ella, venien a
donar manifest de aquest just pesar que no poden escusar de sa absència y, juntament, a supplicar-lo fos servit voler amparar y afavorir, en la
cort de sa magestat, las pretencions justas del
General, com ab memo- // 657v // rial apart, que
aprés se li lliurarà, ho vuerà sa senyoria il·lustríssima, ab què serà fer una gran mercè al General
y posar a la província en una perpètua obligació.
Offerint sas senyorias servir a senyoria il·lustríssima en tota ocasió que voldrà emplear-los en
cosas de son servey, ab moltas paraulas de cumpliment. E lo dit senyor de la Berchera, després
de feta estimació de aquesta carta que rebia de
sas senyorias, los offerí sa persona y tot son poder en la cort de sa magestat, ab una voluntat
molt llarga y ab gran demonstracions de ser [...]
valer al General en tota cosa. y després de moltas altras cortesias, los senyors deputats se despediren y, acompanyats del senyor de la Berchera y de molts cavallers francesos fins baix a la
porta del carrer, y posats dins dels cotxos, se’n
tornaren ab lo mateix acompanyament a la present casa, y manaren fos feta nota de tot lo sobredit en lo present dietari.

[ 1644 ]
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Dilluns, a XI. En aquest die, a la matinada, vingué en lo con- // 658r // sistori de sas senyorias
lo secretari de sa magestat en aquest Principat,
Pacià Roca. Lo qual, aprés de haver obtinguda
llicència de sas senyorias per a entrar y fetas las
degudas cortesias, donà y entregà, en mà de sas
senyorias, un acte rebut en son poder, als 29 de
febrer proppassat, per ell mateix clos y autenticat, que, en effecte, conté certas revocacions
que sa excel·lència del senyor virrey havia fetas
de alguns excessos comesos per los capitans y
soldats que dita sa magestat té en aquest Principat y comtats, segons molt llargament és de
vèurer ab dit acte. Lo qual, manaren sas senyorias éser continuat en lo present dietari, segons
està assí, originalment cusit, signat de lletra A.
Dimecres, a XIII. En aquest die, a la matinada,
los senyors deputats y oÿdors, consistorialment,
ab los porters y massas davant y acompanyats
dels officials de la present casa, anaren a la casa
de la ciutat per a tenir con- // 658v // ferència ab
los senyors consellers, per negocis concernents
al benefici de la província.
En aquest mateix die, a la matinada, ab los mateixos porters y massas devant y ab lo mateix
acompanyament de officials, anaren sas senyorias, després de ésser despedits dels dits senyors
consellers y la dita casa de la ciutat, a la del General, en la Llotja de la mar, per continuar lo fer
encantar los arrendaments de las bollas del dit
General, en la forma acostumada. Y arrendaren
la bolla de la col·lecta de Olot. Y la procura que
fa per dit arrendament és assí originalment cusida, signada de lletra A.
Divendres, a XV. En aquest die, sas senyorias
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials de la present
casa, en la Llotja de la mar, per a arrendar las
bollas del General, com en effecte, en aquest
mateix die, foren arrendades las de la vila y
col·lecta de Vilafranca de Panadés y les de la vila
y col·lecta de Figueras, com consta en lo llibre
dea // 660r // arrendaments de las bollas, recòndit en la scrivania major del General.
660v

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories anaren, consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General,
en la Llotja de la mar de la present ciutat per fer
encantar y lliurar las bollas del General, com en
registre.
Dijous, a XXI. En aquesta jornada havia de estar
cusit un memorial, cusit sots la de 27 del mateix. Diu-se per notar.
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2088.

1372

Divendres, a XXII. Vigília del gloriós sanct Jordi.
Fa’s memòria y nota que no.s féu festa de dit
gloriós sanct, per trobar-se la casa del General
molt exausta y carregada de dèbits per causa de
la guerra.
Dissabte, a XXIII. En aquest die, des de las sinch
horas de la matinada fins a les dotse horas de
migdie, se celebraren misses en la capella // 661r
// petita del dit gloriós sanct Jordi dela present
casa, la qual estava posada ab moltalluminària. Y
no.y hagué ninguna altra festa en dita present
casa.
Dimecres, a XXVII. En aquest die ses senyories,
en la matinada, reberen en llur consistori una
carta de la magestat del rey, nostre senyor, que
Déu guarde. // 661v // La qual, desclosa, manaren traduhir en llengua cathalana, y traduhida,
manaren fos continuada en lo present dietari. Y
és del tenor següent:
«De per lo rey.
Charíssims y ben amats: Lo desig que nós tenim
de fer regnar la justícia y l’ordre en Cathalunya,
de mantenir-hi tots nostres vassalls, tent ecclesiàstichs com nobles, magistrats, comunitats y
particulars gosant enterament de llurs immunitats, privilegis, franqueses y exempcions, sots la
observança exacta de las lleys, constitucions y
costums del pays, y de retrinxar-hi los abusos
que lo curs de la guerra y ha introduits, en gran
prejudici del General y dels particulars, com
també de nostre servey y, sobretot, de aliviar lo
poble y de impedir los desordres de las gents de
guerra. Havent-nos obligats a procurar tots los
medis propris per aquest effecte, nós havem judicat que no n’i havia gens de millor que de enviar en Cathalunya una persona de singular
bondat y mèrit, y sufficientment autoritsada per
a emplear-se en remetre totas las cosas en llur
antich y primer estat, a contento de cada hu, y
lo qual, també en la absència de nostre charíssim y ben amat cusí, lo mariscal de la Motte,
nostre virrey en Cathalunya y nostre lochtinent
general en nostras armadas estans en la província, lo qual és casi sempre ocupat a la campanya
en los negocis y empleos de la guerra, puga
tractar las cosas que miraran nostre servey y lo
bé y alivio de nostres vassalls en la dita província.
Nós havem sentit al propòsita, ab parer de la
reyna regenta, nostra honorabilíssima senyora y
mare, de donar a nostre amat y fahel lo senyor
de Marca, conseller en nostres consells, president en nostra Cort de Parlament de Navarra, y
a. a continuació repetit al propòsit.

nomenat per nós en bisbe de Conserans, lo càrrech de visitador generala».
664v

En aquest mateix die, ses senyories, per medi
del senyor oÿdor real, enviaren y feren donar,
en mà del senyor de la Berchera, còpia del memorial, que està assí, originalment cusit, signat
de lletra B. Y axí, també un plech gros per a don
Isidoro Pujol, agent del General en la cort de
París, ab cartas per a sa magestat y altres senyors, y juntament, ab una còpia del matex memorial sobredit, com tot se li especifica ab carta
per al mateix agent, inclusa ab lo mateix plech,
despedida als vint-y-hu del corrent.
Dijous, a XXVIII. En aquest die arribaren en lo
consistori de ses senyories los senyors canonge
Joseph Borquetes y Francesch Joan del Vergós.
Los quals, de part de la Divuytena del balans del
General, representaren a ses senyories com
aquell junta, en los dies atràs, per falta de no venir los més de aquella, no havia pogut convocarse, en exequució de la deliberació feta a trentahu del passat, ni tampoch, per dita falta, havien
pogut tractar res del contengut en aquella, sinó
lo die de aÿr, que, ab alguna dificultat, se pogueren juntar. Y per quant la junta necessitava de tenir notícia de les entrades y exides del General
en los anys 1642 y 1643, de què la junta no.n tenia còpia alguna ab los altres papers que estan en
llur poder, y per ésser, axí, precissament necessari a fi de poder pèndrer resolució acerca del que
tenen en comissió, per ço, de part de dita junta,
ha suplicat a ses senyories fossen servits manarlosb // 675r // donar còpia de les entrades y exides
del General, dels dits anys 1642 y 1643. Que, en
tenir açò, asseguraven se pendria prest resolució
acerca del que estava a llur càrrech.
E ses senyories respongueren, per orgue del
senyor deputat ecclesiàstich, que procurarien,
ab tota la brevedat possible, manar-los donar la
còpia de les entrades y exides dels anys que demanaven, per a què millor, com deyen, poguessen acudir al que és degut.
En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories, consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General y
present casa dela Deputació, anaren a visitar lo
senyor de Marca, qui ara, poch ha, és arribat en
esta ciutat, tramès de la cort de sa magestatc
com a son visitador general en esta província, lo
qual, posa en lo palau del senyor bisbe de Barcelona. Y arribat en ell, ses senyories foren rea. text incomplet.- a continuació una carta y una acta, transcrites a l’Apèndix 7, pàg. 2089.
b. a continuació un memorial, una acta y una carta, amb la
seva traducció, transcrits a l’Apèndix 7, pàgs. 2090-2094.
c. a continuació ratllat y arribat en ell.
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buts per dit senyor de Marca, dalt al cap de la
escala, y després de fetas las degudes cortesies,
se encaminaren tots vers la sala dels bisbes, y altres aposentos que li segueixen, entrant per los
portals sempre lo consistori primer y, successivament, sa senyoria il·lustríssima. Y arribats tots
en lo últim aposento, se assentaren en ses cadiras, y lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom
del consistori, significà a sa senyoria il·lustrísima
lo gran gust que tots havian tingut de esta tant
desijada ocasió, donant a sa senyoria il·lustríssima la benvinguda y offerint-se lo consistori, ab
molta cortesia, per a tota cosa que sie de son
servey, ab altres moltas paraulas de cumpliment.
E sa senyoria il·lustríssima respongué que estimave moltíssim aquest favor, y que, en tota occasió, lo serviria al consistori molt cumplidament, assegurant a tots que procuraria, ab molt
grans veras, fossen // 675v // observades y reintegrades les generals constitucions, lleys y drets de
la terra, si en alguna cosa eren estades leses, per
ésser aquesta la voluntat expressa y orde special
de sa magestat. Y dit açò, entregà també a ses
senyories una carta del senyor cardenal Massarin, que venia per al consistori, que està assí originalment cusida, signada de lletra A, significant, de part de sa eminència, lo gran affecte
que tenia de fer valer y ajudar a totas las cosas
del General. Y rebuda per ses senyories esta carta, després de donada resposta sobre la mercè
que se’ls feya en açò y en tot lo demés, seguiren,
no res menys, moltas altras paraulas de cumpliment y cortesias, se despediren de sa senyoria
il·lustríssima, per lo qual foren acompanyats fins
baix a la porta última del palau que hix al carrer.
Y despedits, finalment, de sa senyoria il·lustríssima, se’n tornaren ab lo mateix acompanyament
en la present casa.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, en la LLotja de la mar de la present ciutat, acompanyats dels officials del General, per a
fer continuar lo encantar y lliurar las bollas del
General, ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, en la tarda, vingueren en
la present casa, consistorialment, los molt il·lustres senyors consellers en forma de ciutat, los
quals foren rebuts ab la forma acostumada. Y estigueren junts ab ses senyories y ab las // 676r //
personas de la junta del batalló, tractant negocis
concernents lo beneffici y conservació de aquell.

Maig MDCXXXXIIII
Dimecres, a IIII. En aquest die, en la tarda, ses
senyories, consistorialment, // 676v // ab los
porters y masses devant, acompanyats dels offi-

[ 1644 ]
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cials del General, anaren en casa de la ciutat y
tingueren conferència ab los senyors consellers
sobre algunas cosas concernents per lo bé y utilitat de la província.
Divendres, a VI. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en
la Llotja de la mar de la present ciutat, per a fer
continuar y encantar los arrendaments de les
bolles del General ab la forma acostumadaa.
693r i
694rb

Dilluns a VIIII. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, vingué en la present
casa lo senyor de Marca, elet bisbe de Casarans,
qui pochs dies havia era arribat de França, de
orde de sa magestat, per a occupar lo puesto
que tenia en aquest Principat lo senyor de Argenson y aprés lo senyor de la Barchera, al qual
hisqueren a rèbrer al cap de la escala de la present casa los senyors oÿdors real y militar, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, al qual posaren en lo
mig, y ab aquest acompanyament se’n anaren
en lo consistori, a la porta del qual lo reberen
los demés senyors consistorials, y estigué assentat a la mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich, y a la mà dreta de dit senyor de Marca lo
senyor deputat militar, y los demés senyors consistorials per son orde en forma de consistori. Y,
aprés de fetas las degudas cortesias, dit senyor
de Marca féu llarga relació a ses senyories de sa
vinguda, y loc perquè sa magestat lo enviava fent
molts grans offertas a ses senyories y a tota la
província, remetent-se a les obres. E aprés lo
senyor deputat ecclesiàstich, de orga del consistori, li donà la benvinguda, offerint-se a servirlo ab molta voluntat, com ho veuria per la experiència, ab moltas altras paraulas de cumpliment
que dit senyor deputat li digué. Y, aprés de haver tingut un gran ratto de conversació se alsaren, fent-se molt grans demonstracions de voluntat, y tot lo consistori lo acompanyà fins al
cap de la escala, hont se despediren de sa il·lustríssima, y tots los officials lo acompanyaren fins
a la porta de la present casa, y manaren ne fos
feta la present nota en lo present dietari.
En aquest die fonch lliurada la bolla de Gerona,
y las procuras que fan per dit arrendament són
assí cusidas, signades de letras A, B, C, D, E, F,
G, H, I.

693v i
694v

En aquest mateix die lo magnífich Joan Phelip
Argila, doctor en arts y en medicina, ciutadà de
a. a continuació deu procures, transcrites a l’Apèndix 7, pàgs.
2095-2105.
b. foliació errònia.
c. a continuació ratllat que.
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Barcelona, y com a procurador ab bastant poder
del magnífich Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona y ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari del General de Cathalunya, com de sa procura consta, ab acte
rebut en poder de Francesch Pons, notari públich de Barcelona, als desset de dezembre
1641, en dit nom constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat, en mà
y poder de ses senyories, lo dit offici de scrivà
major y secretari del General en favor de mossèn Joseph Soldevila, notari públich de Barcelona, suplicant a ses senyories que, attès lo dit offici és del antichs y dels que·s poden vèndrer y
alienar, sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir lo dit offici en favor de dit Joseph
Soldevila, que·u rebrà dit son principal a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren
que admetian la dita renunciació de dit offici
feta si y en quant, ectcètera. Y en quant a la habilitació y aprovació de la persona nomenada
ses senyories se reservan major deliberació. Presents per testimonis lo magnífich Joseph de
Urrea, ciutadà honrat de Barcelona; Melchior
Pagès, mercader, y Miquel Marquès, notari, qui
in his et cetera.
Dimars, a X. Attès que lo die de aÿr per lo doctor en medicina Phelip Joan Argila, com a procurador de Joan Pau Bruniquer, notari de Barcelona y ciutadà honrat de dita ciutat y scrivà
major del General de Cathalunya, com de sa
procura consta, ab acte rebut en poder de Francesch Pons, notari públich de Barcelona, als 17
de dezembre 1641, fou renunciat lo dit offici de
scrivà majora // 696r i 697r //b en favor de Joseph
Soldevila, notari de Barcelona, y a la dita renunciació fonch respost per ses senyories que admetian la dita renunciació si y en quant, y en quant
a la habilitació y aprovació de la persona anomenada ses senyories se reservaven major deliberació, la qual renunciació està continuada en lo
present dietari, sots jornada del die de aÿr. Per
ço, en virtut de la dita y prechalendada procura,
no obstant la renunciació feta en favor de dit
Soldevila per lo dit doctor Argila, anomena en
lo predit nom a Sebastià Costa, notari, ciutadà
de Barcelona, per lo offici de scrivà major del
General, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita nominació, y provehir lo dit
offici en favor de dit Sebastià Costa, que·u rebrà
a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita nominació de dit
offici si y en quant podian y per capítols de Cort
los era lícit y permès y no altrament. Presents
per testimonis Montserrat Albià, passamaner;
a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2015.
b. foliació errònia.

comptes en favor de Fermí Pual, studiant en
philisophia, suplicant a ses senyories fossin servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
aquell en favor de dit Fermí Pual, attès que lo
dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar, que·u rebrà de la mà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y
en quant podian y per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Sebastià
Hugo, peller y Hierònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.

Sebastià Hugo, peller, ciutadans de Barcelona,
y Bernat Valenças, notari, ciutadà honrat de
Barcelona, ajudant primer de la scrivania major,
qui lo present acte ha rebut en virtut y de orde
exprés de ses senyories, de paraula a ell donat.
Dilluns, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo magnífich misser Aleix Tristany, advocat fiscal del General, lo qual donà y presentà a ses senyories
una suplicació, la qual manaren llegir per lo
scrivà major y secretari del General y, oÿda
aquella, manaren fos continuada en lo present
dietari, y juntament en execució del contengut
en ella, ordenaren al procurador fiscal del General // 696v i 697v // se conferís en las casas dels
doctors Hierònym Roig, sacristà y canonge de
la Seu de Barcelona, y misser Diego Sistaller,
jutges anomenats per la declaració de la causa
de suspitas interposades per part de Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, regent lo comptes del General, per a que se servissen declarar las causas de suspitas ab tota
brevedat, la qual suplicació és assí originalment
cusida, signada de lletra A.

698v

Divendres, a XIII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa féu relació a ses senyories en son consistori com Onoffre Massanés,
sobrecullidor del General de la part de ponent,
ha comptat y pagat la terça de janer, febrer y
mars de 1643, acceptat Vilaller, Escaló y Viella,
Tarragona y sa col·lecta, per la guerra.
Dissabte, a XIIII. En aquest die, essent arribat en
lo consistori de ses senyories lo magnífich misser Diego Sistaller, en quiscun dret doctor, ses
senyories, per orgue del senyor ecclesiàstich, en
nom de tot lo consistori, representà a dit Sistaller que, en virtut de llur offici, los tocave instar
que·s fes la declaració de suspitas interposades
per part de Joseph Miquel Quintana, ciutada
honrat de Barcelona, en la causa que contra
d’ell aporta lo procurador fiscal del General, de
las quals ell ere jutge, juntament ab lo senyor sacristà y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor Hierònym Roig, y que // 698r // per ço lo
pregaven fos servit declarar dita causa de suspitas ab tota brevedat. E lo dit Sistaller respongué
que posposaria tots sos negocis y cafers per a
declarar dita causa de suspitas y cumplir a sa
obligació, pus ses senyories le·y manaven.
Dilluns, a XVI. En aquest die lo honorable Hipòlit Mestre, corredor de orella, obtenint lo offici de ajudant comú del racional y regent los
comptes del General, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici que ell
obté de ajudant comú de racional y regent los
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Divendres, a XX. En aquest die fonch lliurat lo
arrendament del creximoni de les sedes de la
ciutat y col·lecta de Gerona.
En aquest mateix die, en la matinada, vingué en
consistori de ses senyories lo spectable don Joseph de Biure, governador de Cathalunya, en
companyia de monsiur de la Veleja, al qual hisqueren a rèbrer los senyors oÿdor militar y real,
ab los porters y masses devant, y se’n entraren
en lo consistori a la porta del // 699r // qual hisqueren los demés senyors consistorials. Y, assentats en la forma acostumada, dit senyor governador féu llarga relació del succehit en la
batalla que, a quinse del corrent, lo senyor de la
Mota tingué ab los enemichs castellans devant
Lleyda. Y aprés de haver estat molt gran rato, se
alsaren y tot lo consistori acompanyà a dit senyor governador y de musur de la Veleja fins al
cap de la escala de la present casa, hont se despediren, precehint les degudes cortesies.
En aquest mateix dei, ses senyories anaren en la
Llotja de la mar consistorialment, ab los porters
y masses devant, acompanyats dels officials del
General, per a continuar lo fer encantar y arrendar les bolles de General, ab la forma acostumada.
En aquest mateix die, entre tres y quatre hores
de la tarda, vingueren en lo consistori de ses
senyories lo doctor Hierònym Roig, sacristà y
canonge de la Seu de Barcelona, y misser Diego
Sistaller, doctor en drets, jutges y assessors del
General per ses senyories anomenats per la declaració de la causa de suspitas interposadaa per
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes del General, contra lo doctor misser
Joseph de Amigant, assessor del General, als
quals lo senyor deputat ecclesiàstich, de orde
del consistori, digué que lo General havia anomenat a ses mercès per assessors de la dita causa
de suspitas interposada per lo dit regent los
comptes contra lo doctor misser Joseph Amigant, assessor del General, y que axí ses senyoa. a continuació repetit interposada.
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ries los demanaven fossen servits declarar dita
causa de suspitas, en conformitat del que disposa la sentència de visita feta acerca de dita causa.
E los dits respongueren que ells miraven lo procés ab totas veras, y que ses senyories estiguessen certs que ab la diligència possible declararan
dita causa dins breus dies, y manaren ne fos feta
nota en lo present dietari.
699v

Dimars, a XXIIII. En aquest die, en la matinada,
mossèn Henrrich Coll, notari públich de Barcelona, obtenint lo offici de albaraner del General
en la taula de la present ciutat, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de albaraner del General en favor de mossèn
Jaume Pi, mercader, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories que, attès dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar,
sien servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit mossèn Jaume Pi,
que ell dit Coll ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació // 700r // si
y en quant podian y per capítols de Cort los era
lícit y permès. Presents per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans
de Barcelona.
En aquest mateix die vingué en consistori de ses
senyories lo spectable don Joseph de Biure y
Margarit, portant-veus de general governador
via aordinària, al qual hisqueren a rèbrer al cap
de la escala los senyors oÿdor militar y real, ab
los porters y masses devant, acompanyats dels
officials del General, y ab aquest acompanyament se’n entraren en consistori, a la porta del
qual lo hisqueren a rèbrer tots los demés senyors consistorials. Y, assentats ab la forma acostumada, estigueren tractant per espay de més de
una hora de alguns negocis concernents lo beneffici de la província, y aprés se alsaren y acompanyaren dit senyor governador fins al cap de la
escala, hont se despediren ab molt gran demonstració de voluntat.

peller, ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici
de hu dels porters ordinaris o verguers de ses
senyories, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit son offici de hu dels
porters o verguers ordinaris de ses senyories, en
favor de Francesch Carreres, sastre, ciutadà de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits, attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s
poden vèndrer y alienar, admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de dit Francesch Carreres, que ell dit Hugo ho rebrà de la
mà de ses senyories a singular favor y mercè. E
ses senyories respongueren que admetian la dita
renunciació si y en quant podian y per capítols
de Cort los és lícit y permès y no altrament. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner; Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris,
ciutadans de Barcelonaa.
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En aquest mateix die fou arrendada la bolla de
la ciutat y col·lecta de Vich. y la procura que fa
per dit arrendament està assí cusida signada de
letra A.
Dimars, a XXXI. En aquest die, en la tarda, ses
senyories, consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials de la present casa, lo senyor deputat militar absent, anaren en la iglésia del palau del General, òlim dit de
la comtessa, hont se féu la professó del Santíssim
Sacrament, que beneÿt y lloat sie per sempre, en
la qual aportaren las varas del tàlem de dita professó y, acabada aquella, se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en la present casa.
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Dimars, a XXV. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, en forma de
ciutat, foren rebuts per ses senyories ab la forma
acostumada, y estigueren junts ab ses senyories
y ab les persones de la junta del batalló molt
gran ratto, tractant de alguns negocis concernents lo beneffici del batalló, y aprés los dits
senyors consellers foren acompanyats per ses
senyories ab la forma acostumada.
Dijous, a XXVI. Die de Corpus, festa del Santíssim Sagrament.
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Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en
la Lotja de la mar de la present ciutat, per fer
continuar lo arrendar las bollas del General ab la
forma acostumada.

Divendres, a XXVII. En aquest die Sebastià Hugo,
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Juny MDCXXXXIIII
Divendres, a III. En aquest die Jaume Albi, natural de la vila de Parelada, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, forsat de
la galera Cardinala de la esquadra de sa magestat christianíssima, ha fet gràcies a ses senyories
com ell, a petició y instància de ses senyories,
feta per lo magnífich Agustí Dalmau, ciutadà
honrat de Barcelona, síndich del General, ha alcansada llibertat, attès que havia acabat lo
temps de sa condempnació y penitència, y han
manat ne fos feta la present nota en lo present
dietari.
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2106

En aquest mateix die Francesch Serra, corredor
de coll, ciutadà de Barcelona, hu dels tres corredors ordinaris del General, mitjensant jurament
en lo ingrés de son offici per ell prestat, ha fet
relació a ses senyories en llur consistori com ell
ha encantat y subhastat per los lochs sòlits y
acostumtats de la present ciutat, no sols per espay de trenta dies però encara per molt més
temps, tota aquella casa scituada en la parròquia
de Sanct Genís de Horta, bisbat de Barcelona,
juntament ab totas las terras, honors y pocessions de aquella, tant cultas com incultas, de
vinya y altres arbres plantadesa // 707r // y bosquines que té y posseheix en la dita parròchia
Montserrat Albià, altres dels verguers dels molt
il·lustres senyors deputats del Generalb de Cathalunya, en virtut de segrest a ell fet per los dits
molt il·lustres senyors deputats, la qual casa y
heretat tenia y possehia abans lo noble don
Onoffre de Lentorn, ardiaca de Benach, la qual
casa y terras han fet encantar ses senyories en
virtut de provisió feta per los magnífichs assessors del dit General, a 17 de setembre 1621, y
no obstant que han comparegut moltes persones, que han offert y donat dita en ditas casa y
terras, emperò no ha comparegut ninguna persona que hage offert ni donat major dita que lo
reverent pare fra Antoni Isern, procurador del
monastir y convent de Sanct Gerònim de la Vall
de Hebron, comprant en nom y obs de dit monastir y convent, lo qual ha offert donar per
aquella mil sinch-centas y deu lliures, a demés
del qual preu ha offert axí de donar y pagar a ses
senyories sexanta-sis lliures per los fruyts que
vuy estan pendents en las terras de dita casa, los
quals havia de cullir y replegar per compte del
General lo dit Montserrat Albià, segrestador de
ses senyories, y que axí com a més donant y
offerint, ha lliurada la hasta fiscal de dita casa y
terras a dit pare fra Antoni Isern, procurador
demunt dit, per lo dit preu de las ditas mil
sinch-centas y deu lliuras, la qual relació han
manat ses senyories fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de
Barcelona.
Dissabte, a IIII. En aquest die fonch arrendada
la bolla de la ciutat de Urgell y col·lecta de Castellbò, y la procura és assí cusida, signada de letra A.
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del doctor Hierònym Roig, sacristà y canonge
de la Seu de Barcelona, pregant-lo fos servit ab
tota brevedat declarar la causa de suspitas al·legades per part de mossèn Joseph Miquel Quintana, contra lo doctor Joseph de Amigant, assessor del General, lo qual respongué y digué
que despatxeria per sa part dita causa sempre
que las parts lo haurian informat, del que requerí dit procurador fiscal ser llevat acte perquè en
sdevenidor conste de les diligències fetas per
dits senyors deputats. Presents per testimonis
Guillem Coma y Hierònym Daura, de la família
de dit senyor sacristà Roig. E lo endemà, a set
dels dits mes y any, a la matinada, se conferí dit
procurador fiscal en casa del doctor Diego Sistaller, altre jutge de dita causa, pregant-lo axí
mateix fos servit declarar en ella, lo qual respongué que misser Llunes, advocat de dit Quintana, havia de aportar un memorial y que, en tenir-lo, se veuria ab lo dit senyor sacristà Roig y
despatxeria dita causaa, // 713r // del que també
dit procurador fiscal requerí ne fos llevat acte.
Presents per testimonis Pau Castells, manyà y
Pere Màrtir Castells, guadamassiler, ciutadans
de Barcelona.
Dimars, a VII de juny. En aquest die, en la matinada, vingué en lo consistori de ses senyories lo
senyor de Marca, al qual hisqueren a rèbrer los
senyors oÿdors real y militar, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials de la
present casa, y ab aquest acompanyament se’n
entraren en la stància del consistori, a la porta
del qual lo reberen los demés senyors consistorials, y estigueren assentats ab la forma acostumada, lo qual senyor de Marca, aprés de haver
fetas las degudes cortesies, donà y entregà a ses
senyories dos cartas, la una de la magestat de la
reyna, nostra senyora, y l’altra de monsiur Gaston, las quals entregà en mans del senyor deputat ecclesiàstich, explicant a ses senyories de paraula que sa magestat havia resolt enviar una
armada entera per defensa de aquest Principat.
E aprés, al cap de un poch, se alsaren y tot lo
consistori lo acompanyà fins al cap de la escala,
hont se despediren de sa il·lustríssima, y manaren que las ditas cartas fossen continuades en lo
present dietari, y són assí cusidas, signades de
letras A y B.
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Dilluns, a VI. En aquest die, a la tarda, per orde
dels senyors deputats, se conferí Antoni Nin,
procurador fiscal del General, juntament ab Sebastià Costa, scrivà major del General, en casa

Divendres, a X. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat, per
a arrendar las bolles del General y fer encantar
las que no estan arrendades, ab la forma acostumada.
Dimars, a XIIII. En aquest die ses senyories rebe-

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 7, pàg.
2106.
b. a continuació repetit del General.
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a. a continuació dues cartes i una traducció, transcrites a
l’Apèndix 7, pàg. 2108.

[ 1644 ]

[ 1644 ]

ren en llur consistori una carta del eminentíssim
senyor cardenal Masseriny, la qual manarena //
718r // traduhir y, traduhida, continuar en lo
present dietari, que és assí cusida, signada de letra A.

la mar consistorialment, ab los porters y masses
devant, per a arrendar y fer encantar los arrendaments del General ab la forma acostumada.
Dijous, a XXIII. En aquest die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant, per a arrendar y fer encantar los arrendaments del General ab la forma acostumada. Y
fonch arrendat lo arrendament de las bollas de
las cartas de la present ciutat y de tota Cathalunya.

Dimecres, a XV. En aquest die, en la matinada,
ses senyories anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, en casa de la present
ciutat per a tenir conferència ab los senyors consellers per negocis de la província.

Divendres, a XXIIII. Die de sanct Joan de Juny.

A aprés, acabada dita conferència, ab lo mateix
acompanyament y en forma de consistori, anaren ses senyories en la Llotja de la mar de la present ciutat per a arrendar les bolles del General y
fer encantar las demés que encara no estaven
arrendades, ab la forma acostumada.

Dissabte, a XXV. En aquest die, en la matinada,
lo doctor en arts y en medicina Phelip Joan Argila, ciutadà de Barcelona, com a procurador ab
bastant poder de mossèn Sebastià Costa, notari
real, obtenint lo offici de scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, com de sa procura
consta, ab acte rebut en poder de Joseph Soldevila, notari públich de Barcelona, a onse de
maig pròxim passat, com dit notari ab ses certificatòries lletres ne fa fe, en dit nom constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat lo dit offici de scrivà major y secretari del General, // 723v // que dit son principal
obté en mà y poder de ses senyories, en favor
del magnífich Joan Pau Bruniquer, ciutadà
honrat de Barcelona y notari públich de dita
ciutat, suplicant a ses senyories que, attès lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar, sien servits admètrer-li la dita renunciació de dit offici, que dit son principal obté, y
provehirà aquell en favor de dit magnífich Joan
Pau Bruniquer, que ell, en nom de dit son principal, ho rebrà de ses senyories a singular favor y
mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y en quant podien y
per capítols de Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Ramon Sagués, passamaner; Francesch Carreres, sastre y Miquel Marquès, notari, ciutadans de Barcelona.

Divendres, a XVII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, per
a fer continuar lo encantar y arrendar les bolles
del General.
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Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment en la Lotja de la mar de la present ciutat, consistorialment ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials del
General, per a lliurar y fer encantar las bollas del
General ab la forma acostumada. Y fonch lliurada la bolla de Perpinyà, y la procura a qui és estada lliurada dita bolla és assí cusida, signada de
letra A.
Dimars, a XXI. En aquest die vingueren en la
present casa los senyors consellers, en forma de
ciutat, y estigueren junts ab ses senyories y ab
les persones de la junta del batalló molt gran
ratto, tractant de algunas cosas en benffici de la
província.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General en la Lotja de la mar, per a continuar lo arrendar y fer encantar les bolles del General ab la forma acostumada. Y arrendaren ab creximoni del dret de les
sedes de la vila de Perpinyà y la bolla de Vilafranca de Panadès, y las procuras són assí cusidas, signades de letres A, B, C y la bolla de
Tremp y Pallàsb.

723r

En aquest mateix die, en la matinada, ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y
masses devant, acompanyats dels officials del
General, per a continuar lo fer encantar y arrendar las bollas del General, ab la forma acostumada.
En aquest mateix die fonch arrendada la bolla
de plom y sagell de cera de la taula de la present
ciutat y sa col·lecta per vint-y-sinch mília, cent y
deu lliures per quiscun any.

En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de
a. a continuació una carta i la seva traducció, itranscrites a
l’Apèndix 7, pàg. 2109.
b. a continuació quatre procures, transcrites a l’Apèndix 7,
pàgs. 2110-2112.

724r
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Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar, ab la forma acostumada.

Dijous, a XXX. En aquest die, ja hora tarda, partiren de la present casa ses senyories consistorialment, a peu, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General y Bolla,
los quals ab dit acompanyament anaren en la
casa del General y Bolla que tenen devant la
Llotja de la present ciutat, a hont se troba Magí
Fosalba, parayre y baxador, ciutadà de Barcelona, arrendatari de la bolla de plom y sagell de
cera de la taula de la present ciutat y sa col·lecta,
per lo trienni que comensarà lo die de demà,
que comptarem // 724v // al primer de juliol, al
qual fonch donada pocessió dels drets de dita
bolla ab la forma següent, ço és, que Ramon Sagués, altre dels porters o verguers ordinaris de
ses senyories, prengué de la mà dreta a dit Magí
Fosalva y aquell féu assentar en lo puesto hont
se reben los drets de dita bolla, notificant a tots
los officials de dita bolla que·l regoneguessen
per tal arrendatari, hi·l obehissen com a tal, de
totes les quals cosas fonch llevat acte per mi,
Joan Pau Bruniquer, ciutadà honrat de Barcelona, y scrivà major del dit General, lo qual està
més largament contengut al peu del acte del
arrendament. Presents per testimonis los magnífichs Joseph de Urrea y Joseph Miquel Quintana, ciutadans honrats de Barcelona, Hierònym Galí y Miquel Marquès, notari.

Juliol, MDCXXXXIIII
Divendres, al primer. En aquest die, constituït
en la scrivania major del dit General Sebastià
Claret, fuster del General, lo qual ha fet relació
a ses senyories com ell, en companyia de Pere
Pau Ferrer, mestre de cases del dit General, se
eren conferits, de orde de ses senyories, en la
casa que lo General té y posseheix, en virtut de
resolució de brassos generals, qui va de la plassa
Nova a la font de Sancta Anna, la qual antes
possehia don Luys de Monsuar, balle general al
temps del rey de Castella, y aquella havem regoneguda ab molta attenció, la qual havem trobada la major part de aquella // 725r // inhabitable,
per estar las portas y finestras de aquella tancades y clavades, de tal manera que havia molt
temps no se’n eren ubertas, del que rebia molt
gran dany dita casa per occasió que los ayres no
entraven dins dits aposentos, del que las parets
ne patian molt, que estaven totes reumàtigues,
y axí mateix la fusta dels sostres y las portas y finestras, de tal manera que si dita casa està molt
temps de aqueixa manera, ab los aposentos tancats, és cert vindrà a una total ruhina, y costarà
molts ducats lo reparo de dita ruÿna, de tot lo
que fa la present relació, comforme la experiència tinch de semblants coses, y la sotascrich de
mà mia pròpria, die y any sobredit.
Sebastià Claret, fuster.
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En aquest die, constituït personalment en la
scrivania major del General, lo qual ha fet relació a ses senyories com ell, en companyia de Sebastià Claret, fuster del dit General, se eren
conferits, de orde de ses senyories, en la casa
que lo General té y posseheix, en virtut de resolució de brassos generals, qui va de la plassa
Nova a la font de Sancta Anna, la qual antes
possehia don Luys de Monsuar, balle general al
temps del rey de Castella, y aquella havem regoneguda ab molta attenció, la qual havem trobada la major part de aquella inhabitable, per estar
las portas y finestras de aquella tancades y clavades, de tal manera que havia molt temps no se
eren ubertas, del que rebia molt gran dany dita
casa per occasió que los ayres no entraven dins
dits aposentos, del que las parets ne patian
molt, que estaven totes reumàtigues, y axí mateix la fusta dels sostres y las portas y finestras,
de tal manera que si dita casa estava molt temps
de aqueixa manera, ab los aposentos // 725v //
tancats, és cert vindria a una total ruhina, de tot
lo que fas la present relació, comforme la experiència tinch de semblants coses, y la sotascrich
de mà mia pròpria, die y any sobredit.
Pere Pau Ferre, mestre de cases.
Dissabte, a II. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses devant, acompanyats dels officials del General, en
la Lotja de la mar de la present ciutat, per a fer
encantar y liurar los arrendaments de les bolles
del General ab la forma acostumada.
En aquest mateix die Francesch Serra, corredor
públich y jurat del General, ha fet relació a ses
senyories, consistorialment trobats en la casa de
la Lotja, com ell ha encantat y subhastat per los
lochs acostumats de la present ciutat los delmes,
censos, tascas, luÿsmes y altres coses que acostuma de rèbrer lo camarer de la seu de Manresa
per rahó de sa cameraria, axí en la ciutat de
Manresa com en las parròchias circumvehines
de dita ciutat, y que ho ha comparegut ninguna
persona que hage offert major dita per aquell
que Gabriel Bellver, negociant, ciutadà de Barcelona, lo qual ha offert per aquell sinch-centas
y vuit liures barceloneses per quiscun any pagadores, ab lo modo y forma contenguts en la tabba de dit arrendament, continuada en lo libre
de Deliberacions corrent, y que axí com a més
donant li ha lliurada la hasta fiscal // 726r // de
aquell. E ses senyories, attesa la dita relació y
lliurament, li han fet y firmat acte de arrendament de dits delmes y demés coses per temps de
tres anys, que han comensat de córrer lo primer
die del mes de maig pròxim passat y del corrent
any 1644, per lo dit preu de ditas sinch-centas y
vuit liures per quiscun any pagadores, ab lo

[ 1644 ]

[ 1644 ]

der de Sebastià Costa, notari, ciutadà de Barcelona, a sinch del present y corrent mes de juliol,
com dit notari ab ses certificatòries lletres ne fa
fe en dit nom constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària del General del portal de Sanct Antoni
en favor de Francesch Melies, retorsador de
seda, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses senyories que, attès que dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar, sien servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de dit Francesch Melies, que ell en
nom de dit son principal ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació si y
// 727v // en quant podien y per capítols de Cort
los era lícit y permès. Presents per testimonis
Francesch Carreres, sastre y Jaume Martí, porter real, ciutadans de Barcelona.

modo y forma en la dita tabba contenguts, lo
qual Gabriel Bellver, present, a acceptat lo dit
arrendament ab la forma acostumada, ab totas
obligacions de personas y béns com per deutes
fiscals y reals y ab jurament. Presents per testimons Antoni Grasses, droguer; Pere Farell, argenter y Hierònym Galí, notari, qui in hic, etcetera.
En aquest mateix die ses senyories anaren consistorialment, ab los porters y masses devant,
acompanyats dels officials del General, en casa
de la present ciutat, per a tenir conferència ab
los senyors consellers sobre algunas cosas concernents lo beneffici del Principat.
726v

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories anaren en la Lotja de la mar de la present ciutat per
a continuar lo fer encantar y subhastar les bolles
del General.
Dijous, a VII. En aquest die lo honorable Antoni Nin, procurador fiscal del General, en companyia de Miquel Marquès, notari, com ha
substituït del scrivà major del General, se són
conferits en casa del doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonge de la Seu de Barcelona,
jutge de la causa de suspitas interposada per
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes del General, contra lo procurador del
General. Y dit Nin, de part de ses senyories, li ha
referit com ses senyories li besaven les mans, y
que fos servit declarar la causa de ditas suspitas,
al que ha respost que ell estava prompte y aparellat de votar dita causa, sempre que ses senyories
fossen servits, per estar ja instruït del procés, y
que vuy lo tenia lo doctor Sistaller per a mirarlo, y que dit doctor Sistaller li havia fet un billet
dient-li que ell se veuria ab sa mercè, y que havien passats molts dies y que may lo havia vist,
ans bé se era axecat ab lo procés. Y aprés s’és
conferit en casa de dit misser Sistaller, també
jutge de ditas suspitas, y havent-li dit Nin donat
de part de ses senyories lo mateix recaudo, ha
respost que ell ara estava prompte y aparellat en
votar dita causa, però que primer volia avisar les
parts si tenian res que dir, // 727r // de les quals
cosas és estat levat lo present acte. Presents per
testimonis misser Gismundo Boffill, ciutadà
honrat de Barcelona y misser Francesch Montfort, ciutadà de Barcelona.

En aquest mateix die vingueren en lo consistori
de ses senyories lo molt il·lustre senyor don Juseph de Margarit y Biure, governador de Cathalunya, en companyia del senyor de Marca, als
quals hisqueren a rèbrer tot lo consistori junt,
ab los porters y masses devant, al cap de la escala de la present casa, y junts se’n entraren en lo
consistori de ses senyories. Y estigueren assentats devant la porta del archiu en ala, ço és, en la
part del consistori los senyors deputats y oÿdors
per son orde, y envés las finestras que donen al
carrer de Sanct Honorat los senyors governador
y Marca, ço és, lo senyor governador a mà dreta
y lo senyor de Marca a mà esquerra. Los quals
estigueren junts cerca de duas horas tractant alguns negocis concernents lo beneffici del General. Y aprés, ab lo mateix acompanyament, foren
acompanyats fins al cap de dita escala, hont se
despediren precehint molt grans cortesies.
Dissabte, a VIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats dels officials del General,
per a continuar lo fer encantar y lliurar las bollas
del General ab la forma acostumadaa.
731r

Divendres, a VIII. En aquest die lo reverent fra
don Barthomeu Rodrigues, comanador de
Sanct Antoni de la vila de Cervera y Barcelona,
com a procurador ab bastant poder de Steve
Bassans, negociant, ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici de guarda ordinària del General en
lo portal de Sanct Antoni de la present ciutat,
com de sa procura consta, ab acte rebut en po1380

En aquest mateix die ses senyories arrendaren
los drets de la bolla dels sombreros de la taula
de la ciutat de Barcelona y sa col·lecta.
En aquest mateix die ses senyories arrendaren lo
arrendament del dret de moneda de tota Cathalunya.
Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, en la Lotja de la mar de la prea. a continuació una carta i la seva traducció, transcrites a
l’Apèndix 7, pàg. 2113.

sent ciutat, per a continuar lo fer encantar y lliurar las bollas del General ab la forma acostumada.
731v

Dijous, a XIIII. En aquest die, en la matinada,
vingueren en la present casa, en forma de ciutat,
los molt il·lustres senyors consellers, los quals
tingueren conferència ab ses senyories per cosas
concernent lo beneffici del Principat.
Dilluns, a XVIII. En aquest die hi hagué junta de
brassos en la present casa per a fer extracció de
nou habilitadors, // 732r // per a habilitar las
personas que poden concórrer en deputats y oÿdors per a la extracció fahedora de 22 del corrent, y serviren de brassos los testimonis devallscrits y següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich, los senyors don Francisco de Uluja, degà y canonge de Leyda; lo doctor Pacià
Aguiló, canonge de Tarragona; mossèn Francesch de Amigant, canonge de Urgell. Per lo estament militar, los senyors mossèn Joan Claret y
Oluja, mossèn Bernat Sala, mossèn Francesch
Serra. Per lo estament real, los senyors mossèn
Joseph Quintana, misser Francesch Claris, mestre Joan Maresch. Y axí, en aquest mateix die,
en presència de dits brassos y testimonis sobredits, que serviren de brassos, foren extrets en
habilitadors nou persones, ço és, tres de cada
estament següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra don Gispert Amat, abat
de Sant Pere de Galligants; // 732v // lo doctor
don Juseph Soler, ardiaca major y canonge de la
Seu de Barcelona; fra don Ignasi de Ripoll, camarer de Sant Pere de Roda. Per lo estament
militar, los senyors Pau Ferran, cavaller; Rafel
Antich, donzell; mossèn Miquel Granollachs,
donsell, lo qual aprés de extret digué renunciava
dit càrrech, del que féu fe a ses senyories Montserrat Albià, porter de ses senyories, y axí en
loch seu fonch extret mossèn Pau Amat, major,
cavaller. Per lo estament real, los senyors mossèn Joseph Pinyana, misser Gabriel Antoni
Mostarós, mossèn Francesch Ros, mercader,
ciutadà de Barcelona.
En aquest mateix die, e fet y acabat lo dit acte
de la extracció de dits habilitadors, desijant ses
senyories posar en exequució los actes subsegüents de dita hablitació ab tota la brevedat
possible, juxta la disposició del capítol 85 del
nou redrés del General de las corts del any
1599, enviaren ses senyories encontinent, per
medi de sos verguers y porters ordinaris, a fer a
saber a tots los dits nou habilitadors la sort
que·ls havia cabut en dita extracció, y axí també
per a saber // 733r // de ells mateixos si la acceptarien, a fi de provehir altrament lo que més
convindria entes de disgregar-se del dit acte. Y
tornats dits verguers y feta relació que tots ac1381

ceptaven lo càrrech a que eren estats extrets en
sort, y recòndit lo llibre de la Ànima dins lo archiu de son armari y loch acostumat, sas senyories se disgregaren de la casa de la Deputació
entre las onse y las dotse del die present, havent
primer ordenat, com ordenaren, a dits verguers
convidassen a dits senyors de la Novena per a
que fossen servits tots acudir a las tres de la tarda del mateix die present en la casa de la Deputació, a fi de poder donar principi a la dita habilitació, com era just y precissament degut.
E lo mateix die, a la tarda, arribats ses senyories
en la dita casa de la Deputació, com havien convidat a tots los senyors de la dita Novena, y que
tots havien promès acudir a la hora senyalada,
comparegueren per a la dita hora en la dita casa
de la Deputació totas las personas de dita Novena, excepto lo senyor Francesch Ros, mercader,
altre dels de dita Novena, qui al present se troba
conseller quart de la present ciutat. Y com en lo
ínterim que se estava aguardant hagués suscitada alguna dificultat lo senyor abat fra don Gispert Amat, altre dels de la mateixa Novena, sobre lo modo que se havia de tenir en los
assientos entre lo dit senyor Francesch Ros y los
del estament ecclesiàstich y militar de la dita
Novena, deduint que dit senyor Francesch Ros
encara que de present se trobàs conseller, emperò que en aquest cas no venia cridat com a tal,
sinó com a altre dels del estament real, y que axí
devie tenir son assiento y loch entre aquestos,
sens precehir ni al estament ecclesiàstich ni al
militar, per la qual rahó // 733v // fonch forsós
que ses senyories recorreguessen a mirar alguns
exemplars que se’ls cotaven en los actes de son
archiu, com en effecte los miraren y regonegueren ab tota puntualitat.
Y, estant en assò, enviaren los senyors sconsellers una embaxada a sas senyories de part de
aquell consistori, portada per medi del noble
don Francisco Sala y de mossèn Galceran Nebot, ciutadà honrat, entre las quatre y las sinch
de la tarda, los quals, en exequució d’ella, representaren que per haver tingut notícia dits senyors consellers del reparo y dubte que·s tenia
ara en la present casa, en rahó de voler exclòurer
a dit senyor Francesch Ros, conseller quart, de
la precedència a tots los estaments en lo present
acte de habilitació, havie noresmenys causat
igual reparo al dit senyor conseller quart y als
demés senyors consellers y a una junta que per
assò havien cridada, per ésser constant y notori
que los consellers de Barcelona, y cada hu d’ells
de per si, axí en brassos com en altres actes, precehien a las personas dels tres estaments, ecclesiàstich y militar y real, en la present casa, per lo
que, en concideració del sobredit, suplicaren a
ses senyories fossen servits manar disposar esta
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cosa, de manera que dit senyor conseller quart
ni la ciutat no restàs leza en sos honors, que·u
estimarien a mercè molt gran. A la qual embaxada, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich en
nom del consistori, fonch respost que bé sabian
los senyors consellers y la ciutat ab las veras y
cuydado se procehia en esta casa en tot lo que
era de son mayor servey, y que en esta conformitat se // 734r // havia acudit molt affectuosament sempre en lo temps de son corrent trienni,
emperò que per procehir-se en la Deputació,
juxta los exemplars que·s trobaven en los matexos casos que en tèrmens succehien en lo sdevenidor, ere forsós haver de representar que en altre semblant, dels deu de juny 1634, essent lo
senyor Joseph Móra, conseller ters, estat extret
en habilitador en la mateixa casa y havent acceptat y jurat, consta que fonch precehit per los dos
estaments ecclesiàstich y militar, com se llig del
mateix exemplar que ses senyories feren vèurer
als dits embaxadors, per a què poguessen cercionar-ne a dits senyors consellers, als quals suplicaven sas senyories que, tenint attendència al
sobredit, fossen servits voler-se conformar al dit
exemplar, pus no consta, ne altrament de acte ni
prova en contrari en cas semblant. E los dits
embaxadors, oÿda la dita resposta, havent primer vist y legit lo dit exemplar, se despediren.
E, aprés de las sis de la tarda del mateix die, vehent los senyors deputats que lo dit senyor
Francesch Ros no acudie y que los demés altres
senyors de la Novena se anujaven, y que lo die
se anava acabant sens dar principi a la dita habilitació, enviaren mossèn Agustí Dalmau, síndich del General, ordenant-li que, de part de ses
senyories, anàs al dit senyor Francesch Ros per a
dir-li com tots lo aguardaven per al fi a que ere
estat extret y convidat, suplicant-lo fos servit
acudir a la dita casa de la Deputació com tenie
offert. E lo dit síndich, obtemperant a est orde,
reportà lo dit recaudo al dit senyor Francesch
Ros, que trobà dins la capella de Sancta Eulària,
en la Seu, juntament ab los demés senyors altres
consellers, al qual li respongué que los senyors
consellers havien ordenat se fes certa diligència
// 734v // que ere molt conferent per a la matèria, y que procurarie ab la brevedat més possible
tornar la resposta, segons que fonch axí referit
per dit síndich tornat en consistori. Y per vèurer
ses senyories que dita resposta se anava dilatant
y que lo die se acabave, ordenaren altra vegada,
serca las vuit de la tarda, y digueren al dit síndich se conferís y vés ab dit senyor Francesch
Ros, y en nom del consistori li reportàs lo mateix recaudo qual prudentment havia fet, significant-li de part de ses senyories que estimarien
molt los fes esta mercè, y lo síndich, obtemperant lo dit orde, fonch per ell axí reduït a effecte, comforme tornat en consistori, ho refferí a
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ses senyories, dient que de sa part havia donat
dit recaudo a dit senyor Francesch Ros dins sa
pròpria casa, lo qual per resposta li havia donada
la mateixa. Y vehent ses senyories que la nit era
del tot entrada y que dit senyor Francesch Ros
no determinave de venir, donaren rahó de tot lo
referit als demés altres vuit senyors de dita Novena, que encara no estaven disgregats, dientlos també fossen servits prestar paciència de
acudir per a demà de matí, al punt de las vuit
horas, que per a la mateixa hora farien convidar
dit senyor Francesch Ros per medi de un verguer de la present casa, y encontinent tots se
disgregaren y partiren per a las suas, essent hora
molt tarda.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, essent arribats
ses senyories en son consistori de la casa de la
Deputació a las vuit de la matinadaa, // 736r //
trobant-se també en ella alguns del senyors de la
Novena, vingué axí mateix mossèn Francesch
Joseph Fontana, síndich de la present ciutat, y
en nom dels senyors consellers explicà com, lo
die de aÿr a la tarda, seguint son orde, havia fet
un propri ab una carta scrita per lo magnífich
mossèn Francesch Móra, qui de present se troba en son lloch de Corbera, per a saber de sa
mercè quin puesto y assiento havie tingut en la
habilitació feta en la casa de la Deputació als
deu de juny 1634, a que ere estat extret, trobant-se ell lashoras conseller ters de la present
ciutat, y que en assò havie respost dit mossèn
Joseph Móra que en ella se li donà y tingué lo
loch més preheminent, precehint a tots los tres
estaments, ecclesiàstich, militar y real, sens
qüestió ni debat algú, com ho manifestave sa
pròpria letra y carta, y per lo mateix propri, arribat y tornat vuy, donat havia tramesa, de la qua
féu occular ostenció dit síndich a sas senyorias,
com també féu lo mateix de part de dits senyors
consellers mossèn Gervasi Verdera, notari públich de Barcelona, servint vuy lo offici de scrivà
racional de la casa de la ciutat, per lo qual fonch
aportat en lo consistori de ses senyories lo dietari de aquella casa, per a fer constar com ell estave notat que en lo dit acte de la habilitació dels
deu de juny 1634 precehí lo dit mossèn Joseph
Móra, lashoras conseller ters, a tots los tres estaments, segons que axí fonch llegit d’ell en presència de ses senyories, per las quals rahons
fonch representat per dit síndich que ere cert se
haurie rebut error en la nota del exemplar en
contrari del dietari de la present casa de la Deputació, sots la mateixa jornada de deu de juny
1634, y que no per ço podie fer forsa, encara //
736v // que en ell no·s fes nota special de la precedència de dit conseller, y que és molt versema. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2113.

blant que aquest cas o fet seria estat omís com a
cosa molt notòria, y que may no havie rebut
contradicció alguna, majorment que offerie dit
síndich justificcar la dita pretensió de la ciutat
ab la asserció que farien etiam medio juramento
tres personas vuy vives de la mateixa Novena, de
la habilitació del dit die dels deu de juny 1634,
que eren lo senyor doctor Joan Pau March y
Jalpí, lo any present conseller ters de dita ciutat,
lo senyor canonge Joseph Hierònym Besora y
lo noble don Pedro Bosch y de Sanct Vicens, segons que a sa petició de dit síndich entraren
quasi encontinent en consistori los dits senyors
canonge Besora y don Pedro Desbosch, que·s
trobaven leshoras presents en la casa de la Deputació, y tots dos, concordament, testificaren
que·s recordaven molt bé y en sa fe asseguraren
a sas senyorias com en dit acte de habilitació
dels deu de juny 1643, del qual ells dos eren altres dels de aquella Novena, havien precehit y
votat primer que tots los demés dels tres estaments lo dit senyor Joseph Móra, lashoras conseller ters, qui semblantment fonch extret per a
la dita habilitació, y que en assò no·y hagué reparo ni contradicció alguna, xica ni gran.
Y feta dita relació y dat son testimoni, los dits
senyors canonges Besora y don Pedro Desbosch
en la conformitat sobredita, se despediren de
ses senyories y luego immediatament tornà a
entrar lo dit síndich y en nom de la ciutat suplicà a sas senyorias que, en conformitat del que
estave tant justificat, en corroboració del que
per part // 737r // sua era estat deduït, fossen
servits comformar-se a sa intenció, que los senyors consellers ho estimarien a particular mercè. E los dits senyors deputats respongueren al
síndich significàs als senyors consellers y de part
sua los asseguràs que estaven molt attents en
tota occasió en allò que fos més del servey de la
ciutat, y que esta tractarien y conferirien lo dit
fet, y que de la resolució que en ell se pendrà,
donarien avís al senyor conseller quart com a
principal interessat en la matèria. Y oÿda dita
resposta lo dit síndich se despedí y sas senyorias,
considerada la gravedat de la cosa y las conseqüèncias tan nocivas que podrie produhir a no
pèndrer-hi algun expedient prompte, després
de conferida la matèria, resolgueren, attesas las
rahons sobreditas y provas novament fetas, se
procehís en ella en conformitat de la intenció de
dita ciutat, y axí ho significaren als demés senyors de la Novena que·s trobaven presents en
la dita casa de la Deputació.
Y successivament, per medi de un verguer, feren
saber dita resolució al dit senyor Francesch Ros,
dient-li que ja podie venir, lo qual poch aprés
arribà a la dita casa de la Deputació ab son verguer y massa devant, y fonch rebut al cap de la
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escala del consistori, hont eren ja los senyors deputats, los quals, després de fetas las degudas
cortesias, se assentaren de baix son dosser, ço
és, lo senyor deputat ecclesiàstich al un cantó
d’ell y los demés altres senyors deputats y oÿdors uns després altres, entrant sas cadiras de
vellut dins del mateix dosser, vers la porta que
mira al hort, y lo senyor Francesch Ros, conseller quart, se assentà en una altra cadira de vellut
que estava previnguda al cap de la ala de las demés altras cadiras de vaqueta de Moscòvia, que
estavan axí mateix posades per als demés senyors de dita Novena, los quals, avisats, entraren
poch aprés en consistori // 737v // y, trobant assentat dit senyor conseller en dita cadira de vellut al cap de la dita ala, y al costat dret del dit
senyor deputat ecclesiàstich, representaren los
senyors del estament ecclesiàstich y militar, parlant lo senyor abat fra don Gispert Amat, que
jatsie entenien los tocave la precedència y votar
primers que no lo dit senyor conseller quart en
lo present acte, per las rahons y causas que altrament eren estadas ja deduïdas de paraula, emperò per las convenièncias que concideraven de
la necessitat pública, y ésser tant gran la brevedat del temps que noa donave loch a allarchs alguns, tol·leraven per ara la continuació de la
prossequució de son bon dret que pretenien tenir en dita rahó.
Per salvedat del qual, protestaren tots los dits
tres senyors ecclesiàstichs y los altres tres senyors militars de la present Novena, que per la
precedència del assiento ni votar primer lo dit
senyor Francesch Ros, conseller quart, en
aquest dit acte no·l sie fet prejudici algú en sa
dita pretensió y dret. Volent y declarant que lo
present acte no puga fer conseqüència ni exemplar algú en llur prejudici, ans bé, per sa major
indempnitat iterum protestaren que·s salvarien
tots sos drets per a son lloch y temps que més
los convinga, y requeriren al scrivà major del dit
General, en assò present, continuàs la dita resposta en los actes del dietari de la present casa
de la Deputació.
E després del sobredit y fent-se totas las degudas cortesies se assentaren los senyors de dita
Novena en sas ditas cadiras en forma de ala, que
com és dit estaven ja previngudas, estant en
ellas, ço és, los tres senyors ecclesiàstichs, immediatament després del dit senyor Francesch Ros,
conseller quart, y successivament venien los tres
senyors militars, y en darrer loch los demés altres senyors del estament real de dita Novena.
Després de tot lo que, volent sas senyorias donar principi // 738r // y comensar dita habilitaa. no interlineat.
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ció, manaren se passàs avant en lo demés que
ere necessari per aquest fi, en conformitat del
qual fonch encontinent per lo scrivà major del
General legit en presència de tots lo capítol 85
del nou redrés de las corts del any 1599, y després de assò, juxta son tenor, prestaren los de
dita Novena lo sòlit jurament en mà y poder del
senyor deputat ecclesiàstich y oÿren sentència
de excomunicació, en la forma y modo que està
continuat en llibre de Deliberacions, sots la present jornada.
Divendres, a XXII. En aquest die se féu extracció
de deputats y oÿdors del General del present
Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, en la forma que disposan los capítols
de Cort, y fonch llegit lo capítol de la extracció,
scrit de lletra de mà, continuat de principi //
738v // del llibre de la Ànima, que comensa «E
més ordenan las ditas persones, en nom e veus
de dita cort que, servant lo orde acostumat, a
21 de juliol propvenidor, etcètera», per mi,
Joan Pau Bruniquer, ciutadà honrat y notari públich de Barcelona, scrivà major y secretari del
dit General, en presència de nou testimonis, foren los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors Francesch de Amigant, canonge de Urgell; fra don Ignasi de Ripoll,
camarer de Sant Pere de Roda, fra don Joseph
Sastre, almoyner de Sanct Pere de Roda. Per lo
estament militar, los senyors Francesch Puigjaner, mossèna, Bernat Sala. per lo estament real,
los senyors Luýs Amill, mossèn Batista Pastor,
misser Francesch Llunes. Los quals testimonis
assentats, ço és, primer los ecclesiàstichs y aprés
los militars y aprés los reals, en la sala gran de
Sanct Jordi, feren la protesta ordinària de que
reste salvo cada hu dels estaments militar y real
lur dret respectiub // 740r // per rahó de no estar
assentats los ecclesiàstichs, militars y reals interpol·ladament, com és pretès per dits militars y
reals, y feta dita protesta y havent comensat dit
acte de extracció, al que fonch cantat per lo senyor deputat ecclesiàstich lo nom de fra don Phelip de Çabater, fonch respost per lo procurador
fiscal «non potest», la qual resposta, entesa per
dit senyor don Phelip de Çabater, qui·s trobave
present en dita sala, encontinent donà y entregà
de ses menas pròpries a dit senyor deputat ecclesiàstich la suplicació que·s assí originalment
cusida, signada de letra A, y és del tenor següent:

de deputats y oÿdors cada trienni, per a la extracció se fa lo die de sancta Magdalena, las nou
persones dels tres estaments extrets a sort, juntament ab los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors votan y habilitan las personas que han de
concórrer, y trobant alguna calitat en algú que·l
puga impedir la publican, per a què done satisfacció. E com, molt il·lustres senyors, a notícia
del molt il·lustre fra don Phelip de Çabater,
prior de Cathalunya, hage vengut que vostres
senyories lo han suspès del concórrer sens haver
especificada la causa, contra lo styl y consuetut
fins assí observada, per ço y altrament, ab lo millor modo y manera que pot, suplica a vostres
senyories sien servits, en observansa del fins assí
acostumat, li specifiquen la causa per a què d’ella puga donar satisfacció. Altrament, entén que
la justícia la à de salvar il·lez de tots danys y injúries. Y per a que conste de sa diligència, per observança del capítol 59 de les corts del any
1599, manen vostres senyories al scrivà major
lleve acte de la pretensió d’esta scriptura, y done
còpia auctèntica a dit molt il·lustre prior fra don
Phelip Çabater».
Per rahó de la qual suplicació y del contengut
en aquella demanà dit don // 740v // Phelip de
Çabater fos per ses senyories donada llicència al
scrivà major per a lliurar acte de la presentació
de aquell, segons que axí li fonch concedida, y
dit scrivà major, instant dit senyor fra don Phelip de Çabater, en assò present, la presentà a ses
senyories originalment, per medi del present
acte. A la qual fonch respost per ses senyories
que se aturaven lo temps de dret per a respòndrer. Presents en lo sobredit per testimonis Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.

«Molt il·lustres senyors en la present casa de la
Deputació: Sempre se és inconcussament observat que en la habilitació de les persones se fa

Y fet lo sobredit fonch passat avant en dit acte
de extracció en la forma acostumada, y abans de
mig die foren extrets los senyors deputats següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
molt il·lustre senyor fra don Gispert Amat, abat
de Sanct Pere de Galligans. Per lo estament militar, lo senyor don Joan de Argensola. Per lo
estament real, lo senyor mossèn Onoffre Aguiló, ciutadà honrat de Leyda. E aprés, a la vesprada, foren extrets los senyors oÿdors de comptes
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
molt reverent senyor lo doctor don Pere Quer,
canonge de la santa Iglésia de Lleida. Per lo estament militar, lo senyor mossèn Joseph Amat,
donzell. // 741r // Per lo estament real, lo senyor
misser Bathezar Soler, doctor en drets, ciutadà
honrat de Barcelona.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 7,
pàg. 2114.

E successivament aprés, dissabte, als XXIII de dit
mes y any, volent ses senyories donar sa resposta
al que·s contenia y conté en la suplicació que
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se’ls presentà lo die de aÿr, a instància del senyor fra don Phelip de Çabater, estant fent lo
acte de la extracció de deputats desobre insertada, y tenint present en consistori lo dit Joan Pau
Bruniquer, scrivà major, y essent axí mateix presents per testimonis los magnífichs Joan Pere
Fontanella y misser Aleix Tristany, doctors en
drets, ciutadans honrats de Barcelona, entregaren en presència dels dits testimonis al scrivà
major una scriptura que és del tenor següent:
«Et domini deputati, intervinientibus dominis
auditoribus computorum, responderunt quod in
habilitatione facta juxta formam capitulum 85
currenti anni 1599, fuit repertus inhabilis in
scrutinio predictus fratrus don Philippus de Çabater ad concurrendum in sorte deputati ecclesiastici facienda die 22 currentis, et id circo in
predicta extractione fuit dictum non posse concurerre nec in sorte poni, nec de hoc tenentur causas
exprimere qui in judicio inhabilitationis non
fuerunt expresse». La qual scripturaa preinsertada digueren ses senyories la donaven com la donaren en loch de resposta per lo contengut en la
suplicació que se’ls presentà lo die de aÿr, instant lo dit fra don Phelip de Çabater, ordenant
y manant al dit scrivà major ne llevàs lo present
acte, y que no donàs còpia de la una sens l’altra
scriptura. Presents en tot los testimonis sobredits.

ral per lo treinni propvinent. Y axí, recomanantli de part del consistori la fes dit senyor Pau
Amat encaminar per al dit senyor Joseph Amat,
després de acceptada y rebuda la dita carta, digué y respongué al mateix Albià que axí ho faria, y que la encaminaria, y perquè del sobredit
conste en tot temps lo dit Albià requerí ne fos
continuat lo present acte de sa dita relació en lo
present dietari.

Dimecres, a XXVI. En aquest die, constituït personalment Montserrat Albià, altre dels verguers
o porters ordinaris de ses senyories dins la scrivania major del General de Cathalunya, y present en açò lo scrivà major del dit General, y
presents també Miquel Marquès y Hierònym
Galí, notaris, ciutadans de Barcelona, testimonis en açò cridats, féu relaciób dit Albià que per
orde de ses senyories havie entregada y liurada
lo dissabte propassat, que comptavem als 23 del
corrent, entre sis y set horas de la tarda, al magnífich mossèn Pau Amat, cavaller, major de
dies, personalment trobat dins sa casa que habita en lo carrer del la Portaferrissa de la present
ciutat, una carta closa y sagellada, dirigida de
part del consistori al senyor Joseph Amat, son
fill, dient-li de paraula que era la carta que los
senyors // 742r // deputats li scrivien de la extracció feta lo die de santa Magdalena proppassat de sa persona en oÿdor militar del dit Gene-

Diemcres, a XXVII. En aquest die, en la matinada, ses senyories per a tractar y conferir si comforme disposició dels capítols de Cort poden y
deuen donar pocessió lo primer de agost vinent
als senyors deputats y oÿdors extrets lo die de
santa Magdalena pròxim passada, no obstant
que dit die, al que·s creu, no·s trobaran en la
present ciutat sinó los molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y militar, y lo senyor oÿdor
real, per trobar-se sitiats per lo enemich castellà
dins la ciutat de Leyda los senyors deputat real y
oÿdor ecclesiàstich, y fora del present Principat
lo senyor oÿdor militar, feren nominació de diverses persones, sis de cada estament, per a tractar y conferir que·s deurà fer en cas que dit die
del primer de agost no·y hage dels novament
extrets bastant número de personas que fassen
consistori. Y foren anomenats los següents, ço
és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Francisco de Uluja, degà y canonge de Leyda;
// 742v // lo doctor Hierònym Roig, sacristà major y canonje de Barcelona; lo doctor Barthomeu del Viver, sacristà y canonge de Urgell;
mossèn Onoffre Ciurana, canonge de Gerona,
mossèna Broquetes, canonge de Gerona; don
Joachim Carbonell, canonge de Barcelona. Per
lo estament militar, los senyors don Pedro Aymerich, don Francisco Sala, don Bernat Terrer,
Francesch Joan de Vergós, Francesch Puigjaner, Sebastià de Miralles. Per lo estament real,
los senyor mossèn Agustí Pexau, mossèn Galceran Nebot, mossèn Joseph Massana, mossèn
Joan Pau Perpinyà, misser Diego Riu y Cortit,
misser Joan Batista Monfar. Y encontinent manaren ses senyories als verguers de la present
casa convidassen ditas personas per las tres horas de la mateixa tarda en la present casa de la
Deputació, las quals, aprés de haver estat juntes
cerca de una hora, fonch aconsellat que ses senyories ordenan als magnífichs assessors // 743r
// y advocat fiscal de la present casa per a que
tracten y conferescan la matèria, e proposada y
aprés conferida y premeditada aquella ses senyories sien servits manar juntar les dites persones perquè se puga pèndrer la resolució que
més convinga al servey de Déu y beneffici de la
província.

a. a continuació ratllat presentada.
b. a continuació una lletra ratllada.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

Dit die de dissabte. En aquest die no·s féu altra
cosa més de la resposta // 741v // que los senyors
deputats donaren a la scriptura que se’ls presentà lo die de aÿr, instant lo senyor fra don
Phelip de Çabater, com desobre és continuada
al peu de la presentació de dita scriptura.
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Dijous, a XXVIII. En aquest die se ajuntaren en la
present casa los molt il·lustres y magnífichs senyors don Lorens de Barutell, conseller; Joseph
Queralt, regent; misser Francesch Vidal, advocat fiscal y misser Narcís Peralta, advocat fiscal
patrimonial, los quals, en companyia dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General,
conferiren y tractaren la matèria acerca del funcionament que han de prestar los deputats
nous, y per leshores encara no s·i prengué resolució.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph de
Amigant, doctor en drets, donsell en Barcelona
domiciliat, com a procurador ab bastant poder
del magnífich Luýs Corts, doctor en drets, prevere y domer la seu de Manresa, obtenint lo offici de assessor de la Deputació local del General
de dita ciutat y col·lecta de Manresa, com de sa
procura consta, ab acte rebut en poder mossèn
Gaspar Madriguera, notari públic de dita ciutat,
a quinse del present y corrent mes de juliol,
com dit notari ab ses certifficatòries letres ne fa
fe en dit nom constituït personalment en lo
consistori de ses senyories ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de assessor
del General de dita ciutat de Manresa que dit
son principal obté líbera y simplament, per justas // 743v // causas lo ànimo de son principal
movents, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en favor de la presona a ses senyories ben vista,
que dit suplicant, en nom de dit son principal
ho rebrà de ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian
la dita renunaciació si y en quant per capítols de
Cort los era lícit y permès. Presents per testimonis Montserrat Albià, passamaner, Hierònym
Galí y Miquel Marquès, notaris.
Dissabte, a XXX. En aquest die, a les nou hores
de la matinada, ses senyories juntaren las divuit
personas eletas a 27 del corrent, acerca del jurament que han de prestar los deputats y oÿdor
novament extrets, encara que no·y haja consistori. En la qual assistiren y foren presents los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, y en presència de tots fonch llegit un vot
fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal
y doctors del Real Consell aplicats, lo qual,
aprés de llegit, fonch resolt en dita junta que
ses senyories dels senyors deputats y oÿdors
fossen servits juntar los tres estaments per a las
duas horas de la tarda y proposar-los dit fet, y
axí bé llegir dit vot perquè ab lo bon consell y
madur parer de dits estaments se prengaa //
745r // la resolució que més convinga al servey
de Déu y beneffici de la província, y que dit
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 7, pàg. 2114.

vot sia assí inserat y originalment cusit, signat
de letra A.
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya al molt il·lustre senyor canseller, magnífichs senyors regent la Real Cansellaria y
doctors del Real Consell, assessors y advocat fiscal del dita General infrascrits, acerca si tenen sa
senyoria obligació de admètrer lo jurament als
senyors deputat ecclesiàstich, deputat militar y
oÿdor real novament extrets lo die de sancta
Magdalena pròxim passat, qui creu se trobaran
tant solament presents lo primer die del mes de
agost pròxim vinent, per estar los senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich citiats en la ciutat
de Leyda, y lo senyor oÿdor militar absent del
present Principat. Vistos los capítols d Cort sobre esta matèria parlant, y en particular la capítol primer de las corts del any 1413 en lo llibre
dels Quatre Senyals, en lo qual està ordenat que
los deputats governen y administren lo General,
béns e drets de aquells tant solament per temps
o espay de tres anys, e no pus avant, comensant
a córrer lo primer die de agost en axí, que de
aleshores en avant lo dit offici de dits deputats
fos y romangués triennal, mudant-se de tres en
tres anys. Vist lo capítol 2 de dites corts del any
1413, que ordena que tres oÿdors de comptes
sien triennals, segons lo que en los deputats està
ordenat. Vist lo capítol 6 de les corts del any
1493, en lo qual se disposa que los deputats y
oÿdors lo primer die de agost hagen de prestar
lo jurament acostumat, y aquell prestat y oÿda
sentència de vet sien posats en pocessió e exercici de lurs officis, los quals capítols de Cort estan
en viril obser- // 745v // vansa. Per ço y altrament, són de vot y parer que los senyors deputats y oÿdors que vuy són deuen admètrer lo jurament lo primer die de agost pròxim vinent als
dits senyors deputat ecclesiàstich, deputat militar y oÿdor real novament extrets.
De Barutell, cancellarius. Vidal, fisci advocatus.
Fontanella, assesor. Queralt, regens. Peralta, fisci
advocatus patrimonialis. Josephus de Amigant,
assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus».
En aquest mateix die lo magnífich Joseph de
Urrea, racional del General y present casa de la
Deputació, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació a ses senyories com mossèn Francesch Descallar y Surribas,
sobrecullidor del General de la part de levant, ha
comptat y pagat la terça de abril, maig y juny
1643, acceptat los llibres de la ciutat de Vich y sa
col·lecta; lo llibre de la taula de Granollers y de
Caldes de Monbuy, ço és, de dret de guerra y ora. dit interlineat.
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dinari, la qual relació han manat ses senyories ésser continuada en lo present dietari. Presents per
testimonis Miquel Marquès, ya Hierònim Galí,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die Ignasi Nin, altre de les
guardes ordinàries de la bolla de la taula de la
present ciutat, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de guarda ordinària de la bolla, que ell obté en favor del reverent Joan Barceló, prevere benefficiat en la
iglésia de Nostra Senyora de la comtessa, y vuy
del General, suplicant a ses senyories, attès lo
dit offici és dels antichs y dels que·s poden //
746r // vèndrer y alienar, sien servits admètrer-li
la dita renunciació y provehir aquell en favor de
dit reverent Joan Barceló, que ell ho rebrà de
ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació, si y en quant poden y per capítols de
Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Ramon Sagués y Montserrat Albià, passamaners, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, mossèn Rafel Cerdà, ciutadà honrat de Geronab, obtenint lo offici de receptor, cullidor, guarda y credenser del General
de la ciutat y col·lecta de Gerona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
renunciat líbera y simplement en mà y poder de
ses senyories lo dit offici per justas causas son
ànimo movents, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer-li la dita renunciació y provehir
aquell en favor de la persona a ses senyories ben
vista. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis
mossèn Joseph de Urrea, ciutadà honrat de Barcelona; Christòphol Sangenís, mercader y Miquel Marquès, notari.
En aquest mateix die lo noble don Hierònym
de Gàver, obtenint lo offici de regint lo llibre
del Manifest de la bolla en la taula de la present
ciutat, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha renunciat líberament y simplament en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de regent lo llibre del Manifest, per justas
causas son ànimo movents, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell en favor de la persona a
ses senyories // 746v // ben vista, que·u rebrà de
ses senyories a singular favor y mercè. E ses senyories respongueren que admetian la dita renunciació. Presents per testimonis Francesch
Carreres, sastre; Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris, ciutadans de Barcelona.
a. y ... Galí, interlineat.
b. a continuació ratllat offi.

En aquest mateix die, en la tarda, ses senyories
juntaren las personas dels tres estaments, ço és,
ecclesiàstich, militar y real cridats del die present, en los quals entrevingueren las personas
de dits estaments següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra Miquel Soler,
abat de Sanct Pau; fra don Francisco Monpalau,
abat de Banyoles; fraa Boxadors, del àbit de
Sant Joan; lo doctor Hierònym Roig, sacristà
major y canonge de Barcelona; lo doctor Francesch Puig, ardiaca y canonge de Tortosa; lo
doctor Barthomeu del Viver, sacristà y canonge
de Urgell; mossèn Joseph Rovira y Boldó, canonge de Barcelona. Per lo estament militar, los
senyors Luýs Llull y de Boxadors, don Hierònym de Gàver, Domingo de Moradell, don
Pau Boquet y de Babau, don Anton Viader,
Phelip de Boxadors, // 747r // don Phederich
Desbosch, Galceran Dusay, Luys València, Pau
Amat, major; Pere Joan de Puigvert, Pere Màrtir Albertí, Francesch Puigjaner, Joan Carreres.
Per lo estament real, los senyors lo conseller
ters, Joseph Miquel Quintana, misser Gismundo Boffill, Joseph Damians, Hierònym Novell,
misser Barthomeu Soler, Agustí Dalmau, Joseph Ximenis y Joseph de Urrea. Als quals, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich, fonch feta la
proposició següent:
«Molt il·lustre senyor: Essent estats extrets lo
die de sancta Magdalena pròxim passat los senyors fra don Gispert Amat, abat de Sant Pere de
Galligants en deputat ecclesiàstich; don Joan
Argensola en deputat militar y Onoffre Aguiló
en deputat real, // 747v // y en oÿdors lo doctor
Pere Quer, canonge de Leyda, oÿdor ecclesiàstich; mossèn Joseph Amat, oÿdor militar; y lo
doctor misser Balthezar Soler, oÿdor real. Y vehent sa senyoria que los senyors deputat real y
oÿdor ecclesiàstich estaven citiats en la ciutat de
Leyda, y lo oÿdor militar absent del present
Principat, y axí probablament se podia crèurer
que lo primer die de agost pròxim vinent no serian presents en Barcelona per prestar lo jurament, comforme capítols de Cort, nomenaren
devuit persones dels tres estaments per a què
aconsellassen a sa senyoria en un cas tant grave y
tant extraordinari si tenian obligació de admètrer lo jurament de dits senyor deputat ecclesiàstich y militar, y oÿdor real, y allí se resolgué
se cometés est negoci als magnífichs assessors y
advocat fiscal del dit General, per los quals y per
los molt il·lustre senyor canseller, magnífichs
senyors regent la Real Cancelleria y los doctors
del Consell aplicats, és estat fet un vot que és estat legit vuy devant de les divuit persones nomenades, y oÿt aquell ha aparegut de que se juntassen los presents brassos per a que en ells se
a. a continuació un espai en blanc de 40 mms.
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prengués la resolució fos més convenient. Per
ço los senyors deputats proposan a vostra senyoria lo dit fet y lo vot de dits senyors doctors
aplicats y dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General, per a que sie servit aconsellarlos que ab la resolució de vostra senyoria, com a
més acertada, se acudirà al major servey de Déu,
Nostre Senyor, de sa magestat y beneffici de
aquest Principat y de dit General».
E legida la dita proposició y vot en ella mencionat lo dit senyor conseller ters prengué còpia de
la dita proposició y del dit vot, y se’n anà en casa
de la ciutat per consultar aquell ab sos companys, y al cap de una estona tornà lo dit senyor
conseller y aportà son vot en scrits, lo qual fou
legit en presència de dits brassos. Y encontinent
dits senyors de dita junta de dits brassos votaren

quiscú d’ells pera // 751r // son orde, ab molta
maduresa y concideració, y aconsellaren a ses
senyories que, suposat que ses senyories han
consultat lo dit fet ab les persones eletes que
són estats servits nomenar, mencionades en la
proposició, y voten matèria tant grave, les quals
és ben cert que ab molta attenció han discorregut y mirat les scriptures y cosas concernets a
ella, que per ço sa senyoria dels senyors deputats
sien servits manar posar dit vot en execució si y
com en aquell se conté.

Agost MDCXXXXIIII
Dilluns, al primer. En aquest die fonch arrendada la bolla de Camprodon y las procuras que fan
per dit arrendament són así originalment cusidas, signades de letra A, B.

a. a continuació dues procures insertes en els folis 748-750 del
dietari, transcrites a l’Apèndix.

1388

Apèndix 1

Còpiaa dels apuntaments donats
per los senyors elets a ses
senyories, als 23 de agost 1623,
acerca de les galeres

nes aprehencions de pecúnies y altres béns que.s
trobaven en poder de terceras personas, dient
eran dels capitans a càrrech dels quals navegaven dites dos galeres, per lo interès que en les
dites pecúnies y béns podie pretèndrer lo procurador del General, se tingué per molt acertada dita diligència.

Jhesúsb Maria.
Considerant los senyors deputats, que vuy són,
lo infelice succés de la pèrdua de las dos galeres
de aquest Principat, per a més acertar en matèria tant grave acerca del que podien y devian fer
en raparo de tant gran dany, juntaren los brassos dels tres staments a 7 del mes de agost del
corrent any 1623, als quals aparegué se fes nominació de sis persones de cada estament per a
què més facilment comferissen, mirassen y
apuntassen lo que més aparagués comvenir
acerca de dit fet per a què aprés, lo que se hauria
tractat y apuntat, se refferís de nou en dits brassos y se prengués la resolució més comvenient
al servey de Déu, de sa majestat y benefici universal de aquest Principat.
Feta nominació per dits senyors deputats de dites sis persones de cada estament, se són comferides juntament ab dits senyors deputats algunes vegades y se apresà resolució acerca de
alguns caps resultants del mateix fet que necessitaven de execució sens nova consulta de dits
brassos, per evitar lo dany podria resultat de la
dilació, és a ssaber, en donar rahó a sa majestat
de dita pèrdua, y havent refferit los senyors deputats que sos immediats predecessors havien
feta esta diligència, aparagué per ara no haver-se
de fer de nou fins se offereix altre occasió més
opportuna. Y quant també al que refferiren dits
senyors deputats que, per medi de dits sos magnífics assessors y advocat fis- // cal, per los medis de justícia convenients se hanaven fent algua. anotació escrita al dors.
b. apuntament intercalat entre els folis 8v i 9r del trienni
1623-1626. Numerat, 8.2a.
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E així també se prengué resolució se notifficàs a
tots los officials de dites galeres des dels majors
fins als menors, així nomenats per sa magestad
com per los senyors deputats, que des dela die
de la pèrdua de dites galeres cessava y tenien per
extinct y acabat los selaris y raccions que abans
tenian, pus per dita causa cessava lo exercisci y
servey de ditas galeres per lo qual se’ls donaven
dits selaris y raccions.
Y finalment, trobant dits senyors deputats que,
per dits sos immediats predecessors, se havie fet
acte de arrendament del dret de les galeres y altre acte de assiento ab Joan Pau Cànoves, per a
pagar del preu de dit arrendament los selaris y
raccions als officials y persones de dites galeres,
comforme està contengut en lo acte de dit assiento, attenent que les pretensions que podien
resultar de dits actes entre dits senyors deputats
y Cànoves concernexen mèrits de justícia, se
prengué resolució que dits senyors deputats,
cridat dit Cànoves, resolguessen ab ell si fos
possible de bé a bé qualsevols pretensions y differèncias poguessen resultar de dits actes y,
quant no, per via de justícia.
E quant al segon cap principal, de reparar lo
dany seguit ab la presa de dites dos galeres, és a
ssaber, // com y de quina manera se podie reparar dit dany posant de nou en mar altres galeres,
o en lo mateix número que últimament eran, o
altre major, havent resolt dits senyors deputats y
persones eletes, en comformitat, ésser no solament comvinient però necessari al present Prina. a continuació ratllat ad.

[ 1623 ]

[ 1623 ]

cipat sustentar galeres, segons és necessària y urgent la causa final que mogué la Cort General
celebrada en Barcelona en lo any 1599, per a tenir galeres dit Principat, com és de vèurer llargament en los capítols de Cort 63 y 64 de dites
Corts, ha aparegut a dits senyors deputats y persones eletes proposar las rahons de conveniència
y los inconvenients que.y ha en posar de nou en
mar dos galeres tant solament, presuposat que
les preses són estades assegurades en trenta mília
lliures, y que ab dita quantitat se podien posar
en mar dos consemblants galeres, posades ab tot
son punt de navegar.
Lo que aquest primer cap té de conveniència és
que, podent-se posar en mar ab dites trenta mília lliures altres dos galeres, més facilment y ab
més breu temps, cobre lo Principat lo últim estat en què estave de mantenir dos galeres y ab
ell, en alguna manera, lo honor y reputació perduda ab la presa de les dos que abans tenie.
Primo, que així com ab dites dos galeres, abans
fossen presses, estaven guardades les costes de
dit Principat dels danys que abans donaven los
moros y altres cossaris, com en alguns casos se
ha vist, aqueix mateix effecte faran les dos galeres que de nou se poden posar en mar ab dites
trenta mília lliures, majorment concorrent en
açò la voluntat de sa majestat y del Principat,
com de abans en mantenir tant // solament les
dos galeres y subposant també que se ha de millorar y reformar la disciplina militar y manera
de govern que abans tenien dites dos galeres.
Per altra part se offereixen inconvenients de posar en mar sols dites dos galeres, encars se pugue
fer ab dites trenta mília lliures, y és lo primer y
més principal per ésser contra dit capítol de Cort
63 del any 1599, lo qual expressament disposa
que sien armades quatre galeres, tenint-se per
inconvenient que fos menor número per moltes
causes que pogueren mòurer a dita Cort General, y se deixen considerar. Y encara que aprés dit
número de quatre galeres se haje vingut a reduhir a dos tant solament, emperò és estat per la
sola tollarància del Principat, o per millor dir,
dels senyors deputats predecessors dels qui avuy
són concorrent, també en açò la voluntat de sa
magestat ab motiu de què ya estaven en mar dites dos galeres armades, fent alguns bons effectes en benefici del Principat, y que los drets que
havie imposat dita Cort de 1599 no habestaven
per lo sustento de dites quatre galeres, y per algunas altres causas que.ls degueren aperèxer justas per a tenir tant solament dites dos galeres.
Secundo, se donà per incomvenient que los
drets y emoluments que dita Cort General imposà per lo sustento de dites quatre galeres ab
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dit Capítol de Cort 63, e que presuposà havien
de valer quiscun any vuytanta-sis mília lliures, y
que així no solament bastarien dits drets per a
sustentar dites quatre galeras però encara sobrarien de dit dret vint-y-set mília lliures per a
lluhir lo censal de vuytanta mília lliures de preu
manllevat per la compra de dites quatre // galeres, però també lluhit dit censal, per a mantenir major número de galeres, se són vinguts a
reduhir a tant poch valor que no és possiblea ab
ell poder-se mantenir dites dos galeres sens valer-se de remey extraordinari, com se dirà.
Tercero, és altre inconvenient que per no bastar
lo que.s col·lecta de dits drets per lo sustento
de dites dos galeres, per los senyors deputats
dels dos triennis pròxims passats, se ha llansat
mà de remey extraordinari per los sustentos d’elles, és a ssaber, de arrendar dits drets, com de fet
són estats arrendats, primer a Hierònym Negroso y aprés a dit Joan Pau Cànoves, donant facultat a dits arrendataris de poder fer un viatge
quiscun any ab dites dos galeres fora del Principat, a llevant o a ponent, lo que és contra dit capítol de Cort 63, y de la causa final exprimida en
dit capítol a la qual se deu regular la dita posició,
és a saber, la custòdia y seguretat de les costes de
mar de Cathalunya que cessa en lo entretant estant dites galeres fora de les mars del Principat.
Quarto, se dóna per inconvenient que, prenentse resolució de posar en mar dites dos galeres,
arrendant-se dits drets y ab facultat de fer un
viatge fora del Principat, a llevant o a ponent, se
posa de nou en contingència la pèrdua o presa
d’elles, més facilment que navegant dites dos
galeres per les mars solament de aquest Principat, com ho ha mostrat la experiència que la segona vegada són exides dites galeres de dit Principat, per virtut de dit segon arrendament, són
estades presas; y majorment quant se prengués
dita resolució de posar en mar dites dos galeres
tant solament abans de tractar-se de reformar
// lo regiment y govern de dites galeres, així en
lo que tocab a la disciplina militar y bons custums, com acerca de pagar selaris y raccions a
qui no.s deuen.
Quinto, és altre inconvenient posar en mar dites
dos galeres com fos possible ab dites trenta mília lliures, sens assentar primer y pèndrer deguda resolució en les contencions sec han suscitades entre los loctinents generals y deputats,
sobre lo demanar licència per navegar dites galeres, que fins vuy estan en peu ab molt gran
dany y gastos de la Generalitat.
a. a continuació ratllat haver.
b. a continuació ratllat ad.
c. se interlineat, damunt de que ratllat.

Y així, aparexent que la comveniència de posar
en mar dites dos galeres, tant solament fins se
prengués altre resolució de major número, sobrepuja los inconvenients que.s representan,
se podia posar en execució podent-se fer ab dites trenta mília lliures en què són estades assegurades dites dos galeres y, per lo contrari, parexent inconvenient posar en mar dites dos
galeres tant solament, y que convé al Principat
tenir galeres per las rahons dalt dites, és de major utilitat y reputació de dit Principat tenir dites quatre galeres que ordena la Cort General
del any 1599, y encara que quant al dret de poder-les tenir, dites quatre galeres, pareix no és
manester altra nova lley ne convenció ab sa magestad més de la que.s féu ab dits capítols de
Cort 63 y 64 del any 1599, emperò per quant
per sustentar dites quatre galeres, o major número, o totalment a gastos de dit Principat, o
donant-las sa majestat a partit, com moltes altres que militen baix de son real estandart, és
necessari donar forma // per a sustentar dites
quatre galeres, o major número, attès que lo
nou impòsit que féu dita Cort General en lo
any 1599, per a quatre galeres, no basta per a
sustentar las dos que tenie dit Principat, sens
valer-se de remey extraordinari, com està dit, y
encara que especulativament se podrien senyalar moltsa modosb, arbitres y trasses per a sustentar lo Principat dites quatre galeres, o major
número, ab tot, havent-se de sustentar a costes
del Principat dites quatre galeres, o més, lo
modo de sustento de què.s podrie llensar mà ha
de ésser segur, e infelible, per no càurer en lo
primer error y bescompte que.s prengué en dit
any 1599; y com en qualsevol cars la forma de
dit sustento ha de ésser per via de contribució
universal, açò aporta ab si dos difficultats entre
altres, molt grans, la unac trobar-se carregat lo
Principat de molts altres drets per altres differents causas, en general y en particular, y l’altre
que dita contribució universal, per qualsevol
modo que.s fassa, ha de ésser de necessitat concorrent la voluntat de sa majestat y del Principat y tractar de medis differens acerca de la forma de dita contribuciód universal és cosa
perillosa per tractar-se de matèria tant grave y
universal, que la resolució d’elles ha de resultar
de la voluntat comforme de sa majestat y del
Principat, trobant-se lo senyor rey absent de dit
Principat y sens la Cort General, que és lo
únich medi ab què convé tractar y resòlrer-s los
negocis graves tocants al interès de tot lo Principat.

a.
b.
c.
d.

Per co, considerant les difficultats que en tots
los dits casos se offereixen y que en tots ells
comvé // tenir declaració de la voluntat real,
aparexeria més acertat scríurer a sa majestat donant-li rahó de nou de dit infelice succés de la
pèrdua de dites galeres, ab la major demostració
de sentiment que sie possible, y supplicar-lo de
nou, per medi del embaxador del General que.s
troba en cort, sie servit fer-nos mercè de honrar-nos ab sa real presència y prestar lo sòlit jurament que sos sereníssims predecessors han
acostumat en lo principi de son govern, y perquè ab sa real presència se pugue millor assentar
lo modo y forma ab què se hauran de tenir y
sustentar dites galeres, a què incline universalment tot lo Principat, de manera que sie en son
real servey y benefici universal de dit Principat,
procurant en conformitat scriguen al mateix intent los senyors consellers, bras militar y molt
reverent Capítol, com a part tant principalment
interessades en lo mateix fet.
Y que, no obstant lo que està dit, los senyors
deputats se servesquen de continuar a son
temps lo arrendament dels drets de galeres, ab
lo millor modo y forma que.ls aparegue convenir, com si de prompta se hagueren de posar en
mar dites galeres, puix de present concorren altres causas per haver-se de fer, per a què tenint
resposta de sa majestat pugue deliberar en
aquest fet lo que més convingue.
Finalment se adverteix que entre dites persones
eletes se han proposats ya tractats differentsb arbitris per a donar forma al sustento de dites galeres, dels que cada una de dites persones eletes
han pogut considerar y han ohit de altres persones ben enteses en esta // matèria, y així, per
les moltes difficultats que ab si aporten y per encontrar alguns d’ells ab las lleys de aquest Principat, com per lo dalt està dit, ha aparegut més
acertat per ara no preposar dits arbitres, ni pèndrer alguna resolució en ells, fins se offeresque
occasió més opportuna.
A. Dietari.

Desliberacióc de visitadors
Fasd fe yo, Francesc Jutge, notari públic de Barcelona y scrivà major de la vesita del General de
Cathalunya, baix scrit, com a vint-y-hu del mes
a. y interlineat.
b. a continuació ratllat ab.
c. anotació escrita al dors.
d. deliberació intercalada entre els folis 11v i 12r del trienni
1623-1626.

molts interlineat, damunt de morts ratllat.
a continuació ratllat alb.
a continuació ratllat trobant-se lo.
a continuació ratllat general.
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de agost del any mil sis-cents y vint-y-tres, los
molt il·lustres senyors vesitadors, tots concistorialment, entre diversas desliberacions que feren, fou feta la següent: «E més, desliberaren
que com per a donar principi a la present visita
hy haje precissa necessitat de diners, per ço, desliberaren que, per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, sian manadas
girar a mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del General, per ara y a
bon compte dels gastos fahedors y demés cosas
convenients per la dita vesita, sinch mília lliures,
moneda barcelonesa, y que la present desliberació, perquè tinga son degut effecte, sia notifficada als dits senyors deputats del General de Catalunya per Francesch Jutge, notari y scrivà major
de la present visita». La qual deslliberació fonch
notifficada als dits molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya per mi, dit Francesch Jutge, notari y scrivà major demuntdit, a
vint-y-dos de dit mes y any, entre las nou y deu
horas ans de migdia, los quals concistorialment,
oÿda per ells la dita notifficació, respongueren
que manarian girar dita quantitat y que de dita
desliberació fos lliurada còpia auctèntica a Antoni Thió, scrivà major de la Deputació. In
cuius rei testimonium, et cetera. In quorum
eciam fidem ego, idem Franciscus Jutge, notarius
et scriva, memoratus hic me subscribo et meum
appono sig+num.

lera, en los dits officis en virtut de carta de sa excel·lència y un orde despachat tot per Cancellaria
a 15 de juny proppassat, tant per no ser la dita
carta y orde despedits, parte citata, com per no
haver dit Molera deposat en la taula lo salari dels
inquisidors dea taula,ni assegurat dit judici a satisfacció dels pròmens, y presa la possessió de dits
officis sens assistència de aquells, conforme està
llargament // deduït en dita suplicació. Vistos y
considerats diversos actes y papers per dit síndich
presentats y tot lo que.s ha de vèurer. Attès consta dit Molera ser estat admès en los dits officis de
sots-veguer y sots-balles en virtut de dita carta y
de dit orde, sensb assegurar lo judici de taula a coneguda dels senyors consellers o pròmensc, com
disposan les constitucions 3 y 8 del llibre de jutge
de taula, ni deposat lo salari dels inquisidors per
al judici de taula com devia, conforme la constitución 47 del matexd llibree. Y ateses altres coses
resultants de dits papers, no podent entrevenirhi l’altre per ser advocat de dita ciutatf de Vich,
ésg de vot y parerh la consideració de tot lo contengut en dita suplicació que deuen los senyors
deputats opposar-se a la contrafacció de dites
constitucions, ab lo modo y formai quej en semblants casos tenen acostumat, y axí ho aconsellen
a ses senyories. Petrus Pla, assessor.
A.

Dietari. A.

Vota de assessors donat a VII de
setembre 1623
Enb lo fet consultat per los senyors deputats als
assessors infrascrits sobre la suplicació donada
per lo síndich de la ciutat de Vich ab la qual suplica sian servits oppossar-se a la contrafacció de les
constitucions de Cathalunya de què fa menció la
dita suplicació, axí per no haver decretadac y comesa lo magnífich regent la Real Cancellaria una
suplicació per dit síndich donada a 22 del maig
pròxim passat, per ocasió de la provisió feta en
persona de Joan Molera dels officis de sots-veguer y sots-balle de dita ciutat de Vich, finsd a 22
del juny següent, la qual provisió se deduïa la dita
suplicació ser contrae un privilegi real a dita ciutat
concedit com per rahó de la admissió de dit Moa. anotació escrita al dors.
b. document intercalat entre els folis 18v i 19r del trienni
1623-1626.
c. decretada y interlineat.
d. fins ... següent interlineat al marge esquerre.
e. a continuació unes lletres ratllades.
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Moltk il·lustres senyors. Tenint notícia la ciutat
de Vich que Joan Molera de dita ciutat havia
obtinguda provisió dels officis de sots-veguer y
sots-balle de dita ciutat, vagants per renunciació
de aquells feta per Joan Comalada qui aquells
obtania, y que dita provisió en quant tingués effecte se encontrava ab lo real privilegi a dita ciutat concedit acerca dels dits officis de sots-veguer y sots-balle, per no ésser dit Joan Molera
de la terna feta per lo corrent trienni ni altrament ésser dels 30 que són inseculats en la bossa dels dits officis, ordonà a son s ýndic introduís de aquest fet causa en la Real Audiència
contra dit Molera perquè se examinàs lo que fos
de justícia, y dit s ýndic als 22 de maig pròxim
passat presentà al magnífich regent la Real Cancellaria la supplicació per introduir dita causa,
a. de taula interlineat.
b. sens...de tan ni interlineat al marge esquerre.
c. a continuació uns lletres ratllades.
d. mateix llibre interlineat.
e. a continuació 7 línees ratllades.
f. ciutat de Vich interlineat al marge esquerre.
g. és de vot interlineat, sota de són de vot ratllat.
h. a continuació una línea ratllada.
i. forma interlineat, damunt de forma ratllat.
j. a continuació dues línees ratllades.
k. carta intercalada entre els folis 18v i 19r del trienni 16231626.

supplicant-lo fos servit manar se decretàs y cometès a algú dels magnífichs doctors de la Real
Audiència, lo que no féu fins a 22 de juny pròxim passat. Y en lo entretant, tenint dit magnífich regent la Real Cancellaria en son poder dita
supplicació per a comètrer dit Joan Molera, ha
obtingut de sa excel·lència una charta firmada
per dit magnífich regent y despatxada per Cancellaria dirigida als concellés de la dita ciutat,
sots jornada de 21 de juny pròxim pasat, ab la
qual se’ls manave fessen donar a dit Molera la
possessió de dits officis y en cas recusassen fer-o
un orde axí bé per dit magnífich regent fermat y
per Cancellaria despatxat, dirigit a Joseph Miralles, alguazil o commissari real, sots la matexa
jornada, per a què en [resistència] dels dits concellés li donàs dita possessió com llargament en
dita charta y en dit orde és contengut. En virtut
de la qual charta y orde pretengué dit Molera
posar-se en possessió de dits officis en què se ha
fet prejudici a dita ciutat, primerament perquè
conforme les generals constitucions de Catalunya dit magnífich regent ha de decretar y
comètrer las causas als magnífichs doctors del
Concell, los quals les parts [juntes] se tracten en
dit Concell y de sa naturalesa són evocables //
com era esta, en la qual se tractave de viribus et
observancia regiorum priviligiorum, y axí era
consistorial y com a tal la ha après dit magnífich
regent evocada y commesa al magnífich misser
Francesch Aguiló.

ciutat, la qual per dit fet ha patit y patex molts
danys y gastos, havent dit Miralles assentar de
posar, com de fet posà, en possessió a dit Molera de dit offici, lo que no hauria succeït si la causa fos estada evocada y commessa a son temps y
altrament se eren observades dites constitucions, per ço lo s ýndic de dita ciutat comparex
devant vostres senyories y, en llur consistori y
per observància de les generals constitucions,
actes y capítols de Cort, havent declarats dits actes profets contra desglo[sició] de aquelles, supplica a vostres senyories sien servits opposar-se a
dits actes, tro y afins se haye obtinguda la revocació de aquells, y procurar lo remey y reparo
d’estas contrafaccions per los medis de dret permessos, que.n rebrà de vostres senyories a
mercè. Lo offici de vostres senyories. Altissimus. Vinyes.
B.

Cartaa de sa magestat rebuda a 9
de setembre 1623
Ab los amados en Christo Padre y amados nuestros los diputados del principado de Cataluña.
El rey.

Segundo, perquè, essent aquest fet deduïble encuy y tocada a interès de part a part, no.s podie
despatxar charta ni orde algú sens conexença de
causa, [proceint per directum] citada la part segons les constitucions 1 y 2 en lo títol del offici
de canceller y altres applicables.
Tercero, perquè aquestes conexença de causa
per ésser lo fet civil se havia de tractar y concloure tant solament en lo Concel Civil y ab los
magnífichs doctós de aquell, conforme lo disposat en la constitució 12 del títol de la erecció
dels doctós de la Real Audiència, lo que no féu
dit magnífich regent sinó que diu ho tractà en
lo Concell Criminal.
Y, finalment, perquè los officials novellament
provehits no poden ésser admessos que primerament no hagen assegurada la taula per ells tenedora, a satisfacció dels promes de aquell en lo
qual han de exercir jurisdicció. Y axí bé, sens
assistència dels proms de dita ciutat y deposat
primer en la taula lo salari dels inquisidors o
jutges de taula, conforme les constitucions 3, 8
y 17 del títol de jutges de taula y altres applicables.
E com del sobredit se sentia prejudicada dita
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Diputados, muy conforme al amor que tengo a
esse Principado y a lo que tiene merecido la fidelidad del y servicios que han hecho a mi corona real,
es la instancia que vuestros embaxadores hazen
en vuestro nombre, supplicándome que vaya a
consolaros con mi presencia y porque ésto obliga a
condecender con vuestra petición, después de significaros lo que lo estimo, os offresco que iré quanto antes pudiere, sin perder una ora de tiempo,
difiriendo para entonces el hazer a esse Principado la merced que huviere lugar en lo que me supplicáis, de que quise advertiros y del orden que se
ha dado a don Francisco de Pau y de Rocabertí,
vuestro embaxador. Dada en Madrid, a XXXI de
agosto MDCXXIII. Yo el rey.
Vidit don Petrus de Guzman, vicecancellarius.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Franciscus de Castellvi, regens. Villanueva,
secrettarius.

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 20v i 21r del trienni 16231626.

[ 1623 ]

[ 1623 ]

Diea secunda mensis septembris anno a Nativitate Domini MDCXXIII. Barcinone.
Los senyors visitadors del General de Cathalunya, ço és, lo molt reverent senyor fra Joan Batista de Calders per lo bras ecclesiàstich, los
magnífics senyors misser Joan Gaspar de Prat,
Domingo de Moradell per lo bras militar, Hierònym de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona,
y Anton de Seragut, burgès de Perpinyà, per lo
bras real, ajustats concistorialment en la instància del concistori de dita visita en las casas de la
Deputació, feren la desliberació següent, ço és,
que, per los molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, sian manadas girar a
mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes del General, per ara y a bon
compte dels gastos fahedors y demés cosas convenients per la dita visita, sinch mília lliures,
moneda barcelonesa, y que la present deliberació, perquè tinga són degut effecte, sia notifficada als dits senyors deputats per Francesch Jutge,
notari y scrivà major de la present visita, sempre
y quant li ordenaran dits senyors visitadors. En
lo mateix dia, etcètera.
De ditas cosas fa fe Francesch Jutge, notari públic de Barcelona y scrivà major de dita visita, de
sa mà pròpria.
Dietari. A.

Lletresb presentades a ses senyories
per part del fiscal de la visita a 31
de octubre 1623
Nosaltresc, fra Joan Bastista de Calders, abat del
monestir de Santa Maria de Arles del orde de
Sant Benet, misser Joan Gaspar de Prat, donzell
y en quiscun dret doctor, en Barcelona populat,
subrrogat en lloch del noble don Joan Olmera
de Bianya y Cruïlles, y Hierònym de Navel, ciutedà honrat de Barcelona, visitadors del General
de Cathalunya, instructors dels processos y querelas que contra los deputats, oÿdors y altres
officials del dit General, tant perpètuos com
triennals, en nostre consistori se presentan y fulminan als molt il·lustres senyors don Pere Magarola, bisbe de Elna, Francesch Pla y de Cadell, donzell en Barcelona populat, Pere Fuster,
ciutada honrat de Tortosa, diputats, Onofre
a. deliberació intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni
1623-1626.
b. anotació escrita al dors.
c. lletra intercalada entre els folis 34v-35r del trienni 16231626.
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Compter, canonge de la Seu de Elna, Joan de
Collferrer, en la vegueria de Girona domiciliat,
y misser Bernat Sala, doctor en drets, ciutedà de
Barcelona, oÿdors de comptes de dit General lo
trienni corrent, salut y dilecció, notifficam a
vostres senyories ab las presents, com lo die present y devall scrit, devant nos y en dit nostre
consistori, ha comparegut lo procurador fiscal
de dita visita, lo qual a nosaltres y en dit nostre
consistori ha presentada una supplicació la qual
és del tenor següent: «Molt il·lustres senyors,
als denou de setembre proppassat lo procurador
fiscal de la present visita donà, devant vostres
senyoria y mercès, una querela contra los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya que foren lo trienni pròxim passat del tenor següent: «Molt il·lustres senyors a nova
notícia del procurador fiscal de la present visita
ha vingut que lo abat fra Benet Fontanella, deputat ecclesiàstich, Onofre Jordà y Sessala, deputat militar, Miquel Massip, oÿdor ecclesiàstich, Blay Gil de Federich, oÿdor real del
General de Cathalunya lo trienni proppassat, en
lo mes de juliol també pròximament passat feren una pretesa nominació y enseculació dels
llochs de deputats y oÿdors en dit temps vagants, sens intervensió, approbació y vot de las
nou personas per a fer la dita approbació y habilitació extretes. Y, axí mateix, que Bernat Berengueri, deputat real, y Ramon de Calders, oÿdor militar del dit trienni, en lo mateix temps
feren altra nominació y enseculació en los matexos llochs, ab vot y approbació de la novena,
sens intervensió emperò dels demés condeputats y oÿdors de comptes, contrafent los dalt nomenats al capítol 8 de les Corts del any 1599, y
cometent en dites nominacions y enseculacions
altres excessos y desòrdens contra altros capítols
de Cort, usos, costums y stils de la present casa
de la Deputació, molt prejudicials y danyosos a
la Generalitat y al bé públich. Y com per lo capítol primer de dites Corts de 1599 a vostra senyoria y mercès toque punir y castigar los excessos y desòrdens comesos per deputats y oÿdors
del trienni proppassat, y per altros officials de la
Generalitat, y per dit effecte, per la dita Cort, sie
estat eregit lo present tribunal de la visita, majorment quant dits excessos y desòrdens contenen en si contrafacció de capítols de Cort, usos,
ordinacions y stils de la casa de la Deputació, y
los dalt refferits sien molt grasses y enormes, per
ço y altrament lo procurador fiscal de la present
visita, querelant-se de les sobredites coses en lo
modo millor, forma y manera que de dret pot, a
vostra senyoria y mercès supplica ésser rebuda la
informació se’n offereix donar, y tots y qualsevol dels querelats que.s trobaran culpables sobre lo contengut en dita querela ésser debitament punits y castigats, ab las penas per dits
capítols de Cort y altres drets imposades y sta-

tuïdes, y altrament segons de justícia se trobarà
ésser permès y lícit ésser declarat y provehit, y
en conseqüència necessària ditas inseculacions
fetas per los predits respective com ha [fetas]
contra capítols de Cort, usos y costums de la
casa de la Deputació ésser declarades nul·les y,
ad cauthela et quatenus opus sit et non aliis, ésser
citades les persones inseculades ab dites insiculacions en lo acte de citació nomenadores, cum
clausula si sua putaverint interesse juxta stilum.
Y per quant lo magnífich assessor ordinari de la
present visita no pot entrevenir en la present
querela, ésser la present causa comesa ad algun
altro magnífich assessor a ningú suspecte, lo
qual, per lo dit effecte, provehesca ésser despedides lletres o cartells opportuns, segons stil y
justícia ab compliment omni meliori modo ésser
ministrada juribus fisci semper salvis, officio et cetera. Altissimus, et cetera. Llenes, fisci visite advocatus. Oblata per honorabilem Joannem Franciscum Vila, fisci visite procuratorem, die XVIIII,
mensis septembris MDCXXIII, Barchinone. Et domini visitatorem instructores processuum, insequendo deliberacionem die presenti in consistorio
facta, remiserunt presentata magnifico Francisco Ribes et de Riu, utriusque juris doctoris, Barchinone populato, qui super supplicacionis et in
dicta supplica contentis debite provideat. Scriba
major dicte visite, Franciscus Jutge, notarius
Barchinone. Registrata dictis die et anno, ministratis testibus paratus est illos examinare et expediantur littere seu cartella petita ut petitur publicatis inquisitionibus juxta stilum Ribes et de
Riu». E com haja entès dit procurador fiscal de
la visita que en lo consistori dels molt il·lustres
senyors deputats que vuy són, se ha introduhida
causa sobre dites insiculacions fetes per los deputats y oÿdors de comptes del trienni passat,
del modo y forma en la dita supplicació e querela contenguts, pretenent los insiculats per los
deputats y oÿdors de comptes del trienni passat,
del modo y forma en la dita supplicació e querela contenguts, pretenent los insiculats per los
deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich y real la sua insiculació ésser llegítimament feta, lo contrari pretenen los insiculats per
lo deputat real y oÿdor militar, y que dita causa
se passa avant en dit consistori lo que, indubitadament, proceheix de què dits senyors deputats
no tenen notícia de què en la present visita sie
estada donada per lo procurador fiscal dita querela contra dits òlim deputats y oÿdors, pretenent aquells haver fet dites inseculacions contra
capítols de Cort, usos y costums de la casa de la
Deputació, y així haver de ser punits segons que
de justícia se trobarà fahedor y en necessària
conseqüència dites insiculacions ésser declarades nul·les, com ha fetes contra capítols de
Cort, car és de crèurer que, tenint dits senyors
deputats y oÿdors plena notícia de dita querela,
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manaran que no.s proceguesquen dites causes,
però tractant-se devant vostra senyoria y mercès
la punició de dits deputats y oÿdors per la contrafacció de dits capítols de Cort, en necessària
conseqüència, han de declarar sobre la validitat
o invaliditat de dites insiculacions, ni.s pot
aquest judici criminal dividir y separar de la causa civil del interès dels insiculats per la necessària
dependència que de la dita causa criminal té dita
causa civil, lo que en tant és verdader que dat
cars se declaràs haver los dits deputats y oÿdors
fetes dites insiculacions contra capítols de Cort
y altres lleys de la pàtria, restarie declarat virtualment, encara que no.s fes menció alguna de les
insiculacions, ésser dites insiculacions nul·les.
Per ço y altrament, perquè dits senyors deputats y oÿdors siguen plenament cerciorats de
dita querela feta contra los òlim deputats y oÿdors de comptes, per rahó de la contrafacció
de capítols de Cort feta ab dites inseculacions,
y així manen parar en la sobredita causa en
aquest consistori introduhida, supplica dit procurador fiscal sia de son servey de vostra senyoria y mercès manar certifficar a dits senyors
deputats y oÿdors de dita querella y de la prosecució de aquella, y per dit effecte ésser despedides lletres oportunes ab inserta de la present supplicació y justícia ésser administrada,
los drets del fisch sempre salvos. Lo offici, et
cetera. Altissimus et cetera. Llenes, fisci visite
advocatus. La provisió de la qual fahedora havem comesa per impediment del magnífich
misser Joseph Ramon, assessor ordinari de dita
visita, al magnífich misser Francesch Ribes y de
Riu, doctor en drets, en Barcelona domiciliat,
per lo qual al peu de aquella és estada feta la
provisió següent: Registrata dictis die et anno.
Expediantur littere petita juxta stilum Ribes et
de Riu».
La qual, inseguint ab sèrie y tenor de les presents, a vostra senyoria notifficam y cercioram
de les coses en dita supplicació contengudes, y
per los fins y effectes en la matexa supplicació
narrats, per a què vostra senyoria ne puga tenir
plena notícia y sciència. Dada en Barcelona, a
XXV del mes de octubre any de la Nativitat de
Nostre Senyor Déu Jesuchrist de MDCXXIII.
Joan Gaspar de Prat. Lo abat de Arles. Hieroni
de Navel.
Franciscus Llenes, fisci visita advocatus. Vidit
Ribas et de Riu, assessor assumptus. Scrivà major
de la visita del General de Cathalunya, Francesch Jutge, notari públic de Barcelona.
Registro primo visita, foleo XV.

[ 1623 ]

[ 1623 ]

Cartaa de sa magestat rebuda als
21 de nohembre 1623

ciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius.
A. Dietari.

Ab los reverendo en Christo Padre y amados los
deputados del General del nuestro principado de
Cataluña.
El rey.
Diputados. Aunque ha días que entendí que havíades suspendido los gajes y salarios de todos los ministros de las galeras desse Principado con motivo
de que cessaron las obligaciones de sus cargos con la
pérdida dellas, no he querido declararos hasta
aora lo que he estrañado esta acción, por no haver
podido vosotros hazerla sin orden mía, de que es
bien que estéis advertidos y de que a su tiempo se os
dará lo que en ésto fuere mi voluntad que guardéis en la paga de los dichos salarios. También he
sabido como tratáis de armar nuevas galeras, en
que se vee el cuidado que ponéis que esté guardada
essa costa, que es el fin para que se os permitió que
las tuviéssedes, pero porque en esta materia se ha
considerado lo que más conviene a mi servicio y beneficio dessa provincia, he resuelto que lo que importa es que de ninguna manera se buelvan a hazer galeras, sino que se introduzgan galeones, y
encargaros, como hago, que lo dispongáis y executéis, pues en las Cortes del año 1599 se concedió a
esse Principado tener quatro galeras y para sustento dellas se dieron arbitrios que se juzgo montarían ochenta y siete mil libras de diez reales, con
que havía bastante dinero y sobrarían veinte y siete mil ducados para la fábrica dellas, dos de las
quales se consumieron sin obtener orden para ello,
y las otras dos se han perdido, como sabéis, con lo
qual es menester abrigar essa costa de defensa que
le sea útil, y assí con los trescientos mil reales del seguro de las dos galeras perdidas y los arbitrios que
para sustento de las quatro se dieron, sino se pudieron hazer ocho // galeones de alto borde, con
esta substancia, por lo menos, haréis fabricar quatro con los quales terna gran beneficio esse Principado y reyno de Valencia, y yo recibiré particular
servicio de vosotros en disposición y assiento desto
como lo entenderéis del obispo de Barcelona, mi lugartiniente y capitán general en esse Principado y
condados, y que no abrazando ésto mi precisa y determinada voluntad es que no bolváis a hazer galeras, como está dicho. Dada en Madrid, a IX de
noviembre MDCXXIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Frana. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 38v i 39r i 42r-43v del
trienni 1623-1626.
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Apuntament dels negosis (de)
galeres dónan los senyors elets,
XIIII de nohembre, per negoci de
galeres
Jhesúsa, Maria.
Lo que ha aparegut a les persones nomenades
per vostres senyories acerca del reparo se desija
donar a la llastimosa pèrdua de les dos galeres
del principat de Cathalunya per lo molt que importa recuperar la opinió y bon nom que ab
aquest sinistre succés se à perdut, les rahons de
conveniència que.y à per a què asò se diga ab
molt cuydado, procurar com y de a hont se poria tràurer lo diner necessari per a son sustento,
per camí que no encontràs ab ninguna de nostres constitucions y lleys, com se poria reformar
y millorar la forma de govern que fins vuy han
tingut, se veurà en los següents discursos subjectes en tot al parer y censura de vostres senyories, que serà sempre lo més acertat.
De la demostració de sentiment que tot aquest
Principat generalment ha tingut de la quiebra
que en nostra reputació à causat lo desditxat
succés de la pèrdua de les dos galeres del General de Cathalunya, se conprén lo desix y fervorosa gana que tots tenen de poder reparar
aquest tan notable dany y pèrdua, que tan gran
[bovo] à posat a la reputació y honor que ab
tants actes militàs, axí marítims com terrestres,
han adquirit en tantes y tan honrades ocasions
los cathalans, com ne donen testimoni moltíssimes històries.
Esta gana y desig s’és confirmat en totes les juntes que los senyors diputats an tingut aserca
d’esta matèria, axí de elets com de brasos, que
en totes elles, encara que en moltes coses aserca
d’esta matèria ajen tingut entre si algunes opinions encontrades, sols en esta y ha agut senpre
una molt gran conformitat entre tots, desijant
se tornen a posar en mar altres dos y si és possible major número de galeres, de tal manera que
sols lo modo per ser molt just que.s fasa ab molt
madura // consideració à diferit fins ara lo no
ser-se posat en execució. Aquest desig y gana, al
a. apuntaments intercalats entre els folis 40v i 41r del trienni
1623-1626. Numerat 40, 2a.

que se entén és molt conforme a la que té sa
majestat, en consideració de la obligació que li
toca com a rey y senyor nostre de tenir guardades les costes de mar de sos vassalls de tota invació de enemichs, de més que li inporta a sa magestat y li.n redunda molt gran servey tenir en
aquest puesto de Cathalunya algun número de
galeres, per mil bons effectes que.n resulten a
son real servey, com s’és vist ab diverses ocasions que les ha volgudes emplear, com fou en
la expulsió de los moriscos en pasatges de diversos ministres seus als regnes de Itàlia y en altres
moltes ocasions y tot asò sens un diner de gasto
de son real patrimoni.
Y així aparseria seria molt convenient que los
senyors diputats ab la prestesa possible, obtenint licència del senyor virrey y la comoditat de
tenir la fusta necessària y maestransa als preus
que.ls paga sa majestat, com senpre s’és acostumat fer, comensasen a fabricar en les Atarasanes
d’esta ciutat, per ara, dos galeres; y que ab molta publicitat y demostració exterior posasen estepes a dites dos galeres asistint-hi los senyors
diputats, consistorialment ab sos oficials, y convidant-hi totes les persones que apar porien authorizar esta festa, y asò a fi y efecte que en breu
termini vingués a notícia de tota Cathalunya y
dels demés regnes de Espanya de què se’n seguirian molts notables efectes, com és donar
una gran satisfació y consuelo a tots los poblats
de aquest Principat, vent que.s posa en execució
una cosa tan universalment desitjada de tots.
Segonament, aquietaria y sosegaria los ànimos y
posar fre als pensaments de molts que, vent perdudes les dos galeres de aquest Principat, los par
que se han de extinguir lo dret de galeres y entenen conventi[...] los entre si parlant-ne ab més
llibertat del que seria rahó, també serà causa
que.s pague ab més gana lo dret y que cesen tants
fraus // com se veu notoriament que s’i fan cada
dia, y serà llevar-los totalment lo motiu que ara
preuen dient que pus no.y à galeres no se ha de
exigir lo dret, y axí no reparen ni.s fan conciència
de defraudar en aquest dret tot lo que poden.
Feta esta diligència, que se à de creure serà de
molta utilitat, y mentre tardaran en acabar-se
estes dos galeres, apar què serà de molta inportància y que.ls corre precisa obligació als
senyors deputats de suplicar a sa majestat ab los
motius y respectes ya referits, y per alguns altres
que si poran afegir, sia de son real servey voler
fer mersè an aquest Principat de ajudar al sustento d’estes dos o més galeres y perquè poques
voltes acostumaa sa majestat donar diner effectiu se li porien proposar estos arbitris.
a. a continuació ratllat fer.
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Que fos servit sa majestat axí com fins ara havia
fet mersè de donar, per cada una de les quatre
galeres, trata de 500 salmas de blat de Sicília
cada any, franques de tots drets, que fos de son
real servey doblar-les y que fosen mil cada any.
Y axí mateix nos fes mersè en la trata de moneda
de Castella doblar la que com era cada any de
48 mil ducats fosen ara de 96 mil perquè no milita ni fa forta la rahó que en contrari de asò se
diu que no.n dóna sinó 500 a les demés galeres
que tenen preses per asiento de sa majestat, y
que axí no.n voldia donar més a estes perquè se
ha de advertir que en aquelles que dóna per
asiento los paga lo sustento de son real patrimoni y a estes de Cathalunya no.ls dóna més de estos arbitres, y que.s servesca sa majestat que lo
any que no donaran tratas, o lo virrey de Sicília
o sos ministres inpediran que no.s donen, sa
majestat pagué estas tratas de la manera que les
paga als particulars que tenen galeres de sa majestat per asiento, y que esta merçè sie tant per
les trates resagades y dexades de cobrar fins ara
com per les que cauran // de aquí al devanta.
Considerant que lo benefici de tenir galeres en
aquest Principat // és tan gran, com se és vist
per experiència lo temps que les ha tingudes, y
que redunda en bé universal de tots los pobles
de Cathalunya, majorment dels que estan cerca
de les costes de mar y molt en particular de la
ciutat de Barçelona, per lo que dites galeres
yvernen de ordinari y residexen la major part del
any en lo moll d’esta ciutat, y axí tot lo que se’ls
dóna per a son sustento, que serà per lo menys
15.000 escuts per galera quiscun any, se gasta
en dita ciutat y tot aquest diner se resta en profit
dels ciutadans d’ella, pus se an de enplear forsosament en mantiniments per a donar a menjar y
a. a continuació ratllat Axí mateix se suplique a sa majestat
se servesca donar trata de [...] mília estarells de blat de Serdenya cada any, ab les matexes prerrogatives que demanen
les tratas de Sicília. E per quant sa majestat [...] quiscun any
de moltes ciutats, viles y llochs del principat de Cathalunya
una bona suma de diners dels quints los fan pagar de les inposicions dels quals se [...] molt poc y és lo més [...] drets
que.y à en tot aquest Principat, que ab major disgust a pagar
per pretendre totes les poblacions de Cathalunya no ser degut [...] llargament o han [...] en diners [...] que.s poden ab
son real fisch que los senyors diputats supliquen a sa majestat
fos de son real servey aplicar aquest [...] per a fusters de les
galeres de Cathalunya, fins a la conclusió de las primeres
Corts, y axí mateix lo que les ciutats, viles y llochs que tenen
fet [...]aver una de cantitat [...] moltes y que [...] també [...]
quiscun any per al sustento de les galeres de Catalunya sens
prejudici de qualsevols pretensions o exempcions [...] dit
dret perquè és ben cert que qualsevol població de Cathalunya pagarà de millor gana aquest dret si [...] solvència dels
gastos de les galeres de aquest Principat [...] fan hara per
veure que de la major part de aquest dret se [...] y a profit
tant solament officials y ministres y apenas no [...] cosa en la
hazienda de sa majestat y pus no seria durador sinó fins a la
conclusió de les primeres Corts, si abans no si dóna algun remey, per a què [...] part per a què sa majestat nos [...] de
aquest particular.

[ 1623 ]

[ 1623 ]

beure a tanta gent com residexen en dites galeres y en les demés coses necessàries per a calsar y
vestir, armes y municions y altres moltes coses
que són menester en una galera, de més que ab
la residència de dites galeres en aquest port estan més assegurades y guardades de tota invasió
de cosaris y enemichs les costes de mar veïnes de
dita ciutat, y per consegüent venen ab tota seguretat tots los vaxells que aporten manteniment y altres mercaderies per a sa provisió. Axí
matex, asegurades estes costes de Cathalunya y
altres veïnes ab la asistència d’estes galeres, se
fan les seguretats de les mercaderies que a ella se
aporten ab manco gasto y los nòlits ab més comoditat per la segura navegació que tenen, y no
és de manco consideració la grandeça y authoritat gran que causa a esta ciutat lo tenir de ordinari en son port algun número de galeres, y lo
concurs major de forastés que.y à per causa d’elles, que tot redunda en benefici y grandeza
d’esta ciutat, ultra que del sou y racions que.s
dóna als que servexen en dites galeres se mantenen y entretenen molts centenars de persones,
la major part de elles d’esta ciutat, axí lo General com los capitans entretinguts, soldats, marinés y moltes altres persones necessàries en lo
ministeri de dites galeres totes les quals, se pot
dir, que des de sa casa // servexen a son rey y a
sa pàtria y per consegüent estos serveis donen
dret y acció per a poder demanar en ses ocasions
mersè a sa majestat y millorar sa fortuna.
Y axí, per tots estos beneficis y comoditats que
de tenir galeres lo principat de Cathalunya ne
redunda a la ciutat de Barcelona perquè resta
més obligada que totes les demés ciutats y poblacions a procurar que ni haya, encara que sia
ab alguna costa de hazienda sua per lo que parexeria de molt gran conveniència que, per part
dels senyors diputats, se fes una solemne enbaxada als senyors consellés y savi Consell de Çent
d’esta ciutat suplicant-los que, per la bona direcció de aquest pensament y perquè ab més facilitat y més prest se pogués posar en execució
una obra tan del servey de Déu y benefici universal de aquest Principat y ciutat, com és lo armar de nou dues o més galeres, se servís en consideració de les utilitats grans li.n an de resultar,
com se à referit y de moltes altres que en altre
capítol se advertiran, ajudar al gasto de son sustento ab alguna cantitat, qual los aparexerà y requerex una cosa de tanta inportància y pròfit
com esta, y que esta cantitat fos annual y duradora fins a la conclusió de les primeres Corts
que, per bona que la senyale, és sert que serà
major lo pròfit que li.n resultarà de haver-i galeres per les rahons que seguexen.
Primo, perquè.s cosa indubitada que havent-hi
galeres crexerà lo comers d’esta ciutat, venint-hi
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de totes parts abundància de tot gènero de mercaderies y per consegüent han de aumentar
moltíssim los drets de dita ciutat. Axí matex de
haver-i galeres se’n seguirà altrea benefici a la
ciutat de Barçelona de molta consideració, ab lo
qual // escusarà gasto de molts milanas de ducats y, sens costar-li un diner, porà fer una obra
de molta inportància y molt necessària que és
escurar lo moll, perquè lo temps que dites galeres invernaran y lo demés temps que no navegaran y residiran en lo port d’esta ciutat, poran fer
exercitar la xusma en traure la arena del moll y
per torn, axí los esclaus com los forsats, hajen de
treballar en asò y en altres obres que.s oferisen a
la present ciutat, axí de murs y valls com qualsevols altres que enprengués, y està molt posat en
rahó que ya des de ara oferescan aquesta comoditat los senyors deputats als senyors consellers
y Consell de Cent per a què millor se encamine
lo bon sucsés d’estes galeres.
Altra comoditat y utilitat se deu oferir a la ciutat
de Barçelona que li serà molt convenient y és
que senpre que estes galeres de Cathalunya pendran algun vaxell rodó o de rems, com en moltes
ocasions sabem y havem vist que han presos, en
los quals y haya artilleria de bronso, que dita artilleria se haya de donar a la dita ciutat pus ella,
ab la sua y sos baluarts a son gasto, defenssen y
guarden lo moll y los vexells que en ell residexen, y si per cas en dita artilleria, que.s prengués
de enemichs, tenia algun dret sa majestat o lo
general de les dites galeres, que los senyors diputats se servescan suplicar a sa majestat sia de son
real servey sedir en aquest dret y manar y cedesca
també lo general de les galeres y que aquest se
aplique com està dit a la ciutat de Barcelona, exceptat enperò que si les galeres de Cathalunya
no tenien la artilleria necessària que de ordinari
acostumen portar-se, puguen aturar sols aquella
que hauran menester y la demés lliurar-la en
arribar a Barcelona a la dita ciutat.
Totes estes comoditats y utilitats està molt en
son lloch oferescan los // senyors deputats a la
ciutat de Barcelona per les rahons referides, y
perquè dita ciutat done un bon principi a la
subvenció del gasto de les galeres a imitació de
la qual les demés ciutats y viles principals de
Cathalunya, majorment les marítimes, se deu
esperar faran lo mateix en allargar la mà cada
una, conforme sa possibilitat, ab donatius annuals duradós fins a la conclusió de les primeres
Corts, y per a més obligar-les y millor persuadirles a què.n fasen, serà molt a propòsit que los
senyors deputats, enviant persones o per lo
medi que millor los aparrà, acudan a totes les
ciutats y viles principals del present Principat y
a. a continuació ratllat pro.

en elles, de part del consistori dels senyors diputats, procuren ab los consellés jurats o cònsols
de dites ciutats y viles que.s servesquen de juntar son Consell General, y en ell les dites persones, ab les rahons y motius tan justificats com
en aquest particular se poden donar, expliquen
sa embaxada y procuren persuadir lo bon effecte
que.s pretén, donant-los les cartes de crehensa y
demanant-los resposta a dita embaxada y pretensió, ab la prudència que de persones que han
de anomenar los senyors deputats se ha de esperar, fent-se ab aquest estil y forma que se pot tenir per molt cert lo bon effecte que de semblant
diligència ne ha de resultar, y que.s traurà unaa
molt bona quantitat de ajuda de costa, majorment si la ciutat de Barçelona, com se ha de esperar, dóna un bon principi en aquest arbitre, lo
qual han de pendre les demés poblacions per
exemple y no se ha de demanar a ninguna altra
ciutat o vila que la present ciutat no haya resolt
lo que voldrà fer en aquest particular.
Acabades de fer aquestes diligències, assí ab sa
magestat com ab les ciutats y viles del present
Principat, se veurà lo que // montarà la mercè
esperam de sa magestat y lo socorro de dites poblacions y demés arbitres. Y conforme lo que
puxaran se podrà fer lo compte ajustant-hi lo
dret de galeres, y veure quantas se’n podran fabricar y mantenir, pus serà sobre fonament de
quantitat certa y no.s podrà rebre lo engany
que.s rebé en les Corts del any 99.
Estos han paregut a les persones nomenades per
vostres senyories los arbitres més praticables,
més fàcils y de manco inconvinients sens que
ningú d’ells tinga encontre ab constitucions, capítols de Cort, ni altres lleys de la terra, y los
que ab més suavitat y manco gastos se poden
posar en execució; los quals, arbitrant-los curialment ab la clàusula de poc més o manco parquè farian la suma necessària per al sustento de
quatre galeres, judicant-los en esta forma:
Primo, lo dret ordinari de les galeres comptant
les trates de Sicília y las tratas de moneda de
Castella, doblat del que vuy reben, con se espera de la mercè de sa magestatb, 30c mília. Més les
tratas delsd... estarells de blat de Cerdenya com
se espera que se alcançarà de sa magestat, 4e míliaf. Més lo donatiu annual de la ciutat de Barcelona, 12g mília. Més lo donatiu de les demés
a. a continuació ratllat b.
b. a continuació ratllat m.- a continuació un espai en blanc.
c. 30 mília interlineat al marge esquerre.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 24 mms.
e. 4 mília interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat Més lo dret del quinto que axí mateix confiam del rey nostre senyor, mília.
g. 12 mília interlineat al marge esquerre.
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ciutats y viles del principat de Cathalunya, suma
64a mília.
De manera que totes les sobredites quantitats
juntes, encara que no se’n cobràs tant com judicam, seria bastant per al sustento // de quatre
galeres, llargacissímament, advertint als senyors
diputats que han de fer gran diligència y usar
molt del poder que tenen en la exacció del dret
de galeres, perquè.s cosa indubitadament certa
que vuy no.s cobra la mitat del dret que.s deu
per les mercaderies que.s despadexen cada any
en Barçelona y en tota Cathalunya, en particular
dels sombreros, cartas y sedas que entran de Itàlia y de altres mercaderies como són de vi, oli,
avellana, amellas, pinyó, mel, orellanas, castanyas, nous, garrofes, blat, sègol, ordi, sivada,
spelta, tota pesca fresca y salada, vidres, estochs,
tota sort de obra de terra, moles, caxes, arquimeses, cadires, bufets y tota sort de ferramenta,
cànem, lins, llegums y arrosos, se entén que
apenas se’n cobra dret ningú com se podrà vèurer ab los llibres que aporten los officials que
exigegen los dits drets, y si los senyors diputats
y fan la diligència que poden és cert se aumentarà molt lo dit dret, y.ls corre precisa obligació
de haver-o de fer, pus los consta de notable frau
que se fa, y axí cumpliran ab la obligació de son
offici y del jurament que tenen prestat y.s podrà
alcancar aquest fi tan generalment desijat, y tan
vistós y honrós en aquest Principat.
En lo que toca al govern de dites galeres, sols se
adverteix a vostres senyories que té gran necessitat de reformació y millora perquè així los que
navegaven en dites galeres, com los que pública
y privadament ho vejan, tots confesan que en
cada particular de sa administració hy havia tan
gran desorde y confusió que tenian a miracle lo
poder-se conservar lo temps que.s conservaren,
y per se asò tan notori se dexen de particulariçar
los excessos que en tot hi havia los quals, des de
ara, seria molt acertat que vostres senyories procurassen posar-hi // remey, aconsellant-se ab
personas expertes en matèria de administració
de galeres, donant-hi una nova forma en tot son
modo de govern, que si no.s fa d’esta manera,
encara que.s troben àrbitres molt bastants per a
sustentar dites galeres, ninguna cosa hi bastarà,
ni serviran dites galeres per als effectes utilosos y
honrrosos que tots desijam, sinó per a infàmia y
vergonya de nostra nació, y per a què se acaben
breument ab algun sinistre succés com les passades, a tot lo qual deuhen vostres senyories
prevenir encara que sia prenent-hi qualsevol
treball, com se ha de esperar de la afflició y bon
zel que sempre han vostres senyories mostrat y
mostran en aquest particular.
a. suma 64 mília interlineat al marge esquerre.
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Vot dels magnífichs doctors del
Real Consell donat als II de
dezembre 1623
Jhesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet proposat per los senyors deputats e oÿdors del General de Catalunya als molt reverent
canceller y magnífich regent la Real Cancelleria
y doctors de la Real Audiència abaix anomenats,
per occasió de unas lletres als dits senyors deputats presentades y despedides per los senyors visitadors ab 25 de octubre proppassat, si a dits
senyors deputats y oÿdors toca privative conèixer y decidir quales de les nominacions en lo
proppassat mes de juliol, per als llochs de deputats y oÿdors leshores vagants, fetes respective
per los deputats y oÿdors en forma de consistori
y per lo deputat real y oÿdor militar separadament, se han de attèndrer y servar y conforme a
quala d’ellas han de ser scrits en lo llibre de la
Ànima los noms de las personas per a dits llochs
vagants anomenades, o si ninguna de ditas nominacions és estada feta conforme disposició de
capítols de Cort, o si poden los visitadors del
General entremètrer-se de la validitat o invaliditat de les dites nominacions y declarar quines
persones o los noms d’elles poden ser scrites en
lo dit llibre de la Ànima, segons que han assenyalat pretenen fer-ho, havent citat, a instància
de son procurador fiscal, les persones dit mes de
juliol proppassat anomenades, ab clàusula si sua
putaverint interesse. //
Vists los capítols de Cort que per aquest effecte
són estats manester vèurer, y los exemplars que
en diversos fets comferents al present article en
diverses occasions són estats fets y, finalment,
vist tot lo que més avant se havia de vèurer.
Attès y considerat que en lo primer dels capítols
de Cort del any 1599 en lo qual la Cort General
volgué donar nova forma a la visita fahedora
contra deputats, oÿdors y altres, expressament
està disposat en quines persones poden los visitadors exercir sa jurisdicció, individuant y anomenant los deputats, oÿdors, assessors, advocat
fiscal y demés officials del General, tant residint
dins la present ciutat de Barçelona com fora
d’ella, dels quals, el dels excessos y culpas per
ells comesas, ordena la dita Cort que dits visitadors pugan y degan conèixer, de hont se veu
a. memorial intercalat entre els folis 47v i 48r del trienni
1623-1626. Numerat 47,2a.
b. a 25...proppassat interlineat, damunt de t. dia ratllat.

1400

que la Cort limita y estrengue la jurisdicció que
a dits visitadors donava de conèixer de cert gènero de persones, ço és, de deputats, oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials de la Generalitat y de causes de excessos y culpas per ells
comesos, no entenent emperò abdicar al consistori dels deputats y oÿdors la potestat, auctoritat, coneixensa y decisió que per capítols de
Cort y privilegis particulars los és estada concedida en les causes y fets tocants a la Generalitat,
eciam entre persones que no sian officials del
General.
Y attès que la Cort General ab lo capítol 39 del
redrés fet en lo any 1599 per resecar tota occasió de debats que, per sinistres intel·ligències
que a vegades se donaven al que dita Cort té estatuhit y ordenat, expressament disposa // que
així lo sobrechalendat capítol primer, tractant
de la visita, com los demés capítols de Cort se
degan enténdrer a la lletra sens poder fer il·lacions ni donar-los altres sentiments o intelligèncias fora de la que la mateixa Cort los ha
volgut donar, y en cas que fos necessària alguna
interpretació de algunes paraules de aquells, la
dóna als deputats y oÿdors ab vot de sos assessors y no a altra persona alguna.
Y axí, jatsia que per los visitadors se sia pretès
que ells, com a jutges de les culpes y excessos
comessos per los deputats y oÿdors y officials
del General, poden conèixer de articles civils incidents en les causes criminals principalment intentades contra los sobredits, y per consegüent,
tocar-los a ells declarar quala de dites nominacions és ben feta y quines persones han de ser
habilitades y quines repel·lides, pretenent que la
una causa sens l’altra no pot ser declarada per la
connexitat y conseqüència necessària que en dit
fet concideren, emperò per quant a demés que
tocaria als senyors deputats y oÿdors ab sos assessors donar dita interpretació al capítol en què
dits visitadors fundan sa intenció, la extensió
predita podria solament tenir lloch y se podria
sols praticar en respecte de las persones de qui
dits visitadors podan conèixer y ser visitades y
no de persones terceres totalment exemptes de
llur jurisdicció, a les quals qualsevol cosa que
declararan // dits visitadors contra deputats y
oÿdors no pot fer prejudici a dits insiculats ni.ls
obstarà la exepció de cosa judicada, lo quals
quant a son interès y per consegüent quant al
article que.s pretén ser incident en la causa principal contra los deputats y oÿdors del trienni
proppassat, per los excessos y culpas per ells comesos en dita visita comensada, y atenén peculiars jutges que són los deputats e oÿdors los
quals en la forma de judici poden conèixer del
interès de les terceres persones, conforme per lo
procurador fiscal del General y alguns particu-

lars dels interesats és estat previngut y ab supplicació demanat, y de las sentèncias que allí se donaran, poran supplicar lo que està prohibit de
las sentèncias dels visitadors y axí no poden ells
conèixer de article civil en respecte de terceres
persones.
Per les quals y altres rahons, los infrascrits doctors de la Real Audiència són de vot y parer que
la connexensa del dit article, qual de las dos nominacions ha de prevaler, o si totas són nul·las,
y quines y quals persones de les anomenades en
la última inseculació feta en lo mes de juliol
proppassat, o altres, han de y deuen ser habilitades per als llochs vagants, y si los noms de alguna d’ellas o de quales poden ser scrits y continuats en lo llibre de la Ànima, toca y specta al
consistori dels senyors deputats y oÿdors, privative a qualsevol altres jutges, y que per dits senyors deputats y oÿdors dit article deu ésser declarat y decidit, per consegüent, que no han
pogut ni poden los visitadors entremeter-se de
semblant article com ha incident pretès en la
causa principal de la visita per les culpes dels deputats y oÿdors passats, no entenent que per lo
present vot se prejudique a la jurisdicció que tenen dits visitadors de conèixer dels excessos que
trobaran haver comesos dits deputats, oÿdors,
advocat fiscal y altres officials del General.
Don Pedro de Puigmarí, canceller, lo doctor Joseph Ferrer, lo doctor Hierònym Senjust, lo doctor Juan Magarola, lo doctor Miquel Rollan, lo
doctor Miquel Carreres, lo doctor Miquel Sala,
regent, lo doctor Hieroni Astor, lo doctor Francesch Bonet, lo doctor Francesch Gamis, lo doctor Joseph Roca, lo doctor Francesch Aguiló.

de una hija, y siendo el contentamiento que dello
me queda tan grande como es razón, y sabiendo
la parte que como tan buenos y fieles vassallos os
ha de caber por el beneficio grande que espero ha
de resultar a todos mis reynos y señoríos, no he querido dexar de avisároslo con ésta, y de como entrambas quedan buenas, y encargaros que dándole con procesiones solemnes y devotas infinitas
gracias por ello y supplicándole las guarde para
su sancto servicio, hagáys juntamente las luminarias y alegrías que se acostumbran y deven para
que, desta manera, su Divina Magestad, de cuya
mano procede todo el bien, sea glorificado y el
pueblo regozijado, que en ello recibiré muy accepto servicio. Dada en Madrid, a XXV de noviembre
MDCXXIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvador Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Luys Blasco.
Villanueva, secretarius.

Cartaa de sa magestat rebuda a 16
de mars 1624
Ab los reverendo en Christo Padre obispo de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del
General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.

Diputados. Oy sábado veynte y cinco de noviembre, entre las diez y las onze oras del día, fue
Nuestro Senyor servido de alumbrar a la sereníssima reyna, mi muy chara y muy amada muger,

Diputados. El remedio y seguridad de muchas cosas que oy estan conmovidas, y otras que se temen
de no menor cuydado en offensa de mi monarchía, consiste en que mis armadas salgan este año
con la mayor fuerza que se pudiere y muy a tiempo; para lo primero se les ha proveýdo y va proveyendo de las cantidades necessarias y para lo
segundo, que es lo más importante, pues no consiguiéndose, solo serviría de perder lo que se gastare
y de que sin hazer effecto alguno padezcan los daños que los passados y con igual pérdida de reputación me ha representado el Consejo de Estado
que el medio único será que yo las vea y de fuerza y
calor a su breve salida. Y por la importancia de
la materia me he ajustado a lo que el Consejo de
Estado ha juzgado convenir y me ha representado,yendo muy a la ligera y con determinación de
dar la buelta con toda brevedad porque ni las cosas de mi hazienda y estados destos reynos permiten otra cosa,ni esta en la forma referida he podido dispensar por estas razones no me ha sido

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 53v i 54r del trienni 16231626.

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 91v i 92r del trienni 16231626. Numerada 92, 1a.

Aa carta de sa magestat rebuda a 9
de dezembre 1623 per lo naximent
de la sereníssima princessa
Ab los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los diputados del General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
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possible hazer jornada a esse Principado, como lo
desseava en esta primavera, pero quedo con cuydado // de procurarlo lo más presto que sea possible y las cosas dieren lugar, porque el amor que
tengo a sus naturales y particular effecto con que
los miro no sólo me levará a verlos con gusto sino
con desseo de darles en todo satisfacción. Dada en
Córdova, a XXIIII de ebrero MDCXXIIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius.
A.

Vota acerca del coronatge donat a
12 de febrer 1624
Jhesúsb, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General als assessorsc, advocat fiscal y doctors
applicats devall scrits acerca les diligències que
poden y deuhen fer contra los procehiments
que alguns officials reals, per orde y commissió
del noble llochtinent en lo offici de mestre racional de la casa y cort de sa magestat y del magnífich regent la Real Thesoreria, van fent per
Cathalunya contra les universitats per la exacció
del dret de coronatge que sa magestat preté ésser-li degut, ultra les qued per tenir vot y parer
dels magnífics assessors, advocat fiscal y doctors
applicats fet ha 12 de mars del any 1622, que
dita exacció, rebus ut nunch, és contra les generals constitucions de Cathalunya per no aver encara sa magestat prestat son real jurament en la
present ciutat per sa nova successió, fins assí tenen fetes que són aver scrit ha sa magestat, fet
moltes embaxades ha sa excel·lència, essent-hi
anats personalment, aver fet donar y presentar
per son síndich moltes requestes als dits noble
llochtinent en lo offici de mestre racional ye
magnífich regent la Real Thesoreria y aver enviat lo síndich del General en algunas parts y en
altres aver donat orde als deputats locals per a
què se presentassen requestes als dits officials y
commissaris que van per Cathalunya fent dites
exequcions. Vist lo dit vot. Vistes les dites determinacions y deliberacions dels tres estaa. anotació escrita al dors.
b. vot sobre el coronatge intercalat entre els folis 91v i 92r del
trienni 1623-1626.
c. a continuació ratllat ordinaris.
d. a continuació ratllat tenen.
e. a continuació ratllat al dit.
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ments, fetes en braços sobre assò tinguts als 9 y
als 14 del corrent mes de febrer. Vista la còpia
de una carta de sa magestat de 2 del corrent enviada ha sa excel·lència ab què mane se passe
avant en la exacció del dit dret de coronatge, ab
motiu que no.y ha causa perquè se suspenga la
cobrança del dit dret. Vist tot lo de demés que
se avia de vèurer, los dits assessors, advocat fiscal y doctors applicats són de vot y parer que
dits senyors deputats, per observança de las generals constitucions de Cathalunya y, assenyaladament, de la constitució 11 que comensa
«Poch valdria» // del títol «De observar constitucions» y del capítol 45 de les Corts de l’any
1599, y per satisfer a la obligació de sos officis,
deuhen continuar dites diligències y no parar
fins a tant que se haja obtingut lo que.s desija, y
en particular an de continuar la instància ab sa
magestat per a què mane sobresèurer en dits
procehiments, y per quant sa magestat, ab la
dita sa real carta, pren per motiua no aver causa
perquè.s dega sobresèurer, los matexos assessors, advocat fiscal y doctors applicats són de
vot y parer que deuhen dits senyors deputats fer
fer memorials en fet y en dret, ab la brevedat y
promptitut possible, fundant ab bons fonamentsb la justícia del Principat, y ab la matexa
promptitut enviar-los a sa magestat per a què.s
veya la causa que ha per a demanar sobresèurer
en dit procehiment.
Petrus Pla, assessor. Marti, fisci Generalis advocatus. Fontanella, assessor. Cancer, consulens.
Aroles, consulens. Aymerich, consulens. Vila, consulens. Ximenis, consulens. Xammar, consulens.
Segura, consulens. Rubi, consulens. Franciscus
Magarola, consulens.
A. Dietari.

Cartac de sa magestat rebuda a 30
de mars 1624
Ad los reverendo en Christo Padre y amados nuestros los diputados del General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
Diputados. Huviera condescendido con lo que me
representáis en vuestras cartas de 10 de enero y 26
a. a continuació dues línees ratllades.
b. fonaments interlineat damunt una paraulada ratllada
c. anotació escrita al dors.
d. carta intercalada entre els folis 96v i 97r del trienni 16231626.

de hebrero deste año y memoriales, que juntamente me havéis hecho presentar, que se han visto atentamente, sobre la suspensión de la cobranza del coronage mío y de la sereníssima reyna, mi muy
chara y muy amada muger, si los grandes gastos
que de ordinario se me offrecen en el govierno y
conservación de mis reynos dieran lugar a ello,
pero siendo tan notorios es razón que os conforméis
con la causa que obliga a valerme deste servicio,
sin embargo de lo que me supplicáis, y que tengáis
sabido que la del no haver ydo a consolaros con mi
presencia y juraros vuestras leyes y constituciones,
es por justo impedimento que me detienen pero con
deseo que cesse, y cumplir con el que tengo de hazeros a esto la merced y honrra que me supplicáis y
como os lo avisé en mi carta de de XXIIII del dicho
mes de hebrero, y merecen los servicios y fidelidad
de tan buenos vassallos como vosotros. Dada en Sevilla, a XII de marzo MDCXXIIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regents. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius.
A.

Vota acerca de la revocació de
causa y citació feta al prior y
convent de la Mercè. A 2 de abril
1624
Enb lo fet consultat per los senyors deputats als
assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya y doctors applicats devall scrits aserca de
unes lletres citatòries emanadas del Consell Supremo de Aragó, ha relació del noble don Francesch de Castellví, regent la Real Cancellaria, en
una causa que lo procurador general de la religió
de la Santissíma Trinitat ha moguda en dit Consell Supremo contra lo prior y convent de Nostra Senyora de la Merçè de redempció de catius
de la ciutat de Barcelona, a qui dites letres van
dirigides, citant-los ac la dita causa, les quals letres són dades en Madrid ha 8 de mars 1624, ço
és, si dita citació y introducció de causa són contra les generals constitucions de Cathalunya que
disposan que les causes, axí civils com criminals,
no pugan ésser tretes de Cathalunya y contra los
a. anotació escrita al dors.
b. vot intercalat entre els folis 100v i 101r del trienni 16231626.
c. a la interlineat, damunt d’unes paraules ratllades.
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privilegis concedits als ciutedans de Barcelona
que no pugan ésser compel·lits ha litigar fora
dita ciutat, conforme ho han pretès y pretenen
dits prior y convent de la Merçè acudint, per son
procurador y advocat, ha imformar per dita contrafacció, y ab embaxadas particulars de la ciutat
y del bras militar ne són estats dits senyors deputats advertits. Vist un privilegi real sobre la redempció de catius concedit al prior y convent de
Nostra Senyora de la Merçè de Barcelona y als
comanadors y monestirs de dit orde en los regnes de la Corona de Aragó, constituïts ha petició
del dit prior del dit monestir de la Merçè de Barcelona, dada en Madrid ha 20 de agost 1622.
Vistes les dites letres citatòrias dalt mencionades. Attès que conforme la sèrie y thenor de dites letres citatòries del Consell Supremo de Aragó emanades, la causa dalt dita és estada
introduhida en lo dit Consell Supremo, principalment contra lo dit prior y convent de la
Merçè de la present ciutat de Barcelona, qui avie
impetrat lo dit privilegi ya a qui principalment és
estat concedit, per a fer revocar aquellb, de la
qual // revocació y de la validitat ho invaliditat
de dit real privilegi no.s pot tractar fora de Cathalunya. Attès és causa que se ha de tractar contra cathalans conforme la constitució 1 que comença «Totes les causes» y la constitució 14 que
comença «Clarificant», títol «De jurisdicció de
tots jutges», y la constitució 1 del títol «De offici de canceller», y altres applicables, y per gaudir
com gaudexen dit prior y convent del privilegi
de ciutedans de Barcelona no poden ésser forsats ha litigar fora de dita ciutat, conforme lo capítol 107 del «Recognoverunt proceres», posat en
lo segon volum de las constitucions, títol «De
les consuetuts de Barcelona», los dits assessors,
advocat fiscal y doctors infrascrits són de vot y
parer que dita citació y introducció de causa,
feta en lo dit Consell Supremo de Aragó contra
lo dit prior y convent de Nostra Senyora de la
Merçè de la present ciutat de Barcelona, són
contra les dites generals constitucions de Cathalunya que prohibexen la extracció de les causes
fora de Cathalunya y contra lo dit capítol del
«Recognoverunt proceres» que concedeix als ciutedans de Barcelona que no pugan ésser forsats
ha litigar fora de la dita ciutatc. Y axí aconsellen
als dits senyors deputats que deuen opposar-se a
la dita contrafacció en lo modo y forma que permeten les constitucions de Cathalunyad, capítols
de Cort, usos y stils de la present casa.
Petrus Pla, assessor. Marti, fisci Generalis advocatus. Fontanella, assessor. Aymerich, consulens.
a.
b.
c.
d.

y ...concedit interlineat al marge esquerre.
a continuació dues línees ratllades.
a continuació una línea ratllada.
a continuació ratllat usos.
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Segura, consulens. Montella, consulens. Lauger,
consulens. Rubi, consulens. Franciscus Magarola,
consulens.

Ena la ciudad de Barcelona, a quinçe días del
mes de abril de mil y seiscientos y veinte y quatro
años, el senyor don Diego Faxardo, juez por su
magestad para la aberiguación de la pérdida de
las galeras de Cathaluña, dixo que por mí, el presente escrivano, fue hecho enbargo por mandado
de su merced en Francisco Juan de Vergós, pagador que fue de las dichas galeras de lo que se restava deviendo a don Francisco Sabater y Francisco
Miguel, capitanes dellas, de sus sueldos; y porque a
entendido que por parte de los senyores diputados
se a formado proceso en rraçón de lo susodicho,
pretendiendo aber de cobrar de los dichos capitanes algunas cantidades de maravedís, y ansí ser
de su patrimonio, y por consiguiente pretender
que le toca a su jurisdicción, por tanto sin prejuiçio del derecho y juridición de su magestad y de
su real fisco, alçó el dicho envargo hecho en el dicho pagador para que delibere y aja de haver la
cantidad de maravedís que se deviere a los dichos
capitanes la persona a quién de drecho le pertenezca, y así lo mando y firmo. Don Diego Faxardo, ante mí, Joan Baptista Mançano.

Cartab de sa magestat rebuda a VI
de maig 1624 acerca les
insaculacions.
Ac los reverendo en Christo Padre amados y fieles
nuestros los diputados del General del nuestro
principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Haviendo entendido la diferencia
que se offrece entre los visitadores de vuestros antecessores y vosotros sobre la forma en que se hizo la
última insaculación, he querido encargaros y
mandaros, como hago, que pues el camino más seguro para la averiguación desto es de la justicia,
procedéis en esto por términos della, porque se escusen los inconvenientes que de lo contrario podrían resultar a que no es justo que déis occasión, ni
yo lo he de permitir, como más en particular lo entenderéis del obispo de Barcelona, mi lugartia. escrit de revocació intercalat entre els folis 104v i 105r del
trienni 1623-1626.
b. anotació escrita al dors.
c. carta intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1623-1626.
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niente y capitán general, que os hable sobre esto,
que en el cumplimiento dello quedaré servido de
vosotros. Dada en Madrid, a XXVII de abril
MDCX(X)IIII. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba et de Vallseca, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus
Blasco. Villanueva, secretarius.

Vota de assessors donat a la novena
Jhesúsb, Maria.
En lo fet consultat per orde dels senyors deputats sobre uns dubtes donats per los senyors de
la novena de la insiculació, los asessors y advocat fiscal de General són del vot y parer següent:
Primer dubte. Si han de admètrer los anomenats per los senyors diputats y ohidors en los
llochs vaccants en lo present any, si són inseculats en la última inseculació passada. Response que poden admètrer als anomenats en dita
inseculació del present any que foren inseculats en la inseculació proppassada, attento que
aquella des del principi fonch litigiosa y finalment se ha declarat contra de ella anul·lant-la y
de dret non prestat impedimentum quod de jure
non subcistit, y per lo demés se dirà en lo dupte
següent.
Segon dubte. Si poden los inseculats en la última inseculació renunciar al dret que poden tenir, y.ls pot competir, en rahó de dita inseculació litte pendente. Response que, attento dita
inseculació may ha tingut sa cumplida perfecció, ni los inseculats són estats scrits may en lo
libre de la Ànima, ans a sia principi com està dit
és estada litigiosa y finalment és estada declarada nul·la, és indubitat que no.y hac ninguna disposició que.ls lleve lo poder renunciar al dret los
podria // competir, màxime que las renunciacions se conformen ab lo que contra dels renunciants és estat declarat.
Tercer dubte. Si acàs és mort hu dels inseculats
en las últimas inseculacions y lo altre que resta
serà inseculat en la present inseculació, si se ha
de insecular lo lloch que vacca per mort del hu y
inseculament del altre. Response qued devant
a. anotació escrita al dors.
b. vot intercalat entre els folis 118v i 119r del trienni 16231626.
c. a continuació ratllat prohibició.
d. a continuació una paraula ratllada.

dels senyors deputats se aporta causa sobre la
validitat o invaliditat de la inseculació passada
com està dit, y axí bé sobre tots los dependents
y emergents de aquella, y com aquest article sie
dependent y emergent de la dita causa principal,
no si pot ara pèndrer resolució que seria declarar los mèrits de aquella, y sempre y quant incideix algun article qui depenja de mèrits de alguna causa que.s tracta judicalment no si pot
extrajudicialment tocar sinó que se ha de aguardar lo que allí se declararà y aquest és nostron
parer, salvo semper, et cetera. Paulus Pla, assessor. Gamis, junior, fisci Generalis. Fontanella,
assessor, advocatus.
A 16 de maig 1624. Fonch requerit per la novena al scrivà major lo continue en dietari.

Còpiaa de la carta de sa magestat
enviada als magnífics consellers
Ab los amados y fieles nuestros los consellers de la
nuestra ciudad de Barcelona.
El rey.
Amados y fieles nuestros, muy comforme a vuestra
fidelidad y el zelo que tenéys de las cosas de mi servicio es todo lo que me avisáys en vuestra carta de
10 deste, que havéys hecho con ocasión del tumulto
popular que huvo en essa ciudad a los 9 del mismo,
y de que los daños que causó la commoción tocassen a algunas de vuestras personas, tengo yo el sentimiento que es justo y assí he mandado al obispo
de Barcelona, mi lugarteniente y capitán general
en esse Principado, que no levante la mano del
castigo de los culpados en ésto, con la demostración que la materia obliga, y a vosotros os encargo
que, por vuestra parte, acudéys a las averiguraciones que se hazen como hasta aquí, y juntamente el cuydado de los dos baluartes y casa donde estan las armas dessa ciudad, como negocio tan
importante y que tan danyoso puede ser lo contrario para essa ciudad y vuestra siguridad propria,
pues dependiendo desto havéys experimentado tan
a costa vuestra que queda en elección del pueblo el
apoderarse de lo uno y de lo otro a su arbitrio, cosa
en que devéys reparar mucho para lo venidero,
preveniendo desde luego el reparo. Dada en Madrid, a XXVIIII de abril MDCXXIIII. Yo el rey.

Salvator Fontanet, regens. Vidit don Franciscus
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Villanueva, secretarius.
A. Dietari.

Memoriala de las sentèncias fetas
per los molt il·lustres senyors
vesitadors del General de
Cathalunya publicades los dies de
18 de maig, a 5, 8, 11 y 14 de
juny 1624b, las quals sentències
han volgut dits senyors vesitadors
ésser notificades als molt il·lustres
senyors deputats de Cathalunya, a
effecte que aquellas manen posar
en execució
Primo, en la querela de nombre 9, dits senyors
vesitadors han declarat que, attès se restan devent diverses quantitats de las quals en la última
visita pròxim pasada foren condemnats alguns
officials en pagar al General, segons los memorials los foren lliurats, han condemnat lo abat fra
Benet Fontanella, Onoffre Jordà y Çasala, doctor Bernat Barengari, deputats, lo canonge Miquel Macip, Ramon de Calders y Blay, Gil de
Federich, oÿdors de comptes del trienni proximament pasat, en fer diligències dins un any e
instar, per tots los modos que de dret se puguen, per a què.s cobren les quantitats dels dos
memorials de la visita pròxim pasada, cusits en
lo dietari de la Deputació del trienni 1620, y no
fent aquellas dins dit any, nunch pro tunch, los
han condemnats en haver de pagar aquellas
quantitats que no.s seran cobrades insolidum.
Ítem, en la querela de nombre 10 se ha declarat
y condemnat dits òlim diputats y oÿdors del
trienni pròxim pasat en haver de restituhir la valor dels mobles que faltan restituir, comforme
los inventaris y comptes que feren nous y se’ls
entregà // al principi de llur trienni, liquidació
reservada, la qual se ha remesa als senyors diputats y oÿdors de comptes del trienni corrent per
a cobrar aquellas, o la justa valor de aquellas.

Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit Villar,
regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don

Ítem, en la querela de nombre 23 se ha declarat
que los senyors diputats y oÿdors de comptes

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 119v-120r del trienni 16231626.

a. memorial intercalat entre els folis 138v-139r del trienni
1623-1626.
b. 1624 interlineat.
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no envien a rèbrer en vingudes de bisbes ni altres actes semblans, fasen sinó de la manera que
antigament se servava y acostumava de fer, y
que en dits casos hajan de enviar lo s ýndich de
la Diputació per evitar los excessos que en semblans ocasions se solen fer.
Ítem, en la querela de nombre 27 se ha declarat
que los senyors diputats y oÿdors de comptes,
que vuy són y per temps seran del General de
Cathalunya, no pugen donar dinés per remuneració, ni satisfacció de treballs, ni altrament, a
persones eletes ni dels brassos per a aconsellar
ha dits diputats y oÿdors lo fahedor en dites juntes, sots-pena de pagar y restituhir de llurs béns
a la Generalitat lo que hauran desliberat se pague per dit effecte.
Ítem, en la querela de nombre 47 se ha condemnat dits diputats y oÿdors en haver de fer
deligències, dins un any comptador del dia de
21 de juny proppasat, que s’és fet lo decret de
execució, en avant, perquè los officials del General restituesquen las dietas y salaris a ells donats per fer regonexenses de botigues y de fraus
dins la present ciutat, comprenent-hi lo moll de
la present ciutat, ço és, de // aquelles dietes
que constarà ésser pagades després de la publicació de la última visita, liquidació de dites
quantitats reservada, la qual se ha remesa ab lo
dit decret de execució als senyors diputats. Y en
cas que pasat dit any lo General no haja cobrades dites quantitats de dits officials, nunch pro
tunch, an condemnat als dits diputats y oÿdors
del trienni pasat en les quantitats, o lo que restarà cobrar-se, dels dits officials per iguals pars
entre dits diputats y oÿdors divididores.
Ítem, en la querela de nombre 50 se ha declarat
que se exorte als senyors diputats, que vuy són,
que fasen mirar los llibres del manifest y altres
que importe y que cobren de Joan Pau Cànoves
totes aquelles quantitats que constarà haver cobrades que no li tocaven rebre per rahó de son
arrendament de la bolla.
Ítem, en la querela de nombre 60 se ha declarat
que se exorte als senyors diputats y oÿdors, que
vuy són, que paguen los dèbits de galeres anteriors ans de pagar los posteriors; y axí que manen pagar a dona Maria Madalena d’Oms tot lo
que liquidament constarà deure-se-li com a hereva de don Ramon, son pare, capità general
que fonch de les galeres de Cathalunya, abans
de pagar quantitat alguna a altres acreadors per
negoci de galeres posteriors a dita dona Maria
Magdalena d’Oms.
Ítem, en la querela de nombre 104 se ha declarat que lo scrivà major de la Diputació no conti1406

nue los vots particulars que en la junta de elets
// se fan, per no ésser-se acostumat de fer en
dita casa de la Diputació, ans bé que lo scrivà
major, que vuy és, se li mane que a major cauthela borre y casse la desliberació feta a 16 de
nohembre 1622, a hont està continuada, perquè en avant no.s puga tràurer en conseqüència
ni done lloch a semblans desliberacions.
Ítem, en la querela de nombre 5 contra dit
Onoffre Jordà y Çessala, se ha declarat dit Jordà
ésser suspès de no poder concórrer en les extraccions de deputats y altres officis de la Generalitat per temps de dotse anys, ço és, fins a santa Madalena del any 1635, inclusivament.
Ítem, en dita querela de nombre 5 se ha declarat ésser Antoni Sabater, corredor de coll, privat
del offici de corredor de la casa de la Diputació,
y ab lo decret de execució fet a 15 de juny proppasat se ha declarat no fer-se execució de dita
sentència aserca de dita suspensió.
Ítem, en la querela de nombre 34 contra dit
Jordà, se ha declarat no poder concórrer a diputat ni altres officis del General per temps de un
trienni aprés de finit lo temps en lo qual és estat
condemnat en la querela de nombre 5.
Ítem, en la querela de nombre 95 se ha declarat
que acetero no.s pugue girar dinés del compte
ordinari del General al compte de galeres, et vice
versa del compte de galeres al compte del General, ans dits comptes se hajan de portar separats.
Ítem, en la querela de nombre 62 se ha declarat
entre altres coses que no.s puga pagar quantitats // ningunas per anar a presentar dins Barcelona scriptures a ninguna persona, ni per fer
testimonis a dites presentacions.
Ítem, en la querela de nombre 125 se ha declarat
lo mateix que en la querela de nombre 60, ço és,
que de qui avant se paguen los dèbits per rahó
de les galeres, segons la anterioritat de cada hu.
Ítem, en la querela de nombre 130 se ha declarat que los diputats en materia de girar dinés al
regent los comptes de una vegada a soles, observen la disposició del capítol 3 de les Corts del
any 1599.
Ítem, en la querela de nombre 134 an condemnat los diputats y oÿdors del trienni pasat, per
iguals parts y porsions, en haver de restituhir al
General los dols o lo just valor de aquells que
donaren, ab desliberació de 21 de abril 1621,
als que no són officials del General per capítols
de Cort, liquidació reservada, la qual liquidació
ab lo decret de execució fet a 21 de juny prop-

pasat an comès als dits senyors diputats ab lo
qual decret de execució se ha declarat no haverse de executar dita sentència en respecte de Pau
Beuló, scrivent ordinari del racional, Baldiri Miquel Sovies, scrivent del regent los comptes, y
de Joan Bonaventura Curús, scrivent ordinari
del scrivà major de la Diputació, los quals, per
rahó de llur offici e o ministeri que exerceixen
en la casa de la Diputació, an acostumat ab antiquo rebre los emoluments dels quals en dita
querela se fa mensió, y axí no volen ésser compresos devall de la general privació de aquells
que no són officials.//
Ítem, en la querela de nombre 70 se ha declarat
que los comptes de les terçes de Miquel Orpí,
sobrecullidor de la col·lecta de sol hixent, axí las
anteriors com posteriors, sian remesas als senyors diputats y llur concistori per a què sobre
de aquells provehescan lo que.ls aparexerà ser
de justícia.
Ítem, en la querela de nombre 123 contra dels
diputats y oÿdors Agustí de Llana, Gaspar Molera y Ll u ýs Casador, vehedor y comptador de
les galeres de Cathalunya, per haver manat a pagar a Joan Pau Cànoves 55.000 lliures, sous,
per lo sustento de les galeres. Dita querela y la
conexensa de les coses en ella contengudes an
remesa a dits senyors diputats per a què sobre
d’ellas provehescan lo que sie de justícia.
Ítem, en la querela de nombre 128 se ha declarat
que acetero los diputats y oÿdós de comptes, que
vuy són y per avant seran, en los casos que se offeriran fer alimàries no.n puguen donar sinó és
sols als officials qui seran officials del General en
virtut de capítols de Cort creats, y no a altres, y
en lo decret de execució fet a 15 de juny proppasat se ha declarat no estar compresos ab dita
sentència los dits Pau Beuló, Baldiri Miquel Sovies, ni Joan Bonaventura Curús, per rahó dels
officis que exerceixen en la casa de la Diputació.
Ítem, en la querela de nombre 68 se ha declarat
que de aquí al devant los diputats y oÿdors de
comptes, que vuy són y per temps seran, no puguen gastar en lloguers de cotxos, e o estrenes
de cotxeros, més de sinquanta lliures quiscun
any, que seran cent-sinquanta lliures entre tot
lo trienni, y que lo regent los comptes no pugue
pagar-ne més de dites sent-sinquanta lliures per
tot lo trienni, ni lo racional ne // puga pasar
més en compte, sots pena de perdra una tersa de
llur salari cada hu, ço és, dits regent los comptes
y racional.
Ítem, en les quereles de nombre 83 y 92 se ha
declarat y en virtut de dita sentència expresament prohibit que los officis novament creats,
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ço és, de portar los llibres de la quinsenada de la
Bolla a casa dels oÿdors de comptes, lo que
abans ab lo mateix salari ordinari feyan los bastaixos del General y de la Bolla, y lo tancar y
obrir les portes del concistori, lo que abans feyan
los mateixos verguers de dits senyors diputats,
també ab lo mateix salari ordinari, tantsolament
y altre offici de ajudant de racional, ultra mossèn
Beuló, sien dits officis extincts y lo exercici de
aquells se fasse si y comforme abans se acostumave de fer per los dits officials de la casa, ço és,
per dits bastaixos y verguers, y que dits senyors
diputats, que vuy són y per temps seran, per
rahó de dites coses, no puguen ni los sie lícit donar-los cosa alguna. E que si dits senyors diputats y oÿdors, que de present són y per temps seran, per dites rahons, manaven donar o pagar a
dits officials alguna o algunes quantitats de peccúnies que lo regent los comptes de dit General
no.ls pugue pagar, ni lo racional de aquell pasarlos en compte, dita partida o partides, lo que si
faran ab dita sentència condamnem ha dits regent los comptes y racional en haver-ho de pagar de llurs propris dinés y no de dit General.
Ítem, en les quereles de nombre 56, 61, aserca
de les quantitats pagades als embaxadors de cort
y secretari de dita embaxada, se ha declarat que
sie remesa la cognició y examen de dits comptes
als senyors diputats, que vuy són, per a què los
tornen a examinar // y diffinir dins un any, servada la forma del capítol de Cort. Y axí mateix
se ha declarat que de aquí al devant no.s pugue
anomenar secretari a ninguna embaxada. E axí
mateix se ha declarat que lo racional, sots pena
de dos terças de son salari, que sempre que se
hauran de pasar alguns partits que paregan
inults, excessius e insòlits, haje de fermar dubte
segons disposició de capítols de Cort, no obstant haja precehit desliberació dels deputats y
oÿdors sobre la admissió de tals comptes antes
de ser firmat dit dubte.
Ítem, en les quereles de nombre 31 y 32 se ha
declarat que la causa de Maria Anna Moxó y
Dezllor, juntament ab les parts, sia remesa, com
ab dita sentència la remeten, als senyors diputats, qui de present són, los quals de consell de
sos assessors li ministren cumpliment de justícia
dins sis mesos y que se haje rahó de tots los actes fets y exhibits en lo procés de la visita y altres
qualsevol que en son favor volrrà exhibir.
Ítem, en la querela de nombre 66 se ha declarat
que la causa de Joan Moxó, juntament ab les
parts, sia comesa com ab dita sentència la remeten als magnífichs assessors de la Diputació no
suspectes, a efecte que ab intervenció del procurador fiscal dins quatre mesos inmediadament
següens declaren en dita causa ab lo procés de la
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visita y proves fetes en aquell y altres, si fer-ne
volrran les parts, y entretant, fins dita causa sia
declarada, ab dita sentència se ha declarat que
no sia feta execució ni en la persona ni en los
béns de dit Joan Moxó, ni ses fermanses, per
rahó de les bolles de què.s tracta en la querela
de nombre 77 en la visita pasada y en la present
visita de nombre 66, y que per dit effecte sia intimada als // senyors diputats, que vuy són, als
exactor, assessor, advocat fiscal y procurador fiscal del dit General.
Ítem, la querela de nombre 103 aserca de la
perfecció dels capbreus se ha declarat que se
exorte, com ab lo present exorten, als senyors
diputats y oÿdors de comptes, que vuy són, sien
servits manar als officials mateixos qui an entrevingut en la fàbrica de dits capbreus que, dins
vuyt mesos antes que acaben y finescan llur
trienni, hajan acabats o fer acabar y reduhir a
deguda forma dits capbreus, segons lo disposat
per capítols de Cort, attès que ja dits officials
són pagats en molta major quantitat del que
avuy se veu fet y fabricat en dits capbreus, y assò
ab les penas a dits senyors diputats ben vistas. Y
en cas dits officials, dins dit temps, no hauran
acabats dits capbreus y posats aquells a deguda
perfecció, en tal cars dits senyors diputats y oÿdors de comptes los fasen debitors en lo llibre
de Vàlues per les quantitats que, respectivament
dits officials, constarà haver rebudes per la feyna
que faltaran a fer en dits capbreus.
Ítem, en la querela de nombre 140 que attès en
lo concistori dels senyors diputats se ha primer
tractat de la conexensa dels mèrits de la causa
contra Ll u ýs Jou y misser Steve Bonsoms de
Perpinyà, se ha declarat aquella ésser remesa
com la remeten als senyors diputats per a què
administren sobre aquella justícia.
Ítem, en la querela de nombre 133 contra Pere
Joan Toledo, tauler de Lleyda, se ha declarat
que dita causa sia remesa als senyors diputats
per a què manen mirar despatxs fets sens asentar-los en los llibres y sobre de aquells conegan
lo que sia de justícia.//
Ítem, en la querela de nombre 98 contra Francesc Sorell, Pere Farell, receptors de la Bolla y
General, y los hereus de Armant se ha declarat
que paguen las quantitats que constarà tenir en
son poder per rahó dels errors, liquidació reservada, la qual se comet als senyors diputats ab lo
decret de execució de aquella.
Ítem, en la querela de nombre 81 contra Francesch Rúbies, tauler de Castelló de Farfanyà, se
ha declarat ésser privat, dit Rúbies, de dit offici
y dels emoluments de aquell perpètuament, y
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que dits senyors diputats provehescan persona y
done a en aquell.
Ítem, en la querela de nombre 157 contra Damià Fabià, tauler y guarda de Ribes, se ha declarat, y dit Fabià condemnat, en haver de donar als
dits senyors diputats, dins quatre mesos, certificatòries dels albarans de guia que en la querela fa
menció lo càlcul. Altrament, pasats aquells, haje
de pagar lo decret de aquell al General.
Ítem, la querela de nombre 160 contra Joan
Pau Lleó, procurador fiscal del General de Vilafrancha, se ha declarat ésser dit Lleó sospès de
dit offici per temps de un any, y que dits senyors
diputats manen per dit temps provehí altra persona en dit offici.
Ítem, en la querela de nombre 97 contra lo doctor Molera, canonge Ll u ýs Casador y misser
Pere Francesc Rubí se ha declarat que dita causa
sia remesa, com se remet, als senyors diputats
per a què, vist y regoneguts los llibres de galeres,
avariguen si se ha pagat a don Joan de Josa y a altres nomenats en lo càlcul més del que se’ls devia, y constant que se’ls paga més o manen cobrar de les persones a qui tocarà restituhir-o.//
Ítem, en la querela de nombre 150 contra Miquel Girvés, condemnat en haver de aportar als
senyors diputats totes les certificatòries de responsions del manifest de les llanes, en lo memorial y càlcul en dita querela manifestades, dins
quatre mesos comptadors del dia que serà fet lo
decret de execució, pasat los quals sinó ho haurà
fet seha condemnat, dit Girvés, en haver de pagar al dit General totes les quantitats que deurà
al dit General per lo dret de dites llanes que no
haurà amostrat certificatòries de responsió.
Ítem, en les quereles de nombre 108 i 146 contra Pere Clarà de Camprodon se ha declarat que
done compte y rahó al General de totes les
quantitats y robes hauran entrat en son poder,
per rahó de fraus, y restituir lo que tindrà, e més
que no pugue tenir offici del General per temps
de deu anys. Ab lo decret de execució fet a 21 de
juny proppassat se li ha remesa la privació temporal dels deu anys per tenir offici al General.
Ítem, en la querela de nombre 84 contra Rafel
Castells y Pere Altarriba, taulers de Tarregona,
se ha declarat ab la pròpria forma que en la querela de nombre 150 contra Miquel Girvés dalt
mensionada.
Estàa exequutat lo present capítol ab deliberació de ses senyories de II de [setem]bre MDCXXV.
a. Està...MDCXXV interlineat al marge esquerre.

Ítem, en les quereles de nombre 124 i 141 contra Francesc Dalmau, notari de la Diputació local de Perpinyà, se ha declarat aserca de la contribució dels gastos respon al scrivà major de la
Diputació y dels excessos fa en les execucions,
se ha remès, com se remet, als senyors diputats
per a què manen ordenar-hi lo que sie de justícia y permès en beneffici del General.
Ítem, en la querela de nombre 162 contra lo
doctor Molera y canonge Ll uýs Cassador se ha
remès, com se remet, als senyors diputats per a
què sobre de aquella y sos mèrits manen provehir lo que sie de justícia.//
Ítem, en la querela de nombre 145 contra Damià Fabià, tauler de Ribes y veguer de la mateixa vila, se ha declarat y dit Fabià condemnat en
suspensió del offici de tauler fins a tant haja renunciat o acabat lo offici de veguer.
Ítem, en la querela de nombre 154 contra Joseph Damià Pasqual se ha declarat y dit Pasqual
condemnat en suspensió del offici de receptor
fins a tant haja dexat o renunciat la familiatura
del Sant Offici.
Ítem, en la querela de nombre 59 contra don
Bernat de Paguera, òlim defenedor del General,
se ha declarat y dit don Bernat condemnat en pagar a misser Dimas Cabrisses los gastos per
aquell fets en la captura que manà fer de la persona de dit misser Cabrisses, liquidació reservada,
la qual ab lo decret de execució fet a 15 de juny
proppassat se és remesa ha dits senyors diputats.
Ítem, en la querela de nombre 85 contra dits
òlim diputats y oÿdors de comptes y sobrecullidós de les col·lectes de llevant y de ponent del
General de Cathalunya, se ha declarat que los
senyors diputats, que vuy són y per avant seran,
manen posar en execució lo contengut en dita
sentència ab la qual se mana, y expresament se
ordena als dits sobrecullidors, que vuy són y per
temps seran, que, per evitar los danys que han
vingut al General per haver dexat de col·lectar les
terses caygudes, vajan quatre vegades lo any ab
tot efecte a col·lectar llurs col·lectes, comforme
per lo capítol 91 de les Corts del any 1599 està
disposat, y que en la primera terça que auran de
anar a col·lectar, que serà la de abril, maig y juny
del corrent any 1624, hajan de col·lectar totes les
terçes caygudes y rasegades // fins la terça que
comensarà a córrer lo primer de juliol del present
any. Y per axò, los senyors diputats los fasen bons
los salaris que aparexerà deure-se’ls, tenint consideració als treballs que patiran y gastos que faran per rahó de col·lectar tot lo rasegat, y tot lo
col·lectat ho hajan de pagar a la Generalitat dins
la terça de juliol del dit corrent any 1624, sots
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pena de perdre lo salari de un any de son offici lo
qual se dega retenir lo racional y los ne dega fer
debitors. Y axí bé se ha declarat y condemnat als
dits sobrecullidors que de aquí al devant no dexen enderrerir terses algunes sinó que vajan ab
tot effecte quatre vegades lo any a col·lectar, com
per dit capítol 91 està ordenat, col·lectant en la
terça de octubre, nohembre y dezembre la terça
de juliol, agost y settembre y axí consequtivament les terçes caygudes, sots pena de suspensió
de sos officis, a coneguda dels senyors diputats, si
per llur negligència dexeran de col·lectar. Y axí
mateix se ha declarat y manat al racional de la
present casa de la Deputació que en lo llibre a
hont asentarà los comptes dels dits sobrecullidors y lo que aquells paguen per la col·lecta de
sas tersas, asente lo dia y any que donen dites
terçes, sots pena de una terça de son salari.
Ítem, en la querela de nombre 114 contra misser Francesc Graell, assessor del diputat local de
Vich y jutge ordinari de la cort real de Vich, se
ha declarat y dit Graell condemnat que acetero
tenint dit Graell lo dit offici de assessor no pugue tenir offici real.
Scrivà major de la vesita del General de Cathalunya, Francesch Jutge, notari públich de Barcelona.

Memoriala de les quantitats líquides
en les quals són estats condemnats
axí los diputats y oÿdors del trienni
pròxim passat com altres officials
del General, ab les sentències fetes
y publicades per los molt il·lustres
senyors visitadors del General de
Cathalunya als 18 de maig, 5, 8,
11 y 14 de juny del corrent any
1624, lo qual han ordenat dits
senyors vesitadors ésser notifficat
als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, a
effecte que aquellas manen cobrar
per lo exactor de dit General
Primo, en la querela nombre 17 és estat condemnat Onofre Jordà y Cessala, òlim diputat
militar, en restituir al General 36 lliures, 12 sous
a. memorial intercalat entre els folis 138v-139r del trienni
1623-1626.

[ 1624 ]

[ 1624 ]

per tantes rebudes dels lloguers de la scrivania
de mossèn Roure y lo demés que constarà haver
rebut, liquidació reservada als senyors diputats,
són líquidas ditas 36 lliures, 12 sous.
Ítem, en la querela de nombre 122 y 91 són estats condemnats los diputats y oÿdors y altres officials en pagar 1.553 lliures, sous, ço és, 643
lliures, 10 sous, ab quatre anades feran a la Dressana per anar a vèurer la galera capitana; 402
lliures, 10 sous, per tres anades en dita Dressana;
255 lliures, sous, gastaren per donar possessió
del arrendament de la Bolla a Joan Pau Cànoves;
y 272 lliures, sous, se partiren per la confitura de
la entrada del senyor bisbe Sentís, ço és, // condemnant a cada hu dels diputats y hoÿdors en
haver de restituir lo que reberen, defalcant-ne lo
que rebé lo oÿdor ecclesiàstich per la benedicció
y charitat de missa, y que los senyors diputats cobren dels officials de la dita casa de la Diputació
y Bolla y altres lo que cada hu constarà haver rebut per dites anades y repartiments, retenint-se
de les terçes de aquells certa quantitat de la terça
fins que hauran cobrat integrament les quantitats que cada hu haurà rebudes, que juntes són
dites 1.553 lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 37 són estats
condemnats dits òlim diputats y oÿdors en pagar aquella quantitat que han gastada per la
anada de les fons, ultra 120 lliures, sous, per
cada anada, liquidació reservada als senyors diputats ab lo decret de execució. Lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 5 se ha condemnat a Onoffre Jordà y Cessala y ses fermances,
insolidum, en pagar y restituir al General 200
lliures, sous, per lo doble del que ha rebut per la
provisió del offici de corredor en persona de
Antoni Sabater. E més 100 lliures, sous, al dit
Antoni Sabater que rebé del dit, per la provisió
del dit offici, que juntes 300 lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 72 és estat condemnat lo dit Jordà en pagar 120 lliures, sous,
per lo valor de un sclau, o en haver de restituir
aquell al General dins deu dies aprés de ésser fet
lo // decret de execució, lo qual temps és spirat
per ésser-se fet dit decret de execució intimat a
22 de juny proppassat. 120 lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 62 se ha declarat
haver de fer diligències per a què dins sis mesos
restituescan los officials que reberen 26 lliures,
8 sous, que.s donaren per presentar una requesta per la abbadia de Ripoll y fer testimoni dins
Barcelona. Y si passats dits sis mesos no s’és cobrada dita quantitat de dits officials han condemnat lo abat Fontanella y doctor Berengari,
diputats ecclesiàstich y real, Ramon de Calders
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y Blay Gil de Federich, oÿdors militar y real, en
pagar ditas 26 lliures, 8 sous, pro equis et virilibus procionibus, 26 lliures, 8 sous.
Ítem, en la querela de nombre 77 són estats
condemnats Joan Llinàs y Rafel Pi, taulers de
Sant Feliu de Guíxols, en pagar 25 lliures, 14
sous, 11. 25 lliures, 14 sous, 11.
Ítem, en la querela de nombre 71 són estats
condemnats Antoni Padró y Joan Joffre, com a
hereu de Narcís Joffre, taulers de la vila de Mataró, en 32 lliures, 16 sous, 2. Dich 32 lliures,
16 sous, 2.
Ítem, en la querela de nombre 73 és estat condemnat Antoni Ferrer, tauler de la vila de Arenys, en 22 lliures, 17 sous, 3. 22 lliures, 17 sous, 3.
Ítem en la querela de nombre 74 és estat condemnat en pagar Sebestià Serinyana, tauler de
Cadaqués, 9 lliures, 2 sous, 10. 9 lliures, 2 sous,
10.//
Ítem, en las quereles de nombre 76 y 151 és estat condemnat Maurici Tauler de Manrresa en
pagar 50 lliures, 15 sous, 6. E més en suspensió
per temps de sis mesos la qual suspensió, ab lo
decret de execució fet a 15 de juny proppassat,
se li remeté dita suspensió. 50 lliures, 15 sous, 6.
Ítem, en la querela de nombre 75 se ha condemnat a Christòfol Corsà y Francesch Roig,
taulers de Palamós, en pagar 18 lliures, 17 sous,
8. 18 lliures, 17 sous, 8.
Ítem, en la querela de nombre 80 se ha condemnat a Bronsià Ponsich, tauler de Canet, en haver
de pagar 57 lliures, 8 sous, 6. 57 lliures, 8 sous, 6.
Ítem, en la querela de nombre 149 se ha condemnat a Ll u ýs Colom en pagar 22 lliures, sous,
y ab lo decret de execució se li ha dat temps quatre mesos dins los quals haja de aportar als senyors diputats los albarans de guia de les responsions, y passat dit temps sinó.ls haurà portats
haja de pagar dita quantitat. 22 lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 138 se ha condemnat a Barthomeu Binós y Andreu Coll, taulers de la Vall d’Eran, en pagar al General 20
lliures, sous, per quiscun d’ells, que són juntes
40 lliures, sous. 40 lliures, sous.
Ítem, en la querela de nombre 131 se ha condemnat a Antoni Miranda, tauler de Alfarràs, y
los hereus de Miquel Pinyol de Alfarràs en pagar, ço és, dit Miranda 38 lliures, 3 sous, 10, y
los // hereus de Pinyol en 3 lliures, sous. Y
junts en 41 lliures, 3 sous, 10.

Ítem, en la querela de nombre 152 se ha condemnat a Climent Armenyach, tauler, en pagar
10 lliures, 4 sous. 10 lliures, 4 sous.
Ítem, en las querelas de nombre 78 y 139 se ha
condemnat a Joan Fornacha y Joan Florit, taulers de Blanes, en pagar 15 lliures, 16 sous, 5.
15 lliures, 16 sous, 5.

Ítem, de Antoni Bertrà y Pere Domènech, taulers
de Roses, càlcul número 10: 1 lliura, 1 sous, 2.
Ítem de Pere Rebau y Montserrat Rocha, taulers
de Bagur, càlcul número 11: lliures, 5 sous, 10.
Ítem, de Gerònym Abat, tauler de Coplliure,
càlcul número 16: 8 lliures, 2 sous, 8.

Ítem, en la querela de nombre 148 se ha condemnat a Joseph Cabessa, òlim diputat local de
la vila de Monblanch, en pagar 90 lliures, 8 sous,
per la quantitat y doble de les quantitats que
conste haver exhigides injustament de diverses
persones contra capítols de Cort, y que en ningun temps puga ni li sie lícit ni permès tenir offici
algú del General de Cathalunya. 90 lliures, 8 sous.

Ítem, de Pere Cuquet, tauler de Almaselles, càlcul número 26: 3 lliures, 4 sous, 9.

Ítem, en la querela de nombre 6 se ha condemnat al dit Onoffre Jordà y Çessala, òlim diputat
militar, en haver de pagar 43 lliures, 2 sous, salvat dret de bon compte donant-se-li cessió per a
cobrar aquelles de Magí Palou. 43 lliures, 2 sous.

Ítem, de Antoni Miquel Miró y Barthomeu
Maymó, taulers de Granollers, càlcul número
36: 4 lliures, 17 sous, 2.

Ítem, en la querela de nombre 166 se ha condemnat ha dit Jordà en pagar 135 lliures, sous,
ço és, 67 lliures, 10 sous al General de Cathalunya y les altres 67 lliures, 10 sous // als tudors y
curadors dels pubills Armants. 135 lliures, sous.
Ab las sentèncias fetas contra los taulers se ha
declarat que pagat hajen, se’ls done cessió per
cobrar las quantitats són estats condemnats de
las personas anomenadas en los càlculs respective sobre dits dèbits fets en dita vesita.
Scrivà major de la vesita del General de Cathalunya, Francesch Jutge, notari públic de Barcelona.

Ítem, de Nicolau Onàs, tauler de Aytona, càlcul
número 27: 2 lliures, 2 sous, 5.
Ítem, de Miquel Gajà, tauler de Torres de Segre, càlcul número 28: 3 lliures, 2 sous.

Ítem de Pere Puigmijà, tauler de Almenara, càlcul número 39: lliures, 5 sous.
Ítem, de Pere Antoni Casals, tauler de Alguayre, càlcul número 40: lliures, 9 sous, 8.//
Ítem, de Francesch Almenara, tauler de la Selva,
càlcul número 41: 4 lliures, 6 sous, 8.
Ítem, de Jaume Fontanilles, tauler de la Torradenbarra, càlcul número 42: 8 lliures, 6 sous, 8.
Ítem, de Nicholau Rossell, tauler de Cambrils,
càlcul número 43: 2 lliures, 6 sous, 8.
Ítem, de Salvador Pujalt, tauler de Anglesola,
càlcul número 44: lliures, 5 sous, 10.
Ítem, de Christòfol Pontet, tauler de Tàrrega,
càlcul número 45: lliures, 8 sous, 4.

Memoriala dels errors se han trobat
en los llibres de diversos taulers del
General que, per ésser de poques
quantitats, no se’ls ne féu querela
en la vesita sinó que.s remeten los
càlculs als molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors per a què manen
als sobrecullidors ho cobren

Ítem, de Jaume Tassis, tauler de Arbeca, càlcul
número 46: lliures, 13 sous, 5.

Primo de Jaume Major, tauler de Canet del Maresma, càlcul número 3: 10 lliures, sous, 10.

Ítem, de Pere Borrell, tauler de Guissona, càlcul
número 51: 1 lliura, 4 sous.

a. memorial intercalat entre els folis 138v-139r del trienni
1623-1626.

Ítem, de Salvador Fibbla, tauler de Canar, càlcul número 52 y 59: 2 lliures, 9 sous.
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Ítem, de Guillem Maret, tauler del Pont de
Suert, càlcul número 48: 1 lliura, 5 sous, 10.
Ítem, de Pere Altarriba, tauler de Tarragona,
càlcul número 49: 8 lliures, 10 sous, 4.
Ítem, de Gabriel Font, tauler de Alforja, càlcul
número 50: lliures, 12 sous.

[ 1624 ]

[ 1624 ]

Ítem, de Miquel Solà, tauler de Sínia, càlcul número 53: 1 lliura, sous.

cials dels capbreus en quant per si fan, com apar
en lo dietari corrent sots dita jornada.

Ítem, de Pau Mompcó, tauler de Mirabet, càlcul número 54: lliures, 19 sous.

Visita.

Ítem, de Antoni Tresfí, tauler de la Seu de
Urgell, càlcul número 55: 1 lliura, 18 sous, 1.
//
Ítem, de Francesch Marrugat, tauler de Sitjes,
càlcul número 56: 4 lliures, 10 sous.
Ítem, de Joan Pau Falcràs, sobrecullidor de
Cervera, càlcul número 57: 4 lliures, 5 sous, 6.
Ítem, de Hierònym Martí, tauler de Calaf, càlcul número 58: 1 lliura, 18 sous, 5.
Ítem, de Joan del Mont, tauler de Lleyda, càlcul
número 60: lliures, 10 sous.
Ítem, de Joan Francesch Sauleda, tauler de
Vich, càlcul número 61: 1 lliura, sous.
Scrivà major de la vesita del General de Cathalunya, Francesch Jutge, notari públic de Barcelona.
Als 13 de juliola 1624 fonch feta la desliberació
per ses senyories que les presents sentències sien
exequutades conforme lo tenor d’elles.
Als 23 de agost de dit any foren instades al magnífich racional de la present casa, com apar en lo
dietari sots dita jornada.
Als 30 de agost 1624 fonch dita desliberació
notificada al magnífic exactor del General, com
apar en llibre de dietari, sots dita jornada.

Ala reverendo en Christo Padre y amados nuestros los deputados del General de Cathaluña.
El rey.
Diputados, el archiduque Carlos, mi tío, viene a
verme y ha de desembarcar en esse Principado y
aunque su entrada no ha de ser en público, per venir de embozo, desseo que empieçe a experimentar
lo que estimo su persona y gusto con que le aguardo, assí en el agasajo y hospedaje que hallare como
en la comodidad y cortesía de los drechos del General, de que me ha parezido advertiros y significaros, como hago, quan servido quedaré de que no se
le pidan ni lleven a él, ni a sus criados y demás
personas que le acompañan, los drechos del General que devieren, dando por de proprio uso y servicio las cosas que truxeren, sin que a la entrada ni
salida se les haga molestia ni reconozcan las mangas y cofres en que viniere. Encargo y ruego os
acudáis a esto como lo havéis acostumbrado siempre, que por tener por tan proprio como es todo lo
que toca al archiduque lo estimaré en lo que es razón. Dada en Madrid, a XXI de agosto MDCXXIIII. Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius. Vidit Villar, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Navarro
de Anoyta, regens. Vidit don Salvator Fontanet,
regens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens.
Vidit don Ludovicus Blasco. Hieronymus Villanueva, protonotarius.
Rebuda a 31 de agost 1624.

Als 3 de setembre 1624 foren notificades a misser Jaume Martí, advocat fiscal, en quant per si
feyen.
Jhesúsb, Maria.
A 4 del matex foren notificades a misser Joseph
Fontanella, sobrecullidor del General en la part
del levant, en quant per si feyen.
A 5 del matex foren notificades a mossèn
Hierònim de Gàver, donzell, regint lo llibre del
manifest de la Bolla, en quant per si feyen.
Com de dites notificacions conste en lo dietari
corrent sots les dites jornades.
Als 31 de agostb 1624 foren notificades als offia. a continuació ratllat fonch.
b. a continuació ratllat fon.
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En lo fet consultat per los senyors deputats als
assessors del General devall scrits, acerca de una
supplicasió que a 7 del corrent mes de setembre
és estada presentada a ses senyories per part dels
deputats y oÿdors del trienni proppassat, que és
del tenor següent, etcètera, inseratur. Vistas las
sentèncias de la visitac del General proppassada
en dita supplicació mensionades, y lo contengut
a. carta intercalada entre els folis 143v i 144r del trienni
1623-1626.
b. consulta intercalada entre els folis 156v-157r del trienni
1623-1626.
c. a continuació ratllat sia.

en aquelles en les quals se veu ésser estat declarat que.s cobren les quantitats allí specificades.
Vistesa les provisions dels decrets de XXI de dites
sentències fetes que són estades notificades ab
dites sentències a dits senyors deputats, los dits
assessors del General són de vot y parer que
deuen, dits senyors deputats per execució de dites sentències de visita, cobrar les quantitats
condemnades enviant per al primer cap, ço és,
per als dos memorials de la visita abans pròximament passada porters per Cathalunya, yb ha
hont convinga, a executar als condemnats per
les quantitats que quiscú d’ells deu, y per als dos
altres caps que tenen respecte als officials de la
casa que han rebut quantitats que no devien,
deuen dits senyors deputats fer mirar los libres
del regent los comptesc, o racional, allí hont estiga assentat, per a què.ls traguen en límpio,
quins officials són los que han rebut dites quantitats respectivament y quanta quantitat han rebut quiscú, y sabut assò, los faran dits senyors
deputats pagar-ho, retenint lo de les estrenes
que.ls han de donar, o altramentd [...], y avent
fetes les diligències dalt dites per a la cobrança
de dites quantitatse [...] manaran que sef assente
lo que se aurà trobat. Petrus Pla, assessor. Fontanella, assessor.

Votg donat als 14 de nohembre
1624
Jhesúsh, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats si
comforme a constitucions de Catalunya lo vicecanceller del Consell Supremo de Aragó ha y
deu ésser natural de la Corona de Aragó y domiciliat en aquella, los assessors y advocat fiscal
del General y doctors aplicats devall scrits són
de vot y parer que ha de ser de la Corona y no
pot ésser nomenat de altres regnes y nació,
comforme ho disposa expressament la constitució 4 que comença «Primerament», del títol
«De offici de canceller, vice-canceller» etcètera,
ab aquestes paraules formals hajan e sien tinguts
provehir dels dits officis, ço és, del canceller en
alguna notable persona ecclesiàstica, graduada
en dret canònic o civil, e del offici de vici-cancea. vistes...deputats interlineat al marge esquerre.
b. y interlineat.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació una línea ratllada.
e. a continuació quatre línees ratllades.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. anotació al dors.
h. document intercalat entre els folis 159v-160r del trienni
1623-1626.
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ller a altre persona seglar, doctor o jurista, solemnes experts en los furts, constitucions e altres lleys dels regnes e terres del dit senyor rey,
nadius, naturals e domiciliats realment y de fet
ab veritat y sens dispensació dels regnes de Aragó o de València o del principat de Catalunya o
del regne de Mallorca, e noa en altres, la qual
constitució és de la sereníssima reyna dona Maria, consort y lloctinent general del sereníssim
rey de Aragó Alfons Quart, en la Cort de Barcelona celebrada en lo any 1422.
Y no.s pot dir que aquest vici-canceller de què
parla dita constitució no sia lo vici-canceller del
Consell Supremo, ni.s pugue entèndrer de
aquell, sinó de un vice-canceller que y avia en
temps passat en Cathalunya, qui presidia en la
Audiència y ere del Consell de Catalunya, del
qual parlen moltes altres constitucions, axí del
mateix títol com altres, màxime que en lo temps
de dita constitució no estava encara erigit dit
Consell Supremo, ni se erigí ni formà fins al
temps del sereníssim rey don Fernando.
Perquè se respon que ans bé dita constitució
denotab clarament parlar de un vici-canceller
comú a tots los regnes, per voler, com vol, per
qualitat en qui ha de tenir y exercirc aqueix càrrech que sia expert en los furs, constitucions e
altres lleys de tot lod // regne, lo que no ere necessari per al vici-canceller de tot lo principat de
Catalunya, que aqueix, clar està, no té necessitat
de saber los furs y lleys de Aragó y València, pus
no ha de tractar negocis de aquells regnes sinó
que li basta ésser expert y pràctich en les constitucions de Catalunya. Y axí se veu clarament
que parla dita constitució de un vice-canceller
comú a tots los regnes, que com a tal à de tractar coses comunes de tots ells, qual és lo vicicanceller del Concell Supremo de Aragó, que
altrament frustrà se foren posades aquelles paraules, que sie expert en los furts, etcètera, lo
que no se ha de crèurer ni pensar de unes constitucions que.s fan y solen fer ab tanta maduresa, com és notorie.
Y ésf necessari y forços que dit vici-canceller y
encara los regents de aquell Supremo Concell
sien tots de la Corona perquè és estat instituït
per a tractar en ell cosas axí de justícia en certs
casos com de gràcia comunes a tota la Corona,
com és notori, y.s prova expressament per la
constitució única del títol «De Audiència del
príncep», allí van les causes de apel·lació de
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació ratllat altra.
a continuació unes lletres ratllades.
a continuació ratllat dit.
els fulls d’aquest document foren enquadernats capgirats.
a continuació 6 línees ratllades.
a continuació unes paraules ratllades.
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València y de las islas y las de apel·lació de la visita dels officials reals de Catalunya, com ho disposa lo capítol 5 de les Corts de 1599, lo que
no.s poria fer sinóa eren tots los sobredits de la
Corona per tenir tots los regnes de la Corona y
membres de aquella ses lleys particulars ab què
està disposat que no puguen conèxer de causes
llurs persones que no sien naturals, y en particular en Catalunya és tot lo títol que tots los officials en Catalunya y Mallorca sien catalans, y no
sols han de tenir la dita naturalesa los que han
de conèxer en Catalunya de causes de catalans
però encara an de judicar comforme les lleys de
la terra per lo usatge 2, del títol «De celebrar
Corts» y per la constitució 2, del títol «De offici
de canceller» y an de jurar de observar aquelles
en lo introït de sos officis, com ho disposa la
constitució// 9 que comensa «Com la potíssima», títol «De observar constitucions», lo que
no se’ls observaria als poblats en la Corona si lo
Concell Supremo, ha hont se han de tractarb de
coses y causes llurs, se formasen de persones forasteres que fossen de diferent regne y nació per
aver-hi en aquells, segons les lleys particulars de
cada terra, total incapacitat en los forasters.

la disposició de dita constitucióa, per ço, que sa
majestat de necessitat à hagut deb erigir en Castella, ha hont té sa cort, lo dit Concellc Supremo
de Aragó, per a fer justícia sobre les causes y negocis de la Corona, y axí en dita ereció agué de
servar les lleys de les províncias de la Corona. Y
perquè la decisió de dites causes ni se és alterada
en res ni per res, per tractar-se dites causes fora
de la Corona, com en virtut de les lleys de dita
Corona se// hajan de tractar a hont se trobarà
sa magestat.

Per hont ab justíssima causa, quant se erigí dit
Concell Supremo de la Corona de Aragó, vehentc que avia de tractar de coses de la Corona
se firmà de un vici-canceller que presidís, de uns
regentsd y advocat fiscal que fossen de la Corona, com són estats sempres fins vuy des de dita
erecció, que passa de més de cent anys, sens que
may hi haja hagut alteració ni recusació y a estos
vici-canceller, regents y advocat fiscal los fan jurar en lo ingrés de sos officis de observar les lleys
de terra, com als matexos que an de administrar
justícia en Catalunya.

Molte il·lustres senyors.

La qual observància, subseguida de tants anys y
comensada ja en lo principi de la erecció de
aquest Concell Supremo, ha llevat tota dificultat que lo negoci podia tenir y ha donat intelligència a la constitució 4 del títol «De offici de
canceller», al principi referida, que aquella se
entenga y haja de entèndrer del vici-canceller
que vuy presidex y sempre ha presidit en lo
Concell Supremo de Aragó.

Petrus Pla, assessor. Cancer, consulens. Joannes.
Ximenis, consulens. Anglasell, consulens. Marti,
fisci Generalis advocatus. Fontanella, assessor.
Aymerich, consulens. Xammar, consulens. Rubi,
consulens.
Dietari. A.

Votd de assessors donat a 24 de
setembre 1624
En la sentència de la visita proppassada, feta y
promulgada sobre la querela de número 9, són
estats condemnats los deputats y oÿdors de
comptes del trienni proppassat a fer diligèncias,
dins de un any, e instar per tots los modos que
de dret se puguen per a què se cobren las quantitats dels dos memorials de la visita abans pròximament passada, que allí estan specificats.
Ítem, ab la sentència proferida sobre la querela
de número 47 són estats condemnats los matexos deputats y oÿdors del trienni proppassat en
aver de fer diligèncias dins de un any per a què
los officials del General restituhesquen las dietas
y selaris a ells donats per fer regonexenses de
botigues y de fraus dins la present ciutat.

De hon resulta que encara que en temps de la
dalt dita constitució 4, del títol «De offici de
canceller»e, no estigués erigit encara lo Concell
Supremo de Aragó, no per ço, dexà de ser comprès lo vici-canceller quef en aquell presidex en

Finalment, ab la sentència proferida sobre la
querela de número 62 són estats condemnats
los matexos deputats y oÿdors del trienni proppassat en aver de fer diligèncias per a què dins
sis mesos los officials que reberen las 26 lliures,
8 sous, de què allí se tractà, restituhesquen
aquellas conforme a vostres senyories és notori
per la còpia que, per part dels visitadors, los és
estada presentada y lliurada, las quals diligèncias

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a. a continuació ratllat y tots los demés de dit.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat de Aragó.
d. anotació al dors.
e. document intercalat entre els folis 169v-170r del trienni
1623-1626.

a continuació una paraula ratllada.
a continuació unes lletres ratllades.
vehent...corona interlineat al marge esquerre.
regent escrit damunt de assessors.
a continuació unes paraules ratllades.
a continuació ratllat pre.
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no poden fer altrament dits òlim deputats y oÿdors que supplicant a vostres senyories sien servits manar, ab tot effecte, que.s cobren ditas
quantitats que com ells són fora ja dels càrrechs,
no tenen poder per a fer-ho, per ço, a vostres
senyories suppliquen dits òlim deputats y oÿdors sien servits manar, ab tot effecte, que ditas
quantitats sien cobradas y ditas sentèncias de visita executadas, y per a què en tot temps conste
de sas diligèncias manar al scrivà major que de la
presentació de la present supplicació ne lleve
acte per observança del capítol 59 de las Corts
de 1599, y.ls ne done còpia authèntica.
Lo offfici, et cetera, et licet, et cetera. Altissimus,
et cetera, Planti.
Oblata die VII septembris MDCXXIIII, in concistorio, et cetera. Et domini deputati in quibus dominis auditoribus computorum commiserunt predicta magnifici assessoribus Generalis Catalonie,
qui super supplicationis debite provideant et justiciam ministrent. Pro scriba majore Generalis
Catalonie, Jacobus Ferrer et Orriol, notarius, ex
licencia [...].

A.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, die
vero vigesima quarta, mensis decembris intitulata, presente et ad hoc vocato ac eciam requisito
me, Petro Gili, apostolica et regia auctoritatibus
notario publico, cive civitatis Urgellensis scribaque Deputacionis localis Generalis in dicta civitate et eius collecta, infrascripto, et presentibus
eciam Ludovico Atonda et Antonio Petich de
Cruzat, familiaribus multum illustris et reverendissimi domini domni Urgellensis episcopi,
pro testibus ad hoc vocatis et assumptis honorabilis
Joannes Vives, fisci procurator curia Generalis
dicte Deputacionis localis civitati Urgellensis et
eius collecta, constitutus personaliter ante presenciam et conspectum admodum illustris et reverendissimi domini don fratris Ludovici Diez de
Aux Armendariz, Dei et Sancta Sedis apostolica
gracia episcopi Urgellensis, in palacio episcopali
dicte civitatis Urgellensis personaliter existentis
et reperti, obtulit et presentavit eidem et per me,
dictum notarium et scribam, legi et offerri ac
presentari, petit et requisivit quandam in scriptis
papiri protestacionis, requisicionis et alia inde
continentis scedulam tenori sequentis: A notícia
dels molt il·lustres senyors diputats del General
de Cathalunya ha vingut que vostra senyoria
voldrà provehir un canonicat de la sancta iglésia
a. requeriment intercalat entre els folis 179v-180r del trienni
1623-1626.
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de Urgell, que vaca per mort del reverent Jaume Moreig, en persona del doctor Pardo de nació navarro. E com per generals constitucions
de aquest Principat, col·locades particularment
sots títol «Que los estrangers no puguen obtenir beneficis, ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya», y axí per consegüent, dit doctor Pardo
no pugue ser provehit en dit canonicat, ni obtenir altres beneficis en aquest principat de Cathalunya y sos comptats, per ser estranger y no natural d’esta província, y tinguen per molt cert
dits diputats que tenint vostra senyoria notícia
del que dites generals constitucions disposen
per ningun camí voldria la violació de aquelles,
ans bé com a prelat y persona que, per sa dignitat, quant lo cas vingués hauria de entrevenir en
les Corts Generals a hont dites constitucions se
fan, procurarà la observança de dites leys; per ço
y altrament, ab les presents representen a vostra
senyoria la contrafacció y violació que dites
constitucions patirien si.s fes semblant provisió
de dit canonicat y altres beneficis en persona de
dit doctor Pardo; y en quant menester sie requerexen que de ninguna manera fassa vostra
senyoria dita provisió de canonicat, ni altres beneficis, en la present ocasió ni en les demés que
se offeriran, sinó en persona natural verament
sens fricció ni dispensasió alguna // del present
principat de Cathalunya y sos comptats. Altrament protesten del rompiment de dites constitucions y de les penes en què incorren los que
no les observen conforme tenen obligació y que
per tots los camins que de dret los serà permès
procuraran la esmena y reparo de dita contrafacció fins ha conseguir, com és just, la observança
d’elles y de tot lo prejudici que per dita ocasió
podrà patir lo present Principat. Et de cunctis licitis et premissis requirens, et cetera, qua quidem
scedula dicto domino Urgellensis episcopo sic ut
pramittitur oblata et presentata illico cum ego,
dictus notarius, eam legere vellem dictus dominus episcopus verbo respondendo dixit quod habebat eam pro lecta, presentata et intellecta et quod
daretur sibi copia eiusdem papiri scedula, retinenti sibi terminum juris ad respondendum qua
quidem copia fuit statim illi tradita et liberata
cum jam ad tradendum pacata esset per me, dictum notarium et scribam, adveniente vero die jovis intitulata vigesima sexta mensis decembris,
anno a Nativitate Domini millesimo sexagesimo
vigesimo quinto, presentibus pro testibus supra
dictis Ludovico Atonda et Antonio Petich de
Cruzat, ad hec vocatis et assumptis dictus admodum illustris reverendissimus dominus don frater
Ludovicus Diez de Aux Armendariz, episcopus
Urgellensis, constitutus personaliter coram me,
dicto Petro Gili, notario et scribaa infracripto, in
palacio episcopali civitatis Urgellensis personalia. a continuació una paraula ratllada.
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ter existente et reperto, respondendo supradicta
requisicionis et protestacionis scedula, tradidit et
liberavit dicto et infrascripto notario et scriba
quandam in scriptis papiri respondendo scedulam quam inseri petit et requisivit in calce suprascripta requisicionis et sine ea instrumentum
non claudi nec partidari alius protestatus fuit de
cunctis licitis, tenor vero dicta responsiones scedula sic se habet: Satizfaziendo y respondiendo fra
Luys Diez Aux Armendáriz, obispo de Urgell, a
la requesta que se le ha intimado por parte de los
muy illustres señores diputados del General de
Cathalunya dize que está presto y aparejado
cumplir y guardar todas las constituciones deste
Principado que estan en observancia, y no son
contra la immunidad eclesiástica, ni contra los
sagrados cánones, constituciones apostólicas y decretos del Santo Concilio de Trento, y como las que
se contienen debajo del título «Que.ls estrangers
no puguen obtenir beneficis ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya» no estén en observancia
particularmente en este obispado de Urgell a
donde // el dicho obispo y sus predecessores han estado y estan en costumbre y possessión pacífica, y
con sciencia y tolerancia de los diputados y naturales de Cathalunya, de proveer los canonicatos y
los demás beneficios con cura y sin ella de la diócesi libremente en las personas estrangeras que les
ha parecido convenir, specialmente en las de los
otros reynos de la Corona de Aragón, que propriamente no pueden ni deven llamarse estrangeras deste Principado, y sean contra la libertad
ecclesiástica y sagrados cánones y no estén aprobadas y confirmadas por la sede apostólica, debaxo
de cuyo beneplácito fueron hechas, como consta
por algunas de las dichas constituciones, por no
poder tener de otra manera valor ni fuerça, ni
deverse observar ni guardar, no halla razón ni
causa el dicho obispo para que deva abstenerse en
la ocasión presente, si viere que conviene para el
servicio de Dios y bien de su iglesia, proveer en la
persona del doctor Pedro Pardo de nación aragonés, nacido y criado en el reyno de Aragón, y de
padres y abuelos aragoneses, el canonicato que ha
vacado en su cathedral por muerte del doctor
Jaume Moreig, por concurrir en él todos los requisitos necessarios, según derecho y statutos y costumbres loables de la dicha cathedral, y assí siendo
menester requiere el dicho obispo una, dos y tres
vezes y las demás que de derecho fueren necessarias
a los dichos senyores diputados, no le perturben la
possessión en que está, antes bien conserven y manutengan en ella y se aparten de los procedimientos actos y requestas que han hecho hasta aora,
para perturbársela contraveniendo a la libertad
ecclesiástica, pues assí procede de justicia, donde
no protesta de pedirla y seguirla ante quien y
como de derecho le convenga, y haze de su authoridad y officio lo que le fuere lícito para continuar
en su possessión y defenderla y de todos los danyos,
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gastos y menoscabos que por ello se sobrevinieren.
Et de cunctis aliis licitis et permissis requirens notarium et cetera, de quibus omnibus et singulis sicut pramittitur actis dictis gestis et secutis dictus
Joannes Vives, fisci procurator praedictus, verbo
petiit et requisivit instrumentum publicum confici sibique et aliis quibus interset fieri, dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium et scriba, qua fuerunt acta in dicta
civitate Urgellensis sub annis, diebus, mense et
loco respective pradictis, presente me, dicto // et
infrascripto notario et scriba, et presentibus
eciam testibus supradictis pramissa respective vocatis et specialiter assumptis atque rogatis ut superius continetur.
Sig+num meum Petri Gili, apostolica et regia
auctoritatibus notarii publici, civis civitatis Urgellensis, et scriba Deputacionis localis Generalis
dicta civitatis et eius collecta, qui premissa in
quibus una cum pranominatis testibus presens
interfui per alium scribi feci, et cum rasa et
emendato in linea sexta et septima prime pagina,
primi folei, ubi legi «reverendissimi», rogatus et
requisitus clausi, et cetera.

E.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, die
vero vigesima quarta mensis decembris intitulata, presente et ad hoc vocato ac eciam requisito
me, Petro Gili, apostolica et regia auctoritatibus
notario publico, cive civitatis Urgellensis et scriba
Deputacionis localis Generalis in dicta civitate et
eius collecta, infrascripto, et presentibus eciam
Stephano Tarrada, agricola civitatis Urgellensis,
et Raphaele Canals, alias Marquet, agricola loci
Plani Sancti Tirsi, Urgellensis diocesis, pro testibus ad hoc vocatis et assumptis reverendus dominus Michael Colls, presbiter, sacra theologia doctor, rector parochialis ecclesie Sancti Michaelis,
site juxta claustra Sedis Urgellensis, locumtenens
domini deputati localis Generalis dicte civitatis
Urgellensis et eius collecta, agens hac ex ordine
speciali moltum illustrium dominorum deputatorum Generalis Cathalonie sibi dato cum litteris patentibus in debita forma expeditis, datis
Barchinone die vigesima, pradictorum mensis et
anni, constitutus personaliter ante presenciam et
conspectum illustrum et admodum reverendissimum dominoum Benedicti Ros, decani, Jacobi
Mainer, sacriste, Joannes Agusti, archidiaconi
Ceritanie, don Ludovico de Çabatei, precentoris,
Francisci Vilarrubia, Sebastiani Capella, Jacobi
Masforner, Francisci Oriola et don Josephi Soler,
a. requeriment intercalat entre els folis 176v-177r del trienni
1623-1626.

omnium prelatorum et canonicorum ecclesia cathedralis Urgellensis, ad effectum infrascriptum
in claustris Sedis Urgellenis, post vesperas, capitulariter convocatorum et congregatorum, obtulit
et presentavit eisdem et per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, legi offerri ac presentari publice, petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri protestacionis, requisicionis et alia
in se continentur scedulam tenoris sequentis: A
notícia dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya a pervingut que lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell
voldria proveir un canonicat d’esta sancta iglésia
de la Seu de Urgell, que vaca per mort del reverent Jaume Moreig, en persona del doctor Pardo de nació navarro, lo que sab vostra senyoria
molt bé ésser contra les generals constitucions
de Cathalunya y assenyaladament les que estan
scituades debaix del títol «Que los estrangers no
puguen tenir benefficis ni officis ecclesiàstichs
en Cathalunya», les quals deu vostra senyoria al
ungla observar; per ço y altrament ab los presents scrits, notifican a vostra senyoria los dits
senyors deputats dites coses, y ena quant menester sia requerexen que en tot cas que succehesca que // dit molt il·lustre y reverendíssim
bisbe de Urgell proveesca dit canonicat o altre
beneffici ecclesiàstich al dit doctor Pardo o a altre persona estrangera lo dit canonicat o altre
beneffici ecclesiàstich, vostra senyoria no li done
en ninguna manera possessió de dit canonicat, o
benefficis ecclesiàstichs. Altrament protestan
contra vostra senyoria de la contrafacció de dites generals constitucions y de les penes contra
dels contrafaents de les generals constitucions
de Cathalunya per elles imposades, certificant a
vostra senyoria que per tots camins que de dret
poran o procuraran lo reparo de semblant agravi y prejudici que.s faria al present Principat. Requirens qua quidem papiri scedula necnon dictis
et prachalendatis patentibus litteris, dominorum
deputatorum Generalis Cathalonie dictis dominis de Capitulo oblatis et presentatis, ac de verbo
ad verbum lectis et publicatis illico dicti domini
de Capitulo, per organum dicti domini decani
presidentis in Capitulo verbo repondens, dixerunt
quod tradatur eisdem copia dictis requisicionis
seu protestacionis scedula retinendo eisdem tempus juris ad respondens, que quidem copia fuit
statim illi tradita et liberata in manibus dicti
domini decani per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam, cum jam ad tradendum
parata fuisset et haberetur in promptu deinde
vero adveniente die Nativitatis Domini Nostri
Jesuchristi anni millesimi sexcentesimi vigesimi
quinti, intitulata vigesima quinta praedicti
mensis decembris, presentibus pro testibus reverendis Francisco Jopi et Jacobo Salamo, presbiteris

in ecclesia cathedralis Urgellensis beneficiatis, ad
hoc vocatis et assumptis, illustris et admodum reverendus dominus Benedictus Ros, decanus et canonicus Urgellensis, nomine supradicti illustris
et multum reverendi Capituli ecclesie cathedralis
Urgellensis constitutus personaliter, coram me,
Petro Gili, notario et scriba pra et infrascripto,
ante domum meam, solita habitacionis sita in
vico platea dicte civitatis Urgellensis, personaliter reperto, tradidit et liberavit mihi quadam in
scriptis papiri responsionis scedulam quam in seu
petiit in calce supradicte requisicionis et protestacionis et sine ea instrumentum non claudi, nec liberari aliis protestatus fuit de cunctis licitis et
permissis tenor vero dicte responsione // publica
consimilia instrumenta, que fuerunt acta in civitate Urgellensis die, mense, anno et loco presentis, presente me, dicto et infrascripto notario, et
testibus ante dictis ad premissa respective voccatis
specialiter et assumptis ut superius continetur.
Sig+num meum Pauli Mir, auctoritate regia notarii publici civis civitatis Urgelli, qui premissa
in quibus unacum prenominatis testibus, presens
interfui, propria manu scripsi rogatus et requisitus clausi die XXVII, mensis decembris, anno a
Nativitate Domini MDCXXV.

J.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, die
vero vigesima quarta, mensis decembris intitulata, presente et ad hec voccato me, Paulo Mir, auctoritate regia notario publico cive civitatis Urgelli, infrascripto, et presentibus eciam Raymundo
Giberga et Montserrato Quer, agricolii loci de
Arduix, parrochie de Argelell, diocesi Urgellensis, pro testibus ad hec voccatis specialiter et assumptis reverendus Michael Colls, sacre theologie
doctor, presbiter et rector parrochialis ecclesie
Sancti Michaelis civitatis Urgellensis, locumtenens deputati localis civitatis et collecte Urgellensis, uti habens commissionem expressa ad infrascripta per multum illustres dominos deputatos
Generalis Cathalonie, Barchinone residentes, ad
eundem transmissam prout de dicta comissione
large constat quibusdam patentibus litteribus a
concistorio dicti Generalis emanatis et in debita
forma expeditis, quarum datta fuit die vigesima,
currentis mensis decembris, dicto nomine constitutus personaliter coram et ante presenciam
magnifici Petri Gili, notarii scribaque et secretariis multum illustrissimi et reverendissimi domini Urgellensis episcopi et eius curie ecclesiastice ac
eciam scribe negociorum illustris Capituli Urgea. requeriment intercalat entre els folis 176v-177r del trienni
1623-1626.

a. a continuació una paraula ratllada.
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llensis, intus domum dicti reverendi Michaelis
Colls, quam fovet civitate Urgelli in vico dicto de
Santa Maria personaliter repertis et adimentis
eidem obtulit et presentavit seu per me, dictum
infrascriptum notarium, presentari ac legi publice fecit, petiit et requisivit quandam in scriptis
papirii requisicioni scedula tenoris sequentis: Bé
sab vostra mercè, ignorar no pot vostra mercè,
mossèn Pere Gili, notari de la Seu de Urgell,
que per constitucions generals de Cathalunya
està prohibit als estrangers, qui no són naturals
de aquest Principat i comptats, tenir officii ecclesiàstichs del dit principat de Cathalunya y sos
comptats, que.stà prohibit així mateix per dites
constitucions a tots los notaris rèbrer y llevar
acte de nengunes provisions, no obstant qualsevol exempció tingue, ni de qualsevol auctoritat
que sie, fetes extra regnum, e posessions de algunes dignitats o beneficis // de qualsevol religió sien instituïts en Cathalunya en favor de
qualsevol persona que no sie natural català, nat
en Cathalunya. E com aja vingut a notícia dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya que lo reverendíssim bisbe de Urgell volrie provehir canonge de la santa iglésia
de Urgell lo doctor Pere Pardo, natural del regne de Navarra, per mort del canonge Jaume
Moreig; per ço y altrament, ab les presents interpel·len hi.l requeixen que, per observansa de
dites constitucions, no presente ni lleve actes de
dita presentació o provisió de dit canonicat en
persona de dit doctor Pardo ni de altres beneficis. Altrament, protestan contra vostra mercè de
les penes contengudes en dites generals constitucions, y en particular de la constitució nou,
sots títol «Que los estrangers», per les quals exhigiran de vostra mercè y de sos béns y de tots
los danys y dampnatjes que si en dita ocasió patirà y inpportarà lo present Principat, et de cunctis licitus et permissis requirens, vos notari et que
quidem requisicionis scedula sicut predicitur
oblata et presentata de verbo ad verbum eiusdem
lecta illius dictus Petrus Gili, notarius et scriba
predictis, verbo respondendo dixit sequencia: Que
ell de ninguna manera entrevindrà en rèbrer
acte o actes de la col·lació ni posessió del dit canonicat en favor del doctor Pere Pardo, ni de altre que no sie nat en lo present principat de
Cathalunya, y no sols de dit canonicat, però ni
de altres qualsevols dignitats o beneficis eclesiàstichs d’esta província y Principat, ans bé,
està prompte y apparellat en observar ad unguem les constitucions y lleys de la pàtria, com a
fill de aquella. De quibus omnibus et singulis sicut predictur dictis actis, gestis et secutis dictus
reverendus Michael Coll, locumtenens deputati
localii fisci, dicto nomine publicum petiit instrumentum confici et sibi vel aliis cuia intersit dari
et tradi unicum et plura publicum seu // scedula
sic se habet. Responent lo il·lustre y molt reve1418

rent Capítol y canonges de la sancta iglésia de
Urgell a la scriptura a dit Capítol presentada per
part dels molt il·lustres senyors diputats del General de Cathalunya que comensa «A notícia»,
etcètera, y acaba «requirens», etcètera, diu que
fins al dia de vuy no té notícia que lo reverendíssim senyor bisbe de Urgell aja feta col·lació ni
presentació del canonicat, o resulta de aquell,
que per mort del doctor Jaume Moreig, quòndam, li toca provehir per ser mort en mes ordinari, però que sempre y quant dit reverendíssim bisbe presentàs o fes col·lació de dit
canonicat en persona del doctor Pardo, sent de
nació navarro, com diu dita scriptura, o altrament no ser cathalà, que per quant dita provisió
seria contra constitucions generals de Cathalunya y molt prejudicial al present Principat, dit
Capítol no la acceptarà ni donarà possessió en
manera alguna a dit doctor Pardo, ans bé entén
observar y se offereix prompte en fer observar
la disposició de dites constitucions y sempre
que dit senyor bisbe fassa tal provisió se offereix
avisar a dits senyors diputats perquè iscan a la
deffensa de dites constitucions davant sa Sanctedat y hont sia menester, a gastos del General,
emperò conforme dites constitucions los obliguen als quals nunc pro tunc, en quant sia menester, requerexen fassen observar aquelles com
a cosa molt necessària per lo bé públich y particular de la nació cathalana, reprotestantin secus
agendis, y en cas de renitència de tot lo lícit y
permès y del disposat per dites constitucions,
requerint al notari que la present resposta continue al peu de dita scriptura y sens ella no clogue acte.
De quibus omnibus et singulis sicut praemittitur
actis dictis gestis et secutis dictus doctor Michael
Colls, dicto nomine, verbo instrumentum publicum confici petiit sibique et aliis quibus intersit
dari, liberari et tradi per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, quae fuerunt acta
in civitate Urgelli sub annis, diebus, mense et locis respective predictis, presente me, dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus eciam
// testibus supradictis ad praemissa respective vocatis et specialiter assumptis atque rogatis ut superius continetur.
Sig+num meum Petri Gili, apostolica et regia
auctoritatibus notarii publici civis civitatis Urgellensis et scriba Deputacionis localis Generalis
dicte civitatis et eius collecte, qui premissa in quibus una cum prenominatis testibus presens interfui per alium scribi feci et rogatus ac requisitus
clausi.

O.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, die
vero vigesima quarta, mensis decembris intitulata, presente et ad hec vocato ac eciam requisito
me, Petro Gili, apostolica et regia auctoritatibus
notario publico cive civitatis Urgellensis et scriba
Deputacionis localis Generalis in dicta civitate et
eius collecta insfrascripto, et presentibus eciam
Hyacinto Montaner, clerico ville Popule de Segur, Urgellensis diocesis, et Petro Ribo, paratore
lane civitatis predicte Urgellensis, pro testibus ad
hec vocatis et assumptis, reverendus domino Michael Colls, presbitero, sacre theologie doctor, rector parrochialis ecclesie Sancti Michaelis site juxta claustra Sedis Urgellensis, locumtenens
domini deputati localis Generalis dicte civitatis
et eius collecte, agens hec ex ordine speciali multum illustrum dominorum deputatorum Generalis Cathalonie, Barchinone residencium, sibi
dato cum literis patentibus in debita forma expeditis, datis Barchinone die vigesima predictum
mensis et anni, constitutis personaliter ante presenciam et conspectum Joannis Onofri Steva, Petri Marques, Cipriani Jopi, Pauli Mir et Petri
Broca, omnium notariorum publicorum civitatis
predicta Urgellensis, intus scribania dicti Marques, sitam in vico platee eiusdem civitatis, personaliter existentium et repertorum, obtulit et
presentavit eisdem et per me, dictum et infrascriptum notarium et scriban, legi et offerri publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisicionis et alia in se continentur scedulam
tenoris sequentis: Bé saben y ignorar no poden
vostres mercès que, per constitucions generals
de Cathalunya, està prohibit als estrangers que
no són naturals de aquest Principat y comptats
tenir officis ecclesiàstichs del dit principat de
Cathalunya y sos comptats, y que està prohibit,
axí matex per dites constitucions, a tots los notaris rèbrer o llevar acte de ningunes provisions
no obstant qualsevol exempció tinguen, ni de
qualsevol auctoritat que sien, fets extra regnum,
de possessions de algunes dignitats o benefficis
de qualsevol religió sien, intituïts en Cathalunya, en favor de qualsevol persona que no sie
natural cathalà, nat en Cathalunya. E com haje
vingut a notícia dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya que lo reverendíssim bisbe de Urgell voldrie provehir canonge de la santa iglésia de Urgell lo senyor
Pere Pardo, natural del regne de Navarra, per
mort del canonge Jaume Moreig, per so y altrament, ab les presents interpel·len y.ls requerexen que, per observança de dites constitucions,
no presenten ni lleven actes alguns de dita presentació o provisió de dit canonicat en persona

de dit doctor Pardo, ni de altres benefficis. Altrament protesten contra vostres mercès de les
penes contengudes en dites constitucions y en
particular de la constitució novena, sots títol
«Que los estrangers», etcètera, les quals exigiran de vostres mercès y de quiscú de ells, y de
los béns y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat, et de cunctis licitis et permissis requirens vos notarium et cetera. Deinde vero dicto et
eodem die vigesima quarta decembris, anni presenti millesimi sexcentesimi vigesimi quarti,//
presente et ad hoc vocato me, dicto Petro Gili, notario et scriba supradicto, et presentibus eciam
dicto Hyacinto Montaner et Onofrio Matali, sutore ville Castri Civitatis, Urgellensis diocesis,
dictus doctor Coll, nomine quo supra constitutus
personaliter ante presenciam et conspetium Jacobi Boquet et Josephi Piquer, notariorum pubblicorum dicte civitatis Urgellensis, intus scribaniam
dicti Roquet, sitam in vico majori civis Urgellensis, repertorem obtulit, presentavit eisdem et per
me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, legi et offerti publice petiit et requisivit
preinsertam papiri requisicionis et protestacionis
scedula qua, de verbo ad verbum, eisdem Boquet
et Piquer lecta et publicata [illivo] dictus Boquet
petiit copiam sibi dari et retinuit sibi terminum
constitucionis ad respondendum quae copia dicto
die fuit sibi tradita et liberata. De quibus omnibus et singulis sicut praemittitur actie dictis gestis
et secutis dictus doctor Colls, dicto nomine, verbo
petiit et requisivit instrumentum publicus confisci sibique et aliis quibus intersit dari, liberari et
tradi per me, dictum et infrascriptum notarium
et scribam, quae fuerunt acta in dicta civitatis
Urgellensis, anno, die, mense et locis respective
presentis, presente me dicto et infrascripto notario
et scriba, et presentibus eciam testibus supradictis
ad permissa respective vocatis et specialiter assumptis et superius continentur.

a. requeriment intercalat entre els folis 179v-180r del trienni
1623-1626.

a. vot intercalat entre els folis 185v-186r del trienni 16231626.
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Sig+num meum, Petri Gili, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici civis civitatis Urgellenis scribaque Deputacionis localis Generalis dicte civitatis et eius collecta, qui permissa in quibus
unacum praenominatis testibus presens interfuit
propria manu scripsi et rogatus ac requisitus clausi.

Jhesúsa, Maria.
En lo fet per los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, als assessors infrascrits, per dit respecte creats y jurats per impediment dels magnífichs as-

[ 1624 ]
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de Ordinacions que feren dits visitadors. Vista
la sentència en la última visita proferida que comensa en lo agost de 1623, en quant a la querela feta a instància del procurador fiscal de aquella contra dels senyors diputats y oÿdors del
trienni precedent, per haver pagat a Hierònym
de Gàver sinch anyades del que pretenia se ly
devia per sos treballs per rahó de galeres. Vistos
diversos capítols de Cort antichs y diverses
Corts y senyaladament del nou redrés de les
Corts del any 1599. Vistes y considerades les dites y altres coses al·legades y representades, respectivament, axí per part del doctor misser Pere
Segura, com ha advocat fiscal també elegit y jurat per los molt il·lustres // senyors diputats y
oÿdors en dit negoci, per impediment del magnífich advocat fiscal ordinari del General de
Cathalunya, com per part dels dits officials, y
oÿts plenament lo dit magnífich advocat fiscal y
los dits officials y advocats seus en tot lo que
respectivament han representat y al·legat, són
de vot y parer, ab intervensió del magnífich advocat fiscal, que segueix:

sessors ordinaris, consultat acerca de la pretensió que tenen los officials de la casa de la Diputació y de General y Bolla de la present ciutat
que se són occupats en los anys passats en diversos exercicis y ministeris per rahó y respecte axí
de la exacció dels nous drets imposats per la última Cort General del any 1599, per la erecció
de les galeres de Cathalunya y per lo manteniment y conservació de aquelles, per rahó de
moltas occupacions y diversos treballs que respectivament han tingut y tenen per respecte de
dites galeres y dels officials y provisions de
aquelles, és a ssaber, pretenent dits officials que
a occasió de dites galeres y drets se’ls han acumulat nous molt excessius y extraordinaris treballs, a més dels que abans los incumbien per
rahó de sos officis, que per so se’ls deuen pagar
y satisfer los dits treballs per ells presos, segons
que s’és acostumat pagar y satisfer després ensà
de la erecció de dites galeres y exacció dels drets
de aquellas conforme lo més o manco que en
quiscun de dits anys passats se han offert. Vistes
moltes y diverses deliberacions de pagues fetes
per lo consistori dels senyors diputats a dits officials per rahó de dits treballs extraordinaris des
del any 1602 fins ara. Vistes diverses certifficatòries fetes per lo racional de la present casa
de la Deputació ab las quals consta que officials
forans del General de Cathalunya, per rahó de
la exacció de dits drets de galeres, són estats pagats y satisfets de sos treballs extraordinaris de
dita exacció. Vista la sentència // de visita feta
per los senyors visitadors extrets a 2 de agost del
any 1611 en la querela proposada contra los
senyors diputats y oÿdors que foren en lo trienni precedent, havent-se pretès contrafacció del
capítol 97 y final del nou redrés de les últimes
Corts, per haver crescut de salari al offici de ajudant de racional de la casa de la Deputació, doscentes lliures quiscun any. Vista la querela feta
per lo procurador fiscal de la visita que comensa
en lo any 1620, y la sentència en dita visita donada per occasió de haver los diputats y oÿdors
del trienni tunc precedent manat donar y pagar
a moltes y diverses persones, axí officials del General com altres, moltes quantitats de pecúnies
al títol de remuneració y satisfacció de treballs
extraordinaris presos per las galeres y altres. Vista una suplicació que aprés de la propdita sentència fou donada en dita visita per part de
molts officials als 22 de juny 1621, opposant en
ella diverses excepcions de nul·litat y altres //
182v // contra dites querela y sentència, y a affecte de impedir la exequució de aquella. Vist lo
vot fet aa... de octubre 1621 per molts magnífichs doctors del Real Consell, anomenats per lo
concistori dels senyors diputats y de dita visita,
acerca de diversos fets de dita visita, y del llibre

Attès, encara que per lo capítol 9 del redrés de
les Corts 1585 estiga disposat que no.s puga
donar remuneració alguna ni satisfacció de treballs, ni cosa alguna, y demés dels salaris ordinaris baix ningun pretextu ni spècie de treballs,
com llargament en dit capítol se conté, y per lo
capítol 97 del redrés de les últimes Corts de
1599, estiga disposat que los diputats y oÿdors
de leshores en avant no puguen fer ni crear officis nous ni augmentar salaris alguns, com més
llargament en dit capítol se conté; y encara que
en la dalt mencionada sentència de visita proferida per los visitadors de la visita que comensa
en lo any 1620 estiga declarat y sentenciata per
los motius y rahons que en dita sentència se
contenen que, de leshores en avant, no sia lícit
als officials de la Diputació y General que tenen
salari ordinari, per rahó de sos officis, rèbrer
quantitats algunes del dret de galeres ab títol de
remuneracions ni altrement sots pena de pèrdrer lo salari de un any de son offici y haver de
restituhir tot so y quant havian rebut del dret de
galeres, la qual declaració se fa ab motiu principalment de què en la dita Cort General de
1599, en lo qual temps se introduhiren les galeres, sabien molt bé los salaris dels officials de la
Diputació y General y lo treball se’ls acomulava
per rahó de la introducció de dites galeres y
nous drets imposats per lo sustento de aquelles,
y no augmentaren los salaris a dits officials, y
que no és lícit als diputats y oÿdors de comptes
augmentar los salaris dels officials, com en dita
sentència més largament se conté, a la qual se fa
relació.//

a. a continuació un espai en blanc.

a. a continuació ratllat y declarat.
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Emperò, attès que en via de dret y de justícia los
treballs extraordinaris, essent majorment notables y excessius, deuen ésser pagats y satisfets,
segons lo modo, qualitat y augment de aquells,
la qual disposició de dret és estada de antiquíssim temps ensà observada en la casa de la Diputació y aprovada per les Corts Generals, com se
troba notat en lo libre vulgarment dit libre Negre, recondit en lo archiu de la casa de la Diputació, segons la intensió de la Cort General del
any 1420, a hont se troban les paraules següents: «majorment, que com cas se esdevé en
la Diputació que excessives scriptures se façen
per lo General sens instància de part privada,
per les quals res no poden haver de alguna part
privada, se sol haver esguart en les festes de Nadal en la fi del trienni per los diputats, haguda
consideració als treballs excessius de certes e
condecents remuneracions, e axí és bon stil perquè no treballen que no sia feta remuneració
condecent», de hont se infereix que lo pagar ditas remuneracions de treballs excessius, assenyaladament, està fundat en mayor benefici y utilitat de la Generalitat perquè millor se acuda a
tots los treballs necessaris y que.s poden ocórrer. Lo mateix fou aprovat per lo capítol 20 del
redrés de la Cort General del any 1553, a hont
tant solament se repel·leix lo excés gran que.s
diu se feya en lo donar les remuneracions, donant per so forma ab què precehint informació
y ab los vots de doctors y altres persones que allí
se diu se puguen donar remuneracions, de hont
se infereix que ja de molt abans se eren acostumades de donar remuneracions per rahó de extraordinaris y excessius treballs, y axí ésser tingut y reputat per la dita Cort General per cosa
justa haver-se de donar ditas remuneracions,
com no sien excessives. Y encara que lo dit capítol vint de dites Corts de 1553 estiga corregit
expressament per lo capítol novè, ya dalt mensionat del redrés del // any 1585, com ja està
refferida la disposició de aquell emperò del
exordi del mateix capítol novè resulta que la intenció de dita Cort sols fou provehir a levar y
evitar los grans abusos que en notable de la Generalitat se eren seguits, inventant-se nous vocables y nous motius per remuneracions y satisfaccions de treballs, y ans bé en la disposició del
mateix capítol nou està exceptat y reservat que
si acas succeheix alguna cosa tant àrdua y de
tanta utilitat y profit al General que meresqués
algun premi y regoneixensa de gratificació que
puguen donar remuneració per qualsevol servey
que hajen fet sent de importància, donant emperò la forma que.s fassa ab intervenció de divuitena com en dit capítol se conté, de hont clarament se infereix que la dita Cort General no
entengué prohibir sinó los excessos y occasions
de aquells en matèria de remuneracions, no emperò lo que era de justícia, com declara ésser-ho
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lo donar remuneració de serveys y treballs extraordinaris essent aquells de importància. Y attès
que lo capítol nou de les Corts de 1585 està
abolit y revocat per lo capítol catorsè del nou
redrés de les Corts de 1599, ab lo qual són derogats y revocats tots los capítols del redrés de
1585, exceptats tant solament los que seran copiats, transcrits y habilitats en lo dit últim nou
redrés de 1599, en lo qual no.s troba aprobat o
habilitat lo dit capítol nou de 1585, y attès també que en lo dit nou redrés de 1599 no.s trobe
capítol que parle ni dispose expressament de remuneracions y satisfaccions de treballs extraordinaris, en lo que, si hagués volgut disposar la
Cort, ja.u hauria ab expressos nom(s), axí com
ho havien fet altres Corts passades, y, majorment, havent tingut notícia del dit capítol nou
del redrés de 1585 que a la lletra parla de remuneracions y satisfaccions de treballs, se entén no
haver-hi volgut dita última Cort provehir y, per
consegüent, és vista dexar-ho al que seria de
dret y de justícia puix, en cas que.y hagués //
excés y desorde en lo donar ditas remuneracions, ja restaria a conexensa, correcció y punició dels visitadors que serien. Y attès, assenyaladament, que lo capítol 97 del dit últim nou
redrés de 1599 tant solament disposa que los
diputats y oÿdors no puguen augmentar salaris
alguns y, per consegüent, tant solament parla
de salaris ordinaris y certs, conforme se ha acostumat sempre de entendre la paraula de salaris
per los capítols de les Corts y segons la comuna
y sempre servada intel·ligència, axí en lo consistori dels senyors diputats com també dels senyors visitadors qui són estats; havent sempre
feta differència del nom de salaris als noms de
remuneracions y satisfaccions de treballs y també en lo que.s dóna per estrenes o avaries y axí
anomenant per diffirents noms tot lo que.s
dóna ademés del salari ordinari y cert, y per ço,
si ab dit capítol 97 se hagués volgut prohibir les
remuneracions y satisfaccions de treballs ya haguera feta expressa y clara mensió, axí com se
féu en lo dalt dit capítol nou del redrés de 1585,
revocat per la última Cort. Y attès que la dalt
mencionada sentència de la penúltima visita que
ordena que los officials qui tenen salari ordinari
no puguen rèbrer del dret de les galeres quantitats algunas ab títol de remuneracions, ni altrament, imposant pena als dits officials, no pot fer
prejudi algú, axí perquè no està fundada ab disposició de capítols de Cort ab los quals estiga
prohibida la condigna remuneració y satisfacció
de treballs, com també per no ésser estat lícit als
dits visitadors de dita visita fer noves lleys y ordenacions penals y generals in futurum, sinó
sols corregir los excessos y fraus comesos per los
diputats, oÿdors y altres officials, comencarà per
no ésser estats citats y oÿts los officials interessats y per ço, meritament, no tingue execució
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dita sentència en lo que se conforma lo de sobre
mencionat vot de molts magnífichs doctoris decretorum del Real Consell en lo qual se diu //
que lo llibre novament estampat per orde dels
dits visitadors en lo any 1621, en quant recopila, se refereix y és conforme al que està ya
disposat y ordenat per capítols de Cort, y en los
llibres de Quatre Senyals y llibre Negre y sentències de visites fetes precehint contestació de
lite ab persona legítima, sia observat, y lo demés
de dit llibre que conté ordinacions sie hagut per
no fet. Y attès que del temps que foren introduïdes dites galeres y exigit lo dret de aquelles
ensà en tots los anys, segons consta per les deliberacions ja mencionades, los senyors diputats y
oÿdors que són estats han pagat y satisfet a tots
los officials qui per rahó de dites galeres y dels
drets imposats per aquelles han tingut respectivament molts treballs extraordinaris y excessius,
ademés dels que acostumaven de tenir per rahó
de sos officis abans de la introducció de dites
galeres, donant-los diverses quantitats pro modo
seu augmento laborum. Y attès que las pagas y
satisfaccions extraordinàrias fetas per rahó de
dits treballs excessius y extraordinaris de galeres, no sols estan fundades y aprovades ab les rahons dalt dites però encara ab dos sentències de
visites ja referides, la una de la visita del any
1611 per rahó de la querela proposada contra
los diputats y oÿdors que eren estats, havent-se
pretès contrafacció del dit capítol 97 y final del
dit últim redrés, de haver crescut lo salari al offici de ajudant de racional en dos-centes lliures en
la qual se ha declarat que, attès no se eren pagades per compte de salari ordinari sinó com a satisfacció de treballs nous y extraordinaris, no
haver-se contrafet a dit capítol 97 de les últimes
Corts, ni haver-se delinquit, imposant silensi al
procurador fiscal de la visita; y la altra sentència
és de la última visita del any 1623 acerca de la
querela feta per lo procurador fiscal de aquella
contra los diputats y oÿdors proppassats, per haver pagat a Hierònym de Gàver sinch anyades
del que pretenia se li // devia per son salari de
sou de galeres, en la qual foren absolts los dits
diputats y oÿdors y se imposà silensi al dit procurador fiscal, attès no constave de sa intensió.
Y attès també que han acostumat los senyors
diputats offerir y donar remuneracions y satisfaccions de treballs a officials per altres coses,
ademés de sosa salaris, segons los treballs y la
qualitat del negoci, com apar ab los capítols 41
in fine y 77 in fine y altres del llibre de les Ordinacions y Crides fetes per los senyors diputats y
oÿdors de consell y parer dels magnífichs assessors, que eren publicades a 2 de setembre 1617.
Y attès axí bé que per les certificatòries del racional de la present casa alt refferides consta que
a. sos interlineat.
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los officials del General qui tenen sos officis fora
de la present ciutat, ab salaris ordinaris, sempre
se són pagats de sos treballs, se’ls són augmentats per rahó de dites galeres y exacció dels drets
de aquelles, y dites pagues los són estades aprovades per los senyors oÿdors de comptes en lo
examena de aquells, y no consta que en ninguna
de les visites se haje fet querela de tal cosa y, per
consegüent, no és rahó que los officials de la
present casa, General y Bolla de la present ciutat, hont hi ha més freqüència y se offereixen
més continuos treballs per rahó de dites galeres
y exacció dels drets de aquelles, sien deterior
condició. Y attès que notoriament consta que
los treballs y servicis que novament per la introducció de dites galeres y dret de aquelles se són
acomulats a molts officials que, per rahó de dites galeres y drets se han de occupar, són molt
extraordinaris grans y excessius, y per cosa de
molt gran importància y utilitat de la generalitat
com apar dels capítols y actes de Cort 63 y 64
fets en la última Cort General de Cathalunya,
consta també ab les deliberacions en molts anys
passats fetas de las pagues y satisfaccions de dits
treballs, per lo que constava eren molt grans y
excessius les dites y altres coses atteses y considerades, los infrascrits assessors, ab intervensió
del infrascrit advocat fiscal, són de vot y parer
que la pretenció // de dits officials no és contra
capítols de Cort ans bé comforme a aquells y de
dret y justícia, no obstant de dits officials no és
contra capítols de Cort, ans bé considerant a
aquells y de dret y justícia y que per ço los senyors deputats y oÿdors de comptes deuen pagar y satisfer a tots los officials que se an occupat
y presos treballs extraordinaris per rahó y occasió de dites galeres y del nou dret imposat per
sustentació de aquelles, haguda consideració al
modo, augment y qualitat de dits treballs, respectivament, dels quals haja de constar ab sumària informació preàmbula, de tal manera que
no puguen pretèndrer dits officials, ni se’ls haja
de pagar a rahó de cert y ordinari salari per cada
any, sinó si y segons constarà de la informació, a
més o a manco, pro modo seu augmento laborum
ésser degut y haver-se de satisfer a quiscú de
aquells. Joannes Ximenis, assessor. Fumaz y Despla, assessor. Segura, advocatus fiscalis Generalis
Cathalonie.

Ab los reverendo y amados nuestros los diputados
del nuestro principado de Cataluña.
El rey.
a. examen interlineat damunt d’una paraula ratllada.
b. carta intercalada entre els folis 201v i 202r del trienni
1623-1626.- anotació escrita als dors.

Diputados, he visto lo que me havéis escrito sobre la
provisión del cargo de vicecanceller de Aragón en
el licenciado García Pérez de Araziel, con la
atención a que me obliga la estimación que hago
de tales vassallos y satisfacción que tengo del cuydado con que en todas occasiones acudís, y confío
acudiréis, a mi servicio, lo que toca a este puncto se
va mirando con mucho acuerdo y consideración,
como lo pide la calidad del negocio y se tendrá la
que fuere razón con lo que me havéis representado,
de que me ha parecido advertiros para que lo tengáis entendido y que en ésto y en todo lo que os tocare se tendrá siempre la cuenta que es justo y merece
vuestra mucha lealtad y amor a mi servicio. Dada en Madrid, a VI de março MDCXXV. Yo el rey.
Villanueva, secretarius. Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit don Salvador Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus
Navarro de Anoyta, regens.

Cartaa de sa magestat rebuda a V
de abril 1625.
A los reverendo en Cristo Padre, obispo de Elna y
amados nuestros los diputados del principado de
Cataluña.
El rey
Diputados, el obispo de Barçelona, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, me
ha dado aviso de los rumores de guerra que hai en
Francia y los regimientos que se iban animando a
las fronteras de Rossellón, y aunque en todas occassiones tengo experiençia de vuestra fidelidad y
ánimo con que acudís a mi serviçio y defensa desse
Principado, en ésta quise encargaros que continuéis lo mismo como lo havéis acostumbrado, que
en ello le reçibiré de vosotros muy particular, y me
quedaré la memoria que es justo para lo que os tocare. Dada en Madrid, a XXVIII de março
MDCXXV. Yo el rey.
Villanueva, secretarius. Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit don Luis Blasco. Vidit don
Salvador Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de
Anoyta, regens.
A.

a. carta intercalada entre els folis 202v i 203r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
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Apuntamentsa dels senyors elets.
Les persones dels tres staments, per vostres senyories anomenades ab deliberació en son consistori feta a 9 del corrent, inseguint la resolució
y determinació que·s prengué en los braços
que·s tingueren a 8 del mateix, en les quals, entre altres cosas, aconsellaren dits braços a vostres senyories fossen servits anomenar tres persones, una de cada estament, per a què vessen
los exemplars que.y hagués en casa de la Deputació acerca de comparèxer y firmar dubtes en la
Real Audiència per son síndich, se són conferides diverses vegades en la casa de la Deputació y
en ella, axí en lo archiu, que per orde de vostres
senyories los és estat ubert, com fora de aquell,
han mirats molts y diferents dietaris, libres de
Deliberacions y altres papers y scriptures en dit
archiu recondides, per vèurer si trobarien que
en algun temps dit síndich hagués firmat dubte
o altrament comparagut en la Real Audiència, y
ab molt grans diligències que han fetes no han
pogut trobar exemplar en què dit síndich haje
firmat dubte segons la disposició de la constitució de la observança, ni altrament.
Quant emperò al que toca a comparèxer dit síndic judicialment en la Real Audiència, han trobat que dit síndic, judicialment, comparagué en
ella molts anys ha en dos ocasions, la una fonc
en lo any 1551 en què ere loctinent de sa majestat en aquest Principat lo excel·lentíssim marquès de Tarifa, en lo qual any dit síndich y les
parts interessades feren judicialment quexa de
diferents endarrochs que, violentment, // ab immissió de foch, eren estats fets per orde de dit
loctinent per molts alguasils y comissaris reals
en les cases de molts cavallers y altres persones,
per ser aquells notòriament contra constitucions de Catalunya, y obtingueren reintegració
de dits agravis ab conclusió tocada en lo dit
Concell Real en què dits officials foren condempnats en pagar los danys havien donats y foren suspesos de sos officis per tres anys y després
fins que dits danys fossen pagats.
L’altra fonc poc després del any 1585 en temps
que fra Lupercio del Pojo, provehit de la castallania de Amposta, comparegué en la Real Audiència demanant los exequutorials per entrar
en possessió de aquella, en lo qual temps lo dit
síndic del General comparagué també, judicialment, en la Real Audiència per empedir la extracció de dits exequutorials, dient y al·legant
que aquells no podien despedir-se y que les bulles de dita provisió eren contra les generals
constitucions de Catalunya, per ser lo dit fra
a. apuntaments intercalats entre els folis 210v i 211r del
trienni 1623-1626.- anotació escrita al dors.

[ 1625 ]

[ 1625 ]

Lupercio aragonès y no natural del present
principat de Catalunya. No·s troba que declaràs
res en esta causa, pera ço que lo dalt dit s’és trobat en un memorial stampat y no en los dietaris
ni llibres de la present casa.
De leshores ençà no han trobat que dit síndic
haje may comparagut judicialment en la Real
Audiència per los casos de contrafaccions de
constitucions que han succehit, que són molts,
hans bé han trobat en lo dietari del trienni
1611, en jornada de 22 de maig 1613, que estant capturat en los reals càrcers de la present
ciutat don Josep Quintana, advocat fiscal del
General, y essent-se fulminada contra ell enquesta en la règia cort, los molt il·lustres senyors deputats de dit trienni consultaren los
magnífichs assessors, advocat fiscal y molts altres graves doctors aplicats, sobre si y com devie
// procehir-se en defenssa de dit noble advocat
fiscal y si ere bé que.s defenssàs judiciat o extrajudicialment. Y tots ells, ab vot y parer en scrits
que donaren, resolgueren que, per lo que de la
defenssa judicial de dita enquesta, encara que
feta en nom particular de dit don Joseph Quintana, ne podie resultar molt gran prejudici als
privilegis y prerogativas del General, usos y styls
de la casa de la Deputació, per ço dit don Joseph Quintana no se havie de defenssar judicialment de la dita enquesta, sinó que los senyors
deputats devien fer extrajudicialment totes les
diligències possibles que aparexarien convenients, per reparo de dita captura y conservació
de dits privilegis. En virtut del qual vot, sempre
després de procehí extrajudicialment en defenssa de dit fiscal, en tant que demanant-se per sa
excel·lència los privilegis que per part del General se al·legaven en favor de dit don Joseph
Quintana y del port de les armes ab què era estat capturat perquè no.s fes judici sobre aquells,
no volgueren dits deputats amostrar-los ni donar-los y sobre acò se llegí altre vot en lo mateix
dietari, foli 293, en lo qual los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y los doctors
aplicats aconsellaren que ni judicial ni extrajudicialment se amostren a ningú dits privilegis.
Ítem, en lo dietari trienni 1614, foli 240, que
havent fets los ministres de la Capitania General
molts y diversos procehiments contra los vassalls del molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona que eren contra constitucions de Catalunya, los molt il·lustres senyors deputats
consultaren los assessors y advocat fiscal del General y molts graves doctors aplicats sobre lo reparo que dits procehiments havien de tenir, y
tots en scrits aconsellaren // que.s donassen al
excel·lentíssim loctinent de sa majestat y minisa. per...casa interlineat al marge esquerre.
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tres de dita Capitania suplicacions y a sos ministres requestes, y que tots los procehiments fossen extrajudicials.
Ítem, en lo dietari del any 1620, en jornada de
9 de novembre de dit any, han trobat que los
senyors deputats, que lashoras eren, de consell
de sos assessors, renunciaren a la administració
de una causa pia de què eren estats anomenats
administradors per la noble donya Anna de
Montanyans, y si bé en la deliberació que.s féu
de renunciar se diu que la causa són les moltes
ocupacions de dits senyors deputats, emperò la
causa perquè la renunciaren fonch perquè per
rahó de aquella no haguessen de comparèxer en
la Real Audiència.
Y en lo dietari corrent, en jornada de 8 de mars
1624, han trobat que havent presa lo magnífic
misser Luís Besturs, jutge de la règia cort, una
pistola en la casa del General de la ciutat de Leyda, aa hont habitave lo tauler del General de
dita ciutat, havent fet venir lo ditb taulerc en la
present ciutat manleutatd, procehiren vostres
senyories extrajudicialmente ab sa excel·lència
per a què fos servit reparar lo prejudici que de
dits procehiments rebief lo Generalg; y ab estes
diligèncias extrajudicials tingueren dits proceïments lo reparo que.s podia desijar en benefici
del General.
Y generalment en los dits y altres dietaris, més
vells y més nous, en tots los casos de contrafaccions de constitucions que han succehit y són
estats comesos per los ministres de sa majestat,
o altres persones, des del any 1555 fins vuy, y
assenyaladament en los procehiments que des
de que.s féu la pragmàtica dels padranyals cada
trienni són estats fets quexant-se de aquella, han
vist y llegit que sempre lo síndich del General se
és opposat extrajudicialment, donant suplicacions, requestes y altres scriptures, y que de assò
se // és volgut assegurar tant dit síndich que
sempre, en totes elles, quant demana integració
de sos agravis, diu que demana extrajudicialment, perquè no.s pugués dubtar o pretèndrer
que sa petició fos judicial.
Vidit apuntamenta. D.

a. a...ciutat interlineat al marge esquerre.
b. dit interlineat.
c. a continuació ratllat del General.
d. manleutat interlineat.
e. a continuació ratllat replicant.
f. a continuació sis línies ratllades i interlineades al marge esquerre.
g. a continuació dues línies ratllades.- y ab... General interlineat al marge esquerre.

Vota dels magnífichs assessors y
doctors aplicats, donat a 2 de maig
MDCXXV.
A. Dietari.
Jesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca si tenen obligació de comparèxer judicialment en la Real Audiència, per reparo de la
contrafacció de constitucions que.s són fetes ab
les pragmàticas de la prohibició dels pedrenyals
y publicacions de aquelles y altres actes seguits
en virtut de dites pragmàticas, ho si satisfan ha
sa obligació procurant dit reparo extrajudicialment. Vistes les constitucions del títol «De observar constitucions» y assenyaladament les
constitucions 8, 9, 11 y 15 de dit títol, y la
constitució 45 de les Corts del any 1599, y lo
capítol 5 del nou redrés del General del mateix
any. Vists molts llibres de Desliberacions y dietaris de la casa de la Deputació, axí antichs com
moderns, y en ells lo modo y forma ab què en la
casa de la Deputació se à acostumat de procehir
en semblans casos de contrafaccions de constitucions, y com sie procehit també des del any
1612 ensà que.s publicà la primera pragmàtica
de què ara se tracta, que és estat ab procehimens
extrajudicials y no altrament. Vists molts vots
de assessors y altres doctors applicats en esta
matèria als senyors deputats en diverses occasions donats, continuats en los llibres dalt dits,
los quals són estats sempre aconcellantb als senyors deputats que no compareguessen judicialment en la Real Audiència, sinó sempre extrajudicialment, y assenyaladament vista una
embaxada que ha 25 del mes de agost 1593, per
part dels deputats que leshores eran, se féu al
llochtinent general quexant-se de quèc un cas
de contrafacció de constitució que extrajudicialment li avian representat de uns privilegis de
veguer y batlle de Barcelona, que se eren concedits al noble don Berenguer de Paguera y ha //
mossèn Francesc Pons, respectivament, lo molt
reverent canceller volia se tractàs judicialment
devant d’ell, suplicant ha sa excel·lència fos servit manar ha dit canceller revocàs los procehiments judicials que avia fets, ab motiu que no.s
podien fer, tant per se cosa insòlita y inhusitada
com perquè lo síndich del General mai avia
comparegut devant dit canceller, ni instat tal
sinó que representava extrajudicialment la contrafacció de les constitucions y llevava acte. Vis-

ta axí mateix altre semblant embaxada dea concell de assessors y graves doctors aplicats com
allí se diu, fet ha 5 del mes de noembre 1596,
per part dels deputats que leshores eran, al llochtinent general, quexant-se, axí mateix, de què lo
Real Concell avia volgut tractar judicialment lo
cas de contrafaccions de constitucions que.s
pretenia per la crida que lo duch de Maqueda
avia manat publicar prohibint lo port dels pedrenyals, sinó en certa forma, y suplicant ha sa
excel·lència fos servit casi per los matexos motius manar que.s tractàs extrajudicialment y se
revocàs lo que sabia ha judicial. Vistes altres coses que se avian de veure, los assessors, advocat
fiscal y doctors applicats són de vot y parer que
per constitucions de Cathalunya, ni altrament,
no tenen obligació los senyors deputats, per si
ni per son síndich, comparèxer judicialment en
la Real Audiència, per lo reparo de dita contrafacció, sinó que satisfan ha sa obligació procurant lo remey extrajudicialment, continuant los
procehiments en la forma que en dit negoci fins
ací se à acostumat, y de la manera que fins vui se
és observat sempre en la casa de la Deputació,
de opposar-se extrajudicialment y no judicialment ha semblants contrafaccions de constitucions, majorment que en lo cas occorrent militan causas y rahons de molta concideració per
les quals no deuhen comparèxer judicialment.
Marti, fisci Generalis advocatus. Petrus Pla, assessor. Cancer, consulens. Aymerich, consulens.
Aroles, consules. Vinyola, consulens. Franciscus
Llenes, consulens. Jacobus Mir, consulens. Fontanella, assessor. Fumaz et Despla. Joannes Ximenis, consulens. Rubi, consulens.
A. Dietari.

Enb lo fet de la controvèrsia suscitada per y entre los senyors deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya, de una part, y los senyors
abilitadors extrets a 15 del corrent mes de maig
1625, per a la ensiculació en dit temps faedora,
de part altra, los doctors de la Real Audiència
infrascrits consultats sobre de ella, vistes les
scriptures que per part dels sobredits los són estades amostrades y oïdes les informacions que
de paraula los són estades fetes, són de vot y parer que en lo cas occorrent en la present ensiculació dits abilitadors no tenen poder ni jurisdicció de conèixer si los llocs que se’ls proposan,
per dits deputats y oïdors, són vagants o no.
Lo doctor Joan Gàllego. Lo doctor Hierònym

a. vot intercalat entre els folis 218v i 219r del trienni 16231626.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat sempre.
c. a continuació unes paraules ratllades.
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a. de...diu interlineat al marge esquerre.
b. vot intercalat entre els folis 226v i 227r del trienni 16231626.

[ 1625 ]

[ 1625 ]

Senjust. Lo doctor Miquel Carreres. Lo doctor
Joseph Ferrer. Lo doctor Francesch Bonet. Lo
doctor Francesch Aguiló.

Ena lo fet de la controvèrsia suscitada per y entre
los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una part, y los senyors
habilitadors extrets a 25 del corrent mes de maig
1625 per la insiculació en dit temps fahedora, de
part altra, vistas y oÿdas totas ses pretensions y
pres parer de doctors de la Real Audiència als
quals havem cridat perquè.ns aconsellassen. Havem resolt unànimes y comformes que los senyors habilitadors en lo cars occorrent no tenen
poder ni jurisdicció de conèxer si los llochs que
se’ls proposan per dits deputats y oÿdors en la
present insiculació són vagants o no.
El conde y varon de Eril. Don Hugo de Cruÿllas y de Santa Pau. Guillem Pere Dusay. Lo
comte de Santa Coloma. Don Ramon de Calders i Ferran. Hieroni de Navel.

Relacionsb de Riera y Servat per los
capbreus.
A.
Als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya residents en Barcelona, referim
nosaltres, Antich Servat y Rafel Riera, notaris
públichs de Barcelona, que en virtut de desliberació per vostres senyories, ab intervenció dels
senyors oïdors de comptes, feta ac ... del mes ded
... propassat, havem vists, mirats, regoneguts,
comprovats y col·lacionats ab sos originals sis
capbreus, ço és, tres de la mesada de maig y los
altres tres de la mesada de setembre dels censals
y censos fa y prestà lo dit General a diverses persones, comunitats, administracions, cossos y
col·legis, ço és, dos que fan per la scrivania major, altres dos per la instància del regent los
comptes y los altres dos per la instància del racional, ço és, hu de la mesada de maig y altre de
la mesada de setembre, per quiscuna de dites
istàncies, los quals de paraula a paraula, de la
primera línea fins a la última, de tots los dits sis
tomos legits, vists, mirats, regoneguts y col·lacionats y comprovats ab la diligència, puntualia. vot intercalat entre els folis 226v i 227r del trienni 16231626.
b. relacions intercalades entre els folis 232v i 233r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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tat y cuydado possibles, diem a vostres senyories
que los dits capbreus estan en bona y deguda
forma y segons thenor de dita desliberació, capítol de Cort sobre assò disposant e sentència
de la visita feta per los proppassats vesitadors de
dit General, y que estan en punt de poder-se
aquells relligar y servir-se d’ells en dites istàncies
emendades, primer per los officials a qui toca les
coses per nosaltres advertides en un memorial
que a part donam y lliuram a vostres senyories,
firmat de nostres mans, ço és, les cosas que de
aquells commodament se podian emendar, per
quant les coses per nosaltres advertides, per la
major part, són estades fetas per officials predecessors als que vuy són, y aquells en les dites ni
en les altres advertides no han tingut culpa, negligència, ni descuyt algú. E advertim a vostres
senyories que.ns apar que serà bé y expedient
per als dits capbreus que les rúbriques d’ells, axí
per la concervació de dits capbreus y facilitat de
trobar los noms dels creadors censualistes, com
altrament, se fassen de part y no se relliguen ab
los dits // capbreus, conforme se usa en la taula
y banch de la present ciutat en los llibres majors
y depòsits, y axí ho referim a vostres senyories
ab la present. E a més del sobredit advertim,
que anant comprovant, havem trobat en molts
dels censals designats en dits capbreus remesos
molts títols a altres capbreus precedents, lo que
és molt impropri y contra tot bon stil de art de
notaria y policia de scriptura. Y per ço y altrament se deu prevenir que en lo sdevenidor no.s
remeten los títols de uns capbreus a altres sinó
que en cada capbreu se continuen los títols necessaris per la cobrança de los censals estan continuats en quiscú de dits capbreus. Y axí ho referim a vostres senyories ab la present.
Antich Servat, notari públic de Barcelona. Rafel
Riera, notari públic de Barcelona.
B. Advertències de la mesada de maig.
Primo, se advertex que en borrador, foli 32, pàgina primera, se diu que reb lo censal allí continuat Elisabet de Santcliment, òlim Dusay, sens
chalendar títol y en lo títol antecedent y ha pocha intel·ligència y en lo subseqüent títol se diu
que reb lo dit censal Galceran Dusal, fill de dita
Mariangela Dusay, sens haver-la nomenada.
En dit borrador, foli 36, pàgina segona, se adverteix que falta lo chalendari del testament de
Garau de Sayol y també falta habilitar la successió de Julià de Navel.
En dit borrador, foli 31, se adverteix que en lo
títol ab lo qual se diu que Pere Joan de Santcliment a soles, tant en nom seu propri com encara en virtut de donació, diffinició, reb lo censal

allí mencionat, que no és versemblant que ab
uns matexos capítols se constituesca en dot lo
usdefruit a mare y fill y que la mare difiresca y
remeta aquell al fill, y axí lo qui continua dites
coses hauria rebut engany.
En dit borrador, foli 47, falta com don Luís
Sans és hereu de dona Lluïsa, sa mare.
En dit borrador, foli 50, faltan los títols ab los
quals los successors de dona Eleonor Agullana
reb lo censal allí mencionat.
En dit borrador, foli 68, se advertex que lo censal que diu reb Isabel Joana Desvalls y Junyent,
com ha tenint diffinició de don Hierony Vila,
falta lo jus de Isabel Joana Desvalls y Junyent
per a cobrar lo censal.
En dit borrador, foli 118, se adverteix que Federich // de Sarrià, que és mort, ven lo censal
allí mencionat, la qual venda no pot tenir lloch
mort dit Sarrià, perquè se diu en lo títol precedent al de la venda que lo dit censal lo reb de
vida sua, tant solament, dit Sarrià.
En las còpias, foli 309, en lo censal dels fills de
dona Lluïsa Sans, falta chalendar lo testament
de la dita, conforme desobre se haja advertit en
altre censal.
En la còpia 331, en lo censal que diu que reb
dona Marquesa Blan y aprés don Joan Andreu
Blan, lo qual fonch de don Miquel Blan, y no
diu ab qui.n títol dona Marquesa ni don Joan
Andreu Blan succehien a don Miquel.
E lo que diem falta en dit borrador, falta també
en les còpies de aquell tretes y per nosaltres,
com és dit, comprovades.
Antich Servat, notari públic de Barcelona. Rafel
Riera, notari públic de Barcelona.
C. Advertèncias dels capbreus de la mesada del
mes de setembre dels censals y censos del General de Cathalunya.
Primo, se advertex que lo borrador, foli 14, en
lo censal se diu reb la senyora Isabel Joana Desvalls y de Junyent falta lo títol ab què pogué recuperar lo censal allí mencionat de don Hierònym Vila.

cençal allí mencionat, que és en capbreu de
maig, foli 351.
Ítem, en dit borrador, foli 68, se advertex que
lo censal allí mencionat se diu que.l reben Pere
Despuig y altres, com a marmessors del testament de la senyora Anna de Boxadors y també
se diu que la senyora Anna de Argensola y Corbera, reb lo dit censal, com hereva de la dita
senyora Anna de Boxadors, lo que apar casi incompetible, y en cas que poguessen rèbrer los
dits marmessors y la dita Anna de Argensola, les
jornades del testament de dita senyora Anna de
Boxadors són differents, si bé se diu ab tots dos
títols que lo testament de la dita és en poder de
Joan Pareja.//
Ítem, en dit borrador, foli 103, falta lo títol ab
què Sagismon Ferreras reb lo cençal allí mencionat.
Ítem, en dit borrador, foli 114, se advertex que
lo cençal allí mencionat fonch venut a don Rafel
Agullana y avuy reb aquell sens títol don Alfonso Pimentel y aprés lo reb dona Hierònyma de
Agullana, sens títol.
Item, en borrador, foli 128, se advertex que en
lo títol de Marianna Vives faltan los capítols matrimonials y àpocha de dot.
Ítem, en borrador, foli 135, en lo títol de Eulària Riba falta la àpocha de son dot.
Ítem, en dit borrador, foli 141, se advertex que
en lo censal de 4000 sous rebia lo General y vuy
menor quantitat no.s tirà prou resta a dit hospital y axí fa averiguar lo que és.
Ítem, en dit borrador, foli 171, se advertex en
lo censal allí mencionat que dona Hierònyma
Desvalls, qui.s diu ser senyora del dit censal, no
consta si és senyora, y axí fa abilitar aquex títol.
Ítem, en dit borrador, foli 178, se advertex que
en lo censal allí mencionat en lo títol de Gabriel
Alsina diu luhí a dit Beneta Marlés, sens haverlo may nomenat ni aparè-// xer com entrave lo
dit Marlés en lo dit censal.
Ítem, se ha de advertir en lo censal de Tarroja,
continuat en capbreu vell, foli 1123, si la venda
feta a les descalçes si és tot lo censal o lo que és.

Ítem, en dit borrador, foli 24, falta lo títol ab
què reben lo censal allí mencionat, que ha de
ser del prior y convent de Sant Agustí.

Ítem, en capbreu vell, foli 1162, en lo censal de
Puig-rodon falta la successió de Joan Puig-rodon a Pere Puigrrodon.

Ítem, en dit borrador, foli 63, falta asentar lo títol ab què don Galceran de Cardona reb lo

a. a continuació repetit Benet.
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Y axí ho refferim a vostres senyories ab la present. Antich Servat, notari públic de Barcelona.
Rafel Riera, notari públic de Barcelona.

tam incipientes cathalani quod sive magistratum exterum vellent habere, ubi tanta fuit solicitudo de regnis in Cathalonia providendis.

Dietari. A. B. C.

Prudenter tamen ac prudentissime segesserunt
cathalani in dicta peticione et constituciones,
quia enim vicecancellarius communis debebat
intendere negociis comunis totius Corone, justum
bisum fuit non petere quod deberet esse de necessitate cathalanus, quia in hoc prejudicatum esset
aliis regnis, maxime extantibusa foris uniuscuiusque quod gens de suo regno deberet causasb
provincialium judicare.

Jhesusa, Maria.
Constitutio 4, subtitulis «De officio cancellerio et
vicecancellerio» cum innititur praetensio Principatus, clare disponit vicecancellarium debere esse
de Corona et non posse eligi personam exteram.
Solum est difficultas si constitutio loquitur de vicecancellario totius Corone aut vero de particulari principatus Cathalonie.
Quod non loquitur nech posit intelligi de particulari vicecancellario Cathalonia, multis probatum remanet in duabus allegacionibus juris pro
parte Principatus factis, quibus additur nihil videri absurdius quam sibi persuadere quod Principatus qui nihil charius habuit quam quod omnes officiales in Cathalonia essent cathalani,
nech admittendem exteri, ut integris titulis de
hoc factis in nostris constitucionis reperimus cautum voluisset constitucionem tam prejudicialem
facere sua intencionib ac suis legibus omnino contrariam et repugnantem quod iste magistratusc
et officialis Cathalonie posset eligi de personis non
cathalanis qua posset esset ratio, qua ad id moviter cathalanosd sane nulla.
Imo constitutio ipsa clare indicat loqui de vicecancellario comuni cum personam ad illud manus eligendam requirat expertam in constitucionibus Cathalonie et furis Aragonem et Valencia.
Ad quide hanc experienciam exigisset Prin- //
cipatus in isto magistratu ad quid prodest pro decidendis causis cathalanorum noticia et pericia
fororum Aragonia et Valencia causa in Cathalonia secundum constitucionis et jura patriaf decideg jubentur, non secundum foros Aragonum et
in officialibus metis Cathalonie constituciones solum exigunt periciam constitucionem et ob id eos
requirunt cathalanos, in quibus est verisimilish ea
pericia et excludunt exteros in quibus non. Ita
ergo concluditur bene quod de vicecancellario
communi loquitur constitutio non enim erant
a. memorial intercalat entre els folis 234v i 235r del trienni
1623-1626.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació unes paraules ratllades.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. a continuació una paraula ratllada.
h. a continuació una paraula ratllada.
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Nech constitucionibus, quibus tam enixe cavetur
de officialibus naturalibus eligendis, prejudicabatur persone peticionem de vicecancellario assumendoc ex tota Corona ex quo est officialis mixtus, qui non comprehenditur sub simplici de quo
relique constituciones que de naturalitate verba
faciunt intelliguntur. Et sic jura juribus concordantur et omnia suaviter disposita judicanturd
quod foret secus si de vicecancellario particulari
Cathalonia constitutio loqui diceretur, quia inde
mille absurda orirentur qua // fuerunt jam aliis
animadversa quibus non potest dari aliqua evasio.
Et observancia subsequuta a primae ereccione supremi senatus, qua in aliis scriptis fuitf abunde
ponderata et multis modis probata rem planam
faciunt, incepit enim per Alphonsum de la Cavalleria, quem fuisse tunch et multis antea annis
vicecancellarium communem to cius Corone, non
est dubium talem eumg nominath serenissimus
rexi Ferdinandus in dicta ereccione et talem reperimus fuisse in nostris constitucionibus antiquis,
et in archivo regio et deinde usque in hodiernum
diem semper idem fuit continuatum absque eo
quod reperiatur quod unus solus fuerit vicecancellarius exterus sane mutanda non sunt que certam habuerunt interpretacionem.
Pro dictis omnibus additur pro totali decisione
controvercie, quod de anno 1422 quo fuit facta
constitucione 4 de qua agitur etj multis antea
annis et post erat vicecancellarius Joannes de
Funes, et is quidem tocius Coronak, ut constat
quatuor aut quinque instrumentis extractis ab
archivo regio, in quo licet privilegium sua creaa.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.
assumendo interlineat, damunt de eligendo ratllat.
a continuació unes lletres ratllades.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.
eum interlineat.
a continuació ratllat seu.
rex interlineat, damunt de reg ratllat.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.

cionis nona potueritb reperiri, inventa tamen fuere dicta instrumenta et alia plura, quibus constatc dictum vicecancellarium ante et post dictam
constitucionem intendisse de negociis tociusd Corone et expedicioni illorum firmando in omnibus, hinc deducitur argumentum indessolubile
pro pretencione Principatus, clauderim est quod
constitucione loquebatur et loqui intendebat de
vicecancellario, qui tunc manus illud exercebatur et tunc vigebat ac negocia expediebat sed sic
erat communis toti Corone, nullus erat particulariter pro Cathalonia, ergo concluditur loqui
constitucionem de vicecancellario communi, non
de // aliquo particulari qui tunch pro Cathalonia
esset. Hanc instrumenta cum his transmituntur
simul cum duabus aliis provisionibus tactis et post
de vicecancellariis tocius Corone in personas dictorum cathalanorum, ut intelligatur quod eciam
cathalani in observanciam constituciones eligebant vicecancellarii pro tota Corona.

Jhesúse, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya acerca de una llicència
que demana sa excel·lència per a tràurer del magatzem del General alguna sort de mercaderia,
de la que allí està embargada de francesos, per a
vèndrer-la y pagar del que procehirà alguns gastos que.s són fets per la custòdia de ditas mercaderies sens pagar-ne per ara dret algú. Vist un
parer, de 16 de maig 1625, que acerca de la entradaf de ditas mercaderias se donà als senyors
deputats, los quals en virtut de dit vot donaren
llicència perquè ditas mercaderias poguessen ésser tretas en terra y posades en lo magatzem del
General sens pagar pro nunc drets alguns, fins
que fos vist que.s faria de ditas mercaderias sens
emperò prejudici de dits drets en cas fossen deguts. Tingut col·loqui ab los magnífichs advocats de la ciutat, als quals ho han comès los senyors consellers per lo interès de dita ciutat, y
presa resolució conformament ab los dits magnífichs advocats de la ciutat, los assessors y advocat fiscal del General són de vot y parer que axí
com abans los senyors deputats donaren llicència per a tràurer en terra ditas mercaderias sens
pagar dret algú, fins a tant se resolgués que.s avia
de fer d’ellas sens emperò prejudici de dits drets,
sempre que sien deguts, poden ara dits senyors
deputats donar la llicència que sa excel·lència
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat is.
d. a continuació ratllat ta.
e. vot intercalat entre els folis 236v i 237r del trienni 16231626.
f. entrada interlineat, damunt de falta ratllat.
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demana per a vèndrer alguna poca de dita roba
per a pagar gastos d’ella, finsa en quantitat de
quatre-centes liures ab las matexas emperò salvetats del exigir-ne en son temps los drets que.sb
poran dèurer, attès resta en lo General la major
part de la roba ab què resta assegurat lo dret del
General, quec val molt milanars de ducats. Y
aquest és notori parer, firmat axí de nostras
mans com dels dits magnífichs advocats de la
ciutat. En Barcelona, al primer de juliol 1625.
Petrus Pla, assessor. Gilabert, advocatus civitatis.
Marti, fisici Generalis advocatus. Fontanella, assessor. Xammar, advocatus civitatis.

Jhesúsd, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya asserca de una mercaderia
de francesos que està embargada en lo moll de
la present ciutat, per la Capitània General, que
sa excel·lència voldrie fer tràurer a terra y posarla en la casa del General, per evitar los gastos
que en les barcas fa y los danys que pateix, sens
pagar drets fins a tant que sie determinat si se ha
de confiscar dita mercaderia o no. Y vist altrament si dita mercaderia deurà dret o no. Agut
col·loqui ab los magnífichs advocats de lae casa
de la ciutat, als qualsf ho han comès los senyors
consellers per lo interès de la dita ciutat, y presa
resolució conformament ab los dits magnífichs
advocats de la ciutat, los assessors y advocat fiscal del General, són de vot y parer que los senyors deputats poden donar licència que las robas y mercaderies que estan en los vexells de
francesos en lo moll embargats per sa excel·lència sien tretas en terra y posades en lo magatzem
del General, perquè estiguen allí en custòdia
fins que.s resolgue que se’n ha de fer, sens emperò prejudici dels drets que podan dèurer de
las mercaderias al General, segons lo que.s farà
d’elles, als quals no volen dits senyors deputats
ésser prejudicats ab dita llicència. Y aquest és
nostron parer, firmat axí de nostres mans, com
dels magnífichs advocats de la casa de la ciutat.
En Barcelona, XVI de maig 1625.
Petrus Pla, assessor. Gilabert, advocatus civitatis.
Marti, fisci Generalis advocatus, Fontanella, assessor. Xammar, advocatus civitatis.
a. fins...liures interlineat al marge esquerre.
b. que.s poran dèurer interlineat, damunt d’ unes paraules
ratllades.
c. que...ducats interlineat al marge esquerre.
d. vot intercalat entre els folis 236v i 237r del trienni 16231626.
e. a continuació ratllat causa.
f. quals ho han interlineat, damunt d’unes paraules ratllades.

[ 1625 ]

[ 1625 ]
Hoca est transsumptum bene et fideliter Barcinone sumptum a quodam exemplo regii privilegii
infrascripti in papiro exarato manu publici notarii clauso et subsignato, non viciato nec cancelato in aliqua eius parteb suspecte sed omni pro
usus, vicio et suspencione carente, cuius tenor sequitur sub his verbis: «Nos Alfonsus, Dei gracia
rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra forum, Valencie, Hierusalem, Hungrie, Majoricarum,
Sardinie et Corsice, comes Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et
Ceritanie, solent reges et principes merito ad primatum afficiorum illos eligere ministros que virtutum splendore nitent sciencie profunditate vigent et constantis fidei innata, quadam legalitate
exemplis variis in utriusque fortune successibus
comprobati sunt, hec itaque nedum singula verum omnia comalata fore conperimus erga majestatem nostram in vobis magnifico et dilecto
consiliario nostro Valentine Claver, milite,
utriusque juris peritissimo, qui relicta patria et
domo propriis a pluribus citra annis multis cum
corporis et spiritus laboribus, sudoribus, periculis
et in commodis castra noster sequtus istis et in
qua cum vane prole et familia nostra sequtus estis
et in qua cum vane prole et familia vestra, vos in
nostri obsequia transtullistis, non ergo inpar racionis est unio fore debitum existimamus. Ut sicut vos Valentinus ipse totum vos nostre disposicioni de dictis, ita liberales nos exhibere debeamus
ad ea que secundum decenciam condicionis vestra, honoris et status vestri sapiant incrementa.
Cum igitur per antiquas et laudabiles regie domus nostre Aragonum ordinaciones et inter cetera memoratu digna in eis contenta sanxitum,
provisum et ordinatum existat // quod ipsa regia
domo nostra una sit per nos electa persona in jure
perita, que regat et exercere habeat officium vicecancellarii, cuius oneri potior incumbit cura ministerii justicie et eius execucionis, quodquidem
officium tenebat et possidebat ultimo pro nobis et
ex concessione nostra magnificus Joannes de Funes, quondam, utriusque doctor, et pro nostro vicecancellario scriptus erat in libro seu charta
scriptoris porcionis domus nostre, secundum mentem et formam dictarum nostrarum regiarum
ordinacionum, habita modo veridica noticia
quod idem Joannes de Funes his superioribus diebus huius seculi vita migravit, propter cuius
decessum dictum vicecancellarii officium nunc
vacare dignoscitur. Volentes igitur personam idoneam et dispositam nobisque gratam et summe
acceptam ad huiusmodi officium promovere, thenore presenti deliberate consulte ac de nostra cera. provisió intercalada entre els folis 239v i 240r del trienni
1623-1626.
b. a continuació unes paraules ratllades.
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ta sciencia motuque nostro proprio vos, eundem
Valentinum Claver, ab officio regentis Cancellariam, quod hactenus laudabiliter rexistis et exercivistis in curia nostra ad officium vicecancellarii nostri per dicti Joannis de Funes, obitum, ad
omnem vitam vestram transferimus vobisque dictum dicti cancellarii officium concedimus et
commitimus. Ita quod vos, dictus Valentinus
Claver, quem ordierna die in charta scribe porcionis domus nostre pro vicecancellario nostro per
mortem dicti Joannis de Funes scribi fecimus ut
est moris, et nemo alius durante vita vestra dicto
Joanni de Funes in dicto vicecancellarii officio
succedatis ipsumque habeatis, teneatis, regatis et
exerceatis ad decus et honorem nostrum fideliter,
legaliter atque bene cum omnibus et singulis
honoribus, insigniis, preminencis, favoribus, prerogativis, exercicio jurisdiccionis, quitacione,
gratiis, vestitu, salariis et aliis juribus et emolumentis universis ad dictum vicecancellarii officium quomodocunque et qualitercunque pertinentibus, et quos quas et que // dictus Joannes de
Funes et alii predecessores et predecessores sui et in
et sume dicto officio habere, exercere, tenere et recipere consueverunt temporibus retrolapsis, et quoniam per longissimam dicti Joannis de Funes, vicecancellarii, a cuna nostra absenciam et ipsius
indisposicionem persone, propter suam antiquitatem et decrepitudinem permicione quadam tolleravimus quod nonnulli creati per nos intitulati
fuerint vicecancellarii in eadem curia nostra, et
eciam in generalibus locumtenentibus regnorum
nostrorum partium [...], et scripsi in charta scribe porcionis domus nostre quod de [...] est a merite earumdem ordinacionum nostrarum que de
unico dum taxat disponunt vicecancellario, cupientes ac cordi gerentes prout gerimus eisdem
ordinacionibus propositum nostrum conforme
reddere, per has easdem volumus, declaramus,
decernimus et ex eadem certa nostra sciencia consulte atque motu proprio salubriter providemus
quod, tamdui et quamdui vos, dictus Valentinus
Claver, vicecancellarius noster, adhentis et seu
reperiemini tam in curia nostra quam in aliqua
ea curiis dictorum nostrorum locumtenentium
seu alterius eorum vos, et nemo alius, dictum officium regatis et exerceatis, et nemo aliter preterquam vos solus et insolidum dicamini et intitulamini vicecancellarius noster et feratis insignia et
habeatis et recipiatis quitacionem gratam, jura
et emolumenta et alia in quam omnia et singula
faciatis, regatis et exerceatis que ad superioritatem, preheminenciam et exercicium dicti officii
pertinere quomodolibet dignoscantur. Qua propter per has easdem illustris locumtenentibus nostris, quorum jurisdicionum provinciarum et regnorum nostrorum mentis nostre intentum aperientes, dicimus gubernatori vero nostro generali
et ipsius vices gerentibus, cancellario, presidentibus // in conciliis et ipsis conciliis et ipsam Cance-

llariam regentibus, magistri racionalibus, conservatori nostri patrimoni generalis et aliis conservatoribus, thesaurario, prothonotario, secretariis, scribe porcionis, judicibus, algutziris, scriptoribus, portariis, virgariis, nunciis ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris,
ubique terrarum et regnorum nostrorum et seu
in curia et domo nostra quomodolibet constitutis,
ipsorumque officialium et cuiuslibet eorum locatenentibus, dicimus et mandamus, sub ira et indignacionis ac pena decem mille florenorum in
cursum, quatenus vos, dictum Valentinum Claver, et nullum alium modo quod supra diximus,
tota vita vestra durante pro vicecancellario nostro habeant et teneant, reputent, honorificent atque tractent, illique eorum ad quos specta(n)t
respondeant et responderi faciant cum omnimoda integritate de salario, quitacione, vestitu,
gracia et aliis juribus et emolumentis ad dictum
officium vicecancellarii quomodolibet pertinentibus et spectantibus et aliter provisionem, graciam
et concessionem nostram huiusmodi, omniaque et
singula mea contenta teneant firmiter et observent tenereque et observare faciant inviolabiliter
per quoscunque, et non contraveniant aut aliquem contravenire sonant aliqua occasione seu
causa, quoniam nos eis et eorum cuilibet peragendi contrarium tollimus omne posse initumque et
inarie decernimus ac nullius efficacia et vigoris,
si quid piam in adversum fuerit gostum aut aliter quomodolibet attentatum. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus sigillo nostro
communi inpendenti munitam. Datum in Turri Octava, die vigesima septembris anno a Nativitate Domini millesimi quadragesimi quinquagesimi primi, regnorumque nostrorum citra //
farum anno septimo decimo, aliorum vero trigesimo sexto. Rex Alfonsus. Dominus rex mandavit
mihi, Arnaldo Fonalleda, et vidit Petrus, regii
patrimoni generalis concervator. In Officialium
IIII, MCCCCLII. III. IIII. V. Foleo CXXXXVI». Exemplum huiusmodi in his tribus papiri foliis presenti computato alieno calamo scriptum, sumptum
fuit a suo originali regestro Officialium quarto,
de annis millesimo quadrigentessimo quinquagesimo secundo, tercio, quarto et quinto, pretitulato,
foleo XXXXIII, in regio archivo recondito et custodito, et cum eodem bene et fideliter comprobatum
per me, Michaelem Beltran, catolica et regie majestatis archivarium et mandati scribam eiusque
regia auctoritate per totam terram et dicionem
suam publicum notarium, Barcinone populatum, ut igitur eidem exemplo veluti suo originali
regestro predicto in judicio et extrajudicium ab
hominibus fides addhibeatur plenaria. Ego, dictus Beltran, hic me subscribo et meum quo utor in
claudendis artis notarie instrumentis appono signum.
Sig+num meum Antonii Congost, regi scrive pe1431

ticionerii supra numerarii regiaque auctoritate
notarii publici Barcinone, certis huiusmodi transumpto fideliter.
Sig+num Sebastiani Costa, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici, civis Barcinone,
testis.
Sig+num meum Antoni Thio, publici apostolica
atque regia auctoritatibus notarii, civis Barchinone, et scribe majoris Generalis Cathalonie, qui
huiusmodi transumptum a suo vero originale
predicto fideliter sumptum et cum eo vendice
comprobatum testificatumque ut supra patet,
clausit et subsignavit signoque et nomine ac cognomine suis solitis et assumtis communivet in eius
fidem et testimonium requisitus per admodum
illustres dominos deputatos Generalis Cathalonie, die XII mensis julii anno a Nativitate Domini MDCXXV.

Aa los reverendo y amados nuestros los deputados
del General del principado de Cathaluña.
El rey.
Diputados, aunque la resolución que tenía en daros licencia para armar galeras para esse Principado era la que havéis entendido de mi antes de
aora, todavía havida consideración con lo que me
supplicáis y con el desseo que tengo de hazerle merced, señaladamente siendo diputados vosotros, de
quién confio miráis por mi servicio y su beneficio
con zelo de acertar, me he inclinado a oyr vuestra
petición si se dispusiere primero lo que entenderéis
del obispo de Barcelona, mi lugartiniente y capitán general, a quién acudiréis sobre esto, facilitando la materia de modo que consiga el fin que
se pretende. Dada en Madrid, a XI de julio
MDCXXV. Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius. Vidit don Francisco de
Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco. Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet,
regens. Vidit Calba de Vallseca, regens. Vidit
Bartolomeus Navarro de Anoyta, regens. Villanueva secretarius.
El rey
Reverendo en Christo Padre, obispo de mi Consejo, lugartiniente y capitán general, la instancia
que los deputados hazen para que se les de licencia
de armar galeras y lo que yo dezeo hazerles merced
me han obligado a ohir lo que me supplican con
a. cartes intercalades entre els folis 241v i 242r del trienni
1623-1626.

[ 1625 ]

[ 1625 ]

mucha confiança de los que oy son, de que el bolverlas a armar y el uso dellas lo dezean para no
aventurar la reputación y la hazienda, como en
el successoa passado, por el mal orden que havía en
ellas y assí para conseguirlo les scribo que acudan
a vos, a quién encargo y mando que les advertáis
que, antes que se tome resolución en este negocio, se
han de assentar las condiciones que aquí se hos remiten, comforme las quales hiréis tratando con
los diputados y demás personas que fuere necessario, del assiento de ellas y de lo que se fuere disponiendo me hiréis dando cuenta.
Que el general de las galeras nombrado por mi
éste en todo subordinado al virrey y capitán general de esse Principado, y que las galeras por lo menos sean quatro y se procure que lleguen a seys, y el
nombramiento de todos los officiales, assí de guerra como de pluma, sea mío, subordinados al virrey y capitán general de las galeras como lo están
los de las esquadras de Nápoles y Cicilia. //
Que la cobrança de las imposiciones en que vino el
Principado en Cortes y en las que de nuevo fuere
añadiendo éste a cargo de la Deputación, y cobrado el dinero para que puedan nombrar su receptor o thesorero por libranças de los mismos diputados, se entregue por major todo lo cobrado a los
officiales del sueldo que yo huviere nombrado, solamente tengan mano y jurisdicción por menor
contra las personas que contribuyen las dichas imposiciones o por meyor contra el arrendador que
las tomare por assiento, el qual arrendamiento
hajan de hazer siempre los diputados dando
cuenta al virrey y capitán general de esse Principado de los assientos que huvieren de hazer, y approbados por el dicho virrey corran, y el dinero
que de ello resultare entre de primera entrada en
poder del thesorero o receptor nombrado por los diputados, a quién ellos solos tomen cuenta, y de allí
salga como dicho es por libranças suyas a los officiales del sueldo, donde una vez entrado el dinero
no puedan librar por menor más personas que el
general de las galeras y el virrey.
Que lo que muntaren las mercedes extraordinarias hechas para el gasto destas galeras, que no son
imposiciones que se pagan en el Principado, se cobre por orden del virrey y capitán general de él, y
entre en poder de los officiales del sueldo de las galeras sin intervención de los diputados ni de otra
parte alguna.//
Que las galeras no puedan hazer viage fuera del
Principado sin orden mía, embiada a mi capitán
general del Principado, y que contra esto no valga
ningún capítulo de assiento que tomaren los diputados en el arrendamiento de las imposiciones.
a. successo interlineat, damunt d’una paraula ratllada.
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Que el estandarte le reciba en capitán general de
las galeras del virrey y capitán general en esse
Principado, y quando sea necessario bolverle a entregar el general de las galeras le entregue al del
Principado, sin intervención ni assistencia de diputados, a quién tampoco el general de las galeras
haga reconocimiento, pues queda assentado que
ha de quedar siempre subordinado solamente al
capitán y general del Principado.
Que en ninguna manera se suspenda la cobrança
de las imposiciones ni de lo que monta el siguro de
las galeras perdidas, antes se vaja cobrando, y assí
mismo las mercedes de tratas que están aplicadas
al gasto destas galeras para lo qual mandare dar
los despatxos necessarios por la vía que esto corre,
pero es mi volundad de que no se gaste lo procedido
de las imposiciones y todo lo demás en differentes
usos sino en el intento dicho, y que se deposite todo
// con cuenta aparte por orden vuestra. Dada en
Madrid, a XI de julio MDCXXV. Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius. Vidit don Francisco
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Vidit Pueyo, regens. Villanueva, secretarius. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba
de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro
de Anoyta, regens.

1a. Que el general de las galeras nombrado por mi
esté en todo subordinado al virrey y capitán general desse Principado, y que las galeras por lo menos sean quatro y se procure que lleguen a seys, yb
el nombramiento de todos los officiales, assí de
guerra como de pluma, sea mío, subordinados al
virrey y capitán general de las galeras como lo están los de la esquadra de Nápoles y Cicilia.
Quant a la subordinació que.s diu ha de tenir lo
capità general de les galeres al virrey y capità general de aquest Principat, los diputats ho han de
tractar ab los brassos. Y temén que aquells no.y
vindran bé perquè és estada sempre pretensió
del Principat que dit general no ha de tenir tal
subordinació, per ser contrària al capítol 64 de
les Corts del any 1599, en què se li donà la mateixa preheminència que als demés generals.
Quant al número de las galeras se diu que no és
possible sien quatre ni més de dos, per ço que la
experiència ha amostrat que los drets imposats
per la sustentació de aquelles no arriben a més
de dos galeres, ni està en facultat dels deputats
a. relació intercalada entre els folis 244v i 245r del trienni
1623-1626. És escrita a doble columna. Es transcriu primer la
columna de la dreta i després la de l’esquerra.
b. a continuació ratllat que.

augmentar dits drets ni aplicar-hi los altres drets
del General, per ser axò contra capítols de Cort.
Quant als officials, axí de guerra com de ploma,
que vol sa majestat estigan tots a sa nominació,
se diu ésser contra lo disposat en dit capítol 64,
lo qual disposa que los diputats hajan de anomenar lo vehedor, provehedor, comprador, pagador y notaris de dites galeres.
2. Que la cobrança de las imposiciones en que
vino el Principado en Cortes y en las que de nuevo
fuere anyadiendo éste a cargo de la Deputación, y
cobrado el dinero para que puedan nombrar su
receptor o tesorero por libranças de los mismos diputados, se entregue por major todo lo cobrado a
los officiales del sueldo que yo huviere nombrado, y
los deputados solamente tengan mano y jurisdicción por menor contra las personas que contribuyen las dichas imposiciones o por mayor contra el
arrendador que la tomare por assiento, el qual
arrendamiento hajan siempre de hazer los diputados dando cuenta al virrey y // capitán general
desse Principado de los assientos que huvieren de
hazer, y approbados por el dicho virrey corran, y el
dinero que de ello resultare entre de primera entrada en poder del tezorero o receptor nombrado
por los diputados, a quién ellos solos tomen cuenta, y de allí salga como dicho es por libranças suyas a los officiales del sueldo, donde una vez entrado el dinero no puedan librar por menor más
personas que el general de las galeras y el virrey.
Aquesta segon capítol no és praticable, per encontrar ab differents constitucions y capítols de
Cort en los quals està disposat que la real administració de las cosas del General, y axí bé de les
galeres, toca y specte als diputats, sens que los
ministres de sa majestat se’n puguen entremètrer de ninguna manera.
Y en lo demés, que parle dels drets que se ajustaran per lo sustento de dites galeres, se respon
lo matex que està dit sobre lo capítol primer,
que los diputats no poden anyadir més drets.
3. Que lo que montaren las mercedes extraordinarias hechas para el gasto destas galeras, que no
son imposiciones que se pagan en el Principado, se
cobre por orden del virrey y capitán general del, y
entre en poder de los officiales del sueldo de las galeras sin intervención de los deputados ni de otra
parte alguna.
Les mercès de què parle lo present capítol se
són fetes als deputats per ajuda del sustento de
las galeras, en la forma que disposa dit capítol
a. Aquest...més drets és escrit al marge esquerre del foli anterior.
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64, de la qual no poden apartar-se los diputats.
4. Que las galeras no puedan hazer viage fuera
del Principado sin orden mía, embiada a mi capitán general del Principado, y que contra desto
no valga ningún capítulo de assiento que tomaren los diputados en el arrendamiento de las imposiciones.
Apar que lo dit capítol 64 ha dexat a disposició
dels diputats fer navegar las galeras en la forma y
parts que.ls aparagués convenir, y los dits procuraran ab totes veres que no hiscan les galeres
del Principat, ni altrament naveguen sinó és en
la forma de dit capítol. //
5. Que el estandarte lo reciba el capitán general
de las galeras del virrey y capitán general en esse
Principado, y quando sea necessario bolverle a entregar el general de las galeras le entregue al del
Principado, sin intervención ni assistencia de diputados, a quién tampoco el general de las galeras
haga reconocimiento, pues queda assentado que
ha de quedar siempre subordinado solamente al
capitán y general del Principado.
Los diputats del General de Catalunya han entrevingut sempre en la entrega del estandart y
supplican a sa majestat sia servit no mudar lo
que fins vuy se ha acostumat.
6. Que en ninguna manera se suspenda la cobrança de las imposiciones ni de lo que montó el
seguro de las galeras perdidas, antes se vaja cobrando, y assí mismo las mercedes de tratas que están aplicadas al gasto destas galeras para lo qual
mandare dar los despatxos necessarios por la vía
que esto corre, pero es mi volundad de que no se
gaste lo procedido de las imposiciones y todo lo demás en differentes usos sino en el intento dicho, y
que se deposite todo con cuenta aparte por orden
vuestra. Dada en Madrid, a XI de julio MDCXXV.
Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius generalis. Vidit don
Francisco de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco. Vidit Pueyo, regens. Villanueva, secretarius. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus
Navarro de Anoyta, regens.
Fins vuy se són cobrats los drets de galeras y
d’ells se ha pagat los deutes de dites galeras, que
eren molts, y encara de aquells ne restan a pagar, y en lo que toca a la seguretat de les galeres
quasi tota és ja cobrada y esta en la taula de la
ciutat, ab compte a de part per a poder-se emplear en nova fàbrica de galeras.
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Condempnacionsa de visitas.
Jhesús, Maria.
Mossèn Francesch de Lentorn, senyor de la
Cardosa, en la vila de Cervera domiciliat, dich,
988 lliures, 13 sous.
Misser Joan Perpinyà, doctor en drets, burgès
de Perpinyà, dich, 411 lliures, 15 sous, 9.
Mossèn Galçeran de Gravoloza, senyor de Castellar, dich, 2218 lliures, 14 sous.
Mossèn Joan Gomis, mercader de Barcelona,
dich, 206 lliures, 6 sous, 4.
Los hereus y benstinents y fermanses del quòndam mossèn Francesch Oliveres, mossèn Honofre Bruguera, Jaume Riu de Perpinyà, fra don
Phederich Mecha, deputats y oÿdors respectivament en lo trienni 1596, deuen, 120 lliures,
sous.
Los dits Oliveres, Riu, Meca y Francesch de Gàver, 66 lliures, 2 sous, 6.
Los dits Oliveres, Meca y Gàver, 164 lliures, 5
sous
Don Bernat de Cardona, don Hugo de Tamarit
y Joachim Setantí, 169 lliures, 10 sous.
Raphel Robí, tauler del General de Puigcerdà,
25 lliures, sous.
Nicholau Rosselló de Canbrils, 29 lliures, 8
sous, 9.
Antonio Merçer, tauler de Tàrrega, 20 lliures,
sous.
Miquel Pujol, tauler de Balaguer, 25 lliures,
sous.
Honofre Piquer, tauler del General de Perpinyà, 25 lliures, sous.
Pau Fortuny, receptor del General de Arnes, 1
lliura, 10 sous.
Guillem Queralt, tauler del General de Alcover,
3 lliures, 13 sous, 10.
Francesch Carles y Honofre Piquer, taulers del
General de Perpinyà, 17 lliures, 17 sous, 1.
Miquel Cassà y Antonio Roca de Calella, toca
lo dèbit a dit Cassà, 10 lliures, 7 sous, 10.
Francesch Ferrús, tauler del General de Tivissa,
44 lliures, 6 sous.
Francesch Scapa, tauler de Prada, 2 lliures, 5
sous.
Don Alexandre de Lentorn, 166 lliures, 11
sous, 8.
Joan Exerich, tauler del General de Xerta, 17
lliures, 16 sous, 8.
Thomàs Spluga, sobrecollidor de les taules foranes de Falset, 2 lliures, sous.
Miquel Aiguabella, guarda del General, 20 lliures, sous.
Miquel Contra, tauler de Illa, 77 lliures, 18
sous.
a. memorial intercalat entre els folis 253v i 254r del trienni
1623-1626.
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Lluís Casals, òlim tauler de Canet de Rosselló,
35 lliures, 3 sous, 11.
Francesch Teixidor, tauler del General de Igolada, 50 lliures, sous.//
Mossèn Pere Martrà, tauler del General de
Àger, 50 lliures, sous.
Mossèn Blazi Maginet, prevere de Vilafranca de
Conflent, 20 lliures, sous.
Antonio Spaza, tauler del General de dita Vilafranca de Conflent, 50 lliures, sous.
Bernat Birós, tauler de Viella, 9 lliures, 13 sous.
Antonio Vidal, tauler de Malgrat, 2 lliures, 8
sous.
Pau Monpeó, tauler de Miravet, 5 lliures, 2
sous.
Jaume Ros, tauler de Coplliure, 12 lliures, 4
sous.
Bernat Ories, tauler de Aytona, 3 lliures, 14
sous.
Antonio Farrer, tauler de Arenys, 1 lliura, 4
sous.
Mossèn Philip de Sorribes, mossèn Miquel
Cerdà y lo ardiacha y canonge Paulo Pla, 120
lliures, sous.
Y ab ulterior liquidació reservada, los senyors
deputats y oïdors de comptes del General del
trienni de 1617, que són lo senyor bisbe de
Tortosa y altres, dich de una part, 162 lliures,
10 sous. Y de altra part, 36 lliures, sous, que són
65 sous quiscú, 36 lliures, sous.
Los senyors deputats militar y real y los senyors
oÿdors ecclesiàstich y militar de dit trienni, 15
lliures, sous.
Mossèn Honofre Jordà y Çasala, deu dar, 634
lliures, 14 sous.
Sebastià Serinyana, tauler del General de Cadaquers, 9 lliures, 2 sous, 10.
Maurici Fexes, tauler del General de Manresa,
50 lliures, 15 sous, 6.
Lluís Colom, tauler de Puigcerdà, 22 lliures,
sous.
Berthomeu Binós y Andreu Coll, taulers de la
Vall d’Aran, 40 lliures, sous.
Antonio Miranda y los hereus de Miquel Pinyol, taulers de Alfarràs, de les quals ne tocan a
pagar 17 lliures, 8 sous, 10, a dit Miranda y 7
lliures, sous, al dit Pinyol, dich per tot, 24 lliures, 8 sous, 10.
Jaume Fornaca y Joan Florit, taulers del General de Blanes, 15 lliures, 16 sous, 8.
Joseph Cabessa, òlim deputat local de Monblanch, 90 lliures, 8 sous.
Fra Benet Fontanella, mossèn Ramon de Calders y Blay Gil de Phederich, deputats y oÿdors
passats, 19 lliures, 6 sous.
Lo dit senyor abat Fontanella y sos condeputats
y oïdors, exceptat lo doctor Berengari qui ha ja
girat, deuen, 1503 lliures, sous. //
Antonio Bertrà y Pere Domènech, taulers de
Roses, 1 lliura, 1 sou, 2.

Pere Rebau y Montserat Roca, taulers de Begur, lliura, 5 sous, 10.
Pere Cuquet, tauler de Almaçelles, 3 lliures, 4
sous, 9.
Nicolau Ories, tauler de Aytona, 2 lliures, 2
sous, 5.
Miquel Gayà, tauler de Torres de Segre, 3 lliures, 2 sous.
Antonio Miquel Miró y Bartomeu Maimó, taulers de Granollers, 4 lliures, 17 sous, 2.
Pere Puigmijà, tauler del General, lliura, 5 sous.
Pere Antonio Casals, tauler d’Elguaire, lliura, 9
sous, 8.
Mossèn Francesc Almenara, prevere, rector y
tauler de la Selva, 4 lliures, 6 sous, 8.
Salvador Pujalt, tauler de Anglesola, lliures, 5
sous, 10.
Jaume Tassis, tauler de Arbecha, lliura. 13 sous,
5.
Guillem Marer, tauler del Pont de Suert, lliura,
5 sous, 10.
Gabriel Font, tauler de la Alforge, lliura, 12
sous.
Pere Borrell, tauler de Guissona, 1 lliura, 4
sous.
Salvador Fibla, tauler de Alcanar, 2 lliures, 9
sous.
Miquel Solà, tauler de la Sènia, 1 lliura, sous.
Pau Monpeó, tauler de Miravet, lliura, 19 sous.
Antonio Toresfí, tauler de la Seu de Urgell, 1
lliura, 18 sous, 1.
Francesch Marrugat, tauler de Sitges, 4 lliures,
10 sous.
Hierònim Martí, tauler de Calaf, 1 lliura, 18
sous, 8.
Joan del Mont, tauler de Leyda, lliura, 10 sous.
Joan Francesch Sauleda, tauler del General de
Vich, 1 lliura, sous.
Despedit en Barcelona, a XVII de setembre
MDCXXV. Agustí de Lana, racional.

Diputados. A mi lugarteniente general en esse
Principado y condados se da aviso que de la armada de Inglaterra han venido sobre Cádiz
ochenta velas, y aunque espero en Dios no harán
daño considerable por las protecciones que se han
hecho en aquella fuerça, pero por si intentaren
acometer sobre essa provincia, le ordeno que ponga cuydado en su defensa, y para que la assistáis
en quanto convenga y fuere necessario me ha parecido encargaros y mandaros cumpláis con vuestra obligación con el cuydado y fidelidad que confio de vosotros en que recibiré particular servicio,
y en que os correspondáis y socorráis a las otras
partes donde fuere menester y se os pidiere. Dada
en Madrid, a VII de noviembre MDCXXV. Yo el
rey.
Vidit comes, thesaurarius. Vidit don Franciscus
de Castellvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco.
Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens.
Dietari. A.

El rey

Ina Dei nomine, amen. Per hoc presens publicum
instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo vigesimo quinto, die vero veneris, vigesima quarta mensis octobris intitulata mei,
Michaellis Palau, notarii publici oppidi Perpiniani, Elnensis diocesis, testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum,
presencia et audiencia personaliter constitutus
magnificus Franciscus Trinyach, burgensis ville
Perpiniani, diputatus localis Generalis ville et
collecte Perpiniani, ante presenciam honorabilis
Francisci Dalmau, notarii dicti oppidi Perpiniani et scribe consistorii dicte Deputacionis localis et
collecte dicti oppidi Perpiniani, personaliter reperti et existentis intus dictum consistorium dicte
Deputacionis et collecte dicte ville Perpiniani,
habensque suis in manibus quasdam patentes papireas litteras ab admodum illustribus et reverendissimis dominis deputatibus principatus Cathalonie emanatas, signatas et sigillatas moreque
debito expeditas, quarum tenor inferius est insertus, in et cum quibus ipsi dicto magnifico
Francisco Trinyach, uti diputato locali predicto,
traditur in mandatis quatenus dictas et infrascriptas litteras ex parte dictorum dominorum deputatuum ipsi dicto Francisco Dalmau intimaret et notificaret et ad ipsius deduceret noticiam,
prout latius in dictis et infrascriptis litteris conti-

a. carta intercalada entre els folis 266v i 267r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.

a. document intercalat entre els folis 266v i 267r del trienni
1623-1626.

A. Dietari. Condempnacions de diversas visitas.
Memorial de dèbits.

Cartaa de sa magestat acerca lo any
de guerra, rebuda a [...] de
nohembre 1625.
A los reverendo en Christo padre y amados nuestros los diputados del General del nuestro principado de Cathaluña.
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netur. Quiquidem magnificus Franciscus Trinyachs, volens ut dixit mandatis dictorum dominorum deputatuum obedire prout debet et tenetur, requisivit me, dictum Michaellem Palau,
notarium, quatenus dictas et infrascriptas litteras ipsis dicto Francisco Dalmau, notario uti
scriba dicti consistorii dicte Deputacionis localis
dicte ville Perpiniani, presentarem, intimarem
et notificarem quibus sich requisitis. Incontinenti
ego, dictus Michael Palau, notarius, dictas easdem ach infrascriptas litteras premanibus recepi
et illas dicto Francisco Dalmau, notario et scriba
preffato, personaliter reperto et existenti intus
dictum consistorium in ipsius propriam personam intimavi, insinuavi et notificavi et ad eius
noticiam, quantum melius potui deduxi et in sequendo formam, seriem et thenorem dictarum
litterarum ipsi dicto Dalmau, notario et scribe
preffato, dictus dominus deputatus localis dedit,
tradidit et liberavit copiam dictarum litterarum
et omnium aliorum instrumentorum et capitulorum in dictis litteris contentorum, veridice cum
suis originalibus comprobatis et collacionatis per
me, dictum Michaellem Palau, notarium, que
omnia dictus Franciscus Dalmau, notarius et
scriba preffatus, premanibus accepit de quibus
omnibus et singulis dictus magnificus Franciscus
Trinyach, deputatus localis, petiit // et requisivit
dicto nomine instrumentum publicum confici et
retineri sibique et curia intersit tradi et liberari
instrumentum et instrumenta per me, dictum
pre et infrascriptum notarium. Acta fuerunt hec
in dicto oppido Perpiniani, die, mense et anno
predictis, presentibus pro testibus magnifico Raphaelle Forner, burgense, Bartholomeo Bordal, caldarerio, ambobus dicte ville Perpiniani habitatoribus, et me, dicto pre et infrascripto Michaelle
Palau, notario, qui predicta recepi requisitus tenor vero dictarum litterarum dicto Francisco
Dalmau presentatarum et notificatorum et in
debita expeditarum tenor sequitur sub his verbis:
Per los visitadors dels officials del General en la
última visita en les quereles de número 124 y
141 fetes contra Francesch Dalmau, notari de la
Deputació local de Perpinyà, aserca de la contribució dels gastos respon al scrivà major del General y dels excessos que.s diu fa en les exequucions, és estat declarat remettent, com han
remès, a nosaltres que manem ordenar-hi lo
que sia de justícia y permès en benefici del dit
General, com en lo memorial de les declaracions y sentències fetes per dits visitadors,
que.ns fonch donat de part sua, continuat en lo
dietari de la present casa en jornada de 6 de juliol 1624, al qual se ha relació, és llargament
contengut. Y com per obligació de nostre càrrech hajam provehit y deliberat lo que ha aparegut ser de justícia en benefici del dit General
en los caps de dites quereles, conforme està
contengut en la còpia de dita nostra provisió y
1436

desliberació y en una desliberació feta per los
molt il·lustres senyors deputats del trienni
1617, a 15 de nohembre 1619, les quals, juntament ab còpia del capítol de dita declaració feta
per dits visitadors, enviam y remetem a vostra
mercè ab la present; y com seria de poca o ninguna consideració haver provehit y desliberat
sobre lo damuntdit si no.s en posàs en deguda
exequució, desijant per ço acudir a nostra obligació y que se exequte lo demuntdit, ab esta
diem, cometem y manam a vostra mercè que,
encontinent, intime y notifique de part nostra a
dit Francesch Dalmau la dita provisió y desliberació, com dalt se diu, fetes sobre los dits dos
caps de dites quereles, y mane que ab tot effecte, de si al devant, serve y obehescha a dita nostra provisió y desliberació y a la desliberació feta
per dits nostres predecessors del dit trienni
1617, en dit dia de 15 de nohembre, si y conforme en elles respective està contengut, ab
comminació que en cars de inobservança y de
fer lo contrari serà procehit contra d’ell, conforme aparexerà de justícia, e farà donar còpia de
// tot lo demuntdit a dit Dalmau y axí mateix en
farà llevar acte, y aquell clos y auctèntich, per
portador segur y no per propri, quant prest sie
possible, nos enviarà perquè en son cas y lloch
se´n puga haver deguda rahó, cometent a vostre
mercè sobre les coses demuntdites nostres veus
y forçes ab plenitut de poder. Guarde Nostre
Senyor a vostre mercè. De Barcelona, a dos de
octubre mil sis-cents vint-y-sis. Lo bisbe de
Elna, los deputats del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.
In registro comuni trenta, foleo seixanta-dos.
Sig+num mei, Michaellis Palau, regia aucthoritate notarii publici oppidi Perpiniani, Elnensis
diocesis, qui predicta recepi requiritus.
Dietari. B.

Vota de doctors donat a 20 de
nohembre 1625.
Jesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya, los assessors, advocat fiscal y doctors applicats devall scrits són de vot y
parer que dits senyors deputats se opposen extrajudicialment a la contrafacció de constitució
del molt reverent canceller, a ses senyories rea. vot intercalat entre els folis 268v i 269r del trienni 16231626.- anotació escrita al dors.

presentada per embaxada del bras militar, y que
per dit effecte ordenan se fassa una embaxada a
sa excel·lència en la forma contenguda en un
paper que.s donà a part.
Petrus Pla, assessor. Cancer. Joannes Ximenis.
Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Fumas y Dezpla. Llenes. Fontanella, assessor. Aroles. Rubi.
Dietari. A.

Instrumentaa auctentica
requisicionum oblatarum et
presentatarum, pro parte Generalis
Cathalonie, admodum reverendo
Capitulo Sedis Dertuse et illius
scribe ac admodum reverendo
officiali et vicario generali sue
dominacionis Dertusensis ac duo
bisex scribis sue curie officialatus et
vicariatus generalis, ob observancia
constitucionem generalium dicti
principatus Cathalonie et ipsius
committatuum.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto, die vero martis, decimo octavo mensis novembris intitulato, presente, vocato
et requisito me, Marco Antonio Montanyes, cive
Dertuse, apostolica regiaque ipsius civitatis Dertuse auctoritatibus notario publico scribaque Deputacionis localis Dertuse et illius collecte, infrascripto, ac presentibus eciam honorabilibus Petro
Revert et Petro Marques, mercatoribus, civibus
Dertuse, pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis constitutus personaliter, admodum reverendus dominus Joannes Fuster, presbiter, canonicus Sedis Dertuse, deputatus localis in dicta
civitate et collecta Dertuse castellaniaque Amposte et loco de Flix, habens plenum posse et facultatem in et cum quibusdam patentibus papyri
consistorialibus literis, admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis Cathalonie
Barcinone residentium, a consistorio eorundem
debite expeditis et sigillatis, non viciatis, non cancellatis neque in aliqua earum parte suspectis,
data Barcinone vigesimo quarto mensis octobris
proxime preteriti annique presentis et cabentis
a. requeriment intercalat entre els folis 271v i 272r del trienni 1623-1626.- anotació escrita al dors.
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millesimi sexcentesimi vigesimi quinti, coram
admodum reverendus dominus Joanne Ysern,
priore majore, Andrea Roig, archidiacano majore, Francisco Peroy, precentore, Francisco Deona,
thesaurario, Paulo Curto, hospitalario, et Hyacintho Valldeperes, archiacano de Corbera, presbiteris, canonicis et prepositis dicte ecclesie Dertusensis, ac Michaele Macip, Francisco Bonamich,
Francisco Puig, Joachimo Talarn, Laurencio
Sortor, Joanne Baptista Ferrer et Matheo Thomas, eciam canonicis et presbiteris dicte Sedis,
personaliter existentibus et repertis in aula Capituli Sedis predicte, in qua convocati et congregati
fuerunt ac soliti sunt et consueverunt convocari
et congregari, pro similibus et aliis peragendis ac
pertractandis negociis dicte ecclesie, sono campane, // ut moris est, tanquam majore et saniore
parte dicti Capituli; Capitulum predictum faventibus et representantibus et eisdem dominis
capitularibus et Capitulo obtulit et presentavit et
seu per me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam, offeri et presentare legereque et notificari publice petiit, fecit et requisivit quandam
scriptam papyri requisicionis et protestacionis scedulam sive scripturam, petens et requirens nomine premisso per eosdem dominos capitulare et Capitulum fieri et exequi ac protestans accusansque
et comminans, sic prout et quem admodum in eadem papyri requisicionis et protestacionis scedula
sive scriptura continetur, cuius tenor talis est:
«A notícia dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya ha pervingut que lo
prior clauster de aquesta ciutat de Tortosa, Pasqual Jayme, pretén y procure alcançar devant sa
Sanctedat coadjutoria de son canonicat y priorat en favor de don Vicent Pujades, que.s diu ser
fill del compte de Ana, natural del regne de
València, fora del bisbat de Tortosa, y que lo ardiaca de Borriol, així mateix pretén y procure
devant sa Sanctedat coadjutoria de dit ardiaconat en favor de un nebot seu nomenat Gabriel Sortor, aragonès, natural de la Torra del
Compte, archabisbat de Caragossa, y com per
les generals constitucions de aquest Principat,
col·locades particularment sots lo títol “Que los
estrangersa no puguen tenir benificis ni officis
ecclesiàstichs en Cathalunya”, y així, per consegüent, dits don Vicent Pujades y Gabriel Sortor
no puguen ser provehits de dits canonicat, priorat y ardiaconat, respective, ni obtenir aquells ni
altres beneficis ni officis ecclesiàstichs en aquest
principat de Cathalunya y sos comptats, per ser
com són estrangers y no naturals de aquells, y
tinguen per molt cert dits deputats que tenint sa
Sanctedat notícia del que dites generals constitucions disposan per ningun camí volrie la violació de aquelles, y vostra senyoria deu observar
a. a continuació repetit no puguen.
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dites constitucions y procurar en tot lo possible
la observança de aquelles. Per ço y altrament,
dits deputats ab los presents scrits notifiquen a
vostra senyoria dites coses y, en // quant menester sia, requereyxen que en tot cars que succehesca provehir-se dites coadjutories o altra
qualsevol provisió de dits canonicat, priorat y
ardiaconat, o a qualsevol d’ells, o de altres qualsevol beneficis y officis ecclesiàstichs en favor
dels dits don Vicent Pujades y Gabriel Sortor, o
altres qualsevol persona o persones forasteres
del present Principat y comptats, vostra senyoria no consente ni admete aquells, ni en manera
alguna permete se done possessió en favor dels
tals obtenints dits canonicat, priorat y ardiaconat o altres beneficis o officis ecclesiàstichs que
sien estrangers, com dalt està dit. Altrament,
protesten contra vostra senyoria de la contrafacció de dites generals constitucions y de les penes
contra dels contrafahents de aquelles per elles
imposades, certificant a vostra senyoria que, per
tots los camins que de dret podrà, procuraran lo
reparo del agravi y prejudici que.s farie al present Principat. Et de cunctis licitis requirens, et
cetera».
Quasi quidem papyri requisicionis et protestacionis scedula sive scriptura, sicut predicitur, dicto
admodum reverendo Capitulo per dictum dominum deputatum localem, dicto nomine, oblata et
presentata ac per me, eundem notarium et scribam pre et infrancriptum, in supradictorum testium presencia eidem Capitulo alta et intelligibili voce lecta et notificata, incontinenti iidem
dicti capitulares petierunt copiam dicte requisicionis et protestacionis scedule sive scripture, que,
cum inpromptum fuisset parata, in supradictorum testium presencia fuit eidem Capitulo tradita et liberata; qua habita, prefati dicti capitulares respondentes, latine sermone, dixerunt quod
rettinebant, prout penes se rettinuerunt, terminum juris ad respondendum eisdem, de quibus
omnibus et singulis sicut predicitur actis, idem
dominus deputatus localis, dicto nomine, verbo
petiit et requisivit publicum sibi seu dicto Generali confici dareque et tradi per me instrumentum ad habendum de eisdem memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse die, mense, anno
et loco predictis, presentibus me, dicto et infrascripto // notario et scribe, et testibus antedictis ad
premissa vocatis et specialiter assumptis plene superius continetur.
Amplius autem die jovis, vigesimo, mensis et anni
predictorum in mei, dicti et subscripti notarii et
scribe, et dicti Petri Marques, mercatoris, et Joanne Villafranca, sombrererii, civium Dertuse, testium ad hec vocatorum et specialiter assumptorum, presencia constitutus personaliter venerabilis Michael Pinyol, presbiter, commensalis Sedis
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Dertuse, syndicus, economus et procurator admodum reverendi Capituli dicte Sedis, prout de dicte
syndicatu plene constat et apparet instrumento
acto Dertuse, recepto et testificato clausoque et
subsignato per discretum Petrum Puigvert, quondam, notarium et scribam dicti reverendi Capituli, sub die vigesimo septimo mensis julii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo nono, intus consistorium eiusdem Deputacionis localis Dertuse, qui satisfaciendo prout dixit
suprainserte requisicioni et protestacioni dicto reverendo Capitulo die decimo octavo predictorum
mensis et anni, per dictum dominum deputatum
localem, nomine et pro parte dicti Generalis Cathalonie, oblata et presentata, tradit mihi, dicto
et infrascripto notario et scribe, in supradictorum
testium presencia, quandam scriptam papyri responsionis scedulam sive scripturam, requirens me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam, ut
illam ponam et inseram in fine pede et calce dicte
requisicionis scedule, et quod instrumentum de ea
fieri et tradi requisitum non claudam absque insercione dicte responsionis scedula, sed de omni insimul unum confieram ac sibi dicto nomine et
aliis cuja intersit dem et tradam instrumentum,
cuius tenor talis est:
«Satisfent lo s ýndic del il·lustre y molt reverent
Capítol de la Seu de Tortosa a la requesta que
als dihuyt del corrent mes de noembre al dit Capítol presentada, lo il·lustre y molt reverenta
Joan Fuster, canonge de dita Seu y deputat local de la col·lecta de Tortosa, ab acte rebut per
lo discret March Antoni Montanyés, notari públic de Tortosa, que comença: «A notícia»,
etcètera, y acaba «requirens instrumentum», diu
y respon que en orde // a tot lo en aquella contengut, farà, lo que serà de rahó y justícia, requerint a dit notari que la present resposta inserte al peu de dita requesta y aquella no cloga
sens la present satisfacció y resposta, requirens
instrumentum, que fuerunt acta Dertuse die,
mense, anno et loco predictis, presentibus me, dicto et infrascripto notario et scriba, et testibus antedictis, ad premissa vocatis et specialiter assumptis prout superius continetur».
Postmodum vero dicto et eodem die martis, decimo octavo mensis novembris intitulato et anno
quo supra a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto, presentis, vocato et requisito me, dicto Marco Antonio Montanyes, notario
et scriba infrascripto, et presentibus eciam dictis
Petro Revert et Petro Marques pro testibus ad hec
vocatis et specialiter assumptis, coram discreto Joanne Hyacintho Marti, notario et scriba dicti
admodum reverendi Capituli alme eiusdem Sedis Dertuse, intus scribaniam dicti Capituli pera. a continuació una paraula ratllada.

sonaliter existente et reperto, comparuit supradictus dominus Joannes Fuster, canonicus prefata Sedis, deputatus localis antedictus, vigore prechalendariate sue potestatis, et eidem obtulit et
presentavit ac per me, dictum notarium et scribam, offeri et presentare legique et notificari publice petiit, fecit et requisivit quandam in scriptis
papyri requisicionis et protestacionis scedulam
sive scripturam, petens similiter et requirens per
eundem Joannem Hyacinthum Marti, notarium
et scribam antedictum, fieri et exequi protestansque accusans et comminans, sic prout et quem admodum in eadem requisicionis et protestacionis
scedula continetur, cuius tenor talis est:
«Be sab y ignorar no pot vostra mercè, mossèn
Joan Hyacintho Martí, notari scrivà del molt reverent Capítol de la Seu d´esta ciutat de Tortosa, que per constitucions generals de Cathalunya està prohibit als estrangers que no són
naturals de aquest Principat y comp- // tats tenir
officis ecclesiàstichs del dit principat de Cathalunya y sos comptats, y que així mateix està
prohibit per dites constitucions a tots los notaris
rèbrer o levar actes de provisions algunes que.s
fassen en prejudici y contrafacció de dites constitucions, no obstant tinga qualsevol exempció
ni qualsevol auctoritat, que sien fetes extra regnum, e de possessions de algunes dignitats o beneficis de qualsevol religió sien introduhits en
Cathalunya en favor de qualsevol persona que
no sia natural cathalana, nada en Cathalunya. Y
com haja vingut a notícia dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya
que lo prior clauster de aquesta ciutat de Tortosa, Pasqual Jayme, pretén y procure alcançar devant sa Sanctedat coadjutoria de son canonicat y
priorat en favor de don Vicent Pujades que com
ser fill del compte de Ana, natural del regne de
València, fora del bisbat de Tortosa, y que lo ardiaca de Borriol així mateix pretén y procure
devant sa Sanctedat coadjutoria de dit ardiaconat en favor de un nebot seu nomenat Gabriel
Sortor, natural de la Torra del Compte, archabisbat de Caragoça. Per ço y altrament, ab les
presents interpel·len hi.l requereixen que, per
observança de dites constitucions, no presente
ni leve actes alguns de dites provisions o coadjutories de dits canonicat, priorat y ardiaconat en
persones de dits don Vicent Pujades y Gabriel
Sortor, ni de altres beneficis ni officis eccle-siàstichs. Altrament protestan contra vostra mercè
de les penes contengudes en dites generals
constitucions y en particular de la constitució
novena sots títol “Que los estrangers”, etcètera,
les quals exhigiran de vostra mercè y de sos béns
y de tots los danys y dampnatges que per dita
occasió patirà y supportarà lo present // Principat. Et de cunctis licitis et permisis requirens vos
notarium, et cetera».
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Quasi quidem papyri requisicionis et protestacionis scedule sive scriptura, sicut predicitur, dicto
discreto Joanne Hyacintho Marti, notario et scribe premisso, oblata et presentata ac notificata per
me in supradictorum testium presentia idem
Marti, notarius et scriba memoratus, incontinenti dixit quod, tradita sibi copia dicte requisicionis comprobata, que, cum esset parata, fuit et
per me in supradictorum testium presencia tradita et liberata eam petenti et habere volenti, qua
habita penes se rettinuit terminum juris ad respondendum eisdem, de quibus omnibus et singulis sicut predicitur actis, dictus dominus deputatus localis, dicto nomine, verbo petiit et requesivit
publicum sibi confici darique et tradi instrumentium ad habendum de eisdem memoriam in futurum. Que omnia et singula premissa fuerunt
acta Dertuse die, mense, anno et loco predictis,
presentibus me, dicto et infrascripto notario et
scribe, et testibus antedictis ad premissa vocatis et
specialiter assumptis, prout superius continetur.
Deinceps autem dicto et eodem die jovis, vigesimo,
mensis novembris intitulato et anno jam dicto a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto, presente, vocato et requisito me, dicto Marco Antonio Montanyes, notario et scriba
infrascripto, et presentibus eciam jam dictis Petro
Marques et Joannes Vilafranca pro testibus ad
hec vocatis et specialiter assumptis coram me, dicto et infrascripto notario et scribe, intus consistorium premissum personaliter, ut predicitur, existens et reperto, comparuit discretus Joannes
Hyacinthus Marti, notarius et scriba admodum
reverendi Capituli ecclesie Dertusensis, et satisfaciendo ut dixit suprainserte requisicioni et protestacioni sibi die decimo octavo predictorum mensis
et anni, per dictum dominum deputatum localem, nomine et pro parte dicti Generalis Cathalonie et sui dominorum deputatorum, eiusdem
oblata et presentata, tradidit mihi, dicto et infrascripto notario et scribe, quandam scriptam
papyri responsionis scedulam sive scripturam, requirens me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam, quod illam ponam et inseram in fine
pede et calse supradicte requisicionis et protestacionis scedule sive scripture. Et quod instrumentum de ea fieri requisitum non claudam // sine
insercione dicte responsionis scedule, sed de omni
insimul unum confieram ac sibi et aliis cuja intersit dem et tradam instrumentum publicum,
cuius tenor talis est:
«Satisfant Joan Hyacintho Martí, notari, scrivà
y secretari del il·lustre y molt reverent Capítol
de la Seu de Tortosa, a la requesta que als divuyt
del corrent mes de noembre li presentà lo il·lustre y molt reverent senyor misser Joan Fuster,
canonge de la dita Seu y deputat local de la
col·lecta de Tortosa, ab acte rebut per lo discret
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March Antoni Montanyés, notari públich de
dita ciutat, que comença «Bé sap y ignorar no
pot», etcètera, y acaba «requirens vos notarius»,
diu y respon que en orde a tot lo que en aquella
contengut farà lo que serà de rahó y de justícia,
requirens instrumentum, et cetera. Que fuerunt
acta Dertuse die, mense, anno et loco predictis,
presentis me, dicto et infrascripto notario et scriba, et testibus antedictis ad premisa vocatis et specialiter assumptis, prout superius continetur».
Pone autem dicto et eodem die jovis, vigesimo,
mensis et anni predictorum, presente, vocato et
requisito me, dicto et infrascripto Marcho Antonio Montanyes, notario et scriba publico antedicto, et presentibus eciam honorabilibus et discretis
Bernardino Vicencio Lop et Onophrio Cabrera,
notariis, civibus Dertuse, pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis coram admodum reverendo domino Josepho Simo, presbitero domino
domino archidiacono de Culla, ecclesie Dertunsensis, officiali et vicario generali illustrissimi et
reverendissimi domini cardinalis Spinola, episcopi Dertusensis, intus curiam officialatus et vicariatus generalis eiusdem, personaliter existenti et
reperti, comparuit dictus dominus canonicus Joannes Fuster, deputatus localis antedictus, virtute suprachalendariatis potestatis sue, et eidem domino officiali et vicario generali obtulit et
presentavit ac per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam, offeri et presentari legique
et notificari publice petiit, fecit et requisivit
quandam scriptam papyri requisicionis et protestacionis scedulam sive scripturam petens et requirens per eum fieri et exequi protestansque, accusans et comminans, sic prout et quem admodum
in eadem papyri requisicionis et protestacionis //
scedula sive scriptura continetur, cuius tenor talis est:
«A notícia dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya ha pervingut que lo
prior clauster de aquesta ciutat de Tortosa, Pasqual Jayme, pretén y procure alcançar devant sa
Sanctedat coadjutoria de son canonicat y priorat en favor de don Vicent Pujades, que.s diu ser
fill del compte de Ana, natural del regne de
València, fora del bisbat de Tortosa, y que lo ardiaca de Borriol, així mateix, pretén y procure
davant sa Sanctedat coadjutoria de dit ardiaconat en favor de un nebot seu nomenat Gabriel
Sortor, aragonès, natural de la Torra del Compte, archabisbat de Caragoça, y com per les generals constitucions de aquest Principat col·locades particularment sots lo títol “Que los
estrangers no puguen tenir beneficis ni officis
ecclesiàstics en Cathalunya”, y així, per consegüent, dits don Vicent Pujades y Gabriel Sortor
no puguen ser provehits de dits canonicat, priorat y ardiaconat, respective, ni obtenir aquells ni
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altres beneficis ni officis ecclesiàstichs en aquest
principat de Cathalunya y sos comptats, per ser
com són estrangers y no naturals de aquells, y
tinguen per molt cert dits deputats que tenint sa
Sanctedat notícia de dites generals constitucions disposen, que per ningun camí volrie la
violació de aquelles, y axí vostra mercè deu observar dites constitucions y procurar en tot lo
possible la observança de aquelles. Per ço y altrament, dits deputats ab la present notifiquen a
vostres mercès, senyor ardiaca de Culla, doctor
Joseph Simó, official y vicari general de sa senyoria il·lustríssima de Tortosa dites coses, y en
quant menester sia requereyxen que en tot cars
que succehesca provehir-se dites coadjutories o
altra qualsevol provisió de dits canonicat, priorat y ardiaconat o de qualsevol d’ells o de altres
qualsevol beneficis y officis ecclesiàstichs en favor dels dits don Vicent Pujades y Ga-// briel
Sortor, o de altres qualsevol persona o persones
forasteres del present Principat y comptats, vostra mercè no consente ni admete aquelles ni en
manera alguna permete se done possessió en favor dels dits obtenints dits canonicat, priorat y
ardiaconat o altres beneficis o officis ecclesiàstichs que sien estrangers, com dalt està dit. Altrament, protesten contra vostra mercè y de les
penes contra dels contrafahents de aquelles per
elles imposades, certificant a vostra mercè que
per tots los camins que de dret podran procuraran lo reparo del agravi y prejudici que.s farie al
present Principat. Et de cunctis licitis requirens,
et cetera».
Quasi quidem papyri requisicionis et protestacionis scedula sive scriptura, sicut predicitur, per
dictum dominum deputatem localem antedictum dicto domino officiali et vicario generali
premisso, oblata et presentata ac per me, dictum
et infrascriptum notarium et scribam, de verbo
ad verbum, alta et intelligibili voce, in supradictorum testium presencia, lecta et notificata, incontinenti, habita et tradita copia comprobata
de eadem requisicionis et protestacionis scedula
per me, in supradictorum testium presencia, dicto domino officiali et vicario generali Dertusensis
eam petenti et habere volenti, respondens dixit se
factarum quod juris fuerit [et] racioni, de quibus omnibus et singulis sicut predicitur actis, dictus dominus deputatus localis verbo petiit et requisivit publicum sibi confeci darique et tradi per
me instrumentum ad habendum de eisdem memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse
die, mense, anno et loco predictis, presentis me,
dicto et infrascripto notario et scriba et testibus
antedictis ad premissa vocata et specialiter assumptis, prout superius continetur.
Postea autem dicto et eodem die jovis, vigesimo,
mensis et anni predictorum, presente, vocato et

requisito me, notario et scriba pre et infrascripto,
et presentibus eciam pro testibus surpadictis Bernardino Vicent Lop et Onophrio Cabrera, notariis Dertuse, ad hec vocatis et specialiter assumptis coram discretibus Francisco Bonifacio Soler et
Petro Gil // de Phederich, notariis, civibus Dertuse, duobus ex scribis curie officialatus et vicariatus generalis illustrissimi et reverendissimi domini episcopi Dertusensis, in eadem curia personaliter existentibus et repertis, comparuit supradictus dominus deputatus localis, vigore jam dicte
sue prechalendariate potestatis, et eisdem scribis
obtulit et presentavit ac per me offeri et presentare legique et notificari publice petiit, fecit et requisivit quandam scriptam papiri requisicionis
et protestacionis scedulam sive scripturam, petens
et requirens per eosdem fieri et exequi protestansque accusans et comminans, sic prout et quem admodum in eadem papyri requisicionis et protestacionis scedula sive scriptura continetur, cuius
tenor talis est:
«Bé saben y ignorar no poden vostres mercès,
mossèn Francesch Bonifaci Soler y mossèn Pere
Gil, notaris, dos dels scrivans de la cort ecclesiàstica del il·lustríssim reverendíssim senyor
cardenal Espínola, bisbe de Tortosa, que per
constitucions generals de Cathalunya està prohibit als estrangers, que no són naturals de
aquest Principat y comptats, tenir officis ecclesiàstichs del dit principat de Cathalunya, y que
així mateix està prohibit per dites constitucions
a tots los notaris rèbrer y levar actes de provisions algunes que.s fassen en prejudici y contrafacció de dites constitucions, no obstant tinga
qualsevol exepció ni qualsevol auctoritat, que
sien fetes extra regnum, de possessions de algunes dignitats o beneficis de qualsevol religió
sien instituhits en Cathalunya en favor de qualsevol persona que no sia natural cathalana, nada
en Cathalunya. Y com haia vingut a notícia dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya que lo prior clauster de aquesta ciutat de Tortosa, Pasqual Jayme, pretén y procure
alcançar devant sa Sanctedat coadjutoria de son
canonicat y priorat en favor de don Vicent Pujades, que.s diu ser fill // del compte de Ana, natural del regne de València, fora del bisbat de
Tortosa, y que lo ardiaca de Borriol així mateix
pretén y procure devant sa Sanctedat coadjutoria de dit son ardiaconat en favor de un nebot
seu nomenat Gabriel Sortor, aragonès, natural
de la Torra del Compte, archebisbat de Caragoça. Per ço y altrament, ab les presents interpel·len hi.ls requereixen que, per observança de
dites constitucions, no presenten ni leven actes
alguns de dites provisions o coadjutories de dits
canonicat, priorat y ardiaconat en persones de
dits don Vicent Pujades y Gabriel Sortor, ni de
altres beneficis ni officis ecclesiàstichs. Altra1441

ment, protestan contra vostres mercès de les penes contingudes en dites generals constitucions
y en particular de la constitució novena sots títol «Que los estrangers», etcètera, les quals exhigiran de vostres mercès y de sos béns y de tots
los danys y dapnatges que per dita occasió patirà y supportarà lo present Principat. Et de cunctis licitis et permisis requirens vos notarium, et
cetera».
Quasi quidem papyri requisicionis et protestacionis schedula sive scriptura, sicut predicitur, dictis
discretis scribis curie ecclesia Dertusensis, per dictum dominum deputatem localem antedictum,
oblata et presentata in supradictorum testium
presencia per me, eundem notarium et scribam
pre et infrascriptum, incontinenti iidem discreti
notarii et scribe curie antedicte premissos satisfacientes dixerunt quod, tradita eis copia de eadem
requisicionis scedula comprobata, facient quoddam juris fuerit et racionis, quequidem copia,
cum esset impromptum parata, fuit per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, in
antedictorum testium presencia eisdem tradita et
liberata, de quibus omnibus et singulis sicut predicitur actis, dictis, gestis et secutis dictus dominus deputatus localis, dicto nomine, verbo petiit
et requisivit publicum sibi confici darique et tradi per me infrascriptum ad haben- // dum de eisdem memoriam in futurum. Que fuerunt acta
dicta gesta et secuta in predicta civitate Dertuse,
die, mense, anno et loco predictis, presentibus me,
dicto et infrascripto notario et scriba, et testibus
antedictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis, prout superius continetur.
Sig+num meum, Marci Antonii Montanyes, civis
Dertuse, apostolica regiaque et ipsius civitatis
Dertuse auctoritatibus notarii publici scribeque
Deputacionis localis Dertuse et illius collecte, qui
premissis singula suis singulis refferendo interfui
eaque propria manu exarata in his sex papyri foliis, huius forme communis licet presenti non
comprehenso una cum prenominatis testibus respective et clausi rogativet requisitus, cum raso correcte sive emendato in linea XXXXII, secunde pagine, secundi folii, interdicciones «reverent
Joan», ubi conigetur et emendatur «miçer».

Aa los reverendo y amados nuestros los diputados
del General en el nuestro principado de Cathaluña.
El rey

a. carta intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1623-1626.
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Diputados, oy viernes, entre las diez y las onze horas del día, fue Nuestro Señor servido de alumbrar a la sereníssima reyna, mi muy chara y muy
amada muger, de una hija, siendo el contentamiento que dello me queda tan grande como es
razón, y sabiendo la parte, que como tan buenos y
fieles vassallos os ha de caber por el beneficio grande que espero ha de resultar a todos mis reynos y señoríos, no he querido dexar de avisarlo con ésta y
de como entrambas quedan buenas, y encargaros
que dándole con processiones solemnes y devotas
infinitas gracias por ello y suplicándole las guarde para su santo servicio, hagáis juntamente las
luminarias y alegrías que se acostumbran y deven
para que desta manera su divina Magestad, de
cuya mano procede todo el bien, sea glorificado y
el pueblo regosijado, que en ello recibiré muy accepto servicio. Dada en Madrid, a XXI de noviembre MDCXXV. Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Villanueva, secretarius.

passats visitadors de dit General, y que estan en
punt de poder-se aquells relligar y servir-se
d’ells en ditas istàncias, emendades primer per
los officials a qui toca les cosas per nosaltres advertidas en un memorial que appart donam y
liuram a vostres senyories, firmat de nostres
mans, so és, les coses que de aquells commodament se podien emendar, per quant les coses
per nosaltres advertides, per la major part, són
estades fetas per officials predecessors als // qui
vuy són, y aquells en les ditesa ni en les altres
advertides no han tingut culpa, negligència, ni
descuyt. E advertim a vostres senyories que.ns
appar queb sera bé y expedient per als dits capbreus que les rúbriques d´ells, axí per la conservació de dits capbreus y facilitat de trobar los
noms dels creadors censalistas, com altrament,
se fassa appart, y no se relliguen ab los dits capbreus, conforme se usa en la taula y banch de
la present ciutat en los llibres majors y depòsits.
Y axí ho referim a vostres senyories ab la present.
Antich Servat, notari de Barcelona. Rafel Riera,
notari de Barcelona.

A. Rebuda a 8 de dezembre MDCXXV.

Aa. Als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya residints en Barcelona, referim nosaltres, Antich Servat y Rafel Riera, notaris públichs de Barcelona, que en virtut de
desliberació, per vostres senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes, feta ab ...
del mes dec ... proppassat, haver vists, mirats,
regoneguts, comprovats y col·lacionats ab sos
originals sis capbreus, so és, tres de la mesada
de juny y altres tres de la mesada de desembre,
dels censals y censos fa y preste lo dit General a
diverses persones, communitats, administracions, cossos y col·legis, so és, dos que fan per
la scrivania major, altres dos per la istància del
regent los comptes y los altres dos per la istància del racional, so és, hu de la mesada de juny y
altra de la mesada de desembre per quiscuna de
ditas istàncias; los quals, de paraula a paraula,
de la primera línea fins a la última de tots los
dits sis tomos, havemd legits, vists, mirats, reconeguts, col·lacionats y comprovats, ab la diligència, puntualitat y cuydado possibles; y diem
a vostres senyories que los dits capbreus estan
en bona y deguda forma y segons tenor de dita
desliberació, capítol de Cort sobre de assò disposant e sentència de la visita feta per los propa. relació intercalada entre els folis 275v i 276r del trienni
1623-1626.
b. a continuació un espai en blanc d´uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
d. havem interlineat.
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Avertènciesc del capbreu de la
mesada de desembre.
C.
Primo, se advertex que en capbreu vell, foli 44,
se diu que mossèn Ferrando Maymó, com ha
succehint a Francesch Maymó, reb lo censal allí
mensionat per los títols continuats en cartes 35,
lo que appar no.s deu poder passar sinó continuant los tals.
Ítem, se adverteix que en borrador, foli 135, en
lo censal lueix Elisabeth Joana Desvall, de
Hierònym Vila, falta lo títol ab què conste que
ella té facultat de luyr lo dit censal.
Ítem, en borrador, foli 139, se advertex que
Pere de Tamerit donà a dona Elena de Lupià lo
censal allí mensionat, no essent dit Pere de Tamerit mes de usufructuari de aquell y vuy reb
dita dona Elena dit censal, s’à habilitar.
Ítem, se adverteix que en capbreu vell, en foli
110, se troba un censal de pensió 71 sous, 11
1/2, lo qual no està en les còpias y en lo borraa. a continuació ratllat mesades.
b. a continuació ratllat se´l.
c. advertiment intercalat entre els folis 275v i 276r del trienni 1623-1626.

dor està lineat, dient és luït y no consta en capbreu de Castellar, ni de Pagès, de la luïció.
Ítem, se adverteix en lo censal de 462 sous, 6,
que.s en capbreu vell, foli 167, falta allargar lo
títol de dona Margarida Ortofà.
Ítem, se adverteix que en lo cuern 32, en les còpies que en lo censal de Clemente Urgell, en lo
títol de dona Marina Boscha, falta lo chalendari
de la successió, per quant remet aquella atràs, y
axí farà refer la fulla a hont és dit títol.
Ítem, se adverteix en lo cuern 34, en lo censal
de Gaspar de Lupià se han de remirar les applicacions // fetas a Luís de Rajadell, y se ha de refer lo full a hont se fa de les applicacions y posar
aquelles en bona forma.
Ítem, en dit cuern 34, en lo censal de Lupià de
pensió 1453 sous, 6, se adverteix que en la aplicació de cent setanta liuras en preu se remet lo
títol de aquella, lo que no.s pot fer.
Ítem, se adverteix que en lo cuern desè de una
de les tres còpias, entre lo censal de misser Joan
Vallgornera y lo censal de mossèn Luís d´Oms,
no y ha espay ningú per a continuar los títols.
Ítem, se adverteix en lo capbreu vell, foli 275, en
lo censal de Francesch Conesa, remet lo títol de
la abadessa y convent de Hierusalem atràs, lo que
no.s pot fer, y axí se deuen posar en les còpies.
Ítem, fa vèurer la pensió de censal que.s foleo
327, perquè no.s reb.
Ítem, se adverteix en lo censal de Federich Vilana, que.s en capbreu vell, foli 330, fa abilitar la
successió de don Luís Sans, per quant falta lo
chalendari del testament de sa mara, ny advertex, e també que en una de les còpias en lo matex censal de un títol a altra y ha tres fulles blanques, lo que està mal.

còpias en lo censal de Guillem Destorrent faltan
los títols de Joan Pons Bastida y de Miquel Pons
Bastida, y axí fan a posar.
Ítem, se adverteix que en lo censal de Miquel
Luques de pensió 320 sous, continuat en capbreu vell, foli 93, falta lo títol de vicari y comunitat de Santa Maria de la Mar.
Ítem, se adverteix que en lo censal de Daniel
Alexander y Franci Falcó de pensió de 172
sous, 8, continuat en capbreu vell, foli 99, en lo
títol de dona Joana de Sarriera y de Eril, no
consta de la facultat que té de revendicar lo dit
censal.
Ítem, se adverteix que en lo censal de Gabriel
de Xanxís de pensió 800 sous, en la luïció que
fa Bernat Taverner remet los títols al capbreu
de mars, lo que no pot ser, y axí fa refer lo full,
que és en lo cuern desetè y los títols subsegüents.
Ítem, se adverteix en lo censal de Luís Benet
Desvalls de pensió de 73 sous, 3 1/2, continuat
en capbreu vell, foli 129, en lo títol de don Bernat de Boxedors, faltan continuar los títols que
diuen allí per los títols continuats en capbreu de
setembre, foli 134.
Ítem, en dit capbreu vell, foli 342, en lo censal
de Eleonor Ros se adverteix que falta lo títol ab
què don Pedro Bosch succeheix a Jaume Vicens.
Ítem, en dit capbreu vell, foli 421, en lo censal
de Miquel Sanchís de 313 sous, 8, se adverteix
que.y ha una deducció feta en favor de la comunitat de Sant Pere y diu resten 183 sous, 8, y
aprés sens fer ninguna applicació trau enfora
313 sous, 8, axí que fa // remirar lo dit censal
perquè se entén que ha error no posant las applicacions.

Antich Servat, notari de Barcelona. Rafel Riera,
notari de Barcelona.

Ítem, se adverteix que en dit capbreu vell, foli
467, hi ha un censal de pensió 120 sous, que no
és en borrador ni en las còpias, fa a vèurer si se
ha de assentar.

Avertènciasa de la mesada de juny
del capbreu de la Diputació.

Ítem, se advertex que en dit capbreu vell, foli
575, falta lo títol de misser Acasi Antoni de Ripoll.

B.
Primo, se adverteix que en lo segon cuern de las
a. advertiment intercalat entre els folis 276v i 277r del trienni 1623-1626.
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Antich Servat, notari de Barcelona. Rafel Riera,
notari de Barcelona.
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Cartaa de sa magestat rebuda a 24
de dezembre 1626.

Cartaa de sa magestat rebuda a 29
de dezembre 1626.

A.

A los reverendo en Christo Padre, obispo de Elna
de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del General de Cataluña.

A los reverendo en Christo Padre, obispo de Elna
de nuestro Consejo y amados nuestros los diputados del General de Cataluña.

El rey

El rey
Diputados, desde que sucedí por muerte del rey mi
senyor y padre, que aya gloria, en los reynos de mi
Corona de Aragón e deseado ir a ellos y aunque
las justas y graves ocupaciones que lo han embaraçado son hoy mayores que nunca, por condescender con mi desseo y tan continua instancia como
me avéis hecho en medio de tantas obligaciones
como por todas partes me llaman, antepongo ésta
porque se disponga y ordene lo que fuere necessario
para el beneficio de la justicia, buen govierno y
defensa dese Principado y condados en que muestro bien la estimación que hago de tales, confiando que en lo que os tocare corresponderéis a vuestra obligación y que he de hallar en todo el valor,
afecto y disposición a mi servicio con que se ha
acudido siempre en ese Principado y condados a
los senyores reyes mis predecessores, y con ventaja,
por ser aora mayor que nunca el aprieto y muy
importante para fines superiores y de común utilidad para todos mis reynos el breve y buen sucesso.
Y assí he resuelto de yr a juraros vuestras leyes y
constituciones y celebrar Cortes en la conformidad y lugar que entenderéis del obispo de Barcelona, mi lugarteniente general en ese Principado //
y condados. Tractaréis luego porque con mucha
brevedat se enbiarán las cartas convocatorias de
lo que fuere necessario y conviniere disponer para
la celebración de las Cortes en que me serviréys.
Dada en Madrid, a XXIIII de desembre MDCXXV.
Yo el rey.
Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba de Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Hieronymus Villanueva, protonotarius.

Diputados, por otra mía he mandado avisaros de
la resolución que he tomado de celebrar Cortes en
esse Principado y condados y porque en el lugar
donde se han de juntar es necessario, como sabéis,
que se hagan los apartamientos y adreços que son
menester para la proposición, solio, Consejo Supremo, estamentos de Cortes y otras cosas en el
convento o casa que se señalará, será bien y assí os
lo encargo que embiéis luego allá personas que lo
prevengan y hagan todo como conviniere y se ha
acostumbrado, que en ello seré servido. Dada en
Madrid, a XXIIII de deziembre MDCXXV. Yo el
rey.
Vidit comes, thezaurarius. Vidit Pueyo, regens.
Vidit Çalba Vallseca, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Hieronymus Villanueva, protonotarius.
Los señores diputados de Cataluña.
A.

Ab los diputados del General de Cathaluña.
Don Francisco Monsuar, embaxador de vuestras
señorías ha estado en esta corte es cavallero tan
cuerdo y de tanta estimación que diciéndome que
tiene ya horden de vuestras señorías para bolverse
a esse Principado, me parece que cumplirá mal
con la obligación que me corre sino lo digesse assí a
vuestras señorías y que también el doctor Jayme
Martín, abogado fiscal del General, ha dado el
mismo buen cobro de si y es sugeto a quién he olgado de conocer por sus buenas letras y proceder.
Guarde Dios a vuestras señorías. En Madrid, a 3
de deciembre 1625. El conde de Chinchón.

A.
Los señores diputados de Cataluña.

a. carta intercalada entre els folis 277v i 278r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
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a. carta intercalada entre els folis 279v i 280r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 279v i 280r del trienni
1623-1626.

Cartaa del il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de
Santluca y comte de Olivares, de
XXX de janer MDCXXVI. Rebuda al
primer de fabrer del dit.
La carta de vuestra señoría de 21 me dió el señor
Guillem Pere Duzay y puede estar cierto vuestra
señoría que siempre desearé el cumplimiento de
los intentos desa ciudad por lo mucho que deseo
servirla y a vuestra señoría como lo haré en quanto en mi fuere, procurándolo en las ocasiones que
se ofreçieren, y holgaría mucho que se pudiese conoçer por los efectos como lo experimentará vuestra señoría en lo que fuere posible, y remitiendo lo
demás al señor Guillem Pere se acava ésta. Guarde Dios a vuestra señoría como deseo. De Balbastro, 30 de enero 1626. El conde-duque de Sanlúcar.

mano de los medios que más fueren convenientes.
Muy inportante será el de vuestra senyoría para
que se encamine todo con suavidad y de manera
que su magestad quede servido y la ciudad con
gusto y satisfacción. El señor conde-duque de Sanlúcar responde a la de vuestra señoría y he hecho
diligencias para que lo hiziesse su magestad y
como oy se ha partido para Monsón a proponer las
Cortes a los valencianos no se ha podido saber de
cierto su voluntad, y assí ha sido forsosso quedarse
el senyor Dusay para tratar desto y // avisar de la
resolución que en ésto se tomare. Guarde Dios a
vuestras señorías como deseo. Barbastro, 31 de henero 1626. El duque de Sogorbe y de Cardona.
Los diputados de Cathaluña.
C.

Cartaa de Guillem Pere Duzay,
embaxador dels senyors deputats
del General de Catalunya, de XXXI
de janer MDCXXVI. Rebuda al
primer del ditb.

Los diputados del General de Cataluña.
B.

Cartab del il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y de Sogorb, de XXXI de
janer MDCXXVI. Rebuda al primer
del dit.
La parte que tengo en esse Principado y las obligaciones que debo a la ciudad de Barcelona pueden
prometer con toda siguridad que le he de acudir y
procurar su mayor beneficio y más añadiéndose
tener entendido, con la que me ha dado el señor
Guillem Pedro Dusay, que es gusto y interés de
vuestra señoría muchos testigos tengo de lo que he
travajado para que su magestad hiziesse merced
a Barcelona en lo que se supplicaba. Y si la disposición de las prevenciones de su jornada a Lérida
le huviessen dado lugar y no acaescieran otros accidentes, pienso que nos huviera honrrado en ésto,
pero no tenemos que desconsolarnos, supuesto que
su magestad lo dispuso para demonstración de
mayor amor y para descansar más días en essa
ciudad, gozando del contento que han de tener
sus vassallos de verle. Spero en Dios que ha de salir
bien si por nuestra parte nos ayudamos, echando

Dilluns passat escriguí a vostres senyories de la
ciutat de Lleyda avissant a vostres senyories com
here arribat en ella y juntament com pensava
partir lo matex die per a ha ont estarie lo rey,
nostre senyor, y no fou possible poder partir per
tenir las cavalcaduras de la altra part del riu y no
haver-las pogudas passar per la crescuda gran
havie aquell die. Feta lo endemà, dimars dematí, me possí en camí per a Monçó, ha ont arribí a
las dues hores després de dinar, trobant en dita
vila Hierònimc de Navel, síndic de la ciutat de
Barcelona, detingut en ella per tres dies per no
poder passar (el) Cinca que estava tant crescut
que here cosa particular. Dimecres a las dos horas fou Déu servit poguésem passar-la, encara
que no sens molt gran perill, y aquexa mateixa
tarda arribàrem en esta ciutat de Balbastro ha
ont trobàrem lo rey, nostre senyor, y en lo matex punt fórem apeats, muntàrem, // Hierònim
de Navel y jo, a bessar las mans al senyor duc de
Cardona, qui trobaren en lo llit desganat ab febra y sagnant dos vegades, lo qual me féu molta
mercè y rebé la carta de vostres senyories ab
molt gran gust y contento, donant molt grans
demostracions de donar a vostres senyories gust

a. carta intercalada entre els folis 290v i 291r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 290 v i 291r del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.

a. carta intercalada entre els folis 290v i 291v del trienni
1623-1626.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat juntament ab un manament dins de
la present.
c. a continuació una paraula ratllada.
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y contento y de procurar lo tingués prontament
la ciutat de Barcelona, donant-nos orde que per
al endemà dijous a les vuyt hores de la matinada
lo tornàssem a vissitara, offerint-me que, encara
que en lo llit, procurarie nos fes mercè lo senyor
conde-duque y nos donàs audiència o licènsia
per a després besar la mà al rey, nostre senyor.
Tornat lo endemà en la cassa no fou possible en
lo matí ni en la tarda poder tenir audiència, y
creguérem los que estàvem hallí here per estarse parlotejant lo negoci y voler pendre resolució
antes de donar-nos la respostab, judicàvem-ho
per los papers que venian del senyor conde-duque y dels que lo senyor duc enviava, en què se
emplià tot lo die de dijous. Vuy divendres, a las
tres hores de la tarde, nos ha dit lo senyor duc
de Cardona tenie hora del senyor conde-duque
per a bessar-li les mans. // Y per estar sa excellència desganat, féu que lo senyor marquès del
Carpio nos acompaniàs en compania dels senyors don Luís de Haro y lo senyor don Pedro
de Aragón, en compania dels quals entrí a bessar al senyor conde-duque las mans, y doní de
part de vostres senyories un molt cumplit recaudo, senialant a sa excel·lència la esperanca que
vostres senyories tenien de rebre mercè de sa
excel·lència y per son medi de alcancar-la los
concellers de la ciutat de Barcelona. Respongué
que estava molt cert de la voluntat de vostres
senyories i que criguessen los desijava molt deveres servir però que en esta ocassió no hera
possible per haver lo rey, nostre senyor, pressa
resolució per dos vegadas, y que axí no.s sentia
ab ànimo de poder-la alcancar de la magestat.
Repliquí a sa excel·lència y representí alguns inconvenients y a tot me respongué que no podie
ser altra cossa, pux sa magestat tenie pressa
aquexa resolució. Acabada esta audiència aní a
besar la mà al rey, nostre senyor, que fou en lo
matex punt y acompaniat dels matexos senyors
tinc dit, y expliquí ma embaxada, féu lo rey,
nostre senyor, de resposta «Jo agradesco lo que
me desís y he tomado resolución para poder estar
más de espacio en Barcelona // y no se puede hazer
más». Estas paraules me apar són las formals digué lo rey, nostre senyor, de hont llamaran vostres senyories de veure la resolució del rey, nostre senyor, y quant determinat està de possar en
execució lo que ha dit. Hieroni de Navel y jo
som estats al senyor duch de Cardona per a què
nos facilitàs la cobrança de la resposta de la carta, y nos ha dit que sa magestat no pensava respondre a la ciutat y que a la Diputació serie possible que respondrie, no que me la asseguràs, y
me ha donada la resposta del conde de Olivares,
la qual rebran vostres senyories ab esta.

a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació una paraula ratllada.
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Ab tot que no me hajan donada la resposta del
rey, nostre senyor, ni tancpoc desengany, si me
donaran ho no, me ha aparegut despatchar, ab
conformitat de Hieroni de Navel y ha gastos comuns, avissar a vostres senyories del que se havie fet y juntament la resposta del conde de Olivares, y jo poní esperar la resposta del rey,
nostrea senyor, no per pensar que sie different
del que lo conde diu y escriu y lo rey de paraula
nos digué, sinó perquè no.s puga dir que sa magestat no ha respost, o com no sabre lo desengany. Y en lo punt me´n tornaré a la ciutat de
Lleyda, ha ont estarà esperant lo orde me manaran tenir, bé pens no serà menester altra cosa. Y
sinó fóra estat lo bon // medi del duc de Cardona dupte fossen arribats a donar la embaxada.
Quant me donen la carta del rey, nostre senyor,
en cas que.u facan, la enviaré a vostres senyories
y no per correu, pux ja vostres senyories saben
lo que conté. Ab esta envio a vostres senyories
una còpia del que lo rey, nostre senyor, demanab a la Corona, manen-lo vostres senyories mirar per a estar previnguts en la ocassió. Guarde
Nostre Senyor a vostres senyories como jo desijo. De Balbastro, a 31 de janer de 1626. Beso a
vostres senyories les mans, son major servidor,
Guillem Pere Dusay.
D.

Relacióc y apuntaments per los
capbreus.
A. B. Dietari.
A. Als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya residints en Barcelona, referim nosaltres, Antich Servat y Rafel Riera, notaris públics de Barcelona, que en virtut de
deslliberació per vostres senyories ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes feta ad ... del
mes dee ... del anyf ..., havem vists, mirats, regoneguts, comprovats y col·lacionats ab sos originals sis capbreus, so és, tres de la mesada de octubre y altres tres de la mesada de noembre, dels
censals y censos fa y presta lo dit General a diverses persones, communitats, administradors,
cossos y col·legis, so és, dos que fan per la scrivania major, altres dos per la istància del regent
a. nostre senyor interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. relació i apuntament intercalats entre els folis 297v i 298r
del trienni 1623-1626.- anotació escrita al dors.
d. a continuació un espai en blanc d´uns 13 mms.
e. a continuació un espai en blanc d´uns 25 mms.
f. a continuació un espai en blanc d´uns 10 mms.

los comptes y los altres dos per la istància del racional, so és, hu de la mesada de octubre y altra
de la mesada de noembre, per quiscuna de ditas
istàncias, los quals de paraula a paraula, de la
primera línea fins a la última de tots los dits sis
tomos havem legits, vists, mirats, regoneguts y
col·lacionats y comprovats ab la diligència, puntualitat y cuydado possibles, diem a vostres senyories que los dits capbreus estan en bona y
deguda forma y segons tenor de dita desliberació, capítol de Cort sobre de assò disposant e
sentència de la visita feta per los proppassats visitadors de dit General, y que estan en punt de
poder-se aquells relligar y servir-se d’ells en ditas istàncias, emendades primer per los officials
a qui toca en los tomos de la mesada de octubre
les coses per nosaltres advertides, en un memorial que appart donam y lliuram a vostres senyories, firmat de nostres mans, so és, les coses que
de aquells commodament se poden emendar,
per quant les coses per nosaltres advertides per
la major part són estades fetas per officials predecessors als qui vuy són y aquells, en les dites
ni en les altres advertides, no han tingut culpa,
negligència, ni descuyt algú, e advertim a //
vostres senyories, segons que ja en altres relacions havem advertit, que.ns appar que serà bé y
expedient per als dits capbreus que les rúbriques
d’ells, axí per la conservació de dits capbreus y
facilitat de trobar los noms dels creadors censalistas, com altrament se fassa de part, y no se relliguen ab los dits capbreus conforme se usa en
la taula y banch de la present ciutat en los libres
majors, corrible y depòsits. Y axí ho referim a
vostres senyories ab la present. Antich Servat,
notari públic de Barcelona. Rafel Riera, notari
de Barcelona.
Advertèncias de la mesada de octubre dels capbreus del General.
B. Primo se adverteix en lo capbreu vell, foli 22,
en lo censal de mossèn Guillem de Santcliment
que Pere de Santcliment ven lo censal allí mensionat sens constar de sa herència.
Ítem, en dit capbreu vell, foli 248, en lo censal de
misser Romeu Amat se adverteix que dona
Hierònyma de Queralt, succehint a dit censal,
dexà lo usdefruyt de dit censal a don Joan de
Queralt, y la proprietat a hu dels fills de don Federich Desbosch; lo dit don Joan renuncià dit
usdefruyt en favor de dona Marina Desbosch y la
dita y don Pedro Desbosch obligan dit censal a
Francesch Bru, sens constar com dit don Pedro
Bosch entrà en la proprietat de dit censal, ni que
sie fill y hereu de dit don Federich Desbosch.
Ítem, en dit capbreu vell, foli 313, en lo títol de
dona Joana Sarriera y de Eril falta lo dret que té
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ella de revendicar y recuperar lo censal allí mensionat.
Ítem, en dit capbreu vell, foli 328, en lo censal
del duch de Cardona falta lo testament de dona
Luïsa Sans que ha de estar continuat en lo últim
títol.
Antich Servat, notari públich de Barcelona. Rafel Riera, notari de Barcelona.

Losa tres estaments del principat de Catalunya
convocats en les Corts Generals que la sacra
catòlica y real magestad de present celebra en la
ciutat de Barcelona. Als reverents nobles y magnífics los deputats del dit Principat residints en
Barcelona, salut y honor, com segons lo capítol
de Cort XVIIII del any MDLIII lo balans del General haja de fer-se al principi de la Cort, y també
per la bona direcció y expedició dels negocis de
la present Cort, tingam necessitat de saber los
agravis per los quals se són fetes embaixades a sa
magestad y dels memorials y altres coses fetes y
demanades als embaixadors tramesos a sa magestad y de tots altres agravis generals y particulars dels quals tindreu notícia, y fets y seguits de
les últimes Corts ençà, per ço, ab la present, vos
diem, encarregam y manam que ab tota la diligència y prestesa sia possible fassau lo dit balans del dit General, ço és, de les Corts proppassades fins al dia present, així del líquit com dels
deutes, juxta tenor del dit capítol, y aquell juntament ab lo llibre intitulat Ferrando Paga y
també còpia de les informacions y altres llibres y
scriptures dalt mensionades, per persona segura, nos trametau, perquè vistes, sabudes y enteses dites coses en tot pugam donar tal orde que
sia servey de Déu y de sa magestad, bé y repòs
dels agraviats y de la república del dit Principat,
notifficant-vos que si ab la diligència que lo negoci requereix y de vosaltres se confia no.ns trametreu dites coses, procehirem com se trobarà
de styl ésser faedor, puix enteneu convé tant a
tota la república del dit principat de Catalunya.
En testimoni de les quals coses manam ésser
feta la present sotaescrita de mà dels tres presidents y sagellada del major sagell de dita Cort.
Dada en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona, a XI de abril del any de la Nativitat del
Senyor de MDCXXVI. Ita approbo ego, infrascriptus notarius et scriba, manu propia.
Fra Luís, obispo de Urgel. El duque de Sogobre y
de Cardona. Julià de Navel, conceller en cap de
Barcelona.
a. document intercalat entre els folis 332v i 333r del trienni
1623-1626.

[ 1626 ]

[ 1626 ]

De dicti illustrisimi domini episcopi Urgellensis,
stamenti ecclesiastici presidentis, mandato. Vidit
Joannes Paulus Oller, notarius et dicti stamenti
scriba.
B.

A. Alsa molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya residint en Barcelona, refferim nosaltres, Antich Servat y Rafel Riera, notaris públichs de dita ciutat, que aprés de haver
col·lacionats y comprovats ab la deguda forma,
en virtut de desliberació per vostres senyories y
en son consistori feta, las còpies dels capbreus
dels censals que lo dit General fa y presta a diversas universitats, comunitats, cossos, col·legis
y singulars persones en los mesos de maig, juny,
juliol, agost, setembre, octubre, noembre y dezembre, y també lo capbreu dels salaris que los
officials de dit General respective reben per
rahó de sos officis, en virtut de altre deliberació
per vostres senyories en son consistori feta ab ...
de juny proppassat, y inseguint lo thenor de
aquella, havem vist, mirats y regoneguts de full
en full primerament vuyt borradós o minutas fetas per lo scrivà major, regent los comptes y racional de la present casa y sos ajudants respective dels capbreus de les dites mesades y de dits
salaris. E axí bé vint-y-set còpias de dits borradós o minutas scrites de bona lletra y molt reposada fetas per los dits officials e o per altres persones de llur orde, les quals còpias han de ser los
capbreus originals de dits censals que lo dit General faen los dits mesos y de dits salaris les fulles, dels quals borradós o minutas y també de
les còpias de aquellas són estades per nosaltres
comptades, y trobam que lo borrador fet de la
mesada de maig conté tres-centes y nou fulles y
mitja, lo de la mesada de juny tres-centes y vuyt
fulles, lo de juliol sinch-centes sexanta, lo de
agost tres-centes trenta-una, lo de setembre
quatra-centes vint-y-dues y mitja, lo de octubre
quatre-centes y setse, lo de noembre quatracentes noranta, lo de desembre dos-centes setanta-y-set, lo dels salaris cent vuytanta-sinch. E
que les còpias de dits borradós ocupan, ço és, la
de la mesada de maig mil y sexanta fulles y mitja, lo de la mesada de juny mil cent setanta-quatre fulles y mitja, la de juliol mil nou-centes vint,
la de agost mil dos-centes y divuyt, la de setembre mil dos-centes vuytanta-y-set, // la de octubre mil cent sinquanta-y-dues, la de noembre
mil dos-centes y deu y mitja, la de desembre setcentes sexanta-y-vuyt. E axí bé havem vists, mia. relació intercalada entre els folis 338v i 339r del trienni
1623-1626.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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rats y regoneguts quatra borradós fets dels títols
continuats en les mesades de janer, febrer, mars
y abril des del dia que foren comptades les fulles
y còpies dels dits mesos per Francesch Blanch,
quòndam, notari de Barcelona, y per mi, dit
Riera, per orde y manament dels senyors deputats predecessors de vostres senyories. E també
havem comptades les còpies fetas de dits borradós, la qual scriptura, per nosaltres vista y censurada, diem, segons la experiència tenim en
semblants cosas, que aquella val a comuna estimació, ço és, quiscuna fulla de llavador per lo
molt traball han tingut y indústria han posada
los officials a càrrech dels quals venia la confecció de dits borradós, per ço, que per a fer
aquells com era rahó han hagut de mirar exactament los capbreus vells de dits censals y de
aquells en dit borradós cersanar les coses eran
supèrflues y anyadir altres en ells eren molt assensials; y aprés de fets aquells los han haguts de
col·lacionar y comprovar de sos originals, quatre sous, e lo matex quiscuna fulla de ditas còpias, axí que:
Lo borrador de la mesada de maig valrria y val a
dita rahó sexanta-una lliura, divuyt sous ... LXI
lliures, XVIII sous.
Lo de la mesada de juny, setanta-set lliures, setse sous ... LXXVII lliures, XVI sous.
Lo de juliol, cent y dotse lliures ... CXII lliures,
sous.
Lo de agost, sexanta-sis lliures, quatra sous ...
LXVI lliures, IIII sous.
Lo de setembre, vuytanta-quatre lliures, deu
sous ... LXXXIIII lliures, 10 sous.
Lo de octubre, vuytanta-tres lliures, quatra sous
... LXXXIII lliures, IIII sous.
Lo de noembre, noranta-y-vuyt lliures ...
LXXXXVIII lliures, sous.
Lo dea desembre sinquanta-sinch lliures, vuyt
sous ... LV lliures, VIII sous.
Lo de dits salaris, trenta-y-set lliures ... XXXVII
lliures, sous.
E losb quatra fets dels títols faltaven en dites mesades de janer, febrer, mars y abril que ocupan
coranta-quatre fulles, dotse lliures yc setse sous
... XII lliures, XVI sous.
E que les tres còpies fetes de dit borrador de la
mesada de maig valen dos-centes dotse lliures y
dos sous ... CCXII lliures, II sous. //
Las de la mesada de juny, dos-centes trentaquatre lliures, divuyt sous ... CCXXXIIII lliures, XVIII sous.
Las de la mesada de juliol, tres-centes vuytantaquatre lliures ... CCCLXXXIIII lliures, sous.
Las de la mesada de agost, dos-centes corantaa. a continuació repetit de.
b. a continuació ratllat que faltaven.
c. a continuació ratllat se.

tres lliures, dotse sous ... CCXXXXIII lliures,
XII sous.
Las de la mesada de setembre, dos-centas sinquanta-set lliures, vuyt sous ... CCLVII lliures,
VIII sous.
Las de la mesada de octubre, dos-centes trenta
lliures, vuyt sous ... CCXXX lliures, VIII sous.
Las de la mesada de noembre, dos-centes coranta-dues lliures, dos sous ... CCXXXXII lliures, II sous.
Las de la mesada de desembre, cent sinquantatres lliures, dotse sous ... CLIII lliures, XII sous.
Las de dits salaris cent sis lliures y quatre sous ...
CVI lliures, IIII sous.
Las de dits borradors dels dits títols nous de dits
mesos de janer, fabrer, mars y abril, les quals
ocupan cent noranta-dues fulles, trenta-vuyt
lliures y vuyt sous ... XXXVIII lliures, VIII sous.
Les quals partides desobre designades que en
número són vint, fan la summa de dos mil setcentes noranta-una lliura y deu sous ... II mília
DCCLXXXXI lliures, X sous.
E axí ho referim a vostres senyories a la censura
dels quals com ha més assertada nos sotsmetem.
Antich Servat, notari. Rafel Riera, notari de
Barcelona.

Ítem, las quatre boques mànagues de las dalmàtiques ab sos scuts nous, renovar fullatges y lo
demés, val tot de mans ... 96 lliures, sous.
Ítem, los dos collarinos ab los escuts y retotxas y lo demés, val tot de mans ... 12 lliures,
sous.
En la casulla:
Primo, la primera història de la casulla, ço és,
quant arrestaven lo sant, rostros y lo demés, val
tot de mans ... 35 lliures, sous.
Ítem, la segona, ço és, quant açotaven lo sant y
lo demés, val tot de mans ... 30 lliures, sous.
Ítem, la tersera, ço és, de la degollació ab la figura del sant nova y lo demés, val tot de mans ...
30 lliures, sous.
Ítem, la quarta, ço és, quant penjaven la reyna,
figuras, rostros y lo demés, val tot de mans ... 28
lliures, sous.
Ítem, de l’altre història, ço és, del ídol, los àngels, escuts y lo demés, val tot de mans ... 33
lliures, sous.

A. Dietari.
En la capa de cor:
Primoa, la primera història de la capa, ço és,
quant lo sant estava en la caldera, feta de nou, y
lo demés, val tot de mans ... 32 lliures, sous.

Relacióa de la tatxa y estima de la
feyna que se ha feta en los
vestiments ha adobat mestre
Térmens per a la Diputació. B. C.

Ítemb, las dos històrias, ço és, quant estava lo
sant en la presó y l’altra, quant estava en lo torment de la spa, fetas totas noves, ab lo demés,
val cada huna 45 lliures, sous, y axí totes valen
... 90 lliures, sous.

B.
Primo, del faldó de la dalmàtica s´és fet tot nou
ab la història del gloriós sant Jordi ab dotze figuras y un cavall, val de mans tot ... 95 lliures,
sous.
Ítem, lo faldó de la història de la charitat ab los
rostros nous, figura del sant y lo demés, val tot
de mans ... 48 lliures, sous.
Ítem, l’altre faldó del batisme, rostros nous, figura del sant y lo demés, val tot de mans ... 43
lliures, sous.
Ítem, l’altre faldó de quant arrestaven lo drach
ab los rostros nous y lo demés, val tot de mans
... 30 lliures, sous.
a. relacions intercalades entre els folis 338v i 339r del trienni
1623-1626.
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602 lliures, sous.//
602 lliures, sous.
Ítem, de altra història, ço és, quant volian degollar el neofito, fets los rostros y lo demés, val tot
de mans ... 30 lliures, sous.
Ítem, la història de quant volian enmatzinar lo
sant ab lo demés, val tot de mans ... 27 lliures,
sous.
Ítem, la història del torment feta en la forma
que las novas, rostros y lo demés, val tot de
mans ... 35 lliures, sous.

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat de.

[ 1626 ]

[ 1626 ]

Ítem, la figura de Déu, lo Pare, tota nova ab lo
demés, val tot de mans ... 20 lliures, sous.
Ítem, la història de la capilla, rostros, figuras y
lo demés, val tot de mans ... 76 lliures, sous.
En las dalmàticas:
Primo, per adobar los camps de la tela de or que
són set canas de brocat y fer lo dit brocat a la
agulla y en molts parts vellut, axí mateix fet recamar fullatges y posar lo demés com convenia,
essent-se fet casi tot de nou, y lo demés, val tot
de mans ... 175 lliures, sous.
Ítem, de adobar nou canas de guarnició feta sobre satí vert, reomplint las fullas de nou y altres
de seda formant los romanos y lo demés, val tot
de mans ... 22 lliures, sous.
Ítem, per adobar lo brocat de la capa imitació
de l’altre, fullatges recamats y lo demés se conté, val tot de mans ... 80 lliures, sous.
Ítem, del cusir dits vestiments y posar-los en
forma, val de mans ... 10 lliures, sous.

y la figura del gloriós sant Jordi ab las demés
que se són fetas, per la major part novas, y ab los
camps de or, val quoranta-ya-sinch lliuras ... 45
lliures, sous.
Ítem, per adobar altre faldó de la història quant
arrestraven lo drach, ço és, fer tots los rostros
nous y adobar tota la obra com ella tenia molta
necessitat y los camps de or y fer las ratoxas del
redador de dits faldons, val tot trenta lliuras ...
30 lliures, sous.
Ítem, per adobar las bocas mànegas de las
dalmàtigues que tenen quatre palms de llarch y
en ellas un romano de or matisat, tornant a
puntejar los demés fullatges de nou y fer-ne
molts de nous y ab sos revesos de sedas y altres
de plata matissats, perfilat y format sobre de vellut vert // y fer un scut al mig de dita obra ab las
armas del General y rodar-ho tot de ratoxa feta
de or, val a raó, vint-y-sinch lliuras per cada
boca mànega, cent lliuras ... 100 lliures, sous.
Ítem, de adobar ab la sobredita forma de obra
dos collarets de las dalmàtiques ab un scut al
mig en cada hu d’ells y ab sa ratorxa al redador,
valen tots dos dotze lliuras, 12 lliures, sous.

Suma tot ... 1077 lliures, sous.
Yo, Cosme Ripoll, brodador expert anomenat
per los molt ylustres senyors diputats a fi y efecte de estimar y avaluar los vestiments y faena en
aquells feta per Damià Térmens, los quals vestimens vistos, faena en aquells feta y per mi regoneguda, com de sobre està espessificat, per lo
jurament per mi prestat, dic y fas relassió com
valen dits vestimens, axí adobats en raó de la faena en ells feta com dalt està escrit per mà aliena, la qual tacha y suma del comte contengut
puja y és de valor de mil setanta-y-set lliures,
dich ... 1077 lliures. Cosme Ripoll, brodador.
C.
Primo, per brodar lo faldó de la dalmàtiga que
se és fet tot nou, que conté la història del gloriós sant Jordi, ab dotze figuras y un cavall y lo
dit sant Jordi, y algunas de las de or matisat y altres ab sedas y lo tarreno matisat y lo camp de
or, val de mans cent lliures ... 100 lliures, sous.
Ítem, per lo adobar lo faldó de la història de la
Charitat en lo qual se són fets tots los rostros de
nou y també la figura del gloriós sant Jordi, ab
las demés figuras y camp, que tot se és tornat
adobar de nou, val de mans sinquanta lliures ...
50 lliures, sous.
Ítem, per lo adobar altre faldó de la història del
batisme y fer tots los rostros de las figuras nous
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Ítem, de adobar las sinch històrias de la casula del
gloriós sant Jordi, que la primera història és quant
lo arrestraven, ço és, fer tots los rostros de las figuras de dita història nous y adobar uns cavalls
que eren en dita obra y adobarb aquella a perfició,
comforme dita obrac requeria, val dita història de
mans trenta-y-sinch lliuras ... 35 lliuras, sous.
Ítem, de adobar altra història que és la història
quant açotavan a sant Jordi, ço és, adobar dotze
figuras, comforme la obra requeria, y lo pavelló
de or matisat y dos àngels, val dita segona història trenta-y-quatre lliuras ... 34 lliures, sous.
Ítem, de adobar altra història de sant Jordi que
és quant lo degollavan, ço és, fer set rostros
nous, sens altres que se són adobats ab la figura
del gloriós sant Jordi, tot encarnat de nou, i
adobard las figuras y lo camp de or nou, val
trenta lliuras ... 30 lliures, sous.
Ítem, de adobar altra història que és quant penjaren una reyna y a set figuras, los rostros de las
quals se són fets de nou y altres figuras fetas
també de nou y adobar lo demés de dita història, comforme requeria dita obra, val trenta lliuras ... 30 lliures, sous.
a.
b.
c.
d.

y-sinch interlineat.
doabar al manuscrit.
a continuació ratllat obra.
iadobar las figuras interlineat.

Ítem, de adobar altra història del ídol y dos àngels ab sos scuts nous de las armas del General y
fer de nou la peanya y tornar a formar y traçar la
dita obra, comforme ella requeria ab sa ratorxa
per al redador de dita casulla, val tot trenta-ysinch lliuras ... 35 lliures, sous. //
Ítem, de adobar nou canas de guarnició feta sobre satí vert, tornant a reumplir las fullas de or y
altras de sedas blava y vermella, y formant-ho
tot de nou ab sos torçals, y per llarch una trença
de or, val a raó 2 lliures, 10 sous cana, vint-yduas lliuras y deu sous ... 22 lliures, 10 sous.
Compte del brocat que se ha renovat de las
dalmàtigues y casulla, stolas y maniples.
Primo, per lo adobar los camps de tela de or
que són set canas de brocat y fer lo brocat a l’agulla de la mateixa obra, y formar-ho tot y recamar tot lo fullatge del brocat, y ab moltas parts
fer vellut a l’agulla per conformar ab lo dit camp
y adobar las stolas y maniples que estavan destruÿdas y molt dolents los camps, que lo demés
se és tingut de fer de nou, val a raó 25 lliures,
sous per cana, cent setanta-y-sinch lliuras ... 175
lliures, sous.
Ítem, de adobar la sanefa de la capa de cor que
conté set hystòrias, ço és, cada hystòria ab son
romano, ab un scut en mig de las armasa del
General de las quals hystòrias se´n han fet dos
de novas que són quant sant Jordi stava en la
presó y quant stava en la aspa, que valen ditas
dos històrias novas a raó 50 lliures, sous, cada
una, cent lliuras ... 100 lliures, sous.
Ítem, per adobar la hystòria del torment feta en
la forma que stan las novas y adobar las figuras
de dintre y fer los rostros nous y un sant Jordi
desnú, formant y tracant las demés figuras de
nou, val trenta-sinchb lliuras ... 35 lliures, sous.
Ítem, de adobar la hystòria de quant volian degollar un qui se ere convertit a la santa fe<e>
cathòlica, ço és, fer los rostros nous y adobar las
demés figuras y comforma las demés històrias,
val trentac lliuras ... 30 lliures, sous.//
Ítem, de adobar la història de quant volian enmetzinar al gloriós sant Jordi, feta comforme las
demés, y fer tots los rostros nous y part de las figuras, comforme la obra requeria ... 30 lliures,
sous.

a. armas interlineat.
b. trenta-sinch interlineat, damunt de quoranta lliuras ratllat.
c. a continuació ratllat y sinch.
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Ítem, per adobar la història de quant estava en
la caldera feta tota de nou, ab lo gloriós sant
Jordi fet tot de nou y lo demés adobat comforme la obra se requeria, val ... 35 lliures, sous.
Ítem, per fer de nou la figura de Déu, lo Pare,
ab lo camp de or, val vint lliuras ... 20 lliures,
sous.
Ítem, per fer de nou la capilla de la capa, esceptat lo ropatje de la figura del rey y altre que li
està al costat y part del dosser que ya y ere, y
acabat tot conforme requeria la obra, val ... 89
lliures, sous.
Ítem, per renovar quatre canas y dos palms de
brocat serveix per la capa y formar lo fullatge y
fer tela de or y brocat a l’agulla, val a raó 20 lliures, sous, cana ... 85 lliures, sous.
Ítem, per lo cosir dits vestiments, dalmàtiques,
casulla y capa, stolas y maniples, val deu lliuras
... 10 lliures, sous.
Damià Térmens, brodador.

B.
Jhesúsa, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats acerca de una supplicació a ses senyories presentada
per don Joan Grau y Monfalcó, son agent en la
vila de Madrid, cort del rey, nostre senyor, demanant satisfacció dels molts treballs que diu
aver presos per lo Principat en sinch anys que ha
que té dita agència, los assessors del General devallescrits són de vot y parer que no és prohibit a
ses senyories poder satisfer dits treballs, donant a
dit agent alguna cosa més dels cent ducats que
donan quiscun any, sempre que.ls conste ésser
estats tals que meresquen major satisfacció y
paga, que may la intenció de la Cort General és
estada llevar la facultat als senyors deputats de
pagar y satisfer complidament los treballs presos
per la Generalitat, ans las sentèncias de visita en
los officials ordinaris de la casa de la Diputació
que tenen salaris y estrenas permeten poder-se´ls
donar alguna cosa més en satisfacció de treballs
que apareguen ésser tals que no restan pagats y
satisfets ab los selaris ordinaris. Y aquest és nostron parer. En Barcelona, a 13 de juliol 1626.
Lo sacristà Pere Pla, assessor. Lo doctor Juan
Pere Fontanella, assessor.
a. relació intercalada entre els folis 338v i 339r del trienni
1623-1626.
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[ 1626 ]
A.
Alsa molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya residints en Barcelona, refferim
nosaltres, Antich Servat y Rafel Riera, notaris
públics de Barcelona, que en virtut de desliberació per vostres senyorias ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes feta ab ... del mes dec
... del anyd ..., havem vists, mirats, regoneguts,
comprovats y col·lacionats ab sos originals sis
capbreus, ço és, tres de la mesada de juliol y altres tres de la mesada de agost, dels censals y
censos fa y presta lo dit General a diverses persones, communitats, administradors, col·legis,
ço és, dos que fan per la scrivania major, altres
dos per la istància del regent los comptes y los
altres dos per la istància del racional, ço és, hu
de la mesada de juliol y altre de la mesada de
agost, per quiscuna de ditas istàncies, los quals
de paraula a paraula, de la primera línea fins a la
última de tots los dits sis tomos havem legits,
vists, mirats, regoneguts, col·lacionats y comprobats ab la diligència, puntualitat y cuydado
possibles, diem a vostres senyorias que los dits
capbreus estan en bona y deguda forma y segons thenor de dita desliberació, capítol de
Cort sobre de assò disposant e sentència de la
visita feta per los proppassats visitadors de dit
General, y que estan en punt de poder-se
aquells relligar y servir-se d’ells en ditas istàncies, per quant les coses que en ells fean emendar las havem per emendades, nosaltres y part a
instància nostra las han emendades les persones
a càrrech de les quals estava lo fer los dits capbreus. E advertim a vostres senyories, segons
que ya en altres relacions havem advertit, que.ns
apar que serà bé y expedient per als dits capbreus que les rúbriques d’ells, axí per la conservació de dits capbreus y facilitat de trobar los
noms dels creadors censalistas, com altrament,

a. relació intercalada entre els folis 338v i 339r del trienni
1623-1626.
b. a continuació un espai en blanc d´uns 20 mms.
c. a continuació un espai en blanc d´uns 15 mms.
d. a continuació un espai en blanc d´uns 30 mms.
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se fassa de part, y no se relliguen en los dits capbreus conforme se usen en la taula y banch de la
present ciutat en los libres majors y depòsits. Y
axí ho referim a vostres senyorias ab la present.
Antich Servat, notari públic de Barcelona. Rafel
Riera, notari de Barcelona.
A.

Aa los reverendo en Christo Padre, obispo de Elna,
de nuestro Consejo, y amados nuestros los diputados del General de Cataluña.
El rey.
Diputados. Al obispo de Urgel he nombrado como
entenderéis por mi lugarteniente y capitán general desse Principado y condados por la mucha satisfacción que tengo de su persona y por las buenas partes y calidades que en ella concurren y
porque en el govierno dellos ha de representar la
mía, os encargo y mando que le admitáis y asistáis a su juramento de la manera que se acostumbra con los otros lugartenientes generales, sus
predecessores, y la tratéis, respectéis, y obedescáis
en todo y por todo, conforme a los poderes que tiene míos, y a lo que soys obligados, que demás de
convenir assí para que en esse Principado y condados haja justicia y toda la paz y sossiego que es
menester, la qual assí mismo vosotros soys obligados a procurar por razón de vuestros cargos y officios, recibiré en ello muy particular y accepto servicio. Dada en Madrid, a XII de julio MDCXXVI.
Yo el rey.
Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit Villanueva. Hieronymus Villanueva, protonotarius.
Vidit don Franciscus Leo, regens.
Dietari. E.

a. carta intercalada entre els folis 347v i 348r del trienni
1623-1626.

Apèndix 2

Molta il·lustres senyors:
De part de vostres mercès nos són estats fets
manaments a nosaltros, los calculadors de la
present visita, per a què miràssem y regoneguéssem los llibres de la taula del General de Perpinyà, per lo manifest de las llanas del any mil
sis-cents vint-y-quatre y del any mil sis-cents
vint-y-sinch, y de aquells vessen si tots los partits en aquells continuats havian tornada la deguda responció, y del que trobariam ne fessem
relació en scrits a vostres mercès, y axí, obtemperant a dits manaments, fem la present relació.
Barnat Carlas y Antoni Hierònym Bosch, taulés
de Perpinyà.
Primo, en lo manifest de l’any mil sis-cents vinty quatre, en fòleo dos, està continuat un albarà
del tenor següent: Joan Pere Calberdura, de
Sant Steve, manifesta, a vint-y-hu de maig mil
sis-cents vint-y-quatra, dos quintars de llana,
procehida de son bestiar, de la qual no·y ha responsió, y axí se li·n fa càrrega estimada, a raó
deu sous per rova, conforma la terifa que a raó
50 per 100, per ser llana de la terra. Val de dret
4 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo // sinch, se troba
que Francesch Sardui de Bargas, y per ell Francesch, son fill, manifesta, a vint de maig mil siscents vint-y-quatra, tres quintars llana, procehida de son bestiar, y més sinch quintars té resta
del any passat, ab tots són vuyt quintars, dels
quals no·y ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
raó deu sous per rova, de dret conforme lo capítol vuitè de les ordinacions y crides fetes per los
senyors diputats, y publicadas a onse de octubre
mil sis-cents vint-y-tres del dret de General, a
raó deu sous per rova, dich a deu sous per rova,
setse lliures, 16 lliures, sous.
a. memorial i suplicació intercalats entre els folis 5v i 6r; i
122v i 123r del trienni 1626-1629.
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Ítem, en dit manifest y en dit fòlio, lo senyor
Tedeo Delvuier manifesta, a vuit de maig mil
sis-cents vint-y-quatre, deu quintars de llana,
procehida de son bestiar, de dit any, són quaranta rovas, de les quals no i·a responsió, y per
ço se li·n fa càrrega, a raó deu sous per roba de
dret, conforme consta ab altra partida ab lo present càlcol. Val de dret vint lliures, diem 20 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo nou, Joan Guitart, tintorer de Perpinyà, mani- // festa, a vinty-hu de maig mil sis-cents vint-y-quatre, onse
quintars de llana procehida de son bestiar. Y
més, a vint-y-dos de agost de dit any, deu quintars llana, comprà de Francesch Polit. Ab tot
són vint-y-un quintars, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega a raó deu sous per
roba, que són vuitanta-quatra robas, que a dit
preu, conforme consta ab altra partida, ab lo
present capítol, val de dret quaranta-y-duas lliuras, diem 42 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo onse, Montserrat
Devesat de Llupià, manifesta, a vint-y-sinch de
maig mil sis-cents vint-y-quatre, dos quintars
llana procehida de son bestiar, de las quals no·i
ha responsió, y se·n li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcol. Val de dret vint
sous, diem 1 lliura, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo catorze, Joseph
Masata de Vilamolans, ma- // nifesta, a vint-ysinch de dit mil sis-cents vint-y-quatra, quatra
quintars de llana, prossehida del present any. Y
més, nou quintars de resta del any passat. Ab tot
són tretsa quintars que, rellevat un quintar que
ha donat descàrrech, resta dotza quintars, que
són coranta-y-vuyt robas, de les quals no·i ha
responsió, y se li fa càrrega a rahó deu sous per
roba de dret, conforma consta ab altra partida
ab lo present càlcol. Val de dret vint-y-quatre
lliures, diem 24 lliures, sous.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo devuyt, Nofre
Solà, de Ortofà, manifesta, al primer de juny mil
sis-cents vint-y-quatre, vuyt quintars de llana
procehida de son bestiar, de las quals no·i ha
responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba de dret, conforma consta ab altra partida ab lo present càlcol. Val de dret quatre lliures, diem 4 lliures, sous.//
Ítem, en dit manifest, en fòleo vint-y-tres, los
paras de la Companyia de Jhesús, y per ells lo
pare fra Anthoni Pedrés, manifesta, a sinch de
juny mil sis-cents vint-y-quatre, nou quintars de
llana procehida de son bestiar, que són trenta-ysis robas, les quals no·i ha rebuda, o sia responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per
roba de dret, conforma consta ab altra partida
en lo present càlcol. Val de dret quatre lliures i
deu sous, diem 4 lliures, 10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo vint-y-quatre,
Rafel Noguera, del Saler, manifesta, a set de
juny mil sis-cents vint-y-quatra, set quintars llana prosehida de son bestiar que, rellevats tres
quintars que n·a feta responsió, resta quatra
quintars a tornar responsió, que són setse robas
que se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba
de dret, conforme consta ab altra partida en lo
present // càlcul. Val de dret vuyt lliures, diem 8
lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo vint-y-sis, Joan
Moreu, de Ortafà, manifesta, a deu de juny mil
sis-cents vint-y-quatra, un quintar de llana prosehida de son bestiar, del qual no·i·a responsió,
y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret dues lliuras, diem 2 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo vint-y-vuyt, la
senyora Rosa Beneta, de Bages, manifesta, a
onse de juny mil sis-cents vint-y-quatra, deu
quintars de llana prosehida de son bestiar, dels
quals no·i·a rebuda o responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul, val de dret sinch lliures, diem 5 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo vint-y-nou, //
Miquel Busquets, de Terrats, manifesta, a deu
de juny mil sis-cents vint-y-quatra, set quintars
de llana prosehida de son bestiar, que rellevats
sis quintars que li ha feta responsió, resta a tornar responsió un quintar quatra robas, que se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida en lo present
càlcul. Val de dret duas lliures, diem 2 lliures,
sous.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo trenta, Joan Steva Casassús, manifesta, a onse de juny mil siscents vint-y-quatra, tres quintars de llana prosehida de son bestiar, dels quals no·i·a responsió, y axí se·n li·n fa càrrega, a rahó deu sous per
roba de dret, conforma lo capítol vuyt de las ordinacions y cridas fetas per los senyors diputats,
y publicadas a onse de octubre mil sis-cents
vint-y-tres, // deu dret del General una lliura,
diem 1 lliura, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo trenta-set, manifesta, Onofre Costa, de Saret, a deset de juny
mil sis-cents vint-y-quatre, dos quintars de llana, y més tres quintars de resta del any passat,
que ab tot són sinch quintars, dels quals no·i·a
responsió, y axí se·n li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforme consta ab altra
partida en lo present càlcul. Val de dret duas
lliuras y deu sous, diem 2 lliures, 10 sous.
Ítem, en lo dit manifest, en fòleo quaranta, don
Bernat d’Oms, manifesta, a nou de juny mil siscents vint-y-quatra, dotsa quintars llana, comprada y treta del manifest de Miquel Patit y
Joan Lamata de la Torra. Y més, trenta-y-set
quintars, prosehida de son bestiar // havia pres
albarà de guia, y sens haver tingut effecte se li
posa en manifest, dia y any sobradit. Y més, vuyt
quintars llana, treta del manifest a trenta de octubre, de Rafel Lampa. Que ab tot són sinquanta-y-set quintars, que són dossentas y vint-yvuyt robas, de les quals no·i ha responsió, y axí
se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforme consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret cent y quatorsa lliuras,
diem 114 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo quaranta-hu, Sebastià Farran, de Forquel, manifesta, a dotsa de
juliol, dos quintars de llana, proceïda de son
bestiar, y més tres robas de resta del any passat.
Que ab tot són dos quintars y tres robas, que
són onsa robas, dels quals no·i ha responsió, y
axí se·n li·n fa càrrega, // a rahó deu sous per
roba de dret, conforma consta ab altra partida
en lo present càlcul. Val de dret sinch lliures y
deu sous, diem 5 lliures, 10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo quaranta-dos, lo
senyor Galderich Pagès, comprà de mossèn
Bernat Bell, sens jornada, sis quintars y una
roba llana, que són vint-y-sinch arrobas, dels
quals no·i ha responsió, y axí se·n li·n fa càrrega,
a rahó deu sous per roba de dret, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret dotsa lliuras y deu sous, diem 12 lliures,
10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo quaranta-tres,

Jaume Galí, manifesta, a tres de setembre mil
sis-cents vint-y-quatra, dos quintars llana, vinguda ab albarà de guia de la taula de Ribas-altas,
que són vuyt arobas, de las quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per
roba de dret, conforma // consta ab la partida
en lo present càlcul, val de dret quatre lliures,
diem 4 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo quaranta-quatra,
Joan Casadevall, de Cànovas, manifesta, a tretse
de setembre mil sis-cents vint-y-quatre, un
quintà denou lliuras llana, de Andreua Pelegrina comprada, treta de son manifest, que són
quatra robas y denou lliuras, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab la
partida en lo present càlcul. Val de dret duas
lliuras y sinch sous, diem 2 lliures, 5 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo quaranta-sis,
don Francisco de Sagarriga, manifesta, a set
de maig, sinch quintars de llana, que són vint
arobas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforme consta ab la partida en lo present càlcul. Val de dret deu lliuras, diem 10 lliures,
sous.//
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent-hu, Joan la
Creu, sombrarer, manifesta, a vint de maig mil
sis-cents vint-y-quatra, dos quintars de llana
comprà de Joseph Miró, de compra. Y més, a
onse de juliol de dit any, dos quintars, ab albarà
de guia de la taula de Clairà. Y més, a hu de setembre de dit any, tres robas y sis lliuras. Que·n
tot són denou robas y sis lliuras, dels quals no·i
ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforme consta ab lo capítol vuyt de las ordinacions y cridas fetas per
los senyors deputats, y publicadas a onse de octubre mil sis-cents vint-y-tres. Deu de dit dret
de General nou lliuras y deu sous, diem 9 lliures
y 10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y dos, Joan
Carnero, sombrarer, manifesta, a deu de juny
mil sis-cents vint-y-quatra, vuyt quintars de llana, treta del manifest de misser Joan Balaguer.
Y més, quatra quintars y quinsa lliuras, treta del
// manifest de don Gaspar de Llupià. Y més,
quatra quintars del manifest de Hierònym Masata. Y més, un quintar de Joseph Masata. Y més
un quintar de Miquel Busqueta. Y més, del manifest de Francesch Sardana, un quintar. Y més,
a tretsa de juny, dos quintars una roba y una
lliura, ab albarà de guia de la taula de Canet. Y
més, sinch quintars ab albarà de guia de Canet.
Y més, a divuyt de juny de dit any, de Joan
Guargalà, de Banulls, y de Carmona Pujola, de
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Banulls. Y més, a catorse de octubre, quatra
quintars, tret del manifest de Anthoni Hierònym Bosch. Y més, a quinse de abril mil siscents vint-y-sinch, tret del manifest de dit
Bosch. Que ab tot són trenta-y-vuyt quintars,
una roba y setsa lliuras, y cent sinquanta-y-tres
robas y setsa lliuras, dels quals no·i ha responsió,
y axí se li·n fa càrrega, a rahó // deu sous per
roba de dret, conforme consta ab altra partida
en lo present càlcul. Val de dret setanta-y-sis
lliuras y sinch sous, diem 76 lliures, 5 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent-y-tres, Bartomeu Dulseda, sombrarer, manifesta, a vint-ydos de maig mil sis-cents vint-y-quatra, dos
quintars llana apostats ab albarà de guia de Ribas-altas. Y més, a tres de juny mil sis-cents vinty-quatre, tres quintars de Gabriel Jornet. Y més,
mig quintar de Domingo Rochallaura. Y més, a
tretse de dit, un quintar y mitx comprada de
Lleonart Prats, de Cornellar. Y més, a nou de
juliol mil sis-cents vint-y-quatra, tres quintars
de mossèn Bernat Balló. Y més, a vint de juliol
mil sis-cents vint-y-quatra, dos quintars y tretsa
lliuras de Bartomeu Rafia. Y més, tres quintars y
mitx, a tres de juny mil sis-cents vint-y- // sinch,
de Domingo Roquella. Y més, a quatra de juny
mil sis-cents vint-y-sis, dos quintars de llana
comprada de dona Paula Taquis. Que ab tot
són setanta quintars y tretsa lliuras, que són setanta robas y tretsa lliuras, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba de dret, conforme consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret trenta-ysinch lliuras y sinch sous, diem 35 lliures, 5
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent-y-quatra,
Miquel Cantallops, sombrarer, manifesta, a sinch
de juny mil sis-cents vint-y-quatra un quintar
y una roba, aportat albarà de guia de Canet.
Y més, a deu de dit, mitx quintar, vinguda ab
albarà de guia de Canet. Y més, a vint-y-vuyt
de juny mil sis-cents vint-y-quatra, mitx quintar llana comprada de gasalla de mossèn // Riulosiego. Y més, tres robas comprada d’en Conques de Sant Feliu de Mont. Y més duas robas comprada de Vicens Steva, de Sant Feliu
de Mont. Y més, dos robas comprada d’en
Padet de dit lloch. Y més, una roba y catorsa
lliuras de Bernat Ribas de Pellisa. Y més, a dos
de febrer mil sis-cents vint-y-sinch, dos quintars, ab albarà de guia de Illa. Que ab tot són
vint-y-set robas y catorsa lliuras, que són sis
quintars, tres robas y catorza lliuras, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per rova de dret, conforme consta ab
altra partida en lo present càlcul. Val de dret
tretza lliuras, quinse sous, diem 13 lliures, 15
sous.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo cent-y-sinch,
Bartholomeu Balsia, sombrarer, manifesta, a
sinch de juny mil sis-cents vint-y-quatra, un
quintar de llana aportà ab albarà // de guia de
Millàs. Y més, tres quintars, aportà ab albarà de
guia de Illa. Y més, dos quintars y mitx, ab albarà de guia de la taula de Vinsà. Y més, quatre
quintars, de mestre Joan Ballaguer. Y més, un
quintar de Joan Sans, de Elna. Y més, dos quintars, ab albarà de guia de la taula de Pradas. Que
ab tot són tretsa quintars y tretsa lliuras. Y també són vint-y-sis robas y tretsa lliuras, de las
quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per rova de dret, conforme consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de
dret vint-y-sis lliuras y sinch sous, diem 26 lliures, 5 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y sis, Joan
Albico manifesta, a tretse de juny mil sis-cents
vint-y-quatra, quatre quintars de llana, comprada de misser Joan Balaguer. Y més, a dit dia, dos
quintars, de Pere de Prada, de Llupià. Y més, a
vint de dit, // dotsa quintars, comprat a don
Gaspar de Llupià. Y més, a vint-y-set de juny
mil sis-cents vint-y-quatra, dos quintars de llana
de Rafel Llompar. Y més, a quatre de octubre,
un quintar y duas robes, ab albarà de guia de la
taula de Ribas-altas. Y més, a sis de maig mil siscents vint-y-sinch, un quintar, tret de manifest
de Anthoni Hierònym Bosch. Que ab tot són
trenta-y-dos quintars y duas robas, que fan cent
y trenta robas, de les quals no·i ha responsió, y
axí se li fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforme consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret sexanta-sinch lliuras,
diem 65 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y set, Guillem Lafita, manifesta, a vint-y-vuyt de juny mil
sis-cent vint-y-quatra, quatra quintars llana, //
comprada de misser Joan Balaguer, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforma consta ab
altra partida ab lo present càlcul. Val de dret
vuyt lliuras, diem 8 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y dotza,
Cristòfola Lacasa manifesta, a vint-y-dos de
maig mil sis-cents vint-y-quatra, un quintar y
mitx de llana, comprada de Barthomeu Palasa.
Y més, a vint-y-sinch de maig, dotsa quintars,
compradas de don Miquel Planas. Que ab tot
són tretza quintars y duas robas, y fan sinquanta-y-quatra robas, dels quals no·i ha responsió, y
axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret vint-y-set lliuras, diem
27 lliures, sous.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y tretse, a
vint-y-dos de maig // mil sis-cent vint-y-quatre,
manifesta dos quintars de llana, comprada de
Barthomeu Palosa. Y més, a vint-y-vuyt de juny,
un quintar y mig, de Francesch Coll de Sanct
Joan de Besalú. Y a més, a trenta-hu de juliol
mil sis-cents vint-y-quatra, sinch quintars, de
Miquel Basquet. Que ab tot són deu quintars y
dos robas, de les quals no·i ha responsió, y axí se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret vint-y-una lliuras, diem 21
lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y catorsa,
manifesta, a vint-y-nou de maig mil sis-cents
vint-y-quatra, vuyt quintars llana, comprada de
mossèn Planas. Y més, a vint-y-sinch de juny,
tres quintars, comprada de Llúcia Grasa, y treta
de són manifest. Que ab tot són onsa quintars,
que fan quaranta-quatra // robas, dels quals no·i
ha responsió, y axí se li fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida an lo present càlcul. Val de dret vint-yduas lliuras, diem 22 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y quinsa,
Pere Joan, de Vilanova de Ribera, manifesta tres
quintars y duas robas de llana, comprada de
Pere Tanfa, de Baó, que són catorsa robas, dels
quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per roba de dret, conforme consta ab altra partida an lo present càlcul. Val de
dret set lliuras, diem 7 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y setze,
Galdarich Dedeu, parayre, manifesta, a trentahu de maig mil sis-cents vint-y-quatre, vuyt
quintars llana comprada de Antònio Peres. Y
més, a vint-y-vuyt de maig, vint-y-vuyt quintars, // de mossèn Jaume Garbí. Y més, a catorsa de agost, quatra quintars, de mossèn Vaquer,
d’Espira, ab albarà de guia de Ribas-altas. Que
ab tot són coranta quintars, que fan cent sexanta robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba, val 80
lliuras, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y deset, Gabriel Dedeu manifesta, a trenta de maig mil siscents vint-y-quatra, quatra quintars de llana,
comprada de Anthoni Peres, ab albarà de guia
de la taula de Ribas-altas, que fan setse robas,
dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforme
consta ab altra partida an lo present càlcul. Val
de dret vuyt lliuras, diem 8 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent devuyt, Damià Bonsoms, manifesta, a tres de juny // mil

sis-cents vint-y-quatra, un quintar y mitx de llana, comprada de Jaume Galí, que fan sis robas,
dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret tres lliuras, diem 3 lliures, sous.
Ítem en dit manifest en fòleo cent y denou
Duart Daura, parayre, manifesta, a quatra de
juny mil sis-cents vint-y-quatra, set quintars y
mitx llana, comprada de Joan Monaller, de Bages. Y més, a vint-y-sinch de dit, vint-y-dos
quintars, de mossèn Jaume Garbí, comprada y
treta de son manifest. Que fan ab tot vint-y-nou
quintars y duas robas, que fan cent y divuyt robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li fa
càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforme consta ab altra partida // en lo present
càlcul. Val de dret sinquanta-y-nou lliuras, diem
59 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y vint, Miquel Barrera, texidor de lli, manifesta, a vint-yvuyt de juny mil sis-cents vint-y-quatre, un
quintar de llana, vinguda ab albarà de guia de la
taula de Canet. Y més, a tres de juliol mil siscents vint-y-quatra, dos quintars y una roba.
Que fan tretza robas, de les quals no·i ha responsió, y axí se li fa càrrega, a rahó deu sous per
roba de dret, conforme consta ab altra partida
en lo present càlcul. Val de dret sis lliures y deu
sous, diem 6 lliures, 10 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent vint-y-hu,
Joan Alies Lacasa, manifesta, a vuyt de juny mil
sis-cents vint-y-quatra, tres quintars de llana,
comprada de Francesch Sala, de Taliges. Y més,
a // onse de juny mil sis-cents vint-y-quatre, de
Bernat Rossinyol, de Torruelles, un quintar. Y
més, a vint-y-vuyt de juny, nou quintars. A dotsa agost, quatra quintars de Francina Sardana.
Y més, a sinch de setembre mil sis-cents vint-yquatra, tres robas, de Pere Billarach, de Terrets.
Que ab tot són deset quintars y tres robas, que
fan satanta-y-una roba, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba de dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret trentasinch lliures y deu sous, diem 35 lliures, 10
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y vint-y-dos,
Magdalena Pagarola, parayre, a onsa de juny
mil sis-cents vint-y-quatre, un quintar y mitx de
llana del mes, treta de manifest de Joan // Lasies. Y més, a dotsa de juliol mil sis-cents vint-yquatra, sinch quintars comprada de dona Paula
Traquis. Y més, a dotsa de dit, sinch quintars,
comprats de Rafel Llompas. Y més, a setsa de
juliol onsa quintars, comprada de Agostí Oriol.
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Y més, a denou de dit, un quintar, comprada
dels fraras de Sanct Agostí. Y més, a set de setembre mil sis-cents vint-y-quatra, tres quintars
y mitx, de Lluïsa Grassa. Y més, a deset dit, tres
quintars y duas robas, ab albarà de guia de Ribas-altas. Que ab tot són trenta quintars y duas
robas, que fan cent y vint-y-duas robas, de les
quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per roba de dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de
dret sexanta-y-una lliura, diem 61 lliures,
sous.//
Ítem en dit manifest en fòleo cent vint-y-tres,
Francesc Nuri, parayre, manifesta, a setse de setembre mil sis-cents vint-y-quatra, un quintar
una roba, comprada dels paras de la Victòria.
Que ab tot són sinch robas, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforme lo capítol vuyt
de les ordinacions y cridas fetas per los senyors
diputats, y publicada a onse de octubre mil siscents vint-y-tres. Deu de dret duas lliuras deu
sous, diem 2 lliures, 10 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y vinta-yquatre, Jaume Rellavat, parayre, manifesta, a
setse de juny mil sis-cents vint-y-quatra, quatra
quintars llana, comprada de Francesch Coll, de
Perpinyà. Que ab tot són setsa robas, de las
quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per // roba de dret, conforma
consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val
de dret vuyt lliuras, diem 8 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent vint-y-sinch,
Rafel Llompas, parayre, manifesta, a quinsa de
juny mil sis-cents vint-y-quatra, quaranta quintars llana y mitx quintar, comprada de diversos,
a tornat a l’ancontra responsió trenta-y-nou
quintars, que resta deutor de tornar responsió
un quintar y mitx, que són sis robas, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforme consta ab
altra partida ab lo present càlcul. Val de dret tres
lliuras, diem 3 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo vint-y-set, Victòria Dominga, parayre, un quintar de llana, que
són quatra // robas, dels quals no·i ha rebuda o
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret duas
lliuras, diem 2 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent vintb-y-vuyt,
Joan Tringet, parayre, manifesta, a vint-y-hu de
a. vint y interlineat.
b. vint interlineat.
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juny mil sis-cents vint-y-quatra, sinch quintars
llana comprada de Anthoni Axada. Y més, a denou de juliol mil sis-cents vint-y-quatra, dos
quintars, ab albarà de guia de la taula de Salses.
Que ab tot són set quintars, que fan vint-y-vuyt
robas, de las quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret catorsa lliuras, diem 14 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-y-nou,
// Anthoni Lloreta, manifesta, a vint-y-sis de
juny, sis quintars y mitx de llana, comprada de
Joan Lasur. Y més, a deu de mars mil sis-cents
vint-y-sinch, sinch quintars, de Joan Lloses, ha
donat per fermansa Anthoni Bardaquí. Ab tot
són onsa quintars y duas robas, que fan quaranta-y-quatra robas, dels quals no·i ha responsió, y
axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret vint-y-dos lliuras, diem
22 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent y trenta,
Pere Mir, parayre, manifesta, a vint-y-sis de juny
mil sis-cents vint-y-quatra, sis quintars de llana,
vinguda ab albarà de guia de la taula de Clairà,
ha donada per fermansa Anthoni Beserola, paraire de Perpinià. Y més, a dotse juliol mil // siscents vint-y-quatra, vuyt quintars y una roba
vinguda ab albarà de guia de Clairà. Que ab tot
són catorsa quintars y una roba, que fan sinquanta y set robas, dels quals no·i ha responsió,
y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba
de dret, conforma consta ab altra partida ab lo
present càlcul. Val de dret vint-y-set lliuras y
deu sous, diem 27 lliures, 10 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-y-hu,
Joan Barbar, parayre, manifesta, a vint-y-sis de
juny mil sis-cents vint-y-quatra, tres quintars de
llana, comprada de Rafel Lompas, parayre, li a
donada per fermansa a Thomàs Porsell, texidor
de llana. Que fan dotsa robas, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforme consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret sis lliuras, diem 6 lliures, sous.//
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-dos,
Montserrat Roura, parayre, manifesta, a vinty-sis de juny mil sis-cents vint-y-quatra, sis
quintars de llana, de don Gaspar de Llupià, ha
donada per fermansa a Rafel Llompas, parayre
de Perpinyà. Y més, a set de octubre mil siscents vint-y-quatra, tres quintars, de mossèn
Rafel Prats. Que ab tot són trenta-y-sis robas,
dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, con1458

forma consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret divuyt lliuras, diem 18 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-tres,
Tomàs Porsell, manifesta, a hu de juliol mil siscents vint-y-quatra, dos quintars de llana, comprada de Rafel Llompas, fermansa Simon Cozí,
parayre. Y més, tres robas, // dotsa de juliol,
comprada de Bernat Balló, tres robas. Que ab
tot són onsa robas, de les quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per
roba de dret, conforma consta ab altra partida
ab lo present càlcul. Val de dret sinch lliuras y
deu sous, diem 5 lliures, 10 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-quatra, Pau Bosquet, parayre, manifesta, a quinsa
de juliol mil sis-cents vint-y-quatra, dos quintars de llana, comprada de Joan Cafur, ha donada per fermansa a Jaume Prunet. Y més, a sis de
setembre mil sis-cents vint-y-quatra, tres quintars, ab albarà de guia de Salsa. Que ab tot són
sinch quintars, que fan vint arobas, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforma // consta
ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret
deu lliuras, diem 10 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-quatre, Joseph Ricart, manifesta, a vint-y-tres de juliol mil sis-cents vint-y-quatra, nou quintars llana, comprada de Galderich Jobí. Y més, a dit
dia, nou quintars, Joan Guargolà. Que ab tot
són divuyt quintars, que rellevats deu quintars
que han portada responsió, resta en ubert lo
manifest, ab vuyt quintars, que són trenta-y-dos
arobas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret setsa lliuras, diem 16 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-sinch,
mossèn Garriga, // manifesta, a sinch de agost,
un quintar y duas robas llana, comprada de Rafel Llompas, que fan sis robas, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret tres lliuras, diem 3 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-sinch,
Banet Bosch, parayre, manifesta, a dotsa de
agost mil sis-cents vint-y-quatra, un quintar y
dos arobas, dels quals no·i ha responsió, y axí se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret tres lliuras, diem 3 lliures,
sous.

Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta- // sis,
Joan Cassart, sinch quintars llana, de resta del
llibra vell, fòleo cent vint-y-quatra. Y més, un
quintar y duas robas, tota ab Sant Francesch. Y
més, a onsa de nohembre mil sis-cents vint-yquatra, quintars, de Joseph Simon de Bonpàs. Y
més, a sis de juny mil sis-cents vint-y-sinch, un
quintar, ab Francesch Masota, de Teserra. Que
ab tot són tretsa quintars y duas robas, que fan
sinquanta-y-quatra robes, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba de dret, conforma consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret vint-y-set
lliuras, diem 27 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-set,
Bernat Cabaner, paraire, manifesta, a vint-yvuyt de agost mil sis- // cents vint-y-quatra, set
quintars llana, comprada de Joan Saga, de Baó,
a donada per fermansa mestre Anthoni Bodó,
baxador. Y més, a nou de setembre mil sis-cents
vint-y-quatra, dos quintars de Pere [...], parayre. Que ab tot són nou quintars, y fan trenta-ysis robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret divuyt lliuras, diem 18 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent trenta-vuyt,
posa en manifest, a vint-y-sis de setembre mil
sis-cents vint-y-quatra, y no·u diu qui, tretsa
quintars llana, comprada de Guillem Riba, de
Trolles, ha donadas per fermansa a mossèn //
Bernat Fagellers, dich Joan Fonollet, prevere,
que fan sinquanta-y-dos quintars, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforme consta ab
altra partida ab lo present càlcul. Val de dret setse lliuras, diem 16 lliures, sous.
Ítem en dit manifest en fòleo cent trenta-nou,
Anthoni Arnaudet, manifesta, a vint-y-set de setembre mil sis-cents vint-y-quatra, un quintar y
mitx llana, comprada de mossèn Perot Arles, ha
donada per fermansa Agustí Beserola per tot lo
any. Que ab tot fan sis robas, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret tres lliuras, diem 3 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent quaranta, //
Steva Claus, parayre, manifesta, a setse de setembre mil sis-cents vint-y-quatra, dos quintars
y tres robas de llana, li a donadas fermansa Joan
Pere Fabra, parayre, que fan onsa robas, dels
quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per roba de dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de
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dret sinch lliuras y deu sous, diem 5 lliures, 10
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo cent quaranta-hu,
Pere Pinado, parayre, manifesta, a divuyt de
abril mil sis-cents vint-y-sinch, dos robas de llana, ha comprada de Anthoni Barrera, de Sanct
Nasari, dóna per fer fermansas tot lo corrent
any a Jaume Privat, dels quals no·i ha responsió,
y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba
de dret, conforma // consta ab altra partida en
lo present càlcul. Val de dret deu reals, diem 1
lliura, sous.
Ítem en lo llibre de manifest del any mil siscents vint-y-sinch, en fòleo hu, Miquel Pasquet,
de Samats, y per ell mestre Gaspar Comas, baxador, son procurador, manifesta, a vint-y-sinch
de maig mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars llana, que fan tretse robas, dels quals no·i ha
responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida en lo present càlcul. Val de dret vuyt
lliuras, diem 8 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo tres, lo senyor
Gaspar Fort, y per ell mossèn Amador Tersols,
son procurador, manifesta, a nou de juny mil
sis-cents vint-y-sinch, tres quintars llana aporta
ab albarà de guia de Clairà, que fa dotsa // robas, de les quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida en lo present
càlcul. Val de dret sis lliuras, diem 6 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo quatra, Rafel
Prats de Perpinyà, manifesta, a vint-y-set de
maig 1625, sinch quintars llana, que són vint
robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida en lo present
càlcul. Val de dret deu lliuras, diem 10 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo set, Joan Gitart,
parayre, de Perpinyà, a trenta de maig mil siscents vint-y-sinch, deu quintars llana proseït de
son bestiar, que són quaranta robas, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforma consta ab
altra // partida en lo present càlcul. Val de dret
vint lliuras, diem 20 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, fòleo set, Pere Joan, perayre, habitant en la [vilatua del Araso], posa en
manifest un quintar y mitx de llana, per fermansa a Francesch Banet, parayre, a vint de setembre mil sis-cents vint-y-sinch, comprat de Tal
Domenga. Y més, a vint dit dia y any, un quin-
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tar, comprat de Francesch Salas, de Tolujas.
Que ab tot dos quintars y mitx, que són deu robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa
càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforma consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret sinch lliuras, diem 5 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo nou, Lluïsa
Gras, de Palistras, manifesta, a sinch de juny
mil sis-cents // vint-y-sinch, vuyt quintars de
llana, prosaïda de son bestiar, que, rellevats set
quintars que ha donat en responsió, resta deutor un quintar de llana, que són quatra robas,
dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret, conforme consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret duas lliuras, diem 2 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo dotsa, Dominga
Denat, viuda, de Comella de la Ribera, manifesta, a nou de juny mil sis-cents vint-y-sinch, dos
quintars llana prosoïda de son bestiar, que són
vuyt robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforme consta ab altra partida ab lo present
càlcul. Val de dret quatre lliuras, diem 4 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en // fòleo tretsa, Joan
Antoni Peres, de Perpinyà, carnicer, manifesta,
a nou de juny mil sis-cents vint-y-sinch, dos
quintars llana, que són vuyt robas, dels quals
no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba de dret, conforme consta ab
altra partida ab lo present càlcul. Val de dret
quatre lliuras, diem 4 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo catorsa, Antoni
Barrera, de Sant Nasari, manifesta, a onsa de
juny mil sis-cents vint-y-sinch, vuyt quintars de
llana, prosoïda de son bestiar, que, rellevats un
quintar y tres robas que ha donat responsió, resta devent sis quintars y una roba, que són vinty-sinch robas, dels quals no·i ha responsió, y axí
se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforme consta ab altra partida ab lo present càlcul. Val de dret dotsa lliuras // y deu
sous, diem 12 lliures, 10 sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo deset, Bernat
Perrat, de Sant Joan de Pla de Corts, manifesta,
a setse de juny mil sis-cents vint-y-sinch, tres
quintars llana, prosoïda de son bestiar, que fan
dotsa robas, dels quals no·i ha responsió, y axí
se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforme consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret sis lliuras, diem 6 lliures,
sous.
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Ítem en dit manifest, en fòleo vint-y-vuyt, mestre Joan de Joan, posa en manifest, a quatre de
juliol mil sis-cents vint-y-sinch, un quintar y
duas robas, comprada de Bernat Corp, de Travesadora, per fermansa mestre Christòfol Comalada, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba de dret,
conforma consta ab altra partida en lo present
càlcul. Val de // dret tres lliuras, diem 3 lliures,
sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo trenta, Francesch
Boret, apothecari, manifesta, a dotse de agost
mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars llana,
comprada de Bernat Àneu, de Òpull, y ab albarà de dit Òpul, que fan setsa robas, y se li·n fa
la present càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret vuyt lliuras, diem 8 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo dit a vint-y-hu de
agost mil sis-cents vint-y-sinch, mossèn Garbí,
dos quintars de llana, comprada de mossèn Gaspar Pi, dóna per fermansa mestre Mateu Terrats, que fan vuyt robas, dels quals no·i ha responsió, y axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba de dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret quatra lliuras, diem 4 lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en // fòleo trenta-dos, Joseph Argell, manifesta, a sis de agost mil siscents vint-y-sinch, vint quintars llana, comprada
de Hierònyma Jaubert, dóna per fermansa
Onofre Salas, arrendador de Ortafà, que fan
vuytanta robas, dels quals no·i ha responsió, y
axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret quaranta lliuras, diem 40
lliures, sous.
Ítem en dit manifest, en fòleo trenta-y-quatra,
mossèn Bernat Sagaleias, de resta de son manifest faltan quinse quintars llana, que són sexanta-y-dos robas, dels quals no·i ha responsió, y
axí se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba de
dret, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret trenta-y-una lliuras,
diem 31 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en // fòleo dit, Pau Busquet, parayre, manifesta, a vint-y-dos de agost
mil sis-cents vint-y-sinch, dos quintars llana,
comprada de Carmona Pujola, de Banyuls,
dóna per fermansa mestre Francesch y Gaspar
Coma, baxador. Y més, un quintar y duas robas,
a divuyt de setembre mil sis-cents vint-y-sinch,
Hierònim Sensen. Que ab tot són tres quintars
y duas robas, que fan catorsa robas, dels quals

no·i ha responsió, se’n li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba de dret, conforma consta ab altra
partida en lo present càlcul. Val de dret set lliuras, diem 7 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo trenta-vuyt, Bernat Joan, blanquer, manifesta, a dotsa de febrer,
set quintars llana, que fan vint-y-vuyt robas,
dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega,
a rahó deu sous per roba, conforma consta ab
altra partida // en lo present càlcul. Val de dret
catorsa lliuras, diem 14 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y onsa, Anthon Avaseda, parayre, manifesta, a vint-y-set
de agost mil sis-cents vint-y-sinch, deu quintars
llana, de Antonio Perpinyà, de Clairà, dóna per
fermansa a Honorat Amell, texidor de llana. Y
més, a vint-y-hu de janer mil sis-cents vint-y-sis,
sis quintars, ab albarà de la taula de Tüir, a donat per fermansa a Jaume Bonsoms, texidor de
llana, Que ab tot són setsa quintars, que fan sexanta-y-quatra robas, dels quals no·i ha rebuda
o responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba, conforma consta ab altra partida en lo
present càlcul. Val de dret trenta-y-dues lliuras,
diem 32 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y dotsa,
Bartomeu // Bulsia, sombrarer, a trenta-hu de
maig mil sis-cents vint-y-sinch, manifesta, dos
quintars llana, dóna per fermansa de tota la que
comprarà aquest any a Joan Jayla, sombrarer, a
portat los dits dos quintars ab albarà de guia
d’Espira. Y més, a vint-y-set de juny mil siscents vint-y-sinch, un quintar de llana, comprada de Carlas Gorlla. Y més, a vint-y-sinch de dit,
un quintar y duas robas avisàs li havia venuda
Carmona Pujola, de Banyuls. Y més, a sinch de
dit, sinch quintars llana, treta de manifest, de
Antoni Vidal, de Tologes. Y més, a nou de dit,
un quintar, comprada de Vidal Ribera. Y més, a
vint-y-sinch de agost, un quintar, ab albarà de
guia de la taula de Ribas-altas. Y més, a vint-ynou de novembre, un quintar, comprada de
mossèn Jaume // Bellfau. Que ab tot són dotsa
quintars y duas robas, que farà coranta-y-vuyt
robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa
càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret vint-y-quatre lliuras, diem 24 lliures,
sous.
Ítem, en dit despatx o manifest, en fòleo cent y
tretze, mestre Guillem Lafita, sombrarer, manifesta, a set de juny mil sis-cents vint-y-sinch, un
quintar y tres robas de llana, dóna per fermansa
a Sebastià Palau, sastre, comprada dita llana de
Francesch Polet, de Bonpàs. Y més, a deset de
juny mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars,
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ab albarà de guia de la taula de Elna, ha donat
per fermansa de tot lo any Antonio Gaiudi. Y
més, a denou de dit, dos quintars, ab albarà de
la taula // de Elna. Y més, a vint de dit, dos
quintars y mitx de Pere Sorell. Y més, a dit dia,
dos quintars ab albarà de Canet. Que ab tot són
dotza quintars y una roba, que fan quaranta-ynou robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n
fa càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret vint-y-quatre lliuras, diem 24 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y catorsa,
Bartomeu Dauseda, sombrarer, manifesta, a
nou de juny mil sis-cent vint-y-sinch, un quintar y mitx llana, dóna per fermansa de tota la llana que comprarà lo corrent any de mil sis-cents
vint-y-sinch, a Christòfol Guasch, parayre de la
present vila, a portat ab albarà de guia de Clairà.
Y més, a dit, dos quintars tres robas, a portat ab
albarà de guia de Ribas-altas. // Y més, a denou
de juny mil sis-cents viny-y-sinch, un quintar y
mitx de Gabriel Goret, deba de a dit dret del
manifest de Pere Travisa mitx quintar. Y més, a
vint-y-vuyt de dit mil sis-cents vint-y-sinch, un
quintar y duas robas, comprada de Jaume
Vinsà, de Sant Steve. Y més, a set de juliol, tres
robas, comprada de Joana Pere Calvedruna. Y
més, a deset de setembre mil sis-cents vint-ysinch, un quintar, comprada de Domingo Rochalaura. Y més, dit dia, un quintar, comprada
de Anthoni Puig. Y més, a quatra de juny, sinch
quintars de mestre Barthomeu Dauseda, sombrarer, que ab tot són quinsa quintars y duas robas, que fan sexanta-y-duas robas, dels quals
no·i ha responsió, y se’n li fa càrrega, // a rahó
deu sous per roba, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret trenta yuna lliura, diem 31 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y sinquantasinch, Antoni Bonet, sombrarer, quatra quintars llana dóna per fermansa y les posa ab manifest de la llana que comprarà lo corrent any de
mil sis-cents vint-y-sinch, a mestre Joan Lacreu,
sombrarer, a deu de juny, a portat ab albarà de
guia de Salses. A catorsa de agost, mitja roba, ab
albarà de guia de Clairà. Y més, a vint-y-quatra
de dit set robas y mitja. Y més, a vint de abril mil
sis-cents vint-y-sis, nou quintars, treta del manifest de Anthoni Hierònym Bosch. Que ab tot
són quinsa quintars y una roba y mitja, que fan
sexanta y una robas y mitja, // de les quals no·y
ha responsió, y se’n li·n fa càrrega,a rahó deu
sous per roba, conforme consta ab altra partida
ab lo present càlcul. Val de dret trenta y-una
lliura, diem 31 lliures, sous.
a. a continuació ratllat Pedró.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y setse, Miquel Cantallops, sombrarer, manifesta, a catorsa
de juny, mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars llana que comprà del corrent any mil siscents vint-y-sinch, a mestre Francesch Cantallops, son fill, sombrarer, que aporta ab albarà
de guia de diferents llochs. Y més, a vint-y-vuyt
de dit, una quintar y duas robas de [arisas], comprada de la senyora Mateu y Miquel Illa. Y més,
a vint-y-dos dit, un quintar y una roba, comprada de Joan Pere Conques, de Sant Feliu. Y més,
a vint-y-vuyt de dit, tres robas ha com- // prada
de Bernat Ribot, de Pesillà. Y més, a onsa de setembre mil sis-cents vint-y-sinch, una roba
comprada de Joan Miquel Bastida. Que ab tot
són set quintars y tres robas, que fan trenta-yuna robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n
fa càrrega,a rahó deu sous per roba, conforme
consta en altra partida en lo present càlcul. Val
de dret quinsa lliuras y deu sous, diem 15 lliures, 10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent y deset,
Joan Carrera, manifesta, a vint-y-vuyt de juny,
mil sis-cents vint-y-sinch, tres quintars y una
roba llana, comprada de don Balthezar de
Homs, fermansa mestre Cantallops. Y més, a dit
dia, tres quintars y sinch lliuras, comprada del
senyor Joseph Reart. Y més, a dit dia, dos quintars, comprada de Cabestany, de la Trosa. Y
més, tres robas del balle de Bruella. Y més, a dit
dia, tres quintars y dos robas // de Vinyoli, de
Banyuls. Y més, a tres de juliol, sinch quintars,
ab albarà de guia de Canet. Y més, en dit dia,
dos quintars y duas robas y mitja, ab albarà de
guia de Palau. Y més, a dit dia, quatra quintars,
ab albarà de guia de Villallonga del Mon. Y
més, a hu de agost mil sis-cents vint-y-sinch,
tres quintars llana, comprada de Galderich Gili,
de Banyuls. Y més, a sis de agost mil sis-cents
vint-y-sinch, quatra quintars llana, comprada de
Hierònim Jaubert. Que ab tot són trenta-y-un
quintar, y divuyt lliuras, que fan cent y vint-yquatra robas y divuyt lliures, dels quals no·y ha
responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba, conforme consta en altra partida en lo
present càlcul. Val de dret sexanta-y-duas y
sinch sous, diem 62 lliures y 5 sous.
Ítem, en dit manifest, en // fòleo cent y vint-yquatre, Joan Ato, parayre, manifesta un quintar
de llana, comprada dels pares del Carme, ha donat per fermansa a Thomàs Porsell, texidor de
llana per tot lo any, que fan quatra robas de les
quals no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega, a
rahó deu sous per roba, conforma consta en altra partida en lo present càlcul. Val de dret duas
lliuras, diem 2 lliures, sous.
a. un interlineat.
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Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-ysinch, Pere Peynado, parayre de la present vila,
manifesta, a vint-y-hu de maig mil sis-cents
vint-y-sinch, una roba llana dóna per fiansa per
son mestre de tota la llana que comprarà lo corrent any de mil sis-cents vint-y-sinch a Onorat
Amell, texidor de llana, de la qual no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó // deu sous
per roba, conforma consta en altra partida en lo
present càlcul. Val de dret deu sous, diem 10
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-y-sis,
Honorat Amell, texidor de llana de la present
vila, dóna per fermansa a Pere Peyrano, parayre, per son manifest, de llana que comprarà tot
lo corrent any mil sis-cents vint-y-sinch. Y més,
a sis de agost mil sis-cents vint-y-sinch, dos
quintars de Jaume Gratipalla, de Cànovas, que
fan vuyt robas, dels quals no·i ha responsió, se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma consta en altra partida en lo present càlcul. Val de dret quatra lliuras, diem 4 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-y-set,
Francesch Busaell, parayre de la present vila, //
manifesta, a vint-y-quatra de maig mil sis-cents
vint-y-sinch, sinch quintars llana comprada
mossèn Lopèrsio de Sindona, per fermansa a
Miquel Presach, parayre, per tot lo present any.
Y més, sinch quintars, comprada de Rafel
Llompas. Que ab tot són deu quintars, que fan
coranta robas, dels quals no·y ha responsió, se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret vint lliuras, diem 20 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en dit fòleo, Joan Carboner, manifesta, a vint-y-nou de juliol mil siscents vint-y-sinch, dos quintars de llana, comprada de mossèn Alonso Posta, dóna per
fermansa a Joan Lacasa, àlies Manaut, que són
vuyt // robas, de les quals no·i ha responsió, se
li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba, conforme consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret quatre lliuras, diem 4 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-y-vuyt,
Miquel Pujol, parayre de la present vila, a vinty-quatra de maig mil sis-cents vint-y-sinch,
sinch quintars llana, comprada de mossèn Lopèrsio de Sindona, per fermansa an Francesch
Parayre, per tota la llana que comprarà tot lo
any mil sis-cents vint-y-sinch. Y més, a dotsa de
juliol mil sis-cents vint-y-sinch, sinch quintars,
comprada de Guillem Lacas. Que ab tot són
deu quintars, que fan quaranta robas, dels quals

no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu
sous per roba, conforma consta ab altra partida
// en lo present càlcul. Val de dret vint lliuras,
diem 20 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent vint-y-nou,
Galderich Dedeu, parayre de la present vila, manifesta, a vint-y-nou de juliol mil sis-cents vinty-sinch, nou quintars y tres robas de llana, comprada la dita llana de Francesch Palot, de
Bonpàs, ha donat per fermansa a Jaume Bonsoms, texidor de llana. A trenta de maig mil siscents vint-y-sinch, quatra quintars y mitx de
Onofre Sousera, de Bonpàs. Y més, a quatra de
juliol, vuyt quintars llana, ab albarà de guia de
Ribas-altas. Que ab tot són vint-y-dos quintars
y una roba, que fan vuytanta-y-nou robas, dels
quals no·i ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de
dret // quaranta-y-quatra lliuras, diem 44 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent-y-trenta,
Joan Bo, texidor de llana de la present vila,
manifesta vint-y-un quintars duas robas y vinty-tres lliuras, dóna per fermansa a Llorens Bo,
son pare, per son manifest de tot l’any de tota
la llana. Y més, a nou de juny mil sis-cents
vint-y-sinch, vuyt quintars, trets de manifest de
misser Anthoni Garau. Y més, a onse de agost
mil sis-cents vint-y-sinch, un quintar y mitx de
Francesch Vidal y Joan Albau, carnicers. A
vint-y-sis de novembre mil sis-cents vint-ysinch, dos quintars y una roba de Hierònym
Bosch. Que ab tot són trenta-y-tres quintars,
una roba y vint-y-tres lliras, que fan cent trenta-y-tres robas y // vint-y-tres lliuras, dels quals
no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó
deu sous per roba, conforma consta ab altra
partida en lo present càlcul. Val de dret // sexanta-y-sis lliuras y quinse sous, diem 66 lliures, 15 sous.
Ítem, en dit manifest y en dit fòleo, Rafel Llompas, manifesta, a dotza de agost mil sis-cents
vint-y-sinch, tres quintars llana, comprada de
Vidal Ribera, de Milsdona, per fermansa mestre
Joan Alboi, sombrarer, lo dit partit resta del
manifest a donar responsió de set quintars, que
fan sexanta-y-vuyt robas, dels quals no·i ha responsió, y se’n li·n fa càrrega, a rahó deu sous per
roba, conforma consta ab altra partida ab lo
present càlcul. Val de dret // trenta-y-quatra
lliuras, diem 34 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest // en fòleo cent trenta-hu,
Joan Lacasa, cradenser, manifesta, a dos de juny
mil sis-cents vint-y-sinch, dos robas llana
comprà de Onofre Fausera, de Bonpàs, dona
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per fermansa de tota la llana que comprarà ab
tot lo corrent any mil sis-cents vint-y-sinch Gaspar Comas, baxador. Y més, a deset de juny mil
sis-cents vint-y-sinch, un quintar dels paras de
Nostra Senyora de la Victòria. Y més, a sis de
agost mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars,
comprats de [Jausa] Ferrer, àlias Galaspallas. Y
més, a set de agots mil sis-cents vint-y-sinch, un
quintar y mitx, de la senyora Scicília de Martí. Y
més, a dotsa de agost mil sis-cents vint-y-sinch,
un quintar y mitx, comprada de dona Paula Jaques. Que tot són vuyt quintars y dos robas, //
que fan trenta-y-quatra robas, dels quals no·i ha
responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba, conforme consta en altra partida en lo
present càlcul. Val de dret deset lliuras, diem 17
lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta-dos,
Joan Cafort, parayre, manifesta, a dos de juny
mil sis-cents vint-y-sinch, sis quintars llana,
comprada a Jaume Simon de Compas, ha donat
per fermansa de la llana que compra lo corrent
any mil sis-cents vint-y-sinch a Jaume Bonsoms,
parayre. Y més, a vint-y-hu de juliol, mil siscents vint-y-sinch, duas robas, comprada de Vicens Maura. Y més, a trenta de octubre mil siscents vint-y-sinch, tres quintars, ab albarà de
guia de [Garius] Que ab tot són nou quintars y
duas robas, y fan trenta- // y-vuyt robas, dels
quals no·i ha responsió, conforma consta en altra partida, que a rahó deu sous per roba, val de
dret dinou lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta-ytres, Barnat Bosch, parayre, dos quintars de
Lluïsa Gras, de Pallestes, dóna per fermansa a
mestre Barthomeu Bordas, caldarer, de la llana
que comprarà lo corrent any mil sis-cents vinty-sinch. Y més, a setse de juny mil sis-cents vinty-sinch, sis quintars de Francesch Mondaset, de
Polestres. Que ab tot, vuyt quintars, que fan
trenta-y-dos robas, dels quals no·i ha responsió,
y se’n fa càrrega, a rahó deu sous per roba, conforme consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret setsa lliuras, diem 16 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta- //
quatra, Christòfol Gras, paraire de la present
vila, dóna per fermansa de tota la llana que
compra del corrent any mil sis-cents vint-ysinch, a Barthomeu Diusich, sombrarer, en nou
de juny mil sis-cents vint-y-sinch, un quintar de
llana de Gabriel y Gonet, de Baó. Y més, a divuyt de dit, tres quintars, tret del manifest de
Pere Tarefa. Que ab tot són quatra quintars,
que fan setsa robas, dels quals no·i ha responsió,
y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per roba,
conforma consta ab altra partida en lo present
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càlcul. Val de dret vuyt lliuras, diem 8 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trentasinch, Anthoni Lloerta, parayre de la present
vila, manifesta, a nou de juny mil sis-cents vinty-sinch, dos quintars de llana, comprada de
Joan Antònio Peres, carnisser de la present vila,
dóna per // fermansa a Miquel Taix, baxador de
la present vila. Y més, a vint de juny mil sis-cents
vint-y-sinch, quatra quintars ab albarà de guia
de la Rasa. Que ab tot són sis quintars, que fan
vint-y-quatra robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa càrrega, a rahó deu sous per robaa. Val de dret dotsa lliuras, diem 12 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta-sis,
Guillem Besuigs, parayre de Perpinyà, a trenta
de juny mil sis-cents vint-y-sinch, dotsa quintars
y una roba, vinguda ab albarà de guia de la taula
de Elna, dóna per fermansa an Anthoni Steris,
parayre de la present vila. Y més, a vint-y-set de
setembre mil sis-cents vint-y-sinch, // dos quintars y mitx, ab albarà de guia de Soreda. Que ab
tot catorsa quintars, qui fan sinquanta-y-nou
robas, de les quals no·i ha responsió, y se li·n fa
càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma
consta ab lo capítol vuytè de les ordinacions y
cridas fetas per los senyors diputats, y publicadas a onse de octubre mil sis-cents vint-y-tres.
Deu de dret del General, denou lliuras y deu
sous, diem 19 lliures, 10 sous, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta-vuyt,
Cristòfol Lacasa, losader, manifesta, a deset de
juny mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars
una roba y setsa lliures, dóna per fermansa per
tot lo any de la llana que comprarà per tot l’any
a Joan Cartà, flaquer. Y més, a deset de juny mil
sis-cents vint-y-sinch, tres robas de Montserrat
Sala, pastor // del senyor Ycart. Y més, a vint-yhu de juny mil sis-cents vint-y-sinch, tres quintars de Jaume Elimonet. Y més, a vint-y-nou de
juny mil sis-cents vint-y-sinch, dos quintars, ab
albarà de guia de la taula de Clayrà. A vint de
octubre mil sis-cents vint-y-sinch, un quintar de
llana, ab albarà de guia de la taula de Canet. Y
més, a trenta de nohembre mil sis-cents vint-ysinch, duas robas y sis lliuras. Y són coranta-y-sis
robas y vint-y-duas lliuras, dels quals no·y ha
responsió, y se’n li·n fa càrrega, a rahó deu sous
per roba, conforma consta ab altra partida en lo
present càlcul. Val de dret vint-y-tres lliuras,
diem 23 lliures, sous.//
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent trenta-nou,
a. a continuació repetit dels quals no·y ha responsió y se li·n
fa càrrega a rahó deu sous per roba.
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Magdalena Pagarola, viuda, manifesta, a denou
de juny mil sis-cents vint-y-sinch, setsa quintars
y una roba, comprada de mossèn Agostí Oriola,
ha donat per fermansa Antonia Genare, botiguer. Y més, dit dia, trenta-y-tres quintars,
comprada de mossèn Parot Arles. Y més, a hu
de setembre mil sis-cents vint-y-sinch, sinch
quintars, comprada de Rafel Llompas. Y més, a
vuyt de janer mil sis-cents vint-y-sis, dos quintars de mossèn Alonso Pastor. Y més, a trenta
de dit, sinch quintars de Rafel Lompas, parayre.
Que ab tot són sexanta-y-un quintars y una
roba, que fan dos-cents quaranta-y-sinch arobas, dels quals no·y ha responsió, // y se li·n fa la
present càrrega, a rahó deu sous per roba, conforma consta en altra partida en lo present càlcul, val de dret cent y vint-y-duas lliuras y deu
sous, diem 122 lliures, 10 sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quarantahu, Antònio Arnaude manifesta, a vint-y-sinch
de juny mil sis-cents vint-y-sinch, comprada de
T. Noguera del Soler, ha donat per fermansa a
Francesch Vidal, un quintar y mitx llana. A vinty-sinch de octubre mil sis-cents vint-y-sinch,
dos quintars llana, ab albarà de guia de Canet.
Que tot són tres quintars y dos robas, y fan catorsa robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n
fa la present càrrega, a raó // deu sous per roba,
conforma consta en altra partida en lo present
càlcul. Val de dret set lliuras, diem 7 lliures,
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo dit, Damià Bonsoms, manifesta, a nou de agost mil sis-cents
vint-y-sinch, sinch quintars y mitx de llana, ab
albarà de guia de Elna, dóna per fermansa a
Gaspar Comas, baxador. Que ab tot fan sis
quintars y duas robas, y fan vint-y-duas robas,
dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a raó deu sous per roba, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret onsa lliuras, diem 11 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quarantados, Joan Barleu, parayre, manifesta, als primer
de juliol mil // sis-cents vint-y-sinch, dos quintars llana comprà de Luís Pons, de Forqueta,
donada per fermansa per tot lo any a Pera Miquel, parayre de Perpinyà, y fan vuyt robas, de
las quals no·i ha responsió, y se li·n fa la present
càrrega, a raó deu sous per roba, conforma
consta ab altra partida en lo present càlcul. Val
de dret quatra lliuras, diem 4 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en foleo cent quarantados, Pau Roura, parayre, manifesta, a nou de
agost mil sis-cents vint-y-sinch, un quintar y
a. a continuació ratllat Genera.

mitx llana, comprada de Rafel Llompas, dóna
per fermansa Montserrat Roura. Y més, a onsa
de agost mil sis-cents vint-y-sinch, deu quintars
y una roba, comprada de Barnat // Sagaleres. Y
més, a vint-y-nou de octubre mil sis-cents vinty-sinch, vint quintars y tretsa lliuras de mossèn
Bernat Sagaleres. Y més, a deset de nohembre,
un quintar, de Onorat Anglada, flasader. Y més,
a vint-y-nou de nohembre mil sis-cents vint-ysinch, vint-y-tres quintars, comprada de mossèn
Bernat Sagaleres. Que ab tot són sinquanta-ysinch quintars y tres robas y tretsa lliuras, quedan dos-centas vint-y-tres robas, dels quals no·i
ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a raó
deu sous per roba, conforma consta ab altra
partida ab lo present càlcul. Val de dret cent
onsa lliuras, quinsa sous, diem 111 lliures, 15
sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quaranta-ytres, Jaume Privat, parayre, manifesta, a quatra
de // juliol mil sis-cents vint-y-sinch, vuyt quintars de llana, comprada de Joan Sagau, dóna per
fermansa a Cristòfol Rere Cantallosells. Y més, a
nou de agost, vuyt quintars y mitx, ab albarà de
guia de Elna. Y més, a quatra de abril, set quintars y mitx. Que ab tot són vint-y-quatra quintars, que fan noranta-y-sis robas, dels quals no·i
ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a raó
deu sous per roba, conforma consta en altra
partida en lo present càlcul. Val de dret quaranta-vuyt lliuras, diem 48 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo dit, Anna Falia,
viuda, manifesta quatra quintars llana, a denou
de juliol mil sis-cents vint-y-sinch, comprada de
mosèn Francesch Martí, dóna per fermansa Antoni Vasia, que fan setsa // robas, dels quals no·i
ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a raó
deu sous per roba, conforma consta ab altra
partida en lo present càlcul. Val de dret vuyt
lliuras, diem 8 lliures, sous.

sis, Anthoni Daura, manifesta, a set de juny mil
sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars llana,
comprada de Joan Monca, de Bagell, y ha donat per fermansa a Duart Daura, son para, per
tot lo any. Y més, a vuyt de juliol mil sis-cents
vint-y-sinch, tres quintars y mitx de llana de
Guillem Fuster, de Bagesch. Y més, a dit dia, sis
quintars, dos robas y mitja de Miquel Ylla, de
Villalonga de la Selanca. Y més, a quinsa de juliol mil sis-cents vint-y-sinch, dos quintars y
duas // robas, ab albarà de guia de la taula de
Elna. Y més, a denou de juliol mil sis-cents
vint-y-sinch, dos quintars y tres robas ab albarà
de guia de la taula de Canet. Que ab tot són
denou quintars y tretsa lliuras, y fan setanta-ysis robas, dels quals no·i ha responsió, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul.
Val de dret trenta-y-vuyt llliuras, diem 38 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quarantaset, Thomàs Porsells, texidor de llana, manifesta, a quatra de agost mil sis-cents vint-y-sinch,
un quintar de llana, comprada de Francecsh Sallers, de Tulages, ha donat per fermansa a Joan
Peres. Y més, a quatra // de agost mil sis-cents
vint-y-sinch, un quintar llana, comprada dels
pares del Carma. Y més, a vuyt de agost mil siscents vint-y-sinch, tres quintars y duas robas,
comprada de Rafel Llompas. Y més, a sinch de
nohembre mil sis-cents vint-y-sinch, comprada
de Rafel Llompas. Y més, a sinch de nohembre,
tres quintars, comprada de mossèn Izern Maura. Que ab tot són deu quintars y duas robas, y
fan quaranta-y-dos robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa la present càrrega, a raó deu
sous per roba, conforma consta en lo capítol
vuytè de las ordinacions y cridas fetas per los
senyors diputats, y publicadas a onsa de octubre
mil sis-cents vint-y- // tres. Deu de dret de General vint-y-una lliura, diem 21 lliures, sous.
Sumari general:

Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quarantaquatra, Gabriel Dedeu, manifesta, a quatra de
juliol mil sis-cents vint-y-sinch, quatra quintars
llana. Y més, en dit dia, quatra quintars, comprada de Miquel Vaquet. Y més, a divuyt de
agost mil sis-cents vint-y-sinc, tres quintars, ab
albarà de guia de Clairà. Y més, a quatra de
agost mil sis-cents vint-y-sinch, duas robas, de
Domingo Parès, de Gaur. Que ab tot són onsa
quintars y duas robas, que fan quaranta-sis robas, dels quals no·i ha responsió, y se li·n fa la
present càrrega, a raó deu sous per // roba, conforma consta ab altra partida en lo present càlcul. Val de dret vint-y-tres lliuras, diem 23 lliures, sous.
Ítem, en dit manifest, en fòleo cent quaranta1465

Primo, en fòleo 1, 20 lliures, sous.
Ítem en fòleo dos, 91 lliures, sous.
Ítem, en fòleo 3, 21 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 4, 123 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 5, 28 lliures, 15 sous.
Ítem, en foli 6, 85 lliures, 15 sous.
Ítem, en foli 7, 49 lliures, sous.
Ítem, en foli 8, 126 lliures, 5 sous.
Ítem, en foli 9, 130 lliures, sous.
Ítem, en foli 10, 76 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 11, 109 lliures, sous.
Ítem, en foli. 12, 27 lliures, sous.
Ítem, en foli 13, 55 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 14, 49 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 15, 51 lliures, sous.
Ítem, en foli 16, 25 lliures, 10 sous.
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Ítem, en foli 17, 44 lliures, sous.
Ítem, en foli 18, 15 lliures, sous.
Ítem, en foli 19, 29 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 20, 82 lliures, sous.
Ítem, en foli 21, 46 lliures, sous.
Ítem, en foli 22, 48 lliures, sous.
Ítem, en foli 23, 62 lliures, sous.
Ítem, en foli 24, 15 lliures, sous.
Ítem, en foli 25, 68 lliures, 15 sous.
Ítem, en foli 26, 44 lliures, sous.
Ítem, en foli 27, 111 lliures, 15 sous.
Ítem, en foli 28, 70 lliures, sous.
Ítem, en foli 29, 36 lliures, sous.
Ítem, en foli 30, 52 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 31, 129 lliures, 10 sous.
Ítem, en foli 32, 116 lliures, 15 sous.
Ítem, en foli 33, 79 lliures, sous.
Ítem, en foli 34, 38 lliures, sous.
Ítem, en foli 35, 21 lliures, sous.
2178 lliures, 10 sous.
Ítem, per lo dret de galeres de quatra mil trescentes sinquanta-set robas llana, estimada a raó
vint sous roba, val les ditas quatra mil tres-centes sinquanta-set lliuras, a raó sis diners per lliura, que paga de exida del regna, comforme la
càrrega. Val de galeres cent-y-vuyt lliuras, divuyt sous y sis diners, diem 108 lliures 18 sous 6
diners.
2287 lliures, 8 sous.
La relació que nosaltres, los calculadors fem a
vostres mercès, és que // vistos y regoneguts los
dos llibres del any mil sis-cents vint-y-quatre y
mil sis-cents vint-y-sinch de la taula de la vila de
Perpinyà, per rahó del manifest de llana, diem
que havem trobat molts comptes sens cloure·ls
aquells per los taulers, com tenian obligació, y
axí los ne havem feta càrrech, y trobam que lo
dret de General y exida de Cathalunya valdria
dos mília cent setanta-y-vuyt lliuras y deu sous;
y per lo dret de galeres cent y vuyt lliuras y divuyt sous y sis diners, tot juntpres suma de dos
mília dos-centes vuytanta-y-set lliuras, vuyt sous
y sis diners, les quals són en dany del General si
ditas llanas són exidas del regne, y per ço ne fem
la present relació, la qual firmam de mas mans
pròprias en la casa de la visita, a deu de desembre mil sis-cents vint-y-sis. Joan Pau Montaner.
Sagimon Damians. Hierònym Lupià. Jaume
Magrinyà. Pere Joan Florença.
De premissis in his precedentibus quadra- // ginta
duobus papyri foliis manu aliena scriptis, mandato dominorum visitatorum Generalis Cathalonie, instante Antonio Hieronymo Bosch, burgensi ville Perpiniani, extractis ab originali
processu visite dicti Generalis, fidem facis ego Antonius Joannes Fita, auctoritate regia notarius
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publicus Barcinone et dicte visite scriba major,
hic me subscribens, die XVI junii MDCXXVII.//
Les presents escriptures se han de cusir en lo
dietari, en jornada de 17 de juny 1627. Presentades per Antoni Joan Bosch y Bernat Carles,
burgesos de Perpinyà, signades de lletres A, B,
C.
Signades de letras A, B, C.

A.
Molt il·lustres senyors:
Ab sentència proferida per los senyors visitadors
del General de Cathalunya, a set del corrent, sobre la querela número 164, són estats condemnats Antoni Hierònym Bosch y Bernat Carles,
burgesos de la vila de Perpinyà, en haver de presentar a vostres senyories o al deputat local de la
col·lecta de dita vila, dins quatre mesos del dia
de la publicació de dita sentència en avant
comptadors, memorials de las personas que han
manifestada lana en la taula de Perpinyà en los
anys 1624 y 1625, y no han pagat lo dret del General, per a què vostres senyories manen exigir y
cobrar aquell com en dita sentència se conté, còpia auctèntica de la qual donan y liuran a vostres
senyories. Per ço, desijant dits Bosch y Carles
obtemperar a dita sentència, ab la present supplicació entregan y posan en mà y poder de vostres senyories los memorials auctèntichs de dits
manifestats de lana, dels quals se’ls fa càrrega ab
dita sentència, extrets dels càlculs exhibits per lo
procurador fiscal de dita visita en la dita querela
número 164, demanant sien vostres senyories
servits provehir y manar que se exigesca de les
persones, en dits memorials designades, les
quantitats en aquells contengudes, y axí bé supplican a vostres senyories sie de son servey que
de aquesta petició y de la entrega y exhibició de
dits memorials, que ara de present fan a vostres
senyories, se’n leve acte, y de aquell se’ls ne
done còpia auctèntica y fefahent, per a poder-lo
posar en lo procés de dita visita, y allí y en tot cas
puga legítimament constar que dits Bosch y
Carles han obtemperat a dita sentència, y fetes
les diligències que ab ella los són estades encarregades, que a més de ser de justícia ho tindran a
molta gràcia y mercè. Lo offici, ectètera. Altissimus, et cetera. Montellas.//
Die 17 junii 1627.
Fonch presentada la present suplicació als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, a instància de Antoni Hierònym

Boscha, y losb senyors deputats han respost que
tenian per presentada la dita suplicació y los paper en ell exhibits y que ferian lo que seria de
justícia. Requirens.
Testes sunt Paulus Beulo, civis honoratis Vici, et
Petrus Fontanilles, mercatoris civis Barcinone.

A. Dietari.

Votc de doctors acerca del auto
apostòlich per les inmunitats.
A.
Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Cathalunya, als assessors y advocat
fiscal del matex General y doctors aplicats devall
scrits, acerca de un breu que a petició y instància de la magestat del rey, nostre senyor, had
manat despedir la Sanctedat de Urbà Octau, la
Iglésia de Déue vuy beneventuradament governant, sobre las immunitats de las iglésias, la data
del qual és en Roma, en Santa Maria la Major, a
12 dies del mes de noembre 1621, per a què·ls
diguessen si encontrava ab alguna constitució
de Cathalunya, per lo qual tinguessen dits senyors deputats obligació de opposar-se, per rahó
de sos officis, al dit breu y a la execusió de
aquell, y fer alguna diligència. Vist lo dit breu y
lo contengut en aquell, dits assessors, advocat
fiscal y demés doctors aplicats, són stats yf són
del vot y parer següent:

permètrer que aquelles sien violades, y no solsa
les constitucions de Cathalunya, però encara los
usos y costums, privilegis y immunitats del present Principat y poblats en aquells, conformeb
disposan les matexes constitucions, y consta de
la lectura del dit breu apostòlich que en casi tot
lo que disposa encontra, no sols ab consuetuts
pretèrites y immemorials del present Principat,
però encara ab algunes constitucions de aquell,
com abaix se dirà. Per ço, aconsellan los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats que los
senyors deputats, a qui conforme las matexes
constitucions «De la observança» y altres, incumbex, per rahó de sos officis, obviar tota violació y rompiment de constitucions, representen a sa magestad y a son lloctinent general en
lo present Principatc, los encontres de dites
constitucions, supplicant-los que, pus tenen jurada la observança de dites constitucions y està
en sa mà usar o dexar de usar y posard en execusió loe dit breu apostòlich, sien servits no posarlo en execusió, que·s té confiança que, enterats
sa magestad y sa excel·lència def dits encontres
de constitucions, seran servits condescendir a la
justa petició del Principat.
Les constitucions ab què encontre dit breu
apostòlich sóng les següents: primerament en
quant al principi lleva la consuetut immemorial
del present Principat, per la qual los que en cars
no permès són estats extrets de la iglésia y han
guanyat la immunitat són immunes, no sols dels
delictes y crims perquè foren extrets, però encara de qualsevol altres, encontra dit breu apostòlic ab casi totes les constitucions del dalt dit títol
«De observar constitucions», les quals equiparan los usos y costums de Cathalunya ab les matexes constitucions, de tal manera que quih fa
contra los usos y consuetuts és vist fer contra les
generals constitucions, y axí an d’ésser observades // les consuetuts com les constitucions.

Attès que lo rey, nostre senyor, en observança
de la constitució 2, del títol «De jurament axí
voluntari, etcètera», és estat servit jurar les
constitucions de Cathalunyag y altres lleys de la
terra, prometent debaix de son real jurament la
observança de aquelles, y entre altres les constitucions del títol «De observar constitucions», y
la constitució 1, del títol següent, «De privilegis
y immunitats», per les quals no sols està obligat
sa real magestat, salva sa real clemència, de observar ell per si dites constitucions, però encara
si fer-les observar per qualsevol persones y // no

Secundo, en quant mana y ordena dit breu que·s
serve en Cathalunya la constitució de la felice
memòria de Gregori 14 sobre les immunitats dei
las iglésias, encontra ab la concòrdia de la sereníssima rey dona Eleonor y lo cardenal de Comenge, ús y pràtica de aquella. Per ço que, en
dita constitució, entre altres coses se dóna la conexença de la immunitat ecclesiàstica als bisbes,
a la declaració dels quals hajan lo rey y sos minis-

a. a continuació ratllat y Bernat Carles, burgesos de la vila
de Perpinyà.
b. a continuació ratllat srs.
c. vot intercalat entre els folis 16v i 17r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
d. a continuació ratllat m.
e. a continuació ratllat vy.
f. a continuació ratllat són.
g. a continuació quatre línies ratllades.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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a continuació dues línies ratllades.
conforme ... constitucions, interlineat al marge esquerre.
a continuació una línia ratllada.
a continuació ratllat ex.
lo interlineat, damunt de ratllat.
a continuació ratllat dits.
són ... següents, interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat és vist.
a continuació ratllat aque.
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tres de estar, y la concòrdia dalt dita, ús y pràtica de aquella dóna dita conexença al canceller, com a terçer entre la Iglésia y lo rey, y a
més del sobredit perdria sa magestat una gran
prerogativa estrenyent-lo a aver de estar al que
diria lo jutge ecclesiàstich, que és cosa que may
han volgut consentir los sereníssims reys de Aragó, ans an volgut sempre conèxer ells de qualsevol competència de jurisdicció, sinó és després de dita concòrdia, que se és dexat a un tercer. Ítema encontra dit breu ab les constitucions
«De somatent» y «De pau y treva» reprovades
ab la dita concòrdia y altres llegats apostòlichs,
que també aproven les immunitats de les iglésies.
Finalment, en quant a la fi, disposa dit breu que
després de vuyt dies puguen ésser trets de las
iglésias los que·s guardaran en ellasb per delictes, que no perden la immunitat y entregats a
la cort secular, encontra ab la constitució 5, del
títol «De les santes iglésies»c, en què lo sereníssim rey don Pedro promet, per si y per sos
successors, que observaran y faran observar les
llibertats y immunitats a las iglésias etcètera,
que no ésd observar-las y guardar-las, ni fer-las
observare y guardarf, procurar sien restretes y
disminuïdes, com se ha procurat ab dit breu
apostòlich, màxime ab tanta restriccióg, y lo
matexh disposen altres disposicionsi col·locades
en lo volum de les pragmàtiques, en lo títol
«De las // santas iglésias» y del títol «De somatent».
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Vinyes,
consulens. Anglasell, consulens. Michael Joannes
Magarola, fisci Generalis advocatus. Tristany,
consulens. Boquet, consulens. Rubi, consulens. Bernardus Sala, assessor. Boix, consulens. Franciscus
Soler, consulens. Franciscus Magarola, consulens.

Inventarij de la galera Patrona de
Cathalunya.
Patrona. Die 29 janer 1618.
Inventari de la galera patrona de la esquadra de
a. Ítem ... iglésies, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat per entregar a la cort secular.
c. a continuació ratllat ab.
d. és interlineat, damunt de seria ratllat.
e. a continuació ratllat ni.
f. a continuació ratllat si.
g. a continuació ratllat y lo.
h. a continuació ratllat os. Ítem encontra.
i. a continuació una paraula ratllada.
j. inventari intercalat entre els folis 22v i 23r del trienni
1626-1627.- anotació escrita al dors.
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les galeres del General de Catalunya, en virtut
de assiento y concòrdia tenen firmat los senyors
diputats del dit General ab Hierònimo Negroto, cavaller genovès, com conste ab acte rebut
en poder del scrivà major de la Deputació als 17
de dezembrea de 1617, lo qual inventari està estimat per Hierònimo Verdè, mestre major de la
dreçana de Barcelona, anomenat estimador per
part de dits senyors deputats y per Francisco
Corona, anomenat per part de dit Negroto en
estimador de dit inventari, axí han estimat
aquells, tots unànimes y conformes, instades
consiències y mediant jurament en lo modo y
forma següent:
Primo, lo buch de dita galera patrona, ab 26
banchs ab ses peanyes remitjes de popa a proa,
la popa de albe blanch, case ab sos banchins y
banchinets. Set cartaguissas de ferro per banda,
que sustenten dits banchins, lo qual buch és estimat a 4 anys de vida.
Ítem, gelosia de mitja popa, ab 4 frontisses, lo
tabernacle ab sa tisera de albe y un pern que travessa de una banda al altra ab sos travessos de
mitja popa, y quatre frontisses y una alcarxoffa
de ferro ab sos ganxos.//
Ítem, en lo pla de la popa los quadros de albe ab
sos escudets de ferro, y la clau de tres cambres.
Ítem, una agulla y mapa de ferro en la rodab de
popa de dita galera per los timons y agullots.
Ítem dos timons per dita galera, ab 13 faxes de
ferro y 4 anells per los dits timons.
Ítem, 26 cortells en la cruxia, ab ses faxes de
fusta per les juntes de les raigades de la dita cruxia.
Ítem, 23 ballesteres per banda, clavades.
Ítem, 15 batalloles de albe, per banda, ab sos
guardafulls.
Ítem, 15 batalloletes per banda, de albe, per arborar la tenda.
Ítem, dos tiseras, la una a popa, en lo lloch del
estanterol, y l’altra a proa.
Ítem, 15 batalloletes per banda, per sustentar la
tenda.
Ítem, 58 escalems de alsina, ab ses galavernetes
sobre la postissa, també de alsina.
Ítem, filars y filarets, de popa a proa.
Ítem, la fogó ab ses batalloles y travessera de
albe, ab dos xapons de ferro.
Ítem, en lo lloch del esquiff dos cavallets.
Ítem, dos escales de mitja popa, ab quatre franges de ferro an ells, ab ses faxes de ferro.
Ítem, la cambra de popa y escandelar y escandelaret, y escriptori ab lo pla de pi llis.
Ítem, quatre rumbades de pi, una per lo scriptori, y l’altra per lo escandelaret, altra per la cambra
a. a continuació una paraula ratllada.
b. roda interlineat, damunt una paraula ratllada.

de popa, quatre portes ab ses tancadures y claus,
catorse frontisses ab ses manilles y escudets.//
Ítem, 6 lliteres en lo escandelar y dos en lo escandelaret, dos per la cambra de popa, y cada litera ab ses frontisses, pany y clau.
Ítem, lo armari de mitja popa, ab 2 frontisses a
la porta.
Ítem, sincha escales per a baxar bax, una per
la cambra de popa, altra per lo escandelaretb,
altra per la cambra de proa, altra per lo escandelar dita la cambra del mig, ab lo cameril del
còmit, cambra del mestre de axa, calafat y remolar.
Ítem, una caxa en que està la pólvora ab pany y
clau y frontisses.
Ítem, a proa, la cambra del barber ab son pany y
clau.
Ítem, a proa dos arganells per a zarpar, ab 2 roldanes, bronses y perns.
Ítem, 6 faxes de ferro clavades, ab lo fust y bigota, guarnides de ferro.
Ítem, lo pla de popa a proa.
Ítem, dos bancasses per banda en lo rededor de
la popa, ab sos banchinets y sis portagussas.
Ítem lo molinet de proa, per la tenda, ab dos
maynarets y dos anells rumbades y rumbadetes
clavats, ab dos portes cada huna.
Ítem sinch cantaretas que fan llum a la popa de
la galera y scriptoria, ab 10 frontisses y sinch
ganxos.
Ítem 3 ajaus, ab 6 faxes de ferro per los dits atxaus.
Ítem 14 cadenes de xàrxia a la morisca.
Ítem vint ganxosc de totes sorts.
Ítem, dos rizas planes de ferro per a orça de
avant.//
Ítem, 12 anells per les dos claus del abre, banchins y drograns.
Ítem, 4 claus de ferro, dos per a l’abre major y
dos per al trinquet.
Ítem, en lo repartiment de bax, ab la dispensa,
taular, cadestró y cortaroles, panyol ab totes les
banques.
Ítem , sis bótes grans, a la dispensa.
Ítem, un bullol de vi.
Ítem, un barraló.
Ítem un bujol per la sal, gran.
Ítem un ambut gran.
Ítem, lo abre major de avet, ab sos calses de hom,
dos roldanes, dos daus de bronso, un pern de ferro, dos cues de ferro, dos anells y dos famellesd
per la asta de la bandera, dos faxese de ferro, estimat per los estimadors en 40 lliures, sous.
Ítem dos entenes del abre major, ab sos espigons.
a.
b.
c.
d.
e.

Ítem l’arbre del trinquet ab sos garsesos de
hom, dos roldanes, dos dausa de bronso y perns
de ferro, dos cues de orenella de ferro, dos
anells, dos claus per al asta del estandart ab dos
faxes de ferro perb los collons y dos entenes de
avet y car y pena, calses y anell y ganxo de ferro,
y 4 cadenes de xàrxia per banda.
Ítem, una faxa de ferro per la rabassa del abre
major.
Ítem, 4 anells ab ses cues de oreneta y ses roldanes y xarretes per la artilleria.
Ítem, dos ganxos grans per a clavar en la mitjana.
Ítem, un pern gran per la pasteca, ab que·s posa
lo squiff de dins.
Ítem, lo esquiff acabat de tot son punt, ab sa cadena y sinch anells y dos faxes de ferro.
Ítem, 8 rems per lo esquiff.
Ítem, tot lo tàl·lam.//
Ítem, 86 bronses per lo dit tàl·lam.
Ítem, una caxa per la brúxola y una ampolleta.
Ítem, un ferro petit ab 4 ungles per lo squiff.
Ítem, 2 ganxos, dos palanquinets del timó.
Ítem, 18 guardaffulls per lo esquiff y cent claus
per lo esquiff.
Ítem, un pern llarch per a clavar la pasteca del
esquiff.
Ítem, 24 càbries per arborar la tenda.
Ítem, un fanal y tres escuts, ço és, dos de petits y
hu de gran.
Ítem, una vela bordac de 58 versos, estimada en
20 quilats.
Ítem, un morabut nou de 46 versos.
Ítem, un trinquet gran de 42 versos, estimat en
6 quilats.
Item, un trinquet petit de córrer de 30 versos,
estimat en 8 quilats.
Ítem, un tendal de cotonina vergada ab sa flocadura de 8 versos, estimada en 8 quilats.
Ítem, 4 parasols abd flocadura, estimats, uns ab
altres a 7 quilats.
Ítem, un tendal de drab afforrat de bocaram, y
quatre portes de drap, afforrades ab bocaram,
de set quilats.
Ítem 2 flàmules, y un gallardet molt dolentes.
Ítem, 82 arcabussos bons y a punt per a servir.
Ítem, 78 flascós ab sos flasquillos de arcabús.
Ítem, 44 mosquets.
Ítem, 41 flascó de mosquet.
Ítem, 44 forquillese.
Ítem, 14 petos.//
Ítem, 8 morrions.
Ítem, 19 rodelles.
Ítem, 12 xusos.
Ítem, 22f picas.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sinch interlineat, damunt de sis ratllat.
a continuació ratllat altra per al panyol.
anxos interlineat, damunt de ganxos ratllat.
famelles interlineat, damunt de banchs ratllat.
faxes interlineat, damunt de aster ratllat.
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de ... orellana de ferro interlineat al marge esquerre.
per ... ferro interlineat al marge esquerre.
borda interlineat.
ab flocadura interlineat.
forquilles interlineat, damunt de flasquillos ratllat.
a continuació ratllat pocas.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

Ítem, 4 alabardes.
Ítem, la entena del abre mestre, estimada en 75
lliures.
Ítem, lo abre y entena del trinquet, estimat en
30 lliures.
Ítem, un espigó, estimat ab 2 lliures.
Ítem, 2 escoles, estimades a 7 quilats quiscuna.
Ítem, dues hostes de la entena mestre, avaludades y estimades a 7 quilats.
Ítem, 2 bragots de dita entena, avaluats a 8 quilats.
Ítem, 2 arçapots, avaluats ab 7 quilats.
Ítem, lo cap de prodono de vela mestre, avaluat
ab 14 quilats.
Ítem, 10 xàrxies de la mestre, avaluades a 7 quilats.
Ítem, 2 tortisses de la mestre, avaluades a 12
quilats.
Ítem, dues vetes de guindar de la mestre,
la huna estimada a 7 quilats, l’altra a 12 quilats.
Ítem, 2 ànquils de la mestre, avaluats la hu a 12
quilats, y l’altre a 9 quilats.
Ítem, lo aman de guindar, de la mestra, estimat
a 18 quilats.
Ítem, altre amant de respecte, avaluat a 18 quilats.
Ítem, dotze cullidors de la xàrxia de la mestre,
ab tots, avaluats uns ab altres a set quilats quiscú.
Ítem, un cornal de la mestre, avaluada a 18 quilats.//
Ítem, una veta de guindar de la mestra, estimada a 18 quilats.
Ítem, un orsa davant y orza novella de la mestra, avaluat tot a 7 quilats.
Ítem, los bragots de les hostes y hostes de trinquet, avaluades a 10 quilats.
Ítem, sis xàrxies de trinquet, estimades a 8 quilats.
Ítem, 2 amants de guindar de trinquet, avaluats
a 18 quilats.
Ítem, lo jonch del trinquet, avaluat a 8 quilats.
Ítem, los ànquils del trinquet, avaluats a 8 quilats.
Ítem, la cornaleta del trinquet, avaluada a 8 quilats.
Ítem, un paranquil de sarpar, guarnit ab sos
massaprés y sos brassos, avaluat a 8 quilats.
Ítem, sis colladors del trinquet, la carregueta y
la càrrega davant, avaluat tot a 7 quilats.
Ítem, un andarivell, avaluat a 12 quilats.
Ítem, una gumena, avaluada a 18 quilats.
Ítem, altra gumena, avaluada a 9 quilats.
Ítem, altra gumena, avaluada a 8 quilats.
Ítem, altra gumena, avaluada a 20 quilats.
Ítem, altra gumeneta, avaluada a 9 quilats.
Ítem, una tenda de erbatge, avaluada a 6 quilats.
Ítem, la tenda de canyamàs, avaluada a 22 quilats.
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Ítem, una tenda de erbatge, avaludada a 6 quilats.
Ítem, un tendal de erbatge, avaluat a 6 quilats.
Ítem, la barbeta del canó, avaluada a 8 quilats.
Ítem, 2 cadires de repòs.
Ítem, 6 taburets.
Ítem, 3 catiffes.//
Ítem, una caldera gran, ab son cobertor y ansa
de la xusma.
Ítem, altra caldera mitjana per los malalts.
Ítem, altra caldera petita per malalts.
Ítem, altra caldera per la pega.
Ítem, una romana gran ab son pes.
Ítem, altra romana petita ab son pes.
Ítem, una campaneta.
Ítem, 50a cuyros de vaqueta en los banchs, estimats uns ab altres a 10 quilats quiscú.
Ítem, 18 sachs de cànyem per bescuit.
Ítem, 9 llampions, entre bons y dolents.
Ítem, una ymatge de Nostra Senyora.
Ítem, una creu de fusta.
Ítem, una caxa per tenir ungüents per lo barber.
Ítem, dos buffets y un aparador.
Ítem, 4 clavilles d’emplombar.
Ítem, 2 peus de porch, hu de gran, altre de xich.
Ítem, 2 balançes, unes grans, altres xiques, ab
nou pesos entre grans y petits.
Ítem, un cultell de tallar carn.
Ítem, 5 barrines grans.
Ítem, 2 mesures, huna de aram, l’altra de terra.
Ítem, un ambut de aram.
Ítem, dos axetas de còurer.
Ítem, 12 pesses de ferro del barber, puntuals y
altres ferros per foguejar.//
Ítem, una cullera de aram.
Ítem, sinch bombes de foch.
Ítem, 4 esmerils ab sos servadors y carretes.
Ítem, 6 servidors.
Ítem, un carro de cruixia ab cullera de llautó y
quatre sacabocadosb.
Ítem, 2 mojanes de bronzo y una cullera y dos
llevadósc y un sacabocados ab ses hostes.
Ítem, dos pedrés.
Ítem, una mànega de buydar lo vi.
Ítem, tot lo cumpliment de locastro.
Ítem, una massa de ferro.
Ítem, 50 bales de ferro grosses, del canó de cruxia.
Ítem, 50 bales de ferro de mojanes.
Ítem, 22 bales de pedra.
Ítem, 17 bales de pedra petites.
Ítem, 12 angelots de plom enrramats per lo
canó de cruxia.
Ítem, 24 angelots enramats per las mojanes.
Ítem, una xiringa de estany.
Ítem, un fogó de aram.
a. a continuació ratllat q.
b. saca interlineat.
c. a continuació ratllat y un.

Ítem, 50 remals.
Ítem, 56 rems vells, estimats per los estimadors los 50 a rahó de 2 lliures, 10 sous quiscú,
y los sis lligats a rahó de 1 lliura 10 sous per
pessa.//
Ítem, un quintar y dos robes de bales enramades de arcabús y mosquet.
Ítem, una roba de bales de plom enramades.
Ítem, un quintar de bales de arcabús.
Ítem, 20 lliures de bales de mosquet.
Ítem, una tortuga de plom, de pes 2 quintars,
dues robes y 13 lliures.
Ítem, 4 planxes de plom, de pes de 2 robes y 17
lliures.
Ítem, 5 bales de plom de esmeril.
Ítem, 30 plomades de rem.
Ítem, cent y un barril vells.
Ítem, cent sinquanta-nou barrils nous.
Ítem, deu bujols, dos ferrats, los vuyt sens ferrar.
Ítem, una fontana.
Ítem, 50 ramals ab ses anelles, en què hi·a 249
cadenes.
Ítem, 60 calsetes.
Ítem, tres-centes vint-y-una manillas, ab sos
perns y xarretes.
Més, sis magalls per fer llenya.
Ítem, un magall ab 2 trossos.
Ítem, dues destrals mitjanes.
Ítem, dues manetas.//
Ítem, 6 botares.
Ítem, un grilló.
Ítem, un tallaferro.
Ítem, 4 daus per ferrar y desferrar.
Ítem, 3 martells per ferrar y desferrar.
Ítem, dos peus de porch de ferro, la hu gros y
l’altre petit.
Ítem, sinch barrines llargues, les tres per escurar, y les dues per passadós.
Ítem, vint-y-sinch capots nous, los demés usats.
Ítem, cent y catorze camises noves, les demés
usades.
Ítem, cent y desset calsots també nous, los demés usats.
Ítem, dos-centes sinquanta-sis armilles blaves,
estimades a 12 quilats.
Ítem, 7 ferros de dar fondo, dich set ferros, estimats uns ab altres a sinquanta lliures quiscú.
Ítem, vint-y-sis esclaus.
Ítem, setze camises, donades a 6 de setembre
1617, estimades en setze quilats.
Més, dit dia se donaren onze calsots, estimats
també en 16 quilats.
Ítem, un fanal de córrer.
Ítem, un canestrell d’espalmar.
Ítem, un parafum de cotonina y ximenera, que
tiren noranta canes.
Ítem, 21 corteras de faves.//
a. a continuació ratllat dominos.
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Die 24 janer 1618, in consistorio.
Fiat instrumento comande de predicto inventario facto dicto Hieronimo Negroto per dictosa admoduma dominos deputatos et auditores, et cetera, qui acceptavit dictum inventarium dictus
Negroto, et cetera. Pro ut acceptavit in inventario trirrems Capitane juxta scenerum concordie,
et cetera. Et pro hiis, et cetera. Obligavit bonorum et ut, et cetera. Et ut etcetera. Jurantur, et
cetera. Que sunt T...b Cassador, domicellus et
Franciscus Colbero, notarius civis Barcinone.

A, B. Cartac y requesta.
A.
Molt il·lustres senyors:
Rebuda de vostres senyories, de 20 del passat,
en orde de la captura y detenció de presó en esta
ciutat de la persona de Joan Serrano, aragonès,
contra constitucions y leys de la terra, fiu ab
tota diligència presentar la requesta venia intrusa ab la mia per al veguer d’esta ciutat, y doní la
que venia de vostres senyories als procuradors
de assí, als quals fiu també presentar dita requesta en conservació de dites constitucions;
y han fet tant effecte dites requestes que dit
veguer ha relaxat y aviat al dit pres de dites
presons líberament, sens encontrar-se ab dites
constitucions. Còpia de les quals requestes y
respostes auctèntiques y fefahents, rebudes per
lo notari y scrivà de la Deputació local d’esta
ciutat ab esta embie a vostres senyories. Y en
açò y en tot lo demés serà de servey de vostres
senyories, cuies molt il·lustres persones Déu,
Nostre Senyor, guarde, me manen com sempre.
En Tortosa, a 5 de setembre 1626.
Besa a vostres senyories les mans, son major servidor, lo cavaller Joan Fuster, diputat local.
Molt il·lustres senyors. Senyors deputats de Cathalunya

Requestes Deputació.
B.
In Dei nomine amen. Noverint universi anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigea. a continuació ratllat illustres.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
c. carta i requesta intercalades entre els folis 22v i 23v del
trienni 1626-1629.- anotació al dors.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

simo sexto, die vero sabbati vigesimo nono mensis
augusti. Intitulato presentem vocato et requisito
me, Marco Antonio Montanyes, cive Dertose,
apostolica regiaque et ipsius civitatis Dertuse
auctoritabus notario publico, scribaque Deputationis localis Dertuse et illius collecte, et honoribus
Petro Revert, mercatore, et Antonio Puig, sartore, civibus dicte civitatis Dertuse, testibus ad hec
vocatis et specialiter assumptis coram illustri domino Mattheo Curto, regio vicario eiusdem civitatis Dertuse et Reparie Iberi pro Secreto Consilio
et regia majestate Philippi, domini nostri, regis
intus consistorium dicte Deputationis localis
Dertuse, personaliter existeneret reperto, comparuit discretus Petrus Gil de Federich notarius, civis, honoratus Dertuse, fisci procuratoris Generalis Cathalonie in dicta civitate et collecta
Dertuse, nominem et proparte admodum illustrium dominorum deputatorum dicti Generalis
Cathalonie, Barcinone residentium. Et eidem
domino regio vicario obtulit et presentavit ac per
me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, in supradictorum testium presentia offerit
et presentavit legique et notificari publice petiit,
fecit et requisivit quandam scriptam papyri requisitionis et protestationis scedulam sive scriptura petens et requirens per eumdem fieri et exequi
protestamque accusans et comminans sie prout et
quem admodum in eadem papyri requisitionis et
protestationis scedula sive scriptura continetur
cuius tenor talis est.
Il·lustre senyor: Havent entès los molt il·lustres
senyors deputats del General de aquest principat de Cathalunya que per vostra mercè, senyor
// Mattheu Curto, veguer de la present ciutat y
vegueria de Tortosa, ha dos mesos està pres y
detingut en los càrcers de dita aquesta ciutat, a
instància de la justícia y jurats de la vila de Casp,
regne de Aragó, Joan Serrano, natural de dita
vila, y que estant axí pres y detengut en dits càrcers, y per ço impossibilitat de poder anar en
dita vila per defensar-se a dita instància, li és estat fet procés de absència, y no essent oÿt és estat condempnat a galeras per cert temps, y que
la sua captura no ere estada en aquesta ciutat legitimadament, ni li són estadas publicades enquestas algunas, y últimament, per letras subsidiàrias y requisitòrias, en execució de dita
sentència, se insta remissió de la persona de dit
Joan Serrano per portar-lo en altres regnes, o
posar-lo en las galeras a complir en ellas la pena
en què es estat per dit procés de absència condempnat, y que en aquest negoci concorren diversas contrafaccions de las generals constitucions y drets municipals de aquest Principat,
tant per ser dita captura sens provisó de jutge
competent, y dita detenció de la persona de dit
Serrano per dits dos mesos no legitimada dita
captura ni publicada enquesta alguna, com per
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voler se execute en aquest Principat sentència
de jutge estrany de fora los límits de aquell,
contra persona actualment estant y trobant-se
personalment dins los límits de aquest Principat
ab procés de absència, no oÿt ni defensat com
reo, com també fent-se remissió de la persona
de dit Serrano per altre regne o província, o posant aquell en galeras per cumplir la pena de
sentència il·legítimament feta, encontrant ab ditas constitucions, ab notori prejudici y violació
de aquellas, tant per deffecte de competència de
jutge y del exercint jurisdicció fora lo territori y
límits del present Principat, com altrament per
la obligació que·ls corre eixir a la defensa de ditas constitucions y drets municipals, y zelants la
observansa y integritat de aquellas, ab carta de
consistori en la deguda forma expedida, han
comès, ordenat y manat al molt reverent deputat local de aquesta // ciutat y col·lecta de Tortosa, que en son nom fes ab vostres mercès, senyors veguer y procurador de la present ciutat,
la present diligència, per la qual represente a
vostres mercès y a quiscú de vostres mercès, tant
conjunctament com divisament, las ditas contrafaccions, encontres y perjudicis que·s fan y faran a las ditas constitucions, drets municipals y
privilegis de aquest Principat, tant en la dita
captura y detenció de la persona de dit Joan Serrano, feta sens provisió de jutge competent, ni
ésser-li estada publicada enquesta ni donada
licència de advocat y procurador, ni temps per a
defensar-se en dita aquexa ciutat, en la qual,
sots examen y per orde de vostres mercès, està
pres y detingut, y en admètrer obtemperadament execució o effecte algú de la dita nul·la e
il·legítima sentència, y en voler fer remissió alguna de la persona de dit Serrano per altres regnes y províncias, y en voler posar aquell en las
galeras per a cumplir la pena a la qual, ab dita
nul·la e il·legítima sentència que·s diu ser feta
contra dit Serrano, absent y no defensat per lo
dit jutge o justícia de la dita vila de Casp, se diu
ser estat condepnat. Y axí posat en execució lo
dit deputat local de dita ciutat y col·lecta la orde
y commissió que té de dits molt il·lustres senyors deputats, sos superiors, y per la obligació
que li corre per rahó de dit son offici de deputat
local, ab lo millor modo que pot y deu, y de
dret li és lícit y permès, representa a vostres
mercès y a quiscú de vostres mercès las ditas
contrafaccions, lezions, prejudicis y encontres
de las ditas generals constitucions, drets y privilegis municipals de dit aquest Principat que·s fa
hi·s ferà per lo demunt dit, y la obligació que tenen vostres mercès, dit senyor veguer y vostres
mercès dits senyors pròmens, tant per rahó de
dits sos officis respective com altrament, de evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis,
y procurar ab totes maneres la íntegra observança de ditas constitucions, drets y privilegis, y

així per a acudir a satisfer la obligació y per posar en deguda execució lo orde y commissió de
dits senyors deputats, requereix a vostres
mercès y a quiscú de vostres mercès // que no
donen loch ni permetan tal remissió ni que dit
Serrano sia posat en ditas galeras per execució
de dita sentència, ni sien fets procehiments alguns contra dit Serrano en violació, encontra y
prejudici de ditas constitucions, drets y privilegis, y si alguns seran estats fets, aquells sien encontinent revocats, y feta deguda esmena y sattisfacció de aquells. Altrament, si cosa en
contrari serà feta, lo que no·s creu per part de
dits senyors deputats y per dit deputat local, se
commina ab los presents scrits y altrament,
que·s procehirà contra de vostres mercès y quiscú de vostres mercès, tant conjunctament com
divisament, conforme per ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, usos, pràtiques, stils y observanças del General del principat de Cathalunya ab justícia serà trobat ésser
fahedor. Requirens vos notarium, et cetera.
Quasiquidem papyri requisitionis et protestationis scedula sive scriptura sicut predicitur dicto
domino vicario per dictum Petrum Gil de Federich, fisci procuratorem, prefatum oblata et presentata ac per me, dictum et insfrascriptum notarium et scribaque superius nominato, cum
testium presentiam eidem domino vicario lecta et
notificata incontinente idem dominus regis vicarius premissis fatis faciendo, dixit quod tradita
sibi copia dicte requisitionis comprobata rettinebat pro ut rettiravit terminum juris ad respondendum, que quidem copia fuit per me, dictum
et infrascriptum notarium et scribam, eidem
tradita et liberata de quibus omnibus et singulis
fuerit predicitur actis, dictis gestis et secutis idem
fisci procurator verbo petiit et requisivit publici
sibi et seu dicto Generalis confui dari que et tradi
instrumentum ab habendum memoriam in futurum que fuerunt acta dicta gesta et secuta in
prefata civitate Dertose, die, mense, anno et loco
predictis presentatibs me, dicto et infrascripto notarius et scriba, et testibus antedictis ad premissa
vocatis et specialiter assumptis pro ut superius
continetur latius et habetur.
Post modum vero die martis, primo mensis septembris intitulato et anno quosupra a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto,
presente vocato et requisito me, dicto Marco Antonio Montanyes, notarius publico et scriba pre et
infrascripto, et presentibus etiam honoribus Lazaro Pasqual et Francisco Mofort, mer- // catoribus civibus prefate civitatis Dertuse, testibus ad
hec vocatus et specialiter assumptis coram illustribus dominis Petro Cosmo Thomas, cive honorato,
Hieronymo Lopico de Xixon, licenciatus decretis,
Michaele Marti, notarius et Joanne Gastalt,
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agricola, civibus dicte civitate Dertuse, procuratoribus anno presenti universitatis dicte civite
Dertose intus et trium domoru consilii eiusdem
civitate Dertuse, personaliter existeret et repertis
comparuit supradictus Petrus Gil de Federich,
fisci procuratorem dicti Generalis Cathalonie, in
dicta civitate et collecte Dertuse, et eisdem nomine antedictoris dominis deputatorum Generalis
Cathalonie obtulit et presentavit ac per me, eundem notarium et scribam in supradictorum testium presentiam offerui et presentari legique et
notificari publice petiit fecit et requisivit suprainsertam requisitionis et protestationis scedula sive scripturam petens similiter et requirens
per dictos dominos procuratores fieri et exequi
protestaris que et accusans ac comminans sie
quod ut et quem admodum in eadem requisitionis et protestationis scedula continetur qua dictis
dominis procuratoribus per dictum fisci procurationem oblata et presentata illico ydem dominem
procuratores petierunt copiam de eadem ipsaque
habita in supradictorum testium presentiam, dixerunt quod rettinebat penses se tempus constitutionis ad respondendum eisdem de quibus omnibus et singulis sient predicitur actis dictis gestis et
secutis idem fisci procutarorem verbo petiit et requisunt publicum sibi et seu dicto Generali conferida uque et tradi instrumentum ad habendum
de iesdem memoriam in futurum que fuerunt
acta dicta gesta et secuta in prefata civitate Dertuse die mense anno et loco predictis. Presentibus
me, dicto et infrascripto notario et scriba et testibus antedictus ad premissa vocatis et specialiter
assumptis quod ut superius continetur latius et
habetur.
Amplius autem die jovis, tertio eiusdem mensis
septembris, intitulato et anno jam superius dicto
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, in mei, dicti et subscripti Marci Antonii Montanyes, notarii et escribe antedicti, et
honorabilium Jacobi Escobra, cerdonis, et Balthasaris Lorens, sartoris, civium eiusdem civitatis
Dertuse // testium ad hec vocatorum et specialiter
assumptorum presentiam constituti personaliter
supradicti illustres domini Petrus Cosmus, Thomas Hieronymus Lopico de Xixon, Michael Marti et Joannes Gastalt, procuratores anno presenti
universitatis dicte civitatis Dertuse, qui satisfacientes pro ut dixerunt suprainserte requisitioni
et protestationi dictis dominis procuratoribus die
primo predictorum mensis et anni per eundem
fisci procuratorem nomine et pro parte predictorem admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis presentis principatus Cathalonie
oblate et presentate tradidit mihi et infrascripto
notario et scribe in supradictorum testium presentia, quandam scriptam papyri responsionis
scedulam sive scripturam requirentes me illam
ponam et inseram in fine, pede et calce dicte re-
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quisitionis scedule et instrumentum de ea fieri requisitum none laudam nec parti tradita sine insertione dicte responsionis scedule sed de omni in
simul unum conficiam ac eis et seu cuilibet eorum dicto nomine ac aliis cuia intersit de met
tradam instrumentum ad habendum memoriam in futurum cujus tenor talis est:
Jhesús.
Satisfent los il·lustres senyors procuradors de la
universitat de la ciutat de Tortosa a una requesta presentada per los procuradors del General
en dita ciutat a ses magnificències, en lo primer
dia del present y corrent mes de setembre, per
part dels molt il·lustres senyors deputats del
present Principat, diuen y responen que, en
quant a ells sia y ésser pot, estan promptes y
aparellats a guardar les constitucions de Cathalunya, y capítols de Cort e leys de la terra, y no
contravenir en manera alguna ad aquelles, manant al notari que la present resposta inserte y
pose al fi y peu de dita requesta, y de tot ne fassa un acte, y ab una mateixa clausura.
Que fuerunt acta Dertuse die, mense, anno et
loco predictis, presentibus me, dicto et infrascripto
notario et scriba et testibus ante dictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis pro ut superius
continetur.
Sig + num meum Marci Antonii Montanyes, civis civitatis Dertuse, apostolica regia et ipsius civitatis Dertuse auctoritatibus notarii publici
scribeque Deputationis localis Dertuse et illius
collecte. Qui premissis singula suis singulis refferendo una cum prenominatus testibus respective
interfui eaque propria manu exarata in precedentibus tribus papyris hujus forme communis foliis clausi et a suo originali recondito custodito et
archivato in archivo scribanie dicte Deputationis
localis Dertuse extraxit requisitus.

A.
Il·lustríssimsa senyors diputats, etcètera: Guillem Domingo, mallorquí, hà trenta un mes
està detingut pres en los càrcers reals de aquesta
ciutat de Barcelona, sens altres vuyt mesos ho
estigué en altre part, no havent may estat en terras de Cathalunya, y havent demanat justícia
moltíssimas vegades a sa excel·lència y Règia
Cort no la ha poguda may alcansar, per ser pobre forester y sos enemichs poderosos en esta
ciutat. Per hont moltes vegades ha supplicat, a
a. suplicació i consulta intercalades entre els folis 23v i 24r del
trienni 1626-1629.
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los il·lustres senyors deputats antecessors del
vostres il·lustres senyories, demanant fossen servits opposar-se en deffensa del supplicant per
rahó de las generals constitucions de Cathalunya, com tenan obligació, quals axí mateix no·u
han volgut fer, a bé que entén dit supplicant ferlos-ne càrrcehs en llur visita, y demanar-ho en
las corts, y axí sens prejuici de sas accions, que
de qualsevol manera li competexen contra dits
il·lustres senyors antecessors de vostres il·lustres
senyories. Diu dit supplicant que en las ditas generals constitucions del any 1502, títol 23,
usatge 1, capítol 33, pàgina 509, està manat
que ningú puga ser mes en presó sinó és trobat
en crim fragant o ab provisió de jutge; y en las
del any 1481, libre 9, títol 1, usatge 5, pàgina
458, està manat que, després que algú estiga
pres, dentra de 25 dies li hagen de fortificar la
enquesta, y després, dentra de sinch dies li agen
de publicar aquella, altrement que sie relaxat
dels càrcers, com més llargament en las constitucions del any 1542, llibre 9, títol 24, capítol
44, pàgina 515 està manat, que los presos qui
seran detinguts y no·ls serà trobada culpa sien
relaxats sens haver de prestar caució ni pagar
carcellatge; ymo en las del any 1502, libre 9, títol 15, usatge 7, capítol 35, pàgina 488, està
manat que, si algú serà pres a instància de part y
serà declarat ser sens culpa, que la part li age de
pagar tots los danys y despesas; com axí ho
fonch condempnat don Pedro Ramon Çafortesa en Nàpols, als 3 de agost del any 1623, qual
per no pagar a dit supplicant, amagadament et
furtive lo tragué pres de Nàpols sens orde de sa
magestad, com és de veura en poder de mossèn
T. Camarassa, notari quòndam de Barcelona, a
27 de mars 1624, de hont se veu que si allà en
Nàpols li hagués pogut fer càrrech no·l ne aguera tret sinó que·l aguera fet castigar, y si en Mallorca dit supplicant hagués delinquit, allà lo
aguera fet aportar dit don Pedro Ramon Çafortesa, quant ho tenia en sa mà, sinó que ha volgut de trallar al supplicant per terras estranyas,
ha hont el supplicant no té qui li vàlega, y sos
enemichs són poderosos, y are, que veuen que
ha entrat virey en est Principat que és christià y
que ha de provehir de justícia a dit supplicant,
van trassant sos enemichs de traure’l pres de
aquesta ciutat per a altres parts, havent- // li
amanasat de matar-lo per lo camí, lo que és axí
bé contra la 1 constitució de las ditas generals
constitucions de Cathalunya, en què està manat
sien observadas las antigas consuetuts y usatges
de Cathalunya, que en assò fins lo die de vuy se
han observat inviolablement, de no dexar traure
pres algú de aquest Principata per a altres parts,
y si acàs fos dit que en los anys passats ne tragueran un T. Pelegrí, és emperò públich y notoa. a continuació ratllat pres.

ri a tot lo món que, a instància dels il·lustres senyors aleshores deputats de Cathalunya, fonch
restituït dit Pelegrí des de Madrit a esta ciutat,
en virtut de ditas generals constitucions, com
largament ho tracte lo doctor Fontanilla en un
libre ha fet sobre d’esta matèria. Més diu, dit
supplicant, que en ditas generals constitucions
del any 1382, libre 9, títol 1, usatge 2, capítol 6,
pàgina 456, està manat que ningú puga ser inquirit ni punit sinó a instància de part. E com,
il·lustres senyors, en dit supplicant se age contrafet a les ditas y al·legades generals constitucions, y ena res se hagen observat, perquè dit
supplicant no fonch pres crim fragant, ni per
provisió de jutge, y en tres anys y tres mesos que
ha que està detingut pres, no li han publicada enquesta alguna, ni se li troba culpa alguna,
ni tinga instància de part, y no pugue alcansar
sie provehit de justícia, y en ditas generals constitucionsb, libre 1, títol 16, constitució 8, pàgina 46, et constitució 11, pàgina 49, et constitució 15, pàgina 54, estiga manat que vostres
il·lustres senyories senyors deputats de Cathalunya hagen y deguen fer observar las ditas generals constitucions de Cathalunya, opposantse en la deffensa, fent-hi part formada. Per ço
y altrement, agenollat als peus de vostres il·lustres senyories, humilment los supplica sie de son
servey opposar-se en sa deffensa per rahó de
ditas generals constitucions, manant que sien
observades ad unguem, com és de rahó y justícia y, per consegüent, que dit supplicant sie
relaxat libre de dits càrcers, com axí ho deu ser,
a més de las susditas rahons perquè lo rey, nostre senyor, quant entrà en aquesta ciutat manà soltar dels dits càrcers tots los presos que en
ells detinguts sens instància de part, per sa bona gràcia y antiga consuetut de aquesta ciutat,
y la paraula real deu ser guardada, com en ditas generals constitucions, libre 1, títol 18, usatge 1, pàgina 58, y axí mateix se ha contrafet
a dita paraula real y constitucions de Cathalunya, de totas las quals cosas opposa est supplicant, y demana ser provehit de justícia, que·u
rebrà a mercè de vostres il·lustres senyories. Offici, et cetera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera.
Oblata II septembris MDCXXVI Guillem Domingo
en causa propria in consistorio et cetera. Et domini deputati militaribus dominis auctoribatibus.//

Thio, scriba major Generalis Cathalonie.//
Il·lustres senyors deputats, etcètera. Guillem
Domingo. A. B. Dietari.
B.
Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca de una supplicació a ses senyories presentada per part de Guillem Domingo, mallorquí,
detinguta en los càrcers comuns de la present
ciutat, a 2 del present y corrent mes de setembre, en y ab la qual en effecte deduex que hà
trenta un mes que està detingut en dits càrcers,
contra constitucions de Cathalunya per no ésser
estat en crim fragant ni aver-li agut provisió de
jutge, ni li han fortificat enquesta, ni la·y han
publicada. Y més avant cominan traure’l de Cathalunya, que és contra altras constitucions,
supplicant per ço als senyors deputats que, per
observança de las generals constitucions de Cathalunya, procuren la excarceració y llibertat de
dit Guillem Domingo, attès que està detingut
com està dit contra la sèrie y tenor de ditas generals constitucions de Cathalunya, y no permeten, ans bé per tots los camins possibles impedesquen, la extracció de Cathalunya que de la
persona de dit Domingo cominan fer, conforme estas y altres cosas estan més llargament deduïdas en la dalt dita supplicació, a la qual se fa
relació.
Attès que per la relació del escarceller dels càrcers communs de la present ciutat, als assessors
infrascrits verbalment feta, ha constat y consta
que lo dit Guillem Domingo no és estat pres ni
capturat en la present ciutat ni en altra part de
Cathalunya, ni està a relació de algun jutge de la
Règia Cort, ni per orde y manament de algun
official real, sinó que·l portaren ab unas galeras
y·l dexaren en los dits càrcers reals, conforme
també resulta del que diu y deduex dit Domingo en la dalt dita supplicació, de hont apar que
la sua detenció en dits càrcers, de què se quexa
dit Domingo, no encontra ab ningunes constitucions de Cathalunya, per ço que ninguna d’ellas parla en semblant cas, yb axí los assessors infrascrits són de vot y parer que los deputats no
tenen obligació de fer ningunas diligències en
rahó de dita detenció.

Computorum commiserunt predicta magnificis
assessoribus et advocato fiscali Generalis qui illa
viderut et cetera. Relationem faciant.

Quant emperò al que toca al temor que diu dit
Domingo té no·l traguen de Cathalunya, per
quant los senyors diputats sempre han deffençat
aquex article, aconsellats per assessors y doctors

a. en interlineat.
b. a continuació ratllat de.

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat per.
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graves que ere contra constitució tràurer los
presos de Cathalunya, ara fosen naturals ara forasters, conforme molts exemplars que·s troben
en la casa de la Diputació, y en lo trienni proppassat los diputats que aleshores eren, a instància y petició del matex Domingo, feren embaxada al excel·lentíssim lloctinent general que
aleshores ere per a què no permetès que fos tret
de Cathalunya. Per ço, inseguint lo sobredit,
aconsellan als senyors diputats que ab embaxada o altrament suppliquen al excel·lentíssim
lloctinent general no permete que dit Domingo
sie tret fora de Cathalunya per observança de las
generals constitucions de dit Principat.
Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.

B, A.

Vota donat a 2 janer 1617.
B.
En lo fet consultat per los seniors deputats de
aquest Principat als assessors del General y doctors applicats infrascrits, acerca de la captura de
los senyors inquisidors de dit Principat feta de la
persona de don Pedro Santa Cília y del secrest
de sos béns fet de sos béns, després de ser-se’n
anat lo dit don Pedro Santa Cília delsb càrcers
de la casa de la Santa Inquisició, y de altres procehiments fets per dits senyors inquisidors després de dita captura e per rahó de aquella. Vist
lo vot ja fet per dits assessors y doctors applicatsc, acerca del fet per los senyors deputats consultat, acerca de dita captura. Los assesors y advocatd fiscal y doctors applicats, són de vot y
parer que los senyors deputats fassen presentar
per son síndich als dits seniors inquisidors una
scriptura que an ordenada que comensa «Per
part dels senyors deputats, etcètera».
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Gilabert,
advocatus civitatis. Tristany, consulens. Balet,
consulens. Josa, consulens. Miquel Joan Magarola, fisci Generalis advocatus. Rubi, consulens.
Bernardus Sala, assessor. Vinyes, consulens. Franciscus Magarola, consulens. Xammar, advocatus
civitatis. Aleny, consulense.
a. vot intercalat entre els folis 42v i 43r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat dits.
c. a continuació ratllat fet.
d. advocat fiscal y doctors interlineat, damunt de advocats
ratllat.
e. consulens interlineat, damunt de advocatus civitatis ratllat.
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B.

Vota donat a 2 janer 1627.
Jhesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del present principat de Cathalunya acerca la captura de Francesc Pardina,
donsell, en la present ciutat domiciliat, perb los
senyors inquisidors del present Principat feta y
detenció de aquellc. Los assessors, advocat fiscald y doctors aplicats devall scrits, són de vot
y parer que, atès dit Pardina és persona llayca y secular, y persona militar, que no pot ésser capturat sens instància de part, conforme lo
privilegi al stament militar concedit in corpore
juris insertat, y los dits senyors inquisidors tenen la jurisdicció limitada, y fins vuy no consta
de alguna qualitat tribuint jurisdicció a dits
senyors inquisidors, per ço,e és dita captura y
detenció contra les generals constitucions de
Cathalunya, y per consegüent tenen obligació
dits senyors deputats oposar-se, per rahó de
sos officis, a la dita contrafacció, y ab scriptures
y altrament procurar lo reparo de dita contrafacció.
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Rubi,
consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany,
consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Fransciscus Magarola, consulens. Bernardus
Sala, assessor. Vinyes, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Aleny, consulensf.

Votg de doctors acerca de la
captura de don Pedro Santascília,
donat a 18 dezembre 1626.
A. Dietari.
Jesús, Maria.
En lo fet consultat per los senyors deputats de
aquest Principat, als assessors del General y doca. dos vots intercalats entre els folis 53v i 54r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat dits.
c. a continuació ratllat s.
d. a continuació ratllat assessors aplicats.
e. a continuació unes paraules ratllades.
f. consulens interlineat, damunt de advocatus civitatis ratllat.
g. anotació escrita al dors.

tors applicats infrascrits, sobre si la captura feta
per los senyors inquisidors de dit Principat de la
persona de don Pedro Santacília és contra les
constitucions generals, privilegis y altres drets
de dit Principat, y de les diligències deuen fer
dits seniors deputats per reparo de dita contrafacció, etiam en lo cas occorrent en què ja, segons se entén, lo dit don Pedro Santa Cília està
fora de dites presons, per ésser-se’n anat de
aquelles. Vistes les embaxades fetes, per orde
dels seniors deputats, a dits seniors inquisidors,
y les respostes per ells fetes a dites embaxades.
Attès que los dits seniors inquisidors tenen la
jurisdicció delegada y no an al·legada qualitat
alguna que·ls tribuís jurisdicció per a capturar al
dit don Pedro Santacília, persona secular y de
stament militar, de for y jurisdicció del senyor
rey, y per consegüent no poder ser capturat sens
instància de part ni altramenta. Són de vot y parer que la captura y detenció de la persona del
dit don Pedro Santacília són fetes per los dits seniors inquisidors rebus ut nunc contra constitucions generals del present Principat, y que los
seniors deputats an de procurar lo reparo de dites contrafaccions de constitucions, no obstant
que lo dit don Pedro Santacília se’n sie anat de
dites presons, y que per dit effecte se à de representar a dits seniors inquisidors per lo síndic del
General una scriptura, requerint ab ella a dits
seniors inquisidors revoquen dita captura y procehiments seguits de aquella, la qual scriptura se
farà adepart.
Rubi, assessor. Cancer, consulens. Rubi, consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany,
consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Franciscus Magarola, fisci Generalis advocatus. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Mir, consulens. Aleny,
consulens.

ras de don Pedro Santacília y Pax y de Francesch Pardina, donzell, en Barcelona domiciliat. Vistas las ditas scripturas y lo contengut en
ellas, los assessors y advocat fiscal del General
y doctors aplicats devall scrits, són de vot y parer que dits senyors diputats tornen a requerir a dits inquisidors que revoquen los procehiments fets contra los sobredits, attès són contra las generals constitucions de Cathalunya, y
juntament relaxen la persona de dit Perdina,
que encara vuy tenen presa. Y que per dit effecte a dits inquisidors fassen presentar la scriptura que se és ordenada, que·s dóna a part ab
lo present vot, en la qual se dóna complida satisfacció y resposta als papers de dits inquisidors. Y per quant en ells dihuen expressament
que han provehit en aquexos negocis com a
delegats apostòlichs y no altrament. Són també
de vot y parer dits doctors éssera cas en què sa
magestat y son lloctinent general en aquest
Principat poden usar a sa real preminència y
soberenia de fer-los comparèxer a informar lo
banch real y donar rahó, com axí procehexen
contra personas llaycas sotsmesas a jurisdicció
real.
Fontanella, assessor. Cancer, consulens. Rubi,
consulens. Gilabert, advocatus civitatis. Tristany,
consulens. Balet, consulens. Josa, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, consulens.
Fransciscus Magarola, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Mir, consulens. Aleny, consulens.

Cartaa de sa majestat.
Dietari. C.

B.

A los amados nuestros los diputados de la Generalidad en el nuestro principado de Cathalunya.//

Votb donat a 9 de febrer 1627, acerca de les
captures de don Pedro Santacília y Francesch
Pardina.

El rey.

En lo fet consultat per los senyors deputats
acerca de dos scripturas, per part dels inquisidors de Cathalunya a sas senyories presentadas,
en resposta de altras dos que dits senyors diputats los avian fet presentar acerca de las captu-

Diputados, Haviendo muerto el obispo de Urgel,
mi lugartiniente y capitán general en esse Principado y condados, considerada la calidad y importancia destos cargos, he nombrado en su lugar al
obispo de Solsona, por las parte y méritos que en él
concurren, con entera confiança que en todo corresponderá a la opinión y concepto que del tengo,
y essa provincia será no menos bien governada

a. ni altrament interlineat.
b. consulta intercalada entre els folis 65v i 66r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.

a. a continuació ratllat lloch.
b. carta intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.

Jhesús, Maria.
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que defendida, y pues el tiempo que tuviere los dichos cargos ha de representar mi persona, os encargo y mando que, demás de admitirle y acudir al juramento de la manera que se ha acostumbrado
hazer en los otros lugartinientes generales que han
sido hasta aquí, le respetéis y obedezcáis en todo y
por todo, conforme los poderes que lleva y a lo que
sois obligados, procurando por vuestra parte todo lo
que convenga para la defensa, beneficio, quietud y
seguridad desse Principado y condados, y extirpación de tantos malhechores como en ellos suele haver, que allende que esto importará mucho para
que en essa tierra la justicia sea bien administrada, y se viva con la paz y reposo que es menester, //
será hazer de vuestra parte lo que es tan proprio de
vuestros officios, y en ello recibiré muy accepto servicio. Dada en Madrid, a XVII de enero MDCXXVII.
Yo, el rey.
Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.
Vidit, marchio, thesaurarius generalis. Vidit,
Bartholomeus. Navarro de Anoyta, regens. Vidit,
don Franciscus Leo, regens. Vidit, Pueyo, regens.
Vidit, Villanueva.

Senyorsa diputats.
Molt il·lustres senyors: Per certa via he tingut
notícia que se intentava fer huna novedad molt
gran, com és separar los comtats de Rocelló y
Çerdena del principat de Cathalunya, y criar
una nova Diputació en dits comptats, y lo motiu que entench prenen per intentar semblant
novedad és lo següent. La vila de Perpinyà envià
a esta cort los dias atràs un síndich anomenat lo
senyor doctor Boldó, lo qual, en nom de aquella vila, donà memorial a sa magestad, dient que
las murallas d’ella estavan per terra, per hont
podian entrar los francesos sens resistència alguna, y que tenia necessitat que ab tota brevedad
se redificassen, y que si per falta de dinés se
dexàs de acudir a cosa tant forsossa y de tanta
importància com lo reparo de ditas murallas,
oferian donar a sa magestad albitra de a hont
axiria diner, no tan solament per a fortificar las
ditas murallas, però encara per a conservar-las
per lo al davant. Aquest fou lo memorial se
donà a sa magestad, lo qual, vist per los ministres superiors, se ordenà al dit síndich donàs lo
albitra que oferia en son memorial, lo qual, al
que me an dit, era que, atenent que en los
comptats de Rocelló y Cerdenya // se paguassen
moltas quantitats de drets de bolla y altres drets,
los quals entravan en la Diputació del General
a. carta intercalada entre els folis 77v i 78r del trienni 16261629.

1478

del principat de Cathalunya, de las quals quantitats no·ls ne redundava ningun profit, respresentavan que seria convenient que en dits
comptats se fes una nova Diputació per a cobrar
tots los drets de bollas y altres que vuy cobra lo
Principat, los quals, cobrats en esta nova forma,
se porian aplicar per la fàbrica y reparo de las
murallas, y sustento de la gent de guerra de
aquella vila, y los castells y fortalesas que estan
en dits comptats. Y, fent sa magestad dita nova
Deputació, y gastant-se los drets que·s reculliran en dits comptats ya en esta forma, se escusarà sa magestad de enbiar las quantitats que
acostuma embiar de ordinari de aquestos regnes
de Castella per pagar lo sou dels soldats, y fortificació de las fortalesas que estan en dits comptats. Assò tinch entès que representaren a sa magestad en dit albitra, y com en la era corrent los
ministres dita magestad escoltan de molt bona
gana lo que són albitres, ab los quals sa magestad, sensa gastar dinés de assí de Castella puga
acudir a la fortificació de las fronteras, en lo
punt que fou vist dit albitra, manà sa magestad
se fes una junta per a tractar dit negoci, per a la
qual foren anomenats las personas següents: lo
senyor marquès de Montesclaros, duch de Alcalá, duch de Alburquerque, compte de Chinchón, protonotari de Aragó, don Diego Mexía,
los quals se són // juntats dos voltas. Y, tenint
yo notícia de dit negoci, encara que·s tractava
ab molt secret, en lo punt aní a parlar al senyor
marquès de Montesclaros per part de vostres
senyories, dient que havia entès que la pretenció
de la vila de Perpinyà, per a tractar de la qualb
avia sa magestad manat fer junta, y que axí supplicava a sa excel·lència fos servit de manar que
no·s fes novedad ninguna, ni·s passàs avant en
dit negoci fins a tant que fos hoït lo Principat, y
que encara que parexia que lo que·s representava per part de la vila de Perpinyà era de servei de
sa magestad, a son temps se donarian rahons
per part de vostres senyories per les quals se
veurian los inconvenientsc tant grans se podian
seguir de dita desmembració. Representí també
que en totas las ocasions que lo francès venia sobre Perpinyà y comptats, vostres senyories envian tèrcios de soldats, pagats de las pecúnias
del General, com se avia vist en totas las ocasions se avia ofert. Estas y altras rahons representí al senyor marquès de Montesclaros, lo
qual, després de aver-me hoït, me respongué
que estubiesse cierto que no se tomaría resolución
sin hoir al Principado, y no·m so asegurat ab
esta diligència, però encara avuy e parlat a sa
magestad y li he representat lo que al marquès
de Montesclaros, y després de aver-me hoït y
a. a continuació ratllat gastant-se los dits drets.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat cias.

pres lo memorial li doní per part del Principat,
me respongué quedo con cuidado de lo que me
avéis dicho, de tot lo qual don avís a vostres senyories per a què me manen ordenar lo que auré
de fer. Lo que puch assegurar és que lo negoci
corre assí molt depresa, y serà necessari que ab
tota brevedad manen vostres senyories lo que se
aurà de fer en aquest particular. // En lo negoci
dels texits escriuré a vostres senyories llargament la estafeta que ve. La anada de sa magestad al Principat, també per cert no serà fins lo
any que ve, quede vestro servidor a vostres
mercès. De Madrid, a 27 de febrer de 1627.

lo más preciso del castillo de Perpiñán, según los
jornales y pertrechos que les serán devidos, con librança de nuestro lugartiniente y capitán general, que al presente es y al delante fuere en esse
nuestro Principado // y condados, o de la persona
que señalaren y nombraren para el dicho efecto,
que demás del servicio que me haréis y beneficio
dessa Provincia, pondréis por obra lo que tantos
años ha esta dedicado y señalado para ella, y procuraréis que se execute esto con la brevedad que
obliga la necessidad que ambas cosas tienen.
Dada en Madrid, a XI de março MDCXXVII.
Yo, el rey.

Molt il·lustres senyors.
Besa les mans de vostres senyories son menor
criat, don Juan Grau y Monfalcon.

Cartaa de sa magestad, rebuda a 3
de abril de 1627.

Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.
Vidit, marchio, thesaurarius generalis. Vidit,
Bartholomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit,
don Franciscus Leo, regens. Vidit, Pueyo, regens.
Vidit, Villanueva.

Vota donat acerca dels plusos.

A. Dietari.
A. Dietari.
A los amados nuestros los diputados del General
del nuestro principado de Cataluña.//
El rey:
Diputados. Haviendo entendido que las cien mil
libras que se aplicaron en las cortes que el rey, mi
senyor y agüelo, celebró en Monzón, el año 1585,
para fortificación y fábrica de las fortalezas de
las costas marítimas y otras desse Principado y
condados, se han gastado, en los efectos para que se
aplicaron, sessenta nueve mil sietecientas ochenta
seys libras, dos sueldos, ocho dineros, y que restan
en vuestro poder trenta mil ducientas treze libras,
diez y siete sueldos, quatro dineros. Y, constándome la necessidad que tiene de reedificarse el baluarte real de las atarazanas de Barcelona y pedaço de muralla que está pegado a él, por haverle
abierto de arriba abaxo el mar, después que se començó el muelle de la dicha ciudad, y que juntamente se ha de reparar el castillo de Perpiñán. He
determinado avisaros dello, y deziros y encargaros
juntamente que a las personas a vosotros bien vistas entreguéis las dichas trenta mil ducientas treze libras, diez y siete sueldos, quatro dineros, las
quales las tengan a su cargo y las den y vayan pagando a las personas que han de fabricar el dicho
baluarte real de las atarazanas de Barcelona, y
pedaço de la muralla que está pegada a él, hasta
ponerlo en perfección, y de lo que sobrare se repare
a. carta intercalada entre els folis 96v i 97r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
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12 maig 1627.//
Nosaltres, misser Joseph Ramon y misser Joan
Ribera, assessors nomenats per los senyors diputats del General de Cathalunya, en loc y per
impediment dels magnífichs misser Joan Pere
Fontanella, y misser Bernat Sala, assessors ordinaris del Generalb, conferits una y moltes vegades entre si juntament ab misser Alex Tristany,
advocat fiscal nomenat en loc y per impediment
del magnífic misser Joan Magarola, advocat fiscal ordinari. Vista una suplicació presentada a
dits senyors diputats per part del molt reverent
canonge Dalmau, don Jaume Camps y altres, ab
la qual deduexen que, per sentència feta en lo
consistori dels senyors visitadós, són estats condemnats los diputats del trienni passat y també
los officials de la casa de la Diputació y del General y Bolla, y altres, y los enseculadós y abilitadós, en restituhir certes cantitats que en lo
trienni passat an rebudes en les enseculacions y
abilitacions del anys 1625 y 1626, sens aver estat eo contestada la litte lo procurador fiscal de
la visita contra dits oficials y enseculadós y abilitadós, pretenent per ço ésser dita sentència contra constitucions de Cathalunya, a més de la
notòria injustícia, conclohent que dits senyors
diputats sian servits no donar loc a la execució
a. vot intercalat entre els folis 108v i 109r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat y misser Alex.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

de dita sentència, ni permetre que dits officials y
altres sian fets debitors del General fins a que legítimament sian condemnats. Vista altra suplicació donada per los matexos ab que referexen
ésser // dita sentència contra la constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats», y
contra lo usatge «Quonit per iniqum». Vista la
commissió y nominació de assessors y advocat
fiscal feta per los senyors diputats a 10 del corrent en les persones dels doctors dalt nomenats.
Vista una còpia de la sentència feta en lo concistori de dita vesita dalt referida. Atès y conciderat
que dits oficials y altres interessats tenen lo remei ordinari de poder comparèxer davant dits
senyors visitadós per a impedir la sentència y
execució de aquella, deduhint de les preteses
nul·litats y de tot lo demés que pretenen tenir
en son favor, com de dret qualsevol tercer que
no és estat citat en una causa pot oposar-se a effecte sols de impedir la execució de la sentència
contra ell proferida; y que axí tenint encara dits
officials lo remey ordinari de acudir als dits senyors visitadós, los quals etiam després de aver
fet lo decret la execució poden manar suspendre
y declarar no tenir loc la execució de la sentència, en respecte de aquells ab los quals no és estada contestada la litte, cessa lo remei extraordinari de implorar lo auxili dels senyors diputats.
Per ço som de vot y parer que los senyors diputats saltim rebeus ut nunch no·s deuen entrametre de dit negoci, però que quant per part de
dits senyors visitadós se aja notificat als dits senyors diputats la sentència y decret de execució,
y repel·lida la part totalment de sa pretensió,
leshores dits senyors diputats podran veure,
tractar y resoldre si tenen jurisdicció o altrament
poden entremetre’s de dit negoci y ab la forma
y modo que poden entremetre’s de ell.
Josephus Ramon, assessor. Ribera, assessor. Alecxius Tristany, fisci Generalis advocatus.

B.
Losa doctors infrascrits, assessors elegits per impediment dels magnífichs assessors ordinaris de
la present casa de la Diputació, en respecte de la
causa y supplicació presentada per misser Salvi
Ombert, vuy, als 15 del corrent mes de maig
1627, pretenent que, no obstant la sentència
proferida per los senyors visitadors y provisió de
decret de exequució, diu ser admès y habilitat
en la present insiculació. Diuen y són de vot y
parer que, atès la querela va dirigida contra los
senyors deputats del trienni passat, tots los actes
a. vot intercalat entre els folis 111v i 112r del trienni 16261629.
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judicials, sentència y decret de exequució que
havem vists, van també dirigits contra dits senyors deputats, sens que hi haje entrevingut en
lo judici misser Salvi Ombert, és cosa molt certa
que, dexat apart per ara de tractar de la validitat
o invaliditat de dita sentència y provisió de decret de exequució, no pot ser impedit dit misser
Salvi Omert, insiculat, de concórrer y ser habilitat en la present insiculació per respecte de ditas
sentèncias y decret de exequució, los quals actes
no fan prejudici a dit Ombert, no citat ni querelat, ni havent-se-li intimats actes judicials contra
d’ell. Y, axí per ara, diem que los senyors deputats, no obstant la intima del decret de exequució de dita sentència, deuen dexar concórrer y
habilitar al dit misser Salvi Ombert. Et licet, et
cetera.
Ribera, assessor. Vidit, Puig, assessor.

Losa doctors infrascrits, consultats sobre la dificultatb suscitada per ocasió de la sentència proferida per los senyors visitadors contra de misser
Salvi Ombert, manant sia desenseculat, si los
senyors diputats y hoïdors tenen obligació de
executar dita sentència desenseculant al dit misser Umbert, són de vot y parer que, ab molt
gran fonament y justícia, an reparat los senyors
deputats en executar dita sentència per lo defecte de jurisdicció que los senyors visitadós tenen
en dit cas, per ser sa jurisdicció restreta per lo
capítol primer del nou redrés a les persones dels
senyors deputats y hoïdors, assessors, fiscal y altres oficials del General, y axí no·s pot extendre
als inseculats que no són officials del General, ni
en conseqüència, ni és lícit prorrogar los inseculats la jurisdicció dels senyors visitadors limitada, y avent-se ja succehit casos semblants y en
térmens més dificultosos, és estat votat axí enc
particular, en lo any 1623, per dotze doctors
del consell, y axí lo cas occorrent no admet dificultat, sinó que los senyors deputats, a consell
de sos assessors, deuen conèxer de la validitat de
dita inseculació privative als senyors visitadors y
qualsevol altre, adherint-se al vot que los doctors misser Joan Ribera y misser Rafel Puig, assessors elegits per impediment dels magnífics
assessors ordinaris, an fet en aquest negoci.
Ribera, assessor. Tristany, consulens. Anglasell,
consulens. Vidit, Puig, assessor. Vinyes, consulens.

a. vot intercalat entre els folis 115v i 116r del trienni 16261629.
b. a continuació ratllat sens.
c. en particular interlineat.

Vota del magnífich misser Joan
Puig, y Felip Vinyes, dat a 7 de
juny MDCXXVII. D.
Christi nomine invocato.
En lo fet consultat als doctors infrascrits per los
senyors diputats y hoïdors, si la sentència proferida per los senyors visitadors contra los diputats y hoïdors del trienni passat, y contra de misser Salvi Umbert, declarant que la inseculació
feta de dit misser Salvi Umbert era nul·la, per ço
que era estat inseculat en un loc de ciutadà de
Barcelona, no tenint domicili en Barcelona.
En la qual controvèrsia se an de conciderar dos
gèneros de persones, la una dels senyors diputats y hoïdors, y altra de misser Salvi Umbert,
que és lo inseculat.
En quant la sentència va contra dels senyors diputats y hoïdors se pot dificultar si los senyors
visitadors tenen jurisdicció, per quant encara
que per lo capítol primer del nou redrés los visitadors tingan concedida jurisdicció per visitar
los diputats y hoïdors, se entén quant se pretén
delicte algú contra dits diputats y hoïdors, com
diu lo matex capítol primer ibi, y conèxer de
tots los excessos y culpes que·s trobarà aver comesos los diputats, hoïdors, los assessors, advocat fiscal, y demés oficials del General, etcètera.
Y axí és forçós que, per tenir jurisdicció los visitadors contrab diputats, hoïdors y oficials del
General, se pretenga delicte, perquè altrament
podrian conèxer de totes les sentències proferides per los diputats y hoïdors de concell dels assessors si són vàlidas o no, lo que és gran absurdo, y com en cosas de la enseculació de misser
Umbert no·s pretenga delicte, corruptela ni barataria, ni contrafacció de capítol, sinó error en
lo fet per defecte de la qualitat, és molt cert no
tenen jurisdicció en aquest cas etiam contra los
senyors diputats y hoïdors.
Segon, se prova esta conclusió per lo modo de
provehir perquè los senyors visitadors procehexen sempre criminaliter, y és cert que no·s pot
procehir criminalment sinó per rahó de delicte,
y és ordinari que los syndicadors no procehexen
en cas que no·i aja dol, frau o barataria, com és
comuna resolució dels doctors Amedeus de syndicatu.n.136 et quos refert Cancer, Variar.
lib.3:l.12.n.171.//
La tercera rahó és perquè axí s’és observat y
a. vot intercalat entre els folis 119v i 120r; i 115v i 116r del
trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat visita.
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practicat y votat per molts cèlebres doctors del
consell en lo any 1601, dient que los senyors visitadors no tenen conexensa contra los senyors
diputatsa en matèria de inseculacions sinó quant
ha delicte, contrafacció notòria de capítol de
Cort, o dany del General, y és cosa molt evident
que en la inseculació de misser Umbert no·s pot
pretendre delicte ab los senyors diputats perquè
no·s pretén sian corrumputs ab dinés, y no fent
de la sola nominació, de manera que, si los abilitadors no·l admeten, és de ningun efecte la nominació dels deputats y hoÿdors, ni·s pot pretendre contrafacció de capítol, perquè ja·l an
nomenat com a ciutadà de Barcelona en loc de
ciutadà, que és lo que mana lo capítol, y si se à
errat en la calitat per mala informació, est error
in facto, no in jure, y axí cessa la contrafacció de
capítol, majorment que fent-se tant de promte y
sumàriament la prova de la calitat y admissió
cessa tota presumció de dol etiam ab los abilitadors, que és fàcil ser enganiats in facto ab informació tant breu y summària.
D’esta rahó se inferex que no, tenint jurisdicció
contra diputats y hoÿdors en lo cas occorrent,
per cessar tot delicte, molt manco la tenen contra lo inseculat, antes bé, no la tindrian contra
lo inseculat etiam que la tinguessen contra diputats y hoÿdors, y és la primera rahó, perquè la
jurisdicció dels senyors visitadors va restreta a
cert gènero de personas, en lo capítol primer del
nou redrés nomenades, és a saber, contra diputats, hoÿdors, fiscal, assessors y officials del
General, y com los inseculats no sian dels compresos en dit capítol, és cert que no tenen jurisdicció los visitadors contra de aquells, perquè
essent la concessió de jurisdicció feta, per lo capítol primer del nou redrés, als visitadors restreta y limitada a cert gènero de persones, és molt
cert que no·s pot extendre a altres persones no
compreses en dit capítol, com és conclusió de
dret molt rebuda, qui a limitata causa limitatum producit effectum exb rega.l.in.agres, ff. de
acquer.rer.dominio, majorment en la jurisdicció
concedida per dit capítol, lo qual no pot rebre
extensió alguna, sinó que se à de entendre a la
letra et pro ut jacet, com disposa lo capítol 39
del nou redrés. Y en cas que aja dificultat en la
interpretació, mana lo dit capítol 39 la fassen los
diputats y hoÿdors, de consell de sos assessors, y
axí no és lícit als senyors visitadors interpretar lo
capítol primer del nou redrés, extendre sa jurisdicció a persones no nomena- // des en lo capítol primer, per quant pus los inseculats no són
nomenats en dit capítol primer, segons la letra
de aquell et pro ut jacet tocaria la declaració del
dupte, si són compresos los inseculats o no als
a. a continuació ratllat sinó quant con.
b. a continuació ratllat rg.
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senyors diputats y hoÿdors, segons la forma del
capítol 39 del nou redrés.
Ni obsta lo que·s pretén per los senyors visitadors que, ja que directament no tinguen conexensa ni jurisdicció contra los inseculats, no
compresos en lo capítol primer del nou redrés,
la tindrian en conseqüència y per la connexitat
de la causa, perquè, declarant contra los senyors
diputats y hoÿdors que an fet mal la inseculació,
se seguex en conseqüència que lo inseculat mal
se deu desinsecular et inconnexis ne continentia
causa dividatur, lo jutge tracta de les dos causes
connexes l.nulli prortus cum ibi notatis per doctores l.de judiciis, y axí en lo jutge criminal que
conex contra un ladre, en la matexa sentència
que·s declara per ladre conex y mana se restituescan les coses furtades al amo, y directament
no podia conèxer sinó de causes criminals sed
incidenter cognoscit de interessu civile rationem
connexitatis l.solemus.ss.latrunculatur.ff.de judiciis et bart.comites receptus in l.interdum.ss.qui
furem.ff.de furtis.
A les quals dificultats se respon que la conclusió
de dret és verdadera que lo jutge criminal conex
de interesse civile incidenter et in consequentiam,
però as de entendre contra la matexa persona
del ladre, però no contra un tercer, com o declara Bart.in d.l.interdum ss.qui furem n.s.ff.de
furtis.Angel Areti.cons.137.n.11; et 12. De hont
se seguex que la sentència proferida contra los
senyors diputats no fa prejudici nec parit exceptionem rei judicate contra los inseculats, qui són
terceres persones Bossius.tit.De foro compe.n.
123.vers.sic. etiam quem refert et sequitur additionator ad farirac.cons.21.litera B.vers. su et insimili.quod ampliatur etiam si acusator habeat
idem interesse cum ipso tertio Lancellot de Attenta.2.pe.l.4 limit. 23.n.15 et 16.Bucarro. de diferen. interjudicium civilea et criminale diferen.127.n.16.

que tenen la jurisdicció limitada a cert gènero
de persones no·s pot prorrogar per altres persones et no compreses en sa jurisdicció, Nata
cons.82.n.8 et.9.vol.I.surd.con.280.n.3 et deuse.88.n.3, Guido Pape deuse.285.Gratiam.deus.
78 n.3 et 23. et in terminis nostri casus determinat Angel Areti.cons.137.n.11 et 17.et sequentibus quem refert et sequitur.Tuscus.Vo.judex com.
467 n.10 videndus Bucarronus.d.diferentia.
127.n.4.
Y si los senyors visitadors se prova, per lo sobredit, que no tenen jurisdicció per conèxer contra
los inseculats, encara que tinguessen jurisdicció
contra los senyors diputats, a major rahó no la
tindran en lo cas occorrent, en lo qual se a provat en lo primer dupte que los senyors visitadors
no tenen jurisdicció contra los senyors diputats
y hoÿdors en de respecte la inseculació de misser Salvi Umbert, y axí cessa tota connexitat y
conseqüència.
La segona rahó és perquè lo dit capítol a rebut
ja per la pràtica y observança aquexa interpretació de no poder conèxer los visitadors nec directe nec indirecte contra los inseculats y és de gran
importància per la declaració de les lleys y statuts la observança l.si de interpretatione.ff.de legibus ab los vulgutsa.
I que la observànsia, si a aquexa se prova ab
molts exemplars, y en particular en lo exemplar
de misser Càncer y misser Ripol, que·s pretenie
tenir la inseculació nu·la per faltar-los la qualitat
de milícia, y los senyors diputats y hoÿdors, de
concell de sos assessors, ne conegueren sens
contradicció alguna y declararen dita inseculació vàlida, y los matexos visitadors en lo any
1617 no·n volgueren conèxer, sinó que·ls remeteren als senyorsb diputats y hoÿdors com a
jutges competents.//

Ni la pretesa connexitat de la causa pot obrar effecte de extendre la jurisdicció dels senyors visitadors a persones no nomenades en lo capítol //
primer del nou redrés, perquè quant les persones són diferents y de divers for no·s serva la regla de la conexitat, sinó que cada qual se à de
convenir davant son jutge, com prova a la letra
lo cap.fi. de judiciis, per lo qual se limita la regla
de la ley nulli C.de indiciis et plures refert Cancer Var. lib.3.cap.10.n.100, et 101.ubi late.

Y en lo any 1623, pretenent-se que la inseculació per los diputats y hoïdors del trienni passat
era nul·la i invàlida, los senyors diputats y hoïdors declararen la nul·litat de dita inseculació, y
executaren la sentència fent nova inseculació. Y,
volent-ne conèxer los senyors visitadors, los
contradigueren los senyors deputats y hoïdors,
y estant en competència o feren votar a dotse
doctors eminents del Real Consell, los quals
unànimes y conformes, en cas més dificultós digueren que los visitadors no podien conèxer
dels inseculats nec directo nec in consequentiam.

I en tant és verdadera la limitació de la sobredita regla que procehex encara que lo inseculat
prorrogàs y consentís en la jurisdicció dels senyors visitadors, perquè la jurisdicció dels jutges

Y los exemplars que·s al·leguen per part dels visitadors, en particular del hoïdor Folguera, no·s
a. a continuació un espai en blanc d’uns 70 mms.
b. a continuació ratllat visitador.

a. a continuació ratllat ni la conexitat de la.
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pot aplicar al cas, perquè conegueren no contra
inseculat sinó contra hoïdor y per rahó de delicte, en lo qual cas no·i a dificultat que los visitadors, per rahó de delicte, no poden en pena
desensecular a diputats y hoïdors qui estan nomenats en lo capítol primer.
Manco obsta lo exemplar del any 1597 de Ribes
y Barrai de Leida, perquè, com se veu de la
sentència dels visitadors, concorregueren moltes contrafaccions de capítol de Cort, y axí és
cas diferent del nostre, ni tampoc un exemplar
podria dar jurisdicció als senyors visitadors
avent-n·i tants en contrari, et semper attenditur
in conflictu actuum observantia seu consuetudo
frequentior, glo.notab.in.l.nemo.ss.temporales ubi
dd.de reg.jur.vinius qui alios refert.deuse.311.n.
7.lib.2., majorment que la observança dels senyors diputats és conforme a la disposició del
llibre primer, y és més freqüent, y la observància
pretesa dels visitadors seria sols de un acte y
contra lo capítol primer del nou redrés, qui no
nomena los inseculats ni persones que no sian
oficials del General, y axí resta lo cas indubitat,
salvo etcètera.
Vidit, Puig, assessor. Vinyes, fisci advocatus. Ribera, assessor.

consta que han enseculat a dit misser Umbert
en dit loch de deputat real de Barcelona, essent
originari y domiciliat en la vegueria de Gerona,
y que, sientment, han contrafet al capítol 62
del nou redrés de les corts del any 1599. Y attès
que per dits deputats y oÿdors y lo dit misser
Umbert conjuntament són estades donades les
defenses, y altrament són estats plenament //
oÿts en la causa de dita querela y en lo consistori de dits deputats no és estada previnguda ni
introduhida causa contra dit miser Umbert sobre la nul·litat de dita insiculació. Per les dites y
altres rahons, són de vot y parer que dits senyors deputats y oÿdors en lo cars ocorrent tenen obligació de posar en exequució la dita
sentència.
Don Pedro de Puigmarí, consulens. Lo doctor
Joseph Ferrer. Lo doctor Francesch Gamis. Lo
doctor Lu ýs Besturs. Lo doctor Antoni Vinyola. Lo reverent don Miquel Sala. Lo doctor
Hierònym Senjust. Lo doctor Monserrat Ramon. Lo doctor Francesch Aguiló.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist, y
de la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats. B.

En lo fet proposat per los senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya al molt reverent cançeller y noble regent la Cançellaria,
magnífichs doctors de la Real Audiència baix
scrits, si los dits deputats y oÿdors tenen obligació de exequutar la sentència proferida sobre la
querela número 22 feta contra los deputats y
oÿdors del trienni proppassat, ab la qual és estada declarada nul·la y feta contra capítols del
nou redrés del General la enseculació feta de
misser Salvi Umbert per la vegueria de Barcelona, en lo loch de deputat real, per mort de misser Balthasar Morell, y que dit miser Umbert
sie desenseculat y enseculada altra persona àbil
en dit lloch. Vist y considerat tot lo que·s devia
veure y considerar. Attès ab la querela y procehiments fets contra los dits deputats y oÿdors

Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la santa
isglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la santa isglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromina, canonge de dita santa isglésia de
Vich, per lo estament ecclesiàstich. Don Joan
de Peguera, Francesch Soler, doctor en drets,
Joseph Bover, donzells, en Barcelona populats,
per lo estament militar. Christhòfol Fumàs y
Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutadà
honrat de Barcelona y Vicent Hortolà, doctor
en drets, ciutadans de Barcelona, per lo estament real. Visitadors del General del present
principat de Cathalunya, extrets a sort per los
molt il·lustres senyors deputats de dit General, a
3 y a 17 de agost proppassat, ab lo modo y forma que disposa lo capítol 1 del nou redrés, fet
en las Corts Generals celebrades en Barcelona
en lo any 1599. Vistas las querelas o enquestas
davant nosaltres, y en nostre consistori a instància del procurador fiscal de dita visita fetas, és a
saber, de número 4 contra Onofre Coromines
etcètera, de número 164 contra Anthoni Hierònym Bosch y Bernat Carles, taulers del General de la vila de Perpinyà. Vista la publicació de
ditas querelas // feta a 15 de dezembre proppassat, vistas las deffensas per dits querelats donades y la publicació de aquellas feta a 15 de mars

a. vot intercalat entre els folis 120v i 121r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.

a. sentència intercalada entre els folis 121v i 122r del trienni
1626-1629.

Vota donat per los molt reverent y
magnífichs canceller, regent la Real
Cancelleria y doctors del Real
Consell, a 9 de juny 1627.
Dietari, A.//
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proppassat. Vists, finalment, tots los dits processos y tot lo per los reos deduhit y al·legat, y
tot lo que ha convingut vèurer, y los mèrits de
ditas querelas attesos y conciderats. Vista la assignació, a relació feta a 15 de mars proppassat
per a 18 de dit, ab continuació del restant
temps, del capítol de la nova reformació. Vista
la assignació a sentència, a 20 de dit mes de
mars proppassat feta per a deu de abril proppassat, ab continuació del restant temps del dit capítol 1 de las Corts del any 1599, a la qual altra
vegada, a major cauthela assignam per al dia y
hora presents. Oÿda la relació y vot consultiu
per lo magnífich misser Miquel Joseph Montaner, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, assessor nostre, nos és estada feta en rahó dels
processos y mèrits de ditas querelas. Los sagrats
quatre sants Evangelis de Nostre Senyor Déu
davant nosaltres posats y ab tota reverència
mirats, tenint sols a Déu, a la veritat y justícia
davant nostres ulls, per a què, conforme la sua
divina voluntat, lo nostre judici rectament procehesca, sentenciam, pronunciam y declaram,
en y ab la forma següent:
Primerament, quant a la querela
48.

// de

número

Quant a la querela de número 164, a instància
del procurador fiscal feta contra Anthoni Hierònym Bosch y Bernat Carles, taulers de la vila
de Perpinyà, per no haver cobrat responsió de
la llana manifestada en llur taula en los anys
1624 y 1625, ni haver exhigit lo dret de aquella per exida de Cathalunya, en cas los qui manifestaven dita llana no donassen descàrrech de
aquella, lo qual dret és de valor de dos mil doscentas vuytanta-set lliuras, vuyt sous y sis, com
més llargament està contengut en dita querela.
Attès de la relació dels calculadors consta que
los dits Anthoni Hierònym Bosch y Bernat
Carles, taulers de Perpinyà, no ha cobrat responsió de molts partits de llana manifestada en
llur taula en los anys 1624 y 1625, ni exhigit lo
dret de aquella, lo qual, com apar de dita relació, importa la dita suma de dos mília dos-centas vuytanta-set lliures, vuyt sous y sis. Y attès
que per lo capítol 8 de las ordinacions y cridas
fetas y publicades per los deputats y oÿdors del
trienni proppassat, està ordenat dits taulers tenir obligació de cobrar responsió de la llana vella manifestada en llur taula, ans de venir la llana nova, y de fer pagar lo // dret per exida de
Cathalunya, en cas los qui manifestaven dita
llana vella no donassen legítim descàrrech de
aquella. Y attès no consta que per part de dits
Anthoni Hierònym Bosch y Bernat Carles se
haje al·legat ni deduhit cosa per la qual la pretenció del procurador fiscal reste elisa. Per ço y
altrament, los mèrits de dita querela attesos,
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sentenciam, pronunciam y declaram, y als dits
Anthoni Hierònym y Bernat Carles, condemnam en haver de fer, dins lo termini de quatre
mesos, comptadors del dia de la publicació de
la present sentència en avant, las diligèncias, és
a saber, presentant als senyors deputats y oÿdors de Cathalunya del present trienni o al deputat local de la col·lecta de Perpinyà, memorials de las personas que han manifestat llana
y no han pagat lo dret de ditas, llanas, demanant ab dits memorials que se exhigesca de dites personas lo dret de ditas llanas en cas los
manifestants ditas llanas no donassen legítim
descàrrech de aquellas, lo qual termini de quatre mesos passat no constàs legítimament als
senyors deputats y oÿdors del corrent trienni
o al dit deputat local de ditas diligèncias fetas per dit Bosch y Carles. Declaram haver de
ésser dits taulers condemnats, com ab la present // los condemnam, en donar y pagar al
General lo dret de exida de tota aquella llana
de la qual no se haurà cobrat responsió ni exhigit lo dret dels manifestats aquella dins lo termini de quatre mesos, la qual sentència volem
sia notifficada a dits senyors deputats y oÿdors,
a effecte observen y observar fassen la present
sentència.
Quant a la querela de número 147, etcètera.
Don Joan de Peguera. Misser Francesch Soler.
Joseph Jover. Lo canonge Joseph Serralta. Lo
canonge Pau Claris. Lo doctor Onofre Coromina y canonge. Lo doctor misser Christòfol Fumàs y Desplà. Miquel Spano. Lo doctor Vicent
Hortolà.
Vidit, Montaner, visite assessor. Vidit Claris, fisci
visite advocatus.
Lata die septima junii anno MDCXXVII.
De premissis in his precedentibus tribus papyrii
foliis presenti recepto manu aliena scripsis mandato doctorum dominorum visitatorum instante
dicto Antonio Hieronymo Bosch extractis ab originali processu dicte visite fidem facio. Ego Antonius Joannes Fita, auctoritate regia notarius publicus Barcinone scribaque majori dicte visite hic
me subscribens.//
Dietari, a 12 de juny 1627.
Scriptures de Hierònim Bosch de Perpinyà.

1627

Cartaa de don Joan Grau de
Monfalcó, agent de ses senyories
en cort de sa magestat.
M.
Molt il·lustres senyors:
No·m trobe ab cartas de vostres senyories tres
estafetas à, y ab totas las pasadas tinc escrit y avisat de las diligèncias tan apretadas se feian per
part del síndich de la vila de Perpinyà, instant la
separaçió dels comtats del Principat, y també
avisí com tenian ya estanpat lo memorial, y la
gana tenian los ministres superiors de que
aquest negoci surtís a efecte y, consideradas totas aquestas cosas, com a persona que està a la
vista del negoci, escriguí que manasen ab brevedad pèndrer resolució del que se avia de fer, y
que, cas que succeís alguna cosa sinestra, lo que
Déu no volgués, supplica a vostres senyories
no·m culpasen, pus al temps avia avisat que·s
podian fer diligèncias. Tanbé avisí quant convenient era que se procurasen que de las vilas y
llochs dels comtats disentisen en la pretenció de
dit síndich, y com avia donat memorial a sa magestad, suplicant-lo fos servit, extrajudicialment
y sens fundar judici, de manar-me donar còpia
del memorial donaria dit síndich, per a poder
satisfer a ell, y que sa magestad restàs enterat de
la veritat y quants grans inconvenients se’n podian seguir de la desunió, de tot lo dit tinch avisat a vostres senyories llargament. Ab esta torno
a dir a vostres senyories que conech en los ministras superiors y ab los senyors de la junta tenen particular gana de fer esta separaçió, per
parèxer-los fan molt gran servei a sa magestad, y
dit síndich blazona que té moltas esperansas
que dins breus dias tindrà efectuat son negoci,
lo que·m posa ab moltísim cuydado, y molt més
en vèurer que la vila de Puigcerdà y altres vilas y
llochs del comptat se adarexan a la pretensió de
dit síndich. Y tinc entès que la vila de Puigcerdà
e(n)vià // síndich a esta cort per a dit efecte, lo
que vindrà a ser de grandísim dany per a dit negoci, com (h)o avisí a vostres senyories fosen
servits de manar prevenir aquest dany.
Yo é fet instància senpre estos dias per a què
se’m donàs còpia de dit memorial, y ab resolució me digué lo senyor marquès de Montesclaros que no me’l manaria donar la Junta, sinó
que lo Principat donàs los memorials que volgués, fent tota la contradicció que aparagués,
a. carta intercalada entre els folis 127v i 128r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
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que la Junta los veuria y donaria raó a sa magestad de las rahons de una part y altre. Repliquí-li,
y ab resolució me tornà a respòndrer que no·m
cansàs, que no·s faria altra cosa, que aquest negoci era regalia de sa magestad y no plet. Yo é
fetas extraordinàrias diligènçias perquè se’ma
donàs trallat, y las matexas é fetas per alcançar
dit memorial, y encara que·m so valgut de alguns medis per persones que lo an tingut en
mans, no·l é pogut alcansar, y é arribat a oferir
molt bonas estrenas. És molta la vigilànçia que
dit síndich té per a què dit memorial no arribe a
mas mans, y axí per ara tinch-ho per cosa inpusible, lo més que é pogut alcansar és que m’o a
llegit certa persona dit memorial, lo qual té
vint-y-tants fulls, conté tres capítols: lo primer
és de la abundànçia y fertilitat de la terra dels
comtats, y que la gent és molt belicosa, y que se
podan defensar per si en invasions del enemich
y altras cosas particulars, y presentan lo mapa de
dits comtats, capítol de ben poca sustància per
al negoci. En lo segon capítol representa las
convèniencias y aurà en fer dita dezunió, y com
lo diner que va cada any a exa ciutat se restarà
en dits comptats per a la fortificació d’ells, y que
sa magestad no aurà de enviar dinés de Castella
per a conservar y fortificar los castells, ni pagar
la gent de guerra, y que és convenient fer una
Diputació en dits comptats com la de Catalunya, y criar en ella officials per a la exacció dels
drets, per a lo qual donan algunas rahons particulars y aparents, y respon a tots los caps del
memorial que los magnífichs senyors assessors
feren aquí quant se comensà a tractar aquest negoci, que sens dupta és arribat a ses mans, y cas
que vostres senyories ordenan escriura aquí,
manaran advertir que·s tinga molt cuydado en
la estanpa o en altra part, de manera que no·s
done còpia del memorial fins que jo·l tinga donat así, advertint a vostres senyories que no·s
tracte cosa en los brasos // sobre esta matèria
que en lo punt no·s sàpia así, que dit síndich té
espias aquí en Barcelona.
En lo tercer capítol del memorial prova, ab algunas constitucions del títol «De governador que
los comtats de Roselló y Serdanya», en tot y per
tot són distins del Principat, y que·i à en dit títol
constitució que parla en propris tèrmens, y que
dits comtats tenen governador apar y procurador real, que és lo matex que en Cathalunya batlle general, y exercexen jurisdicció apart cada u
per si en son districta, sens dependència lo u del
altra, y en la vice-règia matexa jurisdicció té lo
governador dels comptats que té lo de Cathalunya, y que dits comtats són estats separats senpre, y que la unió d’ells no·s féu ab lo principat
de Cathalunya, sinó ab los regnas de Aragó, y lo
a. a continuació ratllat agués de.
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més que esforsan és dir que és regalia de sa magestad unir y desunir las províncias, y provar ab
doctrinas que ó pot fer sens contravenir ab constitucions ni lleys del Principat. Est és lo fundament del memorial més inportant, no tracta
cosa particular de fer Audiènçia en los comtats, y
axí no se aurà de satisfer a aquex cap per ara, sinó
solament Diputaçió apart per a cobrar los drets.
Dit memorial acaba ab molt gentil llenguatge, y
moltas al·legacions de doctors y coronistas, axí
antichs com moderns, que jo confeso que ell
està tan ber enpaliat que qui no estiga molt
capàs de las matèrias, dirà que és molt gran deservici de sa magestad no posar en execuçió dita
desunió. Y así temo moltíssim per las rahons y
conveniènsias aparents de dit memorial, y per la
gana que vetg tenen de fer aquest negoci, no
prengan alguna resolució que cause molt gran
inquietut. Y jo vetg lo negoci vuy ab estat que, si
vostres senyories no fan molt gran esforç, temo
un mal succés en aquest negoci, per las raons representadas y per moltas altres que no·m atravesch a posar-las a la ploma, que són de molta
consideraçió per al Principat. Y axí supplico a
vostres senyories que ab tota brevedad manen
pèndrer la resolució més conbenient, que jo
vetg lo negoci se va despenyant, si ab temps vostres senyories no·l reparan, pus ley à, y no voldria
que en ninguna ocasió y pugués aver quexa de
mi, de que no é avisat ab temps per no aver fetas
las diligèncias necessàrias, y vostres senyories o
po- // den reparar ab temps, y si gosàs escríurer
lo que sento en esta matèria y altras veurian ab
quant fonament parlo, ja vostres senyories me
podran entendra. Y tot nax del succés de las
corts, que ab axò dich tot lo que puc dir, més lo
temps descubrirà moltas cosas. Si a vostres senyories parexerà convenient, podran manar escríurar memorial aquí, que así a de costar moltíssims ducats que, en tractar que és cosas del
Principat no·y a prou dinés per a pagar qualsevol
cosa que·s intente, per dir que està molt poderós. Y axí vostres senyories, si seran servits y parexerà conbenient, manaran escríurer aquí llargament en castellà, que así jo faré informar en
conformitat del memorial que aquí·s farà, com
dir a vostres senyories que lo negoci se va apretant de cada dia, y és convenient que ab brevedat
se fassen les diligèncias apretadas ab respecta del
que molt requerex lo negoci.
També don avís a vostres senyories que sa magestad a manat novament se torne a tractar si lo
vici-cansaller à de ser natural dels regnes de la
Corona o no, que en aquest negosi se avia posat
silenci, quant sa magestad anà als regnes de la
Corona, y ara se torna a mòurer esta plàtica.
Vostres senyories me manaran ordenar lo que
seran servits fasa, advertint que aquest negoci és
de tanta inportància o més que lo de Roselló.
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Tanbé tindran ya notícia vostres senyories com
sa magestad a manat que lo virrey de Catalunya
no puga donar llicència per a tratas de blat, sinó
que ajan de venir a demanar-la a sa magestad.
No·y à altra cosa de què donar avís a vostres
senyories, a qui guarde Nostre Senyor. Madrid,
19 de juny 1627.
Molt il·lustres senyors.
Són menor criat, besa les mans de vostres senyories il·lustres.
Don Juan Grau y Monfalcon.

Respostaa dels senyors visitadors,
feta a 3 de juliol 1627.
Juliol 1627. A.
Molt il·lustres senyors:
Los visitadors del General de Cathalunya diuhen que dijous, que comptàvem al primer del
corrent mes de juliol, Hierònym de Navel, y
misser Miquel Joan Magarola, ciutedans honrats de Barcelona, en nom y de part de vostres
senyories, se conferiren en aquell consistori per
a reportar una embaxada que per vostres senyories los fonch encomanada, per a explicació de
la qual representaren com havia vingut a notícia
de vostres senyories que, per dits senyors visitadors, era estada proferida una sentència sobre la
querela de número 33, ab la qual era estat declarat que totas las pecúnias que los deputats y
oÿdors del trienni proppassat havian donat y pagat als officials del General de compte de galeras, eran estades mal pagades, y que axí dits officials havian de restituir aquellas, condemnant
en subsidi a dits deputats y oÿdors a la solució y
satisfacció de ditas quantitats, y que se estava
tractant en aquell consistori de fer lo decret de
execució de dita sentència, y que vostra senyoria
temia que de la execució de aquella no resultarse’n alguns danys a la exacció y administració
del dret de galeras, y per consegüent de la Generalitat, per lo que dita sentència comprenia
universalment a tots los officials, y tots aquells
se amostraven alterats, y per altros inconvenients que llargament de paraula representaren,
y que axí, advertint vostres senyories per la obligació y descàrrech estas cosas a dits senyors visitadors, los supplicaven que, en lo provehir la
execució de dita sentència considerassen // dits
a. carta intercalada entre els folis 129v i 130r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.

inconvenients, y procurassen pèndrer la resolució que aparexia ser en mayor beneffici de la Generalitat. En satisfacció de la qual embaxada dits
senyors visitadors diuhen y responen que, si bé
en lo temps que fonch proferida dita sentència
se procehí en la declaració de aquella ab tota la
madureza y circunspecció que era obligació,
considerant axí los mèrits de justícia com la
equitat en conformitat dels quals fonch declarat, segons la sèrie y thenor de dita sentència,
però adherint dits senyors visitadors als advertiments y intercessió de vostres senyories, han
suspès per ara la execució de dita sentència, dexant aquella per a mayor deliberació.

E, ab sentència proferida a 14 de juny 1627,
Honorat Joan Barrera, notari y scrivà de la Deputació local de Balaguer, és estat suspès de dit
son offici per // temps de sis anys.
De ditas sentèncias és estat fet y provehit lo decret de exequució.
Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
scrivà major de la dita visita.

Aa los amados nuestros, los diputados del General
en el nuestro principado de Cataluña.
Dietari. E.

B. Dietari.
El rey.
a

Condempnacions de officials del
General.
Memorial dels officials del General de Cathalunya qui, ab sentència proferida per los senyors
visitadors de dit General són estats suspesos o
privats de sos officis.
Primo, ab sentència proferida a 22 de maig
1627, Balthazar Ribot, guarda ordinària del
General de la vila d’Esterri, és estat suspès del
dit son offici per temps de sinch anys.
Bernat Modolell, tauler del General en la vila de
Alcover, és estat suspès de dit son offici per
temps de tres anys.
Joan Francino, tauler del General en la vila del
Pont de Suert, és estat privat perpètuament de
dit son offici.
Francesch Lacoma, tauler del General en la vila
de Illa, és estat privat perpètuament de son offici.
Gaspar Cassany, tauler del General en la ciutat
de Lleyda, és estat suspès del dit son offici per
temps de sinch anys.

Diputados. En IX de noviembre 1623 mandé escrivir, entre otras cosas, a los diputados, vuestros
antecessores, que a su tiempo daría el orden que
me pareciesse sobre la paga de los salarios y gajes
de los ministros de las galeras desse Principado, y
haviéndolo diferido hasta aora, he querido encargaros y mandaros que no paguéis ninguno de los
dichos salarios y gajes, ni sueldos a los ministros y
entretenidos de las dichas galeras, antes bien, esto
y lo demás que ha montado y montaren los drechos
impuestos para ellas, y el seguro de las pérdidas, se
guarde en buena custodia, que demás de ser obligación vuestra, me serviréis en ello. Dada en Madrid, a XXX de agosto MDCXXVII.
Yo, el rey.
Marchio, thesaurarius generalis. Vidit, Bartolomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit, don
Franciscus Leo, regens. Vidit, don Franciscus
Vico, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius. Vidit, Pueyo, regens. Vidit, Villanueva.

Dietarib. A, B, C.
A.

Pere Viladoms y Joan Bou, taulers del General
en la vila de Olesa, són estats suspesos de dits
sos officis per temps de dos anys.
E, ab sentència proferida a 7 de juny 1627, Miquel Costa, guarda ordinària de la bolla de la
ciutat y col·lecta de Gerona, és estat suspès de
dits sos officis per temps de dos anys.
a. memorial intercalat entre els folis 132v i 133r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.

1487

Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo,
die vero dominica decimaseptima, mensis octobris
intitulata presentem et in his voccato atque rogato me, Hiacynto Fontanelles, auctoritatibus aposa. carta intercalada entre els folis 142v i 143r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. tres provisions intercalades entre els folis 150v i 151r del
trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.
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tolica et regia notario publico cive Minorise infrascripto et scriba curie Deputationis localis dictis civitatis et collecte Minorise et ville Cardone
pro Generalis Cathalonie, et presentibus etiam
protestibus honorabilibus Paulo Montserrat, botigerio pannorum lane, Josepho Barber, chirurgo et
Francisco Padern, auri et argenti fabro, civibus
Solsone, magnificus Joannes Padro deputatus localis civitatis et collecta Minorise et Cardone pro
dicto Generali Cathalonie, agens hec ex ordine et
commissione sibi tradita per admodum illustres
dominos deputatos Generalis Cathalonie pro ut
constat de suo ordine et commissione in et cum
quibusdam patentibus papireis litteris a consistorio dictorum admodum illustrium dominorum
deputatorum Generalis Cathalonie emanatis
cum sigillo majori in earum dorso cera virmilia
sigillatis signo de registrata, et aliis debitis solemnitatibus more dicti consistorii expeditis datis
Barcinone die decima quarta currentis mensis
octobris, constitutus personaliter coram illustribus dominis Francisco Utges, sacra theologia doctoris, archidiacono; Joanne Pujol, Antonio Rocha, Ludovico Mulet, Joanne Sebastiano Rubiol,
Jacobo Jordana, Francisco Gonsalez et Joachimo
Costa, presbiteris et canonicis ecclesie cathedralis
civitatis Solsone, personaliter repertis et capitulariter de mandato dicti illustris domini Francisci
Utges, presidentis dicti Capituli convocatis et
congregatis in aula capitulari sita in claustris
dicte ecclesie, ubi prosimilibus et aliis dicti Capituli negociis soliti sunt convocari, // tanque majori et saniori parte canonicorum Capitularium
dicte ecclesie, habita ratione absentium et impeditorum eisdem illustribus dominis archidiacono
et canonicii sic capitulariter convocatis, obtulit et
presentavit et seu pro me, dictum et infrascriptum notarium et scribam in dictis testium presentia, legi publice petiit requisivit et fecit quandam in scriptis papiream requisitionis et alia in
se continetis scedulam tenoris huiusmodi. A notícia dels molt il·lustres deputats del General del
principat de Cathalunya ha vingut que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona,
de present lloctinent de sa magestat, volria proveyr un canonicat d’esta sancta isglésia de la Seu
de Solsona, que vacca per mort del reverent
Bernat Flos, en persona de Francisco de Arrera
y Bravo, de nació castellà, lo que sab vostra senyoria molt bé ésser contra les generals constitucions de Cathalunya, y assenyaladament les
que estan situades del debax del títol «Que los
strangers no puguen tenir beneffici ni offici ecclesiàstich en Cathalunya», les quals deu vostra
senyoria al ungla observar. Per ço y altrament,
ab los presents scrits, notifiquen a vostra senyoria los dits senyors deputats dites coses, y en
particular quant menester sia requerexen que en
tot cars que succehesca que dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona provehesca
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dit canonicat o altre beneffici ecclesiàstich, al dit
Francisco de Herrera y Bravo o a altre persona
estrangera, vostra senyoria no li done en ninguna manera pocesció de dit canonicat o beneffici
ecclesiàstich, altrament protestarà contra vostra
senyoria de la contrafacció de dites generals
constitucions, y de les penes contra dels contrafahents de les generals constitucions de Cathalunya per elles imposades, certificant a vostra
senyoria que per tots camins que de dret podran, procuraran lo reparo de semblants agravis
// y prejudicis que·s fan al present Principat. Requirens notarius et cetera. Quaquidem papiri requisitionis scedula sicut predicitur oblata et presentata incontinenti dicti illustres domini
archidiaconus et canonici pro organum dicti archidiaconi, respondentes dixerunt quod habebant
dictam requisitionis scedulam pro presentata et
quod retinebant sibi terminum juris ad respondendum et quod protestabatur de copia ejusdem
que copia fuit eisdem incontinenti tradita per
me, dictum notarium et scribam, cum eam ad
hujsmodi effectum premanibus haberem et per
dictum dominum archidiaconum manibus suis
accepta de quibus sic actis, dictis, gestis et secutis
dictus magnificus deputatus localis, stetit et perseveravit in sua protestatione petitque et requisivit de presentis dictis admodum illustribus dominis deputatis Generali Cathalonie, et sibi et aliis
cuja intersit fieri, dari et tradi unum et plura
publicum seu publica consimilia et ejusdem tenoris instrumenta per me, pre et infrascriptum notarium et scribam. Postea autem die decima octava predictorum mensis et anni dictus illustris
dominus Franciscus Utges, archidiaconus preffatus et presidens dicti Capituli, volens pro ut dixit
per se et dicto illustri Capitulo Sedis Solsone satisfacere supradicte requisitionis scedule, die erina
sibi et dicto capitulo presentate, constitutus personaliter in aula predicta capitulari in presentia
reverendi Petri Miralles, presbiteri in ecclesia
predicta benefficiati, et honorabile Josephi Barber, pharmacopole civis Solsone, testiuma ad hec
voccatorum, tradidit et liberavit mihi, dicto
Hiacynto Fontanelles, notarius pre et infrascripto, quandam papiream responsionis et alia inse
continetis scedulam meque requisivit quatenus de
dicta requisitione absque responsione predicta
instrumentum non liberarem quam responsionem a manibus suis accepi eoque instante hic inserti et continuavi, que est tenoris huiusmodi. Satisfent los molt il·lustres degà y Capítol de la
sancta iglésia de Solsona a una requesta per //
part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, als 17 del corrent mes de
octubre, presentadab, que comensa «A notícia»,
y acaba Requirens, et cetera, diuen y responen
a. testium ... vocatorum, interlineat amb crida.
b. presentada ...etcetera, interlineat amb crida.

que, semblantment, vingué a notícia de dits
degà y Capítol la vaccant de dit canonicat, del
qual en dita requesta se fa menció, y estant
aguardant avís de sa excel·lència per a vèurer a
qui se devia fer la col·lació de dit canonicat, que
per haver vacat del mes de setembre, pertanya al
senyor bisbe y Capítol simultàneament, conforme disposició de dret comú o, al manco, conforme la comuna opinió per la Rota romana canonisada, per ço que esta cathedral no té
privilegi, concòrdia, constitució, statut, consuetut o perscripció alguna per la qual dita col·lació
se expecte al senyor bisbe privative, ans bé, està
en la pocesció de col·lar simultàneament, y estant d’esta manera arribà en esta ciutat Francisco Herrera Bravo, ab una carta de sa excel·lència per al degà y Capítol de esta isglésia,
fehent-los a saber la vacació de dit canonicat, y
de com lo havie col·lat a dit Francisco de Herrera, lo qual, segons se diu, aportava ja la col·lació
treta en forma, y instant se li donàs pocesció de
dit canonicat en virtut de aquella. Y vist per dit
dits degà y Capítol que dita col·lació era comuna
y simultànea de bisbe y Capítol juntats capitularment, fonc determinat no·s donàs dita pocessió,
ans bé, se enviàs lo síndich de dit Capítol a sa excel·lència per a què fos servit admitir que esta
col·lació no la podia sa excel·lència fer a soles
sinó juntament ab lo Capítol, y axí que fos servit
no prejudicar al Capítol en allò que lo dret li
concedeix, y per avuy està dit síndich en Barcelona tractant-ho ab sa excel·lència, y se espera la
resposta ab brevedat, axí que per la part que a dit
Capítol li toca de fer la col·lació de dit canonicat,
y en // lo de donar la pocessió de aquell, procuraran de observar dites constitucions quant los
serà possible, ab confiança que ses senyories
exiran a la deffensa de la violació de dites constitucions y faran les degudes diligències ab sa excel·lència, per a què, junt ab lo Capítol, proveesca dit canonicat en persona àbil conforme dites
constitucions disposen, supposat que a ses senyories toque la deffensa, puix ne tenen ja notícia. Requirens notarium, et cetera. Que fuerunt
acta in civitate Solsone sub anno, diebus, mense et
loco predictis, presentem me dicto et infrascripto
notario et scriba, et presentibus etiam pro testibus
supradictis ad premissa respective voccatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur. Ita
aprobo ego, Hiacynthus Fontanelles, notarius et
scriba predictus manu propria.
Sig + num mei, Hiacynthi Fontanelles, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici civis
Minorise et scribe curie Deputationis localis dicte
civitatis et collecte Minorise et ville Cardone pro
Generali Cathalonie, qui predicta in quibus una
cum prenominatis testibus presens interfui scripsi
et de mandato dicti magnifici deputati localis
Minorise clausi. Probatam.
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B.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo vigesimoseptimo,
die vero dominica decima septima mensis octobris, intitulata presentem et in his voccato atque
rogato me, Hiacyntho Fontanelles, auctoritatibus
apostolica et regia notario publico cive Minorise
infrascripto et scriba curie Deputationis localis
dicte civitatis et collecte Minorise et ville Cardone
pro Generali Cathalonie, et presentibus etiam pro
testibus honorabilibus Paulo Montserrat, botigerio pannorum lane, Josepho Barber, chirurgo, et
Francisco Padern, auri et argenti fabro, civibus
Solsone, magnificus Joannes Padro, deputatus localis civitatis et collectorum Minorise et Cardone
pro dicto Generali Cathalonie, agens hec ex ordine et commissione sibi tradite per admodum illustres dominos deputatos Generalis Cathalonie, pro
ut constat de suo ordine et commissione in et cum
quibusdam patentibus papireis literis a consistorio dictorum admodum illustrum dominorum
deputatorum Generalis Cathalonie emanatis,
cum sigillo majori in earum dorso cera virmilia
sigillatis signo de registrata, et aliis debitis solemnitatibus more dicti consistorii, expeditis datis
Barcinone die decimaquarta currentis mensis octobris, constitutus personaliter coram illustri admodum reverendo domino Joanne Sebastiano
Rubiol, presbitero et canonico ecclesie Sedis Solsonensis, in spiritualibus et temporalibus officiali et
viccario generali pro illustrissimo et reverendissimo domino Celsonensis episcopo personaliter reperto et existenti in aula capitulari sita in claustris // ecclesie Sedis Celsonensis, eidem Rubiol, uti
officiali predicto, presentavit et seu per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam in
dictorum testium presentia presentare ac legi publice fecit quandam in scriptis papiri requisitionis et alia in se continetur scedulam tenoris hujusmodi. A notícia dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, ha vingut
que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de aquesta cathedral de Solsona volrie proveir
un canonicar que vacca en ell per mort del reverent Bernat Flos, en persona de Francisco de
Arrera y Bravo, de nació castellà. E, com per les
generals constitucions de aquest Principat, collocades particularment sots títol «Que los strangers no puguen obtenir beneffici ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya», y axí per consegüent,
dit Francisco de Arrera y Bravo no pugue ésser
provehit en dit canonicat ni obtenir altres benefficis en aquest principat de Cathalunya y sos
comptats, per ser stranger y no natural d’esta
provínsia, y tinguen per molt cert dits deputats
que tenint dit senyor bisbe notícia de dites generals constitucions, dispose (que) per ningun
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camí volrrà la violació de aquelles, ans bé, com a
prelat y persona que per sa dignitat, quant lo cas
vingués, hauria de entrevenir en les corts generals, a hont se fan dites constitucions, procurarà
la observança de aquelles. Per ço y altrament,
amb les presents representen a vostres mercès,
com a officials // y viccaris generals que són de
dit senyor bisbe, en y per la absència de aquell y
altrament, la contrafacció y violació que dites
constitucions patirien si·s fes senblant provisió
de dit canonicat y altres benefficis en persona de
dit Francisco Arrera y Bravo. Y en quant menester sia requerexen que ab totes maneras donen
diligència a que dit senyor bisbe no fasse ni permeta dita provisió de dit canonicat ni altres benefficis en la present ni en altres occasions que
se offeriran, sinó tantum en persones naturals
verament, sens ficció ni dispensació alguna del
present principat de Cathalunya y sos comptats.
Y vostres mercès per si ni per altres persones no
entrevinguen ni cohoperen en tal provisió o
provisions, altrament dits senyors deputats protestan tant contra dit senyor bisbe com contra
de vostres mercès del rompiment de dites constitucions, y de les penes en les quals incorren los
qui no les observen, conforme tenen obligació,
y que per tots los camins que de dret los serà
permès procuraran la esmena y reparo de dita
contrafacció fins alcançar la justa observansa
d’elles, y de tot lo prejudici que per dita ocasió
podrà patir lo present Principat. Et de cunctis licitis et permissis requirens, et cetera. Qua- // quidem papiri requisitionis scedula sicut predicitur
oblata et presentata incontinenti dictus illustris
et admodum reverendus dominus Joannes Sebastianum Rubiol, officialis predictus, verbo respondens dixit quod retinebat sibi terminum juris ad
respondendum, et quod protestabatur de copia
ejusdem requisitionis que fuit sibi incontinenti
tradita et dimissa per me, pre et infrascriptum
notarium et scribam, cum eam ad hujsmodi effectum premanibus haberem et nihilominus dictus magnificus deputatus localis statit et perseveravit in sua protestatione petiitusque et requisivit
de predictis instrumentum confici et sibi et seu
dictis dominis deputatis Generalis Cathalonie et
aliis cuya intersit tradi et liberari per me, pre et
infrascriptum notarium. Postea autem die decima octava predictorum mensis et anni, dictus
illustris dominus Joannes Sebastianus Rubiol, officialis et viccarius Generalis predictus, volens pro
ut dixit respondere supradicte requistioni sibi ut
predicitur presentate constitutus personaliter in
aula predicta capitulari in presentia reverendi
Petri Miralles, presbiteri in ecclesia predicta benefficiati, et honorabile Josephi Barber, farmacopole civitatis Solsone, testium ad hec voccatorum,
tradidit et liberavit mihi, dicto Hiacynto Fontanelles, notario pre et infrascripto, quandam in
scriptis papiream responsionis scedulam et alia in
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se continetis meque requisivit quatenus de dicta
requisitione absque responsione infrascripta instrumentum non liberarem quam responsionem a
manibus suis accepi eoque instante hic inservi et
continuavi, que est tenoris sequentis. Responent
// lo canonge Joan Sebastià Rubiol, de la sancta
isglésia de Solsona, viccari general y official, a la
requesta que, per part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, li és
estada presentada, que comensa «A notícia, etcètera», y acaba «Requirens, et cetera». Diu que
ja té sa excelènsia feta la col·lació de dit canonicat y que, essent feta per sa excel·lència, no té
més que fer ni més que entremètrer-se de aquella, y si feta és contra constitucions de Cathalunya, manen ses senyories notificar-ho a sa excellència, que creu no volrà altra cosa més de allò
que conforme justícia li serà permès. Requirens
notarium, et cetera. Que fuerunt acta in civitate
Solsone sub anno, diebus, mense et loco predictis,
presente me dicto et infrascripto notario et scriba,
et presentibus et protestibus supradictis ad premissa respective voccatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.
Sig + num mei, Hiacynti Fontanelles, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici civis Minorise et escribe curie Deputationis localis dicte
civitatis et collecte Minorise et ville Cardone pro
Generali Cathalonie, qui predicta inquibus una
cum prenominatis testibus presens interfuit scripsi et de mandato dicti magnifici deputati localis
Minorise clause. Probatam.

C.
Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo,
die vero dominica decima septima, mensis octobris, intitulata presente et in his voccato atque rogato me Hiacyntho Fontanelles, auctoritatibus
apostolica et regia notario publico cive Minorise
infrascripto et scribanie Deputationis localis dicte civitatis et collecte Minorise et ville Cardone
pro Generali Cathalonie, et presentibus etiam pro
testibus honorabilibus Paulo Montserrat, botigerio pannorum lane, Josepho Barber, chirurgo, et
Francisco Padern, auri et argenti fabro, civibus
Solsone, magnificus Joannes Padro, deputatus localis civitatis et collectarum Minorise et Cardone
pro dicto Generali Cathalonie, agens hec ex ordine et commissione sibi tradita per admodum
illustres dominos deputatos Generalis Cathalonie, pro ut constat de suo ordine et commissione in
et cum quibusdam patentibus papireis litteris, a
consistorio dictorum admodum illustrum dominorum deputatorum Generalis Cathalonie emanatis, cum sigillo majori in earum dorso cera vir-

milia sigillatis signo de registrata et aliis debitis
solemnitatibus more dicti consistorii expeditis,
datis Barcinone, die decima quarta currentis
mensis octobris, constitutus personaliter coram reverendo Petro Martire Andreu, presbitero et scriba curie vicariatus et officialatus ecclesiastici civitatis Solsone, personaliter reperto et existenti in
quodam studio domorum dicti Josephi Barber, sitarum in dicta // civitate Solsone, in platea Majori dicte civitatis, eidem reverendo Petro Martiri
Andreu, scribe predicto, obtulit et presentavit et
seu per me dictum et infrascriptum notarium et
scribam in dictorum testium presentia legi publice petiit requisivit et fecit quandam in scriptis
papiri requisitionis et alia in se continetis scedulam, tenoris hujusmodi. Bé sab e ignorara no pot
vostra mercè, mossèn Pere Màrtir Andreu, prevere, notari del officialat y viccariat ecclesiàstich
de Solsona, que per constitucions generals de
Cathalunya, està prohibit als strangés qui no
són naturals de aquest Principat y comptats, tenir officis ecclesiàstichs del dit principat de Cathalunya y sos comptats, y que està prohibit axí
mateix per dites constitucions a tots los notaris
rèbrer o llevar actes de provisions, no obstant
qualsevol exempció tinguen ni de qualsevol
auctoritat que sie fetes, en favor de persones que
sien de extra regnum en posessions de algunes
dignitats o benefficis de qualsevol religió sien
instituïts en Cathalunya, en favor de qualsevol
persona que no sia natural català, nat en Cathalunya. E com haja vingut a notícia dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, que lo excel·lentíssim y reverendíssim
senyor bisbe de Solsona volie preveyr canonge
de la santa isglésia de Solsona Francisco de Herrera y Bravo, natural del regne de Castella, per
mort del canonge Bernat Flos. Per ço y altrament, ab les presents interpel·len y·l requerexen
que, per observança // de dites constitucions,
no presente ni lleve actes alguns de dita presentació o provisió de dit canonicat en persona de
dit Francisco de Herrera y Bravo, ni de altres
benefficis, altrament protestan contra vostra
mercè de les penes contengudes en dites generals constitucions, y en particular de la constitució 9, sots títol «Que los strangés, etcètera», les
quals exigiran de vostra mercè y de sos béns, y
de tots los danys y damnatjes que per dita occasió patirà y suportarà lo present Principat. Et de
cunctis licitis et permissis requirens vos notarium,
et cetera. Quaquidem papiri requisitionis scedula sicut predicitur oblata et presentata incontinenti dictus reverendus Petrus Martir Andreu,
notarius predictus, verbo respondens dixit, quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum
et quod protestabatur de copia ejusdem requisitionis que fuit sibi incontinenti tradita et dimis-

sa per me, pre et infrascriptum notarium et scribam, cum eam ad hujusmodi effectum pre manibus haberem et nihilominus dictus magnificus
deputatus localis stetit et perseveravit in sua protestatione petiitque et requisivit de predictis instrumentum confici et sibi seu dictis dominis deputatis Generalis Cathalonie et aliis cuya intersit
tradi et liberari per me, pre et infrascriptum notarium. Que fuerunt acta in civitate Solsone sub
anno, diebus, mense et loco predictis, presente me,
dicto // et infrascripto notario et scriba, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Sig + num mei, Hiacynti Fontanelles, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici civis Minorise et escriba curie Deputationis localis dicte
civitatis et collecte Minorise et ville Cardone pro
Generali Cathalonie qui predicta inquibus una
cum prenominatis testibus presens interfui scripsi
et de mandato dicti magnifici deputati localis
Minorise clausi, die XX mensis octobris anno
MDCXXVII. Constat de errata in linea septima secunde de pagine primi folei ubi sunt virgule. Probatam.

A.
Alsa molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya fas fee y relació jo, Antoni Thió,
per auctoritats apostòlica y real notari públich,
ciutadà de Barcelona y scrivà major del dit General de Cathalunya, que per orde y manament
de ses senyories, a mi de paraula fet y donat, a
suplicació del doctor Joan Bernadí Rocafort y
Sorts, prevere benefficiat en la Seu de Barcelona, administrador de la causa pia instituïda per
lo reverent Joan Andreu Sorts, quòndam, canonge de la Seu de Barcelona, donada en scrits
a ses senyories, a vint-y-set del mes de octubre
pròxim passat, precehint relació, en consistori
de ses senyories, de paraula feta, sobre las cosas
contengudes y representades ab dita suplicació
per los magnífichs assessors, ab intervenció del
magnífich advocat fiscal del dit General. He
vist, mirat y regonegut tres actes scrits en paper,
closos y subsignats per lo discret mossèn Antoni
Stalella, per auctoritat real notari públich de
Barcelona, tenint y regint per sos justs y legítims
títols las scripturas públicas del honorable y discret mossèn Antoni Roure, quòndam, per la
matexa auctoritat real notari públich de Barcelona, son sogre, lo hu dels quals és fet en Barcelona, a XXII del mes de maig de l’any MDLXXXXV;
a. relació intercalada entre els folis 152v i 153r del trienni
1626-1629.

a. a continuació ratllat ancia.
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l’altre fet en la mateixa ciutat a III de juliol del
mateix any; y l’altre a VII de dezembre del mateix any, ab los quals actes consta, ço és, ab lo de
dit die de XXVII de maig MDLXXXXV que Jaume
Bas, notari, ciutadà de Barcelona, vené a misser
Joseph Benach, una botiga ab un portal, obrint
en la carrera pública dita lo Call dels jueus, prop
la plaça de Sant Jaume, sots de un hospici que
entigament // fou del magnífich Jaume Franch,
fill del magnífich Bernat Joan de Planella y de
Talamanca, donzell, senyor de Castellnou, en la
sost-vegueria de Moyà construït, y de Hierònyma Beneta, muller sua, lo qual obrí portal en lo
cap del carrer de Sant Honorat, que·s té per la
pia causa instituïda per lo reverent Joan Andreu
Sorts, quòndam, canonge de iglésia de Barcelona, y per sos administradors en nom de aquella,
cens de trenta-un sous y sis diners, moneda barcelonesa, pagadors la meytat a Nadal, y l’altre
meytat en lo die de sant Joan de juny; y, ab lo
de tres de juliol de dit any MDLXXXXV, que Anna
Roca, muller de Bernat Roca, quòndam, flasquer, ciutadà de Barcelona, com a tenint y possehint la heretat y béns del dit quòndam son
marit, vené al dit magnífich misser Joseph Benach un obrador o botiga ab un portal, en la carrera pública obrint, que son marit tenia y possehia en la ciutat de Barcelona en lo carrer del
Call baix, las cases que foren del magnífich Joan
Francesch Franch, y aleshores de Contesina Babau, que·s té per la dita causa pia, fundada per
dit Andreu Sorts, canonge de la iglésia de Barcelona, y per sos administradors, y sots domini y
alou de aquella, a cens de sinch morabatins
bons alfonsins, de bon or y de bons pes, a raó de
nou sous per quiscun morabatí, pagadors la
meytat en lo dit die de Nadal, y per l’altra meytat en lo dit die de sant Joan del mes de juny.
Ab lo altre de set de dezembre del mateix any
MDLXXXXV, Maria Gallarda, muller dexada de
Gallart Gagi, quòndam, mercer, ciutadà de Barcelona, tant en nom seu propri com encara com
a tenint y possehint la heretat y béns del quòndam son marit, per son dot y spoli, vené al dit
magnífich misser Joseph Benach un obrador o
botiga ab un portal fora en la carrera pública
obrint, la qual dit // quòndam son marit tenia y
possehia en lo dit carrer del Call baix, de las casas que foren del dit quòndam Joan Francesch
Benach, lo qual se té per la dita pia causa instituïda per dit Joan Andreu Sorts, canonge de la
Seu de Barcelona, a cens de sinquanta-quatre
sous, pagadors quiscun any per la meytat en lo
die de Nostra Senyora de mes de Mars, y per
l’altre meytat en lo die de Nostra Senyora del
mes de Setembre, las quals tres partidas de dit
ànnuo cens que la dita causa pia, y sos administradors en nom de aquella, reben y acostumen
de rèbrer sobre los dits operatoris e o botigas
junts en una summa, fan quantitat de sis liuras,
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deu sous y sis diners. Y axí matex he vist, mirat y
regonegut hu dels capbreus de la scrivania major del dit General, dels censals y censos que lo
General fa y preste a diverses comunitats y singulars persones, que és del mes de dezembre, y
en full DXXXI de dit capbreu consta que los administradors de la dita causa pia, instituïda per
lo dit quòndam Joan Andreu Sorts, reben y
acostumen de rèbrer quiscun any del dit General de Cathalunya en lo die o festa de Nadal un
cens de pensió annual de cent trenta sous y sis
diners, que són las ditas sis liuras, deu sous y sis
diners, moneda barcelonesa, per la compra que
los senyors deputats, que leshores foren de dit
General, feren dels senyors útils y proprietaris
dels dits obradors e o botigues per unir y ampliar ab aquellas la casa de la Deputació, encarregant-se lo mateix sens que dits senyors útils y
proprietaris de dits operatoris eo botigues feyen
y prestaven, e o prestar eren tinguts y obligats a
la dita causa pia, y subjectant-se al alou y directa
senyoria del senyor alouari y alodial de dits operatoris y botigues, que comforme la sèrie y tenor dels sobrechalendats tres actes de vendas y
de la compra que féu lo General de ditas botigas, summada y designada en lo dit capbreu del
dit mes de dezembre, en dit full DXXXI, és la
dita causa pia instituïda per lo dit quòndam
Joan Andreu Sorts, canonge de la Seu de Barcelona.//
Axí que, atteses y conciderades las cosas demunt ditas, y majorment attesa la senyoria alodial y directa de la dita causa pia y de sos administradors, que tenien en los dits operatoris y
botigues, y axí en la casa de la Deputació per ser
estades aquelles unides en la dita casa, y ser la
dita casa ampliada ab ellas inceparablament, y
per ço ser recayguda la dita senyoria alodial sobre cosa cayguda en mà morta, que és la dita
Deputació, com aquella no se és per a vèndrer
ni alienar en algun temps, y per la dita causa pia
y administradors resten mancos y defraudats
dels luÿsmes, terços y forescapis que altrament,
no essent vinguts dits operatoris e o botigues, y
aplicades ab inceparable unió en la dita casa de
la Deputació, foren estats deguts a la dita causa
pia y administradors de aquella, per rahó de las
alienacions y transportacions que del temps de
la dita unió feta a la dita casa de la Deputació de
aquellas foren estades fetes, y per avant se ferian. Per ço, salvat lo millor parer de ses senyories, apar que dita senyoria deu ser per ses senyories, en nom del dit General, amortitzada,
satisfent a dits administradors de dita causa pia
lo més valor de la dita senyoria alodial de dits
operatoris y botigues, que fore estat si aquells y
aquelles no fossen pervinguts a la casa de la dita
Deputació, y axí en mà morta. Y esta és ma relació que fas mitjensant jurament. Salvo, etcètera.

Sentènciaa de visita acerca dels
plusos, donada a XV de dezembre
1627.
A.
Los noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de
la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua, humilment invocats.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la sancta
isglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la sancta isglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromina, canonge de la dita sancta isglésia de
Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan de
Peguera, Francesch Soler, doctor en drets, Joseph Jover, donzells, en Barcelona domiciliats,
per lo stament militar; Christòphol Fumàs y
Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutedà
honrat de Barcelona, y Vicens Hortolà, doctor
en drets, ciutedans de Barcelona, per lo stament
real, visitadors del General del present principat
de Cathalunya extrets a sorts per los molt il·lustres senyors deputats del dit General, a tres y a
deset de agost proppassat, ab lo modo y forma
que disposa lo capítol 1 del nou redrés fet en les
Corts Generals celebrades en Barcelona en lo
any 1599. Vistas las querelas o enquestas davant
nosaltres y en nostre concistori, a instància del
procurador fiscal de dita visita fetas, contra los
deputats y oÿdors de comptes de dit General de
Cathalunya en lo trienni pròxim passat, de
nombre 13, 14, 21, 23, 24, 25, 29, 38, 40, 41 y
165. Vista altra querela de nombre 37 per lo
procurador fiscal de la present visita feta contra
dits deputats y oÿdors y Rafel // Vives, drassaner. Vista altra querela de nombre 39, a instància de dit procurador fiscal feta contra los dits
deputats y oÿdors y Baldiri Miquel Sovies. Vista
altra querela de nombre 61, a instància de dit
procurador fiscal feta contra dits deputats y oÿdors, Antoni Thió, Rafel Rubí y Miquel Rubí.
Vistas altras dos querelas a instància de dit procurador fiscal fetas, és a saber, de nombre 3 y 6
contra Jaume Martí, lo trienni pròxim passat
deputat local de Vilafranca de Panadès. Vista altra querela a instància de dit procurador fiscal
feta contra Joan de Collferrer de nombre 22.
Vista altra querela a instància de dit procurador
fiscal feta contra Sebestià Saleta, canonge de la
Seu de Barcelona, y don Jayme de Llordat, en
lo trienni pròxim passat<s> deffenedors del General de Cathalunya, de nombre 28. Vista altra
a. sentència intercalada entre els folis 156v i 157r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
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querela a instància de dit procurador fiscal feta
contra dit miser Jaume Martí de nombre 77.
Vista la publicació de ditas querelas feta a XV de
dezembre proppassat. Vistas las deffensas per
dits querelats donades y la publicació de aquellas feta a XV de mars proppassat. Vists finalment
tots los dits processos y tot lo per los reos deduhit y al·legat y tot lo que ha convingut vèurer
y los mèrits de ditas querelas attessos y conciderats. Vista la assignació a relació feta a XV de
mars proppassat per a XVIII de dit, ab continuació del restant temps del capítol de la nova reformació. Vista la assignació a sentència a XX de
dit mes de mars proppassat, feta per a deu del
present y corrent mes de abril ab continuació
del restant temps de dit capítol primer del nou
redrés de les Corts del any 1599, a la qual altra
vegada a major cauthela assignam per al die y
hora presents. Oÿda la relació y vot consultiu
que per lo magnífich missera Miquel Joseph
Montaner, doctor en drets, ciutedà honrat de
Barcelona, assessor nostre, nos és estada feta en
rahó dels processos y mèrits de ditas querelas,
los sagrats quatre sancts Evangelis de Nostre
Senyor Déu, davant nosaltres posats y aquells
ab tota reverència mirats, tenint sols a Déu y a la
veritat y justícia a davant nostres ulls per a què,
conforme la sua divina voluntat, lo nostre judici
rectament pro- // cehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y ab la forma següent:
Primerament quant a las querelas de nombre 3
y 6, etcètera.
Quant a las querelas de nombre 41 y 165, a
instància del procurador fiscal de la present visita
fetas contra los dits deputats y oÿdors al trienni
proppassat, per haver dits deputats y oÿdors en
ocasions de inseculacions fetas en lo dit trienni
gastat ab excés las pecúnias de la Generalitat, per
porcions de menjars y confitura y ab motius de
plus y sobreplus per pretès augment de treballs
presos en ditas insiculacions, y altrament molt
excessivas quantitats de diners, lo qual excés
concisteix no sols en aver-se dits deputats y oÿdors presos per así y desliberat pagar als habilitadors de las Novenas de las habilitacions de ditas
insiculacions, promovedor y a altres persones y
officials del General que han entrevingut en los
actes de las ditas insiculacions, y a molts de altres
que no·y entrevenian, ni eran necessaris, grans
quantitats de diners a uns y als altres al respecte
de cert repertiment entre tots, a més y a manco
respective en lo sobredit nom de plus y sobreplus, a demés de las que estaven taxades y assenyalades per ditas porcions de menjars y confitura a las ditas personas necessàrias y acostumades
entrevenir en los dits actes de inseculacions,
a. a continuació una paraula ratllada.
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com també en haver dits deputats y oÿdors admesas en ditas porcions de menjars y confitura
novas personas en major número de las que solian ser admeses, no devent-se´ls per un motiu ni
per altre, essent las ditas cosas contra diversos
capítols de Cort y de la bona administració de las
pecúnias públicas de la Generalitat, a dits deputats y oÿdors acomanada, y en notable dany y
detriment del dit General, com més llargament
ditas y altres cosas són de vèurer en ditas querelas. Attès que per lo capítol 2 de las Corts de
l’any 1599, obviant als molts abussos fets per los
deputats y oÿdors // del General, gastant excessivement las pecúnias de aquell, està statuït y ordenat per la dita Cort que los dits deputats y oÿdors no pugan gastar ditas pecúnias de la
Generalitat sinó tant solament per deffensió de
las generalitats, drets y llibertats de la terra y per
casos de alegria de vinguda de rey, coronació o
noces, demonstracions de dol, per compras y
obras necessàrias y no per altres casos; y per lo
capítol 34 de las matexas Corts en lo fi de aquell,
expressament se diu que la intenció de la Cort és
que deputats y oÿdors no pugan gastar en res
sinó tant solament ab allò que conforme a capítols de Cort los serà concedit y no altrament.
Attès axí mateix que ab deliberació feta als 8 de
juliol 1605 per los deputats y oÿdors, per evitar
los immoderats gastos que per ocasió dels menjars que·s donaven a les persones que entrevenien en los actes de las insiculacions solian ferse, inseguint lo vot y parer de las personas eletas
dels tres staments que per dit effecte juntaren,
fonch determinat que·s donàs en lloch de menjars a quiscú dels habilitadors, promovedor y officials del General en lo repartiment de las quantitats deliberades, anomenats las quantitats de
diners en dit memorial contengudas, per a què
de aquella poguessen ells matexos comprar y enviar a cercar lo menjar ab prohibició de poder
donar dinars y sopars a gastos del General, y ab
altra deliberació en lo dit any de 1605, per dits
deputats y oÿdors feta, que fos donada als dits
habilitadors y promovedor una bacina de confitura, estimada en quantitat de sinch lliures y vuyt
sous, y als demés officials qui eren necessaris en
los dits actes de inseculacions per dita porció de
confitura, a més y a menys; las quals quantitats
per ditas porcions de menjars y confituras, segons lo dit repartiment antich, consta en la present querela de nombre 41, que los dits deputats
y oÿdors del trienni pròxim passat, en observansa de ditas dos deliberacions, han rebut y cobrat
de pecúnias del General y desliberat donar als
habilitadors, promovedors y officials del General y demés persones qui han entrevingut y són
necessàrias en dits actes // de insiculacions y a altres noves persones que ni consta, almenys de la
manera que deu constar, hajen entrevingut en
los dits actes de inseculacions fetas en lo dit
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trienni proppassat, ni menys que en altres inseculacions sien may estades admeses per los pradecessors de dits deputats y oÿdors. Y axí, ab la
dita introducció de noves personas en las ditas
porcions ordinàrias de menjars y confitura, dits
deputats y oÿdors del trienni pròxim passat, fent
cosa indeguda, han convertit las pecúnias públicas del General en utilitat y profit de persones
privades en dany del General y contra la bona
administració de sos càrrechs. Attès semblantment consta en la dita querela de nombre 41
que los dits deputats y oÿdors, a més de las ditas
quantitats per ells gastades per ditas porcions de
menjars y confitura, han desliberat se pagassen
de ditas pecúnias del General en las ocasions de
las dos inseculacions fetas en los anys 1624 y
1625, axí a ells matexos com també als habilitadors, promovedors y a tots los officials de las casas de la Deputació, General y Bolla y a moltíssims officials mecànichs y a altres encara que no
fossen necessaris, ni haguessen de entrevenir, ni
entrevinguessen, molt excessivas quantitats de
diners per las parts y porcions a quiscú d’ells respectivament tocants, per rahó dels pretesos treballs per ells presos y supportats, que vulgarment se diu augment, plus y sobreplus, perquè
consta que als nou habilitadors y al promovedor
de la inseculació feta a 15 de maig de l’any 1624,
ultra de vint lliures y vuyt sous de cada hu dels
dits, per las porcions de menjar y confitura, deliberaren dits deputats y oÿdors y feren pagar-los
sinquanta lliures a quiscú per augment, plus o
sobreplus, y en la inseculació feta als 15 de maig
de 1625, ademés de ditas porcions ordinàrias de
vint lliures y vuyt sous de menjars y confitura,
deliberaren y feren pagar als nou habilitadors y
promovedor de dita inseculació vuytanta lliures
a cada hu per augment, plus o sobreplus; las
quals // quantitats de augment, plusos o sobreplusos de las ditas inseculacions de dits dos anys
1624 y 1625 de dits habilitadors y promovedor
prenan summa de mil tres-centas lliures; y los
dits deputats y oÿdors, ultra de 36 lliures, 6 sous,
de las porcions ordinàrias de menjars y confitura
de cada hu, se deliberaren y prengueren per a
ells, ço és, en la dita inseculació de 1624 cent
lliures per cada hu per augment, plus o sobreplus y en la dita inseculació del any 1625, també
ultra de las ditas trenta-sis lliures y sis sous de las
porcions de menjars y confitura, se desliberaren
y prengueren per quiscú cent sexanta lliures per
augment, plus o sobreplus, las quals quantitats,
entre tots los dits deputats y oÿdors per las ditas
dos inseculacions de dits dos anys 1624 y 1625
de augment, plusos, sobreplusos, prenan suma
de mil sinch-centas sexanta lliures. Y també consta que dits deputats y oÿdors en las ditas dos inseculacions al sacristà y canonge Pere Pla y al
doctor misser Joan Pere Fontanella, assessors
ordinaris del General en dit trienni passat, al

doctor misser Jaume Martí, aleshoras advocat
fiscal, y al doctor misser Francesch Gamis, qui
servia per absència de dit Martí a Anthoni Thió,
a Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los
comptes, a Agustí de Llana, racional, a Joan
Baptista Cassador, exactor, al canonge Sebestià
Saleta, deffenedor, al doctor misser Antoni Acasi de Ripoll, aleshoras drassaner, ademés de las
vint-y-dos lliures, catorse sous y sis, de las porcions ordinàrias de cada hu de menjars y confitura per las ditas inseculacions de dits dos anys,
deliberaren y feren pagar als sobredits per augments, plusos y sobreplusos, ço és, en la de dit
any 1624 a cada hu sinquanta lliures y en la inseculació del dit segon any 1625, exceptats dit
misser Gamis y Jaume Orriols, qui aleshores no
foren subrogats, y exceptat lo dit canonge Sebestià Saleta, que ja no era defenedor, y dit misser Antoni Acasi de Ripoll, qui aleshoras no era
drassaner, deliberaren y feren pagar los dits deputats y oÿdors, ademés de las ditas vint-y-dos
lliures, catorse sous y sis, de las porcions ordinàrias de menjars y confitura, a tots // los demés
sobredits officials y a don Jayme de Lordat, aleshores defenedor, y a Rafel Vives, aleshores drassaner, ço és, a cada hu vuytanta lliures per augment, plus y sobreplus; las quals quantitats
juntas de augments, plusos y sobreplusos de ditas dos inseculacions de dits anys 1624 y 1625
de dits officials prenan summa de mil dos-centas
setanta lliures. Consta axí mateix que dits deputats y oÿdors en las ditas dos inseculacions, primera y segona de son trienni, a don Galceran de
Paguera, tenint lo offici de ploms, a Barthomeu
Sala, s ýndich, a Pere Mas, procurador del General, y a Antoni Magarola, qui servia per malaltia
de dit Mas, a Nicasi Castellar, Ramon Bas y a
Gismundo Boffill, ajudants d’escrivà major, a
Melchior Pagès, ajudant del regent los comptes,
y a Francesch Vernet, ajudant comú del regent
los comptes y racional, a Rafel Rubí, Lluís Pozo
y Sebestià Vilella, ajudants del racional, a Baldiri
Miquel Sovies y a Pau Beuló, scrivents ordinaris
de escrivà major, a Francesch de Sorribes, aleshores sobrecullidor, a misser Joseph Fontanella,
altre sobrecullidor, al doctor Joan Spi, receptor
dels salaris dels doctors de la Real Audiència, y a
Luís Amill, credenser dels dits salaris, a Grabriel
Onofre Rossell, receptor de las averias, a Rafel
Ferrandis, correu, a Gabriel Soler, andador de la
confraria de Sant Jordi, a Francesch Besturs y a
Montserrat Albià, qui aleshores servia per malaltia de dit Besturs, a Damià Calp, altre porter, a
Francesch Colberó, notari, scrivent del scrivà
major, ademés de la quantitat de deu lliures y set
sous de las porcions de menjar y confitura, deliberaren y feren pagar a cada hu de aquells, ço és,
per la inseculació del any 1624 per augment,
plus o sobreplus, trenta lliures y en la del any
1625, també, ultra de las ditas porcions ordinà1495

rias de deu lliures y set sous per menjars y confitura, // deliberaren y feren pagar a tots los sobredits y a misser Pere Segura, qui servia de sobrecullidor de ponent, y a Hierònym Galí, scrivent
ordinari del scrivà major, exceptat dit Francesch
de Sorribes, qui en dita segona inseculació no
ere sobrecullidor, y dits Antoni Magarola, Pere
Carbonell y Montserrat Albià, qui no eren subrogats, ço és, a cada hu de aquells quorantavuyt lliures per rahó de augment, plus o sobreplus; les quals quantitats, per los dits dos anys
deliberades y fetas pagar als propdits officials per
augments, plusos y sobreplusos, prenan suma de
dos mil vuytanta-vuyt lliures. Y axí mateix consta que dits deputats y oÿdors en las ditas dos inseculacions dels anys 1624 y 1625, a Francesch
Sorell, receptor, a Hierònym Gàver, regint lo
manifest, a Joan Juliol, albaraner, a Onofre Coromines, credencer dels draps, a Steve Llossas,
credenser de las sedas, a Christòphol Cabirol,
guarda ordinària y estimador, a Pere Ferrer,
guarda ordinària, a Andreu Vendrell, altra guarda, a Onofre Squer, altra guarda, a Miquel Salitges, altra guarda, tots officials de la Bolla, a Pere
Farell, receptor, a Francesch Corretger y Mestre, credenser, a Jaume Pi, albaraner, a Hierònym Oliver, guarda ordinària, a Pere Pau Marquet, altra guarda, a Francesch Figueres, altra
guarda, a Melchior Aguilera, altra guarda, a Gabriel Saltiri, altra guarda, tots officials del General, a Pere Masmitjà, guarda del portal del Mar, a
Bernat Grau, qui servia per malaltia de dit Masmitjà, a Miquel Rubí, guarda ordinària del portal de Sanct Antoni, a mossèn Pau Ferrer Caperó, guarda del portal del Àngel, a Pere Vidal,
guarda, a Jaume Riera, guarda del palau del rey,
a Pau Ferrer, mestre de cases, a Sebestià Claret,
fuster, a Miquel Manescal, llibrater, a Francesch
Alella, ventaller, a Andreu Tamarit, argenter, a
Francesch Guardiola, passamaner, a Ramon
Mas, veler, a Jaume Joan Arimon, candaler de
cera, a Pere Armengol, clavater, a Francesch
Morató, gerrer, a Pere Màrtir Moles, cotoner, a
Hierònym Margarit, stamper, a Pere Pau Vergès, guanter, a Pere Joan Florensa, olorer, a
Christòphol Cabirol, sparter, // a Valentí Plansó, panarer, a Rafel Torres, ferrer, a Pere Àngel,
pantiner qui dóna la pols d´escríurer, a Joan Nogués, assahonador, a Joan Oliver, manyà, a
Hierònym Papiol, matalafer, a Matheu Déu,
músich, a Guillem Casses, hortolà, a Hiacinto
Vicens, scultor, a Onoffre Carantella, vidrier, a
Francesch Carmini, courer, a Joseph Déu, candaler de ceu, a Miquel Bous, pintor de vidrieras,
a Sebestià Adam, caldarer, a Pere Oliver, guadamaciler, a Pere Pagès, llantaner y sortidorer, aa
... Tb ... Ferran, capser, a Pere Mercader, boter, a
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Miquel Hospital, torner, a Jaume Chistià, buydador, a Jaume Baró, daguer, a Bernadí Massana, daurador, a Jaume Guerra, tapicer, a Damià
Térmens, brodador, a Francesch Martí, calsater,
a Antoni Puig, sabater, a Simon Amat, guarnicioner, a Pere Pau Rol, batifuller, a Gaspar Altissén, pintor, a Aloy Planas, botiguer de telas, a
Hierònym Argajeres, llanser, a Joan Lansanó,
armer, a Miquel Arnet, cap-mestre dels píphanos y atambors, a Joan Sever Verdaguer, corredor y trompeta, a Joan Gaspar Pau, altre corredor, a Anthoni Sabater, altre corredor, a Llu ýs
Castanera, rajoler de rajola valenciana, a Rafel
Bergonyó, refrescador, a Hiacinto Barthomeu,
qui pinta las atxas y ciris, a Onofre Tord, corredor de orella, a Macià Monsarró, baxador, a
Onofre Güell, qui aportave les quinzenades, a
Hyacinto Moyàs, qui tancava y obria las portes
del concistori, a Hierònym Galí, scrivent de la
scrivania major, a Rafel Serra, scrivent en la
instància de las àpochas, a Hiacynto Malagarriga, scrivent en la instància dels registres, a Arnau
de Orlau, notari, a Francesch Móra, que·s porter, a Francesch Agustí, porter, a Jaume Morell,
porter, a Joan Pedrós, porter, a Joan Busquets,
porter, a Melchior Subirats, porter, a Joan Faura, porter, a Francesch Vilar, porter, a Joan Pinós, porter, a Jaume Gentil, porter, a Pau // Cases, porter, a Miquel Arbonés, porter, a Bernat
Ferrer, a Llu ýs Mandoça, a Montserrat Gallart,
porter, a Francesch Domènech, a Barthomeu de
la Pau, a Anthoni Torner, deliberaren y feren pagar a tots los sobredits per augment, plus y sobreplus de la dita insiculació, a cada hu, sis lliures.
Y axí mateix per la inseculació feta en lo maig del
any 1625, per ditas porcions de augment, plus o
sobreplus, als matexos Hierònym de Gàver, Steve Llosses, Christòphol Cabirol, Pere Farell,
Francesch Corretger y Mestre, a Vicens Magarola, qui succehí al dit Sorell en lo offici de receptor
de la Bolla, quaranta-vuyt lliures a quiscú. E més,
als matexos Segrera, Juliol, Coromines, Pere Farrer, Andreu Vendrell, Onofre Squer, Miquel
Salitges, Jaume Pi, Hierònym Oliver, Pere Pau
Marquet, Melchior Aguilera, Miquel Figueres,
Miquel Rubí, Pau Ferrer Caperó y Pere Vidal,
quinze lliures a quiscú per ditas porcions de augment, plus o sobreplus. E també als matexos Jaume Riera, Pau Ferrer, Jaume Carbonell, Pere
Pau Ferrer, Sebestià Claret, Miquel Menescal,
Joseph Alella, Andreu Tamarit, Francesch Guardiola, Ramon Mas, Jaume Texidor, Pere Màrtir
Merlas, Hierònim Margarit, Pere Pau Verges,
Pere Joan Florença, Cristòphol Cabirol, Valentí
Plansó, Rafel Torres, Pau Àngel, Joan Nogués,
Joan Oliver, Hierònym Papiol, Matheu Déu,
Guillem Cases, Hiacynt Vicens, Onofre Carantella, Miquel Carmini, Joseph Déu, Miquel
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Bosch, Sebestià Adam, Pere Oliver, Pere Pagàs,
Hierònym Farran, Pere Mercader, Miquel Hospital, Jaume Christià, Joan Baró, Bernardí Massana, Jaume Guerra, Damià Térmens, Francesch
Marlí, Anthoni Llanussa, Pere Pau Roll, Simon
Amat, Gaspar Altissén, Aloy Planes, Hierònym
Argajares, Joan Lansanó, Miquel Arnet, Joan Sever Verdaguer, Joan Pau, Anthoni Sabater, Luís
// Castanera, Rafel Borgonyó, Hyacinto Barthomeu, Macià Monsarró, Pau Cerdà, Joan Torrellas, Joan Ventura Curús, Rafel Serra, Anthoni
Moliner, Arnau de Orlau, Francesch Moragues,
Francesch Agustí, Joan Pedrós, Jaume Morell,
Joan Pichàs, Jaume Gentil, Miquel Arbonés,
Joan Busquets, Bernat Ferrer, Joan Faura, Melchior Subirats, Montserrat Gallart, Joan Martí,
Barthomeu de la Pau, Francesch Domènech,
Llu ýs Mandosa, Antoni Torner y a Francesch
Corts, deu lliures a quiscú per ditas porcions de
augment, plus y sobreplus; y a Gabriel Soler, qui
servia per malaltia de Pere Ferrer, a Francesch
Martí y a Damià Caldes, quinse lliures a quiscú
per ditas porcions; a Melchior Pagès, menor, a
Bernat Negra, Francesch Corts, Montserrat Albià, Jaume Ferrer y Orriols, Joan Ribas, Francesch Corder y a Francesch Ferrer, deu lliures a
quiscú per ditas porcions de augment, plus o sobreplus. Totas las quals quantitats de dits augments, plus o sobreplus de dita primera y segona
inseculació prenan suma de dos mil cent vint-ysis lliures.
Consta, axí mateix, en la dita querela de nombre 41, que dits deputats y oÿdors del trienni
passat, dissentint tant solament Francesch Pla y
de Cadell per lo stament militar, deliberaren pagar, per la inseculació feta en lo any pròxim passat de 1626, a vuyt habilitadors y promovedor
per lo dit augment, plus o sobreplus, la quantitat de quorante lliures a quiscú dels dits, ademés
de vint lliures, vuyt sous per las porcions ordinàrias de menjars y confituras per cada hu de dits
habilitadors y promovedor. Totas las quals
quantitats, per dits motius de plus y sobreplus
deliberades y fetas pagar, axí als habilitadors y
promovedors com als dits deputats y oÿdors y
demés officials y altres persones que dalt se ha
fet designació en ditas tres inseculacions, fan la
suma de vuyt mília set-centas y quatre lliures.
Attès, axí mateix, consta en la dita querela que
totas las sobreditas quantitats ab tot effecte són
estades // distribuÿdes y pagades axí a dits deputats y oÿdors, habilitadors, promovedors, assessors, advocat fiscal, com a tots los demés officials y altres personas desobre anomenades, y
axí bé, tant per ésser molt excessivas las sobreditas quantitats per dits deputats y oÿdors del
trienni proppassat gastades de ditas pecúnias
comunes del dit General, en las ditas ocasions
de inseculacions, com encara per haver-se desli-

berat que ditas quantitats fossen distribuÿdes
per los dits motius de treballs presos en ditas inseculacions, no sols entre ells matexos, habilitadors, promovedors, assessors, advocat fiscal y
altres officials que entrevingueren y eran necessaris en los dits actes de insiculacions, però encara entre los dits officials de las casas de la Bolla
y General, y officials mecànichs y altres dalt anomenats que no són necessaris, ni han acostumat
dea entrevenir en dits actes de inseculacions, de
hont resulta que en ditas cosas han dexat de tenir la bona administració que tenien obligació
en dits sos càrrechs y officis, majorment havent
constat dels mèrits de dita querela que dits deputats y oÿdors han rebut de las ditas pecúnias
del General porcions dobles de las que deliberaren donar a dits habilitadors y promovedors,
per lo dit augment, plus o sobreplus, appropiant per a si las ditas pecúnias públicas en casos
no permesos de dret. Y encara que sie pretès y
deduhit, per part dels dits deputats y oÿdors en
sa deffensa y excusa, que foren forsats y violentats per los habilitadors de ditas inseculacions
en donar-los dits plusos y sobreplusos, no volent altrament passsar avant en las habilitacions,
lo que també resulta de las deposicions de alguns testimonis per los matexos deputats y oÿdors ministrats en sa deffensa. Emperò, attès
que de ditas cosas resulta confessió y prova que
dits deputats y oÿdors feyan contradicció als dits
habilitadors en raó de dits plusos y sobreplusos,
y per consegüent tenian y reputaven aquells per
injustos e indeguts, y axí encara que dits deputats y oÿdors, a effecte de què dits habilitadors
passassen avant en la habilitació, los haguessin
desliberat pagar dits plusos o sobreplusos, emperò no consta los hajen // presentat scripturas
ab las degudas protestacions, ni dita forsa y
violència era sufficient per a scusar-los, majorment en respecte de las quantitats dobles de
plusos y sobreplusos que dits deputats y oÿdors
se deliberaren y prengueren per a si, y de las que
deliberaren y feren pagar a tots los officials y altres personas sobre mencionades, ultra de las
porcions ordinàrias de menjars y confitura de las
quals se devian acontentar. Attès axí mateix, encara que per part de dits deputats y oÿdors, en
llur deffensa, se haja al·legat que la consuetut de
haver rebut sos predecessors y desliberat donar
y pagar als habilitadors, promovedors, assessors,
advocat fiscal y altres officials de la casa de la
Deputació y General las ditas pecúnias de
aquell, per dits augments de traballs en ocasions
de inseculacions presos, hauria fet lícit, lo que,
faltant dita consuetut, fóra estat ilícit y reprovat.
Emperò tant per no constar legítimament de la
dita consuetut, assuetut o costum, ni de alguns
actes que pugan de dret induhir aquella, com

també perquè en via de dret la consuetut encara
que pogués scusar de dol y culpa no emperò
scusa de la restitució de la cosa indèbitament rebuda, assenyaladament en los officials que tenen administració de pecúnias públicas com són
los deputats y oÿdors del General. Y axí no.ls
pot scusar a dits deputats y oÿdors del trienni
proppassat de la restitució de dits injusts y excessius gastos fets en ditas ocasions de inseculasions. Axí, en respecte de las quantitats, com en
respecte de las personas en número excessivas y
supèrfluas en los actes de las inseculacions, y
molt manco de las quantitats que dits deputats
y oÿdors reveren indèbitament per dits plus // y
sobreplus, lo cupletant-se ab jactura y dany del
patrimoni de la Generalitat a dits deputats y oÿdors acomanat, y per consegüent consta de la
intenció de dit procurador fiscal. Per ço y altrament, los mèrits de ditas querelas attessos, sentenciam, pronunciam y declaram haver dits deputats y oÿdors del trienni pròxim passat
gastades las ditas quantitats, que juntas prenan
suma de vuyt mil set-centas quatre lliures, contra disposició de capítols de Cort, y en cas no
permès, y als dits deputats y oÿdors del dit trienni condemnam, ço és, a quiscú de dits deputats
y oÿdors en haver de restituyr al General doscentas sexanta lliures que rebé quiscú d’ells de
pecúnias de la dita Generalitat per las sobreditas
parts y porcions de plus y sobreplus en las inseculacions de dits anys 1624 y 1625, conforme
dalt se ha dit. Y juntament per haver dits officials mecànichs dalt mencionats rebudas indegudament las ditas quantitats de pecúnias públicas y fiscals de la Generalitat, per dits motius
de plus y sobreplus, sentenciam, pronunciam y
declaram ésser debitors dits officials mecànichs,
cada hu en las quantitats per ells rebudes respective desobre designades, y per consegüent
haver de ésser manat, com ab la present manam,
al regent lo offici de racional que·ls scrigue y
continue com a debitors en ditas quantitats en
lo llibre de Vàluas, dins vuyt dias aprés de la notificació de la present sentència, sots pena de
suspensió de un any de son offici y privació del
salari y emoluments de aquell per dita temps. Y
no-res-menys, manam al exactor del General
que, dins un any del dia seran estats dits officials
mecànichs descrits y continuats debitors en lo
llibre predit de Vàluas, haja de fer las degudas
diligèncias, instant per dits deputats y oÿdors
del trienni proppassat o per // qualsevol d’ells, o
no instat, per a exegir y cobrar ab tot effecte las
ditas quantitats degudas restituir a dit General
per dits officials mecànichs, sots la matexa pena
de suspensió de son offici y privació de salari y
emoluments de aquell per temps de un any,
conforme està dit del regent lo offici de racio-

a. de interlineat.

a. a continuació ratllat s.
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nal. Y en cas que dins lo dit temps de un any
no·s poguessen cobrar per deffecte de béns dels
dits officials mecànichs las ditas quantitats o
part de aquellas, sentenciam, pronunciam y declaram y als dits deputats y oÿdors del trienni
proppassat, en subsidi y per dit deffecte de béns,
condemnam en haver de restituir al General,
passat dit termini de un any, per iguals parts y
porcions, las quantitats que ab tot effecte no se
haurà pogut cobrar dels dits officials mecànichs.
Y no-res-menys, sentenciam, pronunciam y declaram debitors de dit General als dits assessors
y advocat fiscal del trienni proppassat y als demés officials de la casa de la Deputació y del General dalt nomenats, en las quantitats que indegudament reberen en las ditas inseculacions de
dits anys de 1624 y 1625 per plus y sobreplus, y
a dits Vicens Magarola, Hierònym de Gàver,
Pere Farell, Christòphol Cabirol, Francesch
Corretger y Mestre y Steve Lloses, officials del
General y Bolla, los quals per dits deputats y oÿdors del trienni pròxim passat són estats ajustatsa en lo dit trienni en las porcions ordinàries
de menjars y confitura de ditas inseculacions y
han rebut aquellas ultra las del plus y sobreplus;
los declaram també debitors de ditas quantitats
que reberan per ditas porcions de menjars y
confitura, manant a dit racional que dins vuyt
dias aprés de la notifficació de la present sentència a tots los sobredits officials de la casa de la
Deputació, General y Bolla, los assente y descrigue debitors en lo llibre de Vàluas, exhortant y
encarregant als senyors deputats y oÿdors del
corrent trienni cobren de dits assessors, advocat
fiscal del trienni pròxim passat y // demés officials desobre anomenats lo que cada hu constarà haver rebut per dites porcions de plus y sobreplus, y de dits officials de la Bolla y General
que foren ajustats y admesos en las ditas porcions de menjars y confitura, lo trienni proppassat, las quantitats que constarà han rebut per ditas porcions, ultra del que reberen per dit plus o
sobreplus, segons los repartiments de ditas
quantitats dels sobre anomenats, retenint-se de
las terças de aquells certa quantitat de cada terça
de son salari, ab què se hajan cobrat intregament las quantitats que cada hu haurà rebudes,
dins de un any comptador del dia de la notifficació de la present sentència als senyors deputats y oÿdors del corrent trienni fahedora, attès
que han rebut en dit cas no permès y contra disposició de capítols de Cort. Yb dels demés que
alashoras eran officials del General y casa de la
Deputació y de present no·n són, ço és, lo dit
canonge y sacristà Pere Pla, lo doctor misser
Jaume Martí, misser Francesch Gamis, menor, y
altres que eran officials y ara no·n són, manam al
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
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dit exactor del General cobre dins lo dit any las
quantitats per ells rebudas desobre designades,
sots las matexas penas dalt expressades per als
dits racional y regent los comptes y exactor. Y
axí mateix manam al dit racional que en lo dit
llibre de Vàluas continue y descrigue debitors
del dit General als sobredits habilitadors y promovedor de las inseculacions fetas en lo dit
trienni proppassat, en las quantitats desobre
mencionades que respectivament reberen per
porcions de plusos y sobreplus, los noms dels
quals se trobaran continuats en los llibres o dietaris de ditas inseculacions sots las matexas ja
penas imposades al dit racional y exactor y regent los comptes. Y per obviar als grans y intollerables abusos y excessos que en las inseculacions y habilitacions passadas se són fets y en lo
trienni passat són estats augmentats, en exegir y
cobrar y fer pagar per porcions de menjars y
confitura, y ab motius de plus y sobreplus,
molts grans y excessivas quantitats, axí als habilitadors, promovedors, com als matexos deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal y altres officials que no són creats per ca- // pítols de
Cort, prenent ab assò ocasió de differir-se més
del just y necessari temps per a fer-se lo acte de
la inseculació en notable dany de la Generalitat,
y ocasió de què·s suscitan diversos debats y contencions y prevenir que en lo sdevenidor no·s
pugan fer semblants excessos y desordes. Per ço
y altrament, exhortam a dits senyors deputats y
oÿdors, qui vuy són y per temps seran, que en
totas y qualsevol inseculacions y habilitacions
fahedoras en la casa de la Deputació no deliberen pagar quantitats algunas per plus o sobreplus ab motiu de treballs, ni altrament, sinó tant
solament las porcions ordinàrias y acostumades
pagar de menjars y confitura a las personas següents y no a altres, és a ssaber, a deputats y oÿdors, habilitadors, promovedor, assessors, advocat fiscal, scrivà major, racional, regent los
comptes, exactor, síndich, procurador del General, tres ajudants del scrivà major, tres ajudants del racional, dos ajudants del regent los
comptes, tres scrivents ordinaris de scrivà major, racional y regent los comptes, receptor y
credencer dels salaris dels doctors de la Real Audiència, tres porters o vergués de la casa de la
Deputació, andador de la confraria de Sant Jordi, mestre de cases y fuster, manant al dit scrivà
major no toque las deliberacions que en contrari se fessen en ditas inseculacions y al regent los
comptes que no pague a nengú dels sobredits,
ni a altres, quantitats algunas de diners per rahó
de ditas inseculacions y habilitacions, sinó per
las ditas porcions de menjars y confitura, segons
lo dit repartiment antich, y a les persones pròximament nomenades, y no altres, y al racional
que no puga passar en compte las quantitats
que en contrari se deliberassen, sots pena per als

dits scrivà major, racional y regent los // comptes de suspensió de sos officis, respective, per
temps de un any y privació de llurs salaris y
emoluments per lo dit temps de un any. Y que
la present sentència sie notifficada no sols a dits
senyors deputats y oÿdors del trienni corrent,
però encara als dits scrivà major, racional, regent los comptes y exactor, en quant a quiscú
de dits officials, respectivament, toca.
Quant a la querela de nombre 61, etcètera.
Don Joan de Paguera. Misser Francesch Soler.
Joseph Jover. Lo canonge Joseph Serralta. Lo
canonge Pau Claris. Lo canonge Onofre Coromina. Lo doctor misser Christòphol Fumàs y
Desplà. Miquel Espano. Lo doctor Vicent Hortolà.
Vidit Montaner, visite assessor. Claris, fisci visite
advocatus.
La present sentència e o declaració és estada
promulgada y proferida per los dits molt il·lustres senyors Joseph Serralta, Onofre Coromina,
don Joan de Paguera, misser Francesc Soler, Joseph Jover, misser Chritòphol Fumàs y Desplà,
Miquel Spano y misser Vicent Hortolà, visitadors del General de Cathalunya, ensemps ab lo
dit senyor canonge Pau Claris, absent del present acte, assentats a modo de jutges, rectament
judicants en la sala dita dels reys de las casas de
la Deputació del dit General de Cathalunya, y
de manament de dits senyors visitadors legida y
publicada per mi, Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona y scrivà major de dita visita, a
vint-y-un dies del mes de abril any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil siscents vint-y-set, instant y requerint la publicació
de dita sentència lo magnífich mossèn Antoni
Càrcer, ciutedà honrat de Barcelona, procurador fiscal de dita visita. Presents per testimonis
los molt reverent // y nobles Francesch Vilana,
donzell, clergue, don Garau de Paguera, don
Pedro de Lupià, don Bernardino de Marimon y
don Phelip Vilana y altres moltes personas en
multitut copiosa.
Quaequidem sentencia seu declaracio fuit intimata et notificata magnifico Bernardo Sala,
utriusque juris doctoris, nomine suo proprio et ut
procuratori Joannis de Collferrer, relicta intima
domi sua in manibus cuiusdam famuli nomine
Bernardi dicto die per Jacobum Camps, regium
ac presentis visite portarium, sic referentem.
Item, archidiacono Joanni Paulo Rifos, procuratori Onofrii Compter, relicta intima domi sue in
manibus Baudilii, eius famuli, dicto die per dictum Camps, sic referentem.
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Item, Petro Fuster, civi honorato Barcinone, relicta intima domi sue in manibus Joannis, eius
famuli, dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, Francisco Pla y de Cadell, domicello, relicta intima domi sue in manibus Marie, famule
sue, dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, canonico Damiano Tarabau, procuratori
reverendissimi domini Elnensis episcopi, relicta
intima domi sue in manibus cuiusdam famule
dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, Baudilio Michaeli Sovies, relicta intima
domi sue in manibus eius uxoris dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, Raphaeli Vives, bibliopola, personaliter
dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, Anthonio Thió, personaliter dicto die per
Gispertum // Moracuch, regium ac presentis visite
portarium, sic referentem.
Item, Michaeli Rubi, relicta intima domi sue in
manibus eius uxoris dicto die per dictum Camps,
sic referentem.
Item, Raphaeli Rubi, relicta intima domi sue in
manibus Marie Angele, famule sue, dicto die per
dictum Camps, sic referentem.
Item, Salvio Umbert, utriusque juris doctoris, affixa intima ad valvas domus visite dicto die per
dictum Camps, sic referentem.
Item, Jacobo Marti, utriusque juris doctoris, personaliter dicto die per dictum Camps, sic referentem.
Item, Jacobo Marti, Villefrancha Penitensis, in
valvas domus visite dicto die per dictum Camps,
sic referentem.
Die 11 may 1627. Visa suplicacione oblata per
fisci procuratorem presentis visite 2 currentis,
qua in effectu supplicavit decretum executionis
fieri sentenciarum latarum et publicatarum 21
aprilis proxime lapsi, contra reverendissimum
domnum Petrum a Magarola, episcopum Elnensis, nunc vero electum episcopum Vicensis, Franciscum Pla et de Cadell et Petrum Fuster, deputatos Generalis Cathalonie, Onophrium Compter,
canonicum sancte ecclesie Elnensis, Joannem de
Collferrer et Bernardum Sala, auditores computorum eiusdem Generalis pro triennio proxime
dimisso et alios, respective, et in favorem eiusdem
fisci procuratoris juxta illarum seriem et thenorem. Visis dictis sentenciis, et signanter. Visa sen-
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tencie dicto die 21 aprilis lata super querelis numero 41 et 165. Visa suplicacione oblata per Hieronymum Amigo, causidicum, uti procuratorem
Hieronymi de Gaver, Stephani Lloses et Petri Farell, die 7 currentis mensis, // et in ea contentis
una cum potestate comparentis. Visa alia suplicacione oblata per dictos deputatos et auditores
computorum 8 eiusdem mensis may et in ea narratis. Visa alia suplicacione oblata per Stephanum Gilabertum Bruniquer, notarium publicum Barcinone ac syndicum presentis civitatis,
dicto die 8 currentis. Visa alia suplicacione oblata per Michaelem Menescal, bibliopolam, civem
Barcinone, 9 eiusdem et contentis in illa. Visa
alia suplicacione oblata per dictum fisci procuratorem die 11 eiusdem. Visis videndis meritis processus et aliis visitatores Generalis Cathalonie
provident quoda fiat execucio dicte sentencie late
super querelis predictis numeris 41 et 165, juxta
illius seriem et thenorem, juris ordine in exequendo servato non obstantibus in contrarium deductis et oppositis per dictos olim deputatos, auditores
computorum et alios. Hoc proviso et intellecto
quod in porcionibus ordinariis dictis «de menjars» personis de quibus fit mencio in dicta sentencia prestandis ad datur inter illas bibliopola
domus Deputacionis, que solitus est, ministerium
aliquod et operam prestare in actibus inseculacionum. Et quod super pretensione dicti fisci procuratoris deducta cum dicta suplicacione per eum
oblata concurrentis quatenus suplicat declarari
causis et racionibus in ea contentis dictos deputatos et auditores computorum, trienni proxime
lapsi, condemnandos fore et esse ad restitucionem
omnium quantitatum quas deliberarunt sibi et
aliis solvere, nomine et pretextu de plus et sobreplus in actibus insiculacionum in dicto triennio
factarum, necnon in penis legalibus, prout jam
peti erat dictus fisci procurator cum suplicacionibus per eum oblatis in dictis querelis numero 41 et
165, quia ut asserit in dicta sentencia quo ad dictum caput fuit casus omissus cum jus non fuerit
dictum nec fuerint absoluti dicti olim deputati et
auditores nec impositum dicto fisci // procuratori
silencium, prout et quemadmodum in dicta supplicacione latius continetur, ad quam fit relacio
majorem deliberacionem sibi reservant in qua de
predicta pretencione habebitur ea relacio qualis
de jure erit habenda et quod fiant littere, provisiones et alie commisiones opportune juxta styllum, et intimatur.
Don Joan de Paguera. Misser Francesch Soler.
Joseph Jover. Lo canonge Joseph Serralta. Lo
canonge Pau Claris. Lo doctor Onofre Coromina, canonge. Lo doctor misser Christòphol Fumàs y Desplà. Miquel Espano. Lo doctor Vicent Hortolà.
a. a continuació una paraula ratllada.
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Que fuerunt intimata et notificata canonico
Damiano Tarabau, procuratori reverendissimi
Elnensis episcopi, personaliter dicto per Jacobum
Camps, regium ac presentis visite portarium, sic
referentem.
Item, Francisco Pla y de Cadell, domicello, relicta intima domi sue in manibus Marie, eius famule, dicto die per dictum Camps, sic refferentem.
Item, Petro Fuster, relicta intima domi sue in
manibus eius fratris, decretorum doctoris, per
dictum Camps, sic refferentem.
Item, archidiacono Joanni Paulo Riffos, procuratori canonici Onofrii Comter, relicta intima
domi sua in manibus Francisci, eius famuli, dicto die per dictum Camps, sic refferentem.
Item, Bernardo Sala, utriusque juris doctoris,
nomine suo proprio et ut procuratori Joannis de
Collferrer, relicta intima domi sue in manibus
Bernardi, eius famuli, dicto die // per dictum
Camps, sic refferentem.
Item, Stephano Gilaberto Bruniquer, notario publico et syndico civitatis Barcinone, relicta intima
domi sue in manibus de mado Lloberes, famule
sue, dicto die per dictum Camps, sic refferentem.
Item, Hieronymo Amigo, procuratori Hieronymi
de Gavet, Stephani Lloses et Petri Farell, personaliter dicto die per dictum Camps, sic refferentem.
Ita approbo ego, notarius et scriba infrascriptus,
manu propria.
De premissis in his precedentibus duodecimi papyri foliis, presenti recepto manu aliena scriptis, extractis ab originali processu visite Generalis Cathalonie, incepte anno MDCXXVI, fidem facio ego,
Antonius Joannes Fita, auctoritate regia notarius publicus Barcinone et dicte visite scriba major, hic me subscribens die XI decembris MDCXXVII.
Die sabbati, decima quinta mensis may anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo.
En aquest dia lo magnífich mossèn Antoni Càrcer, procurador fiscal, y Hyacinto Pareja, ajudant // de scrivà major de la visita del General,
per orde y manament dels senyors visitadors,
notificaren als senyors deputats del General de
Cathalunya, trobats en consistori, las sentèncias
proferidas per dits senyors visitadors a vint-y-hu
de abril proppassat sobre las querelas nombre
21, 41 y 165, y lo decret de exequució fet en la

sentència proferida sobreditas querelas nombre
41 y 165, fet a onze del corrent, y lo decret de
exequució de dita querela nombre 21 fet a dotze del corrent, còpias de las quals sentèncias y
decret de exequució donaren y lliuraren a dits
senyors deputats, a fi y effecte de què sas senyorias tinguessen plena notícia de las ditas sentèncias y decret de exequució y del contengut en
aquellas, y las posassen a deguda exequució.
Presents per testimonis a las demuntditas cosas
Anthoni Thió, scrivà major del General de Cathalunya, y Narcís Hierònym Lladó, scrivent,
segons que axí dits Càrcer y Pareja ho han referit en concistori de dits senyors visitadors en
presència de mi, Antoni Joan Fita, scrivà major
de la visita.
De premissis aliena manu scriptis extractis a registro dicte visite, fidem facio ego, dictus Fita, notarius et scriba, hic me subscribens.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y
de la gloriosa y húmil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats.
A.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la santa
isglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la santa isglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromina, canonge de dita sancta isglésia de
Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan de
Peguera, Francesch Soler, doctor en drets, Joseph Jover, donzell, en Barcelona populat, per
lo stament militar; Christòphol Fumàs y Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutadà
honrat de Barcelona, y Vicent Hortolà, doctor
en drets, ciutadans de Barcelona, per lo stament
real; visitadors del General del present principat
de Cathalunya, extrets a sort per los molt il·lustres senyors deputats de dit General a 3 y a 17
de agost proppassat, ab lo modo y forma que
disposa lo capítol 1 del nou redrés fet en les
Corts Generals celebrades en Barcelona en lo
any 1599. Vistas las quereles o enquestas davant
nosaltres y en nostre consistori a instància del
procurador fiscal de dita visita fetas, etcètera.
Vistas las defensas per dits querelats donades,
etcètera. Los sagrats quatre sants Evangelis de
Nostre Senyor Déu, devant nosaltres posats y
ab tota reverència mirats, tenint sols a Déu, a la
veritat y justícia devant nostres ulls per a què
conforme la sua divina voluntat lo nostre judici
rectament procehida, sentenciam, pronunciam
y declaram en y ab la forma següent://
a. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.

1501

Primerament, quant a la querela de nombre 4
contra Onofre Coromines, mercader, credencer
dels draps de la Bolla de la present ciutat, a
instància del procurador fiscal de la visita feta per
haver manllevat diners y comprat a fiar de botigues de tall, seda y de altres persones que han de
contrectar ab dit Coromines, per rahó de son offici, lo que le era prohebit ab sentèncias de visita
proferidas a XII de juny 1618 y a 15 de juny 1621,
sobre la querela de nombre 19, sots las penas en
ditas sentèncias imposades, com més llargament
en la querela se conté. Attès encara que conste
que ab ditas sentèncias de visita fonch declarat y
manat al dit Coromines que a pena de privació
de son offici no pogués manllevar diners, ni altrament pèndrer mercaderies a fiar de las personas
las quals per rahó de son offici han y deuen tractar y contractar ab ell, y axí mateix conste dels
mèrits de dita querela que lo dit Coromines, en
lo discurs del trienni proppassat, haver pres a fiar
mercaderies de algunes persones havian de contrectar ab ell per rahó de son offici, emperò per
quant consta que las mercaderies de algunas per
ell pressas a fiar de dites personas eren de molt
pocha valor, y no consta que dit Coromines haje
fet cohetxo algú, ni barateria, per rahó de dit son
offici, ab les dites persones de qui prengué ditas
mercaderias a fiar; y attès que la prohibició feta al
dit Coromines ab ditas sentèncias és contra la libertat natural, puix no se li done temps competent per a poder pagar las quantitàs o valor de las
robas que pren a fiar, denegant-li lo que naturalment és permès a tots de poder comprar a fiar.
Per ço y altrament, los mèrits de dita querela attesos, sentenciam, pronunciam y decla- // ram y
al dit Coromines absolem de la present querela y
a dit procurador fiscal sobre de aquella silenci
perpètuo imposam. Atès emperò y declarat que,
sempre y quant lo dit Coromines comprarà a fiar
robes o altres qualsevol mercaderies o manlleverà diners de dits botiguers de tall, parayres, caputxers y altres que han y deuen contractar ab dit
Corominas, per rahó de dit son offici de credencer, y dins lo termini de un mes comptador del
dia que manlleva o compra a fiar, no havent pagat o restituït a las ditas personas las quantitats
los deurà, de la qual paga haje de constar ab àpoca de rebuda en presència de notari y testimonis,
o per partida de taula y de banch. Y no altrament,
encontinent, passat dit termini de un mes, sinó
haurà pagada la quantitat en la forma sobredita,
ab la present lo suspenem del exercici, salari y demés emoluments del dit offisi per temps de tres
anys, y volem que la present sentència si(a) notifficada als senyors deputats y oÿdors de comptes a
effecte que, constant-los haver dit Coromines
contrafet la present sentència, pugan, dits senyors deputats y oÿdors, sens altra declaració, fer
nominació de altre persona hàbil y idònea per
servir lo dit offici.

[ 1627 ]

[ 1627 ]

Quant a las querelas de nombre 57 y 159 ab las
quals lo procurador fiscal de la present visita se
quexa del doctor misser Joan Maranges, assessor de la Deputació local de la col·lecta de Puigcerdà, perquè ha comessos alguns excessos y desordes en son offici, y perquè tenint lo dit offici
de assessor en lo mateix temps ha servit lo offici
de advocat fiscal patrimonial contra lo capítol
36 del nou redrés de 1599. Attès dels mèrits de
dita querela <no consta de la // querela>, no
consta de la intenció del procurador fiscal de la
manera que constar deu. Per co y altrament,
sentenciam, pronunciam y declaram y al dit
procurador fiscal silenci perpètuo imposam sobre la present querela, manant emperò al dit
misser Maranges que de assí al devant, sots pena
de privació de son offici, no patrocine lo fisch
patrimonial per delagació, ni altrament.
Quant a la querela de nombre 31 a instància del
procurador fiscal de la present visita feta contra
los deputats y oÿdors del trienni pròxim passat,
per haver deliberat donar y pagar als officials de
la casa de la Deputació, General y Bolla, en nom
de remuneració y satisfacció de treballs extraordinaris y de altros pressos per dits officials en casos de contencions suscitades en lo trienni
proppassat, dos mília dos-centas vint-y-nou
lliures, tretse sous y quatre de las pecúnias del
General, y dits officials haver rebudes aquellas,
respective, contra diversos capítols y actes de
Cort y sentèncias de visitas, y·n gran perjudici y
dany de la Generalitat, com més largament se
conté en dita querela. Attès que per capítol 2 de
las Corts del any 1451, en lo libre dit vulgarment dels Quatre Senyals continuat, stà prohibit als officials de la casa de la Deputació y General rèbrer per affers algun, ordinaris ni
extraordinaris, tocants al dit General, directa o
indirecta, en alguna manera remuneració alguna, abdicant als deputats y oÿdors de comptes
de dit General lo poder per a deliberar pagar remuneracions sots pena de pèrdrer dits officials
llurs salaris y haver de restituir las remuneracions; y attès que per las matexas Corts de 1452
ab lo capítol 4, lo qual en lo any 1572 fonch per
los deputats y oÿdors y visitadós del General
loat y aprovat, conforme se tro- // ba continuat
en lo libre Negra, és estat disposat que, acorrent-se en la casa de la Deputació affers o negocis extraordinaris, fora los affers ordinaris de
dita casa, los deputats y oÿdors acomanant
aquells al official o ministre de dita casa al qual
més pròpriament se pertany aquell afer extraordinari, lo qual official ab cura o diligència, sens
salari algú o remuneració sinó ab salari ordinari,
dega fer lo que li serà manat, volent que en cas
de recusació de dits officials pugan los dits deputats y oÿdors privar al dit official qui serà negligent y posar-ni altre en son lloch. Attès axí
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mateix, que per lo capítol 2 del nou redrés de
las Corts del any 1599, los deputats y oÿdors
sols poden gastar las pecúnias del dit General
per deffenció de la Generalitat, drets y libertats
de la terra, per casos de alegria de vinguda de
rey, coronació o noces, demostracions de dol,
fer compras y obras necessàrias y no per altres
casos, y consta que per lo capítol 97 del dit nou
redrés de 1599, per obviar als abussos y excessos fins aleshores fets per deputats y oÿdors, és
stat prohibit a dits deputats y oÿdors fer ni crear
officis nous, ni augmentar salaris alguns; la disposició del qual capítol de necessitat se ha de
entèndrer en los casos que se augmentassen treballs als officials del dit General qui tenen salari
cert, en los quals podran petèndrer, y no altrament, augment de salaris. Attès també que per
la sentència de la visita feta y publicada a 14 de
juny 1621 sobre la querela de nombre 242,
fonch declarat que no fos lícit als officials de la
Deputació qui tenen salari ordinari rèbrer
quantitats algunas ab títol de remuneracions,
sots pena de perdre lo salari de un any de son
offici y haver de restituir ditas remuneracions,
excepto en cas de conten- // cions, en lo qual
cas se declare ab dita sentència ésser lícit als dits
deputats y oÿdors donar remuneracions a las
personas y officials que entrevindran en ditas
contencions y no altres, precehint legítima informació de sos treballs, però que ab dit títol de
remuneracions la Generalitat gasta molt ducats,
no essent just que los officials que tenen sos salaris ordinaris a més de aquells vullan remuneracions, y de la dita sentència consta en procés
que a 8 de juliol de dit any 1621 fonch provehit
lo decret de execució; y attès del procés de dita
querela consta los dits deputats y oÿdors del
trienni pròxim passat, en notòria contrafacció
de dits capítols de Cort y sentència de visita sots
jornades differents, haver deliberat donar y pagar als officials del General en les deliberacions
specificats molts grans summas de diners per remuneració y satisfacció de treballs. Attès també
de la relació dels calculadors consta aver rebut
los officials de la casa de la Deputació, General y
Bolla en lo dit nom de remuneració y satisfacció
de treballs extraordinaris de la dita quantitat
dos mil dos-centas vint-y-nou lliures, tretse
sous y quatre, deliberada per dits deputats dos
mil noranta-sis lliures, sis sous y vuit; y encara
que per part de dits deputats y oÿdors en llur
defensa se haja al·legat y deduhint que algunes
de las ditas qu(an)titats són stades pagades legítimament per haver-las manades deliberar y pagar dits deputats y oÿdors per treballs de contencions, conforme los era lícit en virtut de dita
sentència de visita. Emperò attès que a la matexa sentència de visita fonch declarat no poder-se
pagar quantitats algunas als del General en casos de contensions sinó és als officials que entre-

vindran en ditas contencions y treballaran, y
procehint legítima informació de dits treballs,
de la qual interesseria de dits officials en los affers de ditas contencions, hi // dels treballs per
ells pressos en aquelles, no consta en manera alguna. Attès axí mateix de las ditas relacions dels
calculadors consta no ésser compressos ab la
dita quantitat de dos mil dos-centas vint-y-nou
lliures, tretse sous y quatre, las quantitats pagades als officials per treballs de Corts Generals, ni
la quantitat de cent y vint lliures pagada a Sebastià Villella, ajudant tercer del racional, per
los treballs pressos en fer la tariffa, dels quals
treballs consta en procés legítimament. Per co y
altrement, los mèrits de dita querela attesos,
sentenciam, pronunciam y declaram haver dits
deputats y oÿdors gastades las ditas dos mil doscentas vint-y-nou lliures, tretse sous y quatre de
las pecúnias del General indegudament y contra
disposició de capítols de Cort y de la dita
sentència de visita, y per conseqüent manam al
racional de la casa de la Deputació que dins vuyt
dies, comptadors del dia de la notifficació de la
present sentència, assente y continue en lo libre
de Vàlues debitors a tots los officials, en las
quantitats que quiscú de tots los dits officials,
respectivament, ha rebut per ditas remuneracions y satisfaccions de treballs extraordinaris,
liquidació de ditas quantitats reservadas, y al regent los comptes que retingue de las terças de
dits officials las quantitats en las quals seran
continuats debitors en dit llibre de Vàluas, per
execució de la present sentència, de tal manera
que, ab tot effecte, lo General haje cobrades de
dits officials totas las quantitats per ells rebudas,
respectivament, en lo dit nom de satisfacció de
treballs extraordinaris lo trienni proppassat,
dins lo termini de un any, comptador del dia
que li serà notifficada la present sentència, sots
la pena per quiscú de dits racional y regent los
comptes, en quant al que toca a cada hu, de una
terça // de son salari, y en subsidi condemnam
als dits deputats y oÿdors de comptes en haver
de pagar al General las quantitats que dexaren y
no podran cobrar de dits officials, encarregant
als senyors deputats y oÿdors de comptes, que
vuy són, observen ya fassen observar la present
sentènsia, la qual volem y manam sie notifficada
a dits senyors deputats, racional y regent los
comptes, remeten las demés penas en què han
incidit per haver contrafet a dits deputats y oÿdors del trienni proppassat.

delictes y haver fet alguns cohetxos y composicions, com llargament se conté en dita querela.
Attès encara que dels mèrits de dita querela
conste que lo dit Llombardia composà a Anthoni Casanoves de Lledó a bon trentí, remetent-li
lo frau de un drap del qual li havia fet apprehenció, emperò per quant consta que la dita composició fonch de mòdica quantitat y no consta
de la intenció del procurador fiscal ni de las demés dilaturas de les quals fonch impedit y acussat per dit procurador fiscal, ni que dit Llombardia haja rebudas ditas a rahó de tres lliures,
dotse sous per dieta. Per ço y altrament, los mèrits de dita querela attessos, sentenciam y declaram y al dit Llombardia condemnam en donar y
pagar al General deu lliures -10a lliures, sousper la pena de dita composició que li arbitram,
(y) reservar dret al procurador del General per
repatir del dit Llombardia la quantitat que indegudament haurà rebut per ocasió de dietas, y
volem y manam al procurador del General que
fasse instància davant los senyors deputats per la
cobrança de las quantitats que dit Llombardia
ha // rebudas per dietas, a més de la que li era
deguda per sas dietas, y que la present sentència
sie nottifficada a Pere Mas, procurador del General.

Quant a la querela de nombre 90 per lo procurador fiscal de la visita feta contra Anthoni
Llombardia, deputat local del trienni proppassat de la vila de Castelló de Empúries y sa
col·lecta, per haver comessos molts excessos y

Quant a la querela de nombra 164 a instància
del procurador fiscal feta contra Antoni Hierònim Bosch y Bernat Carles, taulers de la vila de
Perpinyà, per no haver cobrat responció de la
llana manifestada en llur taula en los anys 1624
y 1625, ni haver exhigit lo dret de aquella per
exida de Cathalunya en cas los que manifestaven dita llana no donassen descàrrech de aquella, lo qual dret és de valor de dos mil dos-centas
vuytanta-set lliures, vuyt sous y sis, com més
llargament està contengut en dita querela. Attès
de la relació dels calculladors consta que los dits
Anthoni Hierònim Bosch y Bernat Carles, taulers de Perpinyà, no han cobrat responció de
molts partits de llana manifestada en llur taula
en los anys 1624 y 1625, ni exhigit lo dret de
aquella, lo qual com apar de dita relació imposa
la dita summa de dos mília dos-centas vuytantaset lliures, vuyt sous y sis. Y attès que per lo capítol 8 de las ordinacions y cridas fetas y publicades per los deputats y oÿdors del trienni
proppassat, stà ordenat dits taulers tenir obligació de cobrar responció de la llana vella manifestada en llur taula ans de venir la llana nova, y de
fer pagar lo dret per exida de Cathalunya en cas
los qui manifestaven dita llana vella no donassen
llegítim descàrrech de aquella. Y attès no consta
que per part de dits Anthoni Gerònim Bosch y
Bernat Carles se haje al·legat ni deduhit cosa
per la qual la pretenció del procurador fiscal res-

a. a continuació una paraula ratllada.

a. 10 lliures, sous interlineat al marge esquerre.
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Die 3 july 1627. Visa prius suplicacione oblata
per fisci procuratorem presentis visita 14 july proxime preteriti, qua in effectu suplicavit decretum
execuutionis fieri sentenciarum latarum et publicarum die 7 predicti mensis july contra deputatos et auditores // computorum predicti Generalis Cathalonie trienny proxime lapsi et alios
respective, et in favorem eiusdem fisci procuratoris, juxta seriem et thenorem illarum et liquidacionem in aliquibus ex dictis sentenciis sub dicte
die 7 juny latis reservatam explicari. Visa aliqua
suplicacione oblata per dictum fisci procuratorem 28 dicti mensis juny, qua suplicavit in effectu de decreto exequucionis provideri sentencie
lata dicte 7 juny super querela numero 31, liquidacionem in dicta sentencia reservatam simul
explicari et, ad dictam liquidacionem reservatam explicandam, dictus fisci procurator produxit quandam deliberacionem per dictos deputatos
et auditores computorum trienny proxime preteriti factam, et quasdam soluciones per regentem

computa Generalis Cathalonie aliquibus officialibus eiusdem Generalis in vim deliberacionum
dictis deputatorum et auditorem computorum
factas juxta memoriale quod similiter produxit
dictus fisci procurator, designando omnia predicta respective ex libero deliberacionum trienny
proxime preteriti et ex alio libro dicto de Correu y
Menut, recondito in domo Deputacionis Generalis Cathalonie. Viso dicto memoriali per dictum
fisci procuratorem exhibito. Visa certificatoria
predictam solucionem dictis officialibus factarum et deliberacionis in memoriali designatarum respective per scribam majorem presentis visite facta. Visis dictis sentenciis et signantera
sentencia lata super dicta querela numero 31.
Visa suplicacione oblata per Raphaelem Serra,
nomine suo et ut procuratorem Nicasy Castellar,
23 predicti mensis juny, et enarratis et contentis
in illa. Visa suplicacione oblata per Paulum Beulo, 25 dicti mensis // juny et in ea contentis. Visa
suplicacione pro parte Baudyly Michaelis Sovies,
25 dicti mensis juny et in ea deductis et contentis.
Visa alia suplicacione, primo currentis mensis,
per dictos Beulo et Sovies oblata et in illa contentis
et enarrantis. Visis videndis meritis processus attentis visitatores Generalis Cathalonie infrascripti provident quod fiat exequucio dicte et prechalendate sentencie supradicta querela numero
31, lata juxta seriem et thenorem illo juris ordine
in exequendo servato, non obstantibus in contrarium deductis, allegatis et pretensis per dictos
Beulo, Sovies et Castellar et Serra cum suplicacionibus per eos respective oblatis, et ad explicacionem dicte liquidacionis deveniendo quia ex
deliberacionibus dictorum deputatorum et auditorum computorum et relacionibus calculatorum
presentis visite jam in querela exhibitis et ex certificatorys noviter per fisci procuratorem similiter
productis, constat fuisse in vim dictorum deliberacionum dictorum deputatorum et auditorum
computorum in triennio proxime lapso ex pecuniis publicis Generalitatis Cathalonie solutas officialibus eiusdem Generalis inferius nominandis, non nullas pecuniarum quantitates titulo
remuneracionis et satisfaccionis laborum extraordinariorum, vidilecit, Augustino de Llana,
racionali domus Deputacionis, tercentum quadraginta quinque libras; Francisco de Vallgornera y Senjust, ducentum quadraginta quinque libras; Joanni Spio, 130 libras, solidos; Ludovici
Amell, 135 libras, solidos; Nicasio Castellar, 110
libras, solidos; Melchior Pages, 110 libras, solidos;
Francisco Vernet, 130 libras, solidos; Reymundo
Bas, 75 libras, solidos; dicto Bas et Raphael Serra,
10 libras, solidos; Bartholomeo Sala, 110 libras,
solidos; J(o)anni Baptista Cassador, 95 libras, solidos; Francisco Besturs, Damiano Calp et Petro
Dalmau, 60 libras, solidos, pro quolibet illorum;
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te llisa. Per co y altrament, los mèrits de dita
querela attessos, sentenciam, pronunciam y declaram, // y als dits Anthoni Gerònim Bosch y
Bernat Carles condemnam en aver de fer dins lo
termini de quatre mesos, comptadors del dia de
la publicació de la present sentència en avant,
las diligèncias, és a saber, que presentar als senyors deputatsa y oÿdors de Cathalunya del present trienni o al deputat local de la col·lecta de
Perpenyà memorials de las personas que han
manifestat llana y no han pagat lo dret de dites
llanas, demanant ab dits memorials que se exigesca de dites personas lo dret de ditas llanas en
cas los manifestants ditas llanas no donassen legítim descàrrech de aquellas, lo qual trienni de
quatre messos passat, no constàs legítimament
als senyors deputats y oÿdors de comptes del
trienni, o al dit deputat local, de ditas diligèncias fetas per dits Bosch y Carles, declaram haver de ésser dits taulers condemnats, com ab la
present los condemnam, en donar y pagar al
General lo dret de exida de tota aquella llana de
la qual no se aurà cobrat responció ni exhigit lo
dret dels manifestants aquella dins lo dit termini
de quatre messos, la qual sentència volem sie
nottifficada a dits senyors deputats y oÿdors a
effecte observen y observar fassen la present
sentència.
Fonch publicada la demuntdita sentència a 7 de
juny 1627. Lo decret de execució de las sentèncias sobre las querelas nombre 4, 57, 159, 90 y
164, fonch fet a 28 de juny 1627. E lo decret de
execució de la sentència sobre la querela nombre 31 fonch fet a 3 de juliol 1627 y és del tenor
següent:
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Sebastiano Vilella, 35 libras, solidos; Gismundo
Boffill, 35 libras, solidos; Baudilio Michaeli Sovies, 55 libras, solidos; Paulo Beulo, 55 libras, solidos; Arnaldo de Orlau, 75 libras, solidos; Raphaeli Rubi, 35 libras, solidos; Ludovico Pozo,
triginta quinque libras; Petro Fuster, 15 libras,
solidos; Josepho Fontanella, 15 libras, solidos; //
Raphaeli Vives, 150 libras, solidos; Petro Mas, 11
libras, solidos; nobbili Jacobo de Llordat, 50 libras, solidos; Hieronimo de Gaver, 30 libras, solidos; Petro Farell, Vincencio Magarola et Anthonio Segrera, 15 libras, solidos, pro quolibet
illorum; Francisco Correger Mestre, Onofre Coromines, Stephano Lloses, Christophoro Cabirol,
Jacobo Pi, Joannis Juliol, Andree Vendrell, Onofrio Squer, Michaeli Figueres, Melchiori Aguilar,
Hieronimo Oliver, Petro Paulo Marquet, Francisco Marti, Michaeli Salitges, T. Ferrer, Petro
Masmija, Jacobo Rodera et Gabrieli Onofrio
Rossell, officialibus dicti Generalis, 10 libras, solidos, pro quolibet illorum; et Anthonio Valles, 3
libras, solidos. Idcirco et aliis dicti visitatoris Generalis Cathalonie provident, et salva ulteriori
liquidacione pro omnibus quantitatibus officialibus superius nominatis indebite solutis titulo predicto renumeracionis et satisfaccionis laborum
extraordinariorum, liquidant in creditum Generalis Cathalonie seu dominorum deputatorum
et auditorum computorum eiusdem Generalis et
indebitum officialium aliarum personarum superius nominatarum quantitates que sequunt,
videlicet, indebitum dicti Augustini de Llana,
dictas 345 libras, solidos; Francisci de Vallgornera, 245 libras, solidos; Joannis Spi, 130 libras, solidos, pro quolibet illorum; Francisci Vernet, 130
libras, solidos; Bartholomei Sala, 110 libras, solidos; Joannis Baptiste Cassador, 95 libras, solidos;
Francisci Besturs, Damiani Calp et Petri Dalmau, 50 libras, solidos, pro unoquoque illorum;
Sebastiani Vilella et Gismundi Boffill, 35 libras,
solidos, pro quolibet illorum; Pauli Beulo et Baudily Michaelis Sovies, 55 libras, solidos, pro unoquoque illorum; Arnardi de Orlau, 75 libras, solidos; Raphaelis Vives, Petri Fuster, Josephi
Fontanella et Petri Mas, quindecim libras, pro
quolibet illorum; nobilis Jacobi de Llordat, 50 libras, solidos; Hieronimi de Gaver, 30 libras, solidos; Vicency Magarola, Petri // Farell et Anthony
Sagrera, 15 libras, solidos, pro unoquoque illorum; Francisci Corretger Mestre Honofre, Coromines, Stephani Llores, Christophol Cabirol, Jacobi Pi, Joannis Juliol, Andrei Vendrell, Onofry
Squer, Michaelis Figueres, Melchior Aguilera,
Hieronimi Oliver, Petri Pauli Marquet, Francisci Marti, Michaelis Salitges, T. Ferrer, Petri
Masmija, Jacobi Riera et Gabrielis Onofry Rossell, 10 libras, solidos, pro quolibet illorum; et
Anthony Valls 3 libras, solidos, que omnes quantitates simul juncte summam efficiunt bis mille
trescentarum sexagintarum librarum et pro his
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fiant littera provisionis et alie commisionis opportune juxta stylum, et intimatur.
Don Joan de Paguera. Misser Francesch Soler.
Joseph Jover. Lo canonge Serralta. Lo canonge
Pau Claris. Lo doctor Onofre Coromina, canonge. Lo doctor Christòphol Fumàs y Desplà.
Lo doctor Vicent Hortolà.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y
de la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la sancta
isglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la sancta isglésia de Urgell, lo doctor Honofre Coromina, canonge de la dita sancta isglésia
de Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan
de Paguera, Joseph Jover, donzell, en Barcelona populats, per lo stament militar; Christòphol
Fumàs y Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutadà honrat de Barcelona, y Vicent Hortolà, doctor en drets, ciutadans de Barcelona,
per lo stament real, visitadors del General de
Cathalunya, ensemps ab lo senyor Francesch
Soler, donzell, doctor en drets, en Barcelona
populat, qui per sa indisposició no ha pogut entrevenir en les causes avall scrites, extrets a sort
per los molt il·lustres senyors deputats del dit
General, a 3 y a 17 de agost proppassat, ab lo
modo y forma que disposa lo capítol 1 del nou
redrés fet en les Corts Generals celebrades en
Barcelona en lo any 1599. Vistas las querelas o
enquestas davant nosaltres y en nostre concistori a instància del procurador fiscal de dita visita
fetas, etcètera. Vistas las deffensas per dits querelats donades, etcètera. Los sagrats quatre
sancts Evangelis de Nostre Senyor Déu, devant
nosaltres posats y ab tota reverència mirats, tenint sols a Déu y a la veritat y justícia a davant
nostres ulls per a què conforme la sua divina voluntat lo nostre judici rectament pro- // cehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y ab
la forma següent:
Primerament, quant a la querela de nombre 79,
etcètera. //
Quant emperò a la querela de nombre 88, instant lo procurador fiscal de la present visita feta
contra los òlim deputats y oÿdors de comptes
del trienni proppassat, Anthoni Thió, scrivà
major, Francesch de Vallgornera y Senjust, regent los comptes, Agustí de Llana, racional,
Melchior Pagès, primer ajudant del regent los
a. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.
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comptes, Nicasi Castellar, primer ajudant de la
scrivania major, y Francesch Vernet, ajundant
comú del regent los comptes y racional, per haver dits deputats y oÿdors deliberat pagar moltas y excessivas quantitats per la fàbrica dels capbreus se són acabats y perfecionats del tot en lo
trienni proppassat, y per haver los sobredits officials rebudas dos-centas lliures quiscúa, tenint
obligació, conforme la sentència de la visita
trienni 1620, proferida en lo any 1624, sobre la
querela de nombre 103, perficionar y acabar
dits capbreus sens altra paga més de la que leshores ja tenian rebuda, per ser més pagats del
que havian fet en la fàbrica de dits capbreus,
com llargament en dita querelab és de vèurer.
Attès encara que consta que ab la sentència feta
en la visita proppassada sobre la querela de
nombre 103, ne fonch declarat y manat que los
dits officials que havian intervingut en la fàbrica
de dits capbreus perficionassen aquells sens que
se’ls pogués donar, y ells rèbrer, altra quantitat
per rahó de dita fàbrica, sinó que tinguessen
obligació de acabar dits capbreus vuyt mesos
ans no finís lo trienni passat, com ja leshores haguessen més rebut del que avian fet y fabricat,
lo que han cumplit dits officials per restar vuy
dits capbreus del tot acabats y perficionats. Ab
tot, com de la certificatòria feta per Francesch
de Vallgornera y Senjust, regent los comptes,
per lo procurador fiscal exhibida, y de la relació
dels calculadors conste que per la fàbrica de dits
nous capbreus, comensats en lo trienni 1617, se
són gastades sis mília dos-centas noranta-tres
lliures, quinze sous y deu, de las quals, los dits
Pagès, Castellar y Vernet han rebudas sis-centas
noranta-sinch lliures quiscú, y dits Vallgornera,
Thió y Llana // sinch-centas y vint lliures cada
hu de aquells. Y attès de la querela consta que
los dits Thió, Vallgornera, Llana, Pagès, Vernet
y Castellar, en lo trienni passat, acompliment de
las sobreditas quantitats a ells respectivament
pagades, han rebudas dos-centas lliures. Y attès
consta que a més de ditas quantitats a Phelip de
Sorribes, donzell, surrogat per impediment de
dit Pagès, y Anthoni Axada, notari de Barcelona, surrogat per impediment de dit Nicasi Castellar, són stades pagades altres summas, las
quals sobreditasc quantitats han rebudas dits officials a més de sos salaris y strenas ordinàrias. Y
attès los dits deputats, oÿdors y officials no han
provat y justificat que la feyna feta en la fàbrica
de dits capbreus en lo trienni passat valia la
quantitat que al temps de la dita sentència de visita, feta a 5 de juny 1624, havian rebut més del
fet y las dos-centes lliures rebudas per quiscú ab
a. a continuació una paraula ratllada.
b. querela interlineat.
c. a continuació ratllat pagades altres summas, las quals sobreditas.
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deliberació de 14 de juliol 1626. Axí apar que
los dits officials han rebut quantitats excessivas
per la fàbrica de dits capbreus. Per co y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y als
dits Anthoni Thió, Francesch de Vallgornera y
Senjust, Agustí de Llana, Melchior Pagès, Francesch Vernet y Nicasi Castellar, condemnam en
haver de restituir al General trenta lliures quiscú. Y quant a les demés quantitats, per dits deputats y oÿdors deliberades pagar per la fàbrica
de dits capbreus, ultra las ditas mil y dos-centas
lliures pagades a dits officials, attès no consta
del pretès excés per lo dit procurador fiscal. Per
co y altrament, los mèrits de dita querela attessos, sentenciam, pronunciam y declaram y als
dits deputats absolem y al procurador fiscal silenci perpètuo imposam.
Quant a la querela de nombre 158 a instància
del procurador fiscal de (la) // present visita
feta contra los deputats y oÿdors del trienni
proppassat y Agustí de Llana, racional de la casa
de la Deputació, per aver arrendades bolles a
persones que no tenen que pagar y havera admessas fermenses que no eran idòneas. Attès no
consta de la intenció del procurador fiscal de la
manera que de dret deu constar. Per ço, los
mèrits de dita querela attessos, sentenciam,
pronunciam y declaram y als dits deputats y
Agustí de Llana absolem y al procurador fiscal
silenci perpètuo imposam. Quant emperò a haver dits deputats y oÿdors y Agustí de Llana
pres per fermanses persones que devian al General, attès dels mèrits de dita querela consta
que la bolla de Castelló de Empúries, trienni
1626, és stada lliurada per dits òlim deputats y
oÿdors a Luís Belaguer, y que aquell ha donat
per fiancas a Antich Mallol y Campalies, Joan
Forcàs, Pere Alemany, Miquel Àguer, Anthoni
Pont, Benet Martí, tots los quals consta són
fermansas de Anthoni Xiberta, arrendador de la
bolla, trienni 1623. Y attès de la certifficatòria
feta per Pau Beuló, scrivent ordinari del racional, consta que al juliol proppassat, que·s lliurà
lo dit arrendament, se devian per la dita bolla
de Castelló del trienni 1623 alguna quantitat,
axí que consta las ditas fermanses ésser debitores del General. Y attès que per lo dit capítol 49
no poden los deputats rèndrer per fermanses
per arrendaments de bollas personas que degan
al General. Y attès consta que al racional specta,
com a regent lo libreb dit de Vàluas, saber si las
fermanses són debitores o no, y que axíc ell
firmà primer lo memorial, y no consta que dit
Agustí de Llana hagués nottifficat a dits deputats y oÿdors que dits Mallol, Forcàs, Alamany,
a. y haver interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. axí interlineat.

Àguer, Pont y Martí fossen debitors del General, ans bé lo dit Llana firmà dit memorial, de
hont resulta que la culpa se ha de imputar al dit
Llana y no als dits deputats y oÿdors. // Axí
sentenciam, pronunciam y declaram als dits deputats y oÿdors absolem, y a Agustí de Llana
condemnam en què sempre y quant lo General
de las sobreditas fermanses o arrendadors de la
bolla corrent de Castelló de Ampúries no porà
cobrar, per qualsevol causa, les quantitats a les
quals respectivament dits fermanses estan obligadas, quea dit Agustí de Llana haja de pagar la
quantitat que no·s poran cobrar de les sobreditas fermanses o arrendadors.
Quant a la querela de nombre 53, a instància del
procurador fiscal de la present visita feta, contra
los deputats y oÿdors del trienni proppassat y
Agustí de Llana, racional, per haver dits deputats deliberat pagar als nobles don Francisco
Monsuar y don Francisco de Rocabertí, embaxadors del General en la cort de la magestat
cathòlica del rey, nostre senyor, per gastos extraordinaris de llur embaxada fora llur salari y
abillament, ço és, al dit don Francisco Monsuar,
vuytanta lliures, y al dit don Francisco de Rocabertí, mil y dos-centas lliures, y no haver fet donar compte als dits embaxadors, y per no haver
dit Llana firmat dupte al passar en compte las
ditas quantitats pagades als dits ambaxadors per
compte de gastos extraordinaris, com en dita
querela se conté. Attès no consta de la intenció
del procurador fiscal de la manera que deu
constar. Per co y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y als dits deputats y oÿdors
y Agustí de Llana absolem y al procurador fiscal
silenci perpètuo imposam en y sobre la present
querela; encarregant als senyors deputats y oÿdors del corrent trieni que procuren fer donar
compte als dits don Francisco de Monsuar y
don Francisco de Rocabertí, embaxadors, de las
quantitats per cada // hu d’ells, respectivament,
rebudes per los dits gastos extraordinaris, manant als assessors declaren la causa que per ocasió de dits comptes en lo consistori de sas senyorias aportà dit don Francisco Monsuar, y
volem que la present sentència sia nottifficada a
dits senyors deputats y oÿdors.
Fonch publicada dita sentència a 7 de juny del
any 1627. Fonch fet lo decret de execució de las
sentèncias sobre las querelas nombre 158 y 53 a
23 de juny 1627. Fonch fet lo decret de execució de la sentència sobre la querela nombre 88 a
25 de dit mes de juny de 1627.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y
de la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la sancta
iglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la sancta iglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromina, canonge de la dita sancta iglésia de
Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan de
Paguera, Joseph Jover, donsell, en Barcelona
populats, per lo stament militar; Christòphol
Fumàs y Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutadà honrat de Barcelona, y Vicens Hortolà, doctor en drets, ciutadans de Barcelona,
per lo stament real, visitadors del present General del principat de Cathalunya, ensemps ab lo
senyor Francesch Soler, donsell, doctor en
drets, en Barcelona populat, qui per sa indisposició no ha pogut entrevenir en les causes avall
scrites, extrets a sort per los molt il·lustres senyors deputats del dit General, a 3 y a 17 de
agost proppassat, ab lo modo y forma que disposa lo capítol 1 del nou redrés fet en les Corts
Generals scelebrades en Barcelona en lo any
1599. Vistas las querelas o enquestas devant nosaltres y en nostre consistori a instància del procurador fiscal de dita visita fetas, etcètera. Vistas
las deffensas, etcètera. Los sagrats quatre sancts
Evangelis de Nostre Senyor Déu, devant nosaltres posats y ab tota reverència mirats, tenint
sols a Déu, a la veritat y justícia devant nostres
ulls per a què conforme la sua divina voluntat lo
nostre judici rectament procehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y ab la forma
següent:
Primerament, quant a la querela de nombre
152, etcètera.
Quant a la querela de nombre 30 instant lo procurador fiscal de la visita feta contra los deputats
y oÿdors del trienni pròxim // passat y los doctors Pere Pla, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, Joan Pere Fontanella, assessor, y
Jaume Martí, advocat fiscal en lo dit trienni pròxim passat, per haver dits deputats y oÿdors deliberades pagar a dits assessors, advocats fiscal y
a Pere Mas, procurador del dit General, diverses
quantitats de diners ab títol y nom de remuneració y satisfacció de treballs extraordinaris per
ells presos en los discurs de dit trienni, ultra lurs
salaris ordinaris y certs, y haver ditas quantitats
rebudes dits Pla, Fontanella, Martí y Mas en
notòria contrafacció del capítol 10 de las Corts
del any 1433 y del capítol 2 de las Corts del any
1452, continuats en lo libre dit vulgarment dels
4 Senyals, los quals capítols després foren cona. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.

a. a continuació ratllat a.
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firmats en lo any 1572, y axí haver dits assessors
y advocat fiscal incidit en las penas imposades
per dits capítols de Cort, com més largament se
conté en dita querela. Attès encara que de la
sentència de visita als 22 juliol 1615, promulgada sobre la querela feta per lo procurador fiscal
de dita visita contra los doctors misser Hierònym Soler y misser Francesch Aguiló, en drets
doctors y assessors qui foren del dit General de
Cathalunya, per haver rebudes de las pecúnies
del General diversas quantitats de diners en
compte de remuneració y satisfacció de treballs
extraordinaris ultra lurs salaris certs, en deffensa
de dits deputats, oÿdors y assessors y advocat
fiscal exhibida, conste ésser estats, dits Soler y
Aguiló, absolts de dita querela y al procurador
fiscal de dita visita imposat scilenci perpètuo, ab
exprés motiu perquè conste que dits assessors
havien presos molts y diversos treballs extraordinaris en ocasions de consultes, contencions,
imformacions y memorials per los quals se´ls
devia smena y satisfacció. Y axí mateix, jatsie
que per altre sentència de visita publicada als 14
de juny 1621, sobre la querela nombre 242, estima permès poder donar als deputats y oÿdors,
per satisfacció de treballs quant hi à contencions, las quantitats a ells benvistas als officials
que constarà han entrevingut en ditas contencions, y no altrament, precehint de tot legítima
informacióa de las deffensas // per dits deputats
y oÿdors y assessors donades, axí ab las informacions rebudes en lo consistori de dits deputats y
oÿdors y memorials en dret, per dits assessors en
la present querela exhibits, com encara ab las
deposicions dels testimonis en ditas deffensas
ministrats, haver dits Pla, Fontanella y Martí,
assessors y advocat fiscal, respective, en lo discurs de dit trienni pròxim passat, per sos molts
treballs en certas contencions hi hagué en lo dit
trienni; emperò per quant de la matexa querela
y, assenyaladament, de la deliberació per los dits
deputats y oÿdors feta a 5 de desembre 1623
consta que dits deputats manaren donar y pagar
a dits Fontanella, Pla y Martí quoranta liures per
quiscú, axí per treballs extraordinaris presos per
ells en las contencions se succehiren en la dita
casa de la Deputació, en lo discurs de dit trienni, com també per altres treballs que no eren de
contencions. Y axí matex, ab altra feta als 17 de
mars 1626 consta que dits deputats y oÿdors
manaren pagar a dits Pla, Fontanella, assessors,
y a miser Miquel Joan Magarola, aleshores advocat fiscal del General per impediment y
absència de dit Martí, vuytanta liures a quiscú,
tant per treballs extraordinaris de contencions
com altres, y ab altre deliberació de 31 de juliol
1626 consta també haver dits deputats y oÿdors
deliberat donar a dit Pla y Fontanella quoranta
a. a continuació ratllat y conste.
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liures per quiscú, y al dit Martí sexanta liures,
per treballs per quiscú dels dits presos, que no
consta, almenys de la manera que deu constar,
sian estats en contencions presos, y axí consta
de la intenció de dit procurador fiscal. Per ço y
altrament, los mèrits de dita querela attesos,
sentenciam, pronunciam y declaram haver dits
deputats y oÿdors del trienni proppassat gastades y manades pagar, indèbitament y contra capítols de Cort y sentència de visita, cent noranta
liures, la qual quantitat arbitram, ab la present
sentència, haver indegudament rebuda dits assessor y advocat fiscal de tota la quantitat que·ls
fonch pagada en tot lo discurs de son trienni, y
per ço manam al recional continue debitors en
lo libre de Vàlues a dits deutors Pla y Fontanella
en la quantitat de sexanta liures per quiscú, y a
dit misser Martí en la quantitat de setanta liures,
dins vuyt dies comptadors // del die li serà notifficada la present sentència, y en subsidi condemnam a dits deputats y oÿdors en haver de
pagar dita quantitat de cent noranta liures per
iguals parts. Y per quant lo General de Cathalunya ha gastat, y gasta, excessivas quantitats en
casos de contencions en las quals molts dels officials del General que han rebut quantitats de
diners ab motiu de treballs extraordinaris, és
molt cert que no·y han entrevingut, encara que
molts de aquells per grangear alguna cosa no
devent-hi entrevenir-se procuran ingerir voluntàriment en ditas contencions en notable
dany de la Generalitat. Per ço exortam als dits
senyors deputats, que vuy són, que observen y
observar fassen lo que fonch declarat ab dita
sentència de visita sobre la querela de nombre
242, y que en la satisfacció de dits treballs extraordinaris en dits casos de contencions que pendran alguns officials de la casa de la Deputació
vajen remirats y estiguen molt advertits no cometen excés, axí en la quantitat que manaran
donar per la satisfacció de dits treballs com també en lo número de las personas que necessàriament hauran de entrevenir en ditas contencions, mirant sempre per lo bé y útil de dit
General, encarregant-ne per ço sas concièncias.
Y que la present sentència sia notifficada a dits
senyors deputats y oÿdors y a dit racional.
Quant a las querelas de nombre 10 y 157 instant lo procurador fiscal de la present visita fetas
contra Jaume Sava y Jaume Solà, guardes extraordinàries de la present ciutat y col·lecta de Barcelona, impetits de haver cohetxats a moltas y
diversas personas que en lo discurs del trienni
pròxim passat havien comesos molts y differents
fraus, y haver axí mateix comesos altres excessos
y delictes per rahó de sos officis de guardes extraordinàries. Attès que los excessos y delictes
contenguts en las ditas querelas tenien tant larga discusió que dins lo termini de la offensa no

se han pogut justifficar contra los dits Solà ya
Sava, guardas, de la manera que·s devia, ni·s pogueren rèbrer tots los testimonis que tenian notícia dels dits delictes comesos per dits Sava y
Solà en lur ofici. Per ço, remeten las presents
querelas y decissió sobre aquellas fahedora, als
senyors deputats y oÿdors del trienni corrent
per a què aquellas manen fortificar, y fortificades, punir y castigar als dits Sava y Solà, conforme de justícia se trobarà fahedor. Y que la
sentència sia notifficada a dits senyors deputats
y oÿdors per a què aquella fassen observar.//
Quant emperò a las querelas de nombre 133,
160, instant lo procurador fiscal de la present
visita feta contra Pere Galí, tauler del General
en la vila de Palafrugell, col·lecta de Gerona, per
no haver fet sota scríurer en los despaigs als despatxants, o a altri per ells no sabent de scríurer,
en contra disposició del capítol 74 de las Corts
del any 1599. Y axí mateix, per haver comesos
molts excessos y delictes, retenint-se los drets
del General sens assentar los despaigs y cometent algunas falsedats, donant albarans de costa
tenint notícia que la mercaderia anava fora y axí
havia de donar albarà per exida cobrant los
drets, com més largament en dita querela se
conté. Attès dels mèrits de la present querela
consta que dit Pere Galí ha contrafet a la disposició de dit capítol 74 contra la obligació de son
offici. Y axí mateix contra de la intenció de dit
procurador fiscal en los demés caps y excessos
contenguts en la present querela. Per ço, estos y
altres mèrits de la querela attesos, sentenciam,
pronunciam y declaram y a dit Pere Galí condemnam en haver de donar y pagar al General
sinquanta liures, moneda barcelonesa, y per
temps de sinc anys, comptadors del dia de la notifficació de la present sentència en avant, lo
suspenem del exercici, emolluments y salaris de
dit offici de tauler, declarant-lo durant lo dit
temps inàbil y incapàs per a obtenir lo dit offici
y altre del dit General, y que la present sentència sia notifficada als senyors deputats y oÿdors
per a què anomenen en loch de dit Galí persona
àbil e idònea qui servesca dit offici durant lo
temps de dita suspenció.
Quant a la querela de nombre 173, instant lo
procurador fiscal de la present visita feta contra
lo doctor misser Jaume Martí, advocat fiscal del
General de Cathalunya en lo trienni pròxim
passat, y Pere Mas, notari, procurador fiscal de
dit General, per no haver appel·lat de algunas
sentèncias y provisions fetas en la causa que en
lo consistori dels senyors deputats y oÿdors se
ha aportat, instant lo procurador fiscal del General, contra los béns de Hierònym Moxó,
a. a continuació ratllat Sala.
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compradors y tersers possessors de aquells y
després contra Maria Anna de Desllor, víuda de
Hierònym Moxó, com més largament en dita
querela és de vèurer. Attès no consta de la intenció del procurador fiscal sobre la present
querela contra los dits Martí y Mas. Per ço pronunciam, sentenciam y declaram y als dits misser Jaume Martí y Pere // Mas, advocat fiscal y
procurador del General, respective, absolem de
la present querela y sobre aquella al dit procurador fiscal scilenci perpètuo imposam. Manam,
emperò, al advocat fiscal del General y dit procurador del General que hinterpose suplicació
de las provisions fetas en dita causa a 14 de juliol 1623 y a 23 de maig 1624, implorant restitució in integrum, adversus lapsum temporis, ex
capite lesionis velex clausula generali, en quant
menester sia, per no haver supplicat, sots pena
de privació del salari de lurs officis per temps de
un any, y que la present sentència sie notifficada
als senyors deputats y oÿdors per a què aquella
observen y observar fassen.
Quant a las querelas de nombre 61 y 105, instant lo procurador fiscal de la visita feta contra
Onofre Coromines, credenser dels draps de la
Bolla de la present ciutat de Barcelona, per haver scrit en papers volants, despaigs o partits. Y
axí mateix haver scrit en sos libres ha aportat en
lo trienni pròxim passat terceras personas, sens
licència de deputats y oÿdors y deffenedor, contra disposició dels capítols 75 y 87 de las Corts
1599, y no haver feta residència las oras ordinàrias designades per capítols de Cort a son offici
y exercici de aquell. Attès dels mèrits de la present querela, ni altrament, consta de la intenció
del procurador fiscal contra dit Coromines del
que en la present querela és estat impetit, pronunciam, sentenciam y declaram y a dit Coromines absolem de la present querela y al procurador fiscal sobre aquella silenci perpètuo
imposam. Provehim, emperò, y ordenam que,
d’esta hora en avant, totas las licèncias que los
senyors deputats y oÿdors y deffenedor, qui vuy
són y per avant seran, donaran als officials de la
casa de la Deputació, General y Bolla per a què
en cas de absència puguen servir sos officials per
terceras personas hajan de tenir aquellas en
scrits, a effecte que conste en sdevenidor de dites licències en cas permès donades. Y que la
present sentència sia notifficada als senyors deputats y oÿdors del corrent trienni y al deffenedor per a què aquella observen y observar fassen.
Quant a la querela de nombre 35 contra los deputats y oÿdors del trienni proppassat, lo canonge Luís Cassador, Gaspar Molera, Francesch
Joan de Vergós y Francesch Pedrolo y Destorrent, officials de las galeras de Cathalunya, per
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haver dits deputats y oÿdors // deliberades pagar a dits officials certas quantitats de pecúnias
del General per treballs presos per rahó de sos
officis, respective, en molt gran dany del General, los quals, ab suplicació presentada en consistori de dits deputats y oÿdors a 24 de maig
1624, offeriren servir sens salari algú dits sos officis fins hi hagués galeras, ab la matexa puntualitat que abans servian, lo qual consentiment
prestaren sols per voler beneficiar a la Cort,
attès estava carregada de deutes, y haver dits deputats y oÿdors, per redundar en beneffici del
General, la dita offerta de dits officials acceptada, com més largament en dita querela se conté.
Attès encara que conste haver dits deputats y
oÿdors, als 25 de maig 1624, acceptada la offerta per los sobredits officials de galeras feta de
servir sos officis sens salari y assistir als pagaments havien de fer als acreadors de ditas galeras, per lo que no podien ni devien dits deputats
deliberar pagar a dits officials de galeras ab motiu de treballs per ells presos, obstant-los la dita
offerta o renunciació de lurs salaris, hans bé devien dits deputats, instats per dits officials,
comètrer a vestícia la satisfacció de dits pretesos
treballs, obstant dita renunciació y offerta, emperò perquè lo present judici de visita y sindicat,
segons la forma del capítol 1 del nou redrés del
any 1599, té termini precís y limitat per a la decissió y terminació de las querelas proposades
en lo dit judici y requereix major discusió, examen y temps del que és estat donat per lo dit capítol 1. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y la present querela y
mèrits de aquella remeten als senyors deputats y
oÿdors, que vuy són, exortant-los que manen
als assessors, advocat fiscal y procurador del General, a las parts no suspectas, com ab lo present
també los manam, que insten, soliciten y declaren respectivement sobre los mèrits de la present querela dins lo termini de un any, comptador del dia de la provisió de decret de execució
de la present sentència, sots pena de suspenció
de sos officis, respective, per temps de un any. Y
que la present sentència sia notifficada als senyors deputats y oÿdors del present trienni per a
què aquella observen y observar fassen.//
Quant a la querela de nombre 18, instant lo
procurador fiscal de la present visita feta contra
los deputats y oÿdors del trienni pròxim passat,
Anthoni Thió, scrivà major del General, y Francesch Collbató, notari, per haver dits deputats y
oÿdors deliberat pagar a dits Thió y Collbató y a
diversos scrivents, en las deliberacions anomenats, molts grans summas de diners de pecúnias
del General, y haver rebudes aquellas dits Thió
y Collbató y scrivents ab motiu de remuneració
y satisfacció de treballs presos en lo discurs del
dit trienni proppassat, per dits Thió y Collbató
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y per lo jus scribendi de dits scrivents, com largament en dita querela se conté. Primerament,
quant a las quantitats rebudas per dit Anthoni
Thió de las pecúnias del dit General, co és, de
setanta-sinc liures, a rahó vint-y-sinc liures quiscun any, per los treballs de aportar lo llibre de la
Creueta, y de altra semblant quantitat de setanta-sinc liures, a rahó vint-y-sinc liures quiscun
any, per los treballs per ells presos per occasió
dels censals novament carregats. Attès que per
lo capítol 2 de las Corts del any 1452 està
prohibit als deputats y oÿdors poder donar als
officials que tenen salari ordinari remuneració
ni satisfacció de treballs extraordinaris, sots pena
de pèrdrer lurs salaris y tot lo que havian rebut
en dit nom de remuneració o satisfacció de treballs, lo qual capítol 2 fonc aprés lloat y approbat ab las ordinacions fetas en lo any 1572 per
los deputats y oÿdors y visitador del General,
continuades en lo llibre Negre, y altrament ab la
sentència de visita publicada a 14 de juny 1621
sobre la querela de nombre 242, fonch declarat,
conforme ab dits capítols està ordenat. Y attès
que, per lo capítol 4 de ditas Corts de 1452,
fonc ordenat que occurent-se en la casa de la
Deputació alguns affers extraordinaris, aquells,
per los deputats y oÿdors de comptes, sian acomanats a·n aquells officials del General als quals
més pròpriament se pertanyen. Y axí mateix,
attès que últimament per lo capítol 97 del nou
redrés de 1599 és estat prohibit a dits deputats y
oÿdors de comptes augmentar salaris als officials
del General, lo qual capítol necessàriament se
ha de entèndrer en los casos que se augmentassen treballs als dits officials qui tenen // salari
cert, puix en los dits casos, y no altrament, podian pretèndrer augment de salaris o satisfacció
de treballs extraordinaris, que és lo mateix
quant al effecte. Y attès que per haver rebut dit
Thió ditas quantitats al igual y uniforma paga a
rahó vint-y-sinch liures quiscun any, se ve a contrafer al dit capítol 97, per ésser aquella quantitat
més pagada per augment de salaris que altrament per satisfacció de teballs, los quals, per no
ésser uniformes, la paga de aquells, en cas fos deguda, havia de ésser a més y a menys pro modo
seu augmento laborum. Y attès consta de dita
querela haver dit Anthoni Thió rebudas en lo
discurs del dit trienni las ditas cent sinquanta
liures -150a liures, sous- per a portar lo dit libre
de la Creuheta y treballs presos per occasió dels
dits censals. Per ço y altrament, los dits y altres
mèrits de dita querela attesos, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Anthoni Thió condemnam en haver de restituhir al General las
ditas cent sinquanta liures, y en subsidi condemnam als dits deputats y oÿdors, insolidum,
en haver de pagar las ditas cent sinquanta liures,
a. 150 liures, sous interlineat al marge esquerre.

de tal manera que pagant lo hu los demés resten
liberats.
Quan emperò a la quantitat de dos-centas y vint
liures per dit Thió rebudas y deliberades pagar
per dits deputats y oÿdors en lo discurs de son
trienni per treballs de contencions, y altres,
attès encara que de dita sentència de visita conste ésser lícit a dits deputats y oÿdors, per casos
de contencions, satisfer los treballs als officials
qui entrevindran en ditas contencions y treballaran, precehint legítima informació de dits treballs. Y attès encara de las informacions per dit
Thió exhibidas en la present querela conste haver, dit Thió, presos alguns treballs en ditas
contencions com a scrivà major de dita casa de
la Deputació, y axí haver de passar per sas mans
los affers y negocis del General. Emperò, per
quant de las deliberacions fetas per dits deputats
y oÿdors, con(s)ta que dit Thió rebé ditas doscentas y vint liures no sols per treballs de contencions // sinó també per altros treballs extraordinaris, la qual satisfacció de treballs, com
està dit, és prohibida donar a dits officials. Per
ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Anthoni Thió condemnam en
haver de restituhir al General cent y vint liures 120a liures, sous- de dites dos-centas y vint liures, com les restants cent volem se las retinga
per los treballs presos en los casos de contencions se suscitaren en la casa de la Deputació lo
trienni proppassat, la qual quantitat de cent liures li arbitram en son favor, y en subsidi condemnam a dits deputats y oÿdors en pagar las
ditas cent y vint liures en la forma sobredita.
Ítem, quant a la quantitat de tres-centes sexanta
liures pagades a Hierònym Galí y a Joan Ventura Curús, scrivents ordinaris que són estats lo
trienni proppassat del dit Anthoni Thió, attès
consta que per dits deputats y oÿdors del trienni
passat foren deliberades pagar als dits Galí y Curús, scrivents del dit scrivà major, ditas tres-centas sexanta liures, a rahó de cent y vint lliures
quiscun any, y attès que a dit Thió tocaven rèbrer trenta liures quiscun any per los aliments
del dit scrivent, conforme està ordenat en lo llibre Negre, sots títol «De scrivent ordinari de
scrivà major», y per la sentència de visita feta en
lo any 1621 sobre la querela de nombre 34,
vuytanta liures, que ab tot són cent y deu liures;
y consta de ditas deliberacions y pagaments ésser estades pagades, per ditas rahons, las ditas
tres-centas sexanta liures a rahó de cent y vint
liures quiscun any. Y axí consta haver excedit
dits deputats y oÿdors en la quantitat de trenta
liures, ço és, deu quiscun any. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al

dit Antoni Thió condemnam en haver de restituhir al General ditas trenta liures -30a lliures,
sous-, y en subsidi condemnam a dits deputats y
oÿdors en la dita quantitat de trenta liures, insolidum, de tal manera que pagant lo hu resten
los altres liberats.
Ítem, quant a la quantitat de sinquanta liures,
setse sous per dits deputats deliberades pagar,
ço és, a diversos scrivents per lo jus scribendi
vint-y-sinc liures, setse sous y a Hiacynto Barthomeu vint-y-sinch liures per paga y satisfacció
// dels treballs per ells presos en lo archiu del racional y cambra dels compravadors de las bollas.
Attès que per lo capítol 4 de las Corts del any
1452 tenien obligació y devien dits deputats
acomètrer los affers de dita comprovació, que
féu dit Hiacinto Barthomeu, al official a qui
més pròpriament se pertanyian dits affers y treballs. Y attès consta que los dits deputats y oÿdors hajan tingut justa causa per a acomanar
dits treballs a dit Hiacynto Barthomeu. Per ço y
altrament, sentenciam, pronunciam y declaram
y als dits deputats y oÿdors condemnam en haver de pagar al General las ditas vint-y-cinc liures -25b liures, sous-, pagades a dit Hiacynto
Barthomeu per las ditas rahons, reservant-los
dret per cobrar aquellas de aquell o aquells officials de la instància del racional al qual o als
quals més fàcilment se podian appropriar y acomanar los dits treballs. En la demés quantitat de
vint-y-sinc liures, setse sous, a compliment de
las ditas sinquanta liures y setse sous, absolem a
dits deputats y oÿdors y al procurador fiscal scilenci perpètuo imposam.
Quant a la quantitat de tres-centes setanta-sinc
liures a dit Thió deliberades pagar per dits deputats y oÿdors del dret de galeras, attès que sobre la dita quantitat ja és estat declarat en la
querela de nombre 33. Per ço y altrament, nos
remetem a la declaració y sentència feta sobre
dita querela.
Quant emperò a las demés quantitats que dits
deputats y oÿdors deliberades pagar a dit Thió y
per ell rebudes, attès no consta de la intenció
del procurador fiscal de la manera que de dret
devia constar. Per ço y altrament, sentenciam,
pronunciam y declaram y als dits deputats y oÿdors y Antoni Thió absolem y al procurador fiscal scilenci perpètuo imposam. Entenent emperò y declaram que de assí al devant en cars los
qui llevaran bollas, encontinent, et uno et eodem
contextu, fessen y fermassen actes de regonexensas de ditas bollas en favor de algunas terceras personas en poder del scrivà major de la casa
a. 30 lliures, sous interlineat al marge esquerre.
b. 25 lliures, sous interlineat al marge esquerre.

a. 120 liures, sous interlineat al marge esquerre.
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de la Deputació, lashoras no puga dit scrivà major rèbrer salari algú de la extracció de dits actes
de regonexensas, per quant aquells los reputan
per actes fets entre lo General y persona privada,
en lo qual cas lo General no té // obligació de
pagar salari algú per sa part. Més avant, quant al
capítol de dita querela ab lo qual se fa càrrega
als dits deputats y oÿdors y a Francesch Collbató, notari, per haver dits deputats y oÿdors deliberat pagar a dit Collbató nou-centas noranta
liures y haver dit Collbató rebudas aquellas, ço
és, noranta liures per treballs extraordinaris per
ell presos en lo discurs de dit trienni a horas extraordinàries, y las restants nou-centas liuras per
treballs y scriptura extraordinària per ell presos y
feta en la casa de la Deputació. Attès consta que
lo dit Francesch Collbató és estat admès en la
dita casa de la Deputació per fer la scriptura extraordinària en la scrivania major, per la qual
scriptura, y no altrament, se li deu satisfacció y
paga dels treballs. Y attès que ditas noranta liures dits deputats y oÿdors li deliberaren pagar
per treballs per ell presos sens fer menció alguna
de scriptura, y majorment que de dits treballs en
manera alguna no consta. Y attès de la relació
dels calculadors consta que lo dit Collbató ha
rebudas las ditas noranta liures. Per ço y altrament, pronunciam, sentenciam y declaram y al
dit Collbató condemnam en haver de restituhir
al General las ditas noranta liures, y en subsidi
als dits deputats y oÿdors condemnam en haver
de pagar ditas noranta liuras, insolidum, de tal
manera que pagant lo hu resten los demés liberats.
Y quant a la quantitat de nou-centas liures per
dit Collbató rebuda en virtut de deliberacions
fetas per dits deputats y oÿdors, attès consta que
dit Collbató se li poden y deuen pagar quantitats per los treballs y scriptura extraordinària per
ell presos y feta en la casa de la Deputació en los
negocis y affers del General, y que axí és estat
declarat ab sentèncias de visitas. Emperò, per
quant dels mèrits de dita querela, ni altrament,
no consta de dita scriptura extraordinària, ni de
dits pretesos treballs per ells presos, hans bé
consta que dit Collbató ha rebudas las ditas
nou-centas liuras en forma de salari, ço és, setanta-sinc liures per cada terça, lo que no podia
fer servant y guardant ditas sentèncias de la visita, puix és versemblant que en unas terças se offerexen més scriptura que en altra. Y attès consta de la relació dels calculadors que lo dit
Collbató ha rebudes en la forma sobredita // la
dita quantitat de nou-centas liures. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram
haver dits deputats y oÿdors indegudament deliberada pagar ditas nou-centas liures y aquelles
ésser estades rebudes per dit Collbató indèbitament, y per consegüent lo condemnam en ha1512

ver de restituhir al General ditas nou-centas liures, o y en haver de amostrar y provar scriptura
extraordinària per ell feta en lo discurs del trienni passat, de la qual scriptura volem y declaram
que en lo decret de execució de la present
sentència se´n pugue haver la deguda rahó, a
effecte de pèndrer-la en descàrrech de ditas
nou-centas liuras, totas aquellas quantitats que
constarà ésser-li degudes per dita scriptura extraordinària, y en subsidi condemnam a dits
deputats y oÿdors, insolidum, y en la forma sobredita volem també y declaram, que de assí al
devant, no sie pagada quantitat alguna a dit
Collbató per los treballs de dita scriptura extraordinària, tocant a la utilitat del General, sens
que primer conste de dita scriptura, ço és, de las
fullas que aquella occuparà ab memorial, lo qual
dit Collbató haja de presentar als senyors deputats y oÿdors y que aquell haja de fer fermar per
hu dels senyors oÿdors de comptes y passat per
lo racional, de tal manera que de aquí al devant
no se li puga pagar quantitat alguna per terças
sinó és ab la forma sobredita. Y que la present
sentència sia notifficada als senyors deputats y
oÿdors de comptes y al racional per a què aquella observen y observar fassen.
Quant a la querela de nombre 111, a instància
del procurador fiscal de la present visita feta
contra los deputats y oÿdors de comptes del
trienni proppassat y Baldiri Miquel Sovies, scrivent del regent los comptes, per haver dits deputats y oÿdors de comptes deliberat pagar, y
dit Sovies haver rebudes, mil cent quoranta-tres
liures, set sous y set per las rahons y causes en
las deliberacions contengudas, com largament
en dita querela se conté. Attès que de las quantitats de cent sinquanta-una liura, deu sous a
dit Sovies // pagada per los jornals de las obras
y reparos de las casas de la Deputació, General
y Bolla y demés cases del General, a rahó quatre sous lo jornal, de cent sinquanta liures pagadores a dit Sovies per lo vestuari de la vinguda
de sa magestat, de dos-centas quoranta liures a
ell pagades de diners de dret de galeras, de
quoranta liures pagades per lo balans fet per
orde y manament de la Cort General celebrada
en la present ciutat en lo any 1626, y de setanta-vuyt liures, setse sous y hu per treballs per ell
presos en las Corts, y de la quantitat a ell pagada per lo augment o plus de las inseculacions
del trienni pròxim passat, en las quals quantitats, que estan compresas en las ditas mil siscentas quoranta-tres liures, set sous y set, ja és
estat declarat en la present visita sobre altres
querelas particulars fetas sobre dits gastos. Y
attès que per sentència de visita podian dits deputats y oÿdors deliberar pagar a dit Sovies per
los treballs per ell presos per lo servey del General fins a la quantitat de dos-centas setanta-

sinc liures per quiscun any. Per ço y altrament,
sentenciam, pronunciam y declaram y quant a
las ditas quantitats dalt mencionades nos remeten a las sentèncias y declaracions fetas en la
present visita sobre ditas querelas particulars
acerca de ditas quantitats.
Quant emperò a la demés quantitat fins acompliment de dites mil set-centes quoranta-tres
lliures, set sous y set, attès no consta de la intenció de dit procurador fiscal, als dits deputats y
oÿdors y al dit Baldiri Miquel Sovies absolem y
al procurador fiscal en y sobre aquella silenci
perpètuo imposam. Emperò per quant dit Baldiri Miquel Sovies és persona molt destra y perita y avuy està molt capàs y intel·ligent dels negocis y affers del General, per haver molts anys
exerceix lo offici de scrivent de regent los comptes, axí attesa sa indústria y perícia, volem y declaram, // que de assí al devant, los senyors deputats y oÿdors de comptes, qui vuy són y per
temps seran, puguen pagar a dit Sobias sos treballs y scriptura, encarregant-ne per ço sas concièncias, ab què per dits treballs y scriptura se li
pugan donar y pagar fins en tres-centas liuras
quiscun any y no major quantitat en manera alguna, volent que ab ditas tres-centas liures estigan compresas estrenas y altres qualsevol emoluments ordinaris que solen y acostumen rèbrer
los officials del General y dit scrivent, y que no
se li puga donar major satisfacció ni gratifficació
de sos treballs ultra la dita quantitat de tres-centas liures, de la qual volem se [paga] dit Sovies,
exceptat emperò que en casos de vinguda de sa
magestat o altre persona real, celebració de
Corts y demonstracions de dols, puguen y·ls sie
lícit a dits deputats y oÿdors donar vestuari y dol
o alimàries al dit Sovies, com s´és acostumat, y
satisfer-li los treballs pendrà per occasió de ditas
Corts o vinguda de sa magestat o altre persona
real y no altres. Y que la present sentència sia
notifficada als senyors deputats y oÿdors del corrent trienni, per a què aquella observen y observar fassen.
Quant a la querela de nombre 113 ab la qual lo
procurador fiscal se quexa dels deputats y oÿdors del trienni pròxim passat y de Pau Beuló,
scrivent del racional, per haver dits deputats y
oÿdors deliberat pagar y dit Beuló haver rebut
en lo discurs de dit trienni, per las rahons y causas contengudes en las deliberacions per dits deputats y oÿdors fetas, la quantitat de mil quatrecentas quaranta-dues liures y deset sous, com
largament en dita querela se conté. Attès de las
quantitats de quatre-centas y quinze liures a ell
pagades de diners del dret de galeras y de vuytanta liures per lo vestuari per la vinguda de sa
magestat, y de quoranta liures per los treballs
per ell presos en lo fer del balans de las Corts
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Generals, y de la quantitat per ell rebudaa ... per
lo augment y plus de las insiculacions del trienni
proppassat, // en las quals quantitats, que estan
conpresas en ditas mil quatre-centas quorantados liures y deset sous, ja és estat declarat en la
present visita sobre altres quereles particulars
sobre dits gastos. Y attès que per la sentència de
visita podran dits deputats y oÿdors deliberar
pagar a dit Beuló, per los treballs per ell presos
en servey del General, la quantitat de dos-centas
setanta-sinc liures quiscun any. Per ço y altrament, los mèrits de dita querela attesos, sentenciam, pronunciam y declaram y quant a las ditas
quantitats alt mencionades nos remetem a las
sentèncias y declaracions fetas en la present visita sobre diverses y particulars querelas acerca de
ditas quantitats.
Quant emperò a la demés quantitat fins acompliment de dites mil quatre-centas quorantados liures y deset sous. Attès no consta de la intenció de dit procurador fiscal als dits deputats y
oÿdors y a Pau Beuló absolem y al procurador
fiscal en y sobre aquella scilenci perpètuo imposam. Emperò, per quant dit Pau Beuló és persona molt perita y destra y per haver molts anys
exerceix lo offici de scrivent del racional, està
molt capàs y intel·ligent dels affers y negocis de
la Generalitat, axí, attesa sa indústria y perícia,
volem y declaram que, de assí al devant, los senyors deputats y oÿdors de comptes, que per
avuy són y per temps seran, puguen pagar a dit
Bauló sos treballs y scriptura, encarregant-ne
per ço sas concièncias, ab què per dits treballs y
scriptura se li puguen donar y pagar fins a trescentas liures quiscun any y no major quantitat,
volent que ab dites tres-centas lliures estiguen
compresas estrenas y altres qualsevols emoluments ordinaris que solen y acostumen rèbrer
los officials del General y dit scrivent, y que no
se li pugue donar major gratifficació ni satisfacció de sos treballs ultra la dita quantitat de trescentas liuras, de la qual volem se dega acontentar dit Beuló, exceptat emperò que en casos de
vinguda de rey o altre persona real a la present
ciutat, celebració de Corts al present Principat,
// demonstraccions de dol, pugan hi sia lícit a
dits deputats y oÿdors donar vestuari o dol o
alimàries a dit Bauló, com s´és acostumat, y satisfer-li los treballs pendrà per lo General en
ocasió de ditas Corts o vinguda de sa magestat,
o de altre persona real, y no altres. Y que la present sentència sia notifficada als senyors deputats y oÿdors per a què aquella observen.
Quant a la querela de nombre 174 instant lo
procurador fiscal de la present visita feta contra
Hierònym de Gàver, donsell, regent lo manifest
a. a continuació un espai en blanc d’uns 40 mms.
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de la Bolla, per haver dexat de clòurer alguns
partits assentats en los libres de Manifest, contrafent al capítol 12 del nou redrés de las Corts
del any 1599, com largament en dita querela se
conté. Attès no consta de la intenció del procurador fiscal de la manera que constar deu. Per
ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Hierònym de Gàver absolem de
la present querela, y en y sobre aquella silenci
perpètuo al dit procurador fiscal imposam. Manam emperò al dit Hierònym de Gàver que,
dins termini de quatre mesos comptadors del
dia que la present sentència li serà intimada,
haja de representar y instar als senyors deputats
y oÿdors donen forma ab la qual los particulars
clogan los partits assentats en los libres de Manifest, per a què ab tot effecte puga ésser guardat lo dit capítol 12, la observança del qual és
molt convenient al General, altrament, passat
dit termini de quatre mesos, no constant de ditas diligèncias, suspenan al dit Hierònym Gàver
del dit son offici per temps de un any. Y exortam als senyors deputats y oÿdors del trienni corrent fassen lo que més convé en beneffici del
dit General acerca del que serà representat per
dit Hierònym de Gàver, a effecte que exactament puga cumplir las obligacions de son offici.
Quant a la querela de nombre 12 per lo procurador fiscal de la present visita feta contra Francesch Corretger y Mestre, // credençer del General, per haver rebuts donatius y subornacions
per rahó de son offici, contrafent al capítol 26 de
las Corts de 1433, y per haver manllevat y comprat a fiar diversas robas y mercaderias de las personas que contractaven ab ell per rahó de son offici, y haver demanat y pres dels despatxans en lo
temps se feya lo despaig, exercint son offici, algunas de las mercaderies despatxades, y haver
comesos altros excessos com en dita querela largament se conté. Attès encara que de las deposicions de alguns testimonis offencionals consta
que Francesch Corretger y Mestre ha manllevat
algunas quantitats y comprat a fiar robas y mercaderias de molts botiguers, mercaders y altres
persones que han y deuen de cadal dia contractar ab dit Corretger per rahó de son offici, sens
voler acudir a las pagas de ditas quantitats y valor
de ditas robas y mercaderies, dexant las tals persones de cobrar lurs deutes o lo equivalent preu
de ditas mercaderias presas a fiar, per no gosar
molestar a dit Corretger, per haver de tractar ab
ell cadal dia com a credencer del General. Y
consta també que dit Corretger, estant officiant
y despatxant diversas mercaderies, ha pres y demanat algunas de aquellas, retardant aprés la
paga del valor de ditas mercaderias ab la auctoritat de son offici. Emperò per quant no consta
que dit Corretger haje acceptat donacions ni subornacions, ni menys haje cohetxat a les perso1514

nes de las quals se ha retingut las ditas mercaderias, al temps estaven despatxant, ni a les que li
emprestaren algunas quantitats, y consta que dit
Corretger, ab provisió feta a 29 de setembre
proppassat, fonc suspès de la administració y
exercici de dit son offici de credenser, ab la qual
suspensió ha patit danys y axí és prou sufficient
pena dita suspenció dels excessos comesos per
dit Corretger en dit son offici, com la pena se
dega conmensurar ab lo delicte. Per ço y altrament, los mèrits de dita querela attesos, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Corretger
absolem y al dit procurador fiscal en y // sobre la
present querela silenci perpètuo imposam. Declaram emperò, que la dita suspensió li deu ésser
alsada y levada, com ab la present li alsam y levam aquella, i·l restituhim ab dit son offici, ab
què no demane ni pugue demanar ni cobrar
cosa alguna dels salaris, strenas y emoluments de
dit son offici del temps és estat suspès, lo que volem li servesca en pena conforme ab la present li
prohibim de poder demanar y cobrar dit salari,
strenes y demés emoluments que reb y podia rèbrer per rahó de son offici de la Generalitat, exceptada una terça de son salari ordinari de las
caygudas en lo temps durant la dita suspensió, la
qual puga demanar y rèbrer y volem li sie pagada
y no més; manant al dit Corretger, com ab la present li manam, que d’esta hora en avant no manlleve diners ni altrament prenga mercaderies a
fiar de las personas que han de contractar ab ell
per rahó de dit son offici, sots pena de privació
de son offici, si dins lo termini de un mes comptador del dia que haurà manllevat o comprat a
fiar de ditas personas no restituhirà o pagarà a
d’aquellas las quantitats los deurà per dita causa,
de la paga de las quals volem haja de constar ab
àpocha de rebuda en presència de notari y testimonis o per partida de taula o de banch, y no altrament. Y axí mateix li manam que, estant exercint y officiant lo dit offici de credenser en la casa
del General, no demane ni prengue ab títol de
compra, ni altrament, algunas de las mercaderias
que·s despatxaran per mercaders o altres persones de negoci, sots la matexa pena de privació de
son offici.
Don Joan de Peguera. Misser Francesch Soler.
Joseph Jover. Lo canonge Joseph Serralta. Lo
canonge Pau Claris. Lo doctor Onoffre Coromina, canonge. Lo doctor misser Christòpol
Fumàs y Desplà. Miquel Spano. Lo doctor Vicent Hortolà.
Vidit Montaner, visita assessor. Vidit Claver, fisci visite advocatus.
Fonc publicada la demuntdita sentència a 14 de
juny 1627. Dit dia fonch fet lo decret de execució de la sentència sobre la querela nombre 12.

// Y a 28 de juny dit any fonc fet lo decret de
execució de las sentències proferidas sobre las
querelas nombre 10, 157, 173, 65, 101, 31,
111, 113 y 174. Y a 3 de juliol 1627 fonc fet lo
decret de execució de la sentència proferida sobre la querela nombre 30, ab la limitació següent: «Hoc tamen intellecto quod quantum ad
dictum Jacobum Marti quia constat in querela
de errore quantitatis decem librarum, fiat tantum execucio contra dictum Marti in quantitate
sexaginta librarum».

Lo decret de la sentència sobre las querelas
nombre 133, 160, 18, encara no és fet. Fita.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y
de la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la sancta
yglésia de Vich, lo doctor Pau Claris, canonge
de la sancta isglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromines, canonge de la dita sancta isglésia de
Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan de
Paguera, Francesch Soler, doctor en drets, Joseph Jover, donzells, en Barcelona domiciliats,
per lo stament militar; Christòphol Fumàs y
Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutedà
honrat de Barcelona, y Vicens Hortolà, doctor
en drets, ciutadans de Barcelona, per lo stament
real; visitadors del General del present principat
de Cathalunya, extrets a sort per los molt il·lustres senyors deputats del dit General a tres y a
deset de agost proppassat, ab lo modo y forma
que disposa lo capítol 1 del nou redrés fet en les
Corts Generals celebrades en Barcelona en lo
any 1599. Vistas las querelas o enquestas davant
nosaltres y en nostre concistori a instància del
procurador fiscal de dita visita fetas, etcètera.
Vistas las deffensas per dits querelats donades,
etcètera. Los sagrats quatre sancts Evangelis de
Nostre Senyor Déu davant nosaltres posats y
aquells ab tota reverència mirats, tenint sols a
Déu y a la veritat y justícia davant nostres ulls per
a què conforme la sua divina voluntat lo nostre
judici rectament procehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y ab la forma següent:
Primerament, quant a las querelas de nombre 3
y 6, etcètera.
Quant a la querela de nombre 14, instant lo
procurador fiscal // de la present visita, feta contra los òlim deputats y oÿdors de comptes del
trienni proppassat per haver desliberat en divera. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.
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sas jornades pagar a Hierònym Galí y a Joan
Ventura Curús, scrivents ordinaris de la scrivania major de la casa de la Deputació, xexantadues lliures, deu sous, per haver cobrat las chartas de la stafeta y portades aquellas al concistori
de dits deputats y oÿdors y aportat los despaigs
del dit concistori a la stafeta, com més llargament en dita querela se conté. Attès consta que
los deputats y oÿdors, conforme lo capítol 97
del nou redrés de les Corts del any 1599, no poden per causa ni rahons algunas fer ni crear nous
officis ni augmentar salaris en la dita casa de la
Deputació. Y attès consta haver-hi en dita casa
de la Deputació molts officials a hu dels quals
dits òlim deputats y oÿdors podian manar que
fes dit exercici de portar y cobrar los despaigs y
chartas de la stafeta ab lo salari ordinari, sens
augment algú de aquell, ni satisfacció de treballs, per estar axí mateix las ditas cosas prohibides per diversos capítols de Cort. Per ço y altrament, pronunciam, sentenciam y declaram y al
procurador del General manam que ab los remeys y diligèncias necessàrias y convenients repetesca dels dits Galí y Curús las ditas sexantadues lliures, deu sous, respectivament, per ells
rebudes, dins quatre mesos comptadors des del
dia de la notifficació de la present sentència en
avant. Y axí mateix, nunc pro tunc, condemnam
als dits deputats y oÿdors del trienni proppassat,
passats los dits quatre mesos, si las ditas sexantaduas lliures y deu sous -62a lliures, 10 sous-, no
seran cobrades dels dits Galí y Curús, respective, en donar y pagar aquellas al General de Cathalunya, insolidum, reservant-los dret contra
los dits Galí y Curús per repetir de aquells las ditas sexanta-duas lliures, deu sous, per ells respectivament rebudes.
La demuntdita sentència fonch publicada a 21
de abril 1627. E lo dret de exequució de dita
sentència fou fet a 18 de juny dit any.

Sentènciab proferida per los
senyors visitadors del General de
Cathalunya publicada a 14 de juny
1627, de la qual, per orde dels dits
senyors visitadors, se´n donà còpia
als senyors deputats de dit General.
Primerament, quant a la querela de nombre
152.
a. 62 lliures, 10 sous interlineat al marge esquerre.
b. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.
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Quant a la querela de nombre 135, instant Joan
Moxó, ciutadà de Barcelona, contra los deputats y oÿdors del trienni proppassat per haver fet
capturar en las presons de la casa de la Deputació a dit Joan Moxó, lo qual havia supplicat de
la sentència contra ell y en favor del procurador
fiscal proferida per los magnífichs assessors, no
podent innovar ni attentar cosa en prejudici de
dita causa de supplicació penjant indecissa
aquella, y haver aquell detingut molts dies en
ditas presons, com largament en dita querela se
conté. Attès dels mèrits de dita querela y, assenyaladament, de un transllat per dit Moxó exhibit, consta haver dit Moxó supplicat de la
sentència proferida contra d’ell, en execució de
la qual fonch dit Moxó per manament de dits
deputats y oÿdors capturat. Per ço y altrament,
pronunciam, sentenciam y declaram y a dits deputats y oÿdors absolem y al dit Joan Moxó silenci perpètuo imposam, manam enperò al dit
Moxó que, dins termini de quatre mesos comptadors del dia de la provisió de decret de execució de la present sentència en avant, haja de
instruhir per sa part lo procés de la causa de supplicació fins asignació de sentència, pugan los
senyors deputats y oÿdors procehir contra dit
Moxó conforme de justícia los és lícit y permès.
La present sentència, entès no obstant y axí mateix, exortam a dits senyors deputats manen,
passats dits quatre mesos, al advocat fiscal y procurador del General insten y soliciten la decissió
de dita causa de supplicació, y en lo entretant,
que dita causa se tardarà // declarar, havent lo
dit Moxó instruhit lo dit procés, no sia feta execució en la persona ni en los béns de dit Joan
Moxó, ni sas fianças. Y que la present sentència
sia notifficada als senyors deputats y oÿdors del
corrent trienni per a què aquella observen y observar façan, y també al exactor y racional per a
què la assenten en lo llibre de Vàlues.
Lo decret de execució de dita sentència fonc fet
a 28 de juny 1627.

Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y
de la gloriosa y humil Verge Maria, mare sua,
humilment invocats.
Nosaltres, Joseph Serralta, canonge de la sancta
yglésia de Vich, lo doctor Pau Clarís, canonge
de la sancta iglésia de Urgell, lo doctor Onofre
Coromina, canonge de la dita sancta iglésia de
Vich, per lo stament ecclesiàstich; don Joan de
Paguera, Joseph Jover, donzell, en Barcelona
populats, per lo stament militar; Christòphol
a. sentència intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1626-1629.
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Fumàs y Desplà, doctor en drets, Miquel Spano, ciutadà honrat de Barcelona, y Vicens Hortolà, doctor en drets, ciutadans de Barcelona,
per lo stament real; visitadors del General del
present principat de Cathalunya, ensemps ab lo
senyor Francesch Soler, donzell, doctor en
drets, en Barcelona populat, qui per sa indisposició no ha pogut entravenir en las causas avall
scritas, extrets a sort per los molt il·lustres senyors deputats del dit General a 3 y a 17 de agost
proppassat, ab lo modo y forma que disposa lo
capítol 1 del nou redrés fet en les Corts Generals celebrades en Barcelona en lo any 1599.
Vistas las querelas o enquestas devant nosaltres
y en nostre consistori a instància del procurador
fiscal de dita visita fetas, etcètera. Vistas las deffensas, etcètera. Los segrats quatre sancts Evangelis de Nostre Senyor Déu devant nosaltres
posats y ab tota reverència mirats, tenint sols a
Déu, a la veritat y justícia devant nostres ulls per
a què conforme la sua divina voluntat lo nostre
judici rectament procehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y ab la forma següent:
Primerament, quant a la carela de nombre 2,
instant lo procurador fiscal de la present visita
feta contra los depu- // tats y oÿdors del trieni
proppassat, per haver los dits deputats y oÿdors
en lo discurs de dit llur trieni pactats molts deutes del General y la paga de aquells perrogada
molt llarch temps, acontentant-se dits deputats
y oÿdors donassen los debitors una mòdica
quantitat quiscun any en descàrrech de llurs
dèbits, essent fàcil la cobransa de aquells si dits
deputats y oÿdors haguessen fet las diligèncias
necessàrias y convenients, contrafent a la disposició del capítol 1 de les Corts de 1452, y assenyaladament per haver dits deputats y oÿdors
pactat lo deute de tres-centas noranta-set lliures
degudes al General per Onofre Jordà y Cessala,
deputat militar del trieni 1620, per rahó de diversas condemnacions fetas ab las sentèncias de
la visita del any 1623 sobre las querelas de nombre 91, 17, 5, 6 y 166. Attès, quant al primer
capítol de dita querela no consta de la intenció
de dit procurador fiscal, almenys de la manera
que constar deu. Per ço y altrament, los mèrits
de dita querela attessos, pronunciam, sentenciam y declaram y a dits deputats y oÿdors absolem y al procurador fiscal silenci perpètuo imposam. Attès emperò y declarat que per quant
per lo capítol 1 de les Corts 1452 los deputats y
oÿdors no poden pactar ningun deute del General prollongant las pagas de aquell fora llur
trienni, y consta en la present querela que los
concerts de dits dèbits del General fets per dits
deputats y oÿdors en lo trieni proppassat,
porrogant la paga de la quantitat pactada fora
llur trieni, són stats fets contra disposició de dit
capítol 1. Per co y altrament, sentenciam, pro-

nunciam y declaram haver de ésser dits concerts
fets per los dits deputats y oÿdors cassats, revocants y annul·lants, com de present aquells revocam, cassam y annul·lam, exortant als senyors
deputats y oÿdors del present trieni fassan las diligèncias necessàrias y convenients per la cobrança de dits dèbits, guardant en tot lo disposat en dit capítol 1 y altres aplicables.
Quant emperò al segon capítol de dita querela,
attès consta dels mèrits de aquella, que dit Onofre Jordà y Cessala, // diputat militar del trieni
1620, ab diversas condempacions y sentèncias
fetas en la visita del any 1623 sobre las querelas
dalt nombrades, fonch condempnat en pagar al
General tres-centes noranta-set lliures y que los
deputats y oÿdors del trienni passat podian cobrar fàcilment ditas tres-centes noranta-set lliures axí del dit Jordà y Cessala, majorment no
constant en la present querela, al manco de la
manera que deu constar, de la apposició dotal
feta pera ..., muller del dit Jordà, refferida en la
desliberació de 8 de juny 1626, ab la qual dits
deputats y oÿdors concertassen lo dit deute,
com encara de les fermanses per ell donades en
lo ingrés de son offici, a la solució de ditas trescentas noranta-(set) lliures obligades. Y attès
consta que los dits deputats y oÿdors tinguessen
notícia que las ditas tres-centas noranta-set lliures eran degudes per dit Jordà per condemnacions fetas en la visita, y que així, havent pactat y
prollongat las pagas de aquellas a quantitat de
vint-y-sinch lliures quiscun any, se venian a entremèter en cosas de la visita, retardant e impedint per indirecte la execució y observansa de
ditas sentèncias o condempnacions fetas en dita
visita contra dit Jordà y Cessala, faltant dits deputats y oÿdors en ditas cosas a la obligació de
llurs càrrechs, per no fer las diligèncias que devian perquè lo General fos reintegrat en lo dany
causat per lo dit Jordà y Cessala al General en lo
discurs de son trienni. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al exactor
del General manam que, dins quatre messos
comptadors del dia de la notifficació de la present sentència, cobre y recupere de dit Jordà y
Cessala, o de sas fermansas, la quantitat que resta devent dit Jordà de ditas tres-centas norantaset lliures, los quals quatre messos passats, si
dita restant quantitat, acompliment de ditas
tres-centas noranta-set lliures, no serà cobrada,
en subsidi condemnam als dits deputats y oÿdors, insolidum, en pagar al General la quantitat
que dit Jordà y Cessala restarà devent al General
passat dit termini // de quatre mesos, de tal manera que pagat lo hu los demés resten llíberos,
reservant los regrés contra dits Jordà y sas fermanses per la quantitat hauran pagada, y que la
a. a continuació un espai en blanc d´uns 43 mms.
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present sentència sia notifficada als senyors deputats y oÿdors del corrent trienni y al exactor
de dit General de Cathalunya.
Quant a la querela de nombre 11 contra los deputats y oÿdors del trienni pròxim passat y Pere
Fuster, sobrecollidor de la col·lecta de ponent,
feta a instància del procurador fiscal de la present visita, per haver desliberat dits deputats y
oÿdors se pagassen a dit Pere Fuster, deputat
real de dit trieni, en lo dit nom de sobrecullidor
de ponent, per anar a col·lectar las tercas de juliol, agost y setembre y de octubre, nohembre y
dezembre del any 1625, cent-quoranta tres lliures, sis sous y vuit, que és lo salari de dos anyades, a rahó de setanta-una lliura, tretse sous y
quatre dinés per cada anyada, contra la disposició del capítol 1 de les Corts 1520, que ordena
que, dexant lo sobrecullidor de anar a col·lectar
alguna terça, no pot exigir lo salari que se li seria
degut si agés feta dita anada, a fi que no·s pogués scusar dit sobrecullidor de anar. Y per haver contrafet a la disposició del capítol 63 del
nou redrés de 1599, havent delliberat dits deputats y oÿdors pagar a dit Fuster com a sobrecullidor lo salari que li here degut per anar a
col·lectar, essent dit Fuster deputat y per consegüent no poder rebre dit salari de sobrecullidor.
Y axí mateix, per haver dit Pere Fuster rebut
com a sobrecullidor semblant quantitat de
CXXXXVII lliures, VI sous, VIII per la anada féu en
col·lectar dos terças de juliol, agost y setembre,
octubre, nohembre y desembre de 1624, com
llargament en dita querela se conté.
Attès quant al primer y últim capítol de dita
querela consta que dit Pere Fuster, per dos anyades féu a les qua·ls col·lectà quatre terças, rebé
lo salari de totas las quatre anades, y consta per
la dispusició del capítol 5 que dexant los sobrecullidors // de anar a col·lectar alguna terça
no poden exigir lo salari que havian de rèbrer si
fossen anats a col·lectar. Y encara que per part
de dits deputats y oÿdors y Pere Fuster se haje
pretès que lo General no ha patit dany ni perjudici algú per no haver fet las quatre anades, que
per lo capítol de Cort està obligat fer dit sobrecullidor, puix que ab las dites anades ha col·lectat totas las terças que havia de col·lectar ab les
quatre anades y per ço també dit Fuster s´és detingut més temps y fet majors gastos. Emperò
attès que lo principal fi de haver-se disposat ab
dits capítols de Cort que los sobrecullidors hajen de anar quatre vegades lo any, no (és) estat
solament de exhigir y cobrar la tercas dels taulers y cullidors del General sinó també de visitar, mirar y regonèxer si los taulers y altres officials de llurs sobrecol·lectas exerceixen sos
officials ab aquella rectitut que los han de exercir, y per a què als que trobaran que hauran de-
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linquit los suspengan y posen altres en sos
lochs; y axí convé a la utilitat del General que ab
puntualitat se fasen ditas quatre anades. Per co y
altrament, los mèrits de dita querela attessos,
sentenciam, pronunciam y declaram y a dit Fuster condemnam en haver de restituir y pagar al
General LXXI lliures, XIII sous, IIII -71a lliures,
XIII sous, 4- que rebé indegudament per la anada féu en col·lectar las terças de juliol, agost y
setembre, octubre y nohembre y dezembre de
1624, y també en haver de restituir al dit General altra semblantb quantitat de LXXI lliures, XIII
sous, IIII -71c lliures, XIII sous, IIII-, que en virtut de deliberació de 3 de juny 1626 rebé indegudament per la anada féu de col·lectar las
terças de juliol, agost y setembre, octubre, nohembre y desembre de 1624 -143d lliures, 6
sous, 8-. Y en subsidi, no pagant dit Fuster las
ditas setanta-una lliura, tretse sous y quatre que
rebé en virtut de dita deliberació, condemnam,
insolidum, als deputats y oÿdors que deliberaren pagar dita quantitat en aver de restituir
aquella al General, de tal manera // que pagant
lo hu los demés restan liberats. Y per quant dels
mèrits de la present querela consta que en lo
termini pròxim passat Francesch Sorribes y Rovira, sobrecullidor de ponent, y lo doctor misser
Joseph Fontanella, sobrecullidor de llevant, reberen, no fe(n)t sinó una anada, salari de dos
anades ab motiu de què havian col·lectat dos o
més tercas, axí exortant als senyors deputats y
oÿdors del corrent trieni que cobren dels dits
Sorribes y Fontanella, respective, las quantitats
que indegudament hauran rebudas per ditas
anadas.
Quant emperò altra capítol de dita querela,
attès no consta intenció de dit procurador fiscal,
al menys de la manera que constar devia. Per ço
pronunciam, sentenciam y declaram y a dits deputats y oÿdors y Pere Fuster absolem y al procurador fiscal de la present visita silenci perpètuament posam quant al dit capítol de dita
querela.
Quant a la querela de nombre 130, instant lo
procurador fiscal de la visita feta contra Barthomeu Binós y Andreu Coll, taulers de la vila de
Viella, col·lecta de Tremp y Pallars, per no haver
fet sotascríurer los despaigs als despatxans ni a
altres terceras personas per dits despatxats, contrafet a la disposició del capítol 74 del nou redrés de las Corts 1599. Attès encara que dels
mèrits de dita querela conste que los dits Barthomeu Binós y Anthoni Coll, taulers de Viella,
a.
b.
c.
d.

71 ... 4 interlineat al marge esquerre.
memblant al manuscrit.
71 ... III interlineat al marge esquerre.
143 ... 8 interlineat al marge esquerre.
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no han fet fermar ni sotascríurer ningun d’ells
despaigs que en lo discurs del trienni passat han
assentat en sos llibres de Terça y que per la disposició de dit capítol 74 serian incedits en pena
de privació de llurs officis y de pagar sinquanta
lliures, emperò perquè de la deffensa per ells
donada consta que los capítols de Cort no estan
en observança en la vall de Aran, ni que aquells
may són stats rebuts ni practicats, pretenent que
los habitants en dita vall stan exemps de la observança dels capítols de Cort, en virtut de la
concòrdia que fonch feta entre // los deputats y
oÿdors de Cathalunya y la universitat y sýndich
de la vall de Aran, de hont apar que la pretenció
de dit procurador fiscal si bé no resta del tot clara, emperò conté algun dupte, lo qual requereix
major discussió y temps del que té la present visita per conèxer de dita al·legada exempció. Per
ço y altrament, remeten la present querela y mèrits de aquella als senyors deputats y oÿdors del
trienni corrent per a què declaren si dits taulers
tenen obligació com a officials del General en
servar los dits capítols de Cort, usos, styls y pràticas de la casa de la Deputació y General. Y que
la present sentència sie notificada a dits senyors
deputats y oÿdors.
Quant a la querela de nombre 97, instant lo
procurador fiscal, feta contra los deputats y oÿdors del trienni proppassat per ésser stats negligents en la concervació de molts milanars de arcabussos y altres armes del General, les quals
stan mal conduïdas en una stància de casa la Diputació, y axí se són gastades y fetas inútils, com
llargament en dita querela se conté. Attès no
consta de la intenció de dit procurador fiscal, almenys de la manera que de dret constar deu.
Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y
declaram y als dits deputats y oÿdors absolem y
al dit procurador fiscal silenci perpètuo imposam sobre dita querela; encarregant molt los
senyors deputats y oÿdors de comptes del corrent trienni que manen y procuren fer regonèxer dits archabusos y demés armes són en la dita
instància de la casa de la Diputació, y aquellas
repartir y netejar de molt rovell que aüy tenen,
perquè altrament vindrian a ser dites armes del
tot inútils en molt gran dany de la Generalitat, y
que manen també aprés de ésser natejades y reparades, ditas armas, conduhir aquelles segons a
dits senyors deputats més convenient aparexerà.
Quant a la querela de nombre 117 feta contra
los òlim deputats y // oÿdors de comptes a
instància del procurador fiscal de la present visita per no haver fet portar als sobrecullidors de
llevant y de ponent y als demés officials los llibres de llurs col·lectes. Attès no consta de la intenció de dit procurador fiscal, al manco de la
manera que deu constar. Per co y altrament,

sentenciam, pronunciam y declaram y als dits
deputats y oÿdors absolem de la observànçia del
present judici en quant a la dita querela de
nombre 117; declarant emperò que aquella sie
remessa als senyors deputats y oÿdors de comptes del corrent trienni per a què manen mirar los
llibres restant a cobrar dels taulers o cullidors
dels drets del General. Y, tinguda relació dels
que faltan, manen despedir porters que vajan a
cobrar dels dits taulers o cullidors los llibres se
són dexats de cobrar, per dits sobrecullidors, en
lo trienni proppassat. Y que la present sentència
sie nottifficada a dits senyors deputats y oÿdors.
Quant a la querela de nombre 115 contra los
deputats y oÿdors del trienni proppassat, feta a
instància del procurador fiscal per haver prestat
a moltas universitats y singulars persones molts
archabussos ab sos flasquos y flasquillos y no haver cobrat molta part de aquells. Attès no consta de la intenció de dit procurador fiscal, al
manco de la manera que constar deu. Per ço y
altrament, sentenciam, pronunciam y declaram
y a dits deputats y oÿdors absolem y al procurador fiscal silenci perpètuo imposam sobre la
present querela; encarregant als senyors deputats y oÿdors de comptes del corrent trienni
que, ab tot effecte y ab la diligència possible,
cobrem de las ditas universitats y singulars persones los archabussos, flasquos y flasquillos que
no són stats restituïts al General dins lo temps
en las caucions prefegit. Y en cas dits arcabussos
no·s poguessen cobrar de ditas universitats y
singulars persones, per no trobar en lur poder
dits archabussos, flasquos y // flasquillos, que
manen executar-les per lo dit just valor de aquelles, conforme las caucions que ditas universitats
y singulars persones firmaren al temps de la entrega de dits archabussos. Y que la present sentència sie nottifficada a dits senyors deputats.
Quant a la querela de nombre 94 ab la qual lo
procurador fiscal fa càrrega als òlim deputats y
oÿdors del trienni proppassat a Miquel Girvés,
tauler de Puigsardà, en quant a dits deputats y
oÿdors per no haver aquelles executada la
sentència feta en la última visita sobre la querela
de nombre 150, publicada a 11 de juny 1624,
ab la qual dit Girvés fonch condemnat en haver
de aportar als dits òlim deputats totas les certifficacions de responsions del manifest de las
llanas en lo memorial y càlcul exhibits en dita
querela, manifestades dins quatre messos comptadors del dia del decret de execució, passats los
quals, si no·u haurà fet, foch condemnat dit General en haver de pagar totas las quantitats que·s
deurian al General per lo dret de dites llanas que
no haurà mostrat certifficatòrias o responcions.
Y quant a dit Girvés, per no haver cumplit lo
que ab dita sentència fonch declarat, ni haver
1519

pagat lo dret de ditas llanas, en dany y perjudici
de la Generalitat. Attès dels mèrits de dita querela no consta de la intenció del dit procurador
fiscal contra dits òlim deputats y oÿdors y Miquel Girvés, sentenciam, pronunciam y declaram als dits deputats y oÿdors y al dit Girvés absolem de la present querela y al procurador
fiscal silenci perpètuo imposam. Emperò, per
quant de dita querela consta que dit Girvés
aporta causa en lo concistori de la casa de la Deputació, ab la qual pretén que se li han de assentar en son descàrrech algunas certifficatòrias de
partidas del manifest de ditas llanas, a las quals
lo racional ha posat dupte, // axí que haver dexat dit Girvés de obtemperar del tot a la dita
sentència de la visita no és stada per negligència
ni culpa sua, sinó per los duptes propusats per
dit racional. Per ço manam als assessors del General, sots pena de pèrdrer quiscuna terça de
llur salari, que, dins sis messos comptadors del
dia los serà notificada la present sentència, declaren sobre dita causa y al advocat fiscal y procurador del General sots la matexa pena insten y
soliciten la dita causa.
Quant a la querela nombre 96, instant lo procurador fiscal de la present visita feta contra los
deputats y oÿdors del trienni proppassat, per no
haver executat las sentèncias fetas en la visita
proppassada, dexant de cobrar las quantitats en
las quals foren condempnats los deputats y oÿdors y alguns officials de la casa de la Deputació
y General en la dita visita del trienni 1620, com
més llargament es de vèurer en dita querela.
Attès consta que a 6 de juliol 1624, per los visitadors del General de Cathalunya foren enviats
a dits deputats y oÿdors del dit trienni proppassat tres memorials ab los quals staven contengudes las sentèncias y condemnacions fetas en dita
visita, a ffi e affecte que los dits deputats manassen executar ditas sentèncias y condempnacions
en dita visita fetas, y consta de dits memorials
que dits deputats hauran de manar exigir y cobrar las quantitats mencionades, en aquelles de
las qualsa quantitats mencionades encara restan
a cobrar, comforme la relació dels calculadors,
mil sinch-centes noranta-una lliura, sis sous y
deu diners, com les restants tres-centas trentadues lliures y quatre sous continuades en dit
memorial se haja ja de aquellas haguda rahó en
la sentència proferida en la present visita sobre
la querela de nombre 2. Y attès constab que conforme lo capítol primer del nou redrés del any
1599 dits òlim deputats y oÿdors, puix foren requerits // per dits visitadors, tenian obligació de
fer executar ab tot effecte ditas sentèncias y condemnacions de dita visita. Y attès no consta que
a. a continuació ratllat stat mencionades.
b. contra al manuscrit.
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per dits deputats y oÿdors sie stat al·legat ni provat que las ditas quantitats se ha dexat de cobrar
per deffecte de béns dels condemnats en dita
sentència, y que axí aquells, per descuyt de dits
òlim deputats y oÿdors, no són stades cobrades.
Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y
declaram y a dits òlim deputats y oÿdors condemnam que, dins un any comptador del dia
del decret de execusió de la present sentència en
avant, fassen las diligèncias necessàrias per a què
ab tot effecte se cobre tota la demuntdita quantitat de 1591 lliures, 6 sous, 10, y passat lo dit
temps de un any condemnam als dits òlim deputats en haver de pagar al General la restant
quantitat a compliment de ditas 1591 lliures, 6
sous, 10. Entenent emperò y declarant que en
cas, per part de dits òlim deputats y oÿdors, se
provàs que algunas de ditas quantitats no·s pogués exhigir y cobrar de dits condemnats ab ditas sentèncias, per ço que al temps de la prolaçió
de aquellas y nottifficació feta a dits òlim deputats y oÿdors no tingueren que pagar dits condempnats, en lo dit cas, los dits deputats y oÿdors restan liberats y fóra obligació de haver de
pagar al General las quantitats que per dit effecte de béns no són stades cobrades, y perquè durant lo dit termini de un any se pugan ab més facultat y utilitat del General cobrar las ditas
quantitats que restan a dèurer al General en virtut de ditas condemnacions, manam al exactor
del General, sots pena de una terça de son salari,
que, encontinent li serà nottifficada la present
sentència, execute y cobre ab tota diligència
dels debitors las quantitats respectivament per
ell(s) degudas en virtut de ditas sentèncias y
condemnacions de visita.
Quant a la querela de nombre 95, instant lo
procurador fiscal // de la present visita contra
Miquel Solà, tauler del General de la vila de Sènia, per haver comesos molt delictes y excessos
en lo dit son offici de tauler, com llargament stà
deduït en la dita querela. Attès no consta de la
intenció de dit procurador fiscal de la manera
que constar deu. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Solà absolem de la observació del present judici. Emperò,
per quant no·y ha hagut competent tems del
que restava per la offensa, per a inquirir y sertificar acerca de las cosas contengudes en dita querela, per ço remetem la present querela y mèrits
de aquella als senyors deputats y oÿdors del corrent trienni, encarregant-los que manen al procurador del General fassa instànsia y part formada contra dit Solà per los excessos y delictes de
què·stà impetit en dita querela, que stan contenguts en la present querela en un memorial
exhibit per lo procurador fiscal de la present visita en la dita querela. Y que la present sentència
sie nottifficada a dits senyors deputats y oÿdors.
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Quant a la querela de nombre 46 ab la qual lo
procurador fiscal de la present visita se quexa de
Joan Batista Cassador, donzell, exactor del General, (ha) dexat de fer vèndrer molts inventaris
dels béns de dits debitors sens precehir sobrecehiment algú. Attès del memorial per dit procurador fiscal exhibit en dita querela consta que
a instància de dit Cassador són estat pressos
quoranta-sinch inventaris dels béns de diversos
debitors del General en dit memorial designats,
y sols consta ésser stats provehits sobrecehiments en las execucions dels béns de Francesch
Puigjaner, de Honofre Jordà y Cessala, de Francesch Ferrer, botiguer de tellas, y de Francesch
Alexander Moxó, debitors del General, y no
consta que dit Cassador, [statim] ab causa legítima, ha dexat de continuar las execucions comensades y fer vèndrer los béns dels altres debitors continuats en dits // inventaris. Per ço y
altrament, los mèrits de ditas querelas attessos,
sentenciam, pronunciam y declaram y al dit
Cassador manam continue las ditas execucions
comensades en los béns inventariats de dits debitors, los quals no han pagat al General lo que
devian, y que en la venda dels béns inventariats
y de altres se trobaran de dits debitors, no puga
parar sinó és en cas li constàs dit sobrecehiment
o que per los dits senyors deputats li fos manat
en scrits parar ditas execucions; las quals diligèncias volem y declaram haje de fer dit Cassador dins spay de sis messos, comptadors del dia
de la nottifficació de la present sentència en
avant. Altrament, passat dit termini, no constant de ditas diligèncias als senyors deputats lo
privan de allí en avant del salari de exactor fins
que ab tot effecte haja fetas las diligèncias sobreditas. Y que la present sentència sie nottifficada a dits senyors deputats y oÿdors del corrent
trieni per a què la present sentència fassen observar.
Quant emperò la querela de nombre 60 feta
contra Pera Solà y Pere Revert, taulers del General de la ciutat de Tortosa, instant lo procurador fiscal de la present visita, feta per haver dits
Solà y Revert en lo trieni proppassat exhigit dietas de dotse reals de las personas han carregats y
enbarcats blats en la llotja de la ciutat, fent-se
pagar aquelles dobles en un mateix dia, quant se
ambercaven ho carregaven més de sinch-centas
corteras. Ítem, perquè stant lo hu de dits taulers
absent ha despatxat sols lo altre tauler. Ítem,
per haver dit Solà y Revert fet sotascríurer los
despaigs per terceras personas absents los despatxants, contra lo capítol 74 del nou redrés de
las Corts 1599. Y finalment, per haver los dits
Solà y Revert comessos alguns errors en lo sumar las pàginas en dany de la Generalitat, y per
no haver dit Pere Revert cobrada responció de
sinch albarans de guia, ni exhigit lo dret de las

mercaderias contengudes en dits albarans de
guia, contrafent al capítol 78 del dit nou // redrés, com més llargament en dita querela està
deduhit. Quant al primer capítol de dita querela, attès no consta de la intenció del procurador
fiscal, al manco de la manera que constar deu.
Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y
declaram y als dits Pere Solà y Pere Revert absolem y al procurador fiscal, quant a la dita primera delatura, silenci perpètuo imposam. Manam
emperò a dits Solà y Revert que de assí al devant
no assistescan als carragaments y embarcacions
de blats y demés mercaderies se carregaran o
enbarcaran en la llotja de la dita ciutat, per seguir-se dita assistència de dits taulers que lo hu
de aquells despatig sens lo altre, puix és cert que
stant en la dita llotja no pot acudir a la obligació
de son offici, del que ne pot redundar dany a la
Generalitat, y·s contrafà expressament al dit capítol 69 del dita nou redrés; y perquè dels mèrits de dita querela consten la gran utilitat resulta al General de què, per part de dit General,
assistesca algun official als carregaments y embarcacions de dits blats se fan en dita llotja, y
que axí fonch ordenat per lo deputat local de
dita ciutat y col·lecta del trienni proppassat. Per
ço, sentenciam, pronunciam y declaram que de
assí al devant a dits carregaments y embarcacions de blat assistesca personalment una de las
guardas ordinàrias de dita ciutat, la qual volem
que tant solament puga exhigir per dieta deu
sous, sens que puga pretèndrer ni demanar dieta doble, encara que en un mateix dia se embarquen més de sinch-centas quarteras, com nostra
intenció sie que per un mateix dia no puga exhigir dita guarda ordinària sinó una dieta, encara
que se fessen molts carregaments y embarcacions de differents personas. Y axí mateix volem
y declaram que a dits carregaments y embarcacions de blats assistescan per torn totas las guardas ordinàrias de dita ciutat.
Quant al segon capítol de la dita querela, attès
no consta de la intenció de dit procurador fiscal
de la manera que de dret constar deu. Per co y
altrament, sentenciam, pronunciam y declaram
// y als dits Solà y Revert absolem del contengut
en dita segona delatura y al procurador fiscal en
quant en aquella silenci perpètuo imposam.
Quant emperò al tercer capítol o delatura de
dita querela, attès si bé consta de las deposicions
dels terminis de offensa ministrats per dit procurador fiscal, que los dits Solà y Revert, absents los despatxants y sens llur concentiment,
han fet sotascríurer y fermar alguns despaigs,
emperò per quant de las deposicions de dits terminis officionals no consta del número despaigs
a. dret al manuscrit.
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que són stats sotascrits per ditas terceras personas, absents dits despatxants y sens llur approbació y voluntat, y consta que dits testimonis de
offensa ministrats per dit procurador fiscal són
singulars per deposar dits testimonis de temps
different, y axí com no sie plena la prova, la
pena de dit dilecte en via de dret ha de ésser arbitrària. Per ço y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram als dits Pere Solà y Revert
condemnam en donar y pagar al General sinquanta lliures -100a lliures, sous- per quiscú de
dits taulers, remetent-los la demés pena imposada per dit capítol 74.
Finalment, quant al últim capítol de dita querela, attès la relació dels calculadors consta que en
lo sumar de las pàginas dels libres dels drets de
entrades y exides del General és estat pres algun
error en dany de sinch lliures, quatre sous -5b
lliures, 4 sous- per lo General. Y attès axí mateix, consta de altre relació de dits calculladors
que dit Pere Revert ha dexat de cobrar responció de albarans de guia y exhigir lo dret de
aquells, lo qual dret, comforme apar de dita relació, pren suma de sis lliures, set sous -6c lliures, 7d sous-. Y attès que per capítols de Cort lo
tauler o cullidor del General que dexa de cobrar
responsió dels albarans de guia, dins lo temps
en dits capítols perfigits, ha de pagar de sos propis diners lo dret al General. Per ço y altrament,
sentenciam, pronunciam y de- // claram y als
dits Pere Solà y Pere Revert, insolidum, condemnar en donar y pagar al General ditas sinch
lliures, quatre sous, itaquod una solvente aliter
liberetur, y al dit Pere Revert en pagar ditas sis
lliures, set sous per lo dret de las mercaderias
continuades en dits albarans de guia, reservantli dret per a cobrar aquellas dels despatxats, o
fiansas; y volem y provehim que la present
sentència, per lo que té respecte a les dietas y
asistències fahedoras per las guardas ordinàrias
als carragaments dels blats, sie nottifficada al deputat local de dita ciutat y col·lecta de Tortosa,
encarregant-li que aquella, en quant a ditas dietas y assistència, observar y guardar fasse.
Fonch publicada la present sentència a 22 de
maig 1627. Lo decret de execució de las sentèncias sobre lase querelas nombre 55, 84 y 70,
fonch fet al 18 de juny dit any. Lo decret de
execució de las sentèncias sobre las querelas
nombre 2, 43, 47, 48, 97, 112, 69, 73, 128 y
85, fonch fet a 23 de juny dit any. Lo decret de
execució de las sentèncias sobre las querelas
nombre 118, 119, 74, 123, 124, 46, 129, 151,
a.
b.
c.
d.
e.

100 lliures, sous interlineat al marge esquerre.
5 lliures, 4 sous interlineat al marge esquerre.
6 lliures, 16 sous interlineat al marge esquerre.
16 al manuscrit.
a continuació ratllat dit.
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94, 122, 117a, 125 y 130, fonch fet a 26 del
mes de juny de dit any. Lo decret de las sentèncias sobre las querelas nombre 171, 115, 95,
96, 121, 36 y 60, fonc fet a 28 de juny de dit
any. Lo decret de execució de las sentèncias sobre las querelas de nombre 71 y 99, fonch fet a
3 de juliol dit any, ab la limitació següent:
Hoc tamen proviso et intellecto quid casu quo officium // dicti Cassany sit vendibile vel aliis alienabile possit illud intradictum quinquennium
resignare, juxta solitum morem, in favorem persone sibi benevise, ita ut persona illa non possit
illud officium exercere nec salaria et emolumenta percipere durante dicto quinquennio, nisi in
casu predecedentie dicti Cassany quo casu statim
acquisitor possit dictum officium pleno jure obtinere cum exercisio, salariis et emolumentis.
No és fet lo decret de execució de la querela
nombre 11. Fita.//
A. Dietari.
Foren aportades les presents sentències en consistori de ses senyories a XX de dezembre 1627.

Decretb de execució de les
sentències de visita sobre les
quereles de nombre 18, 133, 160,
11, 152.

Calbus quantitatem triginta sex librarum, monete Barcinonensis, causis et racionis in dicta superiore contentis, cui refertur. Visa superiore
oblata per dictum Joannem Calbus 14 currentis
mensis et contentis in ea. Visis testium disputationibus ministratorum per dictum Calbus. Visa
sentencia lata super dicta querela numero 152
contra dictum Calbus qua, inter alia, fuit condemnatis ad restituendum Generali Cathalonie
omnes quantitates quas asserit ipse excluisse pro
Carbone expenso ad opus dicti Generalis in triennio 1626 in dicta civitate Illerdensis, exceptis
quantitatibus per eum solutis pro dicto Carbone,
de quibus constat cum literis formatis per tabularum Generalis dicte civitatis Illerdensis, cum
marcha generalis liquidacione dictarum quantitatum reservata, cui reffertur. Visis videndis meritis processus atentis in alios visitatores Generalis
Cathalonie infrascripti provident et explicationem dicte liquidacionis reservata un et cum dicta sentencia lata super dicta querela numero
152, et omnia pretensa deducta et collegata per
dictum Calbus in presenti causa liquidacionis remittunt admodum illustribus dominis deputatis
et auditoribus computatorum currentis triennium, per quod habeatur de omnibus pretensis et
probatis per dictum Calbus illa racio que de jure
habenda fuerit et per his fiant literarum // commisiones et alie provisiones oportune juxta estillum, et intimatur.
Lo canonge Joseph Serralta. Lo canonge Pau
Claris. Lo doctor Onofre Coromina. Lo doctor
Vicent Hortolà. Don Joan de Peguera. Misser
Francesch Soler. Joseph Jover.

Nombre 152. B.
Nombre 11. C.
Die 23 februarii 1628. Visa prius suplicacione
oblata per fisci procuratorem presentis visite 16
junii proxime preteriti, qua suplicavit in efectum
inter aliam liquidacionem reservatam in aliquibus sentenciis latis in od vim deputatorum et auditorum computorum trienii proxime preteriti et
aliorum respective in favorem eiusdem fisci procuratoris explicari, quui refertur. Visa alia superiore oblata per eundem fisci procuratorem 8
currentis mensis, qua suplicat in effectum liquidacionem reservatam in sentencia lata super
querella numero 15 contra Joannem Calbus, medecine doctorem et receptorem jurium Generalis
Cathalonie in civitate et collecta Illerdensis, explicari et liquidari in creditum dicti Generalis
Cathalonie et seu dominorum deputatorum et
auditorum computorum et in debittuum dicti
a. a continuació ratllat 145.
b. decret d´execució intercalat entre els folis 183v-184r i 187v188r del trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.
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Jhesusa, Maria.
Die 21 februarii 1628. Visa prius supplicacione
oblata per fisci procuratorem presentis visite die
8 mensis juny proxime preteriti, qua in effectu
supplicavit decretum executionis fieri ac provideri sentenciarum latarum ac publicatarum die
XXII mensis may proxime effluxi contra deputatos
et auditores computorum Generalis Cathalonie
proxime preteriti et alios respective et in favorem
eiusdem fisci procuratoris. Visis dictis sentenciis
et signanter sentencia lata super querela numero
11 contra dictos deputatos et auditores computorum et Petrum Fuster, subcollectorem jurium
Generalis Cathalonie. Visa supplicacione oblata
per dictum Fuster 19 dicti mensis juny et in ea
contentis, cui refertur. Visa quandam certificaa. decret d´execució intercalat entre els folis 183v-184r i 187v188v del trienni 1626-1629.

toria extracta ex libris archivorum domus Deputationis per dictum Fuster predicta in presenti
executionis judicio. Visa superiore oblata per
Franciscum de Sorribes, domicellum, olim subcollectorem jurium Generalis Cathalonie, 28 mensis may proximo preteriti et contentis in ea. Visa
quadam deliberacione facta in consistorio dominorum deputatorum et auditorum computorum
die 22 mensis novembris 1624, in favorem dicti
de Sorribes et contentis in ea, cui similiter reffectur. Visis videndis meritis processus attentis et
alios visitatores Generalis Cathalonie infrascripto provident quod fiat excuutio dicte sentencie
lata super dicta querela numero 11, juxta seriem
et tenorem illius juris ordine in exequendo servato, non obstantii deductis et adllegatis in contrarium per dictum Petrum Fuster in hoc judicio
execucionis per dictum Franciscum de Sorribes
dicti visitatores infrascripto remittunt predicta
omnia per cum pretensa admodum illustribus
dominis deputatis et auditoribus computorum
Generalis Cathalonie currentis triennii, ut de
predictis habeat per eos racio illa que de jure habenda fuerit et pro his fiant littere commissionis
et alie provisionis oportune juxta estillum, et intimatur.
Lo canonge Joseph Serralta. Lo canonge Pau
Claris. Lo doctor Onofre Coromina, canonge.
Lo doctor Vicent Hortolà. Don Joan de Paguera. Misser Francesch Soler. Joseph Jover.

Nombre 19, 133, 160. A.
Jhesúsa, Maria.
Lo dia de 22 del mes de fabrer del any 1628.
Vista primerament la suplicació presentada per
part del procurador fiscal de la present visita lo
die de 18 del mes de juny pròxim passat, supplicant en effecte que fos fet y provehit lo decret
de execució de les sentències proferidas y publicadas lo die de 14 de dit mes de juny, contra los
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienny proppassat y altres respectivament en favor del matex procurador fiscal, a la qual se refereix. Vistas sentèncias y, assenyaladament, les sentències proferides sobre
les quereles del nombre 18, 133 y 160. Vistas
las supplicacions presentadas per Antonib Thió,
notari y escrivà major del dit General de Cathalunya, als 26 y 29 del dit mes de juny y als 21
del mes de janer pròxim passats y les coses en
elles contengudes. Vista una ordinació feta per
a. decret d´execució intercalat entre els folis 183v-184r del
trienni 1626-1629.
b. a continuació ratllat Tió.
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los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes sobra la institució del libre de la
Creueta exhibida per dit Thió. Vista la supplicació donada per Francesch Colberó, notari, als
17 de dit mes de juny y lo contengut en aquesta. Vista la suplicació presentada per lo dit procurador fiscal als 22 de dit mes de juny y les
coses contengudes en aquella. Vista altra supplicació donada per lo dit Colberó lo matex die de
22 dit mes de juny. Vists dos memorials per lo
dit Colberó exhibits en lo present judici de execució. Vistes les deposicions dels testimonis ministrats per part de dit Colberó. Vistas dos suplicacions presentades per lo dit Colberó a 2 de
juliol pròxim passat y a 21 del corrent. Vista la
suplicació donada per part de Pere Galí, tauler
del General de Cathalunya en la vila de Palafragull, col·lecta de Girona. Vistas les coses se han
de vèurer. Los mèrits del procés atesos, y altrament, los visitadors del General de Catalunya
infrascrits declarana y proveeixen que sia feta
execució de les dites sentències proferides sobre
les dites querelas de nombre 18, 133 y 160,
quant als dits deputats y oÿdors dels comptes
del trienni pròxim passat, Anthoni Thió, Francesch Colberó y Pere Galí, segons la <e> sèrie y
tenor de dites sentèncias, lo orde de dret servat
en la execució de aquellas. Entès emperò y declarat que quant al dit Francesch Colberó, en
respecte de la quantitat de nou-centes lliures a
la // restituciób de les quals ab dita sentència de
nombre 18 és estat condemnat, los dits visitadors del General de Cathalunya de baix escrits,
per ara y fins a tant altra cosa sia provehida,
quant al dit capítol de nou-centes lliures se reservan major deliberació. Quant enperò al últim
capítol de dita sentència proferida sobre la dita
querela de nombre 18 contra lo dit Colberó, los
dits visitadors del dit General infrascrits, ateses
les coses adl·legades y deduïdes per dit Colberó,
y, senyaladament, atès que la forma donada ab
dita sentència, en quant disposa que de la escriptura extrahordinària fahedora per dit Colberó, tocant a utilitat del General, haja de constar
de dita escriptura, ço és, de les fulles que ella
ocuparà, no sols ab memorial format per hu dels
senyors oÿdors de comptes però encara que aja
de ser dit memorial de dita escriptura extrahordinària passat per lo racional de la casa de la Deputació, és molt dificultosa en la pràtica. Per ço,
altrament, donant nova forma a lac execució de
la dita sentència, quant al ditd últim capítol,
proveheixen y declaren que en lo esdevenidor la
solució y paga de les quantitats de diners que ha
de rebre dit Colberó en satisfació del treball de
a.
b.
c.
d.

intercal·lades unes lletres ratllades.
a continuació ratllat de les.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació ratllat dit.
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la escriptura extrahordinària per ell fahedora,
per utilitat de dit General, sia feta tant solament
per deliberacions dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes ab què la dita escriptura no se li puga pagar per dits senyors deputats per terças ni altres pagas uniformes sinó
que, feta per dit Colberó dita escriptura, li sie
feta satisfació y esmena de aquella a arbitre de
dits senyors deputats y oÿdors, encarregant-ne
per ço les conciències dels dits senyors deputats.
Entès també que les quantitats que·s pagaran en
lo esdevenidor al dit Colberó en satisfació dels
treballs en dita escriptura extrahordinària, quiscun any no puga excedir la summa de dos-centes cinquanta lliures, encara que la escriptura
feta per dit Colberó en lo discurs del any importàs major quantitat de dites dos-centes sinquanta lliures, com se sia offert lo dit Colberó,
judicialment ab supplicació donada als 21 del
corrent mes de fabrer, fer la dita escriptura extrahordinària // quiscun any per la sobredita
quantitat de dos-centes sinquanta lliures. Semblantment, entès y declarat que estiga obligat lo
dit Colberó quiscun any fer tota la escriptura
extrahordinària a utilitat del dit General que se
esdevendria fer, tant per rahó de contensions
que·s poden suscitar en lo esdevenidor, com altrament, com la intensió de dits visitadors del
dit General sia que, per tota la escriptura extrahordinària que quiscún any se ocorrerà fer en
utilitat del dit General, no·s puga gastar per dits
senyors deputats y oÿdors de comptes major
quantitat de dites dos-centes sinquanta lliures.
Y en cas se gastàs ab altres escrivents, per dita
escriptura extrahordinària, major cantitat de dites dos-centes sinquanta lliures, se haja aquella
de defalcar de les dites dos-centes sinquanta
que·s da facultat ab la present provisió a dits
senyors deputats y oÿdors de pagar al dit Colberó per rahó dels treballs de dita escriptura extrahordinària, exceptat en los casos de occasió de
Corts Generals del present principat de Cathalunya y per afers de aquelles, y axí mateix per
vingudas de reys se li done lo que a ses senyories
aparexerà.
Més avant, en quant a la suspensió declarada
contra lo dit Pere Galí, ab la dita sentència feta
sobre les dites querellas nombre 133 y 160 del
exercici y ministeri del dit son offici de tauler
del General, per espay y temps de sinch anys, los
dits visitadors infraescrits proveheixen que sie
feta execució de la dita sentència contra lo dit
Galí, quant a la dita suspensió de dit son offici,
tant solament per lo temps de tres anys, de tal
manera que dure la dita suspensió lo temps de
dits tres anys y no més. La dita sentència en respecte del dit capítol, per les coses novament deduïdes y al·legades per lo dit Galí en lo present
judici de execució, en millor commutant, y per
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ço que sien fetes lletres, commisions y altres
provisions sòlites y opportunes, segons lo estil,
y que sie intimat.
Lo canonge Joseph Serralta. Lo canonge Pau
Claris. Lo doctor Onofre Coromina, canonge.
Lo doctor Vicent Hortolà. Don Joan de Peguera. Misser Francesch Soler. Joseph Jover.//
Dietari. A.B.C.

23 de mars. 1628. Dietari.
Alsa molts il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya en Barcelona residints, fem fe
y relació nosaltres Pere Carbonell, notari públich de Barcelona, y Anthoni Thió, notari públich, ciutadà de Barcelona y scrivà major del
General de Cathalunya, que obtemperant a un
manament per ses senyories a nosaltres de paraula fet, havem vist, mirat y regonegut los actes
y scriptures devall mencionades y següents, ço
és, una relació en scrits feta a ses senyories per
mi, Anthoni Thió, continuada en lo dietari de la
casa de la Deputació y scrivania major del dit
General, en jornada de 9 del mes de nohembre
pròxim passat, ab la qual y ab los actes auctèntichs y fidedignos en aquell chalendats y mencionats, los quals també havem vist, consta que
lo General de Cathalunya fa y presta, quiscun
any en lo die o festa de Nadal, un cens de pensió
annual de cent trenta sous y sis diners als administradors de la causa pia instituïda per lo reverent Joan Andreu Sorts, quòndam, canonge de
la iglésia de Barcelona, per rahó de la compra
que los senyors deputats, que leshores eren, feren del magnífich misser Joseph Benach, doctor
en drets y del Real Consell Civil, a X del mes de
mars del any mil sinch-cents noranta-nou, de
unas cases y vuyt botigues sota d’elles que lo dit
magnífich misser Joseph Benach tenia y possehia en la present ciutat de Barcelona en la
plaça de Sanct Jaume y al carrer del Call, ço és, a
la cantonada, de las quals casas y vuyt botigues
los tres obradors, e o botigues, se tenen en alou
y directa senyoria de la ditta causa pia instituïda
per lo dit quòndam reverent Joan Andreu Sorts,
ço és, lo hu al qual succehí lo dit quòndam misser Joseph Benach a Jaume Bas, notari ciutadà
de Barcelona, // per títol de sa compra a 22 del
mes de maig del any 1595, a cens de trenta-un
sous y sis diners, moneda barcelonesa, pagadors
la meytat a Nadal y l’altre meytat lo die de sanct
Joan del mes de juny; y l’altre obrador, e o botiga, en la qual succehí lo dit misser Joseph Bea. suplicació intercalada entre els folis 188v-189r i 192v193r del trienni 1626-1629.

nach a Bernat Roca, quòndam, flaquer, ciutadà
de Barcelona, per títol de compra de Anna
Roca, muller de dit Bernat Roca, y tenint y possehint la heretat y béns del dit quòndam son
marit, a 3 de juliol de dit any de 1595, a cens de
sinch morabatins, a raó de nou sous per quiscun
morabatí, pagadors la meytat en lo die de Nadal
y l’altra meytat en lo die de sanct Joan del mes
de juny; y lo altre obrador, e o botiga, en la qual
succehí lo dit quòndam misser Joseph Benach a
Maria Gallarda, muller de Gallart Gagí, quòndam, mercer, ciutadà de Barcelona, per títol de
compra a ell feta de la dita Maria Gallarda, tant
en nom seu propri com encara com a tenint y
possehint la heretat y béns del dit quòndam son
marit, a 7 de decembre del mateix any 1595, a
cens de sinquanta-quatre sous, pagadors la
meytat en lo die o festa de Nostra Senyora del
mes de mars y la altre meytat en lo die o festa de
Nostra Senyora del mes de setembre; los quals
tres actes de compras fetas per dit Jospeh Benach de ditts tres obradors, e o botigas, se troben closos y autenticats per lo discret mossèn
Anthoni Estelella, notari públich de Barcelona,
com a tenint y possehint las scripturas del honorable y discret mossèn Anthoni Roure, quòndam, notari públic de Barcelona, son sogre; las
quals tres partidas de ditts ànnuos censos que
ditts tres obradors, o botigues, feyan y prestaven a la ditta causa pia en los ditts terminis, respective, reduhits en una quantitat fan la summa
dels ditts cent trenta sous y sis diners, que és la
mateixa quantitat que per relació feta per mi, dit
Thió, y del capbreu del mes de decembre dels
censals y censos que lo General fa y presta a diversas persones en dit mes de decembre y en foli
531 de aquell, consta que lo General fa y presta
a la causa pia en lo die o festa de Nadal. Si bé,
abans de continuar-se lo dit partit en lo dit capbreu del mes de decembre, // dits censos se feyan per lo possessor de ditts tres obradors o botigues a ditta causa pia y administradors de
aquella ab los partits y terminis dalt ditts, y en la
continuació feta en dit capbreu de ditts censos
se son reduïts en un sol partit pagador en dit die
de Nadal, axí que consta clarament que lo dit
General, com ha succehint al dit quòndam misser Joseph Benach, per títol de la compra demuntditta, té en alou y directa senyoria de la
ditta causa pia y administradors de aquella los
tres obradors, e o botigues dalt dittas, que són
convertits en ampliació de las casas de la Deputació y General de Cathalunya en la part de la
plassa de Sanct Jaume y carrer dit Call dels
Jueus, a la prestació de dit ànnuo cens de ditts
cent trenta sous y sis diners.
E axí mateix havem vista, mirada y regoneguda
una deliberació feta per los senyors deputats del
General de Cathalunya, qui alehores eren, a X
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de mars del dit any 1599, ab la qual consta que
los senyors deputats deliberaren que de pecúnias del dit General fossen donades y pagades al
dit magnífich misser Joseph Benach, ço és, de
una part, a solta del scrivà major del dit General,
tres mil nou-centas y deu lliures barceloneses, a
compliment de sinch mília lliures per lo preu de
dittas casas y vuyt botigues encamaradas, ço és,
que si mals alguns, censos ni lluÿsmes feyen
aquells, hagués de pagar dit misser Benach la
mortització, emperò de las tres botigues haja de
pagar lo dit General, attès fan censos per entrar
en mà morta que és lo General, com ja és acostumat; e las restants mil noranta lliures deliberaren fossen pagadas de dit preu en la forma següent, ço és, mil lliures al mateix misser
Benach, a effecte de girar y convertir aquellas en
luÿció y quitació de aquell censal de pensió de
mil sous que feya quiscun any a 27 de jener a
Marianna de Prat y Malandrich, ab special obligació de dittas casas, e las restants noranta lliures, per pacte exprés, se reservaren los senyors
deputats en paga y satisfacció y per la valor del
cens de quatre lliures y deu sous que dit misser
Benach denuncià feyen dittas tres botigues, la
mortització emperò d’ellas diuhen toca a pagar
al General, com més llargament en la ditta deliberació, a la qual se ha relació, és contengut. De
manera que, // consideradas las dittas cosas, totas y sengles, y majorment considerat lo alou y
directa senyoria que té la ditta causa pia en y sobre los ditts tres obradors, e o botigues, dalt designadas y compresas en lo acte de la compra
feta, com dalt està dit, per los senyors aleshores
deputats del General de Cathalunya del dit
magnífich misser Joseph Benach de las dittas casas y vuyt botigues per lo preu de dittas sinch
mília lliures, unànimes y conformes, havem arbitrat com ab la present arbitram de dittas sinch
mília lliures, vuyt-centas lliures, moneda barcelonesa, lo valor, e o preu, de ditts tres obradors,
e o botigues, hagut respecte al valor de aquellas
y al valor de las dittas casas y sinch botigues restants de la ditta compra, que·s diu ser en franch
alou de las quatre-centas lliures se ha y deu pagar lo lluïsme a la ditta causa pia, e o administradors de aquella, comptat al desè, conforme la
clàusula del luÿsme continuada en los ditts tres
actes de compras fetas per dit misser Benach
dels ditts tres obradors, e o botigues, alt mencionades, que fa summa de vuytanta lliures, moneda barcelonesa, spectant a ditta causa pia per
rahó de la ditta compra feta per ditts senyors deputats y del valor de ditts tres obradors, e o botigues, lo qual arbitram, com dalt se diu, a la
dita quantitat de vuit-centes lliures; las quals
vuytanta lliures ditta causa pia, e o los administradors de aquella, han y deuhen haver y cobrar
del dit General que té y posseheix los ditts obradors, e o botigues, e o ha convertit aquells en

[ 1628 ]

[ 1628 ]

las dittas casas de la Deputació del General de
Cathalunya; no obstant que en la desliberació
de deu de mars 1599 se diga que lo dit magnífich misser Joseph Benach, venedor demuntdit,
hage de pagar lo dit lluÿsme, per quant ditta
desliberació ni loa convingut y concordat per
los comprador y venedor no pot prejudicar al
dit senyor alouari en sos drets, tant de lluÿsmes
com altres, ni a la salvetat que lo senyor alouari
té de son alou, lluÿsme y demés drets sobre las
cosas en las quals està constituït lo dit alou, y
menys pot prejudicar al dit senyor alouari la
consuetut de Barcelona y territori de aquella,
disposant que lo venedor ha y deu pagar del
preu de la cosa venuda lo lluÿsme, si bé és veritat que tant en rahó de la ditta consuetut com
del pacte posat en la ditta venda, // e o en la deliberació de aquella, lo General ha y deu cobrar
y haver dels hereus y successors del dit quòndam misser Joseph Benach la ditta quantitat de
dittas vuytanta lliures, que haurà pagat per rahó
del dit lluÿsme. E axí mateix, deu cobrar lo dit
General dels hereus y successors del dit quòndam misser Joseph Benach lo valor que és des
de quatre lliures, deu sous, fins al valor de sis
lliures, deu sous y sis diners, per quant dit Benach en la venda de dittas casas y obradors denuncià, ço és, dittes casas y sinch obradors
franchs en alou y los ditts tres obradors denuncià subjectas a alou a cens sols de dittas quatre
lliures, deu sous, y aprés los senyors deputats se
aturan del preu per lo valor de dit cens denunciat, a rahó de sou per lliura, que foren noranta
lliures y havia de denunciar ditts tres obradors a
prestació de cens de dittas sis lliures, deu sous y
sis diners y ditts senyors deputats se havien de
aturar del dit preu, a ditta rahó de sou per lliura,
cent trenta lliures y deu sous, y axí se aturaren
manco quaranta lliures, deu sous -40b lliures, 10
sous- que és lo valor del cens de dittas duas lliures y sis diners que dexà de denunciar dit misser
Benach en lo acte de la ditta venda; y de altre
part las anyadas que lo General ha pagat del dia
de la ditta venda fins al die present que, a ditta
rahó de dues lliures y sis diners, que són vint-yvuyt anyadas, fan summa de sinquanta-sis lliures, quatorse sous -50c lliures, 14 sous-, las
quals tres quantitats, que lo dit General ha de
cobrar dels ditts hereus y successors del dit
quòndam misser Benach, ço és, la una de vuytanta lliures per rahó del dit lluÿsme, l’altra de
dittas quaranta lliures, deu sous per lo valor del
dit cens de dittas duas lliures y sis diners, dexat
de denunciar per dit misser Benach en lo dit
acte de venda, y l’altre de dittas sinquanta-sis
lliures, quatorse sous per las dittas vint-y-vuyt

anyadas de dittas duas lliures y sis diners de dit
cens pagadas per lo dit General, junctes en una
fan quantitat de cent setanta-set lliures, quatre
sous -177a lliures, 4 sous-. Y venint a la amortització que·s deu fer del dit alou constituït sobre
los ditts tres obradors, e o botigues, diem y refferim ditta amortització haver-se de fer per lo
dit General, per ser vingut // dit alou en mà
morta, com és en mans de la Deputació, per los
lluÿsmes, foriscapis y demés drets que en lo sdevenidor porien competir y spectar a ditta causa
pia y administradors de aquella per rahó tant del
dit alou, com altrament. Y axí arbitram y estimam lo dret de ditta amortització en consemblant quantitat de vuytanta lliures, posant y
constituint aquelles en augment del cens en
nuda percepció a la ditta rahó de trenta mília
per mil, y axí haver-se de constituir en favor de
ditta causa pia duas lliures, tretze sous, quatre
diners, moneda barcelonesa, pagadoras quiscun
any en lo dit die de Nadal, comensant a fer-se la
primera paga en lo die de Nadal pròximb passat
y del present any 1628, attès que de anys abans,
per ditts administradors de ditta causa pia, se és
supplicada a ses senyories y se és instada la ditta
amortització, las quals duas lliures, tretse sous y
quatre diners són la trentena part de las dittas
vuytanta lliures, axí que, per temps de trenta
anys pròxims vinents, pagant-se lo dit cens farà
summa de las dittas vuytanta lliures, y axí en
aprés en quiscun termini de trenta anys la consemblant quantitat de vuytanta lliures, per la
presumpció que de trenta en trenta anys las cosas venen a transportació per la qual se deu
lluÿsme, lo qual cens reduït a moneda de sous,
conforme acostuma lo General de Cathalunya
pagar y tenir continuats los censos que fa en sos
capbreus són setanta-sis sous y dos diners, los
quals ajustats als dits cent trenta sous y sis diners
que fa lo General a ditta causa pia per rahó dels
censos dels ditts tres obradors, e o botiguers,
fan la summa y quantitat de centc vuytanta-tres
sous y deu diners que és tot lo que lo General ha
de fer y prestar a ditta causa pia, tant per rahó
del dit cens, com per rahó de la ditta amortització.
Quant emperò al que per part dels ditts administradors se poria pretendre que lo augment de
cens que·s fa per rahó de ditta amortització que
és de duas lliures, tretze sous y quatre diners annuals, hauria de comensar a córrer del dit die de
10 de mars del dit any 1599, que·s féu la venda
per ditts senyors deputats, qui leshores eren, de
dittas casas, botigas y obradors, y axí, essent disa. 177...sous interlineat al marge esquerre.
b. pròxim interlineat.
c. cent...deu interlineat, damunt de dos-cents sis sous y vuyt
ratllat.

a. a continuació repetit ni lo.
b. 40 lliures, 10 sous interlineat al marge esquerre.
c. 50 lliures, 14 sous interlineat al marge esquerre.
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correguts de dit die ensà vint-y-nou anys, ésser
degudas als ditts administradors vint-y-nou
anyades, que, a la ditta rahó de dittas // dues
lliures, tretze sous y quatre diners per any, fan la
summa de setanta-set lliures, deset sous, attès
que ditts administradors, e o per ells lo doctor
Juan Bernadí Rocafort y Sorts, administrador
de ditta causa pia, de paraula se són acontentats
de las dittas vuytanta lliures degudas per rahó
del lluÿsme de dita venda, y també de las ditas
vuytanta lliures de la propietat del dit augment
del dit ànnuo cens, encarregat a rahó de las dittas duas lliures, tretze sous y quatre diners per
any, per rahó de la present amortització, fent
gràcia al dit General de las dittas setanta-sis lliures, deset sous de las dittas anyadas discorregudas del dit die de la dita venda fins lo die present. Per ço, attesa la dita gràcia, diem y refferim que se ha de estar a ella, y que axí lo dit
General no ha ni deu pagar ditta quantitat de
dittas setanta-sis lliures, deset sous, puis ditts
administradors remetten al dit General y fan
gràcia de aquelles, pagant-se a ditts administradors las dittas vuytanta lliures del lluÿsme
de ditta venda, y constituint-se lo dit augment
de cens de dittas duas lliures, tretze sous y quatre diners pagadores quiscun any, com dalt està
dit.
Quant emperò a la pretensió dels administradors de ditta causa pia que per rahó de la present amortització se´ls deu lluÿsme, attès que
ditta pretenció és contravertida en la present
ciutat de Barcelona, y troban que lo General en
altres amortitzacions, y en particular en una fetta en favor de la reverent comunitat dels preveres y benefficiats de la yglésia parroquial de
Sanct Pere de las Puellas de Barcelona y altres,
per rahó de unas casas que eren scituades en la
devallada de Santa Eulària, a onze del mes de
mars del any MDC, no ha acostumat pagar semblants luÿsmes. Per ço y perquè ditts administradors, e o lo dit doctor Rocafort, administrador demuntdit, de paraula se són acontentats y
acontentan de no rèbrer luïsme algú de la ditta
amortització, fent-ne gràcia al General del que
poria spectar a dita causa pia per rahó del dit
pretès lluÿsme de la ditta amortització, pagantse las dittas vuytanta lliures per lo dit lluÿsme
degut de la dita venda y constituint-se lo dit
augment de cens, com dalt se diu, nos apar no
ser degut lo dit lluÿsme per rahó de la present
amortització, y que en cas fos degut aquell seria
remès per dits administradors al dit General y
axí no // haver-se de pagar per lo dit General. Y
nostres consciències mitjensant jurament que
tenim prestat salvo, etcètera. Antoni Thió, notari públich, ciutadà de Barcelona. Pere Carbonell, notari de Barcelona.

1527

[ 1628 ]
Jhesúsa. Maria. A.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Catalunya acerca de una supplicació
a ses senyories presentada per lo síndic del bras
militar, en la qual suplica a ses senyories sien
servits ordenar al síndich del General comparega judicialment en la Real Audiència per reintegració de lesb contrafaccions de constitucions se
cometen, y·s són comeses, per lo excel·lentíssimc lloctinent y capità general en est Principat,
en los enderrochs de castells y cases, que sens
conexença de causa y sens provisió de la Real
Audiència de fet, ha manat fer, dient dit síndic
del bras militar que ha aver-ho de fer estan obligats dits senyors deputats, precisament per les
constitucions 8, 9 y 15 del títol «De observar
constitucions» y per la constitució 11 començant «Poch valdria», confirmada y renovada en lo capítol 81 de les Corts del any 1599, y
perd lo capítol 17 de les Corts de 1520, que és
vuy constitució 6 en lo títol «De prescripcions»,
al·legant molts exemplars en què dit síndic avia
comparegut judicialment en la Real Audiència
en semblants casos de contrafaccions de constitucions. Vistese dites constitucions y capítols de
Cort y molts dietaris recòndits en lo archiu de la
present casa de la Diputació y alguns vots de assessors, advocat fiscal y altres doctors aplicats en
esta matèria, donats en diversos temps als senyors deputats que leshoresf eren y, assenyaladament, lo últim que·s donà lo trienni proppassat a 2 del mes de maig 1625. Y vist tot lo
demés que·s devia vèurer.
Attès en ninguna de las constitucions al·legades
se troba imposada precissa obligació als senyors
deputats de aver de comparèxer judicialment en
la Real Audiència per lo reparo de qualsevol
contrafacció de constitució, ans la observança,
que ésg bona interprestadora de la lley, ha mostrat y mostra lo contrari, perquè en los dietaris y
altres llibres de la present casa de la Diputació se
troben // infinits exemplars de differents contrafaccions que los deputats, que leshores eren,
procuraren remediar extrajudicialment y no judicialment, y en conformitat de assò se troben
tambéh molts vots de assesors, advocat fiscal y
doctors aplicats, los qualsi sempre són estats de
a. vot intercalat entre els folis 192v-193r i 188v-189r del
trienni 1626-1629.
b. a continuació ratllat constitucions.
c. a continuació ratllat senyor.
d. per interlineat, damunt de en ratllat.
e. a continuació ratllat moltes.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. a continuació ratllat hora.
h. a continuació ratllat se troben.
i. a continuació una paraula ratllada.
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parer y an aconsellat que satisfehien los senyors
deputats a la obligació de sos officis procurant
extrajudicialment ab embaxades, y altrament, lo
reparo de dites contrafaccions. Y, assenyaladament, axí fonch aconsellat y resolt en una gran
junta que de dotse doctors se féu sobre est particular en lo trienni més proppassat, a 2 del mes
de maig 1625, contant altres vots y exemplars; y
en particular, en matèria de enderrochs, la primera quexa que·s troba se féu per rahó de la
contrafacció de constitució que d’ells resultava
fonch en lo any 1554 en uns brassos que·s tingueren a 8 del mes de juny, y tractant-se allí del
que se avia de fer per reparo de dita contrafacció, no fonch que·s intentassen pera lo General
remeys judicials sinó que·s procehís ab embaxades y altres remeys extrajudicialment; y axí ho
resolgueren los brassos y se exequutà. Ver és,
que després, a alguns dels interessats aparaguéb
introduir causa en la Real Audiència, com los
ministres y officials que avian fet los enderrochs
per la esmena dels danys que ab ells los avian
causats, y a aquexos assistí lo síndic del General,
y ab ells féu part. Emperò, de leshores ensà,
avent-hi agut molts enderrochs, no·s troba que
ni ningun interessat, ni lo síndic del General,
hajen introduït ninguna causa en la Real Audiència per rahó de ditas contrafaccions, ans
sempre se ha procehit extrajudicialment, al
manco, en lo que téc respecte al General; que de
molts anys a esta part no se és tingut per cosa
convenient que lo síndic comparagués en ninguna manera en la Real Audiència. Estes y altres
coses ateses, y altrament, los assessors y advocat
fiscal del General y doctors aplicats devall scrits
són de vot y parer que los senyors deputats, per
constitucions de Cathalunya, ni altrament, no
tenen precisa obligació de comparèxer judicialment en la Real Audiència per lo reparo de les
contrafaccions dels enderrochs que·s fan sens
conexença de causa, sinó que satisfan a sa obligació procurant lo remey extrajudicialment,
continuant los procehiments en la forma que en
dit negoci fins ara se à acostumat, y de la manera que fins vuy se és observat, en la casa de la
Deputació, de opposar-se extrajudicial- // ment
y no judicialment a semblants contrafaccions de
constitucions, majorment que en lo cars occorrent militen causes y rahons de molta consideració per les quals no·s deu comparèxer judicialment.
Fontanella, assessor. Marti, consulens. Hortola,
consulens. Franciscus Soler, consulens. Joannes
Martinus Rull, consulens. Rubi, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocaa. per lo General interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. té interlineat.
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tus. Bernardus Sala, assessor. Boix, consules. Millet, consulens. Puig, consulens. Ozona, consulens.

Jhesúsa. Maria.
B.
En lo fet consultat per los senyors deputats acerca
de la nominació que sa magestat és estat servit fer
de la persona del excel·lentíssimb marquez de
Montesclaros en president del Consell de Aragó,
és a saber, si ab ella se ha contrafet a constitucions
de Catalunya, attès que en virtut de la constitució
quarta del títol «De offici de canceller, vice-canceller y regent la Cancelleria», que és de la sereníssima reyna dona Maria, consort y lloctinent
general del sereníssim rey don Alfons Quart, en
las Corts de Barcelona del any 1422, jurada ara de
nou per sa magestat en lo any 1626; té obligació
sa magestat de anomenar vice-canceller dins dos
mesos comptadors del die de la mort, renunciació o remoció, que tinga les qualitats que vol dita
constitució, és a saber, que sia doctor o jurista solemne, expert en los furs, constitucions y altres
lleys dels regnes e terres del senyor rey, nadiu, natural e domiciliatc realment y de fet, ab veritat y
sens dispensació, dels regnes de Aragó, o València, o del principat de Cathalunya, o del regne de
Mallorca, y consta que des de la mort del últim
vice-canceller han passat no sols dos mesos però
anys que sa magestat no ha anomenat vice-canceller, encara que, per lo present Principat, en particular, diverses vegades se li ha suplicat. Per ço,
los assessors y advocat fiscal del General y doctors
aplicats devall scrits són de vot y parer que no
aver-se nomenat vice-canceller dins lo temps de
la dita constitució quarta, que tinga las qualitats
de dita constitució, se à contrafeta ella, y tenen
obligació los senyors deputats, per rahó de sos officis, a oposar-se a dita contrafacció. Y axí mateix,
també són de vot y parer que en quant lo president que sa magestat ha anomenat en lo Consell
ded Aragó fassa offici de vice-canceller y se entrometae en les coses que eren de dit vice-canceller, y
solia aquell // fer y exercir, y en quant se li donen
les preheminències y prerrogatives, salaris y altres
emoluments que eren de dit vice-canceller y solia
gosar y fruir, se contrafaràf a la mateixa constitució quarta y altres del mateix títol «De offici de
canceller, vice-canceller», etcètera, y del títol «De
offici de prothonotari» y altres.
a. vot intercalat entre els folis 189v i 190r del trienni 16261629.
b. a continuació ratllat senyor.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació una paraula ratllada.

Fontanella, assessor. Marti, consulens. Hortola,
consulens. Franciscus Soler, consulens. Rubi, consulens. Millet, consulens. Puig, consulens. Michael
Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus.
Bernardus Sala, assessor. Boix, consulens. Vinyes,
consulens. Anglasell, consulens. Joannes Martinus Rull, consulens. Osona, consulens.

Memoriala de dèbits de la Bolla,
donat per mossèn Hierònim de
Gàver, donzell. A. B.
Memorial dels draps que faltan en lo llibre del
Manifest dels texidós de llana del any 1627.
A.
Primo, Jaume Broquetes, un escapoló de 24 color, és de Juan Tans.
Pera Sabater, 1 de 24e de 28 rams, és de Miquel
Roure.
Mateu Xicart, 1 de 24e de 28 rams, és de Marianna Garau.
Pera Visol, 1 de 22e de 10 rams, és de Pere Bages.
Juan Quer, un escapoló de vayeta de 4 rams, és
de T. Cofetab.
Ramon Serra, 1 de 22e és de 28 rams, és de Jaume Balles.
Baptista Ros, de un escapoló de 2 rams, és de
Pau Baldrich.
Jaume Navarro, 1 de 24e de 28 rams, és de Jaume Pau Prat.
Miquel Farrer, un escapoló de 4 rams, és de Catarina Estruga.
Llorenç Forcada, un escapoló de 1 ram de 16e,
és de Juan Sons.
Anttoni Sabater, 1 pesa sargil de 20 rams, és de
Pere Puig-robí.
Jaume Blanch, un escapoló de 8 rams, és de
Jaume Pelegrí.
Juan Giró, 1 de 24e color de 30 rams ab 2 faxes,
és de Anttoni Bugunyà.
Juan Gardell, 1 de 24e color de 30 rams, és de
Juan Peronil.
Més lo dit, un escapoló de 3 rams, és de T. Estella.
Antich Clascar, 1 escapoló de 2 rams, és de Jaume Falgués.
Més lo dit, 1 pesa vayeta de 40 rams, és de Barttomeu Tous.
Domingo Serra, 1 de 24e de 32 rams, és de
Juan Ros.
a. memorial intercalat entre els folis 191v i 192r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat Christòphol Castellà.

1529

Grabriel Clar, un escapoló de 16e de 4 rams, és
de Bernat Sabater.
Juan Farriol, un escapoló de 22 de 3 rams, és
del dita.
Juan Malloles, 1 de 24e de 28 rams, és de T.
Torres.
Juan Vargues, 1 pesa vayeta de 20 rams, és de
Jaume Balles.
Jaume Blanch, un escapoló de vayeta de 8 rams,
és de Jaume Palegríb.
Grabriel Giró, un escapoló de estam virada de 6
rams, de T. Esteva.
Juseph Valentí, una vayeta de 20 rams, és de
Jaume Boga.
Bertran Bascans, 1 de 24e de 28 rams, és de
Francesch Fons.
Valentí Sans, 23 partides, són de Lluís d’Anya y
Pere Puig-robí.
Damià Serra, 1 de 24e de 28 rams ab faxes, de
Francesch Llenes.
Pera Pau Sans, 1 pesa sargil de 30 rams, és de
Juan del Puy.
Memorial dels qui deuhen en lo llibre del Paraires.
B.
Gabriel Roquer, paraire.
Juan Bruch, paraire.
Raphael Rostoll, paraire.
Gaspar Dardet, paraire.
Cosma Serpell, paraire.
Juan Móra, paraire, fermança de Gabriela Móra.
Visens Vinyals, cardador.
Onofre Bruch, parairec.
Juan Claris, cardador.
Jaume Palagrí, cardador.
Jaume Ballès, paraire.
Miquel Ramon, paraire.
Narsís Costa, paraire.
Jaume Fort, paraire.
Bernat Badia, paraire.
Francesch Xineu, paraire.
Miquel Masaguer, paraire.
Jaumed Bugunyà, cardador.
Banet Julià, paraire.
Grabriel Dispersa, paraire.
Domingo Vint, paraire.
Miquel Móra, corredor de orella.
Jaume Bòria, paraire.
Jaume Pasqual, cardador.
Grabriel Blanch, cardador.
Juseph Planes, paraire.
Pau Galdrich, paraire.
a. a continuació ratllat Juan Serra, un escapoló de vayeta
dos rams, és de Pere Puig-robí.
b. a continuació ratllat Raphael Pou, una pesa vayeta de 40
rams, és de Juan Illes.
c. a continuació ratllat Pera Puig-robí, paraire.
d. a continuació ratllat Masaguer.
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Francesch Thomàs, paraire.
Baptista Ros, teixidor de llana.
Gervasi Farrer, paraire
Grabriel Sancana, paraire.
Pera Llondró, paraire.
Bernat Sabater, paraire.
Francesch Farrer Caparó, paraire.//
Arnau Boxó, cardador.
Sebastià Vehins, cardador.
Monserrat Aguillar, paraire.
Pau Soler, baxador.
Pera Godó, paraire.
Jaume Blanch, texidor de llana.
Los que deuhen en lo llibre de les Teles de 1627.
Francesch Móra, velluter.
Juan Mendosa, velluter.
Jaume Vilagrasa, valer.
Pau Sunyer, velluter.
Raphael Noguera, velluter.
Pau Isart, velluter.
Banet Agustí, velluter.
Pera Malavila, velluter.
Pau Salamó, velluter.
Miquel Mestre, velluter.
Juan Sabrià, velluter.
Bertomeu Castillo, velluter.
Bertomeu Busquets, valer.
Climent Periques, velluter.
Lluís Rovira, valer.
Juan Ruhís, velluter.
Francesch Muntaner, valera.
Bernat Alcover, velluter.
Bernat Serrat, valer.
Francesch Fonolleda, valer.
Juseph Mate, valer.
En lo llibre dels Tintorés del any 1627.
Baltezar Farrer, tintorer.//
Dietari. A.

Votb donat per los magnífics
advocats Rull y Puig, sobre dels
plusos, com a assessors nomenats
per defecte dels assessors de la casa.
A.
Los molt il·lustres senyors diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya, per obsera. a continuació ratllat Salvador Crues, velluter.
b. vot intercalat entre els folis 194v i 195r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
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vança del capítol 59 del nou redrés de les Corts
Generals del any 1599, tenint dubte en la decretació y commissió de una supplicació presentada a ses senyories per part del molt reverent
Pere Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona,
per don Jaume Camps, en Barcelona populat, y
altres, als 10 de maig 1627, y de altra supplicació als 13 de juny presentada, y altra als 25 del
mateyx, contenints que la sentència proferida
per los senyors visitadors dels senyors diputats y
ohidors y officials del dit General del trieni
proppasat, en quant condemna a dits supplicants y altres a la restitució del plus y sobreplus
que cada hu de ells havia rebut per les inseculacions en què havian entrevingut, era nul·la y
que ayxí no·s devia executar per quant no eren
estats citats, ni ohits, y que en cas fosen continuats debitors en execució de dita sentència en
lo llibre de Vàlues fosen borrats. Ya altres supplicacions presentades per lo mateyx effecte per
Agustí de Llana, racional, Francesc de Vallgornera y Senjust, regent los comptes, y altres officials del General, et signanter. L’à donada a 26
de febrer del corrent any 1628. Han remeses als
doctors infrascrits, per impediment dels magnífichs assessors ordinaris, dites supplicacions per
a què consellassen a ses senyories lo que fos de
justícia. Vista dita commissió feta per a vèurer y
regonèxer les coses supplicades, fer relasió y
consellar a dits senyors diputats lo de justícia,
són de vot y parer, attès que de dites supplicacions y inspecció de aquellas conste ser la pretenció de dits supplicants que dita sentència
dels dits senyors visitadors no·s pose en deguda
execució y que·s ha de sobresèurer en ella, y
conste que dita sentència és ja executada, puix
són estats continuats yb scrits debitors en lo llibre de Vàlues los supplicants, segons sèrie y en
execució de aquella, y que, per conseqüent, no
està en mà de dits senyors diputats sobreseure o
impedir // la execució ja feta y, en quant no·n
estigués, conste que dites excepcions se haurien
de deduir davant dits senyors visitadors, y no de
ditsc molt il·lustres senyors diputats, los quals
no sols no deuen impedird la execució de les
sentències de aquells, però encara tenen obligació de prestar-los ajuda y costat per a què sian
ab tot effecte executades, segons la disposició
del capítol primer del dit nou redrés, ayxí que
conste que dites supplicacions, en la manera
que estan, no deuen ésser decretades ni comeses
per a fer-ne causa, ni altrament. Per so, dits doctors aconsellen a dit(s) senyors diputats y ohidors que no tenen obligació de cometre dites
supplicacions per dits supplicants a ses senyories
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat en.
y...debitors interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat senyors.
a continuació ratllat los senyors.

presentades. Salvo semper, et cetera. Joannes
Martinus Rull, consulens.Vidit Puig, consulens.//

dibus consulent faciendum. Thio, scriva major
Generalis Catalonie.

Donat a 29 de mars 1628. A.
1627a. Del canonge Dalmau y altres.
A. Dietari.
Són assí totes les súpliques.

Supplicacióa presentada a ses
senyories per don Jaume Camps y
altres, acerca de la condempnació
dels plusos. A X de maig 1627.
Molt il·lustres senyors. A més de ser notòria la
contrafacció de constitucions y altros drets
que·s faria si los que han rebuts plusos en la casa
de la Deputació fossen executats y fets debitors
en virtut de la sentència que·s diu s´és feta en la
visita contra los senyors deputats del trienni
pròxim passat, per no ser estadas citadas en dita
causa las personas contra les quals se conmina
execució, y jamay haver-se duptat en Cathalunya si·s podia condemnar ningú sense citar-lo,
dita contrafacció se trau clarament del disposat
a la lletra en la constitució quarta, títol «De
violència y restitució de despullats», la qual,
prohibint-ho al matex rey, senyor nostre, a fortiori, ho ha volgut prohibir a tots los jutges. Lo
matex disposa lo usatge «Quoniam per iniquum», y allí tots los pràtichs cathalans; y és
assò tant clar y està tant despedit que no és rahó
detenir-s’i més, y puis la instància dels supplicants està tant fundada, màxime attrevesant-s’i
la regalia y preheminència de aqueix consistori,
deuen vostres senyories ser servits fer la mercè
que·ls supplicaren en la altra súpplica. Y axí ho
supplican a vostres senyories lo canonge Pere
Dalmau, don Jayme Camps, Joseph Gamis y
Barthomeu Sala y los demés, que ho tindran a
molta mercè, a més de ser axí de justícia. Lo offici, etcètera. Quod licet, et cetera. Altissimus.
Don Joannes Camps.
Oblata X may MDCXXVII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis super premissis
per suas dominaciones nominandis, attenta suspeccione magnificorum assessorum ordinariorum eiusdem Generalis, que propter illorum interesse presumitur qui super supplicatis suis dicena. suplicació intercalada entre els folis 194v-195r i 193v-194r
del trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors
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Molt il·lustres senyors. A notícia dels molts reverents Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell,
y Pere Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona, dels nobles don Jayme Camps y don Joseph
Gamis, ha pervingut que estos dias passats, ab
sentència proferida per los molt il·lustres visitadors del General del trienni pròxim passat, foren condemnats, entre altres, a pagar al dit General, és a saber, cada hu de aquells en diversas
cantitats, respective, per lo que havien rebut
dels predecessors de vostres senyories, com a insiculadors que foren extrets en dit trienni en diversas insiculacions, y que en execució de dita
sentència són estats escrits debitors en lo llibre
de Vàluas en ditas cantitats per lo racional de la
present casa, la qual sentència, curialiter loquendo, és nul·la, nullitate notoria et majori affecta et ex processu resultante, tant per deffecte
de jurisdicció de dits visitadors en dits supplicants, com també per no ésser estats citats en
dita causa, ni haver may notícia de ella. Y jatsia
que, per capítols de Cort estiga disposat que de
las sentèncias proferidas per los dits visitadors
no·s puga supplicar, recórer, ni apel·lar, emperò
ab ningú de dits capítols està prohibit dir de
nul·litat de ditas sentèncias y eciam ho fos, quod
negatur, no per ço compendria lo cas present,
per ésser molt despedit en dret, que dita nul·litat notòria no és may compresa ab semblants
capítols prohibints dir de nul·litat. E com en tot
cas, per altre disposició de dret, estiga disposat
que la sentència nul·lab no·s pot executar, y que
vostres senyories con ha executors de ditas
sentèncias y cap de tot lo Principat pot y deu
conèxer de ditas nul·litats notòrias. Per tant,
dits molt reverents // canonge Joan Coll, Pere
Dalmau, don Jaume Camps, don Joseph Gamis, opposant dita excepció de nul·litat, adversus dictam sentenciam, y de tot lo sobredit, e o
meliori modo, representan a vostres senyories
dits nul·los procehiments y suppliquen a vostres
senyories se servescan manar a dit racional que
diga si és de la manera se diu, en cas sia veritat,
dits supplicants sian scrits debitors en lo llibre
de Vàluas, lo que no·s creu, diga per quinas causas y rahons, y axí mateix en quinas quantitats
cada hu d’ells, respective. Y supposat sian continuats debitors en algunes cantitats en dit llibre
de Vàluas, li sia manat los aborre o·ls descarrega
a. suplicació intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. nul·la interlineat, damunt de mostra ratllat.

[ 1628 ]

[ 1628 ]

de dits dèbits; y axí mateix manar sobrecèurer
en qualsevol altre execució de dita sentència, y
que en ella no·s passe avant ni se innove cosa en
prejudici de dits supplicants, fins sian hoÿts y
defensats del que contra de ells se pretén o ha
pretès, offerint-ne per ço donar bastant y sufficient descàrrech, y per dit effecte comètrer als
assessors de vostres senyories la present causa
per a què ministren lo de justícia. Lo offici semper, etcètera. Altissimus, et cetera. Palmerola.
Oblata XXIII juny MDCXXVII, in consitorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt quod retinebant sibi terminum juris ad
satisfaciendum et deliberandum super supplicatis, quod justum fuerit. Thio, scriba major Generalis Cathalonie.
Die XXV juny MDCXXVII, dicti domini deputati
in eorum consistorio tradiderunt mihi Anthonio
Thio, scribe majori Generalis Cathalonie, quandam papiri responsionis schedulam mandantes
illam in presentis calce continuari, cuius tenor sequitur sub his verbis, «los senyors deputats», et
cetera, «inseratur», et cetera.

Supplicacióa del canonge Pere
Dalmau y altres.

cions, fer-los la mercè que·ls suplicaren ja ab altra súpplica que presentaren a vostres senyories
a vint-y-tres del passat, a la qual, als vint-y-sinch
del mateix, han respost, ab la qual resposta
aquesta part no ha alcansat lo que supplicava en
conformitat del disposat en lo capítol sinquanta-nou del nou redrés del any 1599. Y axí ara de
nou, ditts canonge Joan Coll de Urgell y Pere
Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona, don
Jayme Camps y don Joseph Gamis tornan a
supplicar a vostres senyories sien servits comètrer a ditts senyors magnífichs assessors dittas
dos supplicacions per a què ministren en tot lo
de justícia, que altrament seria a ditts supplicants forsós valer-se dels // remeys que·ls aparexeran més convenir, y axí ho supplican ditts
supplicants a vostres senyories humilment, rebent-ne sempre particular merçè. Lo offici,
etcètera. Altissimus, et cetera. Palmerola.
Oblata octava july millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, in consistorio. Et domini deputati,
intervenientibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt quod retinebant terminum juris ad debite respondentes. Presentibus
testibus discretis Francisco Colbero, nottario, et
Ludovico Poso, negociatore, civibus Barcinone.
Thio, scriba major Generalis Catalonie.
Oblata decima tercia july millesimo sexcentesimo
vigesimo septimo. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt et decreverunt quod, attendentes magnifici assessores ordinarii Generalis
non possunt intervenire in presenti negocio propter interesse quod presumitus in eodem, ipsos habere nominant et assignant sibi in assessores pro
dicto presenti negocio tantum magnificos Josephum Ramon et Joannem Ribera, utriusque juris decretorum doctorem, Barcinone populatos,
qui supplicata videant et recognoscant et suis dominacionibus postea refferant. Thio, scriba major Generalis Catalonie.

Molt il·lustres senyors. A més de ésser la contrafacció de constitucions y altres drets que·s faria
si los que han rebut plusos en la casa de la Deputació fossen exequutats y fets debitors, en virtut de la sentència que·s diu ser feta en la visita
contra dels senyors deputats del trienni pròxim
passat, per no ésser estades cittades en ditta causa las persones contra las quals se commana exequució, y jamay haver-se duptat en Cathalunya
si·s podia condemnar ningú sense cittar-lo, ditta
contrafacció se trau clarament del dispossat a la
lletra en la constitució quarta, títol «De violència y restitució de despullats», la qual prohibintho al mateix rey, nostre senyor, a fortiori, ho ha
volgut prohibir a tots los jutges. Lo mateix disposa lo usatge «Quonian per iniqum», y allí tots
los pràtichs cathalans; y és assò tant clar y està
tan despedit que no és rahó detenir-s’i més, y
pus la justícia dels supplicants està tant ben fundada, màxime attrevesant-se la regalia y preheminència de aqueix consistori, deuhen vostres
senyories ser servits, com a protectors que són
màxime de la observança de las dittas constitu-

Losa senyors deputats y hoïdors de Cathalunya,
satisfent a una escriptura presentada a instànsia
dels reverents Joan Coll, canonge de la Seu de
Urgell, Pere Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona, dels nobles don Jaume Camps y don Joseph Gamis, als 23 del corrent, diuen y responen
que no tenen notícia alguna de les injustícies y
nul·litats que al·leguen contra les sentències presentades contra dits requerints o suplicants per
los senyors visitadors, ni la cort à comès a dits
senyors diputats coneguen de les injustícies de

a. suplicació intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1626-1629.

a. resposta intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1626-1629.
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nul·litats de dits senyors visistadors, y axí no
creuen tinguen loc de impedir la execució de les
dites sentències per ara, fins que altra cosa los
constàs, ans bé són estats requerits per dits senyors visitadors les executassen, y és forçós averho de fer, fins que altra cosa en contrari justa los
obligue a sobreseure, donant la present en resposta de dita escriptura, manant al notari la continue aprés de aquella y no·n done còpia de una
sens altra. Presents per testimonis Francesch
Colberó, notari, ciutadà de Barcelona, y Hierònym Galí, scrivent de Barcelona.

Molta il·lustres senyors. Als 13 de junyb proppassat fonch, per vostres senyories, decretada
una supplicació donada per Joan Coll, canonge
de la Seu de Urgell, Pere Dalmau, canonge de
la Seu de Barcelona, don Jayme Camps y don
Joseph Gamis, y aquella comesa als magnífichs
Joseph Ramon y Joan Ribera, en drets doctors,
per no poder entrevènir en dit negoci, o causa,
los assessors ordinaris de la present casa. E com
dits Ramon y Ribera no han fetac provisió alguna en ditta causa los és estada comesa, y vostres
senyories, por las moltas occupacions, no han
pogut fer-los ajuntar per a què vehessen lo que
vostres senyories tenian de fer, lo que moltas
voltas s´és supplicat y no se és pogut observar.
Etd sicut domino placuit, dit misser Joan Ribera
sia mort y dit misser Joseph Ramon sia absent
del present principat de Cathalunya, supplican
per ço dits canonges Coll, Dalmau, don Jayme
Camps y don Joseph Gamis, que vostres senyories sien servits, per mort de dit Ribera y absència de dit Ramon, comètrer per altres dos doctors la present causa, los qua·ls ministren justícia
per dits suplicants, y perquè consta de les diligències de aquells suppliquen que lo scrivà
major de la present casa lliure acte de esta suplicació. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera.
Martinus Palmerola.

propter interesse quod presumitur in eodem, ipsos
habere nominant // et assignant sibi in assessores
pro dicto presenti negocium, et propter absenciam
et obitum, respective, tantum magnificorum Josephis Ramon et Joannis Ribera, magnificos
Martinum Joannem Rull et Raphaelem Puig,
utriusque juris decretorum doctorem, Barcinone
populatum, qui supplicata videant et recognoscant et suis dominacionibus postea referant. Pro
scriba majore Generalis Catalonie infirmo, Jacobus Ferrer et Orriols, notarius, ex licencia suarum dominacionum.

Suplicacióa donada per part dels
officials de la present casa acerca
dels plusos. A 26 febrer 1628.

Iterum, oblata die XXIIII februarii MDCXXVIII, in
consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum,
respondentes dixerunt et decreverunt quod, attendentes magnifici assessores ordinarii Generalis non possunt intervenire in presenti negocio

Molt il·lustres senyors. Agustí de Lana, racional, Francesch de Vallgornera y Senjust, regent
los comptes, Joan Batista Cassador y de Aguilar,
exactor del General de Cathalunya, y altres officials del General y Bolla, han entès que, ab una
pretesa sentència proferida en la visita corrent
contra de deputats y ohidors del trienni passat,
és estat declarat que dits officials restituescan las
quantitats per ells respectivament rebudas de
plusos y sobreplusos, que són estats pagats per
desliberació de dits deputats y ohidors, disposant que, per las sobraditas quantitats, fossen
constituïts debitors en lo racional. Y axí mateix
han entès dits officials que, en execució de dita
sentència, de fet serian estats scrits debitors en
lo libre de Vàlues de dit racional y que se comminaria fer execució, retenint las terças y salaris
de dits officials. E com, molt il·lustres senyors,
la sobradita sentència, en quant al interès y condempnació de dits officials, sia notòriament
nul·la per no ser estats citats ni ohits en dita causa, contra tota disposició de dret comú y del
present Principat, se segueix que no pot ser executada contra d’ells; y en tot cas dita sentència
està ya executadab, quant al que se [es]pecta a
vostres senyoriesc, haventd manat scriure debitors als dits officials en lo dit libre de Vàlues.
Però com dits officials tingan, a més de la dita
notòria nul·litat, moltas rahons y causas de defenças per impedir la execució // y exacció de dit
pretès dèbit, la qual defença no se’ls pot en ningun cas negar, encara que lo pretès dèbit no
procehís de causa tan imperfeta y viciosa. E com
també en lo mateix cas de dita sentència, quei-

a. suplicació intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1626-1629.
b. juny interlineat, damunt de juliol ratllat.
c. feta interlineat.
d. Et interlineat, damunt de y ratllat.

a. suplicació intercalada entre els folis 193v-194r i 194v-195r
del trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. quant...senyories interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat vostres senyories.

Oblata die XXIII februarii MDCXXVIII, in consistorio, et cetera. Pro scriba majore Generalis Cathalonie infirmo, Jacobus Ferrer et Orriols, notarius, ex licencia suarum dominacionum.
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xant-se devant de vostres senyories los molt reverents Joan Coll, canonge de la Seu de Urgell,
y Pere Dalmau, canonge de la Seu de Barcelona, condemnats ab la dita sentència de visita a la
restitució de plusos y sobreplusos per ells rebuts, essent habilitadors de alguna insiculació o
insiculacions, y avent aquells oposat de dita
nul·litat y deduït de llur pretenció, deffença y
justícia, ab suplicació presentada a 23 de juny
de 1627, sian estats vostres senyories servits cometre als magnífichs Joseph Ramon y Joan Ribera, doctors en drets, ut suplicata viderent et
refferent, com apar de la suplicació y provisió
que·s produeix, la qual causa y interès de dits
habilitadors és connexa y de uns mateixos mèrits ab la present causa de dits officials. Y axí, lo
estat de aquella, per ditas connexitat y idenditat
de mèrits, ha de regular lo estat de aquesta,
puys una y altra causa necessàriament han de ser
decididas per unas mateixas reglas y disposicions. Per tant y altrament, tots los sobredits y
altres nomenadors, adherints y adherir volents,
suplican que se’ls done lloc per a poder deffensar-se, al·legar y deduhir las rahons y causes de
deffensa per les quals entenen no estar obligats
a la solució de ditas quantitats y oposant-se a la
sobradita causa, suplican a vostres senyorias
que·s servescan cometre esta pretenció y causa
presenta ab altris magnífichs doctorsc en lloch
del dit doctor Joan Ribera, deffunct, yd del dit
misser Joseph Ramon, absent del Principat, los
quals ab un mateix procés y sentència decidescan ditas causas y ministren de la millor manera
justícia a las parts officiants, etcètera. // Licet, et
cetera. Altissimus, et cetera. Anglasell. Vinyes.
Marti.
Oblata die XXVI februarii MDCXXVIII, in consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt et decreverunt quod, attendentes
magnifici assessores ordinarii Generalis non possunt intervenire in presenti negocio propter interesse quod presumitur in eodem, ipsos habere nominant et assignant sibi in assessores pro dicto
presenti negocio tantum magnificos Martinum
Joannem Rull et Raphaelem Puig, utriusque juris decretorum doctorem, Barcinone populatos,
qui supplicata videant et recognoscant et suis dominacionibus postea referant. Pro scriba majore
Generalis infirmo, Jacobus Ferrer et Orriols, notarius, ex licencia suarum dominacionum.

a.
b.
c.
d.

a continuació unes paraules ratllades.
a altris interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat manament alguns altris.
y...Principat interlineat al marge esquerre.

Altrea memorial dels que són
debitors en lo llibre de lo Manifest
del any 1627.
B.
Primo, Bernat Jonch, corredor de orella, fermansa de Bernardo Justí.
Jaume Coll, corredor de orella, fermansa de Antoni Juan Bosch.
Juan Cebrià, velluter.
Pau Ripoll, valer.
Hierònim Gallart, notari real, fermansa de Maria Pasquala.
Francesch Barell, sastre, fermansa de Juan Francesch Codina.
Diego Gonsález, velluter.
Jaume Ros, corredor de orella, fermansa de Pelagro Berardo.
Phalip Clavaria, negosiant.
Raphael Planes, droguer.
Juan Francesch Farrer, corredor de orella, fermansa de Fructuós Parera.
Francesch Llobet, velluter.
Juan Pau Arnándiz, velluter, fermansa de Violant Ximenis.
Macià Escrivà, mercader.
Antoni Roig, paraire de Barcelona, fermansa de
Monserat Fons, llaurador.
Salvi Rochafort, mercader.
Antoni Vidal, parxer.
Francesch Busquets, droguer.
Bernat Costa, calsater, fermansa de Juan Groset.
Francesch Masdeu, mercader.
Pera Duran, negosiant.
Juseph Berart, mercader.
Pau Isart, velluter.
Manuel Ribera, velluter.
Pera Brochà, mercader, fermansa de Nadal Armengol.
Visens Rocha, velluter.
Pera Juan Dulach, tintorer.
Monserrat Codina, corredor de orella, fermansa
de Mateu Maladent.
Lluís Rovira, valer. //
Bernat Gorchs, velluter.
Monserrat Codina, corredor de orella, fermansa
de Juan del Bosch.
Juan Moragues, corredor de orella, fermansa de
Francesch Garau.
Pau Serrat, botiguer de teles, fermansa de Raphael Font.
Fructuós Bioscha, negosiant.
Francesch Regordosa, pasamaner.
Pera Duran, velluter.
Juan Pau Arnández, velluter, fermansa de Llucrèsia Durana.
a. memorial intercalat entre els folis 200v i 201r del trienni
1626-1629.
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Hierònim Conill, sombrarer.
Agustí Planes, escudaller.
Antoni Mas, baxador, fermansa de Francisco y
Juan Antoni Gorgollon.
Francesch Pere Travé, mercader.
Pau Serdà, corredor de orella, fermansa de Pau
Buhigues.
Hierònim Banet Farrer, calsater.
Juan Pau Arnández, velluter.
Bertomeu Castelló, velluter.
Pera Vidal, carder.
Llorens Modolell, pasamaner.
Bernabé Toda, negosiant.
Magí Palau, negosiant, fermansa de Juan Farrer.
Pau Serdà, corredor de orella, fermansa de
Francesch Sagí.
Jaume Moragues, corredor de orella, fermansa
de March Antoni Sanguí, negociant.
Monserat Codina, corredor de orella, fermansa
de Juan Martí.
Juan Planes, corredor de orella, fermansa de Nicolau Roncalo.
Bernat Jonch, corredor de orella, fermansa de
Antoni Roig.
Antoni Mas, baxador, fermansa de Bernardo
Miralda.
Pallarí Espitala, negosiant.
Monserat Codina, fermansa de Grahida Codina.
Jaume Rodés, corredor de orella, fermansa de
Marià Rodés.
Ramon Saquès, pasamaner. //
Juan Magranyà, corredor de orella, fermansa de
Sèsar Garatx.
Pera Garsia, mercader.
Bertomeu Busquets, valer.
Bernat Morell, revenedor, fermansa de Juan Sagrera.
Jaume Vidal, corredor de orella, fermansa de
Jaume Compte.
Francesch Millàs, mercader.
Elisabet Juana Danarsa y Pere Cases, botiguers
de comandes.
Sebastià Cot, botiguer de comandes.
Magdalena Rifós y Bertomeu Bolet, botiguers
de comandes.
Jaume Forcada, botiguer de comandes.//
Dietari. B.

C.
Setembreb MDLXVIII,

divendres a XVII. En aquest
dia vingué en consistori lo magnífich misser
Luýs de Copons, advocat fiscal del dit General,

a. a continuació ratllat corredor de orella.
b. escriptura intercalada entre els folis 202v i 203r del trienni
1626-1629.

1535

qui lo dia abans, segons dix, era arribat en la
present ciutat de la cort de sa magestat, hont
per negossis del dit General era estat tramès per
los senyors deputats.
En aquest matex dia, dematí, estant en consistori los senyors deputats, vingueren misser Pere
Vila y <de> Pere Arnau, fiscal de la Santa Inquisició, qui dix als senyors deputats que los senyors inquisidors besaven les mans de ses senyories, y que li havien manat donàs a ses senyories
la lletra de sa magestat que don Hierònim Manrique, qui era vingut per inquisidor o per publicar la visita, havia aportada de sa magestat. Y
axí·ls la liurà y se´n anà, y aquella per manament
de ses senyories legida per mi, Joseph Sellers,
scrivà major del dit General, la qual lletra era
fermada de mà de sa magestat y dels regents del
Real Consell de Aragó, dada en Madrit a XVIII
de juliol proppassat, la qual lletra està registrada
en lo llibre Secretorum regie magestatis, y aprés
lo honorable misser Luýs de Copons, qui lo dia
abans era arribat de la cort de sa magestat, donà
a dits senyors deputats una altra lletra de quatre
del mes de agost proppassat, que també és buydada y registrada en dit llibre Secretorum.
Dit dia, després dinar, mossèn Bernat Macip,
scrivà de manament de sa magestat, de part de sa
excel·lència, vingué // al consistori y dix als senyors deputats que sa excel·lència tenia rebut lo
apuntament del negossi de la Inquisició y que tenia lletra de sa magestat per amostrar-los aquell y
per a dir-los certes coses. E los dits senyors deputats respongueren que ells serien ab sa excel·lència per a saber lo que manave. E dit dia a les quatre hores los dits senyors deputats, acompanyats
de molts officials y ministres del dit General, anaren a casa de sa excel·lència, que·ls havie tramesos a demanar, com dit és, qui anaren com acostumen. Y, essent en sa presència, los dix que sa
magestat li havia tramesa la visita de la Inquisició
ab orde que la publicàs, y que era aquell paper
que tenia en les mans, y conforme una lletra de sa
magestat, que féu legir per mossèn Barnat Maçip, donà y lliurà a dits senyors deputats dita visita o los exequutorials de aquell, la qual dit Macip
lliurà a mi, Joseph Sellers, scrivà major del dit
General, la qual era lo original.

Memoriala dels qui deuan albarans
de guia en lo any 1626.
B.
Miquel Móra, corredor d’orella.
a. memorial intercalat entre els folis 219v i 220r del trienni
1626-1629.
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Miquel Garcia, botiguer de teles.
Bernat Serrat, botiguer de teles.
Pau Vilanova, botiguer de teles.
Joseph Novial, botiguer de teles.
Aloy Planes, botiguer de teles.
Esteve Feu, botiguer de teles.
Esteve Sayol y Mathià Malich, botiguers de teles.
Pere Juan Valach, tintorer.
Francesc Fonalleda, veler.
Pere Juan Ribalta, botiguer de teles.
Francesc Millàs, mercader.
Juan Barçeló, botiguer de teles.
Anthoni Portell, botiguer de sedes.
Juan Bosch, botiguer de sedes.
Agostí Novell, mercader.
Melcior Valat, tintorer.
Anthoni Montanya, tintorer.
Pau Alias, paller.
Juan Barraudo, talfinayre.
Juan Andreu y Miquel Puig, botiguers de sedes.
Ramon Mas, veler de naus.

Cartaa de sa magestat rebuda a 26
de agost 1628.
El rey
Diputados. He resuelto de acompanyar a la reyna de Hungría, mi hermana, hasta esta ciudad,
y acabar las Cortes que tengo començadas a los
naturales desta provincia, por lo que conviene
disponer mejor algunas cosas que tocan al govierno y justicia della, de que he querido avisaros
y de que mi partida será passada Navidad, plaziendo a Dios para que lo tengáis entendido y
significaros quan confiado voy de la disposición
que he de hallar en vosotros para la conclusión de
las cosas generales del beneficio dessa tierra y mi
servicio, y que demás desto, en demostración del
regosijo a que obliga la ocasión presente, os señalaréis como tan fieles y leales vassallos míos.
Dada en Madrid, a XV de agosto MDCXXVIII. Yo
el rey.
Vidit marchio presidens. Joannes Laurencius de
Villanueva, secretarius. Vidit don Franciscus de
Castellvi, regens. Vidit Pueyo, regens. Vidit don
Salvator Fontanet, regens. Vidit Bartolomeus
Navarro de Anoyta, regens. Vidit don Franciscus
Leo, regens. Vidit don Franciscus Vila, regens.//

Cartaa de sa magestat rebuda a 26
de agost 1628.
A los venerables y amados nuestros, los diputados
del nuestro principado de Cataluña.

Dietari. B.

A.
El rey
Diputados. La infanta doña María, mi hermana, queda concertada de casar con el sereníssimo
rey de Hungría, de que he querido daros quenta
por el contentamiento que havéis de tener dello y
para que lo tengáis entendido de mí, como es justo, y déis gracias a su divina magestad deste successo del qual se esperan los buenos effectos que se
dexan considerar. Dada en Madrid, a XIIII de
agosto MDCXXVIII. Yo el rey.
Vidit marchio, presidens. Joannes Laurencius de
Villanueva, secretarius. Vidit Pueyo, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bartolomeus Navarro de Anoyta, regens. Vidit don
Franciscus Leo, regens.//
Dietari. A.

a. carta intercalada entre els folis 219v i 220r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.

1536

Memorialb dels qui són debitors
albarans de guia en lo any 1627.
Pau Rossell, botiguer de tall. Pere Pau Mas y
Agustí Esteva, botiguer de teles. Pere Juan Ribalta, botiguer de teles. Miquel Móra, corredor
d’orella. Esteve Feu, botiguer de teles. Llorens
Lledó, botiguer de tall. Joseph Novial, botiguer
de teles. Bernat Jonch, corredor d’orella. Agustí Novell, mercader. Ramon Pontarró, botiguer
de tall. Pere Anthoni Novial, corredor d’orella.
Anthoni Quingles, botiguer de teles. Pere Bonadona, mercader. Geroni Gurri, botiguer de
teles. Pau Marçal, baxador. Jaume Vidal, botiguer de teles. Antich Riera, corredor d’orellac.
Monserrat Codina, corredor d’orella. Juan Andreu y Miquel Puig, botiguers de sedes. Aloy
Planes, botiguer de teles. Bernadí Planes, botiguer de teles. Francesch Dalat, tintorer. Juan
Barçeló, botiguer de teles. Juan Bosch, botia. carta intercalada entre els folis 219v i 220r del trienni
1626-1629.- anotació escrita al dors.
b. memorial intercalat entre els folis 223v i 224r del trienni
1626-1629.
c. a continuació ratllat Pau Albaret, mercader.

guer de sedes. Bernat Gorchs, velluter. Anthoni
Cirera, botiguer de teles. Miquel Manescal, llibrater. Matheu Masriera, baxador. Joseph Casademunt, botiguer de teles. Amador Vilar,
droguer. Francesch Melcior, velluter. Raphel
Moner, baxador. Juan Llinàs, botiguer de teles.
Vicens Rocha, velluter. Pau Sardà, corredor
d’orella. Bernat Puig, botiguer de tall. Francesch Thomàs, parayre. Pau Melcior, velluter.
Pere Pau Guasch, botiguer. Llorens Comelles,
pasamaner. Anthoni Montanya, tintorer. Anthoni Llopart, droguer. Jaume Coll, corredor
d’orella. Barthomeu Puig y Claveria. Juan Barraudo, talfinayre. Francesch Pontarró, botiguer
de tall. Bernat Serrat, botiguer de sedesa. Miquel Vedruna, negociant. Salvador Cabanyes,
carnicer.

Votb de assessors y doctorsc aplicats
donat a 31 de agost 1628. A.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Cathalunya y consellers de la present
ciutat de Barcelona als assessors y advocat fiscal
del matex General, advocats de la present ciutat
de Barcelona y doctors applicats devall escrits,
acerca del privilegi del magnífich misser Lluís
Besturs, ab que sa magestat li fa mercè de la
plaça del Real Consell, vacant per mort del
magnífich misser Joseph Ferrer, que està firmat
per lo excel·lentíssim senyor marquès de Montesclaros, com a president del Consell Supremo
de Aragó; y axí mateix acerca de unes cartes que
sa magestat ha manat scríurer a dits senyors deputats y concellers, ab la firma de dit marquès
de Montesclaros com a president preditd, per
vèurer si la expedició de dit privilegi y reals carteseab la firma de dit marquès com a president
de dit Consell Supremo encontran ab les generals constitucions de Cathalunya o alguna d’elles, o contra algun privilegi o usos y costums
del Principat y ciutat, que obliguen a dits deputats y consellers ha haver-s·i de opposar per rahó
de sos officis.
Attès que la difficultat proposada baxa de altre,
és a ssaber, si lo haver fet y creat president en lo
Consell de Aragó dexant de anomenar vici-canceller en aquell Consell qui solia presidir, és
contra de constitucions de Cathalunya, que és
a. a continuació ratllat Jaume Forcada, mercader.
b. vot intercalat entre els folis 225v i 226r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
c. a continuació ratllat donat.
d. a continuació ratllat del Consell.
e. a continuació ratllat y la firma.
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article en què la Cort General té posat la mà per
rahó de un dissentiment que posà lo sýndich de
la vila de Figueres, al qual adheriren altres, la
qual Cort General està encara uberta y lo present Principat ya ciutat ab confiança que·s continuarà y clourà prestament per rahó de les cartes
que sa magestad, deb 15 del corrent mes de
agost, ha manat scríurer a dits deputats y concellers y altres del present Principat, donant-los
avís de sa real determinació de venir a la present
ciutat a continuar y clòurer les corts passat Nadal, y no ser just que los ditsc deputats y consellers, estan la dita cort uberta y ab tants certes
esperançes de continuar-se y clòurer // prest en
negosi tan propri de la cort, axí per aver-hi ja
comensat de posar la mà, com altrament per sa
naturalesa, posassen les mans en ell. Per ço, los
dits assessors y advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors applicats devall escrits,
són de vot y parer que dits deputats y conçellers
remetan ditas pretencions a la Cort General,
perquè en ella se prenga la resolució y apuntament que convinga.
Y per quant no·s pot negar que lo dit magnífich
misser Lluís Besturs no sie doctor del Real
Consell, y servesca lo offici y càrrech del magnífich misser Joseph Ferrer, en virtut de la merçè
que d’ell li ha feta sa magestat, en y ab lo dalt
dit privilegi real en què (h)y és la firma de sa
magestad y dels magnífichsd regents del Consell Supremo de Aragó, y no és just que, entretant que se aguarda la resolució de la cort, dexen los dits deputats de pagar a dit misser
Besturs los salaris y demés coses que acostume
de pagar lo General als demés doctors del Real
Consell Civile. Per ço, los mateixos doctors són
def vot y parer, y aconsellen a dits deputats, que
paguen dits salaris y altres coses a dit misser
Lluís Besturs en la forma que pagan y solen pagar als demés magnífichs doctors del civil, y no
dexen dits deputats y consellers de respòndrer a
les cartes de sa magestadg no obstant les sobredites firmas, ab protestació, emperò, que deuen
fer dits deputats y conçellers respectivament y
continuar al peu de dits privilegis y cartes en
sos registres, que per lo sobredit ni altre qualsevol cosa que en lo esdevenidor fassen, no entenen approbar en ninguna manera la creació y
nominació de president del Consell Supremo
de Aragó fet en perçona de dit marquès de
a. y ciutat interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. dits interlineat.
d. magnífichs interlineat.
e. a continuació ratllat y no dexen dits deputats y consellers
de respòndrer a les cartes de sa magestad no obstant les firmes.
f. de interlineat.
g. a continuació ratllat ab les sol.
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Montesclaros, ni las firmas de aquell que ha fetes y farà de aquí avant en qualsevols privilegis y
altres despaitxs que exiran de la real cancelleria
del Supremo de Aragó, en quant sien prejudicials a les constitucions y altres drets del // principat de Cathalunya, usos y costums y privilegis
de dits Principat y ciutat, ans volen que lo dret
del Principat y ciutat reste sempre salvo y il·leso
per a tot temps que sie menester deduir de
aquell.

Declaració feta per los visitadors
dels General de la visita tinguda lo
trienni 1626 sobre lo pagar del
minyó y testimonis entrevenen en
les enseculacions dels llochs
vaccants de deputats y oÿdors de
comptesa.
Julii 1628.

Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.
Franciscus Magarola pro fisci advocato Generalis
Cathalonie. Jacobus Marti, consulens. Boix, consulens. Hortola, consulens. Vinyes, consulens.
Franciscus Soler, consulens. Marcus Rull, consulens. Benedictus Anglasell, consulens. Millet, consulens. Peralta, consulens. Rubi, consulens. Puig,
consulens. Osona, consulens. Gilabert, advocatus
civitatis. Xammar, advocatus civitatis. Planti,
consulens. Balet, consulens.

Setembre, 1628. Dietari. A.a
Los doctors infrascrits, consultats per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, acerca lo dupte proposat per Agustí de Llana, racional de dit General de Cathalunya, si los que eran estats declarats debitors de dit General per plusos o
altrament podian concórrer en la extracció de
habilitadors per la inseculació fahedora a 15 de
maig corrent, per obstar la disposició del capítol
46 del nou redrés, ab què està disposat que los
debitors del General, axí principals com partícips, no pugan concórrer a deputats y oÿdors de
comptes. Vist lo dit capítol y lo demés que vèurer se devia, són de vot y parer, attès que dit capítol 46 parla sols de las extraccions de deputats
y oÿdors de comptes, y se ha de entèndrer a la
lletra, segons la disposició del capítol 39, y per
ço no poder-se donar extensió de cas a cas, y altrament perquè la matèria és odiosa, y la excepció expressa de certs casos firma la regla en contrari en los demés, que los dits debitors poden
concórrer en la dita extracció de habilitadors y
no·ls obsta la disposició de dit capítol 46. Salvo
semper.

Los visitadors del General de Cathalunya, trienni 1623, acerca lo que per part dels molt il·lustres senyors deputats se’ls és estat representat
que mossèn Antoni Tió, scrivà major del General, hauria reparat en tocar deliberació acerca
del que havian ses senyories, com també sos
predecessors, acostumat donar al minyó que
trau los rodolins en les extraccions que en lo
General y casa de la Deputació se fan, y als testimonis que s·i criden, tres de cada stament, y de
assò dit Tió, mogut del que los dits visitadors
havian declarat en les querelles del plus y sobreplus, que són número 41 y 165, proferides a 21
de abril 1621.
Diuen a ses senyories que lo pretès dupte de dit
Tió és estat voluntari, perquè en la sentència feta
per dits visitadors, en quant ab ella han declarat
que en lo acte de les extraccions no entrevinguessen altres persones y officials sinó les allí nomenades y specificades, no an entès ni volgut excloure lo minyó y testimonis, per ésser aquelles
precissament necessàries per lo acte de dites extraccions, y que axí encara que dites querellas no
tingan necessitat de declaració y interpretació,
per a què pugan ab major seguretat ses senyories
deliberar, y dit Tió tocar la deliberació feta o fahedora, y dispachar les cauthelles necessàries per
los officials, han resolt de enviar a dits senyors
deputats lo scrivà major de dita visita per a què
digue a ses senyories que en dita sentència no s·i
comprèn lo minyó ni testimonis, ab que no excedescan // en donar-los més del que fins vuy
han acostumat donar, per quant les dites extraccions no·s poden fer sens entrevenir-hi dit minyó y testimonis, y que axí ses senyories manen a
dit Tió tocha dita declaració.
Scrivà major d’esta visita.

Sagarra, consultus et llicenciatus decretorum.
Puig, consultus.

a. vot intercalat entre els folis 233v i 234r del trienni 16261629.- anotació escrita al dors.
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Antonius Joannes Fita, notarius publicus Barcinone.

a. declaració intercalada entre els folis 242v i 243v del trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.

Aa los amados y fieles nuestros los diputados del
General de Cathaluña.
El rey.
Diputados. A los de mi Consejo de Aragón he
mandado vayan a continuarle en essa ciudad,
donde tengo resuelto acudir a concluir las cortes, y
aunque por el puesto que ocupan en mi servico
tendréis con ellos muy buena correspondencia, todavía he querido encargároslo, no porque dude
dello por lo que se les debe, sino porqué entendáis lo
que les estimo, recomendándoos sus personas para
todo lo que en común y particular se les offreziere,
y quanto me serviréis, en que todos entiendan, en
lo que espero hallarán en vosotros la estimación y
respeto con que los han de tratar. Dada en Madrid, a XVI de octubre MDCXXVIII.
Yo, el rey.
Vidit, dux, thesaurarius generalis. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius. Vidit, Villanueva.

A.
Acercab del que los senyors diputats són estats
servits consultar, ab las persones dels tres estaments eletas per sas senyorias, sobre lo modo i
forma se ha de tenir en las festes se han de fer
per la felís vinguda del rey, nostre senyor, i sereníssima reyna de Ungria en aquesta ciutat de
Barcelona, tenint consideració que en tot cas
nos havem de apartar, en quant se puga, per a
què lo que·s fassa aparega bé, de posar en plàtica las festes se fan en la cort del rey, nostre senyor, perquè havem de confessar-nos inferiors a
poder-les fer ab lo luziment que allà, per moltes
rahons, i quant no n·i hagués altre apar bastaria
lo poc aparell tenim de cavalls, que del tot havem de tenir per inpraticables lo que és joc de
canyes, alcancias, sortija o toros, axí per lo que·s
diu dalt, com per ser aquestes festes las que volen gran número de cavalls, i tots que sian molt
ajustats, i así tenim falta de una cosa i altre.
Consideradas estas cosas, apar és just i casi
forçós no poder-nos apartar de aconsellar als
senyors diputats se fassa una justa per ser festa,
que en aquesta terra té opinió, i en la de Castella no praticada, i aquesta sia ab tota pompa i ostentació, com a festa que·s fa devant dels ulls de
nostron rey i senyor, o per ser la mantinguda
a. carta intercalada entre els folis 243v i 244r del trienni
1626-1629.
b. memorial intercalat entre els folis 255v i 256r del trienni
1626-1629.

1539

cansada per als qui la miran, apar se podria fer
fos partida, perquè a més que la entrada, fent-se
bé, és molt ostentativa, perquè, arribades les
quadrilles cada una per son puesto venen a umplir la plaça tota de festa, la varietat del córrer
entreté, i lo jugar la partida i folla, a més de que
és cosa gallarda, par té un no se què de las veres.
Aquesta festa ha de ser de dos quadrilles, de a
set cada quadrilla lo menos, i si pot ser de més
millor. Quatre // mestres de camp, han de procurar los senyors diputats que aquestos sian pràtics y persones lúzidas, perquè en ells consisteix
lo parer bé o mal la festa, pues són los que·ls
toca lo guiar-la i ordenar-la. Cada quadrilla són
menester deu padrins, aquestos consideren los
senyors diputats que per lo menos si an de procurar que dels deu los set sian pràtics, puix han
de portar claus de armar, i que sian gent lúzida,
que és cert una festa la fa parèxer molt bé la gala
dels padrins, i no anomenant sas senyories persones pràtiques mal los caurà lo nom de padrins, si venen a ser més bisonyos que los fillols,
a qui par fan ofici de ayos.
Havent considerat las persones eletas, lo que importa per a què una festa parega bé i haja unió i
gran conformitat ab los que la fan, apar se han
de servir los senyors diputats de anomenar solament los dos caps de quadrilles, que fent-ho sas
senyories axí, dexant als dos anomenats lo triarse los quadrillers, serà facilitar molt lo llevar tot
gènero de encontres que en aquestos casos se
solen oferir, i és cert que anomenant lo consistori los quadrillers casi se dóna, per cert no serà
aquesta festa ab lo luziment que·s pot desitjar.
Lo cap de quadrilla ha de vestir dotse lacayos,
ha de portar sis asèmil·las, y cada una de aquestas un moso. També se han de vestir un ferrer,
un llanser, un armer i un seller; aquestos han de
anar a cavall. Un patge que vaja ab lo cavall de
respecte, de manera que al cap de quadrilla li
toca, a més dels adreços de sa persona y del cavall ab què entrarà, vestir dotse lacayos, sis asemil·lers, lo llanser, ferrer, seller i armer, que són
quatre, y lo patge que porta lo cavall de respecte, que tots venen a fer número de vint-i-tres
persones. Ha de fer lo estandart de la quadrilla
cada quadriller, a més de la gala de sa persona, i
la del cavall en què entrarà, ha de vestir quatre
lacayos // y un patge que porte lo cavall de respecte, que venen a ser sinc persones. Los lacayos i patges dels quadrillers han de anar ab la
conformitat matexa que los del cap de quadrilla.
Cada mestre de camp ha de portar quatre lacayos, lo mateix han de fer los padrins. Apar que
per aquest gasto se ha de donar al cap de quadrilla mil y sinc-centes lliures. A cada quadriller
sis-centes lliures. Als mestres de camp, quatre-
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centes lliures. Als padrins, tres-centes lliures. Y
perquè és forçós que las asèmil·las que portaran
las llansas han menester reposters, i havent-los
de fer los carps de quadrilles, seria forsós que la
Diputació los donàs per a fer-los, ha paregut
aconsellar als senyors diputats se servescan de
manar fer dotse reposters de terciopelo brodats
ab las armas del General, i encara que açò vindrà
a costar restarà en la casa, que en altres ocasions
podran servir.
Cada quadrilla ha menester quatre trompetes,
una cobla de menestrils, un joc de tabals, aquestos ab la librea de domàs blanc y carmesí que ja
té la Diputació. Aquestes quadrilles han de entrar la una per lo pla d’en Llull, i l’altre ha de venir per los Canbis, marxant en aquesta forma
devant las asèmil·las. Luego los set cavalls de
respecte, lo seller, lo armer, ferrer i llanser, cada
u portarà la insígnia de son ofici al arçó de la sella. Luego los dos mestres de camp de cada quadrilla. Tras d’ells los padrins, cada u ab sa llansa.
Luego vindran los lacayos del cap de quadrilla,
seguint la quadrilla tota, lo u detràs l’altre, procurant que los lacayos no·s mesclen entre·ls cavalls. En açò ha de precehir que luego que lo
rey, nostre senyor, estiga en la casa a hont ha de
vèurer la festa // han de entrar los mestres de
camp a regonèxer la plaça, i, fet lo que·ls toca,
aniran cada u a sercar sa quadrilla, procurant entren molt iguals, perquè és cert la entrada de la
justa partida és cosa luzida si·s fa ab concert. Las
galas de la festa han de ser tot de cosa fina, las
més luzidas que pugan ser, dea chaperia de plata
o cosa que sie tan rica o més. Tot lo que se advertex en aquest paper als senyors diputats és ab
intenció que sas senyories, com a més interesats
desitjan que festa que se ha de fer devant del
rey, nostre senyor, en ocasió a hont i haurà de
tantas nacions estrangeres, voldran sas senyories
reste la província de aquesta acció ab lo luziment y opinió que·ns podem prometre de persones tant celoses del bé d’ella. En aquesta festa
se han de ocupar trenta-y-vuyt cavallers, són
menester sinquanta-i-dos cavalls, que no serà
poc si·s troban tants a propòsit.
Als mestres de camp, a més del que se’ls dona
en diner, se’ls ha de donar una banda ab unes
puntes de or molt grans. Per a las asèmil·las se
han de fer platear uns garrots, i fer uns cordons
de color per a sobre·ls reposters. Y perquè
aquesta festa no·s fassa sense la insígnia de sant
Jordi i en la entrada no·s pot aportar lo estandart, apar serà bé tenir-lo arbolat en lo catafal
dels jutges. Aquestos, en lo any 99 los anomenà
sa magestad, y axí apar se li havia de suplicar ara
lo mateix.
a. de ... més, interlineat al marge esquerre.
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Aquesta festa apar forçosament demana una publicació, aquesta ha de ser de nit, lo endemà
serà entrat sa magestad, o altre dia aparega als
senyors diputats. Aquesta pot ser ab las galas a
la premàtica de la confraria de Sant Jordi, procurant sian las més luzidas i més galanes que pugan ser. Y perquè apar que lo entrar i rompre
llanses en terra o a un faquí és cosa poca, se ha
considerat podria ser en aquesta // forma: que·s
fessen quatre quadrilles de a cavall, de a deu cavallers cada una, portant sos estandarts, com si
entrassen de dia a jugar un estaferm, y altres
quatre quadrilles de a sinc cada una de torneig.
Y perquè apar cosa indecent que anassen a peu
entre la cavalleria, vaja cada quadrilla de aquestas ab son carro molt ben adornats, i fets de manera que los quatre junts formen un tablado, i
que·s fassa un carro triumfal lo més pompós que
puga ser, en què vaja la fama o altra cosa que
millor aparega.
Aquesta festa pot exir de una de dos parts, o de
la Teraçana, venint per lo dormidor de Sant
Francesch, per lo carrer Ample, donant la volta
per lo carrer que va a la font del Àngel, entrant
per lo carrer de la Mercè al pla de Sant Francesch. Y si aquesta volta apar molt llarga, pot
exir de la Llotja, entrant-se’n per lo carrer de la
Mercè al pla de Sant Francesc.
Lo modo de marxar ha de ser en esta forma: de
las quatre quadrilles de a cavall, las dos han de
anar de vanguàrdia ab sas trompetas, luego han
de seguir dos quadrilles del torneig. Tras d’estos ha de venir lo carro triumfal, y luego las altres dos quadrilles de torneig, y de retraguàrdia
las altres dos de a cavall. Arribadas a la plaça, las
de vanguàrdia, després de haver saludat a sa magestad, cada una pendrà un cantó de la plaça,
posada la quadrilla en tropa aniran entrant los
carros de las quadrilles del torneig, arrimant lo
triumfal en lo puesto que menos embaràs fassa,
formant son tablado. Acabaran de entrar las dos
quadrillas de retraguàrdia fent lo mateix que
han fet las primeras, ocupant los altres dos cantons de la plaça, jugaran // lo torneig de dos en
dos. Demprés, fent una folla de dos en dos, o de
sinc en sinc, ab la forma que puga parer millor.
Y, acabat aquest joc, entraran las quadrilles de a
cavall, y correran llansas en los faquins, y aprés
tornaran a exir de la plaça ab lo mateix orde que
són entrats. Cada quadrilla de torneig ha menester dos padrins, dos atambors i un pífano.
Han de anomenar los senyors diputats quatre
cavallers per a què guien esta festa, que sian persones pràtiques. Suplica·s a sas senyories en
aquesta festa se servescan tenir la matexa consideració en las nominacions que se’ls advertex en
la justa.

Apar se pot donar als de a cavall cent lliures a
cada u, obligant-los hajan de vestir quatre lacayos que porten atxas, aquestas las han de donar
los senyors diputats, que venen a ser quaranta
atxes a cada quadrilla. Més, se ha de donar a
cada quadrilla cent llanses, que venen a ser deu
per cada quadriller. Al cap de quadrilla, perquè
ha de vestir dos trompetas i fer lo estandart, se li
pot donar cent-i-sinquanta lliures. Als cavallers
que han de guiar la festa se’ls pot donar cent
lliures a cada u, obligant-los també vestan quatre lacayos y sas personas del mateix trage anirà
la quadrilla que cada u guiarà. Advertint als caps
de quadrilla se han de concertar en portar los
trages diferents cada una. Als de las quadrillas
del torneig se pot donar sinquanta lliures a cada
u, y cent al cap de quadrilla, perquè li toca vestir
los atambors. Als padrins se ha de donar sexanta
lliures, perquè també se han de fer un vestit de
las colors aniran sa quadrilla també de cases a la
premàtica. A cada carro del torneig se li ha de
donar vint atxes, lo gasto dels carros, y posar-los
a punt a de anar a compte de la // Diputació. Y
perquè aquesta festa parega importa sobre tot,
que la plaça estiga molt il·luminada, axí de graelles com de atxes, havent-i en ella catafals de
trompetes y menestrils, dos jocs de tabals perquè estiga contínuament ab música, per ser la
cosa que més fa luzir una festa.
Açò és lo que ha paregut advertir als senyors diputats, suplicant a sas senyories se tingan per
servits del zel ab que aquesta junta ha acudit al
que sas senyories han manat.

Renunciacióa del offici de scrivà de
la Deputació local de Tarragona.
Molt il·lustres senyors: Juan Andreu Cogul, notari, ciutadà de Tarragona y scrivà del General
de la Deputació local de la mateixa ciutat y
col·lecta, ab títol de adquisició per ell feta del
dit offici de March Rull, notari de dita ciutat, lo
qual renuncià dit offici en mà y poder dels senyors deputats, que aleshores eren, en favor de
dit Cogul, en virtut dels capítols y actes de
Cort, declaracions fetes en lo consistori del General y casa de la Diputació, usos, pràtigues y
stil del dit General, per los quals és lícit y concedit als officials del General que obtenen los officis antics, tant de la casa com altres, per renunciacions del obtinents aquells en son favor fetes,
desexir-se de dits officis. Entén y desija desfer-se
y deseixir-se del dit son offici de scrivà de la dita
a. renúncia i procura intercalades entre els folis 270v i 271r
del trienni 1626-1629.- anotació escrita al dors.
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Deputació local de Tarragona, en favor de Juan
Baldira, notari públic de dita ciutat, persona hàbil, ydònea y sufficient, no sols per al dit, però
per a major càrrech, per ço, lo legítim procurador de dit Joan Andreu Cogul, conforme de sa
part consta per acte rebut per Juan Pau Oller,
notari de dita ciutat de Tarragona, a tres del corrent mes de mars, lo qual exibeix prout ecce, valent-se de la facultat concedida a dit son principal per virtut de dits capítols y actes de Cort,
declaracions, sentències, usos, pràtigues y stil
del dit General y present casa de Diputació, renuncia lo dit offici de scrivà de dita Deputació
local de Tarragona, en mà y poder de vostres
senyories, en favor de dit Juan Baldira, notari,
perquè vostres senyories se servesquen, en conformitat y per observansa de dits capítols y actes
de Cort y declaracions ja dites, provehir lo dit
offici en persona de dit Juan Baldira, suplicant
sien vostres senyories servits admètrer la dita //
renunciació y fer la dita provisió conforme la
observança y stil del dit General en favor del dit
Baldira y no altrament, que a demés lo suplicat
és de justícia, ne rebrà singular gràcia y mercè,
entenent donar la present suplicació per lo effecte damunt dit, sens prejudici de dos altres suplicacions donades y presentades a vostres senyories en los dies de divendres y dissapte pròxim
passats per dit Baldira, la una en son nom propri, y la altra com a procurador constituhit com
en cosa pròpria del dit Joan Andreu Cogul,
comprès en lo contracte fet entre dits Cogul y
Baldira per rahó del dit offici, ans bé, en corroboració de les presentacions de dites suplicacions y del acte de dit concert, y per a què conste de les degudes diligències fetes per aquest
effecte, tant per dit Baldira com per dit Cogul,
reproduex los dits actes de presentacions y suplica sia manat al scrivà major, sots les penes statuhides per capítols de Cort, toque la oblata y
lleve acte de la present y ne done còpia auctèntica al suplicant. Lo offici, etcètera. Que licet. Altissimus. Vinyals.
Oblata V marcii MDCXXVIIII inter nonam et
decimam horas ante meridiem, per honorabilem
Joannem Salvador, pharmacopolam civem Barcinone, ut procuratorem discreti Joanni Andrea
Cugul, notarii civi Tarracone et scribe Generalis
in Deputatione locali civitatis et collecte Tarrachone, de cujus procuratione plene constat instrumento publico recepto et testificato penes dominum Joannem Paulum Oller, notarium
publicum dicte civitatis Tarracone, die III predictoris mensis et anni, et domini deputati instrumentibus dominis auditoribus computorum respondentes dixerunt: Que admetiam la present
renunciació que·s fa per dit Joan Salvador, en
nom de dit Andreu Cugul, ab la present supplicació, si y en quant sie admisible, en conformi-
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tat dels capítols y actes de Cort y no altrament,
y sens approbració alguna de las presentacions
de las dos supplicacions y acte mencionats en la
present supplicació, en rahó de las quals estan y
perseveran a las respostas fetas per ses senyories
en ditas suplicacions y presentacions de aquellas. De quibus presentibus pro testibus honorabile
Melchiore Pages, mercatore, minore dierus, et
Francesch Besturs, uno eo portaris ordinariis domus Deputationis Cathalonie.
Die sabbati tercia marcii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono, Tarracone.
Discretus Joannes Andreas Cugul, notarius civis Tarracone, scrivaque et notarius Deputationis localis Generalis Tarracone, gratis, et cetera,
constituit et ordenavit procuratores suos certos
etcetera, ita tamen et cetera, nec et contra honorabilem Joannem Salvador, pharmacopolam,
et discretum Petrum Macip, notarium cives
Barcinone, absentes et cetera, et alterum eorum
insolidum. Ita quod et cetera. Sed quod et cetera. Ad vide licet specialiter et expresse dictum officium notarii et scriva deputationis localis Generalis in presenti civitate et collecta Tarracone
quod obtinent et exercet in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum
presentis principatus Cathalonie in favorem domini Joannis Baldira, notarii apostolica et regia auctoritatibus dicte civitatis Tarracone, resignandum et renuntiandum ita ut dictus Joannes Baldira dicto officio notarii et scriba deputationis localis Tarracone cum honoribus et
oneribus provideatur. Et pro his supplicationes
quascumque dictis dominis deputatis dicti Generalis conjunctum a ut divisim et pro ut solitum
est peringendum offerendum et presentandum
easque signali et provideri petendum et supplicandum et obtinendum et instrumentum unum
et plura fieri faciendum instandum et requeriendum et substituendum et cetera. Et demun
et cetera. Promisit habere racioni et cetera. Et
non [...] // sub bonorum suorum omnium allegacionem.
Testes sunt magnificus Balthazar Pocurull, cives
Tarracone et Sebastianus Aloy, agricola Silve
Campi Tarracone.
In quorum propria manu scriptorum fidem ego,
Joannes Paulus Oller, publicus apostolica et regia
per totam terram auctoritatibus notarius Tarracone, in cujus posse supra continuatum mandati
instrumentum fuit firmatum hic me subscripti et
meum apono sive. Sig + num.
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A. May.
Jesús, Maria
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, als doctorsb infrascrits, és a ssaber, si poden ses senyorias evocar a son consistori la causa del frau que ha pretès lo procurador fiscal del General, en la col·lecta y Deputació local de Gerona, haver comès una barcha
que estos dies passats surgí en la platja de Sant
Feliu de Guíxols, carregada de diverses mercaderias, en la qual ere estada trobada alguna
quantitat de diners, de la qual barcha y mercaderias diu haver feta apprehensió lo diputat local de la col·lecta de Gerona, y secrestats los diners, attès lo disposat en lo capítol 29 de les
Corts del any 1533 del redrés del General,
prohibint les evocacions de causes vertents devant los diputats locals. Vista la lletra scrita per
dit deputat local tramesa a ses senyorias, ab la
qual avisa del fet y en particular com los officials
y ministres de la Capitania General han pretès
fer apprehensió de dita barcha, mercaderias y
diners, y que ja abans la tenian feta, pretenent lo
procurador fiscal de dita Capitania General que
dita barcha, mercaderies y diners eren de contrabanda y de enemichs de sa magestat, y que
axí havien d’ésser confiscades y als cófrens reals
// de sa magestat aplicades, com més llargament
en dita carta és de veure, a la qual se ha relació.
Per ont consta haver-se suscitat debat y contenció entre los dits deputat local y officials de la
Capitania General. Los dits doctors infrascrits
són de vot y parer que dits senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya poden y
deuen evocar la dita causa a son consistori, perquè en ell se decidesca y declare conforme serà
trobat de justícia, ab motiu que, segons la qualitat de la causa y circunstàncies del fet, y particularment per la constradicció que·y fa y pretensions que té en ditas barcha, mercaderies y
diners lo procurador fiscal de la Capitania General, lo deputat local no és poderós, ni és convenient ni val al General que la dita causa se
tracte y decidesca devant dit deputat local, no
obstant lo disposat en dit capítol 29 de les Corts
del any 1533, lo qual proceex en les altres causes peròc no en las que són d’esta qualitat, circunstàncies y respectes, per les quals no són poderosos los deputats locals, y axí no estén los
dits casos [...] ab dit capítol per la Cort General,
ans com a ommissió romanen en la jurisdicicó
a. memorial intercalat entre els folis 305v i 306r del trienni
1626-1629.
b. a continuació ratllat doctors.
c. però ... d’esta interlineat, damunt de que no tenen esta
ratllat.

universal dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya.
E axí bé, són de vot y parer que, feta dita evocació de dita causa, podran dits senyors deputats y
oÿdors de comptes // passar avant en dita causa,
concordant ab lo excel·lentíssim senyor loctinent y capità general de sa magestat del present
principat de Cathalunya que dita barcha, mercaderias y diners se posen en mà de alguna persona tercera idònea, la qual tingue tot en nom
del General y de la Capitania General fins a tant
sie declarat a qui toque, si y conforme en semblants casos de debats y contencions entre la
present ciutat y General de Cathalunya sobre
mercaderias appresas per fraus y exaccions de
drets de la ciutat y General és estat fet y observat.
Ximenis, utriusque juris doctoris consulens. Anglasell, consulens. Puig, utriusque juris doctoris,
consulens. Cancer, consulens. Boix, consulens.
Vinyes, consulens. Franciscus Soler, consulens.

Ela rey.
Diputados. Haviendo nombrado al duque de
Maqueda por mi lugarteniente y capitán general
en essos Principado y condados, y estando para
partirse a servirme en estos cargos, he tenido aviso
del aprieto en que le ha puesto una grave enfermedad, y que su convalescencia le durará mucho
tiempo. Y porque las cosas de Francia en la frontera de Perpiñán instan, he resuelto que se forme
un grueso exército en ella, y nombrar por mi capitán general del y lugarteniente en essa província
al duque de Feria, que lo ha sido del estado de Milán, de mi Consejo de Estado, persona de la calidad y partes que se saben, y de quien tengo gran
satisfación, y la confianza que es justo de que
acertará a servirme en esta occasión, como lo ha
hecho siempre en quanto ha estado a su cargo y,
pues el tiempo que tuviere en dicho cargo ha de representar mi persona, os encargo y mando que,
demás de admitirle y acudir al juramento de la
manera que se ha acostumbrado hazer con los
otros lugartinientes generales que han sido hasta
aquí, le respetéis y obedezcáis en todo y por todo,
conforme los poderes que lleva y a lo que soys obligados, procurando por vuestra parte todo lo que
convenga para la defensa, beneficio, quietud y seguridad de esse Principado y condados, y extirpación de tantos malhechores como en ellos suele haver, que allende que esto importará mucho para
que en essa tierra a la justicia sea administrada y
a. carta intercalada entre els folis 307v i 308r del trienni
1626-1629.
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se viva con la paz y reposo que es menester, sera
hazer hazer de vuestra parte lo que es tan proprio
de vuestro officio, y en ello reciviréis muy accepto y
señalado servicio. Dada en Madrid, a VIIII de
mayo MDCXXVIIII.
Yo, el rey.
Vidit episcopus presidens. Vidit, Villanueva. Joannes Laurentius Villanueva, secretarius.

Ela rey.
Diputados. Quedo servido de la puntualidad con
que acudistes al reparo del fosso de Perpiñán, del
residuo del dinero de las cien mil libras que se
aplicaron en las cortes del año 1585 para semejantes effectos, y porque la fortaleza de aquella villa es tan importante, y se ha de poner en la defensa que conviene, va advertido el duque de Feria,
mi lugarteniente y capitán general, de hazerlo
assí, y juntamente la de Salses, para cuios effectos,
sin olvidar el reparo del baluarte de las ataraçanas, sobre que me escrivistéis en 17 de abril 1627,
os encargo entreguéis luego lo que resta de las dichas cien mil libras, que en ello recibiré accepto
servicio de vosotros. Dada en Madrid, a VI de junio MDCXXVIIII.
Yo, el rey.
Vidit, episcopus presidens. Vidit Villanueva. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Losb qui deuen albarans de guia en
lo any 1628 són los següens:
Agustí Novell, mercader. Aloy Planes, botiguer
de teles. Bernadí Planes, botiguer de teles. Juan
Bosch y Bernat Trias, botiguers de teles. Montserrat Codina, corredor d’orella. Miquel Móra,
corredor d’orella. Francesch Coll, mercader.
Esteve Feu, botiguer de teles. Pere Pau Guasc,
botiguer de teles. Pere Pau Mas y Agustí Esteva,
botiguer de teles. Pau Fontanet, espaser. Bernat
Gorchs, velluter. Juan Andreu y Miquel Puig,
botiguer de teles. Raphael Monés, baxador.
Francesch Melcior, velluter. Juan Badorch, negociant. Francesch Colens, velluter. Miquel
Garcia, botiguer de teles. Melcior Valat, tintoa. carta intercalada entre els folis 310v i 311r del trienni
1626-1629.
b. dos memorials intercalats entre els folis 315v i 316r del
trienni 1626-1629.
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rer. Jaume Forcada, mercader. Benet Llusàs,
negociant. Joseph Novial, botiguer de teles.
Bertran Llanas, parayre de Barcelona. Ramon
Roger, botiguer de teles. Damià Albertí, parayre de Barcelona. Juan Barceló, botiguer de teles. Jaume Vidal, botiguer de teles. Juan Arayol,
parayre de Barcelona. Francesch Geldrà, parayre de Barcelona. Jaume Homey, flasader. Pere
Navés, botiguer de teles. Matheu Maladona,
francès. Raphael Corbera, botiguer de tall. Juan
Pau Arnandes, velluter. Benet Pasqual, velluter.
Ramon Mas, veler de naus. Ramon Codina,
mercader.

Los qui deuen albarans de guia en
lo any 1629:
Llorens Lledó, botiguer de tall. Agustí Novell,
mercader. Juan Andreu y Miquel Puig, botiguers de sedes. Ramon Roger, botiguer de teles. Juan Bosch y Bernat Trias, botiguer de sedes. Miquel Móra, corredor d’orella. Miquel
Cardona, sabater. Vicens Rocha, velluter. Francesch Melcior, velluter. Raphael Moner, baxador. Anthoni Cervera, botiguer de teles. Bernat
Serrat, botiguer de sedes. Lluís Claresvalls, botiguer de teles. Pons Barrera y Bernat Mas, botiguers de tall. Pere Montells, parayre de Barcelona. Ramon Blancafort, droguer. Aloy Planes,
botiguer de teles. Jaume Forcada, mercader.
Aloy Rocha, mercader. Pau Melcior, velluter.
Francesch Valat, tintorer. Juan Barceló, botiguer de teles. Domingo Caus, veler. Francesch
Farrer, botiguer de teles. Joseph Casademunt,
botiguer de teles. Francesch Vell, botiguer de
teles. Juan Badorch, negociant. Esteve Feu, corredor d’orella. Bernadí Planes, botiguer de teles. Pere Xamar, pasamaner. Llàtser Isglésias,
negociant. Bernat Gorchs, velluter. Miquel
Garcia, mercader. Joseph Campillo, fuster. Antich Riera, corredor d’orella. Joseph Novial, botiguer de teles. Anthoni Montanya, tintorer.
Pere Pau Mas, botiguer de teles. Sabrià Torras,
mercader. Anthoni Rubió, corredor d’orella.
Barthomeu Català, baxador. Geroni Gurri, botiguer de teles. Narcís Campollicer, jove parayre. Anthoni Portell, botiguer de sedes. Climent
Galceran, botiguer de teles. Juan Verjés, blanquer. Jaume Vidal, botiguer de teles. Barthomeu Bolet, botiguer de comanda. Pere Casas,
botiguer de comanda. Bernat Puig, botiguer de
tall. Pere Anthoni Novial, corredor d’orella.
Raphael Corbera, botiguer de tall. Anthoni
Mas, baxador. Jaume Uguet, botiguer de draps.
Barthomeu Farrer, negociant.

Recadoa que ha de donar lo
secretari Miquel Pérez de orde del
senyor virrey duch de Feria als
senyors diputats de Cathalunya.
Que encara que sa excel·lència haya dit a boca
als senyor diputats la rahó que·y ha per a què lo
diner, que és restat de les cent-mil liures que en
lo any 1585 se reservà per les fortificacions de
aquest principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, se empleàs en la part que
té més necessitat, tota via havent-li portat resposta lo senyor Bernat Sala, no ajudant-se en
ella al que·s persuadie sa excel·lència ere rahó,
ha volgut tornar a dir als senyors diputats que lo
capítol de Cort, parlant clar, que no reb altra interpretació de la que sa excel·lència li donà, particularment ab lo exemplar que·y ha del què·s
féu en temps que lo excel·lentíssim senyor
duch, don Lorenso, son pare, governava esta
província, y essent ara la ocasió més apretada
per haver grosses tropes de gent francesa en los
confins, y les diferències del rey, nostre senyor,
ab lo de França en les matèries de Itàlia més enconades que may, fa instància de nou sa
excel·lència per a què los senyors diputats menen distribuir lo dit diner y en la forma que·s
féu en temps de son pare, pus assegurant-se ab
fortificacions Perpinyà y demés plasses de la
frontera en què se ha de gastar, // se desliurarà
de perills que amenassen de un mal succés, que
tant se pot tèmer per estar tant mal fortificades.
No podent servir de escusa, per a fer lo que·s
demana, la resolució que·s prengué en temps de
son pare de fabricar unes torres en la costa de
ponent, pus havent passat trenta anys no·s posà
en execució per no haver qui sustentàs los soldats qui havian de guardar-les, no podent-ho
fer la Diputació ni haver-ho volgut fer les viles
circumvehines. Confia sa excel·lència que, mirant los senyors diputats attentament estes rahons, no dificultaran en cosa tant del servey de
sa magestat, beneffici y conservació de la província a que tant obligats estan.

A.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono, die
vero sabbati, trigesima mensis junii, intitulata
presente et ad hec vocato, rogato et requisito mestre Francisco Parera, ville Cervarie, Celsonensis
diocesis, regia auctoritate per totam terram et
dominationem domini nostri Hispaniarum rea. memorial i dos requeriments intercalats entre els folis 317v
i 318r del trienni 1626-1629.
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gis, notario publico infrascripto, et presentibus
etiam dompno Vincente de Olmos et de Villascos,
secretario infrascripti domini episcopi, et Bernardo Xiveller, magistro de mitjes de agulla, cive
Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter
asumptis. Honorabiles Raphael Serra, coadjutor
secundus scribanie majori Generalis presentis
Cathalonie principatus, habens ad infrascripta
et alia perangeda speciale mandatum ec posse vicesque et actiones ab illustribus et admodum reverendis dominis deputatibus dicti Generali presentis Cathalonie principatus pro ut constat
quibusdam patentibus papiris literis per dominum Josephum Corria, alterum ex dictis dominis
deputatis firmatis et quodam sigillo magno in
earum dorso sigillatis cumque signo de registrata
et aliis debitis et solitis solemnitatibus a consistorio dictorum dominorum deputatorum expeditis
et emanatis, que datis fuerunt Barcinone die vigesima sexta, presentis et currentis mensis junii.
Dicto nomine constitutus personaliter coram et
ante presentiam illustrissimi et reverendissimi
domini dompni Antonii de Perez, episcopi Urgellensis, in quadam studio castri ville Sanahugia
sui Urgellensis diocesis personaliter reperti et existentis obtulit et presentavit eidem domino episcopo et seu per me dictum et infrascriptum notarium presentari ac publice legi petiit instavit,
requisivit et fecit quandam // in scriptis papiri requisitionis et protestationis ac alia in se continentem sedulam tenoris sequentis, videlicet: A notícia dels molt il·lustres senyors diputats del
General de Cathalunya ha pervingut que, per
vostra senioria, serien estades provehides algunes prebendes en la diòcesis de Urgell en persones forasteres del principat de Cathalunya y no
nades en aquell. E com, per generals constitucions de aquest Principat, col·locades particularment sots lo títol «Que los strangers no puguen obtenir officis ni benefficis ecclesiàstichs
en Cathalunya», ninguna persona que no sia
nada y natural de dit Principat no puga obtenir
officis ni benefficis ecclesiàstichs, ni altres prebendes ni dignitats. Y, pensant dits deputats
que, tenint vostra senyoria notícia del que dites
generals constitucions disposen, per ningun
camí voldria la violació de aquelles, ans bé, que
com a prelat y persona que per sa dignitat,
quant lo cars vingués, auria de entrevenir en les
corts generals, a hont dites constitucions se fan,
y axí bé té lloch en la casa de la Deputació, a la
qual y dits deputats toca y specta procurar la observansa de dites constitucions, procuraria, ab
molt gran zel y cuydado la observansa de aquelles, hajan scrit a vostra senyoria les dites contrafaccions, perquè vostra senyoria fos servit reparar-les y aquest, sinó se aja pogut alcansar de
vostra senyoria, encara que just, ans bé haja vostra senyoria fetes noves provisions en persones
forasteres de aquest Principat y comptats. Per so
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y altrament, ab les presents representam a vostra
senyoria dits deputats les matexes contrafaccions y violacions que dites constitucions patirien si dites provisions restaven com vuy estan.
Y no res menys, en quant menester sia, requerexen que vostra senyoria casse, // revoque y annul·le dites provisions com a nul·lament y en
prejudici de dites constitucions fetes, y que per
avant, en occasions de provisions, que no se serviran fer de qualsevol canonicats, rectories, benefficis y altres prebendes, no provehesca sinó
personas verament sens ficció ni dispensació alguna del present principat de Cathalunya y sos
comtats. Altrament protestam del rompiment
de dites constitucions y de les penas en que incorren los qui no les observan, y que per tots los
camins que de dret y justícia los seran permesos
procuraran la [...] y reparo de dites constitucions, fent tots los procehiments que per alcansar aquest fi seran necessaris fins a conseguir-lo.
Y que, finalment, protestam de tot lo prejudici
que per dita occasió podrà patir lo present Principat. Et de cunctis licitis et permissis requirens et
cetera. Qua quidem papirii requisitionis et protestationis scedula sit ut premititu oblata et presentata et per me, dictum et infrascriptum notarium, fere omnino lecta illico dictus illustrissimo
et reverendissimo dominus Urgellensis episcopus
verbo et sperendendo dixit quod traderetur sibi
copia dictis requisitionis qua quidem copia ficit
illico sibi [tradita] et comprobata prius de verbo
ad verbum cum suo originali cum ad quod prata
esset et haberetur in promptu necnon etiam quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum.
Deinde autum die dominica prima, mensis julii,
ejusdem quo supra anni in eorundem dompno
Vincente de Olivos et de Vilascos ac Bernardo Xiveller, testium etiam ad hec vocatorum specialiter
et asumptorum presentia dictus illustrissimus et
reverendissimus dominus domnus Antonius de
Perez, episcopus Urgellensis, constitutus personaliter coram me, dicto et infrascripto notario in
eodem suo studio castri ville Sanahugia, per- // sonaliter reperto et existenti volens respondere ut
dixit preinserta requisitionis et protestationis scedula sibi ut presertur oblata et presentata, et tradidit mihi dicto dicto et infrascripto notario
quandam in scriptis papirii responsionis scedulam requirens me eandem notarium quod absque
insertione eiusdem presens instrumentum vero
clauderetur que est tenoris seguentis, videlicet:
Notificada al muy ilustre y reverendísimo señor doctor Antonio Pérez, mi senyor obispo de
Urgell, del Consejo de su magestad etcétera, lo
suprascrito, dize y responde ser assí que proveyó
en un hermano suyo una retoría, lo uno porque, como nuevo en la tierra, no savía sus leyes;
lotro porque, tratándolo con muchos naturales,
no le advirtieron de lo que devía hazer ni le desengañaron, y que assí en esto padeció ingoran-
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cia invincible hasta que los mismos señores de la
Diputación le advirtieron por una carta que no
lo podía hazer, a la qual su señoría respondió
excusándose con la ignorancia sobredicha. Dize
también ser assí que, después que salió desta ignorancia, proveyó otra retoría en un castellano,
mas que fue porque haviendo tenido vacca más
de tres meses, con edictos muy prolongados, al cabo
alló que no se opuso nadie a ella más que este castellano, acasso, según parece, porque éste se opuso desde luego, y porque tenía grandísima opinión de ejudicante, y cómo, pasando el término,
ya en conciencia no podía su señoría diferir esta
provisión, hízola elapso termino en el opositor que
avía examinado, de manera que tomaron la rectoría al precio. Digo, finalmente, que procedió a
ésto, advertido de los letrados de aquella tierra,
y asegurado que la constitución de Cathalunya,
que cerca desto habla, no tiene autoridad pontificia ni confirmación ninguna apostólica, mas
que ser ley justa en sí, pero meramente layca, y
como es cierto que quando fuera pontificaia tras
esso no viniera // con cláusula derogativa, que no
sólo prohibiera al hazerse la tal provisión, sinó,
hecha la [...] puede su señoría revocarlas después de [...]tante, que quisiera poder cumplir
más a la letra con todo lo que los señores de tan
insigne tribunal como de la Deputación ordenan
y disponen en la scriptura que cerca desto se le
ha presentado. Y esto dio por su respuesta. Requirens et cetera. De quibus omnibus et singulis sui ut premititur actis dictis gestis et secutis
tam dictus honorabiles requirens et protestans
dicto nomine quod dictus illustrissimus et reverendissimus dominus respondens respective petierunt et requisiverunt instrumentum conficii
eaque per ordinem fieri et continuari sibique ac
alteri ipsarum partium ac aliis cuya intersit de
eisdem dari liberari et tradi per me dictum et infrascriptum notarium que fuerunt acta in dicta villa Sanahugia, diebus, mensibus, anno et
loco respective predictis, presente in dicto en infrascripto notario et presentibus etiam testibus
predictibus ad premissa respective vocatis specialiter et assumptis atque rogatis ut superius continetur.
Sig + num meum, Francisci Perera, ville Cervarie, Celsonensis diocesis, regia auctotitate per totam terram et dicionem domini nostri Hispaniarum regis notarii publici, qui premissis unacum
prenominatis testibus presents interfuit hec que
ut supra patet notavi manuque propria scripsi et
clausi rogatus et requistus.
B.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono die
vero domenica prima, mensis julii, intitulata
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presente et ad hec vocato, rogato et requisito me,
Francisco Perera, vila Cervarie, Celsonensis diocesis, regia auctoritate per totam terram et dominationem domini nostri Hispaniarum regis,
notario publico infrascripto, et presentibus etiam
honoble Petro Miralas, familiari domini Urgellensis episcopi, et Bernardo Xiveller, magistro de
mitjes de agulla, cive Barcinone, pro testibus ad
ista vocatis specialiter at assumptis. Honorabiles Rapahel Serra, coadjutor secundus scribanie
majori Generalis presentis Cathalonie Principatus, habens ad infrascripta et alia peragenda
speciale mandatum ec posse vicesque et actiones
ab illustribus et admodum reverendis dominis
deputatis dicti Generali presentis Cathalonie
principatus, pro ut constat quibusdam patentibus papiris literis per dominum Josephum Corria, alterum ex dictis dominis deputatis firmatis
et quodam sigillo magno in earum dorso sigillatis cumque signo de registrata et aliis debitis et
solitis solemnitatibus a consistorio dictorum dominorum deputatuum expeditis et emanatis que
datis fuerunt Barcinone die vigesima sexta mensis junii proxime eslapsi. Dicto nomine constitutus personaliter coram et ante presentiam domini Vincentii de Olmos et de Villascos. secretari
domini Urgellensis episcopi, in studio castri ville
Sanahugia, Urgellensis diocesis, cui quo etiam
erat dictus dominus episcopus personaliter reperti et existentis obtulit et presentavit eidem de Olmos et de Villascos, secretario prefato, et seu per
me dictum et infrascriptum notarium presentari ac publice legi petiit instavit, requi- // sivit et
fecit quandam in scriptis papiri requisitionis et
protestationis scedulam tenoris sequentis, videlicet: A notícia dels molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya a pervengut que, per lo
reverendíssim bisbe de Urgell, són estadas fetas algunas provisions, col·lacions e investiduras fetas de algunas dignitats, rectorias o benefficis ecclesiàstichs en personas no naturals ni
nades en lo principat de Cathalunya, de les
quals provisions e investiduras conte en lo registre de la cort de dit senyor bisbe, lo qual
registre és en poder de vostra mercè, don Vicente de Olmos y de Villascos, secretari, són
estades dites provisions y col·lacions despedides. E, com als dits senyors diputats importa
aver ditas col·lacions, per ser aquellas fetas contra generals constitucions del present Principat,
de les quals són dits senyors diputats protectors, y axí tenen interès en dits actes. Per so, ab
los presents scrits, requerexen a vostra mercè, dit secretari, que dins tres dies pròxims vinents, pagat de son just salari, done y lliure còpia auctènctica de dites col·lacions, provisions
e investiduras fetes per dit senyor bisbe en personas no nades en lo present Principat, y assenyaladament las següents: Primo d’esta provisió de la rectoria de Lliminyana, en favor de la

persona de don T. de Pérez, germà del dit senyor bisbe. Ítem de la provisió de la rectoria de
Olp, en favor de la persona de Gregorio de Castro. Y altres qualsevol provisions fetes en favor
de personas forasteras y no nadas en aquest
principat de Cathalunya. // Altrament, en cars
de contrafacció, protesta contra de vostra mercè
y sos béns de valer-se dels remeys a dits senyors
diputats lícits y permesos per haver y cobrar ditas scripturas y de tots los danys que succehiran
y se faran per cobrar aquellas en renitència de
vostra mercè, protestant també de tot lo lícit,
etcètera. Requirens notario, et cetera. Qua quidem papiri requisitionis et protestationis scedula
sui ut premititur oblata et presentata illico dictus
don Vincentius de Olmos et de Villascos, secretarius prefatus, verbo respondendo dixit: Que no té
los registres, que estan en lo arxiu de la cort ecclesiàstica de Urgell, hont solen estar, per quant
a poch temps que monsenyor és arribat en esta
sa vila de Sanahugia, hont no té sinó la recàmera ordinària, per quant no·y à a quinse dies és
arribat de la visita. Requirens notarium. De quibus omnibus et singulis sui ut premititur actis
dictis gestis et secutis tam dictus honorabiles requirens et protestans dicto nomine quod dictus
respondens respective petierunt et requiseverunt
instrumentum conficii eaque per ordinem fieri et
continuari sibique ac alteri ipsarum partium ac
aliis cuya intersit de eisdem dari, liberari et tradi
per me, dictum et infrascriptum notarium que
fuerunt acta in dicta villa Sanahugia, die, mense, anno et loco predictis. Presente me, dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam testibus
supradictis ad // premissa vocatis specialiter assumptis atque rogatis ut superius continetur.

putació y General estan inseculats, y posar altres
persones en conformitat dels capítols y actes de
Cort en los lochs de aquells, per ser tinguts públicament per abatuts y fallits. Vista una provisió feta en lo Real Consell, seguida conclusió a
relació del magnífich misser Antoni Vinyola,
jutge de la règia cort, lo primer dia del mes de
agost pròxim passat contra los dits Dimas Polit
y Gabriel Mireta. Vistas las cridas reals ab las
quals dit Polit y Gabriel Miret són estats declarats fallits y abatuts, y haver incidit en las penas
de las generals constitucions de Cathalunya,
contra los abatuts y letitans imposades, la qual
declaració, a bé que feta sens citació de la part,
presuposat ser estada aquella feta preceint informació del fet, y constant de la licitació de la
part, és suficient per al effecte devall scrit, y
consta que entre altres penes de ditas constitucions és la pena de la constitució octava, comensant «Per quant qui vol que los abatuts y latitants sien haguts per privats de totas las bossas
y lochs de hont sien inseculats», etcètera. Per ço
losb assessors devall scrits, són de vot y parer que
los dits molt il·lustres senyors deputats poden,
en exequució de dita constitució y declaració
del dit Real Consell, desincicular y tràurer del
dit libre de l’Ànima y lochs los dits Dimas Polit
// y Gabriel Miret, y posar altres en lo dit libre
de la Ànima y lochs en los quals dits Polit y Miret estan inseculats y continuats.

Sig + num meum, Francisci Perera, ville Cervarie, Celsonensis diocesis, regia auctotitate per totam terram et dicionem domini nostri Hispaniarum regis notarii publici, qui premissis unacum
prenominatis testibus presents interfuit hec que
ut supra patet notavi manuque propria scripsi et
clausi rogatus et requistus.

Moltc il·lustres senyors: No obstant que la Cort
General celebrada en lo any 1599 en lo capítol
primer haje donada forma a la visita del General, establerta per a conèxer dels excesos commesos per los diputats y oïdors, assessors y advocat fiscal y altres officials de la Generalitat, per
a reprimir los abusos que·s cometen en prejudici d’ella y, entre altres coses substancials disposades en dit capítol, estigue estatuïtd que les tres
persones, una de cada estament, que an de fer
los processos de dita visita siane extretas a sort a
rodolí, los visitadors de la visita pròximament
feta, contrafent expressament al dit capítol, a 16
del mes de agost del any 1626, commeteren lo
fer dits processos y entrevenir ab las altres dos
en instruirf les querelas al magnífic misser Chris-

A.
Jhesús, Maria.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya, si Dimas Polit y Gabriel Miret
poden ser desensiculats y trets del libre de l’Ànima de la casa de la Deputació y General de Cathalunya, y dels lochs en los quals en la dita Dea. consulta intercalada entre els folis 318v i 319r del trienni
1626 i 1629.
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Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.

9 de juliol 1629.

a. a continuació ratllat y altra en.
b. a continuació ratllat doctors.
c. consulta intercalada entre els folis 321v i 322r del trienni
1626-1629.
d. estatuït interlineat, damunt d’una paraula ratllada.
e. a continuació ratllat es.
f. instruir interlineat, damunt de vastir ratllat.

[ 1628 ]

[ 1629 ]

tòfol Fumàs, per renunciació feta per Miquel
Spano, qui era estat extret per al dit effecte y, en
virtut de dita commissió y nominació, són estats
fets tots los processos de dita visita, conforme
resulta del procés de aquella. E com dit Fumàs,
no essent estat extret en sort, com no·u fonch,
per a fer dits processos, no aja tinguda jurisdicció per a fer-los ni los convisitadors per anomenar-lo contra la forma substancial del acte, de
aquí és que tots los processos, querelas y demés
procehiments fets en forma judiciària, són ipso
jure nul·los, y no poden parir affecte algú, abans
bé, tots los gastos fets en dita visita, per ser
supèrfluos y restar sens virtut de obrar en benefici del General, necessàriament an de venir a
càrrec dels visitadors qui feren dita nominació
de dit Fumàs, los quals an de refer aquelles e o
bé continuar-se debitors en lo llibre de Vàluas,
et interim an de ser fets inàbils per a córrer la
sort de diputats y oïdors respectivament.
E, continuant nul·lament dita visita, no an dubtat dits visitadors proferir algunes pretesas sentèncias contra persones no citades, y ab les
quals no i·a haguda contestació de lite ab lo
fisch de la visita, per no haver-los exhigida deposició et signanter en rahó de fer restitució los
plusos rebuts en la Diputació per ensiculacions,
habilitacions y altres actes semblants, y fer executar ditas sentèncias contra ditas parts, ni auditas, manant-los continuar en los llibres de Vàluas com a debitors del Generala, entenent que
com a tals seran inhabilitats en la presentb inhabilitació per a deputats y oïdors. E com dita
sentència o sentèncias no pugan produir tal effecte en prejudici de aquells que no són estats
citats ni se’ls ha presa la deposició, com està dit,
per la notòria nul·litats que patexen contra la
disposició de les generals constitucions y altres
drets de esta pàtria, que prohibexen procehir
contra algú sens citar-lo y per directum volen
que·s conega causa cognita. Per ço, en // consideració de dita nul·litat, deuan vostres senyories ser servits no donar lloch a tan gran contrafacció, sinó habilitar a les ditas personas en ditas
sentèncias expressades, com si condemnades no
fossen, yc en cas no sian condemnades, com se
diu que no·u són, no fer-los impediment, axí
perquè no resten tan injustament prejudicades
com per la conseqüència que podria parir
aquest fet ab lo rey, nostre senyor, y sos ministres, si bé sempre se ha de sperar que·s conformaran ab lo que las ditas constitucions disposen y volen.
Ítem deuan vostres senyories ser servits advertir
a. a continuació ratllat E com.
b. a continuació ratllat inhib.
c. y ... impediment, interlineat al marge esquerre.
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que ha procehit dita visita tan desigualmenta
que, havent condemnat als officials del General
a restituir lo que havian rebut per treballs extraordinaris injustament, ab la bona fe que sempre
se ha acostumat en la casa de la Deputació, sent
com són ja certs los salaris dels visitadors officials
de la visita, no an dubtat dits visitadors pagar-se
treballs extraordinaris, ço és, las dietas que los
visitadors que venian de fora ciutat feian en venir, estar y tornar-se’n de la present ciutat, com
s’és fet ab los canonges Serralta, Secoromina yb
Miquel Spano. Si bé, disentint lo noble don Johan de Paguera yc Josep Jover, als officials altres
treballsd extraordinaris e oe remuneracions, sensf
firma de dit Jover a qui tocava privative per lo
bras militar firmar les pòlisses dels pagaments,
contrafent al dit capítol primer, fent-les firmar
per misser Soler. E com aquesta desigualtat no
se haje de permetre, màxime en un tribunal tan
soberà com lo de vostres senyories. Per ço, se suplica a vostres senyories sian servits deslibrar que
los officials del General condemnat a restituir lo
que an rebut per treballs extraordinaris, sian habilitats com si condemnats no fossen y axíg be inhabilitar als dits visitadors que an rebuts y pagats
senblants treballs e o remuneracions fins ajen
pagat lo que hauran rebut, mananth de què los
comptes de la visita sian examinats y habilitats, y
fets debitors los visitadors en lo excés, màxime
en lo que han excedit en nomenar màs officials
dels que devian, per ser axí de justícia, la qual suplican don Pedro de Lordat y altres interesats
ser-los administrada omni meliore modo. Offici
que licet, et cetera.
Altissimus. Rossell. Marti. Don Juan Camps.

Voti dels magnífichs doctors del
Real Consell, donat a 18 de juliol
de 1629.
En lo fet proposat per los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als
doctors devall scrits, si don Pedro de Lordat y
altres asentats debitors en lo llibre de Vàluas per
lo racional de la present casa, en execució de la
a. desigualment interlineat, damunt d’una paraula ratllada.
b. y ... Spano, interlineat al marge esquerre.
c. y ... Jover, interlineat.
d. eo remuneracions interlineat y ratllat.
e. eo remuneracions interlineat.
f. sens ... Soler, interlineat al marge esquerre.
g. axí bé interlineat, damunt eo bé ratllat.
h. manant ... devian, interlineat al marge esquerre.
i. vot intercalat entre els folis 322v i 323r del trienni 16261629.

sentència de la última visita, podan ser habilitats
en la extracció que se està fent de la Novena per
a habilitar los qui an de concórrer a deputats y
oÿdors. Oÿda la relació de paraula feta per lo
racional de la present casa, acerca de la observansa, ús y estyl fins así observat en semblants
extraccions, lo qual a referit y certificat que
qualsevol que està asentat principal debitor en
lo llibre de Vàluas per qualsevol quantitat y naturalesa de dèbit és estat repel·lit de poder concórrer en dita extracció de habilitadors. Vists los
capítols de Cort sobre asò disposant. Oÿts los
magnífichs advocat fiscal del General ya advocats que per part de dit don Pedro an informat y
tot lo demés // que se vaia de vèurer. Són de vot
y parer que dit don Pedro de Lordat y los altres
consemblants debitors en dit llibre de Vàluas assentats, no podan concórrar ni ésser admesos en
la present extracció de habilitadors fins a tant
ayan pagats sos dèbits.
Lo regent don Miquel Sala. Lo doctor Joan
Magarola. Lo senyor Jaume Mir. Lo doctor
Juan Pere Fontanella, assessor. Lo senyor Hieroni Astor. Lo doctor Antoni Vinyola. Lo doctor Bernat Sala, assessor.

Votb dels assessor donat a 15 de
juliol de 1629.
En lo fet consultat per los senyors deputats sobre la ensiculació que, a 15 del mes de maig del
any 1628, féu de la persona de Pere Gil de Phederich en diputats real de la ciutat de Tortosa,
en lo lloch de misser Andreu Ribelles. Attès que
per lo acte del batisme de dit Pere Gil de Federich, de què fa fe Joan Jacint March, notari públich de dita ciutat de Tortosa y scrivà del Capítol, consta que dit Pere Gil de Feredich nasqué
a 19 del mes de noembre 1600, y axí lo dia de
dita inseculació no tenia ni encara vuy té los
trenta anys que són menester per ésser insiculat
a diputat, que per ço poden dits senyors deputats densensecular al dit Gil de Federich, per ésser estada feta la sua enseculació contra capítols
de Cort y ensicular de nou dit lloch. En Barcelona, a 15 del mes de juliol 1629.
Fontanella, assessor. Bernardus Sala, assessor.

a. a continuació ratllat los.
b. vot intercalat entre els folid 326v i 327r del trienni 16261629.
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Vota dels magnífichs doctors del
Real Consell, donat a 21 de juliol
1629.
En lo fet per los senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, y per los senyors de la Novena de la habilitació, sobre la extracció ara fahedora dels officis dels dits deputats
y oÿdors respective, consultat als doctors del
Real Consell, davall escrits, si a effecte de habilitar o inhabilitar lo canonge Pau Claris y altres
que són estats visitadors de la última visita, tenen
jurisdicció dits senyors, oÿdors y Novena per a
conèxer y haver rahó de les coses contengudes en
una suplicació contra dit Claris y sos convisitadors y cada un d’ells, presentada per part de fra
don Pedro de Llordat y altres. Vista la dita supplicació y les rahons y causes en aquella expressades. Vists los capítols de Cort disposants, axí sobre lo tocant a la visita com als habilitadors. Vists
molts actes y deliberacions concernents a la decisió del dit fet y dupte. Oÿdes les parts y sos advocats en tot lo que han volgut deduhir. Y vist tot lo
que acerca de assò se havia de veure.
Són de vot y parer que sobre les nul·litats al·legades contra los procehiments y sentències fetes en
la dita visita, tant per ésser estat elegit lo doctor
Christòfol Fumàs y Desplà per visitador processal,
sens precehir extracció, com per no ésser estats citats ni oÿts en los processos de les dites sentències
molts dels que són estats condemnats y excutats,
ni entramètrer-sse de dits proceÿments y // sentències. Attès per lo capítol primer del nou redrés
de les Corts del any 1599 està statuÿt y disposat
que de les declaracions, sentències y proceÿments
fetes y fets per los visitadors del General de Catalunya no·s pot supplicar, recórrer ni apel·lar.
Quant emperò al que té respecte si dits senyors
deputats, oÿdors y Novena poden conèxer dels
excessos que los visitadors cometen en pèndrer
per salaris propris més del que per lo dit capítol
primer del nou redrés està disposat, attèsb que
en lo any 1602, als 20 de juliol, que fonch la
primera habilitació, y que immediatament se
subseguí al dit capítol primer de les Corts del
any 1599, consta que los visitadors que foren de
la primera visita del General, per deliberació feta
en dita habilitació, foren per los deputats, oÿdors y Novena fets debitors de les quantitats
que aparegué haver-sse los dits visitadors en son
propri ús convertides, ultra dels salaris a quiscun
d’ells tocants, segons sèrie y tenor del dit primer
capítol, per rahó de la qual delliberació altraa. vot intercalat entre els folis 330v i 331r del trienni 16261629.
b. a continuació dues línies ratllades.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

ments dits senyors deputats, oÿdors y Novena
poden y estan en possessió de conèxer si los visitadors han excedit en haver pres més del que·ls
tocava, per rahó de son offici, y en cas hagen
pres més fer restituyr lo que aparexerà haver excedit segons lo que se ha deduÿt y vist en los llibres dea la última visita. Y del regent los comptes del General consta que los canonges Serralta
y Coromina y Miquel Hispano, visitadors, han
rebut, respective, ultra de sos salaris, 87 lliures,
més dit Serralta 50 lliures, dit Coromina 30 lliures, y dit Hispano 7 lliures, que per ço // dits
senyors deputats, oÿdors y Novena tenen jurisdicció y poden conèxer si dits Serralta, Coromina y Miquel Hispano han excedit en rèbrer dites
cantitats [...] de sos salaris a ells tocants segons
disposició del dit capítol, y apparexent haver excedit, los poden habilitar o inhabilitar.
Lo regent doctor Miquel Sala. Lo doctor Hieroni Guerau. Lo doctor Miquel Àngel Llorens.
Lo doctor Miquel Carreres. Lo doctor Ramon
Rubí de Marymon.

Nosaltresb, Pau Boxó y Pera Varadó, tots mestres de cases, ciutadans de Barcelona, nos és estat menat de paraula, de part dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya de
una part, y Pera Pay Farrer, mestre de cases, de
part altra que·ns conferísem en la present casa de
la Deputació, en la obra nova se fa en la part de la
davallada de Santa Aulària, y que allí miràsem lo
acte y capitulació fet y firmat entre sas senyorias
de una part y lo quòndam Pera Farrer, mestre de
casas de part altra, als 24 de novembra 1610, en
lo qual acta y capitulació està designat tota la feina tenia a preu fet lo dit quòndam Pera Farrer, y
axí·s nosaltres, sobradits experts anomenats, so
és, Pera Varadó per part de vostres senyories y
Pau Boxó, per part de dit Ferrer, a fi y efecta de
què miràsem la feina a feta en dita obra, a demés
del que·stà obligat ab lo acte y capitulació sobradita, y que miràsem lo valor de aquella. Y axí·s
diem nosaltres, tots dos conformes, que·ns som
confarits una y moltas vegadas en dita obra, y
que havem mirat y regonagut aquella, a demés

a. a continuació ratllat esta.
b. relació intercalada entre els folis 335v i 336r del trienni
1626-1629.
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del que tenia obligació, y avem mirat lo acte y
capitulació y trasa de dita obra, y trobam que lo
que ha fet de més de la obligació és lo següent.
Primerament a fet y enpaimentat la sala nova del
cantó de dita obra del primer sostro dos vegadas, so és, de rejola comuna y rejola valenciana.
Més a fet en dita sala una volta, y aquella a·n guixada y forjada y anblancada per desota, y acabada de la manera vuy està, dexant-la molt ben
acabada y polida. Més a fet per tot lo rededor de
la sala, per lo peu de la volta, una regata ab sa
cornisa, y asentada aquella y retornada y polida
de la manera que vuy està, y arebosar las quatra
parets de dita sala, enblan- // car-la y polir-la y
posada a son punt tota de paleta, comforma vuy
està. Més a fet, demunt la volta del primer sostro, so és muntar las jasanas y asentar-las a son
loch, y fer los arcets o revoltons de jasana a jasana, de tres doblas de rejola, y allivellar aquell per
desobra, y enpaimentar de rejola comuna del
modo y manera vuy està. Més a fet una paret de
rejola de Casp, des del nivel de sobra la volta del
segon sostro fins dalt, prop de l’ancavallada.
Més ha asentat las finestras, tant del primer aposiento com del segon, lo qual trobam estar ben
acabat. Y a fetas las ditas obras lo dit Pera Pau
Farrer sens estar obligat ab lo acte de dit preu
fet, y axí·s avem agut raó de unas cosas y altras,
trobam nosaltres, sobradits Pera Varadó y Pau
Boxó, tots conformes, que tota la sobradita obra
està molt ben feta y ben acabada, com és dit y a
bon mestre se pertany, y fora de la obligació tenia dit Farrer, y aquella avem axí mateix mirat y
trobam que val, tant solament de mans de mestre de cases, la suma y cantitat de dos-sentas noranta-nou lliuras y nou sous, diem 299 lliures, 9
sous. Y aquesta és nostra relació, tots dos conformes, justa a nostras concièncias per lo jurament tenim prestat a vostres senyories, y firmada
de nostras mans, vers als 3 de juliol 1629.
Pau Boxó, mestre de cases, firmo la sobradita
relació de mà mia pròpria, die y any sobredit de
mà mia pròpria.
Jo, Joan Matheu Mascaró, firmo lo sobre dit escrit de voluntat de mestra Pera Verada, mestra
de cases, per no saber de escriura.

Apèndix 3

Vot de assessor y doctors aplicatsa
16 agostb 1629.
Qüestió.
En lo fet consultat, per los senyors deputats y
oÿdors de comptes, als doctors devall scrits hacerca la excepció proposada contra lo noble don
Bernardino de Junyent, oposant-li que no pot
ni deu ser admès al exersici de visitador en qui
és estat extret per lo stament militar ni, per consegüent, li ha de ser pres lo jurament, per no ésser militar y, per consegüent, no tenir la qualitat
que per capítols de Cort requereix. Vist los capítols de Cort que tocaria esta pretenció y en
particular lo capítol primer del nou redrés del
any 1599. Vist y hoït lo que per part del procurador del General y de dit Bernardino, per medi
de sos advocats, és estat deduït y al·legat. Attès
que la excepció opposada hacerca de dit stat y
milícia requereix gran discussió y de prompte,
ab evident y clara prova, no·s pot averiguar dit
fet, y dit don Bernardino Junyent a dies y anys
se troba inseculat y descrit en lo libre de la Ànima en oÿdor militar, y per dos habilitacions fetes de les persones poden concórrer ha oÿdors
militars és estat habilitat com ha militar y, com
ha tal, és stat extret, per las quals, atès y judicis
summaris ha acquirit dit don Bernardino ac dret
saltim a mantenir-lo y conservar-lo en lo stat y
possessió que·s troba de ésser visitador per lo
stament militar. Per so, dits doctors infrascrits
són de vot y parer y aconsellen a dits senyors deputats que admetan a dit don Bernardino Junyent en lo exersici y ministeri de visitador, en
què és estat extret per lo stamentent militar, y li
prengan lo jurament que lo die present, conforme dit capítol primer, à de prestar ab los demés
a. vot de doctors intercalat entre els folis 4v. i 5r. del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors
b. agost interlineat, damunt de juny ratllat.
c. a dret interlineat.
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visitadorsa, ab què lo procurador del General
done una protesta comforme perb lo magnífich
advocat fiscal del General li serà ordenada, a effecte de que lo present acte no li fassa prejudici
algú y que, en ser los dias jurídichs, dit fiscal intente causa civil y petitòria a dit don Bernardino
Junyent per a què, per via de justícia, se veje y
s’averigüe si dit don Bernardino té les qualitats
y stat que per capítols de Cort són necessàries, a
effecte de que puga ser insiculat com ha militar
y, com ha tal, ser visitador per dit stament militar. Salvo, etcètera. Bernardus Sala, assessor. Josephus Claresvalls, utriusque juris doctor, consulens. Mathias Amell, juris utriusque doctor,
consulens. Egidius Rull, juris utriusque doctor,
consulens. Vinyes, juris utriusque doctor, consulens.

Cartac de sa magestat acerca de la
resta del diner de la fàbrica de les
torres.
Dietari A.
Lo primer de setembre 1629.
[A los reverendo] en Christo Padre y [obispo de
Lérida, de mi Consejo], los diputados [del General] del nuestro principa[do de Cathalu]ña.
El Rey.
Diputados, tengo entendido por relación del duque de Feria, mi lugarteniente y capitán general
en esse Principado y condados, la necessidad prea. a continuació ratllat y que per present.
b. a continuació ratllat son advocat.
c. carta intercalada entre els folis 11v i 12r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.

[ 1629 ]

[ 1629 ]

cissa que hay de reparo en los castillos de Perpiñán
y Salsas y que se haga un fuerte en el Grao, paso de
Francia, de que depende la quietud y seguridad
de toda essa tierra y aun de Spaña, mayormente
en el estado presente, que van tantas tropas de
gente levantadas por essas fronteras de Francia, y
que para ello os ha pedido que el dinero de las cien
mil libras que quedava del servicio que se offresció
al rey don Phelippe, mi abuelo y señor, en las Cortes del año 1585, se aplicasse en el reparo de los dichos castillos y fuerte del Grao, pues el designio
que se havia tomado de hazer torres en otras partes en tiempo del duque de Feria, su padre, siendo
entonces virrey y capitán general en esse Principado en el año de 1598, para lo qual se havia hecho la deliberación en essa casa a 13 de agosto, no
havia podido tener effecto, faltando quien la sustentasse y proveyesse de las cosas necesarias para
ello, a donde también se señaló la fábrica del
fuerte del Grao por cosa muy útil y necessaria offreciéndoos en mi nombre sustentarle y que yo declarasse sobre ello mi real voluntad, en conformidad de lo qual digo que quedaré muy servido por
los effectos arriba referidos // y que es mi voluntad
que no se effectúe lo ordenado y deliberado a 13 de
agosto 1598, sinó que todo el dinero que quedare
del dicho servicio para fábrica de fortalezas se
aplique a las que os ha dicho mi lugarteniente, offreciendo a sustentar dicho fuerte del Grao con
gente y municiones y lo demás necessario para su
conservación y que el gasto para dichas fábricas se
haga en la forma, modo y manera que havéis
acostumbrado, nombrando persona que pague lo
que con poliça de mi lugarteniente, o quien su orden tuviere, ordenare, como también de mi parte
os lo ha referido el dicho duque de Feria, dándole
en esto y en lo demás que de mi parte os dixere entera fee y creencia, que esta es mi real voluntad y
d·ello quedaré servido. Dada en Madrid a IX de
agosto MDCXXIX. Yo el rey. Joannes Laurencius
de Villanueva, secretarius. Vidit episcopus, presidens. Vidit Pueyo, regens.

solvió de dar las 30 mil libras, o resto de los 100
mil, del donativo de las Cortes del año de 85, estimándola en mucho, por haver de servir para la
fortificaçión deste castillo mayor y fuerte del
Grau, que tanto ymporta a su real serviçio y a la
seguridad deste Prinçipado y vuestra señoría puede estar çierto, que en lo que fuere de mi parte, representaré a su magestad siempre, quan justo es
que favorezca en particular y en general a toda
esta provincia y a los hijos della. Dios guarde a
vuestra señoría, de Perpiñán a 29 de agosto 1629.
El duque de Feria.
Señores diputados.

Cartaa de sa magestat y de sa
excel·lència per lo naximent del
senyor príncep.
A. B. Dietari.
Rebudes a 10 de nohembre 1629.
Con el felice nacimiento del príncipe, nuestro señor, scrive su magestad a vuestra señoría la inclusa carta para que, como de merced tan señalada y necessaria para el bién universal de estos
reynos, le sean dadas a Nuestro Señor infinitas
gracias y que, como tan buenos y fieles vasallos
tengan dello la alegría que es razón y se hagan las
demostraciones de conteto que tan dichoso sucedo
pide, de que me alegro con vuestra señoría, estando mui cierto que acudirán en esta ocassión a lo
que su magestad scrive tan cumplidamente como
suelen en semejantes casos y harto siento no hallarme en esa ciudad para ayudarles en esto, pero
como vuestra señoría ve, no puedo, como apunto
en otra a vuestra señoría. Cuias personas guarde
Nuestro Señor muchos años. Perpiñán 7 de noviembre 1629. El duque de Feria.
Señores diputados.

Cartaa de lo excel·lentíssim
llochtinent general acerca de la
resta del diner de les torres.

[Ab los reverendo] y amados nuestros [los dipu]tados del nuestro [principad]o de Cathaluña.

Dietari B.
El rey.
Lo primer de setembre 1629.
Diputados, oy miércoles, entre las seis y siete horas
Su magestad da a vuestra señoría en la que va
con ésta las gracias de la voluntad con que se rea. carta intercalada entre els folis 11v i 12r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.
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a. carta intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.

de la mañana, fue nuestro señor servido alumbrar a la sereníssima reyna mi muy chara y mui
amada muger de un hijo varón y, siendo el contentamiento que dello me queda tan grande,
como es razón y, sabiendo la parte que, como tan
fieles y buenos vassallos, os ha de caber, no he querido dexar de avisaroslo con ésta y que los dos quedan buenos y encargaros que, dándole con processiones solemnes y devotas infinitas gracias por ello
y suplicándole guarde al príncipe para su sancto
servicio, hagáis juntamente las luminarias y alegrías que se acostumbran para que, desta manera, su Divina Magestad, de cuya mano procede
todo el bien, sea glorificado y el pueblo regocijado,
que en ello reciviré muy accepto placer y servicio.
Dada en Madrid a XVII de ottubre MDCXXIX. Yo
el rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus de Pueyo, regens.

Dieraria A.
Relació del mestre de cases y fuster.
Molt il·lustres senyors.
Obeynt nosaltres, Francesch Socies, mestre de
cases de General, y Sebastià Claret, fuster també
del General, al manament per vostres senyories,
de paraula, a nosaltres fet que vèssem y regonguèssem totes les taulades de la dressana de la
present ciutat y, vistas y ben reconegudas aquellas, féssem relació a vostres senyories del que
costaria lo recórrer y adobar aquellas, en virtut
del qual manament nos som comferits, los dits
Sosies y Claret, en dit dresanal lo die de aÿr, que
comptàvem a sinch del corrent mes de dezembre y, posats sobre dites taulades per millor vèurer y regonèixer aquelles, havem trobat que ý ha
en dit dresanal nou tiras o andanas de taulades,
ultra dels que·s troban en la obra nova, en lo
primer pati y en cada tira o endana ý ha vint-ydos arcades que venen a ser dos-centes arcades
grans, poch més o menys, cada arcada té de
amplària tres canes y mitja, sobre las quals 200
arcades pasan unes canals per pèndrer las ayguas
pluvials, que tenen dos palms de amplària y tres
palms de alsada, poch més o manco; e més ý ha
altres dos-centas arcadas traveseres y cada una
de dites arcades traveseras té dos caminals de 4
palms de amplària, poch més o mancho, uns de
rajola, a forma de escala, y altres llisos, de morter, que entre tots venen a ser 400 caminals,
poch més o manco. Los defectes y adobs han
menester són los següents: Primo totas las caa. relació intercalada entre els folis 34v i 35r del trienni
1629-1632. - anotació al dors.
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nals que són sobre les arcades havem trobat plenas de erba, com són olivardas, que arriban a la
sinta de un home, ab les rels que entren per les
juntes entre // pedra y pedra, que donen un notable dany a dites arcades; e més havem trobat
moltíssimes teules rompudes y los caminals tots
enderrocats, lo morter tot escorxat y las rajoles
desfetes; les vores dels costats dels caminals tots
uberts, de manera que la aygua entra als caps de
las bigas y las podreixan y en altres parts, ço és,
sobre lo magatsem dit «lo general» las goteras
donen dins de aquell y sobre los sostres que
no·s veuen, a hont arroÿnen los brocats de la
real que té recòndits lo rey, nostre senyor, en dit
magatsem, de valor de molts milanars, de manera que necessita tot lo demuntdit de reparo o,
altrament, totas las ditas taulades parillerien de
molt dany dins poch temps; e més havem trobat
en la obra nova, fora, a hont se fan las galeras reals, que necessiten de recórrer alguns canals y
caminals que estan escorxades les vores; e més
havem trobat les taulades dels estudis que estan
rompudes y s’i plou en ells molt; més havem
trobat la ximenea del fogó, hont se fon la pega y
alquitrà per la fàbrica de galeras, tota a terra, de
manera que necessita de fer-la nova; e més havem trobat altra taulada que cobra la istància
dita «la fusteria» de dit dressaner ab moltíssimas
teulas rompudas y, finalment, havem trobat totas las tauladas que donen sobre la istància del
carbó y las parets de aquella molt dolentas y
spallades, las quals necessita rebosar y posar algunes lambordes. Tota esta feyna se porà fer ab
dos mesos, poch més o mancho, donant vostres
senyories tres paletas y 4 o 6 manobres, las mans
dels quals y lo valor dels recaptes, experiència y
consiència pujaran dos-cents ducats, // ans més
que manco y, axí, fem a vostres senyories esta
relació fimada de nostres mans. Sebatià Claret,
fuster. Francesch Sucies, mestre de casses.

Dietaria A.
Carta de sa magestat rebuda a 26 de dezembre
1630.
[A los reverendo e]n Christo Padre [y amados nuestros] los diputados [del General] de Cataluña.
El rey.
Diputados, la reyna de Hungría, mi hermana,
va a embarcarse a Barcelona, de que he querido
avisaros para que, por vuestra parte, os dispongáis a hazer las demostraciones de fiestas y regosia. carta intercalada entre els folis 40v i 41r del trienni 16291632. - anotació al dors.

[ 1629 ]

[ 1630 ]

jos y el recibimiento que se acostumbra con semejantes personas, de manera que vaia con sasifación del gusto con que en esta parte acudiéredes a
su servicio, que yo le recibiré en esto muy particular de vosotros, y en que déis por de proprio uso y
servicio la recámara y demás cosas que se llevaren
para la reyna y de los cavalleros y demás personas
que la van sirviendo. Dada en Madrid, a XXI de
deziembre MDCXXVIIIIo. Yo el rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus Pueyo, regens.

Dona Francisco Fernández de la Cuesta, duque
de Alburquerque, marqués de Cuéllar, conde de
Ledesma y Huelva, senyor de las villas de Mombeltrán y la Codocera, virrey y capitán general en
este principado de Cathalunya, condados de Rossellón y Cerdanya.
Por quanto hemos mandado venir a esta ciudad
a don Gaspar de Valvoa, comisario de tres companyas, de las quinze que se han levantado en este
Principado, a otras ocupaciones y cosas que piden
su presencia en ellas, por lo qual combiene embiar
en su lugar otra persona de la experiencia, confiança, diligencia y cuydado que se requiere, para
que tenga a cargo el govierno, guía y aloxamiento
de las dichas tres companyas por los lugares de las
veguerías donde andan aloxadas y para que aliste los soldados que huviere y se ssentaren de nuevo
hasta el número de duçientos y sinquenta en cada
una, en conformidad de lo que su magestad manda, y a que socorran los capitanes, officiales y soldados con el pagador Francisco Gonçález, que
para este effecto anda con ellos con el dinero neçessario y teniendo bastante sasifaçión que, en la de
vos, el capitán don Joan de Villanova, entretenido cerca de nuestra persona por su magestad, concurren las partes y calidades neçessarias para la
execución desta commissión y que daréis buena
cuenta della. Por la presente hos elegimos, deputamos y nombramos por tal comissario de la dicha
infantería y os ordenamos y mandamos, que luego
que la presente os fuere entregada, os partáis a
donde se hallan las dichas companyas, arriba refferidas, de la commissión del dicho don Gaspar de
Valvoa y, conforme al tenor de la instrucción que
se le dió, cuia copia hos mandaremos entregar con
ésta, para que os governéis con mucho açertamiento y reçibáis debaxo de vuestro govierno y dominio las dichas companyas, tomando muestra y
alarde a los dichos soldados que tuvieren y las listas que huviere dellos, las quales os entregará el
dicho comissario don Gaspar // de Valvoa, y las
llevaréis, aloxando por los lugares que más a proa. manament intercalat entre els folis 50v i 51r del trienni
1629-1632.
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pósito os pareçiere, por las dichas veguerías, levando en vuestra companya a Jayme Grau, alguzil,
que se halla en las dichas companyas para allanar los aloxamientos, hazer prisiones y lo demás
que se offreçiere, al qual mandamos que siga
vuestras órdenes y las obedesca imbiolablemente y
procuraréis que toda la gente dellas viva en buena disciplina y orden y, si en qualquier de los dichos lugares cometieren algunas desórdenes y
exçessos, castigaréis a los que fueren culpados y offreçiéndose alguna differencia o questión entre la
dicha gente y la de las tierras, os juntaréis con la
justicia del lugar donde suçediere y, los dos juntos,
las castigaréis como el caso lo requiere y a las dichas justicias mandamos assí lo hagan y cumplan
y, si alguno de los dichos capitanes de las dichas
companyas cometiere algún excesso o delicto por
que deva ser preso o castigado, haréis que lleve su
alférez la companya, como se acostumbra, y prenderéis al capitán y nos lo embiaréis a buen recaudo, con el proçesso, para que proveamos de justicia
y, si los delictos que cometieren los dichos soldados
mereçieren pena corporal, la sentenciaréis en primera instancia, otorgando las apellaciones sin
executar la sentencia por ningún caso, para que
ante nos y nuestro tribunal de la capitanía general la executemos y aloxaréis las dichas companyas en cada lugar de las dichas veguerías en
casas que no sean hiermas, compelliendo a las justicias a que os las senyalen y den y el serviçio ordinario de cama, lumbre y mesa de valde y sin ningún interés y, por sus dineros, el bastimento
necessario para su sustento, sin consentir que lo
encarescan más que a los precios corrientes y iréis
mu- // dando las dichas companyas de los tales lugares quando os pareçiere para la leva de la gente
dellas, procurando esforçarla quanto fuere possible y las socrreréis punctualmente desde el día que
se les acavare el socorro que les huviere dado el dicho comisario, don Gaspar de Valvoa, con la cantidad y en la forma que él lo ha ido haziendo, y se
os dize en la dicha instrucción, de manera que,
por falta desto, no tengan ocasión de buscar la comida ni pedirla a los huéspedes y ordenamos y
mandamos a los dichos capitanes, alférezes, sargentos, cabos de esquadra y soldados de las dichas
companyas os obedescan, respecten y acaten por tal
comissario dellas, para guiarlas aloxar(las), socorrerlas y governarlas, como está dicho, y que, en
todo esto, cumplan, exequuten y guarden vuestras
órdenes, por escrito y de palabra, como si fueren
nuestras, sin réplica ni contradicción alguna y
havéis de advertir en si los alférezes y sargentos de
las dichas companyas están aprovados por el Consejo de Guerra o por nos, para no consentir que, de
otra manera, estén assentados en las listas y, si lo
estuvieren, los borraréis y nos daréis cuenta dello
y, assimismo, ordenamos y mandamos a los governadores, vegueres, sovegueres, bayles, sobayles, jurados, paheres y cónsules y, en effecto, todas y qua-

lesquiera justicias, maiores y menores, de las dichas veguerías y de las otras por donde havéis de
venir marchando de tránsito con las companyas
quando os mandaremos retirar, que os den todo el
favor y aiuda que les pidiéredes y huviéredes menester y os allanen las casas y aloxamiento sobredichos en la forma que está declarado y os den los
vagaxes, que forçosamente fueren neçessarios
para llevar de un lugar a otro la ropa y enfermos
de las dichas companyas // y soldados y, finalmente, os assistan con todo lo que conbenga para la
buena execución desta commissión, guardando
también las órdenes que para esto les diéredes, so
pena de cada, quinientos ducados y otras a nuestro arvitrio reservadas. Dada en Barcelona a 29
de noviembre 1616. Y os senyalamos por esta ocupación tres ducados al día, que es el salario que su
magestad manda, el qual os ha de correr desde el
día de la data desta comissión. El duque de Alburquerque. Por mandado de su excelencia, Diego de Amburzéa. Comissión al capitán don Juan
de Villanova para que vaja guiando y aloxando
las companyas de infantería del cargo de don
Gaspar de Valvoa.
De mandato et ex deliberacione consistoriali admodum illustrissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathalonie fuit presens copia sumpta a sua scheda
sive originali, contenta in quodam scripturarum
in forma processus comutarum volumine mihi
Antonio Thio, notario et scribae majori Generalis praedicti, per dictos dominos deputatos in eorum consistorio, ad effectum, dictam copiam fieri
faciendi tradito illisque post dictam copiam factam restitucio. Die XXIII januarii MDCXXX. Facta legitima comprobacione et concordancia dicta
copia cum dicta sua scheda. Antonius Thio, notarius et scriba major dicti Generalis Cathalonie,
propria manu.

Vota de assessors delb General y
advocats de la ciutat donat a 25 de
febrer 1630.
Dietari A.
Vot fet per los assessors ordinaris del General y
advocats de la ciutat acerca dels excessos fets per
lo comte de Fontclara y sos soldats.
2a r

De la informació que és estada rebuda, de orde
a. vot de doctors intercalat entre els folis 63v i 64r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat nat.
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dels molt il·lustres senyors deputats ha constat
de molts y diversos excessos que lo comte de
Fontclara y la companyia de soldats de peu que
ve a son càrrech han fets y comesos aprés de ésser entrats en lo present principat de Cathalunya y principalment de tres. Lo primer, que lo
comte de Fontclara y los soldats de sa companyia, de pròpria auctoritat, se són aposentats en
las casas dels singulars de las vilas y lochs del
present Principat, sens guardar orde algú dels
cònsols, jurats o regidors de ditas vilas y lochs y
que, en las casas en las quals són estats o se an
pres aposento, se han fet donar a menjar y bèurer esplèndidament, sens pagar cosa alguna,
fent als singulars grans emanases, forças y violèncias a fins apoderar-se de las casas en las quals
eren aposentats. Aquestos excessos són contra
claras constitucions del present Principat, ço és,
primo, contra lo capítol 23 de las Corts celebrades en Monçó per lo senyor rey don Joan en lo
any 1470, en lo qual és confirmat lo capítol del
Parlament tingué en Tarragona en lo any 1467
y, provehint que en semblants, pallas, vitualles,
lenyas, ne altra manera, de monició no puga ser
pres ni levat a persona ninguna de dit Principat
per ningun alcayt, capità, algutzir, porter o altres, sinó pagant primerament e satisfent-ho segons lo valor de la cosa; secundo, contra lo capítol 38 de las Corts celebrades per lo senyor
rey don Phelip, lochtinent general del senyor
emparador, son pare, en la vila de Monçó en lo
any 1547, ab lo qual, jatsia la decretació no sia
lissa, segons en la suplicació de la Cort estava
demanat, però conté estas paraulas: «Mana sa
alteza sien tractats comforme a justícia y que
també en los soldats y gent de guerra los // 2av
// sia guardada la constitució de la reyna Maria
que parla de aposentos y lo dret comú», y és
cert que la constitució de la reyna Maria, que·s
15 de las Corts per dita reyna celebrades en Barcelona en lo any 1422, està disposat que los
aposentos sien donats a arbitre dels regidors de
las ciutats, vilas o lochs y que, per a donar aquella, no puga exigir ni rèbrer ningun diner y que
las posades sien pagades a conexensa del posader y del regidor; tèrcio, contra la constitució
quinze de las Corts celebrades en Monçó per lo
senyor rey don Phelip, leshores príncep, lochtinent del emperador, son pare, en lo any 1553,
ab la qual està ordenat que los capitans y soldats
e altra gent de guerra no puguen pèndrer per
via alguna, directa e indirecta, en los portals de
las ciutats, vilas y lochs del principat de Cathalunya y sos comtats a hont seran aposentats,
dels particulars provincials de aquells, ni en altra
part alguna, lenya, carbó, ortalissas, fruytas e altres qualsevols cosas de qualsevol sort o spècia
que sian, encara que aquells tals, qui aquellas
portaran, guiaran o conduiran e aportar e guiar
faran, las volguessen donar voluntariament;
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quarto, contra la constitució 21 de las Corts celebrades per lo senyor rey don Phelip en Barcelona en lo any 1564, ab la qual està statuït y ordenat que los soldats que van per la terra, en
ninguna manera puguen ésser allotjats en casa
de particulars, sinó en deffecte de hostals y de
castells del senyor rey, havent loch suficient per
aquells y, allí, hajan de pagar lo que despendran; finalment, és contra la usança y consuetut
antigua de Cathalunya per la qual ha rebut que
los provincials no han de donar als soldats, que
són aposentats en lurs cases per los regidors dels
lochs, en falta de hostals ni castells del senyor
rey, a menjar ni bèurer, ni provehir-los en altres
vitualles, ans tot lo han // 3ar // de pagar de sos
propis diners, la qual usança y consuetut deu ser
guardada com ha constitució general, segons
està expressament disposat en moltas constitucions scituades en lo títol 16 «De observança de
constitucions» en lo libre primer. Segon excés
que resta provat per dita informació haver
comès los dits comte de Fontclara y sos soldats
de sa companyia és que, en moltas parts del present Principat, han desermats los provincials, levant-los las armas lícitas que aportavan, las quals
se han retingudas o las han composades ab diners, y que han composat molts singulars, detenint aquells, presos y ligats per molt temps en lo
cuerpo de guàrdia, relexant-los aprés o per
prechs o per diners, que han composades moltas universitats y singulars personas en molts y
grans summas y quantitats de diners y que han
fets altres semblants actes, las quals, per ésser
actes de jurisdicció, són contra moltas y diversas
constitucions generals, primo, per ésser, dit
comte de Fontclara y sos soldats, estrangers y
alienigenats del present Principat, no han pogut
exercir jurisdicció alguna en Cathalunya, y,
exercint-la, han contrafet a totas las constitucions scituades en lo títol 58 «Que tots officials
en Cathalunya y en Mallorca sien cathalans» en
lo libre primer; secundo han contrafet dits comte de Fontclara y sos soldats a las constitucions
prohibents que en Cathalunya no sien creats officials nous, més de aquells que hi eren en temps
del rey en Pere Ters, las quals són continuades
en lo títol 60 «Que novells officials no sien posats» en lo mateix libre primer; de las quals
constitucions és molt notable y digna de ponderació la constitució 29, de las Corts celebrades
en Barcelona per la reyna Maria // 3av // en lo
any 1422, la qual és 2 del sobredit títol, ab la
qual està estatuït que no pugue ésser enviat
algú, ab qualsevol títol o nom e, per qualsevol
cas, necessitat, urgència o manera, no sie ni
puga ésser creat, ordenat ne tremès en alguna
part del principat de Cathalunya, jurisdicció e
totas provisions fetas e fahedores en contrari
sien casses e nul·les, e los dits commissaris sien
haguts totalment per privades personas, en res
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no sien obeïts e que·ls puga éssera resistit sens
reprehensió alguna; tèrcio, han contrafet a la
constitució 2 de las Corts tingudas en Monçó
per lo senyor emperador Carlos Quint en lo any
1534, ab la qual està statuït que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen ni
usar puguen de jurisdicció alguna, sinó en quant
de dret e per constitucions del present principat
de Cathalunya los és permès. Lo tercer excés
que resta provat ab dita informació és que, lo
dit comte de Fontclara y los soldats de sa companyia, han composades moltas universitats del
present Principat y a molts singulars de aquell
en diversas summas y quantitats de diners, las
quals realment han extorquidas y cobrades per a
què no allotjassen en sos poblats o se’n anassen
d’ells més prest y no·ls fessen vexacions, fent-los
contribuir d’esta manera, com en effecte han
contribuït. Ab estos actes han contrafet dits
comte de Fontclara y soldats de sa companyia a
moltas y diversas constitucions, primo, a las
constitucions ab que és prohibida en Cathalunya la confiscació de béns; secundo, han contrafet a las constitucions, ab las quals està statuït
que no sien imposats ni exigits en Cathalunya
nous vectigals, hi·s deu advertir molt, que estos
y sem- // 4ar // blants actes que fan los soldats y
gent de guerra en los provincials, la constitució
13 de las Corts de Monçó del any 1553, las
anomena nous vectigals, prohibits en Cathalunya, y estas y semblants contribucions que fan
fer los capitans als provincials, los anomena y reputa per nous vectigals la constitució 29 de las
Corts celebrades en Monçó per lo senyor rey
don Phelip, lochtinent del emperador, son pare,
en lo any 1553, la qual és 20 del títol «De vectigals», statuint que, per revocació y reparació de
tals actes, se puga procehir ab la forma en dita
constitució contenguda. Vidit Bernardus Sala,
assessor. Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Gilabert, advocatus civitatis. Xammar, advocatus civitatis.

Ab.
Vot de doctors donat als 8 de mars 1630.
Jhesús. Maria.
Vot.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y concellers
de la present ciutat als assessors y advocat fiscal
a. a continuació ratllat official.
b. Vot de doctors intercalat entre els folis 70v i 71r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

del General y advocats ordinaris de dita ciutat y
doctors aplicats devall scrits aserca si los excessos fets per lo compte de Fontclara y las companyies de soldats de peu, que vénen a son càrrech, aprés de ésser entrats en lo present
principat de Cathalunya, dels quals consta en la
informació rebuda per orde de dits senyors deputats, són contra las generals constitucions de
Cathalunya y quins procehiments poden fer per
reparo de ditesa contrafaccions. Vista la informació y lo contengut en aquella, vists molts dietaris de diversos trienis de la present casa de la
Deputació y, senyaladament, un vot fet y firmat
per dits assessors, advocat fiscal del General y
advocats ordinaris de dita ciutat en jornada 25
de febrer 1630; attès que de dita informació y
vot consta que, dit comte de Fontclara y sos soldats, no sols de sa propria auctoritat se són aposentats en las cases de las viles y lochs hont són
arribats y allí se han fet donar menjar y bèurer
opulentment, ab forses y amanasses, sens pagar
cosa alguna, però encara han desarmat molts
provincials y se han retingut las armes o las han
composades ab diners, que han capturat <ne>
altres, detenint-los presos y lligats en lo cuerpo
de guàrdia per molt temps, relaxant-los aprés
per diners y, lo que és de major consideració,
que han composades moltes universitats del
present Principat y singulars de aquell en diverses sumes y quantitats de diners, // extorquint
aquelles perquè no·s allotjassen en los pobles
dits soldats, ans se’n anassen d’ells fent-los contribuir d’esta manera, com en effecte han contribuït en grans sumes y diners, les quals coses
són contra generals constitucions de Cathalunya, que prohibeixen nous vectigals. Per ço y altrament, són de vot y parer que, tots los procehiments alt mencionats, fets per lo dit compte
de Fontclara y soldats de sa companyia, són
contra las generals constitucions de Cathalunya
y lleys del present Principat y, en particular, ab
ells se fa contrafacció a la constitució 20 del títol
«De vectigals» y que, axí, dits senyors deputats
tenen obligació de prossehir comforme la disposició de dita constitució. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Don Franciscus
Roig de Mendoça, consulens, Cancer, consulens.
Fontanella, consulens. Ximenis, consulens. Gilabert, assessor et advocatus civitatis. Xammar, assessor et advocatus civitatis.

1a r

Deb la visita, presentades a ses senyories als 8 de
mars 1630.
a. a continuació ratllat constitucions.
b. carta intercalada entre els folis 72v i 73r del trienni 16291632.
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Nos don Joannes Sentis, Dei et Sancta Sedis Apostolica gracia episcopus Barchinonae, sacrae catholicae et regalis magestatis consiliarius, Baudilius
de Collferrer, domicellus, et Gaudericus Tarrena,
burgensis villae Perpiniani, visitatores, instructores processuum visitae Generalis Cathaloniae.
Admodum illustribus deputatis et auditoribus
computorum dicti Generalis, magnificis assessoribus et Generalis procuratori, advocato et aliis ad
quos spectet in exequucione presencium nominandis, salutem et dileccionem. Noverint dominis dominis visitatoris et noveritis quod in consistorio
presentis et currentis visitae, in causa querelae
numero 150, que instantea procuratore fiscali
dictae visitae, vertitur contra Petrum Ferell, receptorem, et Franciscum Corretger et Mestre, credenserium domus Generalis Barcinone, delatos de
criminibus et excessibus in dicta querela et in supplicacionibus inferiis contentis et expressis per dictum fisci dictae visitae procuratorem, die decima
sexta mensis octobris proxime preteriti, fuit oblata
et in scriptis presentata supplicacio, quaedam tenoris sequentis: Excel·lentíssim y molt il·lustres
senyors visitadors. Excel·lència y mercès. Havent-los vingut a sa notícia que los senyors deputats y oÿdors del trienni corrent havian manat
rèbrer informació contra Francesch Corretger y
Pere Ferell, officials del General, per delictes comesos en lo trienni passat, la cognició y punició
dels quals specte privativament a vostra excel·lència y mercès, manaren a Gismundo Boffill, ajudant de scrivà major de la casa de la Deputació, que té a son càrrech los processos, axí
civils com criminals, portàs a son consistori los
que·s feyan contra dits Corretger y Ferell y, escusant-se dit Boffill dient que, per absència sua
havie entrevingut en dits processos lo scrivà major, manaren lo mateix a dit scrivà major, lo qual
tornà resposta dient, que dits deputats y oÿdors
se tenian dits processos y que, per lo manament
que tenia de vostra excel·lència y mercès, los havia demanats a ses senyories y li havien respost
que, ab embaxada donarian rahó al present consistori y, alguns dies després, dits deputats y oÿdors enviaren ab embaxada als magnífichs micer
Bernat Sala y micer Miquel // 1av // Joan Magarola, assessor lo hu y, l’altre, advocat fiscal de la
dita casa de la Deputació, los quals representaren al present cosistori que, si bé dits deputats y
oÿdors havien rebut informació y fet procés contra dits Corretger y Ferell, officials del General,
per delictes comesos en lo trienni passat, però
que entenien ho podian fer de la manera que sos
predecessors en lo trienni proppassat ho podien,
per ser, juris ficcione, uns mateixos y que havien
previngut en la cognició de la causa o causas y
que, per ço, entenien que lo present consistori
no se’n devie ni podia entremètrer, majorment
a. a continuació ratllat dictorum.
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no essent publicadas las enquestas y, vostra excel·lència y mercès, replicant a dita pretensió,
poch aprés, enviaren lo magnífich micer Benet
Anglasell, son assessor, y lo advocat fiscal infrascrit a tornar resposta a dits deputats y oÿdors, als
quals, dits assessor y advocat fiscal, refferiren
que vostra excel·lència y mercès feyan molta maravella de dita pretensió y que·s pretengués, en
delictes del trienni passat, comesos per officials
del General, poder preveneir dits deputats y oÿdors, ni tampoch conèxer d’ells, per quant la
Cort General celebrada en lo any 1599, en lo capítol 1 del redrés del General, per a castigar los
delictes del trienni passat, assignà specials jutges,
que·s lo present consistori, y donà certa y special
forma de judicar, molt different de la que tenen
dits diputats y oÿdors y, a tenir loc dita pretensió, estaria en mà de nous diputats y oÿdors frustrar y fer elusòria tota la jurisdicció dels visitadors que, després se extrauen, essent lo tribunal
de aquestos de tanta preminència com és y de
tanta confiensa com la Cort ha volgut fer d’ell,
que no ha consentit que·s interposàs apel·lació
alguna de sas sentències, majorment que, per
ara, sols volian vostra excel·lència y mercès vèurer dits processos, la inspecció dels quals pot fer
per differents negocis de dita visita y era ben cert
que qualsevols officials del General, en virtut de
dit capítol 1, tenien obligació de amostrar-los
qualsevol scriptures que demanassen, sens que·s
pogués pretèndrer per a ells haver·y scriptura
oculta o secreta y, per ço, replicaren que dits deputats y oÿdors havien de ésser servits de no impedir a dit scrivà major aportàs dits processos,
ans se hage entès que, entretant, han passat
avant en ditas causas y han provehit a la captura
de dit Francesch Corretger, en molt gran prejudici de la jurisdicció del present consistori y, sie
cosa tant justa y conforme al que la Cort té ordenat, lo que // 2ar // per part de vostra excel·lència
y mercès se ha demanat. Però y altrament, lo
procurador fiscal de dita visita, exhibint del dietari de aquella lo que ha passat en verifficació de
contengut en la present supplicació, fent instància per a que se executen los capítols y actes de
Cort y se administre justícia, suplica a vostra excel·lència y mercès, se procehesca per tots los remeys de aquella, per a que se liuren dits processos a la present visita, com és rahó, y a dits
deputats y oÿdors y scrivà major, per dit effecte,
sien despedits cartells o letres ab penes que s’i
hagen de temer, per a què donen dits processos
y se prossehesca a la exequució de aquelles, los
drets fiscals sempre salvos. Officio, et cetera. Que
licet et cetera. Altissimus, et cetera. Xammar, fisci visitae advocatus.
Quam siquidem supplicacionem ad providendum
commisimus magnifico Benedicto Anglasell,
utriusque juris doctor, assessori dictae visitae, per
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quem dicto die fuit facta provisio sequens, recepta
dictis die et anno inserantur seu consuantur producta et expediatur literae oportune juxta stillum. Postea autem die et anno inferiusa, dictus
fisci visitae procurator, quandam et aliam coram
nobis et in dicto consistorio obtulit supplicacionem
tenoris sequentis: Excel·lentíssim y molt il·lustres
senyors. De la inspecció, que al present consistori se ha fet, dels processos de las enquestas fulminades, a instància del procurador fiscal del
General, devant los senyors diputats y oÿdors de
Cathalunya contra Pere Farell y Francesc Coretger y Mestre, receptor y cradenser del General,
inculpats de haver falcificat lo libre de la Credensa y haver assentat en ell menor quantitat de la
que, per dit General, havien rebut, clarament
ha constat a vostra excel·lència y mercès, que la
cognició y dicissió de dita causas specte privativament a son tribunal, sens que dits deputats y
oÿdors se’n pugan entremétrer, per ser delictes
comesos per officials del General en lo trienni
passat, conforme disposició del capítol 1 del redrés de las Corts de 1599 y per las rahons, largament a vostra excel·lència y mercès representades per lo procurador fiscal de la present visita,
ab sa supplicació de setze de octubre proppassat
y, com dits deputats y oÿdors, no obstant sien
estats sobre asò diverses voltes interpel·lats, recusen restituyr al present consistori dits processos, com a causas no tocants a sa jurisdicció, sinó
a soles a la de vostra excel·lència y mercès, ans
bé, no obstant la conferència que, sobre aquest
negoci, han tingut los assessors de un tribunal y
altre, se entenga que volan procehir a declaració
y sentència de aquelles, lo que seria en gran prejudici y menyspreu del present // 2av // consistori. Per ço y altrament, dit procurador fiscal de la
present visita, reproduynt la dita supplicació, de
setze de octubre proppassat, juntament ab lo exhibit en aquella citra vicium, etcètera, supplica
vostra excel·lència y mercès se provehesca per
tots los remeys de justícia, capítols y actes de
Cort y de dret, per a que se liuren dits processos
a la present visita y, dits deputats y oÿdors, no se
entremetan més de ditas causas, ans se abstingan
de la prosequució de aquellas y, per dit effecte, a
dits deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal y
altres a qui se specte, sien despedits cartells o letres ab penes que hagen de tèmer y se prossehesca a la exequució de dites penes, com fins ara se
sie sobresegut en la despidició de dites letres per
ocasió de la sobredita conferència, ministrant
cumpliment de justícia, los drets fiscals sempre salvos. Officio, et cetera. Altissimus et cetera.
Xammar, fisci visitae advocatus.
Nos vero, attendentes, et cetera, et considerantes
dictam supplicacionem fore justam et racioni cona. die et anno inferius interlineat al marge esquerre.

sonam illam eciam ad providendum remisimus
eidem magnifico Benedicto Anglasell, assessori
preffato, per quem, die et anno inferis, fuit facta
provisio sequens, recepta dictis die et anno insequendo conclusionem in consistorio dominorum
visitatorum factam providet, quo inserantur seu
consuantur producta et expediantur literae oportunae juxta stillum. Anglasell, assessor. Ea propter predicta omnia et singula intimantes et notificantes dicto fisci procuratore nobis supplicante
harum serie: Domini domini visitatores
dicimus, monemus et requirimus et vobis dictis assessoribus Generalis procuratoris, advocato et ceteris ad quos spectet, mandamus quatenus infra dies sex, post presencium presentacionem faciendam in antea continue numerandos, pro observancia capituli primi nove reformacionis Curiarum anni 1599 operis, per effectum cassent,
revocent et anullent, cassetis, revocetis et anulletis
procedimenta quemcumque ocasione supradictorum (pr)occessuum et criminem in dictis supplicacionibus expressorum contra dictos Petrum Farell et Franciscum Coretger et Mestre facta, et ad
pristinum reducant et reducatis statum et a regrestris penitus deleant et deleatis, et de eorum revocacione, intra eosdem sex dies, auctentice nobis
fidem faciant et faciatis partesque et causam predictas // 3ar // processusque et alia procedimentaa
hujusque facti, ad nos, tanquam judices competentes ad quos dictarum causarum cognicio privative ad quorumque alios pertinet, remitendo alias
autem in casu contrafaccionis pro conservacione
nostre jurisdiccionis observancia dicti capituli et
aliorum jurium aplicabilium, prout iuris fuerit,
procedemus justiciae semper mediante. Datum in
consistorio nostro visitae Generalis Cathalonie,
die septima mensis februarii, anno a Nativitati
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo. Baldiri
de Collferrer. Lo bisbe de Barçelona. Galderic
Terrenab. Vidit Anglasell, assessor. Vidit Xammar, fisci visitae advocatus. De mandato dictorum dominorum visitatorum hujusmodi littere
expedite fuerunt per me Francisco Planorum, publicum Barchinonae escribam visitae, hec propia
subscribentem manu. Visitatorum, Pla.

Actec de revocació
A. Dietari. En jornada de 12 de abril 1630.
Acte de revocació feta per lo excel·lentíssim senyor duch de Feria, virey de Cathalunya, dels exa. a continuació ratllat per vos.
b. a continuació ratllat Dem.
c. revocació intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1629-1632. -anotació al dors.
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cessos y desórdens fets per lo comte de Fuenclara y los officials y soldats de sa companyia estant
allotjats per lo present Principat.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo, die vero
sabbati, decima tercia mensis aprilis ejusdem
anni intitulata. Presente et in his vocato atque
requisito me, Michaele Perez, domini nostri regis
mandati scriba ejusque auctoritate notario publico, Barcinonae populato, praesentibus eciam
magnifico Philippo de Sorribes et Rovira, domicello Barcinonae populato et don Alonsio de Villegas, de domo suae excellenciae, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis. Excellentissimus
dominus don Gomesius Suarez de Figueroa et
Corduba, dux Feriae, marchio de Villalva a
Consilio Status sacrae, catholicae et regiae magestatis ejusque locumtenens et capitaneus generalis in principatu Cathaloniae et comitatibus
Rossilionis et Ceritaniae, existens et personaliter
constitutus in quadam aula sui palacii, quod fovet in presenti civitate Barcinonae, in vico lato
ejusdem, tradidit et liberavit mihi, quandam
papiri scripturam, castellano sermone conceptam, quam praemanibus suis habebat, tenori sequentis: «Haviendo entendido que el conde de
Fuenclara y los officiales y soldados de su compañía, estando alojados en esta provincia, han hecho
algunas desórdenes y excessos, mandé recevir información y, resultando haver contravenido a
constituciones de Cathaluña, haziéndome instancia los diputados del dicho Principado, he
acordado revocar, según que, por la presente, revoco y doy por nulos, los dichos excessos y mandaré
proceder contra los culpados en ellos y en no haver
cumplido mis órdenes, castigándoles según merecieren sus culpas.» Quae siquidem papiri scriptura mihi, dicto regio scribae et notario, ut praehabetur tradita et liberata sua excellencia, verbo
dixit et // declaravit, quod ipse revocabat, prout
cum presenti revocat excessus supradictos, prout et
quemadmodum in praeinserta scriptura continetur. Et nihil ominus mandavit mihi, dicto
Michaeli Perez, quatenus de praedictis praesens
conficerem instrumentum et dictis dominis deputatis et aliis cuia intersit, darem et traderem publicum et auctenticum in memoriam futurorum.
Quod fuit actum die, mense et loco praedictis,
presente me, dicto regio scriba et notario publico
et praesentibus eciam testibus antedictis ad praemissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur. Signum Michaelis Perez, sacrae,
catholicae et regiae magestatis mandati scribae
ipsiusque auctoritate notarii publici, Barcinonae
populati, qui praemissis interfuit eaque scribi fecit et requisitus clausit.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

Vota dels magnífichs assessors,
advocat fiscal del General, advocats
de la ciutat y doctors aplicats
acerca de la obligaciób tenen los
provincials als soldats que estan
alotjats per lo Principat. A 12 de
abril 1630.

possibilitat de cada 1. Deguen emperò, y sien
obligats, dits capitans, soldats y gent de guerra,
pagar tot lo que despendran per lur sustento y
de lurs cavalls y per las azemblas que demanaran, segons los preus comuns, sense que en ells
hi pugue haver alteració ni excés, y que no puguen dits capitans, soldats y gent de guerra pèndrer per via alguna, directa ni indirecta, de dits
provincials, en los portals de las ciutats, vilas y
lochs del dit Principat y comtats, a hont seran
aposentats, ni en altra part alguna, lenyas, carbons, pallas, hortalissas, fruytas, vitualles, azemblas e altres qualsevol cosas de qualsevol sort o
spècie que sien, encara que aquells tals qui
aquellas aportaran guieran e conduiran e aportar e guiar feran, las volguessen donar voluntariament. Bernardus Sala, assessor. Vinyes, assessor. Michael Joannes Magarola, fisci Generali
advocatus. Don Franciscus Roig de Mendoça,
consulens. Cancer, consulens. Fontanella, consulens. Ximenis, consulens. Xammar, advocatus civitatis. Congost, advocatus civitatis subrogatus.
Llenes, consulens. Franciscus Soler, consulens.

Dietari B.
En lo fet consultat, per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya y magnífichs consellers de la present ciutat de Barcelona, acerca del modo ab que han de ser tractats
los capitans, soldats y gent de guerra que, per
orde de sa magestat, discorren per lo present
Principat y comtats y lo que ab ells deuen y estan obligats fer los provincials, segons las generals constitucions de dit Principat y comtats,
pràtica, ús y observança d’elles; los doctors infrascrits, vistas las constitucions generals del dit
Principat, particularment lo capítol 20 de las
Corts del any 1470, lo capítol 38 de las Corts
del any 1537, la constitució 15 de las Corts del
any 1553 y la constitució 21 de las Corts del
any 1564, que són 3, 12, 13 y fin en lo títol «De
offici de alcayts» en la Nova Compilació y la
constitució 15 de las Corts celebrades per la sereníssima reyna dona Maria, lochtinent general
del senyor rey don Alfons 4, son marit, en lo
any 1422, y lo capítol de Cort 45 de las Corts
del any 1599 y, conciderat lo que acerca d’esta
matèria disposa lo dret comú, lo qual per la dita
constitució 12, faltant lo dret municipal, se deu
tenir per constitució y lo que, segons la sèrie y
mente de ditas constitucions y dret comú, de
molts anys a esta part s’és observat y praticat,
tinguts entre si diversos col·loquis y tractats,
són de vot y parer, que los provincials són obligats a aposentar y allotjar en lurs casas los capitans, soldats y gent de guerra, axí de peu com
de cavall, que van per Cathalunya de orde y manament de sa magestat, donant-los las posadas
los regidors de las ciutats, vilas o lochs hont los
dits capitans, soldats y gent de guerra se voldran
allotjar, a ordinació // y arbitre de dits regidors,
instats per los aposentadors, los quals, per dita
rahó, no gosen pèndrer ni rèbrer dinés alguns y,
que ditas posadas, sal, vinagre, foch, lit, taula y
servey tant solament hajan de donar los provincials a dits capitans y soldats y gent de guerra
graciosament y sens interès algú, comformec la

1ar

a. vot intercalat entre els folis 82v i 83r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.
b. obligació ... alotjats interlineat, damunt de excessos del
comte Fontclara y los soldats stant ratllat.
c. comforme ... cada 1 interlineat al marge esquerre.
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Duptesa proposats per los molt il·lustres senyors
deputats y per los magnífichs assessors del General de Cathalunya, de comú acord, als doctors
infrascrits, juntament ab los magnífichs micer
Joan Ximenis y micer Raphael Puig, per a què
sobre d’ells digan son vot y parer.
Primo, si poden los senyors deputats, després
de haver comesas las causas criminals als magnífichs assessors, ut justiciam faciant et ministrent, entremetre’s, durant la causa o altrament,
dels presos y estatuir, ordenar y deliberar acerca
d’ells y ses causes y en què casos y en què forma.
2o, si, presuposat que lo consistori pugue en alguna manera entremetre’s de dits presos o de
llurs causas, puguen en la decretació y commissió de ditas causes criminals, expressament, reservar-se la dita potestat y facultat. Los dits doctors infrascrits aserca del primer dubte són de
vot y parer que, atès per las constitucions primera y segona del títol «De offici de deputats» y
per molts y diversos capítols de Cort e del llibre
dels Quatre Senyals, tota la jurisdicció en causes
civils y criminals y en altres negocis del General
és estada donada y tribuïda per lo rey y per la
Cort als dits senyors deputats, sens que·s trobe
moderada ni disminuïda per ninguna altra constitució y capítol de Cort y, per lo capítol 34 de
les Corts del any 1599, que és lo dret novíssim y
al qual se ha de estar, dits magnífichs assessors
no·s poden entremètrer sinó de las cosas de
a. vot de doctors intercalat entre els folis 100v i 101r del trienni 1629-1632.

mera justícia y causas que·ls seran comesas per
dits senyors deputats y, per consegüent, les cosasa que són de gràcia o que no són de mera justícia, pertanyen a dits senyors deputats y lo offici y potestat de judicar y entremetre’s en coses
de justícia que tenen dits magnífichs assessors,
és dependent y subordinat a la dita jurisdicció
de dits senyors deputats, en los quals, no obstat
la causa comesa, resta major imperi, perrogativa
y preminència. // 1av // Per quant, donar a manlleuta y relexar los presos y carcel·lats ab fermansas, in honorem festorum o altrament ex aliqua alia simili causa, no sols no és de mera
justícia, però encara principalment se reputa per
gràcia, vènia e indulgència que, per ço, poden
los senyors deputats a soles, ab deliberació extra
processum, eciam que la causa sie comesa, tràurer y relaxar qualsevol presos a manlleuta y ab
fianças, in honorem festorum o ab reincidència
ex alia similis causa justa, en los delictes no exceptuats per la ley y en los casos que no y haje
particular prohibició per capítols de Cort y, en
asò no ha aparegut stil en cotrari, ço és, de no
haver-se fet quant y fos, essent matèria mera facultatis, no serie de concideració, ni tindriab
força dec lley y que, generalment, a dits senyors
deputats, privative a dits magnífichs assessors
los especta tots los negocis de gràcia o que no
són de mera justícia, en los casos per capítols de
Cort no prohibits. Acerca del segon dupte, són
de vot y parer que, atès lo estil de la present casa
de la Deputació, inconcussament observat, és
de fer-se las decretacions y commissions de causas als magnífichs assessors, lo qual, aserca de
ditas commissions és notori y de concideració,
simpliciter et absque ulla reservacione y, que dita
reservació no és necessària, puix no tribuex més
dret del que, sens ella, tenien dits senyors deputats que, per ço, se observe lo que se ha acostumat fins assí, salva capitula. Josephus Ramon,
juris utriusque doctor. Franciscus Llenes, decretorum doctor. Josephus Juallar, juris utriusque doctor. Raphael Llobet, decretorum doctor.

2a r

Jhesúsd, Maria, Raphael.
En lo fet consultat, per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als doctors infracrits, juntament
ab los magnífichs doctors micer Joseph Ramon,
Francesch Llenas, Joseph Juallar y Raphael Lobet, acerca dels duptes següents: Primoo, si poden los senyors deputats, després de haver coa. cosas interlineat.
b. tindria interlineat.
c. de interlineat.
d. vot de doctors intercalat entre els folis 100v i 101r. del
trienni 1629-1632.
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mesas las causas criminals als magnífichs assessors, ut justiciam faciant et ministrent, entremetre’s en la causa o altrament dels presos y statuir, ordenar y deliberar acera d’ells y sas causas
y en què cosas y en què forma. Segon, si, presuposat que lo consistori pugue en alguna manera entremetre’s de dits presos y sas causas, puguen en la decretació y commissió de ditas causas criminals, expressament, reservar-se la dita
facultat y potestat. Los doctors infrascrits, attès
que lo offici de la assessoria de la casa de la Deputació és ordinari, creat en Corts Generals y
que los assessors, per capítols de Cort, se diuen
ésser y són ordinaris y axí, licet habeant nominacionem ab homine, habeant tamen jurisdiccionem a lege, y que dits assessors és concedit lo fer
las causas y relació de aquellas als senyors deputats y aconsellar-los en tot lo que·s matèria de
justícia y, lo vot de dits assessors és decissiu y a
ell han de estar dits senyors deputats, sens poder
votar cosa alguna y, attès que, després de ser comesa la causa y entremesos en ella los assessors
dicitur coeptum judicium y tot lo que ve y·s seguex després, per consernir lo interés del fisch o
de la part, deduhit o deduible en juý, és matèria
de justícia, acerca de la qual se ha de estar, com
dit és, // 2av // al vot y parer de dits assessors y,
attès que, per constitucions de Cathalunya, és
prohibit condepnar, absòlver y dexar a manlleuta sens coneguda de causa, sots la qual és comprès qualsevol procehiment de aquella, que presuposa haver de entrevenir lo vot y parer dels
assessors en las causas criminals y, attès que, de
temps immemorial en la casa de la Deputació,
s’és observat y observe que, comesas las causas
en lo que toca a justícia, los senyors deputats
han estat y estan al vot y parer dels assessors y
no consta ser-se fet lo contrari, ni que hajan votat ni declarat alguna causa, axí interloqüendo
com diffinitivament, ni feta provisió alguna sens
lo vot y parer de dits assessors y que, en dita
casa, lo ús y stil inconcussament observat té
força de ley y·s deu observar com a capítol de
Cort. Per ço y altrament, són de vot y parer que
dits senyors deputats, després de haver comesas
las causas criminals a dits assessors, et justiciam
faciant et ministrent, no poden relaxar o dexar a
manlleuta, eciam in honorem festorum, per ésser
sobre cosa concernents a justícia, deduïda en
juý, sens vot y parer de dits assessors y que, per
consegüent, en la decretació y commissió de ditas causas, no se han de reservar tal facultat, a
més que seria apartar-se del inveterat styl y orde
judiciari de dita casa, per no constar que may en
ningun temps se sian axí comesas ditas causas,
salvo etcètera. Ximenis, utriusque juris doctor.
Raphael Puig, utriusque juris doctor.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

A.
1ar

Jhesús. Molta il·lustres senyors deputats.
Lo balle de aquesta vila nos a representat que
desija servir a vostres senyories y, en esta correspondència, a renunciat a tots los prossehiments
y ferma de dret que avie fets, conforme apar ab
lo acte introclús y, axí mateix, nos a promès que
restituirà lo que exemtà a mi, lo deputat local,
al tauler y fiscal o guarda de aquest concistori
de vostres senyories y no·s conservarà en pocessió de no pagar semblants talls o contribucions,
que de molts anys a esta part no an pagat los ministres del General en esta col·lecta. També
d<u>igué, si la renunciació ab la forma introclusa no està a gust de vostres senyories, ne farà altra, segons se li ordenarà. Supplicam a vostres
senyories que, puix est negoci s’és estat ab suavitat vullenb, fazen mercè a dit balle, lo qual
promet serà puntual en tota occasió que sie del
servey de vostres senyories y de la Generalitat.
Guarde lo Senyor a vostres senyories. Montblanch, juny 14, 1630. Baltezar Amell, diputat
locall. Salvador Vidal, prevere, assessor de la deputació local.

B.
2ar

Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo, die vero
decima quarta mensis junii ejusdem anni in qua,
presente ad hec vocitato ad quem requisito me, Joanne Alba, ville Montisalbi, Tarrachonensis diocesis, regia auctoritate notario publico infrascripto et presentibus eciam, pro testibus, honorabile
Paulo Marti et Gabrielle Masaguer, dicte ville
Montisalbi habitantis, ad ista vocatis especialiter
et asumptis, constitutis personaliter magnificus
Petrus Andreu, phormacopola, bajulus villae et
ducatus Montisalbi, coram me Joanne Alba, notario publico infrascripto, personaliter repertus in
vico Majori dicte ville, cui dictus Andreu, dicto
nomine, dixit et exposuit hec vel similia verba in
efectu: Jo, Pere Andreu, requeresch a vostra
mercè, mossèn Joan Alba, notari, que lleve acte
com jo case, revoque y anul·le tots los prosoïments per mi fets en la execució que en dies pasats fiu en la exacció y cobransa del maridatge de
la serenísima reynad de Ungria en los oficials del
General de la present vila y, més avant desistesch
a la ferma de dret, per ma part here estada feta en
a. carta intercalada entre els folis 108v i 109r del trienni
1629-1632.
b. vullen interlineat.
c. revocació intercalada entre els folis 108v i 109r del trienni
1629-1632.
d. renya al manuscrit.
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la cort del il·lustre veguer de la present vila y,
així, renuncie a tots los sobredits prosoïments
per mi fets, tant en les execucions, quant en dita
ferma de dret y requeresch a vostra mercè ne lleve acte. Quibus omnibus et singulis sich actis dictis, factis adque servetis // 2av // dictus Andreu
dicto nomine petiit et requisivit mihi dicto notario confici adque tradi publicum instrumentum,
que fuerunt hec acta in dicta villa Montisalbi,
die, mense, anno ac loco predicto, presente et interveniente me, dicto et infrascripto notario et testibus quibus supra, ad premisa vocatis especialiter
et asumptis, ut superius habet.
Signum Joannis Alba, ville Montisalbi, Tarrachonensis diocesis, regia auctoritate notarius publicus, qui premisis, una cum prenominatus testibus presentis, interfuimus rogatis et requisitis
clausis.

A.
Diea mercurii, duodecima junii, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo,
Barcinone, in Regia Audiencia, in palacio domini locumtenentis generalis, in vico latto, sito in
domo eidem juxta mare contigua, injunctis tribus aulae celebrata, praesidente reverendo nobili Petro a Puigmari, cancellario, interfuerunt
cum eo nobilis et magnifici Michael Sala, regens,
Hieronymus Astor, Franciscus Mijavila Franquesa, Franciscus Ferruç, Montserratus Ramon,
Josephus Roca, Michael Carreras, Antonius Vinyola, judex Regi Consilii, Hieronymus Guerau,
Jacobus Mir, Michael Angelus Lorenç, judex Regi Consilii, Gaspar Julianus Pexo, Christophorus
Fumaç Deçpla et de Puig de Ponç, fisci advocatus
patrimonialis, magnifici Franciscus Bonet, Johannes Magarola, Ludovicus Besturç et reverendus Rubi de Marimon non interfuerunt proposicionem: In facto proposicionis per reverendum
cancellarium, nobilem Petrum a Puigmari, occasione consultacionis interpositae ad excellentissimum dominum locumtenentem generalem et
Regiam Audienciam per bajulum generalem
Cataloniae et Bajuliae Generalis consistorium,
racione commissionum et instruccionum factarum vicesimo junii, anno millesimo sexcentesimo
vicesimo septimo, Nicolao Sabat, notario Turricellae de Montegrino, pro recuperacione reditum
regii patrimonii, junctis tribus aulis, fuit // deliberatum, que revocentur dictae commissiones et
instrucciones, tamquam non factae, juxta ordinem regiae reformacionis factae vicesimo quinto
aprilis, anno millesimo quingentesimo octogesimo
a. deliberació intercalada entre els folis 109v i 110r del trienni 1629-1632.

dandum et offerendum et eas provideri decerni et
exiqui faciendum et inde instrumentum et instrumenta et litteras, provisiones necessarias et opportunas fieri et experiri faciendum, instandum
// 1av // et requirendum et eorum expedicione concensiendum et demum ac generaliter, et cetera,
jure enim, etcetera, commissit veces et cetera, promissit judicio scitit, et cetera, et habere ratum
et cetera, et non revocare, et cetera, firmavit, et
cetera, prout praedicta in dicto procuracionis
instrumento in que fuerunt testes illustris dominus Hieronymus Mora et Almenar, domicellus, Ilerdae domiciliatus, et Josephus Sbert,
scriptor, Ilerde habitator. Continentur in quorum omnium et singulorm fidem ac testimonium praemissorum ego, dictus Stephanus Pocurul, notarius memoratus, hii me subscribo et
meum quorum publicis vetor instrumentis appono signum.

nono. Et que servetur dicta regia reformacio, donec aliter per suam materiam fuerit ordinatum.
Hujusmodi regiam deliberacionem ego, Raphael
Domenec, sacrae, catholicae, regiae majestatis
archivarius et scriba mandati per totam terram
et dicionem suam, notarius publicus, Barcinonae
populatus, sumpsi ab ejus originali schedae deliberacionis in Regia Audiencia factae, penes me
affermate et legitime comprobavi et, ut fides plenior impendatur, die XVIIII mensis predicti,
meum hic appono signum.

A, B. Dietari.
Renunciacióa del offici de receptor de Lleyda.
1a r

Universis et singulis hujusmodi seriem inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris attestor
indubiam, quam fidem facio ego, Stephanys Pocurull, autoritatibus apostolica ubique regia
vero, per totam terram et diccionem domini nostri regis, notarium publicum Ilerdae et de collegio
notariorum publicus Ilerdae et de collegio notariorum publicorum ejusdem civitatis, quod instrumento in eadem civitate Ilerdae apud me eundem notarium recepto et testificato, die decima
quinta mensis julii, anno a nativitate Domini
millesimo sexentesimo trigesimo. Magnifficus Petrus Joannes Calbus, medecinae doctor, Ilerde civis, receptor Generalis estacionis et collectae Ilerdae, dicto nomine, gratis et cetera, constituit et
ordinavit procuratores suos certos et cetera, ita tamen et cetera, admodum reverendum dominum
Bartholomeum Gavas, decretorum doctorum,
canonicum ecclesiae Ilerdensis et reverendum
Hieronimum Sabater, presbiterum, Barchinonae
residentes, liset absentes et alterum eorum insolidum, ita quod primitus occupantis condicio et cetera, ad videlicet pro se, dicto nomine, renunciandum resignandum et sedendum in manibus et
posse admodum illustrium dominorum deputatorum Chataloniae, Barchinonae residencium,
dictum officium suum recepturiae in favorem
persone dictis dominis deputatis Chataloniae,
bene visse et, per dictos dominos procuratores constitutos et alterum eorum insolidum, nominando
et ipsos resignacionem, renunciacionem et seissonem recipi et admitti petendum, suplicandum et
obtinendum taliter, quod persona per dictos dominos procuratores suos et alterum eorum insolidum inde denominanda de dicto officio recepturiae Generalis collecte Ilerde, valde provideabur
et provideri mandetur cum omnis, juris plenitudine et effectu et inde suplicacione quoscumque
personis et locis quibus expediat presentandum,

2ar

a. procuració intercalada entre els folis 114v i 115r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Diea decima septima mensis julii, anno a Nativitate Domii MDCXXX, interb octava en nona horas
post meridem, presente et vocato atque rogato me,
Antonio Thio, publico apostolica atque regia auctoritatibus notario, cive Barchinone, et scriba
maiore Generalis Cathaloniae, et presentibus
eciam Hieronymo Gali et Jacobo Roca, scriptoribus Barchinone pro testibus, et cetera. Venerabilis
dominus Hieronymus Sabater, presbiter, Barchinonae residens, ut procurator ad instancia peragenda specialiter, una cum admodum reverendo
domino Bartholomeo Gavas, canonico ecclesiae
Illerdensis, esse insolidum constitutus et legitime
ordinatus a magnifico Petro Joanne Calbus, medicinae doctore, cive Illerdae, receptore Generalis
Cathaloniae dictae civitatis et collectae Illerdae,
de cujus procuracione constat instrumento publico recepto et testificato apud discretus Stephanum
Pocurull, auctoritatibus apostolica et regia notarium publicum jamdictae civitattis Illerdae, die
decima quinta praedictorum mensis et anni;
jamdicto nomine, constitutus personaliter coram
et ante presenciam admodum illustris domini Jacobi Lamarca, utriusque iuris doctor, Barchinonae populati, auditorique computorum Generalis Cathaloniae, personaliter existens in quadam
aula domorum sua propria habitacionis, quam
facit in presenti civitate Barchinonae, juxta domum Deputacionis et Generalis predicti, eidem
domino auditori verbo exposuit sequentia: Que
ell, dit Hierònymc Sabater, com a procurador
del dit doctor Pere Joan Calbús, receptor del
a. renumeració intercalada entre els folis 114v i 115r del
trienni 1929-1632.
b. inter ... meridiem interlineat.
c. Hierònym interlineat, damunt de Joan ratllat.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

General de la ciutat y col·lecta de Lleyda, inseguint y exequutant lo orde, que dix tenir del dit
son principal y, altrament, valent-se de la dita sa
procura, renunciava, com ab effecte renuncià,
lo dit offici, que dit son principal, de present,
obté de receptor del General de la dita ciutat y
col·lecta de Lleyda, en // 2av // mà y poder del
consistori dels molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del dit General y en mà y
poder del dit senyor Jaume Lamarca, oÿdor de
comptes, una de las personas del dit consistori,
per no ser, de present, junctat lo dit consistori y
haver-hi perill en la tardançaa, en favor és a saber de mossèn Pau Melianta, mercader de la
dita ciutat de Lleyda, persona molt a propòsit
per obtenir lo dit offici y a qui, lo dit son principal, usant de la facultat y potestat a ell concedida per los capítols y actes de Cort, usos y styls,
pràtigues y observanças del dit General, ha fet
venda de dit offici, ab acte rebut en poder del
dit Steve Pocurull, notari, a 15 del present mes
de juliol, suggerint a dit senyor oÿdor sie servit
admètrer la dita renunciació del dit offici en favor de dit Pau Melianta y provehir aquell en lo
consistori de dits senyors deputatsb a dit Pau
Melianta en virtut de la dita venda y present renunciació y altrament, conforme per capítols y
actes de Cort és lícit y permès, requerint a mi,
notari y scrivà major demuntdit que, de la present renunciació, ne rebés y le’n donàs acte públich. Et dictus dominus Jacobus Lamarca, auditor computorum praedictus, respondens verbo
predictis dixit: Que ell admetia la dita renunciació en quant aquella sie admisible y conforme
als capítols y actes de Cort, usos, pràtigues, styls
y observançes del General y no altrament ni en
altra manera y, també, en quant lo dit mossèn
Pau Melianta, en favor del qual se renuncia lo
dit offici, sie persona capàs per obtenir aquell y
no altrament.
Postea vero dictis, die et anno ac hora idem, Hieronynus Sabater, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam admodum
illustris et reverendissimi domini Illerdensis episcopi, per deputati dicti Generalis Cathaloniae,
personaliter existens in quadam aula palacii regii, ubi sua // 3ar // admodum illustris dominacio suam fovet habitacionem et domicilium, eidem suae illustri dominacioni in mei, notarii
scribaeque majoris ac testium supradictorum
presencia, verbo fecit easdem exposicionem et renunciacionem, quam fecit ut supra continetur
dicto domino Jacobo Lamarca, auditori computorum. Et dicta sua admodum illustris dominacio respondens verbo praedictis dixit: Que ell admetia la dita renunciació, si y en quant per
a. a continuació ratllat suggerint en.
b. a continuació ratllat en f.

capítols de cort, usos, pràtigues y styls y observanças del General pot y li és lícit y permès.
Deinde vero, die et anno ac hora, praedictis, idema Hieronymus Sabater, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam admodum illustris domini Francisci Hieronymi
Sentis, domicelli, Barchinone populati, deputati
dicti Generalis Cathaloniae, personaliter existens
in quadam aulam palacii episcopalis presentis civitatis Barchinonae, eidem domino deputato, in
mei notarii et scribae majoris testiumque supradictorum presencia, verbo fecit easdem exposicionem et renuciacionem quae superius continentur. Et dictus dominus deputatus militaris, verbo
fecit eandem responsionem, quam fecit dictus dominus deputatus ecclesiasticus. Deinceps autem,
dicti die et anno et hora, dictus Hieronymus Sabater, jamdicto nomnine, constitutus personaliter coram et ante presenciam admodum illustris
domini Josephus Michaelis Quintana, civis Barchinonae honorati, deputati dicti Generalis Cathaloniae, personaliter existens in quadam aula
domorum suae propriae habitacionis, quam facit
in presenti civitate Barchinonae juxtab et satis
prope jamdictam domum Deputationis et Generalis Cathaloniae, eidem domino deputato, in
mei notarii et scribae majoris testiumque supradictorum presencia, verbo fecit easdem exposicionem et renunciacionem quam, ut praefertur fecit dicto domino Jacobo Lamarca, auditori
predicti. Et dictus dominus deputatus regalis,
verbo fecit eandem responsionem, // 3av // quam
fecit, ut supradicitur, dictus dominus Jacobus
Lamarca, auditor computorum supradictus.
Denique, dictis die et anno et hora, idem Hieronymus Sabater, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam admodum
reverendi et nobilisimi domini dompni Hiacynt[us] Descallar, canonici ecclesiae Barchinonae, auditoris computorum dicti Generalis
Cathaloniae, personaliter existentis in quadam
aula domorum suae propriae habitacionis, quam
fovet in presenti civitate Barchinone, in vico vulgo nuncupato “de Paradís”, eidem domino auditori, in mei notarii et scribae majoris testiumque
supradictorum presencia, verbo fecit easdem exposicionem et renunciacionem quam fecit, ut supra liquet, dicto domino auditori Jacobo Lamarca. Et dictus dominus auditor ecclesiasticus praedictus, verbo fecit eandem responsionem, quam
dictus dominus auditor Jacobus Lamarca fecit,
ut supra continentur. De quibus, et cetera, quae
fuerunt acta, et cetera. Presente me scriba majore
et presentibus eciam testibus supradictis.

a. idedem al manuscrit.
b. a continuació ratllat dicto.
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fassan observar aquellas y, com ab la present hocasyó, dexe de obcervar-sa lo cap ýtol quint del
any 1599, altre dels cap ýtols y actas de Corts,
fet ab lloacyó y aprobacyó de tots los tres brassos y decretat ab lo cap ýtol cisé, per sa magnificència, per sa clemèncya, y de no obcervar-se
resulte ynmens dany en lo Pryncypat, perpetran-sa cosas que en son cas y lloc ce sabran, tot
per culpa de no cer vysytats los que estan sobgectas a visita, com llargament diu dyt cap ýtol
quint, del cual ce’ls fa a vostra mercè lectura,
per so, don Yacinto de Vilanova, valent-sa de la
facultat li dóna lo cap ýtol quint del any 1599, té
interpetlats als senyors deputats per la obcervansa de aquell y vyst que sia un, com ha cýndyc
li especta fer cenblans diligèncias, ynterpetlant
als senyors deputats per la obcervansa de
aquells, lo requer dit de Vilanova, ab la brevedat
requerex lo negoci, ho fassa; altrament li protesta contra de sos béns de vostra mercè en visita,
com ha neggligent en lo benifici del Pryncypat y
que, dels danys de no observansa dit cap ýtol
ce’n seguiran, cerà un culpatbla, acusant-li a no
fer-ho aba las degudas al(t)ras las penas contengudas en los cap ýtols y actas de Corts del Gene<ne>ral y altras cualsevol que cian. De la present escryptura demana dit de Vilanova ne cya
llevat acta. Requirens.

C.
1a r

Béa sab vostra mercè, mossèn Francesch Fitor, y
té obligació de saber la obligació té, en rahó de
son offici de procurador fiscal del General de
Cathalunya, de instar als molt il·lustres senyors
deputats la observança de les constitucions de
Cathalunya, capítols y actes de Cort y, com, en
la present occasió, se dexen de observar moltes
constitucions y capítols de Cort, la observança
dels quals vostra mercè, com a procurador fiscal, té de fer observar y, entre altres capítols de
Cort que dexe de observar-sse, en notable dany
y ruhina del Principat, és lo capítol quint del
any 1599, fet ab lloació y approbació de tots los
tres brassos, ab lo qual està disposat que, de sis
en sis anys, tenga de venir un visitador instantlo los molt il·lustres senyors deputats, a fi de visitar lo regent la Cancelleria y doctors de la Real
Audiència, com més llargament en dit capítol
quint està contengut, del qual se s’i fa a vostra
mercè, mossèn Francesch Fitor, hostentació y
lectura, perquè en ningun temps puga al·legar
ignorància. Per ço, don Jacinto de Vilanova, per
la facultat li dóna lo capítol 5 del any 1599 del
redrés del General, ab lo qual està statuhit que
qualsevol particular puga interpel·lar als molt
il·lustres deputats perquè no y haja negligència
en observar les constitucions, capítols y actes de
Cort, los té interpel·lats y tenen respost fos notificat a vostra mercè. Per ço, dit de Vilanova,
interpel·le y requer a vostra mercè, mossèn Fitor, per la obligació de son offici, inste als senyors deputats la observança de dit capítol // 1ar
// quint de 1599, demanant sia enviat en
M[a]drit un embaxador o embaxadors fins a
lato tal conclusió, del que·s supplica, altrament
protesta contra de vostra mercè y de sos béns
propris en visita, com a nigligent en son offici y
poch cuydadós del beneffici del Principat, atribuhint-li a vostra mercè la culpa de tots los
danys se seguiran de no observar-se dit capítol
5. De la present escriptura demane sia llevat
acte. Requirens.

Dietari. G.
Votb de assessors y doctors aplicats donat a 14
de oct[u]bre 1630c.

Obligaciób té vostra mercè, senyor Francès Dalmau, cíndic del General de Catalunya, de procurar, ab totas al(t)ras, la obscervansa de las
constitucions, capítols y actas de Cort, ynstant y
interpetlant als molt il·lustres senyors deputats
perquè, per la obligació tenan de sos càrrecs,

Jhesús, Maria. En lo fet consultat, per los senyors deputats del General de Cahtalunya, als
assessors y advocat fiscal del General y doctors
aplicats infrascrits, acerca de la real pragmàtica
despedida per sa magestat en Madrit, a 11 de
juliol 1630, per a vèurer si aquella encontra ab
las generals constitucions de Cathalunya, usos,
pràtigues y costums dels present Principat y
comtats, vista dita real pragmàtica y madurament conciderada, son del vot y parer següent:
Primerament, que dita real pragmàtica, en
quant disposa que lo balle general de Cathalunya haja de conèxer privativament de las causas
feudals, encontra ab la constitució del rey don
Pere 2 en la Cort de Barcelona, any 1283, capítol 56, que·s 3 del títol «De feus y pactats», la
qual disposa, que las causas feudals entre lo senyor rey y particulars se hajen de declarar per pares curiae, la qual constitució no·s troba que sia

a. requesta intercalada entre els folis 123v i 124r del trienni
1629-1632.
b. requesta intercalada entre els folis 123v i 124r del trienni
1629-1632. - a continuació ratllat No volens.

a. ab ... al(t)ras interlineat al marge esquerre.
b. vot de doctors intercalat entre els folis 130v i 131r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
c. a continuació ratllat falta la pàgina.

1ar

D.
2a r
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per ningun altre derogada y, axí se ha de estar a
ella. 2o. En quant dita real pragmàtica prohibeix
expressament que las causas patrimonials no·s
puguen tractar en la Real Audiència, ni evocarse per ningun pretextu, encontra ab la constitució de Afons 4, a la Cort de Barcelona, any
1432, capítol 1, que·s 2 sots títol «De evocació
de causes», la qual disposa, que las causas patrimonials se puguen tractar en la Real Audiència
y també encontra ab la constitució de la reyna
Germana, en las Corts de Monçó 1513, capítol
2, que·s constitució 12, títol «De vectigals»,
que dóna per constant que las causas patrimonials se poden tractar en la Real Audiència. 3o.
En quant dita real pragmàtica disposa no·s puguen evocar a la Real Audiència causas de contenció de jurisdicció sobre cosas feudals o del
Real Patrimoni, encara que·s negue la qualitat
feudal o patrimonial hi·s ferme de dret devant
// 1av // lo ordinari y encara que es tracte de forces y observança de reals privilegis, sinó que las
haja de decidir lo balle general y son consistori,
encontra la constitució del rey Alfons 2, en la
Cort de Monsó del any 1289, capítol 16, que·s
4 del títol «Si contra dret y utilitat pública», ab
la qual està disposat que alguna letra real per
algú impetrada y impetradora, que contenga alguna cosa contra privilegi general o special, ne
contra costumas generals o specials de algun
loch no sie rebuda. E com, a fins vuy, de temps
immemorial a esta part se sien sempre acostumades evocar a la Real Audiència semblants
causas per la suprema regalia del rey, nostre senyor, o son lochtinent general, que presideix en
ella, de aquí se segueix és contra dita constitució levar ditas evocacions y, axí mateix, també
encontra ab la constitució del rey don Fernando
2, en la primera Cort de Barcelona del any
1481, capítol 8, que·s constitució 18, títol «De
jurisdicció de tots jutges», a hont la constitució
en lo principi y en lo número 14, salva las regalias al rey, nostre senyor, si y segons en lo principat de Cathalunya són en ús y en observança.
Finalment, en quant dita pragmàtica, no sols
prohibeix que no·s puguen tractar y evocar en la
Real Audiència las causas feudals ni patrimonial
in futurum, però encara vol y ordena, que las
que estaven ja evocades y admesas a la Real Audiència se hajen de restituir a la Ballia General e
a son consistori, encontra ab las constitucions
del rey don Phelip, príncep y lochtinent de Carles, en la primera Cort de Monçó, any 1547, capítol 4 y 70, que són tercer y quint, títol «De
excepcions», en las quals està estatuït, que sempre y quant seran evocadas algunas causas a la
Real Audiència, no puguen ser tretas de aquella,
sinó és en la forma en ditas constitucions contenguda, que és oposant excepció per la part,
al·legant en ella los impediments, per los quals
semblants causas, no són evocables. Axí que,

volent dita real pragmàtica, que ditas causas, ja
evocades, sens precehir la solempnitat de ditas
// 2ar // constitucions, se traguen de la Real Audiència y se tracten en lo consistori de la Ballia
General, se contrafà a ditas constitucions, majorment que, en Cathalunya, comforme moltas
constitucions y en particular per lo usatge
«Alium namque», títol «De dret del fisch», lo
senyor rey ha de procehir, salva sa real clemència per directum. Y per quant los senyors deputats, per moltas constitucions del present Principat, estiguen obligats, per rahó de sos officis a
oposar-se a las contrafaccions de las ditas constitucions, per ço, aconsellen a dits senyors deputats que se oposen a las ditas contrafaccions per
los medis que solen en semblants occasions.
Bernardus Sala, assessor. Cancer, consulens. Doctor Gavas, consulens. Raphael Puig, consulens.
Osona, consulens. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Fontanella, consulens.
Llenes, consulens. Rull, consulens. Narcisus Mir,
consulens.

Pragmàticaa novab.
3ar

D. Consuatur in dietario. Pragmàtica nova.

4ar

Nos, don Phelippe, por la gracia de Dios rey de
Castilla, de Aragón, de León, de las Dos Sicilias,
de Hierusalem, de Portugal, de Hungría, de
Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galiçia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de
Córcega, de Múrcia, de Jaén, de los Algarbes, de
Algeçira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria y
de las Indias Orientales y Occidentales, de las islas y tierra firme del Mar Océano, archiduque de
Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Athenas y Neopatria, conde Abspurg, de
Flandes, de Tyrol, de Barcelona, de Rossellón y
Cerdaña, marqués de Oristán y conde de Gosseano. Aunque por diversas pragmáticas reales está
dada la forma que se ha de guardar en los nuestros principados de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña en el conocimiento y determinación de las causas feudales y de las demás
patrimoniales, declaración, liquidaçión, exequución y cobrança de nuestros derechos y rentas reales, particularmente por las que stablecieron y
promulgaron los sereníssimos reyes de gloriosa memoria, predecessores nuestros, el rey don Pedro, en
treze de julio del año mil trescientos y quarenta, y
en primero de março de mil treçientos setenta y
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a. pragmàtica reial intercalada entre els folis 130v i 131r del
trienni 1629-1632.
b. a continuació repetit pragmàtica nova.

nueve, y en siete de abril de mil treçientos ochenta
y quatro, y en quinze de Febrero de mil trecientos
ochenta y seys; el rey don Alonso, en primero de //
4av // julio y veynte de agosto de mil quatroçientos
y diez y siete, y en veynte y seys de enero de mil quatrocientos quarenta y quatro; el rey don Fernando, en veynte y ocho de junio de mil quatrocientos
y ochenta y dos, y tres de octubre de mil y quinientos; y el señor rey don Phelippe, nuesto padre, en
sinco de noviembre de mil seyscientos diez y siete y
otras; por las quales está dispuesto que el nuestro
bayle general y procurador de feudos reales de
Cathaluña y el lugartiniente general de la baylía
y el procurador real y general amortiçador en los
condados de Rossellón y Serdaña, en lo que al officio de cada uno dellos toca respectivamente, conoscana en primera instançia, active et passive,
assí a instancia de nuestros procuradores fiscales y
patrimoniales, como de qualesquiera personas
particulares, o de officio, o en otra qualquier manera, privativamente, de qualesquiera causas
feudales y de las patrimoniales, mayores y menores, de qualquiera cantidad o calidad que sean y
que en qualquiera manera pertenescan a nuestro
Real Patrimonio y, de la declaración, liquidación, execución y cobrança de nuestras rentas y
derechos reales y del artículo de contensión de jurisdicción de las dichas causas y de qualesquiera
otras, sus insidentes, emergentes, annexas y pertenecientes en qulquiera manera y que no puedan
ser evocadas ni sacadas de su poder en primera
instançia por nuestro lugarteniente general de
cançeller, regente la Canselleria, ni por nuestra
Real Audiencia y dotores d·ella, regente la Real
Governación ni por otros juezes ni officiales mayores o menores de qualquiera grado y condición
que sean, ni traýdos // 5ar // a nuestra Real Audiencia, con calidad o pretexto de viduidad, pobreza, menor edad o miserabilidad, o por dezir
que se trata de la fuerça, interpretación o declaración de privilegios reales, por otras calidades o
pretextos, ni en otra manera. Con todo esso, la experiençia ha mostrado que cada día se procuran
introduzir diversos abusos para defraudar lo dispuesto en las dichas pragnáticas y la jurisdicción
y poder de los dichos nuestros bayle general y su general lugarteniente y procurador real, evocando
las dichas causas o admitiendo su introduçión y
conociendo dellas y del artículo «De contençión de
jurisdiçión» y de otros artículos, con color de que
algunos particulares tienen y les perteneçe hypotheca o otros drechos contra algunos bienes de
nuestro Real Patrimonio, o que están en diversos
districtos, beguerías y territorios, o que no se deve
dividir la continencia de la causa, y con pretexto
de que se niega la calidad feudal o patrimonial y
que se declina su jurisdición y que se firma de drecho ante el ordinario y otros juezes y que desto rea. conoscan interlineat.
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sulta contensión sobre jurisdiçión y por otros colores, calidades y respectos, lo qual es contra las dichas pragmáticas, mente y serie de aquéllas y en
prejuizio y detrimento de nuestro Real Patrimonio, drechos y regalías y contra la institución, jurisdiçión y naturaleza de los dichos officios, que
desde su prinçipio se introduxeron para conocer
privativamente de las dichas causas y artículos y,
assí se ha entendido, observado y praticado siempre, hasta que se han pretendido introduçir los
dichos abuzos. Por tanto, haviendo preçedido maduro tratado y acuerdo en el nuestro Sacro Supremo Real Consejo de Aragón y haviendose thomado en él devida deliberaçión, por esta nuestra
pragmática // 5av // sançión, para siempre inviolablemente valedera, confirmando, loando y
aprobando las dichas pagmáticas sansiones arriba chalendadas, en quanto no sean contrarias a
ésta y en quanto sea conveniente o necessario, haziéndolas, stableciéndolas, renovándolas y promulgándolas de nuevo por haverse visto y le ýdo y
tener particular y explícita noticia de ellas y de
cada una dellas y de todo lo que en ellas y en cada
una dellas se contiene, de nuestra cierta sciencia,
proprio motu, deliberate et consulte, declaramos
que, por las dichas pragmáticas está dispuesto que
las dichas causas feudales y otras patrimoniales y
que, en qualquiera manera, pertenescan a nuestro Patrimonio Real y la declaración, liquidaçión, execución y cobrança de nuestros drechos y
rentas reales, no pueden ser evocadas ni tra ýdas a
la dicha nuestra Real Audiencia, ni introduçirse
en ella, ni conoçerse allí dellas, no sólo por las dichas calidades o pretextos de miserabilidad, pupilaridad, viduidad o pobreça, o por tratarse de la
fuerça, interpretaçión y declaración de privilegios reales, pero ni aún con color de que se trata de
hypotheca o otros drechos contra bienes de nuestro
Real Patrimonio y que los bienes y drechos sobre
que se litiga están en diversos districtos, territorios
y vegarías y que deverá acumularse a otros pleytos,
començados o por començar, ni por razón de prevensión, o lites pendençia, o porque no se divida la
continençia de la causa, ni con color o pretexto de
que se niega la calidad feudal o patrimonial y
que se firma de drecho ante el ordinario o otros
juezes y que se declina el fuero y que resulta desto
contençión de jurisdiçción, ni por qualquiera
otro color, pretexto, causa o calidad que dezirse o
pençarse pueda y que el conocimiento y determi// 6ar // nación de las dichas causas y artículos de
contensión y jurisdiçión y qualquier otros, inçidentes o emergentes en las dichas causas en primera instançia privativamente, active et passive,
toca y perteneçe a los dichos nuestro bayle general
y su general lugartiniente y procurador real respectivamente. Por lo qual stableçemos, ordenamos
y mandamos a nuestro lugarteniente general de
Cathaluña, cançeller y regente la Real Cançellería y a la nuestra Real Audiençia y dotores della,

[ 1630 ]

[ 1630 ]

regente la Real Governación y a qualesquiera
otros juezes y offiçiales nuestros, mayores o menores, del dicho nuestro principado de Cathaluña y
condados de Rossellón y Cerdaña, que no evoquen
ni puedan evocar las dichas causas, ni conoscan
ni puedan conocer dellas, ni sobre la causa principal, ni quanto al artículo de contençión de jurisdiçción, ni en otro alguno, inçidente o emergente
de las dichas causas, ni en manera alguna por alguno de los dichos colores, causas, calidades o pretextos, ni por qualquiera otro que dezirse o pensarse pueda, aunque no sean de las expressadas en
las dichas pragmáticas, ni en ésta y les abdicamos
y quitamos y declaramos estarles, antes de agora,
abdicado y quitado por las dichas pragmáticas reales qualesquiera jurisdición, poder o facultad
que, quanto a lo sobredicho, pretendan tener en
qualquiera manera, porque todo ello y el artículo
de contençción y jurisdiçción y qualesquiera otros
privativamente, active et passive, en primera instançia, perteneçe y compete y ha de perteneçer y
competer tansólamente a los dichos bayle general y
su lugartiniente y procurador real respectivamente // 6av // y declaramos ser írrito y ninguno y
revocamos, irritamos y anullamos qualesquiera
provisiones, evocaciones, mandatos, jusiones, inhibiciones, comissiones, que hasta aquí se huvieren
hecho, provehido, obtenido, o que de aquí adelante se hizieren, obtuvieren o proveyeren en qualquiera manera por qualquiera de los dichos pretextos, colores, calidades o causas, o qualquiera
otra y que, sin embargo de las dichas provisiones,
evocaciones, mandatos, inhibiciones y commissiones, puedan los dichos bayle general y su general
lugarteniente y procurador real y sus assessores y
sus commissarios respectivamente, proçeder y proçedan privative, libremente y sin pena alguna en
las dichas causas y artículos y qualquiera dellos en
primera instançia y ningún scrivano de mandamiento, peticionario, ni qualquier otro notario o
personas, no admitan, ni scrivan, ni aucthorizen,
ni firmen, ni puedan admitir, scrivir, aucthorizar ni firmar los libellos, peticiones, suplicaciones,
evocaciones, decretos, inhibiciones, commissiones,
ni autos algunos que fe dieren y offreçieren o presentaren, probeyeren o decretaren contra lo dispuesto en esta nuestra pragmática; en execución
de lo qual, mandamos a los illustres venerable,
noble, magníficos y amados consejeros y fieles
nuestros, lugarteniente y capitán general, cançeller, rigente la Cançelleria, Real Audiencia y
doctores della, regente la General Governación,
maestre racional, bayle general y procurador
real, regente la Real Thesoreria, abogados y procuradores fiscales y patrimoniales, vegueres, bayles, sotsvegueres, sotsbayles, scrivanos de mandamiento y petiçionarios y a qualesquier otros
notarios y scrivanos // 7ar // alguaziles, vergueros,
porteros y a qualesquiera otros ministros y officiales nuestros, maiores o menores, que son o por
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tiempo fueren en los dichos nuestros principado de
Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña y a
sus lugartenientes y subrogados, o que se subrogaren en su lugar y a qualesquiera otras personas de
qualquiera stado, grado, preheminençia o condición sean, que la presente nuestra pragmática
sançión y declaración y las demás arriba refferidas y todas y cada unas cosas en ellas contenidas,
specificadas, declaradas tengan, guarden y executen y observen, tener, guardar y observar hagan
y manden inviolablemente, según su serie y tenor,
y contra aquéllas no hagan ni vengan, ni permitan ser hecho ni atentado en manera alguna por
alguna causa, directa o indirecta, so pena de
nuestra yra, indignación y que, por el mismo hecho, sin que sea menester otra declaración incurra qualquiera que contraviniere en pena de sinco mil florines de oro de Aragón, aplicadores a
nuestros cofres reales, a arbitrio nuestro y de nuestros successores y otras penas hasta privación de los
officios que tuvieren inclusive. Y mandamos, asimismo, a nuestro lugarteniente general en los dichos nuestros principados de Cathaluña y condados de Rossellón y Serdaña y a los demás a quien
tocare, que si menester será, hagan y manden publicar esta nuestra pragmática en la forma acostumbrada, así en la nuestra ciudad de Barcelona, como en las demás ciudades, villas y lugares
acostumbrados y donde convenga // 7av // y publicar se suelen semejantes pragmáticas, de manera
que venga a noticia de todos los de dichos nuestros
Principado y condados y ninguno pueda alegar
ignorançia della. En testimonio de las quales cosas havemos mandado despachar las presentes con
nuestro sello real común en el dorso selladas. Dada en la nuestra villa de Madrid a onze días del
mes de julioa, año del nacimento de Nuestro Señor Jesuchristo mil seyscientos y treynta. Yo, el rey.
Vidit episcopus, praessidens. Vidit Nieto de Villegas, pro thessaurario generali. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Franciscus Leo,
regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Bartholomeus Navarro de Aroyta, regens.
Vidit Bayetola Cavanillas, regens. Vidit Joannes
Laurencius de Villanueva, pro conservatore generali.
Locus sigilli. Regesta in Curia L, folio CXCVIII.
Copia hujusmodi in histe quatuor papyri foleii,
aliena manu scriptu, sumptu et, ab hacta, fuit ab
illum originali in officio baju- // 8ar // lii generalis Cathaloniae reconditi per me Josephum
Cafont, regia auctoritate notarium publicum
Barcinone et alterum ex scribis majoribus officii
predicti, pro excellentissimo domino marchione
de los Velez, domino utili scribanie ipsius officii,
ut igitur eidem suprascripto et expresso, ab omnia. 11 iulii 1630 interlineat al marge esquerre.

Concòrdiaa entre la ciutat y
Deputació. Lo original de la qual
està en casa la siutat.

bus fides indubia adhibeatur ego, dictus Josephus
Cafont, notarius, et scriba memoratus hic meum
apposui signum. Recipia a magnifico Francisco
Dalmau, sindico Generali, sexdecim solidos. XVI
solidos.
2ar

A. Dietari.
Rebudab lo primer de nohembre 1630.
[A los reveren]do en Christo Padre y amado[s
nuestros los] diputados del General de [Cathaluña].
1a r

[El] rey.
Diputados. De Italia han venido tales nuevas que
me han obligado que passe luego allá el duque de
Feria, que me está sirviendo los cargos de virrey y
capitán general en essa provincia, en los quales he
resuelto que le suceda, para estas occasiones de los
socorros de Lombardía y govierno de lo de ahí, el
duque de Sogorbe y Cardona, de mi Consejo de
Estado, por la justa confiança y gran satisfación
que tengo de la calidad, partes y servicios que en
su persona concurren y, pues ha de representar la
mía, os encargo y mando que, demás de admitirle
y acudir al juramento, de la manera que se ha
acostumbrado hazer con los otros lugartenientes
generales que han sido hasta aquí, le respectéis y
obedezcáis en todo y por todo, comforme los poderes
que lleva y a lo que sóys obligados, procurando por
vuestra parte todo lo que convenga para la defensa, beneficio, quietud y seguridad desse Principado y condados y extirpación de tantos malhechores
como en ellos suele haver, que allende que esto ymportará mucho para que, en essa tierra, la justicia séa administrada y se viva con la paz y reposo
que es menester, será hazer de vuestra parte lo que
es tan proprio de vuestros officios y en ello recibiré
muy accepto y señalado servicio. Dada en Madrid
a dos de octubre MDCXXX. Yo, el rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit don Salvator Fontanet,
regens. Vidit don Balthasar Navarro de Arroyta,
regens. Vidit Villanueva. Vidit Bayetola Cavanillas, regens.

a. Recipi ... XVI solidos interlineat al marge esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 135v i 136r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Die martis, tercio mensis novembris, anno a Nativitate Domini, millesimo sexcentesimo trigesimo, Barcinonae. Com entre los molt il·lustres
senyors deputats del General de principat de
Cathalunya, ministres y officials de aquell, de
una, y los molt il·lustres y molt magnífichs senyors consellers, magnífich clavari de la present
ciutat e ministres y officials de aquella, de part
altra, sie estada moguda y sussitada questió,
controvèrcia y debat, de e per rahó de la exacció
dels drets que lo dit General y la dita ciutat, per
sos ministres y officials respectivament, reben y
acostuman y deuen rèbrer, en virtut de privilegis, capítols y actes de Cort, disposants en favor
del dit General e privilegis e ordinacions de la
dita ciutat, de les robes, joyes, mercaderies y altres coses que entran y ixen en la present ciutat
que, per privilegis, capítols y actes de Cort, en
favor del dit General disposants, privilegis y ordinacions de la dita ciutat, estan subjectes a la
solució y pagament de dits drets al dit General
y ciutat respectivament. E per averiguar, compòndrer y passiguar ditas qüestió, controvèrcia y debats, se sie interposat lo bras militar de
aquest Principat, zelant la quietut, pau y concòrdia entre los dits General y ciutat, y que los
drets de aquell y aquella respectivament, sien
degudament exigits, fent y enviant al concistori
dels dit(s) molt il·lustres senyors deputats y als
dits il·lustres y molt magnífichs senyors consellers diverses embaxades per cavallers y persones
principals, perquè·s servissen estas dissencions,
controvèrcias y debats se extinguessen y concordassen de tal manera que, ni al dit General, ni a
la dita ciutat, se perjudicàs en la exacció y cobransa dels dits drets, y que tinguessen a bé de
que dit bras militar se interposàs en concordar
ditas dissencions e discòrdias. E com dits molt
il·lustres senyors deputats y il·lustres y molt
magnífichs senyors consellers hajen estimat en
lo que és rahó // 2av // esta interposició del dit
bras militar, volents y effectuants la pau y quietut y que tot gènero de discòrdia, controvèrsia y
debat sie repel·lit, com és de rahó, per la evident
utilitat que de aquí resulta y ha de resultar al dit
General y ciutat, dits molt il·lustres senyors deputats, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General y dits senyors consellers, perquè ab més maduresa y ab major acordi
se proce ýs en aquest fet, ajen feta elecció de personas principals, pràtiques, expertes y de molta
integritat, cometent-los lo tracte de la present
a. concòrdia intercalada entre els folis 135v i 136r del trienni
1629-1632.
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concòrdia y los apuntaments, en rahó de aquella se són fets, com baix se dirà, les quals persones, anomenades y elegides per dits senyors
deputats e per dits senyors consellers, oÿdes
les pretencions de les dites parts, y tinguts diversos tractes y conferiments entre si y consultats aquells diverses vegades ab dits senyors deputats y també ab dits senyors consellers, e
consultats en açò los magnífichs advocats del dit
General y també de la dita ciutat e altres magnífichs doctors aplicats a les dites consultes, són
estats fets los apuntaments, pactes y convencions devall scrits. E, axí, dits senyors deputats,
ab intervenció de dits senyors oÿdors de comptes del dit General y los dits magnífichs consellers, en nom de la present ciutat y com a representants aquella, unànimes y comformes,
posant en execució la voluntat del dit bras militar e los apuntaments que, per dits senyors elets
són estats fets y consultats ab dits magnífichs
advocats y altres magnífichs doctors aplicats, e
rasolts no ser aquells contra capítols ni actes
de Cort, ans molt convenients per la bona exacció dels dits drets y per evitar tot gènero de
fraus, quiscú per son interès, del dit General e
de la dita ciuta<n>t, volents entre aquells y
aquella tenir-se y servar-se la conformitat y corespondència degudes, són vinguts a la concòrdia y avinensa, convencions y pactes següents:
Primerament és pactat y concordat entre les dites parts, que la concòrdia feta entre lo dit General, de una y la present ciutat, de part altra, en lo
any MDCXIIII, en quant aquella no sie contrària
a la present concòrdia y capítols de aquella devall scrits, sie ratificada y confirmada, com de
present la ratifiquen y confirman, // 3a)r // manant expressament als officials y ministres del dit
General y de la dita ciutat, que aquella y tot lo
contengut en ella, que lo que per los capítols devall scrits no serà derogat, mudat o alterat, observen, cumplen y exequuten y observar, cumplir y executar fassen, si y conforme en aquella
està contengut y disposat. Ítem és axí mateix
concordat, pactat y convingut per la bona evicció dels drets dels dits General y ciutat y per a
tòlrer tots fraus, que en aquell o aquella se porian fer, que axí com los vexells que arriban al
port y platja de la present ciutat y discricte de
aquella, donen lo manifest de las robes, mercaderies y altres coses subjectes a la solució de
drets al credencer del dit General, aprés lo donen al credenser que té la ciutat al dret nou.
Ítem és aximateix concordat, pactat y convingut
que la dita ciutat no tingue magatsem ni clau alguna al magatzem del General, sinó que totas las
robes y mercaderies y altres coses subjectes a pagar dret al General y ciutat entren en lo dit magatzem del dit General, comforme fins lo die
present se és acostumat y, que lo credencer ni altres officials alguns del dit General, pugan obrir
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lo dit magatzem, sinó és comforme disposició
dels capítols de Cort, ço és, dematí de vuyt a
onse y després dinar, de dues a sinch horas, los
dies de faena y los dies de festa, comforme disposició del capítol 33 del nou redrés del any
1599, en los casos que disposa lo dit capítol y
que, los senyors deputats, qui ara sóna y per
temps seran, ajen de punir y castigar los dits credencer y officials, que faran lo contrari, ab privació de una terça de son salari y, si acàs per alguna
ocorrència se offerirà aver-se de obrir dit magatzem en horas extraordinàrias de las demuntditas, que los officials sobredits del General agen
de fer avisar, per lo bastaix de aquell, lo credencer de la ciutat y cauquilla d’ella, a pena de pèrdrer una terça de son salari. Ítem és concordat,
pactat y convingut que, cada vespra, a les sinch
hores, lo credencer del General y lo credencer
de la ciutat comproven los partits de tot lo que
en aquell die serà estat manifestat, comunican-se
entre sí los llibres que an de aportar y que lo credencer de la ciutat, que assistirà en la casa del
General, aje de estar assentat alt en lo taulell que
allí te lo dit General y en // 3av // lo loch a hont
estave assentat don Hierònym de Peguera, receptor que és estat del dret de galeras. Ítem és
convingut, concordat y pactat que, sempre
que·s tenga notícia que, en la casa del General,
hi haje recullida alguna marcaderia que·s pretenga per lo clavari aver-se defraudat lo dret a la ciutat, per llevar tots debats entre dits officials, notificant-ho als senyors deputats per part del
clavari, manen dits senyors deputats que lo defenedor prenga dites mercaderies en presència del
dit clavari y lasb hi lliure, perquè ne fasse lo judici
convenient, pagant primer lo dret spectant al
General, per rahó de dita mercaderia, fen-ne de
cada cosa los actes necessaris, y lo mateix se observa quant, en qualsevol loch de la ciutat, que
estiguen a disposició dels senyors conceller o
clavari, conjuncta o divisament, se tindrà notícia
haver-s’i mercaderia que aurà fraudat lo dret al
dit General, en lo qual cas, los dits senyors consellers y clavari, a petició del dit defenedor, fassen lo dit clavari fasse consemblant aprehenció
de dita mercaderia, en presència del dit defenedor y aquella lliure al dit defenedor perquè, axí
mateix, ne fasse de aquella lo judici convenient,
pagant-se primer lo dret que, per dita mercaderia serà degut a la dita ciutat, perquè de aquesta
manera se fasse la exacció de dits drets ab autoritat, sens concórrer occassió de debats ni encontres entre los officials del dit General y ciutat,
declerant expressament, per major execució del
disposat en lo present capítol, que sempre y
quant se avisarà, per part del clavari y altres officials de la ciutat, que no lliuren a les parts la dita
a. són interlineat.
b. a continuació ratllat y.

mercaderia, fins que tingan orde dels senyors
deputats, ajen de parar y retenir-le los officials
del dit General, sens lliurar aquella, a pena de
una terça de son salari del official qui no observarà lo demuntdit, y lo mateix se haje de entèndrer y entenga, quant per part del defenedor o
altres officials de la ciutat, perquè d’esta manera
se serve tota igualtat, conformitat y correspondència entre dit General y ciutat y officials
de aquell y aquella respectivament. Ítem, que
los dits senyors deputats manen y ordenen als
officials del dit General, a càrrech dels quals està
lo cauquillar que, de esta hora en avant, no cauquillen en manera alguna, fora la casa // 4ar // del
dit General, sinó que generalment, tots los qui
necessitaran de cauquillar se auran en la casa del
dit General, en la qual, en presència de tots los
officials del General y ciutat, que allí, per dit effecte residiran, se miren, vejen y exactament regonegan las dites caxes, baüls y maletas ans de
cauquillar-se aquellas, exceptat per algun príncep, per la molta abundància de caxes que aporta y, en aquest cars, los oficials del dit General y
ciutat, ab la conformitat acostumada, vajen a
cauquillar, essent de esta manera lo major benefici dels drets, rellevant los passatjers de vectigals
y posat primer en dites caxes, baüls y maletas lo
sagell o cauquilla del General y no altrament, se
puga també posar lo sagell o cauquilla de la ciutat en dites caxes, bahuls y maletas, que per lo
dit General seran cauquillades. Ítem és pactat,
convingut y concordat entre ditas parts, que las
guardes del General no pugan anar a treballs alguns sens las cauquillas de la ciutat y, axí mateix,
las cauquillas de la ciutat, no pugan anar sens las
guardas del General, sots pena que lo official,
tant del General com de la ciutat, qui no serverà
lo disposat en lo present capítol, per cada vegada
que farà lo contrari, perda una terça de son salari, sens poder algun temps cobrar aquella. Ítem
és convingut, pactat y concordat entre dites
parts, que les mercaderies dites quintalades y las
demés que solen anar desa del portal a casa del
mercader sens entrar en lo General, perquè se
veu per experiència comètrer-se en assò molt
grans fraus, axí al General com a la ciutat, per
evitar aquells, se pesen y hajen de pesar dites
mercaderies per los officials, o del dit General, o
de la dita ciutat, reservant-se elecció per als senyors deputats si voldran pèndrer a son càrrech
de pesar aquellas en la casa del dit General, o en
altra part a hont aparegua millor convenir, assistint en lo dit pesar de dites mercaderies official
per part de la ciutat y, en cas que no aparega als
dits senyors deputats de pèndrer a son càrrech
de pesar aquelles en la casa del dit General o en
altra // 4av // part a hont aparega millor convenir,
assistint en lo dit pesar de dites mercaderies offi-

cial per part de la ciutat y, en cas que no aparega
als dits senyors deputats de pèndrer semblant
càrrech, tingue la ciutat obligació de fer-o ella,
assistint emperò sempre un official del dit General. Ítem és pactat, convingut y concordat, que
totes y sengles coses que últimament en dita
qüestió, discenció y controvèrcia són estades alterades de la concòrdia demuntdita, feta en dit
any 1614 y consuetut en exeqqució de aquella,
sien encontinent restituÿdes en son prístino estat y segons dita concòrdia disposa, ço és, que
totes les robes y mercaderias presas y posades
per lo clavari y altres officials de la ciutat en lo
magatzem, que volien dits officials tenir dita
ciutat, sien portades, ans de totes cosas de dit
lloch al magatzem de dit General, comforme
disposa la demunt dita concòrdia. Et ideo et cetera. Testes firmarunt illustrissimum dominorum
Hieronymi Fivaller, Pauli Francisci Nicolau,
Gasparis Gabriellis Carcer, Pauli Albaret et Gabrielis Benedicti Pedrol, conciliariorum anno currenti dictae et presentis civitatis Barcinonae, qui
firmarunt dicto die sunt honorabilis et discretus
Joannes Soler Ferran, notarius publicus Barcinona, Paulus Amell, passamanerius et Antonius Joannes Saldoni, corderius, cives Barcinonae. Testes
firmarunt admodum illustrissimum dominorum
fratris Benedicti Fontanella et Bernardi Berengari deputatorum, Michaelis Macip, Raymundi de
Caldes et Bas y Gil de Phederiesi, auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae, qui firmarunt die quarta praedictorum mensis et anni sunt
magnificus Franciscus Dalmau, civis honaratus,
Thomas Pasqual, mercator, et Stephanus Pobla,
scriptor Barcinonae habitatorum.

Molta il·lustres senyors. Differents vegades han
suplicat a vostres senyories, de paraula, lo advocat y procurador fiscals del General, que fossen
vostres senyories servits provehir la assessoria del
General, que vaca per provisió a la Real Audiència del magnífich micer Phelip Vinyes, qui ho
ere del General, y fins vuy, no han pogut obtenir-ho, de que se segueix que patexen molts negocis del General en gran prejudici de aquell,
com sie cert que moltes causes estan parades y,
de altra part, que sempre despedirien més negoci dos que hu y, en effecte, segons forma y disposició de capítols de Cort, en lo General han de
haver-hi dos assessors y no hu sol. Per ço y altrament, dit procurador fiscal, de consell del magnífich advocat fiscal del General, baix firmat,
supplica y insta ab lo respecte que·s deu, se servescan provehir dita assessoria, segons forma de
dits capítols de Cort en persona hàbil y que tinga
a. suplicació intercalada entre els folis 136v i 137r del trienni
1629-1632.
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presentis civitatis, sub sacramento et homagio inferis, quod vigorea cartelli ab scribania majori
emanati, per totam diem martis proximam, quae
computabitur duodecimo presentis et currentis
mensis novembris, non guidatus nec assecuratus,
representabo me intus carcere illustrissimum dominorum deputatorum presenti civitatis, sub poena quinquaginta libras. Et vi de predicti et ligenti
causum sit, dono in fidejussores honorabilis Remun Duran, negociatorem et Petrum Deix, figulum cerie bene presentes, et cetera. // Ad sciet, et cetera. [...] acceptatio largis et proprii, et cetera.
Obligamus omnes personas et bona omniab et cuycumque nostrumc insolidum, mobilia, etcetera,
eamque pro debitis fiscalibus, regalibus et nihilominus ego, dictus Michael Figueres, predicto
sacramentum et homagium, ore et manibus, commendavi in anima nuce patre dicti. Acta, et cetera. A sciem Jacobus Castelli, portarius regius et Joanes Borrull, studens grammaticae, bene ha liges.

las qualitats per dits capítols requerida y que, per
son descàrrech, manen tocar-li la oblata a la present supplicació, perquè in cunctum aparega
que ha fet las diligèncias degudes y no se li puga
fer càrrega de dits danys que, de no provehir-se
assessor, patex lo General. Lo offici, etcètera.
Altissimus, et cetera. Michael Joannes Magarola,
fisci Generalis advocatus.
Ab V novembris MDCXXX in consistorio admodum illustrissimum dominorum deputatorum et
auditorum computorum Generalis Cathaloniae,
domino auditori militari absente a dicto consistorio et domo Deputacionis, et dicti domini deputati ecclesiasticis et militaris et auditor ecclesiasticus
respondentes dixerunt: Que ells, a sincha de octubre pròxim passat, segons Déu y llurs // consièncias hanb feta nominació de persona hàbil y
sufficient y que té las qualitats que disposan los
capítols y actes de Cort, mirant en tot y per tot la
utilitat y conveniència del General y que estan y
perseveren en la dita nominació, reservant-se
com se reservan, lo temps de dret per fer ulterior
resposta. Et dictus deputatus regalis respondens
dixit: Que se aturava lo temps de dret per a
respòndrer. Et dictus auditor regalis dixit: Que
ell, en lo mateix die sinchc de octubre pròxim
passat, ha fet també nominació per assessor del
General de persona hàbil y sufficient y tenint las
qualitats que disposan els capítols y actes de
Cort y que està y persevera en la dita nominació,
reservant-se axí matex lod temps de dret per a fer
altre respostae en cars convingue. Et omnes de
consistorio praedicti mandaruntf ad instanciam
dicti fisci Generalis procuratoris, praedicta continuari in dietario presentis domus Deputacionis
per me scribam majorem Generalis predicti. Thio,
scriva major Generalis Cathaloniae.

Privilegid de ciutadà honrat de
Barcelona [ex]pedit en favor de
mossèn Antoni Thió, [n]otari,
ciutadà honrat de dita ciutat, per la
sacra cathòlica y real magestat de
rey, nostre senyor.
1ar

A.
Dieg octavo mensis novembris, anno a Nativitate
Domini MDCXXX, Barchinone.
Ego, Michael Esquere, negociator, civis Barchinonae, gratis etcetera, convenio et bona fide promitto
vobis magnifico Michaeli Rodo, burgensi villae
Perpinianih, alteri ex alguazirii extraordinarii
a. sinch de octubre interlineat, damunt de XX de setembre
ratllat.
b. a continuació ratllat vian.
c. sinch de octubre interlineat, damunt de XX de setembre
ratllat.
d. lo interlineat.
e. a continuació ratllat tempt.
f. mandarunt interlineat.
g. acte de manlleuta intercalada entre els folis 139v i 140r del
trienni 1629-1632.
h. a continuació ratllat alguazirio.
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Hoc est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum, a quodam publico et auctentico regio
privilegio in pergameno exarato, manu sacra catholica et regia majestatis domini nostri regis firmato regioque sigillo rubenti cera in quandam
capsulam enneam quibusdam funiculis ciriceis,
rubei croceique colorum, in dicti regii privilegii
calie impendentis impresso et signo de registrata
aliisque signis, firmis et signaturis ac solempnitatibus more Regiae Cancellariae regnorum coronae Aragonum munito, non viciato, non cancellato nec in aligqua illius parte suspecto, sed omni
prorsus vicio et suspicione carenti, cuius tenor sequitur sub his verbis: Nos, Philippus, Dei gracia
rex Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque
Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae,
Dalmaciae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galleciae, Majoricarum Hispalis,
Sardiniae, Cordubae, Corçicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum
Canariae, necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae Maris
a. vigore ... emanati interlineat al marge esquerre.
b. omnia interlineat, damunt de iux ratllat.
c. nostrum interlineat, damunt de me ratllat.
d. privilegi intercalat entre els folis 140v i 141r del trienni
1629-1632.

Occeani, archiducis Austriae, dux Burgundiae,
Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Habspurgii, Flandriae, Tirolis,
Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchio
Oristani et comes Goceani. Nulla in re, magis liberalitas et magnitudo regum potest emitere
quam, cum bonos et benemeritos viros, praemiis
afficiunt et dignitate amplificant, eos praesertim, quos fidelitas et virtus honorifica que vita
commendat, sic enim fit, ut et hi majorem in dies
et fideliorem operam suis regibus prestent, spe praemii nimium incitati et alii rursum expectacione
ejusdem mutentur ad eandem impigre prestandam sane, retroactis temporibus per serenissimum
regem Ferdinandum, praedecessorem nostrum recolendae memoriae, fuit concessum privilegium
quibusdam civibus Barcinonae, quod ipsi eorumque filii et descendentes ex eis per lineam masculinam nati et nascituri, gaudeant de caetero omnibus et singulis franquitatibus, libertatibus,
praeheminentiis, favoribus et praerogativis, quibus milites et aliae personae estamenti militaris
gaudent et utuntur, prout in dicto privilegio,
dato Montissone, die // 1av // trigesimo mensis augusti, anni millesimi quingentesimi decimi, lacius continentur. Nunc vero, ad plenum informati, quod tu dilecte noster Antoni Tio, a nostro
principatu Cathaloniae oriunde, ex honorata
prosapia originem, trahis sufficientique bonorum
copia affluis et vitam honorificam inter viros, virtute praedictos semper duxisti et ducis merito his
attentis, necnon serviciis per majores tuos et per te
prestitis, ut que promptiores ab inde tu et tui ad
majora in dies prestanda efficiamini, inducti sumus te descendentesque tuos honore et favore infrascriptis fore decorandos, tenore igitur presentis,
de nostra certa sciencia regiaque auctoritate deliberate et consulto, ac ex gracia speciali concedimus tibi, dicto Antonio Tio, tuusque filiis et
descendentibus, per lineam masculinam, natis et
nascituris, quod deinceps gaudeatis utamini et
fruamini omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, libertatibus, franquesiis, praheminenciis, favoribus et praerrogativis per dictum catholicum regem, anno millesimo quingentesimo
decimo, civibus in dicto privilegio nominatis et eorum posteritate concessis, quibus tu cum tota posteriate tua per lineam masculinam ex te descendente, gaudere possitis ac, si in praechalendato
privilegio essetis nominati et quibus personae militares Cathaloniae gaudere possunt et inter alios
milites nostros et personas militares in omnibus et
per omnia connumerari et connumerentur. Intellecto tamen et declarato quod si in futurum aliqua privilegia et graciae concederentur civibus
honoratus Barcinonae et seu estamento militari,
seu personis illius, ipso facto, sine aliqua provisione seu expressione concessae sint et intelligantur
tibi filiisque tuis ac descendentibus per lineam
masculinam, tam natus quam nascituris, qui
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omnes et singuli in omnibus et per omnia pro veris
personis estamenti militaris habeamini et habeantur, non quidem, per inde, sed pariformiter ac
si tu et quilibet ex eis essetis per nos militari cingulo insigniti et gaudeatis et gaudere possitis omnibus illis quibus veri milites et aliae personae estamenti militaris et seu cives honorati Barcinonae
gaudent, utuntur et fruuntur utique et gaudere
possunt in futurum utenturque et gaudebunt et
fruentur, eciam si essent nove graciae et concessiones per nos et successores nostros, seu alias personas
ad quas pertineat concedendae. Volumus tamen
et declaramus quod ad convocacionem Curiarum
seu Parlamentorum faciendarum seu faciendorum, non vocemini neque intretis dictas Curias
aut Parlamenta, // 2ar // nec in illis vocem habeatis, ex vi hujusmodi privilegii et quod in domo nostra Deputacionis Cathaloniae principatus insaculemini ut cives et non ut milites et eciam, quod
in congregacione facienda per alios cives honoratos dictae civitatis Barcinonae, prima die mensis
maii ab antiquo consueta, non possis, nec tui possunt, intervenire absque eorum licencia et permissu, in caeteris, autem omnibus et singulis, volumus te, dictum Antonium Tio filiosque tuos, tam
natos quam nascituros, et descendentes praedictos
per lineam masculinam et quemlibet ex eis, pro
veris militibus et personis estamenti militaris censeri et sine ullo discrimine haberi et reputari. Coeterum non ignari quod impetrantes generositatis
privilegia locum sibi non vindicant, in hoc casu,
quinimo eciam si tu filiique tui et descendentes,
ut est dictum, ad miliciam unquam assumamini, nec assumantur nichilominus praedictis
privilegiis, praerrogativis et graciis, militibus et
hominibus estamenti militaris concessis et concedendis, uti, frui et gaudere possitis et possint et
inter milites et personas estamenti militaris connumerari, ut praehabetur. Volentes et expresse decernentes quod hujusmodi nostrum privilegium,
cum omnibus et singulis in eo contentis, firmum
et estabile et reale sit nullumque, in juditio aut
extra, sentiat dubietatis objectum, deffectus incommodum au noxae cujuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat. Serenissimo propterea Balthasari Carolo,
principi Asturiarum et Gerundae ducique Calabriae et Montisalbi, filio primogenito nostro karissimo ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris, Deo propicio,
immediato heredi et legittimo successori intentum
apperientes nostrum sub paternae benediccionis
obtentu, dicimus eumque rogamus illustre vero
venerabilis nobilibus magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris locumententi et capitaneo generali in principatu nostro Cathaloniae et
comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, cancellario
regenti Cancellariam et doctoribus nostra Regiae
Audienciae gerentibusque vices nostri generalis
gubernatoris, magistro racionali, bajulo genera-

[ 1630 ]

[ 1630 ]

li, regenti Regiam Thezaurariam, advocatis et
procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, vicariis, bajulis, alguaziriis quoque vergariis et
portariis, et signanter consiliariis caeterisque civibus honoratis praedicte civitatis Barcinonae
aliisque demum universis et singulis officialibus
et subditis nostris, // 2av // majoribus et minoribus, in eodem Principatu et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae constitutis et constituendis
eorumdemque officialium, locatenentibus, seu officia ipsa regentibus et subrogatis quovismodo, ad
incursum nostra regia indignacionis et irae poenaeque florenorum auri Aragonum mille, nostris
regiis inferendorum aerariis, dicimus praecipimus et jubemus, quatenus et dictum Antonium
Tio, pro cive honorato dictae nostrae civitatis
Barcinonae habeant, teneant, reputent honorificent atque tractent in omnibus et per omnia
privilegiumque nostrum hujusmodi et omnia et
singula in eo contenta tibi filiisque tuis et descendentibus, tam natis quam nascituris, per rectam
lineam masculinam, teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant,
per quos deceat modo et forma supradictis et non
contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permitant, racione aliqua sive
causa, si dictus serenissimus princeps nobis morem
gerere caeteri vero officiales et subditi nostri praedicti, graciam nostram charam habent ac praeter
irae et indignacionis nostrae incursum poenam
praeppositam cupiunt evitare. Volumus autem et
expresse jubemus, quod antequam hoc privilegio
utaris, illud in officio secretarii nostri regestri
Graciarum presentare tenearis, ut ibidem praemissorum racio summatur, de quibus, per annotacionem dicti secretarii in eodem factam constet,
quod si praedicta intra quadrimenstre a die data
presentis non adimpleveris, personae seu personis,
ad quam seu quas, praedictorum exequutio spectet dicimus et praecepimus, quatenus hujusmodi
graciam non admittant, quia eam nullius roboris et valores esse declaramus. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro regio communi sigillo impendenti munitama. Datum in
oppido nostro Madriti, die sexta mensis junii,
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo
trigesimo, regnorum nostrorum decimo. Yo el rey.
Vidit episcopus, presidens. Vidit Nieto de Villegas
pro thezaurario generali. Vidit don Franciscus
de Castellvi, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Vidit don Franciscus de Urio, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit don Balthezar Navarro de Aroyta, regens. Vidit Bayetola
Cavanillas, regens. Vidit Joannes Laurencius de
Villanueva, pro conservatore generali. Dominus
rex mandavit mihi Joanni de Villanueva. Visa
// 3ar // per episcopum, praesidem, Nieto pro gea. munetam al manuscrit.
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nerali thezaurario, Fontanet, Castellvi, Navarro, Leon, Urio et Cavanillas, regentes Cancellariam et me pro conservatore generali.
In Diversorum V, folio XXVII. Tomé la raçón en
8 de junio de 1630, don Juan de Castillo. Privilegio de ciudadano honrado de la ciudad de Barcelona en favor de Antonio Tió, del principado de
Cathaluña. Consultado. Pro jure sigilli, solutum
biscentum solidos. Petrus Navarro, locumtentens
protonotarii. Signum Josephus Vendrell, auctoritate regia notarii publici Barchinonae, testis. Signum Anthonii Masclans, auctoritate regia notarii publici Barchinonae, testis. Signum meum
Antonii Joannis Fita, auctoritate regia notarii
publicii Barchinonae, qui hujusmodi exemplum,
a suo exemplari predicto fideli sumptum et cum
eodem ad verbum comprobatum testificatumque,
ut supra patet in his praev(i)dentibus tribus papyri foliis presenti recepio, manu aliena scriptum,
clausi rogatus die XV novembris, anno MDCXXX.

Alsa 29 de octubre 163(0) los magnífichs doctors del Real Consell firmats en lo present vot
aportaren aquell a ses senyories en consistori e
ses senyories manaren que nob fos continuat en
dietari per ara, sinó guardat y posat en plica fins a
tant que altra cosa per ses senyories fos ordenada
y manada, lo qual vot és acerca de la causa aporte
lo senyor Francesch Cànoves, oÿdor militar,
contra lo procurador fiscal del General. G. Dietari. Vot dels magnífichs doctors del Real Consell donat per ces senyories al scrivà major per a
continuar-lo en dietari als 29 de nohembre 1630.
En lo fet consultat, per los senyors deputats y
oÿdors de Cathalunya, si la causa pendent en
son consistori entre lo senyor Francesch Cànoves, oÿdor militar, de una part, y lo procurador
fiscal del General, de part altra, se pot proseguir,
continuar y diffinir, essent dit Cànoves oÿdor.
Los doctors devall scrits, vist lo proçés de dita
causa, y oÿdes las causas y rahons que, per part
del advocat fiscal del General, los són estades
proposades, oÿdes també les que, per part de dit
oÿdor militar són estades al·legades per son advocat. Attès que dit oÿdor militar no pot ni deu
entrevenir, ni votar en dita causa y, sens ell, resta
consistori y la decisió y diffinició de la causa dependeix del vot y parer dels magnífichs assessors
del General; són de vot y parer, que dita causa se
pot prosseguir, continuar y diffinir, no obstant
dit Cànoves sia oÿdor militar, com no y entrevingue ni vote, com és dit; però, attesa la qualia. vot de doctors intercalat entre els folis 146v i 147r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. no interlineat, damunt de los ratllat.

tat de la causa, lo interès d’ella tan gran, que dit
Cànoves demana sian liquidades en son crèdit y
dèbit del General vint-y-sis mília lliures o més y
ser lo article de dita liquidació molt entri(n)cat y
difficultós y per altres // causes y rahons que·s
poden conciderar; són de vot y parer, que dits
senyors deputats y oÿdors, per a la decissió de
dita liquidació fahedora, apliquena als dits magnífichs assessors los doctors del Real Consell que
a ses senyories aparexerà nomenar, los quals tinguen tantsolament vot consultiu. Lo reverent
don Miquel Sala. Lo doctor Montserrat Ramon.
Lo doctor Miquel Carreres. Lo doctor Hieroni
Astor. Lo doctor Lu ýs Besturs.

Deb Gismundi Boffill. Privilegi de
ciutedà honrrat de Barcelona.
1a r

A.
Hoc est exemplum, bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam publico et auctentico regio
privilegio in pargameneo exarato, manu sacra
catholica et regia magestati domini nostri regis,
firmato, regio sigillo rubenti serae, intus quadam
capsam aeneae quibusdam funiculis ciriceis rubri
corociique coloris, in dicti regii privilegii calce impendens impresso et signo de registrata aliisque signis, firmis et siganturis ac solempnitatibus more
Regiae Cancellariae regnorum Coronae Aragonis munito, non viciato, non cancellato nec in aliqua illius parte suspecto, sed omni prorsus vicio et
suspicione carenti, cuius tenor sequitur sub his verbis: Nos, Philippus, Dei gracia rex Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Ciciliae, Iherusalem,
Portugalliae, Hungariae, Dalmaciae, Croaciae,
Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galliciae, Maioricarum Hispalis, Sardiniae, Corduvae, Corci[cae], Murciae, Giennis, Algarbii,
Algesirae, Gibraltaris, Insularum Canariae,
necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae Maris Occeani,
archidux Austriae, Burgundiae, Bravantiae,
Modiolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae, Tirulis, Barcinonae, Rosilionis et Ceritaniae, marchio Oristani et comes
Goceani. Nulla in re, magis liber(al)itas et magnitudo regis potest emitere quam, cum bonos et
meritos viros premiis efficiunt et dignitate amplificant, eos presertim quos fidelites et virtus honorifica que vita commendat, sich enim fiat, ut et <y>
majorem in dies et fideliorem operam suis regibus
a. a continuació una paraula ratllada.
b. privilegi intercalat entre els folis 147v i 148r del trienni
1629-1632 - anotació escrita al dors.
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prestant, spe premii nimium incitati, et aliis rursum expectacione, eisdem incitent ad eandem impigre prestandam sane, retroactis temporibus per
serenissimum regem Ferdinandum, predecessorem nostrum recolende memorie, fuit concessum
privilegium quibusdam civibus Barcinone, quod
ipsi eorumque filii et descendentes ex eis per lineam masculinam, nati et nascituri, gaudeant de
cetero omnibus et singulis franqui<li>tatibus, //
1av // libertatibus, preheminensiis, favoribus et
praerogativis, quibus milites et alii persone estamenti militariis gaudent et utuntur, prout in
dicto privilegio, dato Montissoni, die trigesima
mensis augusti, anni millesimi quingentesimi decimi, lacius continentur. Nunc vero, ad plenum
informati, quod tu dilectea noster Segismunde Boffill, civitatis Barchinone, nostre principatus Cathaloniae oriunde, ex honorata prosapia originem,
trahis sufficientique bonorum copia affluis et vitam honorificam inter viros, virtute predictos semper duxisti et ducis merito. His attentis, necnon
serviciis per majores tuos et per te prestitis, ut que
promptiores ab inde tu et tui ad majora in dies
prestanda efficiaemini, inducti sumus te descendentesque tuos, honore et favore infrascriptis fore
decorandos, thenore igitur presentis, de nostra certa sciencia regiaque auctoritate deliberate et consulto, ac ex gracia speciali concedimus tibi, dicto
Segismundo Boffill, tuisque fil<e>iis et descendentibus per lineam masculinam, natis et nascituris,
quod deinceps gaudeatis utamini et fruamini omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus et libertatibus, franquesiis, preheminenciis, favoribus
et prerrogativis, per dictum catholicum regem,
anno millesimo quingentesimo descimo, civibus in
dicto privilegio nominatis et eorum posteritate
concessis, quibus tu cum tota posteriate tua per lineam masculinam ex te descendente, gaudere possitis ach si in prechalendato privilegio essetis nominati et, quibus persone militares Cathalonie gaudere possunt et inter alios milites nostros et personas militares in omnibus et per omnia connumerari et connumerentur. Intellecto tamen et declarato, quod si in futurum aliqua privilegia et gracie concederentur civibus honoratus Barcinone et
seu estamento militari, seu personis illius, ipso facto, sine aliqua provisione seu expressione concessa
sint et intelligatur tibi filiisque tuis ac descendentibus per lineam masculinam, tam natus quam
nascituris, qui omnes et singuli in omnibus et per
omnia pro veris // 2ar // personis estamenti militaris habeamini et habeantur, non quidem, per inde,
sed pariformiter, ach si tu et quilibet ex eis essetis
per nos scingulo militari insigniti et gaudeatis et
gaudere possitis omnibus illis, quibus veri milites
et alie persone estamenti militaris et seu cives honorati Barcinone gaudent, utuntur et fruunturb
a. directe al manuscrit.
b. fluuntur al manuscrit.

[ 1630 ]

[ 1630 ]

utique et gaudere possunt in futurum utenturque
et gaudebunt et fruentur, eciam si essent nove gracie et concessiones, per nos et successores nostrosa, seu
alias personas ad quas pertineat et spectet concedende. Volumus tamen et declaramus, quod ad
convocacionem Curiarum seu Parlamentorum
faciendarum seu faciendorum, non vocemini neque intretis dictas Curias aut Parlamenta neque
in illis vocem habeatis ex vi hujusmodi privilegii
et, quod in domo nostra Deputationis Cathalonie
principatus insaculemini ut cives et non ut milites, et eciam, quod in congregacione facienda per
alios cives honoratos dicte civitatis Barcinone, prima die mensis maii ab anticho consueta, non possis, nec tui possunt, intervenire absque eorum licencia et permissu, in ceteris autem omnibus et
singulis, volumus te, dictum Sagismundum Boffill filiosque tuos, tam natos quam nascituros, et
descendentes predictos per lineam masculinam et
quemlibet ex eis, pro veris militibus et personis estamenti militaris censeri et sine ullo discrimine
haberi et reputari. Ceterum non ignari, quod impetrantes generositatis privilegia intra annum
miliciam assumere tenentur, declaramus expressa
quod tu filiique tui et decendentes predicte, milicie intra annum aut postea ullo unquam tempore
asumere teneamini aut teneantur, non solo per
statutum est impetrantibus dicte generositatis
privilegia locum sibi non vindicant, in hoc casu,
quinimo eciam si tu filiique tui et decendentes, ut
est dictum, ad miliciam nunquam assumaminib,
nech assumantur nichilominus predictis previlegiis, porrogativis et graciis, militibus et hominibus
estamenti // 2av // militaris connumerari, ut prehabetur. Volentes et expresse discernentes, quod
hujusmodi nostrum privilegium, cum omnibus et
singulis in eo contentis, firmum et stabile et
re<l>ale sit nullumque in juditio aut extra centiat dubietatis objectum, deffectus, incommodum
aut noxe cujuslibet alterius detrimentum, sed in
suo semper robore et firmitate precistat. Serenissimo propterea Baltazeris Carolo, principi Asturiarum et Gerunde, duci Calabriae et Montisalbi, filio primogenito nostro charissimo, ac post felices et
longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis
nostris, Deo propicio, immediato heredi ac legittimo successori intentum, aparientes nostrum, sub
paterne benedictionis obtentu, dicimus eumque
rogamus illustre vero venerabilis nobilibus magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris
locumententi et capitaneo generali nostro in dictis
principatu et comitatibus Rossillionis et Ceritanie, cancellario, regenti Cancellariam et doctoribus nostra Regiae Audienciae, gerentibus vices
nostris, generalis gubernatoris, magistro racionali, bajulo generali, regenti Regiam Thezaurariam, advocatis et procuratoribus fiscalibus et
a. a continuació ratllat personas.
b. a continuació ratllat ni.

patrimonialibus, vicariis, bajulis, subvicariis,
subbajulis, alguesiriis, virgariis et portariis et, signanter cancillariis ceterisque, civibus honoratis
predicte civitatis Barcinone aliisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris,
majoribus et minoribus, in eodem Principatu et
comitatibus Rossilionis et Ceritanie constitutis et
constituendis dictorumque officialium locatenentibus seu officia ipsa regentibus et subrogatis,
presentibus et futuris, ad incursum nostre regie
indignationis et ire peneque florenorum auri
Aragonum mille, nostris regiis inferendorum erariis, dicimus precipimus et jubimus quod te, dictum Sagismundum Boffill, pro cive honorato dicte
nostre civitatis Barcinone habeant, teneant, reputent honorificent atque tractent in omnibus et per
omnia et singula in eo // 3ar // contenta, tibique et
filiis tuis descendentibus, tam natis quam nascituris, per rectam lineam masculinam teneant
firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant, per quos descet modo et forma supradictis et non contrafacient vel venient, aut aliquem contrafacere vel venire permittant, racione
aliqua sive causa, si dictus serenissimus princeps
nobis morem gerere, ceteri vero officiales et subditi
nostri predicti, graciam nostram caram habent,
ac preter ire et indignacionis nostre incursum penam preappositam cupiunt evitare. Volumus autem et expresse jubemus, quod antequam hujusmodi privilegio utaris, illud in officio secretarii
nostri registri Graciarum presentare tenearis, ut
ibidem premissorum racio sumatur, de quibus,
per annotacionem dicti sacretarii in eadem factam constet, quod si predicta intra quadrimestre a
die date presenti non adimpleveris, persone seu
personis, ad quam seu ad quas, predictorum exequucio expectet dicimus et precipimus, quatenus
hujusmodi graciam non admittant, quia eam
nulitorum roboris et valores esse declaramus. In
cuius rei testimonium presentem fieri jussimus
nostro regio comuni sigillo impendenti munitam.
Datum in monesterio Sancti Laurencii, die trigesimo mensis octobris, anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo trigesimo regnorumque
nostrum desimo. Yo el rey.
Vidit episcopus, presidens. Vidit Nieto de Villegas
pro thesaurario generali. Vidit don Franciscus de
Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit don
Salvator Fontanet, regens. Vidit don Balthesar
Navarro de Aroyta, regens. Vidit Bayetula Cavanillas, regens. Vidit Joannes Laurencius de Villanueva, pro conçervatori generali. Dominus rex
mandavit mihi Joanni Laurencio de Villanueva.
Visa per episcopum, presidem, Nieto pro generali
thezaurario, Fontanet, Navarro, Vico, C(a)vanillas, Magarola, regentes Cancallariam et me
pro concervatore // 3av // generali.
In Diversorum V, folio XXXXVIII. Tomé la raçón en
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VII de novembre 1630, don Joan de Castillo. Privilegio de ciudadano honrado de la ciudad de
Barcelona, en persona de Segismundo Boffill, del
principado de Cathalunya. Consultado. Pro jure
sigilli solutum ducentos solidos. Petrus Navarro,
locumtentens protonotarii. Signum Raphaelis
Riera, regia auctoritate notarii publici Barcinone, testis. Signum meum Petri Pa[u]li Vives,
apostolica et regia auctoritatibus notarii publici
Barcinone, testis. Signum Josephi Cafont, regia
auctoritate notarii publicii Barcinone, qui hujusmodi exemplum, a dicto suo originali, fideliter extractu et, cum eodem, veridice comprobatum testificamus, ut supra patet, insersu tubum papyri
foleis preteri computato scribere fecit et clausit die
X decembris MDCXXX.

Sentènciesa de visita aportades en
consistori per lob procurador fiscal
y scrivà major de aquella als 24 de
mars de 1631.
1a r

A. Memorial e summari de totas las sentèncias
fetas per los senyors visitadors de la visita del
General de Cathalunya, comensada en lo any
MDCXXVIIIIo, per donar als senyor deputats y oÿdors per a què se servescan manar exequutar ditas sentèncias, segons la sèrie y tenor de aquellas
y decret de exequució de ditas sentèncias.

Memorial o sumari de totas las
sentèncias fetas per los senyors
visitadors de la visita general de
Cathalunya, comensada en lo any
MDCXXVIIII, per donar als senyor
deputats y oÿdors per a què se
servescan manar executar ditas
sentèncias, segons la sèrie y thenor
de aquellas y decret de execució de
ditas sentèncias.
2a r

Primo, en la querela de número 1, contra Agustí de Llana, racional, feta a instància del procurador fiscal de la visita, per no haver volgut
executar, en lo que tocava a son offici, moltas
sentèncias proferidas en la visita passada, dexant
de continuar en lo llibre de Vàluas, com a debia. memorial intercalat entre els folis 170v i 171r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat ad.
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toras, moltas perçonas, per las quantitats en ditas sentèncias contengudas, és estat absolt lo dit
Agustí de Llana, condemnant aquell a que, dins
deu dies aprés de la intima de la dita sentència,
haja continuat debitoras las perçonas condemnadas, a pena de privació de son offici ipso jure
et facto incorredora, declarant que la dita sentència ha de ser notifficada al(s) molt il·lustres
deputats y oÿdors, per a què entenguen si dit racional ha obeït y, havent-ho, fasen ab tot effecte
executar las perçonas que, en execució d’esta
sentència, seran scritas debitoras.
En la de número 2, contra dits deputats y oÿdors, per no haver fet lluÿció dels censals que·s
paguen per occassió del dret de galeras, se ha declarat haver contrafet al que // 2av // està disposat en lo capítol 63 de las Corts 1599, a hont se
disposa que, en qualsevol cas que·s dexasen
de mantenir las galeres, que fosen los drets per
lo sustento de ditas galeras imposats ipso facto
extincts disposant que, de tot lo que sobraria
dels drets, fosen lluÿts los censals que havian de
menllevar-se per la fàbrica de ditas galeras. Però
que, per las causas en dita sentència contengudas, restan excusats de dol y culpa y, axí, deuhen
ser absolts, declarat emperò, que dits senyors
deputats y oÿdors han de ser exortats que observen la disposició del dit capítol, quitant primerament y de present tots los censals que podran
ser lluÿts de tot lo diner de compte de galeras,
així procehits de la cobrança de la seguretat com
dels drets de galeras y que, no bastant a la íntegra lluÿció, que las pecúnias que se aniran exhigint de dits drets sien convertidas en la lluÿció de
dits censals fins al compliment de dita lluÿció
y que, feta aquella, puga continuar-se la exacció
del dit dret fins a que sie satisfet lo dret ordinari del General de lo que consta haver pagat per
las pensions de dits censals, ab que encontinent
et ipso facto reste suspesa la exacció dels dits
drets, fins que sien armadas per la Generalitat
galeras.
En la de número 12, contra deputats y oÿdors y
Francesch de Vallgornera, regent los comptes,
per haver desliberat pagar al dit Vallgornera certas quantitats, són estats absolts dits deputats y
oÿdors, condempnats emperò en haver de pagar
al General vuyt lliures, pagadas a Arnau de Orlau y una lliura, quatre sous, a Pere Asberts.
En la querela de número 149, contra dits deputats y // 3ar // oÿdors se ha declarat que lo llibre
vulgar dit dels Quatre Senyals ha y deu ser imprès y que en lo nou ingrés de deputats y oÿdors, assessors y advocat fiscal, se haja de donar
a quiscú un llibre stampat y relligat, axí com se
fa dels demés que acustumen de donar-se y lo
mateix sia fet ab los demés officials als quals és
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dit Salvador Jutglar, declarant que, en havant,
lo dit receptor dels fraus hage de tenir y aportar
llibre, en lo qual, de mà del notari, se hayen de
continuar tots los fraus que seran presos robas,
mercadarias o altras cosas, ab la qualitat, mesura
o pes de // 4ar // aquellas, y que, en lo mateix llibre, al ancontra, se hage de scríurer lo que se
havia fet de ditas robas, chalendant la provisió y,
en cars de condemnació, lo que haurà ressultat
del frau, en quant al valor y a la pena, sots pena
de privació de son offici y que la dita sentència
sia notifficada als senyors deputats y oÿdors, per
a què sas senyorias manen enviar un llibre de
Fraus y còpia de la dita sentència a tots los cullidors, per a què observen aquella sots la mateixa
pena imposada al dit Salvador Jutglar.

acostumat donar còpia, y que los restants llibres
hagen de ser guardats baix de clau per alguna
persona, per dits deputats y oÿdors nomenadora, y que, en avant no pugan pagar-se més las
vint lliures que·s pagan a quiscú per las còpias
del dit llibre, y que la dita sentència sia a dits deputats y oÿdors notifficada per a què ab tot effecte fasen executar lo contengut en ella.
En la querela de número 157, contra Gaspar Soler, de la vila de Saròs, és estat privat de l’offici
y, axí, los senyors deputats han de provehir altre
en son lloch.
En la querela de número 5, contra deputats y oÿdors, per haver fet pagar vuytanta-nou lliures, catorse sous a Jaume Manyalich, oÿdor real de dit
trienni passat, per las strenas de sant Miquel, de
setembre 1626 y 1627, per absència del deputat
real, y trenta-dos lliures, dotze sous a Joachim
Terré, oÿdor militar, per las extraccions de habilitadors, deputats y oÿdors, fetas a 17 y 22 de juliol 1629, y contra dits Joachim Terré y Jaume
Manyalich, en haver de restituhir y pagar al General las ditas quantitats per ells respectivement
rebudas y, en subsidi, los dits deputats y oÿdors.

En la querela de número 152, contra deputats y
oÿdors per haver insiculat a Phelip Riquer, cavaller, oÿdor militar, no tenint vint-y-sinch anys,
se ha declarat que dit Phelip Riquer ha de ser
desinciculat y borrat del libre de l’Ànima.
En la querela de número 22, contra Pere Campí, tauler de Escaló, col·lector de Trem(p), és
estat suspès de son offici per temps de tres anys.
Los senyors deputats y oÿdors han de anomenar
perçona que servesca durant la suspensió.

En la querela de número 34, contra Faliua Fàbrega, notari // 3av // del General en la ciutat y
col·lecta de Gerona, és estat dit Fàbrega absolt,
declarant emperò que, sots pena de suspensió de
son offici y emoluments de aquell per temps de
un any, no puga entrevenir com a notari en las
causas que micer Hierònym Fàbregas, son fill,
entrevinga en favor o contra del procurador fiscal, ans bé, haye de fer cometre las ditas causas.

En la querela de número 27, contra las fermanças de Nicolau Rosselló, quòndam, tauler
de Cambrils y, en particular, contra don Francisco de Argençola, altre de ditas fermanças, és
estat, dit don Francisco de Argensola, condemnat en haver de pagar al General 22 lliures, 13
sous, reservant-li dret de recuperar dels hereus
de dit Rosselló y de las altres fermanças.

En la querela de número 167, contra Llorens
Brunet, guarda del General en la vila de Valls, és
estat imperpètuum privat de lo offici de guarda.
En la querela de número 163, contra de Armengol Serra y Jaume Casadevall, taulers de
Illa, per no aportar llibre de Responsions de albarans de guia, com està disposat en lo capítol 9
de las ordinacions y cridas, són estats absolts de
la pena, per no constar que tenguessen notícia
de la ordinació, declarant que, de si al devant
hagen de observar la dita ordinació sots la pena
en ella contenguda. Los senyors deputats y oÿdors han de donar forma per a què sia guardat la
disposició del dit capítol, no solament en la taula de Illa, sinó però encara en las demés taulas.

En la querela de número 92, contra Barthomeu
Astor, tauler de Os, és estat privat del dit offici
imperpètuum. A los senyors deputats y oÿdors
toca provehir lo offici.
4av

En la querela de número 30, contra Salvador
Jutglar, receptor de Gerona, per no haver aportat libre dels Fraus, contra la disposició del capítol 30 de 1533, en lo número 3; és estat absolt,
a. Taliu al manuscrit.
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En la querela de número 24, 86, 15, 48, 147,
148, contra diversos taulers del General, per haver estimat las robas despatxadas en las taulas
per ells respective administradas, a manco preu
de las tarifas del General o altrament del que devian ser estimadas, són estats dits taulers absolts,
declarant però, que per obviar als desòrdens y
excessos que·s cometen, axí en la present ciutat,
com en las demés taulas del present Principat y
comptats, donant fàcilment crèdit als negociants y dexant de examinar legítimament las
scriptures que amostran per provar lo verdader
cost. Han de ser dits senyors deputats advertits
dels sobredits desòrdens y excessos, per a què,
madurament procuren obviar-los, provehint de
algun remey còngruo, donant forma als dits officials a qui se specta, ab que han de assegurar-se

puga constar de las diligèncias que hauran fet y
qui havia faltat a la observança del dit capítol.

del cost verdeder de las mercadarias y manant, si
aparexerà, que en lo despaix se escrigue y continue la forma ab que constarà del cost, per a què
en tot cars que convingue se’n puga fer exàmen,
axí contra dels negociants, com dels officials del
General y semblantment quant despatxeran
sens tenir lo cost, ho manen expressar o altrament provehescan algun altre remey necessari y
efficaz a sas senyorias ben vist.

En la querela de número 42, contra Gismundo
Bofill, tercer ajudant del escrivà major, per no
aportar memorial o llibre, en lo qual tingue continuats tots los processos de las causas del General, és estat dit Gismundo Boffill absolt, declarat
que, dins termini de sis mesos del dia de la publicació de la sentència comptadors, haje de haver
amostrat a dits senyors deputats y oÿdors com té
acabat y regulat dit llibre de Processos, sots pena
de perdre una terça de son salari.

En la querela de número 8 y 114, contra dits
deputats y oÿdors, és estat declarat, que Agustí
Corrià, essent mercader de Lleyda, no puga ser
insiculat a deputat real per la dita ciutat, perquè
devian insicular, comforme la consuetut, algú
que fos ciutadà honrat de la dita ciutat y, axí,
que ha de ser borrat del llibre de<l> la Ànima y
desinseculat. Los senyors deputats han de executar la dita sentència.

En la querela número 121, contra Galderich Vilafrancha, és estat absolt, declarat emperò que,
per no constar llegítimament de la provisió de
son offici que, per ço, no li sia lícit continuar lo
exercici de aquell, ans bé haye de ser notificada la
present sentència als senyors deputats y oÿdors
per a que provehescan lo dit offici en persona de
altre, ab advertiment que no sia Galderich Vilafrancha, pare o fill, per la cul·lisió que se ha trobat haver-hi entre ells y per star molt diffamats de
que no han servit ab legalitat lo dit offici.

En la querela de número 4 y 10, contra Joseph
Corrià, // 5ar // és estat condemnat en haver de
pagar al General 168 lliures y, en pena de suspensió per temps de sis anys, comptadors en quant al
offici de deputat, del dia que haguera pogut concórrer, a no obstar-li la present sentència, y dels
demés officis, del dia de la publicació.
En la querela de número 110, contra Joseph
Corrià, és estat condemnat a que, dins quatre
mesos del dia de la publicació comptadors, hage
de haber, ab tot effecte, reintegrat al General de
la possessió de un hort scituat en la ciutat de
Lleyda, lo qual possehex lo General y, per culpa
de dit Corrià ha dexat de possehir y en haver de
fer firmar la venda, que dit Corrià ha deduhit
tenia conscitada, o en haver de pagar al General
los fruyts cayguts des del dia que féu entregar la
clau del dit hort y, en avant, fins a la effectuació
de ditas cosas, a rahó de 20 lliures cada any.

En la querela de número 500, contra Francesch
Gomar, receptor de la vila de Pons, és estat privat del offici perpètuament.
En la de número 105, contra Phelip Jordi, guarda ordinària del General de la vila Trem(p) y
col·lecta de Pallars, és estat privat de son offici
imperpètuum.
6ar

En la querela de número 43, contra Joan Batista Casador, cavaller, exactor del General, és estat dit Casador absolt, declarant que, per obviar
los danys que reb la Generalitat per las faltas y
descuyts que y ha en la exacció y, en particular,
de terças corrents, que dits senyors deputats y
oÿdors han de ser exortats que, en lo sdevenidor, tingan molt gran cuydado de la observança
del capítol 41 del redrés 1599 y, per ço que,
quant lo exactor vage en consistori las occasions
que té obligació de anar-hi, hage de donar en
spècie, rahó de las diligèncias que haurà fet en
orde a las execucions que estan a son càrrech,
obligant-lo per tots los remeys de justícia a continuar ditas execucions, no ab requestas o manaments, sinó obligant y punint-lo, en tot cas //
5av // que tenga lloch la punició, manant-li fer
las diligèncias necessàrias, interpel lant-lo per
ellas en spècie y ab scrits, per a què en tot temps
1579

En la querela de número 128, contra Gaspar Casany y Miquel Joan Abella, taulers de la ciutat de
Lleyda, són estats condemnats, ço és, lo dit Gaspar Casany a que sia declarat inhàbil per a obtenir
perpètuament lo dit offici, y lo dit Miquel Joan
Abella és estat condemnat, axí com se conté en la
sentència proferida en las querelas de números
103, 104, 106 y 146. És de advertir que, en
quant al dit Gaspar Casany, és estat suspès lo decret de execució.
En la querela de número 156, contra Francesch
Capell, tauler de Aytona, és estat privat de son
offici imperpètuum y, així, ha de ser lo dit offici
provehit per dits senyor deputats y oÿdors.
En la querela de número 157, contra micer Narcís Valancars, assessor de la Deputació local de la
ciutat de Gerona, és estat absolt, declarant que,
ni ell ni los successors de son offici, no pugan exhigir en avant sinch sous, ni altre quantitat, per
salari de provisions de supplicacions.
En la querela de número 64, contra Pere Farell y
Joan Francesch Codina, los quals successive-
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ment són estats receptors dels drets del General
en la present ciutat, per no restituhir los danys
que reben los particulars, resultants de la comprobació de las quinsanadas, per errors que prenen lo credenser y receptor, és estat declarat que,
dits Farell y Codina, han de ser absolts, ab que
sian advertits los senyors deputats y oÿdors del
perill que·y ha de què, en la sobredita restitució,
no·s fasa lo que és just, per a què dits senyors deputats y oÿdors provehescan de remey oportú.

Mascaró, llochtinent de assessor, micer Rafel
d’Oms, advocat fiscal, Daniel Camps, porter y
Bernat Comes, procurador fiscal, per haver
composat en 37 lliures a Matheu Enveya, de
Reus, per haver tingut alguna differència ab Miquel Gurrea, bollador de dita vila, són estats
condemnats en haver de restituhir al General las
ditas 37 lliures, salvat dret al dit Matheu Enveya
de repetir-las, en cas que conste no haver delinquit en la sobredita rixa contra del General.

En la querela de número 160, contra Miquel
Fuster, // 6av // tauler de Llansà, per no haver
aportat llibre de Responsions de albarans de
guia, ni llibre de la Terça corrent, és estat absolt, declarat emperò que, en avant, sots pena
de privació de son offici, hage de aportar llibre
de Manifest, de Albarans de guia y de Responsions, y que la dita sentència sia notifficada als
senyors deputats y oÿdors, perquè manen enviar
libres de Manifest a la dita taula y a las demés
del General, per haver-se trobat esta falta en
moltes taules y haver-se excusat los officials per
no haver-se’ls enviat llibre.

En la querela de número 173, contra deputats y
oÿdors per haver dexat de cobrar las rendas de
propietats que té lo General en diversas parts del
Principat y comptats, acquiridas per execucions,
fetas a instància del General y per no haver fet assentar en algun llibre las ditas propietats y lo que
d’ellas resulta, són estats absolts los dits deputats
y oÿdors, declarant emperò que, los qui avuy
són, hagen de fer certifficats del sobredit per a
què, feta diligent informació de totas las propietats acquiridas en la sobredita forma, ordenen y
manen al official al qual més pròpriament se especta, que continue aquellas en algun llibre, ab
los preus per los quals són estadas compradas y
tot lo que prosehirà de aquestas, ordenant als
deputats locals, taulers dels llochs a hont seran
las ditas propietats, que arrenden aquellas o altrament, dits senyors deputats y oÿdors sobre //
7av // las ditas cosas ordenen y manen fer allò que
aparega més convenient.

En la querela de número 64, contra Pere Costa,
per no aportar llibre de Fraus y de Responsions
de albarans de guia, és estat absolt, declarant en
quant a la obligació de aportar llibre de Fraus,
axí com està declarat en la sentència de la querela de número 30, feta contra Salvador Jutglar,
receptor de la ciutat y col·lecta de Gerona y en
quant al llibre de Manifest, sots pena de privació
del offici.
En la querela de número 76, contra Joan Thomàs, guarda, per haver fet diversas composicions, és estat condemnat a restituir al General
7 lliures, per a què sien restituhidas a Joan Bufarull, y 50 lliures aplicadores a la Generalitat y a
privació de son offici. Dits senyors deputats y
oÿdors han de provehir lo dit offici en perçona
de altri y fer cobrar las sobreditas quantitats.
En la querela de número 119, contra Gregori
Puig, tauler de la vila de Conflent, per no haver
cobrats los drets del General de mercaderias
despatxadas ab albarans de guia, de las quals no
se han trobat responsions, és estat lo dit Gregori Puig absolt, declarant que hage de pagar al
General los drets deguts per ditas mercada- //
7ar // rias, salvat dret de recuperar dits drets dels
debitors, volent que sie la dita sentència intimada al subcol·lector, per a què aquell, regoneguts
los llibres del trienni passat, lo constituesca debitor del cars y altrament, en quant toque, fasa
executar las ditas sentèncias.
En las querelas de número 68, 69 et 74, contra
Lluís Valls de Frexa, deputat local, micer Agustí
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En la querela de número 171, contra Hierònym
de Gàver, donzell, per no tenir regulats los llibres
de Manifest, en la qual és estat absolt, declarant
emperò que, per quant de molts anys atràs se ha
trobat que lo dit Gerònym de Gàver ha faltat en
lo sobredit y que és estat absolt en las visitas passadas per haver constat que lo dit Gerònym de
Gàver és estat molt diligent y puntual en acudir a
sas obligacions de son offici y que, per ser tantas,
no pot acudir a ellas y, en particular, a regular los
llibres de las Quinsanadas, en molt gran dany de
la Generalitat. Per ço se ha declarat que los senyors deputats y oÿdors havian de ser certifficats
de las sobreditas cosas per a què, attès lo estat del
negoci, vistas la present y altres querelas, donen
llegítima forma ab que, en lo esdevenidor, sien
aportats y regulats dits llibres per a que·s conseguesca lo fi de la disposició del capítol 12 de redrés de 1599 y a las ordinacions fetas per los deputats y oÿdors del trienni 1608.
En la querela de número 77, contra Llu ýs Valls,
deputat local, Llorens Nogués, assessor, Rafel
Homs, advocat fiscal en la Deputació local de
Tarragona, per haver-se fet pagar sinch lliures y
sous, ab color de dietas per haver baxat al port a
messurar un blat de Antoni Baso, droguer, las
quals rebé Miquel Brocà, receptor, és estat con-

demnat dit Brocà a la restitució de las ditas 5
lliuras y los dits officials a restituhir y tornar lo
que, per ells, de las ditas sinch lliures, respectivement fou rebut.
En la querela de número 35, contra Ll u ýs Olivelles, // 8ar // tauler de Caldes de Monbuy, per
haver dexat de continuar en lo llibre del Manifest vint-y-set albarans de guia, ab sas responsions, és estat absolt, declarant que, dins tres
dies aprés la intima de la sentència, hage de haver continuat dits albarans y responsions y, en
avant, hage de tenir regulat lo llibre, sots pena
de pèrdrer una terça de son salari, volent que sia
intimada y notifficada la dita sentència al subcol·lector a qui specte, per a que fassa, ab tot effecte, executar-la en lo que toca a son offici.
En la querela de número 37, contra Antoni Daví
y Joan Rocha, taulers de Sant Feliu de Cudines,
per no haver cobrat lo dret de moltas mercaderias despatxadas per albarans de guia sens haver
cobrat responsions, són estats condemnats en
cobrar las responsions que faltan dins un mes
aprés de la publicació de la sentència, reservat
dret de cobrar aquelles dels negociants, y que la
dita sentència sie notifficada al subcol·lector y,
lo dit Joan, és estat suspès per temps de sis mesos, per no haver fet sotascríurer los despatxs essent receptor.
En la querela de número 38, contra Anthoni
Ubach y Francesch Cabanyes, taulers de Tarrassa, per no haver fet sotascríurer los depatxs,
contra del que està disposat en lo capítol 74 del
redrés de 1599, són estats condemnats a suspensió de sos officis per temps de tres anys.
En la querela de número 47, contra Andreu
Amorós, tauler de Cambrils, per no haver exigits íntegrament los drets del General, és estat
condemnat en haver de restituhir 16 lliures, 14
sous, 7 diners.
En la querela de número 66, contra Andreu
Amorós, tauler de Cambrils, per no haver cobrats los drets del Gene- // 8av // ral de las cosas
despatxadas per albarans de guia, faltant las responsions y per haver dexat de continuar albarans de guia y haver negociat en diversas matèrias y negocis, és estat absolt per lo tocant al
primer capítol y, en quant al segon, és estat condemnat a continuar tots los albarans de guia encontinent que són fets, a pena de privació de
son offici, totas per temps de sis mesos cada vegada que contrafarà y en haver de pagar al General los drets de ditas mercaderias, despatxadas
per albarà de guia, de las quals no ha cobrat responsions, salvant-li dret contra los debitors, volent que dita sentència sia notifficada al subcol1581

lector, al qual se expecte, per a que fassa executar aquella en lo que li toque.
En las querelas de número 103, 104, 106, 146,
contra Agustí Corrià y Miquel Abella, taulers
del General, per haver despatxat lo hu en absència de l’altre, per no haver fet fermar als despatxants, per no haver residit las horas ordinàrias,
per haver extorquit dels despatxants diners que
no devian y per haver donats llicèncias de paraula per aportar diversas cosas y mercaderias sens
albarans de guia y per altres excessos, són estats
condemnats a privació de sos officis y declarats
inhàbils per obtenir-los imperpètuum, declerant emperò que, essent los officis vendibles,
que dins spay de sis mesos pugan vèndrer o desaxir-se de aquells en favor de alguna persona
idònea per ells anomenadora, a coneguda dels
senyors deputats y oÿdors y que, per lo ínterim
dels dits sis mesos, se hage de nomenar per sas
senyorias alguna persona idònea.
En la querela de número 125, contra Joseph
Manyolet, tauler de Tuhir, per no tenir privilegi, se ha declarat no poder servir, y és estat condemnat en cobrar lo dret de certs partits de llana manifestada, segons la disposició de ca- // 9ar
// pítol 28 de las ordinacions del trienni passat.
En la querela de número 131, contra Joan Corretges, procurador fiscal de la Deputació de
Puigcerdà, per haver fet una composició, és estat suspès per temps de un any.
En la querela de número 123, contra micer Joan
Philipó, assessor, Guillem Alias, notari y Galderich Vilafranca, procurador fiscal de Vilafranca
de Conflent, los dits assessors y notari són estats
privats in perpetuum y, lo dit Galderich Vilafranca, remogut de l’offici, per las rahons de la
sentència feta en la querela 121.
En la querela de número 129, contra Rafel Vidal y micer Joan Marajas, assessor, micer Jaume
Rotger, advocat fiscal, Joan Corretges, procurador fiscal de la Deputació local de Puigcerdà,
per no haver declarats los fraus dins los terminis
statuïts y no haver aportat llibre de Fraus, són
estats absolts, declarant emperò que, de assí al
devant, hajen de observar lo que està declarat
en la querela de número 30, contra lo tauler de
Gerona, y que, dins sis mesos, hajen de haver
declarat, condemnant o absolent, los fraus de
certas cosas contengudas en una visita, en dita
sentència y procés designada.
En la querela de número 143, contra Joan Pons,
tauler de la Real, per haver servit sens privilegi y
altres excessos y, en particular, per no haver fet
donar fermanças y per no haver executat als que
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no havian tornat responsions dels albarans de
guia, és estat condemnat en haver de pagar los
drets de las mercadarias despatxadas per albarans de guia sens haver cobrat responssions, volent que la sentència sie nottifficada al subcollector a qui se especte, per a que la fassa executar
en quant li toca y, axí mateix, és estat condemnat en haver de // 9av // mostrar a los senyors deputats lo privilegi de son offici, dins un mes, y
que, no mostrant dit privilegi, hage de ser provehit lo dit offici en favor de altra persona.
En la querela de número 72, contra Pera Gasó,
tauler de la Vilanova de Cubelles, per no haver
cobrat los drets de las cosas despatxadas per albarans de guia, dels quals faltan las responsions,
és estat condemnat en haver de pagar lo dret,
salvat dret de recuperar aquell dels negociants,
volent que la sentència sia notifficada al subcol·lector, per a què la fasse executar en lo que li
toca y, juntament, és estat condemnat a pena de
suspensió per temps de tres anys.
En la querela de número 144, contra de Miquel
Anguera, de la vila de la Spluga de Francolí, se ha
declarat que, per no tenir privilegi, no pot servir
lo offici que, per ço, ha de ser fet entendre als
senyors deputats, per a què provehescan aquells.
En la querela de número 94, contra Pere Borrell, de Guisona, se ha declarat que, per no tenir
privilegi, sia notificat als senyors deputats y oÿdors, per a que fassen provehir lo offici.
En la querela de número 73, contra Joan Muntalt, Rafel Castells y Antoni Coll, taulers de Tarragona, per no haver cobrat los drets de las mercadarias despatxadas per albarans de guia, se ha
declarat condemnant-los en haver de pagar los
dits drets, salvat dret per a recuperar-ho dels negociants, declarant també que la sentència ha de
ser notifficada al subcol·lector per a que fase
executar-la en quant li toque.
En la querela de número 165, contra Faliua Umbert, en lo // 10ar // trienni passat deputat local
de Gerona, inculpat de differents excessos y, en
particular, de cobrar 11 sous dels amenllautats,
és estat declarat no ser lícit rebre dits 11 sous, ni
altra cosa alguna, posant pena de pèrdrer una
terça del salari al que contrafarà.
En la querela de número 56, contra Joan Troyart, tauler de la vila de Millars, ab la qual estat
privat in perpetuum de son offici.
Ita est Franciscus Pla, notarius publicus Barcinone et dicte visite scriba.

a. Saliu al manuscrit.
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Jurisa responsum. Pro admodum illustribus deputatis et auditoribus computorum Generalis
Cathaloniae, circa pragmaticam, Matriti editam, die 11 iulii 1630 super evocacionibus causarum feudalium et patrimonialium.

Ab los reverendo y amados nuestros los diputados
del General de Cataluña.
El rey.
Diputados. En 6 de junio 1629 os mandé escrivir
la carta del tenor siguiente: «El rey. Diputados.
Haviendo visto el memorial que me dió don Francisco Monsuar, vuestro embaxador, sobre lo que os
scriví en 11 de julio 1625, en la materia de las galeras que se han de armar por esse Principado, he
resuelto cometer esto al duque de Feria, mi lugarteniente y capitán general del, para que lo assiente con vosotros y dándole entera fee y crédito cerca
dello os encargo que lo concluyáis para que, con
brevedad, se consiga el fin que se pretende, que es
la maior seguridad de essas costas. Dada en Madrit, a VI de junio MDCXXIX. Yo el rey. Joannes
Laurencius de Villanueva, secretarius.» Y haviendo passado a Italia el duque de Feria, sin haver dexado asentado esto, he ordenado al duque de
Segorve y Cardona, que concluya la materia con
vosotros, en la conformidad que del entenderéys y,
assí, dándole entero crédito, solamente os encargo
la brevedad de la resolución, en que quedaré servido de vosotros. Dada en Madrid a XIIII de abril
MDCXXXI. Yo el rey. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Franciscus Leo, regens.
Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit don Balthazar Navarro de
Aroyta, regens. Vidit Bayetula Cavanillas, regens.

A. Dietari.
Suplicacióc donada per lo advocat fiscal del General.
Molt il·lustres senyors. Ha entès lo procurador
fiscal del General, que vostres senyories haurien
arrendada la bolla de Barcelona e, com abans de
entrar en possessió lo arrendador o arrendadors,
sie just que vostres senyories fassan donar a tots
a. full de paper intercalat entre els folis 172v i 173r del trienni 1629-1632.
b. carta intercalada entre els folis 177v i 178r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
c. suplicació intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

los botiguers y altres persones, compte dela manifest del General y fer-los pagar lo dret deb bolla
del que·s trobarà falcar-los, perquè altrament,
després de ser entrat lo arrendador, com se ignorarie de quin temps serie la falca de les coses
manifestades, aquell pretendria haver-se-li a ell
de pagar lo dret dec bolla, lo que seria en gran
dany del General, al qual, ja lo die de dit arrendament se devia y deu lo dit dret. Per ço, dit fiscal, a vostres senyories supplica los sie de mercè,
per descàrrech de sos officis, antes de entrar dit
arrendament fer soldar dit manifest y cobrar lo
dret que·s deu al General y, axí, bé sien servits de
provehir, que lo die que acabarà dit arrendament, no·y puga haver roba bollada, que no sie
tallada y comprada per persones particulars, perquè no bollassen dits arrendadors a barato robes
per molts anys, en los quals, lo dret de bolla després no valdria res, com tot sie de justícia y de
benefici del General y que, per son descàrrech,
sie manada tocar-li la oblata a la present suplicació. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Michael Joannes Magarola, fisci Generalis advocatus. Oblata XI julii MDCXXXI in consistorio, et
cetera. Et domini deputati, instantibus dominis
auditoribus computorum mandarunt presentem
suplicacionis scedulam continuari in dietario domus Deputacionis et eciam in instrumento vendicionis sive arrendamenti jurium dictae bullae de
super faciendo, et cetera. Thio, scriba major Generalis Cathaloniae.

2a r

bien público deste Principado y condados, que se
armen las dichas galeras, como también es notorio
el abrigo que han de tener estas costas de Cathaluña y lo ha experimentado el reyno en tiempo que las
avía. // 2av // Embiaré a vuestras señorías copia de
las dichas condiciones y del memorial que acerca
dellas, por parte del consistorio se dio a su magestad, para que lo véan todo y se resuelvan con la brevedad possible en ello, como conviene.

3ar

Ela rey.

Sud magestad me manda dar esta carta a vuestras
señorías y, explicando la creencia que disse en ella,
digo que el intento de su magestad es que se buelvan a armar galeras en lugar de las que se establecieron en las Cortes del año 1599. Querría que
fuessen seis o, por lo menos, quatro y que aora se
podrían poner a punto dos. Que deseando su magestad, antes del año 1625, que fuessen galeones
y representando los diputados, que eran entonçes, avían de ser de mayor beneficio galeras, condescendió con su petición y les mandó dar aviso,
con carta de 11 de julio de aquel año, por mano
del obispo de Barcelona, virrey, con ciertas condiciones, a las quales halló la Diputación algunos inconvenientes y los representaron a su magestad por don Francisco de Monsuar, su embaxador, y vistos en el Consejo, lo remitió su magestad
al duque de Feria, mi antecessor, con cartas de 6
de junio 1629 y de 11 del mismo de 1630. Mándame su magestad continuar y concluir esta materia, significando que ha de ser de su servicio y del

Reverendo en Christo Padre, obispo de mi Consejo, lugarteniente y capitán general. La instancia
que los diputados hazen para que se les dé licenzia
de armar galeras y lo que yo deseo hazerles merced, me han obligado a oyr lo que me suplican con
mucha confiança de los que oy son, de que el bolverlas ha armar, el uso dellas lo dessean para no
aventurar la reputación y la hazienda, como en
el successo pasado por el mal orden que havía en
ellas y, assí, para conseguirlo, les escrivo que acudan a vos, a quien encargo y mando que les advirtáys que, antes que se tome resolución en este negocio, se han de asentar las condizionesb que aquí se
os remiten, conforme lasc quales, hiréys tratando
con los diputados y demás personas que fuere necessario del asiento dellas y, de lo que se fuere disponiendo, me hiréys dando qüenta: Que el general de las galeras, nombrado por mí, esté en todo
subordinado al virrey y capitán general dese
Principado y, que las galeras, por lo menos sean
quatro y se procure que lleguen a seys y, el nombramiento de todos los oficiales, assí de guerra
como de pluma, sea nuestro, subordinados al virrey y capitán general de las galeras, como lo están los de las esquadras de Nápoles y Sicilia. Que
la cobrança de las imposiciones en que vino el
Principado en Cortes y en las que de nuevo fuere
añadiendo a este cargo de la Diputación y cobrando el dinero para que puedan nombrar su
receptor o thesorero, por libranzas de los mismos
diputados, se entregue por mayor todo lo cobrado
a los oficiales del sueldo, que ya huviere nombrado, y los diputados tan solamente tengan mano y
jurisdicción por menor contra las personas que
contribu- // 3av // yeran las dichas imposiciones o,
por mayor, contra el arrendador que las tomase
por asiento, el qual arrendamiento hayan de hazer siempre los diputados dando qüenta al virrey
y capitán general dese Principado, de los asientos
que huvieren de hazer y, aprovados por el dicho
virrey, corran y el dinero que dellos resultare en-

a. a continuació ratllat manifestat.
b. de bolla interlineat.
c. de interlineat.
d. carta intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni
1629-1632.

a. carta intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni
1629-1632.
b. condizignes al manuscrit.
c. los al manuscrit.
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tre, de primera entrada, en poder del thesorero o
receptor nombrado por los diputados, a quién ellos
sólos tomen qüenta y, de allí salga, como dicho es,
por libranzas suyas a los oficiales del sueldo donde, una vez entrado el dinero, no puedan librar
por menor más persona que el general de las galeras y el virrey. Que lo que montaren las merzedes
extraordinarias hechas para el gasto destas galeras, que no son imposiciones que se pagan en el
Principado, se cobre por orden del virrey y capitán
general de él y entre en poder de los oficiales del
sueldo de las galeras sin intervención de los diputados ni de otra persona alguna. Que las galeras
no puedan hazer viage fuera del Principado sin
orden mía imbiada a mi cappitán general del
Principado y que, contra esto, no valga ningún
capítulo de asiento que tomaren los diputados en
el arrendamiento de las inposiciones. Que el estandarte le reciva el capitán general de las galeras del virrey y capitán general en ese Principado
y, quando sea necesario bolverle a entregar el general de las galeras, le entregue al del Principado
sin intervención ni asistencia de diputados a
quién tanpoco el general de las galeras haga reconozimiento, pues queda asentado que ha de quedar siempre subordinado solamente al capitán
general del Principado. Que en ninguna manera
se suspenda la cobrança de las imposiciones // 4ar
// ni de lo que monte el seguro de las galeras perdidas, antes se vaya cobrando y assimismo las
mercedes de tratas que están aplicadas al gasto
destas galeras, para lo qual, mandaré dar los despachos necessarios por la vía que esto corre, pero es
mi voluntad de que no se gaste lo procedido de las
imposiciones y todo lo demás en diferentes usos,
sinó en el intento dicho y de que se deposite todo
con qüenta aparte por orden vuestra. Dada en
Madrid a XI de julio MDCXXV. Yo el rey.

tros, de quien confío miraréys por mi servicio y su
beneficio, con zelo de acertar. Me he inclinado a
o ýr vuestra petizión, si se dispusiere primero lo
que entenderéys del obispo de Barcelona, mi lugarteniete y capitán general, a quien acudiréis
sobre esto, facilitando la materia, de modo que se
consiga el fin que se pretende. Dada en Madrid, a
XI de julio MDCXXV. Yo el rey.
Juannis Laurencii de Villanueva.
A los diputados de Cataluña.

Diputados. Aunque la resolución que tenía en
daros lizencia para armar galeras para ese Principado era la que havéys entendido de mí, antes
de aora, todavía, havida consideración con lo que
me suplicáys y con el deseo que tengo de hazer la
merced, señaladamente siendo diputados voso-

Señora. De la resoluçión que vuestra magestad
mandó tomar sobre el armar galeras en Cathaluña, se dió aviso al virrey con carta de vuestra magestad de 11 de julio deste año, con otra de vuestra
magestad en su creencia, de la misma fecha, para
los diputados de aquel Principado y en 9 de agosto
escrivió el virrey que se les havía explicado y que le
respondieron que imbiarían la respuesta a vuestra
magestad. Después, don Francisco de Monsuar, su
embaxador, que asiste a esta corte, refiere en un
memorial, remitido al conde de Chinchón, en 23
de septiembre passado, que la dicha resolución, que
vuestra magestad ha sido servido tomar, encuentra con los capítulos de Corte y constituçiones de
aquel Principado y que, por esto, les es forçoso representar a vuestra magestad los inconvenientes que,
de ponerla en execuçión, se pueden seguir. Divide
el dicho memorial en los mismos seys capítulos de la
dicha resoluçión con la qual se han comprovado y el
primero es, que manda vuestra magestad que el
general de las galeras, que de nuevo se armaren,
esté subjeto al capitán general de vuestra magestad en el dicho Principado y no a los diputados del y
que se armen por lo menos quatro, procurando lleguen a seys, y que el nombramiento de los officiales
dellas, assí de guerra como de pluma, sea de vuestra magestad y que aquéllos estén subordinados al
dicho capitán general y al de las galeras, como lo
están los de las esquadras de Nápoles y Sicilia. Sobre esto representa, que siempre se ha entendido
que el general de las galeras no ha de estar subordinado al virrey y capitán general de aquel Principado, por ser cossa muy dificultossa para que vengan en ello los tres brassos, con quien se ha de
tratar, por parezerles que esto encuentra con el capítulo 64 de las Cortes del año 1599, // 5av // el
qual dispone que el nombramiento de veedor, proveedor, contador, pagador y notario de las galeras
toque a los diputados. Que el segundo, manda
vuestra magestad que la cobrança de las imposiciones en que vino el Principado en Cortes y en las
que, de nuevo fuere añadiendo, esté, a cargo de la

a. carta intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni
1629-1632.

a. carta intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni
1629-1632.
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Vidit comes, thesaurarius generalis. Vidit don
Franciscus de Castelvi, regens. Vidit don Ludovicus Blasco. Vidit Pueyo, regens. Vidit Fontanet, regens. Vidit Salba, regens. Vidit Navarro, regens.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.
A el virrey de Cataluña.

El reya.
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Diputación y, cobrado el dinero para que puedan
nombrarse receptor o thesorero, por libranças de los
mismos diputados se entregue, por mayor, todo lo
cobrado a los officiales del sueldo que vuestra magestad huviere nombrado y los diputados solamente tengan mano y jurisdición por menor contra las
personas que contribuyen las dichas imposiciones o,
por menor, contra el arrendador que las tomare
por assiento, el qual arrendamiento hayan siempre de hazer los diputados dando qüenta al virrey y
capitán general del Principado de los asientos que
huvieren de hazer y, provados por el virrey, corran
y el dinero que dellos resultare entre, de primera
entrada, en poder del thersorero o receptor nombrado por los diputados, a quien ellos solos tomen
qüenta y, de allí, salga, como dicho es, por libranças suyas a los officiales del sueldo donde, una
vez entrado el dinero, no puedan librar por menor
más personas que el general de las galeras y el virrey. En este cavo representa que, conforme al capítulo de Corte, la administraçión de los derechos y
patrimonio del General y de las dichas galeras toca
a los diputados privativamente a qualesquiera
personas, aunque sean ministros de vuestra magestad y, assí, el cumplimiento del dicho capítulo en lo
tocante a la forma de administrar las imposiçiones o derechos de las galeras y añadir otros de nuevo, no siendo en Cortes, no está en mano de los diputados. Que en el tercera cabo, manda vuestra
magestad que, lo que montaren las merçedes extraordinarias hechas para el gasto destas galeras,
que no son imposiçiones que se pagan por el Principado, se cobren por orden del virrey y capitán general dél y entre en poder de los officiales del sueldo de
las galeras sin intervención de los diputados ni de
otra parte alguna. En este cabo representa assí
mesmo, que las mercedes // 6ar // de que habla el dicho capítulo, son como patrimonio y cossa del General, por haverse hecho a los diputados para ayuda
del sustento de dichas galeras, en la forma que dispone el dicho capítulo 64 de las Cortes, contra el
qual no pueden venir los diputados. Que en el
quarto capítulo, manda vuestra magestad que las
galeras no puedan hazer viage fuera del Principado sin orden de vuestra magestad, embiada a su
capitán general del y contra esto no valga ningún
capítulo de assiento que tomaren los diputados en
el arrendamiento de las imposiciones. En que también representa que pareçe que el capítulo 64 de las
dichas Cortes ha dexado a disposición de los diputados quándo, cómo y dónde han de navegar las
galeras de Cathaluña para acudir a las necessidades que pueden ofreçerse en aquellas costas y fuera
dellas y que, assí, procuraran con todas veras guardar la forma del dicho capítulo. Que en el quinto
capítulo, manda vuestra magestad que el estandarte lo reciba el capitán general de las galeras del
virrey y capitán general del dicho Principado y,
a. tener al manuscrit.

1585

quando sea necessario bolverle a entregar, el general de las galeras le entregue al del Principado sin
intervençión ni assistençia de diputados, a quien
tanpoco el general de las galeras haga reconoçimiento, pues queda assentado que ha de quedar
siempre subordinado solamente al capitán general del Principado. A este capítulo representa, que
siempre los diputados han intervenido y assistido a
la entrega del estandarte de las galeras de Cathaluña y que, pues no lo han desmereçido, se prometen de vuestra magestad esta merced y que se la
hará vuesta magestad como se lo suplican, mandando se guarde lo que hasta aquí se ha platicado.
Que en el capítulo sexto, manda vuestra magestad, que en ninguna manera se suspenda la cobrança de las imposiçiones ni de lo que montó el
siguro de las galeras perdidas, antes se vaya cobrando y, assí mismo // 6av // las mercedes de tratas
que están aplicadas al gasto destas galeras, para lo
que la mandará dar los despachos necessarios por
la vía que este corriere, pero que es voluntad de
vuestra magestad que no se gaste lo procedido de
las imposiçiones y todo lo demás en diferentes usos,
sinó en el intento dicho y que se deposite todo con
qüenta aparte por orden de los diputados. En este
cabo representa a vuestra magestad que, hasta
agora, se han cobrado con mucha diligençia los derechos de las galeras y, con ellas, se ha acudido a la
satisfaçión de muchos acreedores a quien se devian
algunas cantidades en razón de las mismas galeras y aún no están todos satisfechos y, lo que monta
el siguro de las galeras, cassi todo está cobrado y en
depósito en la tabla con qüenta aparte, para nueva
fábrica dellas. Y últimamente supplicó a vuestra
magestad, en consideraçión de lo referido, se sirva
vuestra magestad de mandar se armen nuevas galeras en la conformidad que está dispuesto por las
dichas constituçiones y capítulos de Corte.

Vota de doctors.
Vot deb assessors y doctors aplicats, donat a 22
de juliol 1631.
Vot de assessors y doctors aplicats, donat als
XXII de juliol MDCXXXI.
En lo fet consultat, per los senyors deputats,
acerca si lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Pere Antoni Serra, bisbe de Leyda, deputat
ecclesiàstich lo present trienni delc General de
Cathalunya, durant dit son offici y exercisci ha
a. vot de doctors intercalat entre els folis 199v i 200r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat doctors.
c. del ... Cathalunya interlineat.
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de guanyar y se li han de pagar totas las distribucions, axí dihurnas com nocturnas, y demés
emoluments que guanyaria y se li pagarien si residís y fos present en tots los officis divinals
que·s celebran en la sancta iglésia de Leyda,
vists los indults y gràcias apostòlicas concedidas
per diversos Summos Pontífices y, senyaladament, per la sanctedat de Gregori XIII y Clement VIII, recòndits en los archius de la present
casa de la Deputació, vists diversos exemplars,
en los dietaris continuats, y lo que en semblants
casos se és practicat y observat, los doctors devall scrits són de vot y parer que, comforme la
disposició de ditas letras apostòlicas y lo que en
semblants casos és estat inconcussament guardat y practicat, dit senyor bisbe, durant dit exercisci de deputat ecclesiàstich, ha de gosar y rèbrer no sols los fruyts, rèditus y proventus de sa
iglésia, però encara qualssevols drets, obvencions y emoluments y las distribucions ordinàrias y cotidianas, tam diurnas com nocturnas y
totas aquellas que·s solen donar y guanyen los
que són presents y assisteixen a la celebració de
tots dits officis divinals ab tota integritat y sens
disminució alguna y de la mateixa maneraa las
guanyaria si, actualment en tots dits officis divinos, tant diurnos com nocturnos, fos present y
residís, sens que se li puga posar obstacle ni impediment algú y, en cas se li posàs, podrien los
senyors deputats procehir contra los tals ab la
forma que per capítols de Cort, usos y styls de la
present casa, en semblants casos se ha acostumat. Salvo semper. Bernardus Sala, assessor.
Marti, fisci advocatus. Rull, asssessor. Claresvalls, consulens. Gavas, consulens. Narcissus Mir,
consulens. Puig, consulens. Ozona, consulens.

1ar

Losb elets infrascrits responen a la proposició de
vostres senyories, sobre de armar una esquadra
de sis galeres y, per lo menys quatre, en conformitat de la real carta de sa magestat y de la crehensa explicada per lo senyor duch de Cardona y
de Sogorb, son lochtinent y capità general. Que
han tingut diverses juntes y fet discurs sobre
aquest fet y, primerament, diuhen tots comformes que és convenient y necessari per al servey
de sa magestat y seguretat dels mars y costes de
aquest Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya armar una esquadra de galeres per lo
menys quatre. Que havent considerat la disposició dels capítols 63 y 64 de les Corts Generals
celebrades en lo any de 1599, han trobat que
fonch error pensar que los drets, que aleshores
se imposaren per a sustento de les galeres, arria. manera interlineat.
b. vot d’elets intercalat entre els folis 202v i 203r del trienni
1629-1632.
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barien cada un any al valor de més de vuitanta
mília liures, perquè, dels comptes que ha mostrat en la junta lo racional d’esta casa, des del die
que se armaren las galeres fins al die que·s perderen las dos últimes, apenes han arribat, cada un
any, dits drets al valor de vint mília liures, y havent vist en dita junta dues relacions, que de
orde de dit senyor lochtinent general han fet, //
1av // la una don Fernando de Arçe, que al present se troba en esta ciutat ab offici de tinent de
las galeras de Nàpols y, la altra, de Miquel Estavan de Argaín, contador de sa magestat y, per
esta última, apar que, cada galera, ha menester
per a son sustento y gasto, cada un any, vint-itres mília sis-çentas y vuitanta-y-quatre lliures y
divuyt sous, de manera que, lo que dits drets de
galeres donen en cada un any, no basta per al
sustento de una sola galera y, comforme las
constitucions, actes de Cort y usos de Catalunya, no·s pot reparar dit error, sinó en altres
Corts Generals, ni fora d’elles se pot imposar gavella ni altre dret, ab que se pogués fer lo gasto y
sustento de dita esquadra de galeras. Apar als
elets, que vostres senyories hauria(n) de respondre a sa magestat tot lo sobredit, significant-li lo
desig que tot lo Principat y comtats tenen de
que se trobàs possibilitat de armar dita esquadra,
per a que, ab ella, puguessen los naturals d’est
regne, imitant sos passats, servir com a bons vassalls a sa magestat y acudir a la seguretat de estos
mars y costes, cosa de que Nostre Senyor y sa
magestat serien servits y lo Principat y comtats
lliures de tants mals com cada die pateixen. // 2ar
// Y també apar, que vostres senyories hauria(n)
de significar a sa magestat que, del matex error
que prengué la Cort General ha resultat que las
vuytanta mília lliures que se havien de luyr y quitar de les sobres dels dits drets de galeres, no se
han pogut extinguir, ans bé, per avuy estan carregats y lo General paga en cada un any per los
rèddits, quatre mília liuras de ànnua pensió, no
obstant que en la última visita se donà querella
contra los senyors deputats y oÿdors del trienni
passat per no haver luÿt dits censals de vuytanta
mília lliures, dels diners que estan en la taula a
compte de dret de galeres y de la seguretat de las
dos últimes perdudes y, en braços, se ha insinuat
a vostres senyories que devian fer dit quitament,
per hont vostres senyories no podena dexar de
fer-lo. Don Juan Sentís, bisbe de Barcelona, lo
doctor don Ramon de Semmanat, ardiaca major
y canonge de Barcelona, lo doctor Joseph Claresvalls, ardiaca y canonge de Barcelona, lo doctor Barthomeu Gavàs, canonge de Lleyda, Lu ýs
Llull y de Boxadós, Francesch Puig-geners,
Francesch de Tamarit, don Pedro Aymeric y Canilles, Mathias Vilar, conseller segon, Francesch
Dalmau, Joan Francesch Codina, Antoni Thió.
a. pot al manuscrit.

Relazióna del gasto y costa que, a
poco más o menos, haçe una galera
ordinaria en España un año con
otro, reduziendo los sueldos y
raçiones al estado que húltimamente
se an puesto en las galeras d(e)
España, quitando todas las raziones
dobles y quedando en sola una para
todo género de persona, por quitarse
de enbargos y cargas de bastimientos
las galeras quando nabegan,
quitando y poniendo algunas cosas y
moderando otras en los precios y
costunbres deste Principado, yendo
con letura que an de navegar en
qualquier tiempo del año que sea
menester y estar para ello promta la
gente de mar y guerra, ques en esta
manera:
3a r

4ar

Sueldo de la gente de mar y guerra en un año:
Primeramente el capitán de mar y guerra tiene 40
libras de sueldo al mes, que son al año, 480 libras.
Un capellán con 12 libras al mes, que son al año,
120 libras
Un patrón con 8 libras al mes y al año, 96 libras.
Un piloto con 12 libras al mes y al año, 144 libras.
Un cómitre con 8 libras al mes y al año, 96 libras.
Un sotacómitre con 5 libras al mes y al año, 96 libras.
Un mestre de axa, un calafate, un remolar y un
botero, a 6 libras al mes cada uno y al año todos,
288 libras.
Un barvero con 6 libras al mes y al año, 72 libras.
Tres artilleros con 6 libras al mes cada uno y al
año todos, 216 libras.
Dos consejeros con 6 libras cada uno al mes y al
año entranbos, 144 libras.
1.716 libras.
1.716 libras.
Un aguazil con 10 libras al mes y al año 120 libras y se le acrezienta este sueldo // 3av // por ser a
su cargo la custodio y fuga de los remeros, 120 libras.
Ocho timoneros con 5 libras al mes cada uno y al
año todos, 480 libras.

4a v

a. memorial intercalat entre els folis 202v i 203r del trienni
1629-1632.
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Veinte marineros a 4 libras cada uno al mes y al
año todos, 960 libras.
Ocho proeles, inclusos en ellos los de la maestranza, con 1 libra al mes cada uno de los 4 y los otros
4 con 1 libra 10 sueldos y al año todos, 84 libras.
Ochenta soldados de guarnizión para la dicha
galera, los 60 arcabuzeros y los 20 mosqueteros,
que supueto questas galeras no an de ser muchas,
es necesario que bayan bien armadas para la ocasión y este número tr(a)en oy las galeras dEspaña
y Nápoles y, a raçón de 6 libras al mes los mosqueteros y a 4 libras los arcabuzeros, bienen a montar
juntos al años 4.320 libra y, adviértese que a todos
estos soldados se les á de descontar la razión cotidiana que se les diere y por ella es costunbre contarles 22 reales a cada uno al mes, porque la infanteria no tiene razión a más del sueldo y la
gente de mar sí, 4.320 libras.
Ocho abentajados con 15 libras cada uno al mes y
dellas se les á de descontar la razión que se les diere, como a los soldados, y montan en un año juntos, 1.440 libras.
9.120 libras.
9.120 libras.
Raziones:
Las raziones de 138 personas de mar y guerra en
que son inclusos el capitán, capellán, patrón, piloto, cómitre, sotacómitre, mestre de axa, calafate,
remolar, botero, barvero, tres artilleros, dos consejeros, alguazil, ochoa timoneros, veinte marineros,
ocho proeles, ocho abentajados, ochenta soldados, a
raçón de 20 quarteras de Cataluña por raçión
cada día, montan en un año 808 quintales de
vizcocho que, a razón de 27 reales quintal, que se
le puede echar, un año con otro, montarán 2.161
libras 12 sueldos, 2.161 libras, 12 sueldos.
Las de 260 remeros, a razón de 21 quarteras 1/2
catalanas cada día, montan en un año 1.635
quintales 1/2 de vizcocho que, a raçón de los dichos 27 reales quintal que se le echa, un año con
otro, montan, 4.414 libras, 10 sueldos.
Las raziones de vino de las 138 personas de mar y
guerra, a razón de un quarto de quartán por
cada razión, montan 394 quartanas de vino que,
a raçón de 25 reales, que se le echa un año con
otro, montarán 985 libras, 985 libras.
La despensa de las dichas 138 personas de mar y
guerra de carne fresca, tocino, queso y pescado salado se le echan, a poco más o menos, a 6 dineros
por cada raçión un año con otro y a este respecto
montan en un año, 1.259 libras, 7 sueldos.
17.940 libras, 7 sueldos.
17.940 libras, 7 sueldos.
La minestra, açeyte y binagre para las dichas 138
personas, a raçón de a dos dineros cada raçión, que
se le echa a poco más o menos un año con otra montan 419 libras 15 sueldos, 419 libras, 15 sueldos.
Para extraodinarios de Pasquas y fuerças que
a. ocho interlineat, damunt de quatro ratllat.
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haçen los forçados en ocasiones de borrascas o proezes, se les puede echar 50 cargas de vino que, a
raçón de los dichos 25 reales montarán, 125 libras.
Sal, 10 anegas montarán, 10 libras.
Sevo para cinco espalmaduras en un año 30
quintales, a 70 reales quintal monta 210 libras,
210 libras.
Estopa, 10 quintales, a 5 libras 8 sueldos quintal,
54 libras.
Pez para calafatear una vez en el año y para tener de respeto para navegar 20 quintales, a raçón
de 15 reales quintal, monta 30 libras, 30 libras.
Un trinquete de cotonina de Marsella y una bordeta, un morabuto grande y otro pequeño, trinquete pequeño, trinquete quadrado, con el cañamaço, espago y jarcia ques menester para ellos
ques lo que pareze abrá menester cada año, contando la cotonina a 3 reales 1/2 la cana y el cañamaço a 5 reales cana y la járçia a 80 reales el
quintal, que son los preçios a como, un año con
otro, me pareçe podrán baler, incluso en ello la
manufactura desto y otras menudenzias que se
juzga costará todo, 1.000 libras.
19.789 libras, 2 sueldos.
19.789 libras, 2 sueldos.
Una tienda de erbaje, un tendal con sus puertas,
puerta para la banda, puertas para popa y proa,
tienda de cañamaço, aforros de tendales, espago
para coser y otras menudençias tocantes a ésto, costarán a poco más o menos 5.500 reales y, porque
desto se juzga se consumirán las dos terçias partes,
no más, se pone en esta relazión, 370 libras.
Por el consumo de la galera en un año para árboles, entenas, filares, bancos, peanas, postizos, bacallares, remos y adorno del esquife, clavazón,
erraje, adornos de manillas y de ferros y otras cosas deste género, maestranza se le puede echar un
año con otro, 800 libras.
Para járçia gruesa y menuda que se puede consumir en un año, se le puede echar 5.000 reales, 500
libras.
Para pólvora y demás muniçiones y pertrechos de
la artillería, un año con otro, se le echan 200 libras, 200 libras.
Los vestidos de la chusma costarán cada uno, con
armilla, bonete, dos camisas, dos calçones, medias
y escarpines, derbaje y capote y rodete 65 reales 1/2
y a este respeto costarán 260 bestidos, 1.703 libras.
Doce baquetas para bancos, a 60 reales cada una,
costarán 72 libras, 72 libras.
Quatro pellejos de baca con pelo para los escotillones a 30 reales cada uno, 12 libras.
23.646 libras, 2 sueldos.
23.646 libras, 2 sueldos.
Dos brújulas a veinte reales cada una costarán 4
libras, 4 libras.
Dos anpolletas, 12 lanpiones, dos fanales para
correr, 40 achotes, 4 esteras, que todo costará, poco
más o menos 34 libras, 16 sueldos, 34 libras, 16
sueldos.

Suma esta relación 23.684 libras, 18 sueldos,
23.684 libras, 18 sueldos.
Miguel d’Estevan Argaín.

Relazióna que dió don Fernando de
Arçe de lo que gasta una galera
ordinaria en un año. Relaçión del
armamento y gasto que hace una
galera, un año con otro, es lo
siguiente:
6ar

6av.
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Sueldos del capitán. Cappitán, officiales [y] gente
de cabo.
Capitán tiene cada mes 40 ducados, de a 10 reales castellanos son, 480.
Cappitán cada mes 12 ducados, 144.
Patrón cada mes 6 ducados, 72.
Comitre 6 ducados, 72.
Sotocomitres 3 ducados, 36.
Quatro hombres de maestrança, mestre d’axa, calafate, remolaro y bottero a 3 ducados cada uno, 144.
Barbero y tres astilleros a razón de 3 ducados, 144.
Dos consejeros a tres ducados y tres reales cada
uno, 791.
Alguazil a tres ducados, 36.
Quatro temoneros a tres ducados, 144.
Nueve marineros francos, incluso el escrivano en
ellos, a dos ducados, 312.
Nueve proeles a ducado y medio cada uno. En estos 9 proeles van inclusos los 4 de la maestrança,
163 ducados y medio.
80 soldados para guarnición de dicha galera, a 3
ducados cada mes, importa, 2.880.
8 aventajados, los 4 de a 4 ducados de ventaja y 2
de paga y los otros 4 de a 2 y a 2 de paga, 480.
5.898 ducados y medio.
Importa el sueldo de todos, desde el capitán hasta
el proel, cinco millb y ochocientos noventa y ocho
ducados y medio, 5.898 ducados y medio.
Raçiones de Biscocho a la gente de mar y guerra,
fuera del capitán y cappitán, estos no se les da
raçión por tener los sueldos tan grandes.
Cada año importa mill docientos sessenta y cinco
quintales de biscocho con su tara, peso de Barcelona, a 27 reales, un año con otro balen, quintales,
1.265.
34.155 reales.
Para 270 remeros, a razón de 24 onças a cada
uno. Cada año importa cinco mill quatrocientos
quinquaginta, peso de Barcelona con su tara.
quintales 5.449, 147.135 reales.
a. memorial intercalat entre els folis 204v i 205r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat ciento.
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Vino para gente de mar y guerra. Cada año importa botas 124, a razón de 30 arrobas la bota
castellana, a 25 reales la carga catalana, un año
con otro son 522 cargas, arrobas 124, 13.050.
Para extraordinarias de Pasquas y fuerças que
hacen quando navegan en ocasiones que se
ofreçen de borrasca o proexes. Bottas diez y seys, a
25 reales carga, arrobas 16, 1.735 reales.
De despensa que se incluye tocino, bacccallán y
queso, atún, cada año quintales docientos veyntyocho, quintales 228. Aa 53 al quintal, uno con
otro, a 3 días de carne, 2 de queso y 2 de pescado, a
36 al quintal, 12.084.
Menestra de arrozb, quintales setenta y seys. quintales 76. Si son de estras, quintales ciento cinqüenta y dos, quintales 152, 2.736 reales.
Azeyte, settenta y dos arrobas castellanas, 6 meses
navegando y seys en el puerto, está a 5 al quartán
de Barcelona, 72, 1.105 reales.
Vinagre para cada año por ordinario y extraordinario. Botas 3 de a 30 arrobas castellanas, que
son ac... castellana, arrobas 3, 192 reales.
Sal, diez anegas, anegas 10, 100 reales.
212.282 reales.
212.282 reales.
Sevo 24 quintales de Barcelona para cinco espalmaduras, la una de fuego vivo y las otras de reviar, a 70 al quintal. quintales 24, 168 reales.
Pez para calafatear cada año una vez y de respecto qua(ndo) navega quintales 16, 726 reales.
Estopa, quintales diez, a 54 al. quintales 10, 540
reales.
Clavezón, a 60 ducados quintales 4, 246 reales.
Estopardes 1.000, 20 reales.
Plembo, a 40 ducados quintal. Libras 70, 27 reales.
De tres a tres años un par de entenas de maestre y
otras de trinquete, 1.350d reales.
15 remos de respeto cada año, 750 reales.
Tiendas, xárçias y velas, 22 quintales 32 libras.
4 gúmenas, peso de Nápoles 5 quintales cada
una, de Barcelona quintales 10 libras 60, 12
quintales 80 libras.
2 gremenetas de 3 quintales cada una, peso de
Nápoles, de Barcelona, quintales 6 y libras 40, 8
quintales 48 libras.
2 cabos de posta de peso de Barcelona quintales 4 y
libras 24 cada una. 4 quintales 24 libras.
Tres medias vetas de peso de Barcelona quintales
4 y libras 24e, 8 quintales 24 libras.
2 amantes, la una de respeto para la maestra, de
peso de Barcelona (quintales) 4 y libras 12 cada
una, 8 quintales 24 libras.
1 1/2 de costera de peso de Barcelona citra, 8
quintales 24 libras.
a.
b.
c.
d.
e.

7a v
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2 tortiças del peso citra, 2 quintales 34 libras.
Una caranal de peso (quintales) 2 libras 34, 2
quintales 34 libras.
Un cabo de asta del peso citra, 97 quintales 12 libras, 216.109 reales.
97 quintales 12 libras.
216.109 reales.
Un cabo de orça aspessa de peso de Barcelona
(quintales) 2, libras 34, 2 quintales 34 libras.
Un cabo de anca del peso citra, 2 quintales 34 libras.
Un cabo y medio para coladors del peso citra, 1
quintales 8 libras.
20 passes de bragotes del peso de Barcelona (quintal) 1 libras 8, 1 quintales 18 libras.
1/2 cabo para troços, pesa (quintal) 1 libras 18, 2
quintales 34 libras.
Un cabo para orça o avante y novela, quintales 2
libras 34, 2 quintales 14 libras.
1/2 cabo para boços, quintales 2, libras 14, 4
quintales.
1 1/2 para estorvos, quintales 4.
Series de trinquete, 4 quintales 66 libras.
Un junco y otro de respecto, pesan (quntales) 4 libras 66, 2 quintales, 34 libras.
2 amantes y se sacan de las medias betas y una de
respetto, quintales 2, libras 34, 2 quintales 34 libras.
Un cabo de costera, pesa citra, 2 quintales 34 libras.
Un cabo de orça de de avante escote bragotes de
popa y proa del mismo peso, 1 quintales 8 libras.
Un cabo de aste, quintal 1, libras 8, 127a quintales 52 libras.
Pessa toda esta jarcia 127b quintales y 52c libras
que, a raçón de 80 ducados, un año con otro, el
quintal 10.200 reales, 10.200 reales.
Velas de cononina de Marsellés.d
Trinquete fersas 45, canas 350, a 7 sueldos, 1.825
reales.
Si ese piamen de 60 canas de cañamaço a 23 1/2,
150 reales.
Espago 20 libras, 1.016 reales.f
Xarçia menuda, quintal 1 libras 28, 102.
Guarnimiento grande, quintal 1, libras 8, 87.
Bordeta. Para una bordeta de cotonina de Marsella de fersas 52, canas 732, 2.980 reales.
231.469 reales.
231.469 reales.
Cañamazo canas 90, 225 reales.
Espago libras 25, 20.
Xárçia sotil, quintal 1 7 (libras), 85.
Guarnimiento grande, quintal 1, 80.
a. 127 quintales 52 libras interlineat, sota de 72 quintales
84 libras ratllat.
b. 127 interlineat, damunt de setentaydos ratllat.
c. 52 interlineat, damunt de ochtayquatro ratllat.
d. a continuació ratllat 350 canas.
e. a continuació ratllat 60.
f. 1.016 reales interlineat, sota de 1.825 reales ratllat.

A 53 ... al quintal interlineal.
a continuació ratllat si.
a continuació un espai el·legible d’uns 36 mms.
1.350 interlineat, damunt de 1.350 ratllat.
a continuació una paraula ratllada.
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Marabuto grande. Un marabuto grande de fersas 44 canas 550 quintales 4, 2.200.
Saver que sóloa tela es por 70 canas de cañamazo,
175.
Espago, libras 20, 18.
Xarçia sotil, quintal 1, (libras) 7, 85.
Guarnimiento grande, quintal 1, 80.
Marabuto chico. Un marabuto pequeño de cotonina de Marsella con su benda de fersas 32, canas
297, quintales 2, 1.188.
Espago, 20 libras, 18.
Cañamazo, 90 canas, 225.
Xrçia sotil, quintal 1, (libras) 26, 100.
Guarnimiento grande, quintal 1, libras 69, 120.
Trinquete pequeño. Un trinquete pequeño de cotonina de Marsella de fersas 30, canas 246, quintales 4, 984.
50 canas de cañamaço, 125.
Espago 15 libras, 11.
Guarnimiento grande, quintal 1, libras 6, 84.
Xarcia sotil, quintal 1, libras 38, 110.
237.402 reales.
237.402 reales.
Trinquete quadro. Un trinquete quadro de cotonina de Marsella de fersas 28, canas 140, 550 reales.
Cañamazo 40 canas, 100.
Espago 15 libras, 11.
Xarçia sotil, libras 88, 70.
Guarnimiento grande, quintal 1, libras 8, 85.
Tiendas. Una tienda de herbaje, canas 350, a 7
reales por ser cana de Nápoles, 2.450.
Tendal con tres puertas, canas 60, deb Nápoles
todo, 420.
Puertas para la banda, canas 90, 630.
Puertas de popa y proa, canas 45, 315.
Tiendas de cañamazo, canas 350, 875.
Por afforro de los tendales con sus puertas de herbaje, canas 350, 875.
El pago por coser la tienda de erbaje, libras 16, 12.
El tendal 4 libras, 3.
Tienda de cañamaço, libras 12, 9.
Puertas de la banda, libras 8, 6.
De popa y proa, libras 4, 3.
Barriles. Cada año 100 barriles de consumo, 36
tablas de chopo por aderezar quarteles, ballestero
y banquetas. 36, 608.
10 baceallares.10, 30.
244.454 reales.
244.454 reales.
8 bancos. 8, 32.
12 pedaños. 12, 36.
40 escalamos. 40, 40.
10 battallolas grandes. 10, 60.
10 battallaletas. 10, 30.
Filares y rezelas de las entenas que se rompen se
suelen hazer y assí mismo las [botaçis]c

6 cabrías y remos del squifea de los remos que se
rrompen entre [...] y puntales y botafores se hazen
también de los remos. 6
Para calderos de la chusma y caldero para guisar
de comer a los enferm[os], caldero de pez, cucharas, lanadas [que deguera], mazas de hierro, herramientas para herrar y desseherrar la chusma,
calezettas, cadenas assí mismo para la chusma,
azadones, hachas para hazer leña y palas de hierro, cofas, correas que se rrompen, assí de pustiças
como de espolón, todo de hierro y otras menudençias parezen que serán menester 100 libras
cada año. libras, 1.000.
Montan los bastimientos y pertrechos, según essta
relazión y a los preçios que, un año con otro, se
juzga pueden valer 245.652 reales 245.652 reales
Ase de añidir a esta suma 74.782 reales, que según esta dicha relazión montan los sueldos de la
gente de mar y guerra, 74.782 reales.
Que todo junto monta 320.434 reales, 320.434
reales.
En el sueldo, vizcocho, vino y otras cossas se me an
ofreçido las dificultades que contiene la memoria
que entrego con esta.

16 julii 1631.
Barilesb, Garsia, Gurri, Roger.
Requisicio presentata Joannni Balillas, Raymundi Roger, Michaeli Garcia et Hieronymo
Gurri ad instanciam Hieronymi de Gaver, Poso,
Coromines, Lloses, Juliol.
1ar

a. sólo interlineat.
b. de Nápoles todo interlineat.
c. a continuació ratllat al marge dret 250.

Responent Juan Barillas, Miquel Garcia, mercader, Gerònim Gurri y Ramon Roger, botiguers
de teles d’esta ciutat a una requesta, los és estada
presentada per part de Gerònim de Gàver, donsell, Esteve Loses, Joan Juliol, Luís Poso y Honofre Coromines, mercader, officials de la bolla
de Barcelona, que comensa casa «no ignora» y
acaba, «requere-us vos notarialment», etcètera,
dicén que, dit Barillas, Garcia y los demés, com a
arrendataris que són del dret de la bolla de Barcelona y sa col·lecta, com sabeu, dits officials regueririan hu concellan en la requesta, la qual se
fassi-o acceptan tener en la mà, servir-se dels officials de la bolla o de altres persones, de la manera que més convenient los és, y que trata per
mi dubitat que, servint dits officials am dirian bé
a les obligacions, com tenen acostumat y arian lo
matex dits arrendataris en acudir-los ab molta
puntualitat ab tots los emoluments que, per
rahó de la servitut o altrament per capítols de
a. a continuació ratllat se suelen.
b. requisició intercalada entre els folis 205v i 206r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Cort se’ls deguessen, però per quant, per ara, ne
entenen valer-se de dits officials per a les coses
tocants al dit arrendament, ni pugan ser forsats a
fer-ho en virtut de capítols // 1av. // de Cort, ni
dels pactes possats ha dit acte de arrendament,
no se’ls degan emoluments alguns, majorment,a
los que no sonb establerts enc Corts Generals,
com són losd que·s podrian dèurer per la servitut
dels nombres, los quals se sóne introduïts, per
ordinacions dels senyors deputats per a escrivans. Dits arrendataris, als dits officials, la offerta
que·ls fan en lo compta que·s rahó, los offerexca
tota bona correspondència en les ocasions que·s
podran offerer durantf dit arrendament, y que
guardaran y servaran los pactes posats en dit acte
de arrendament, de la manera que de dret y justícia tindran obligació de servar, attesa la qual
offerta, denegades totes les coses prejudicials, la
dita requesta expressades, requereixen no ser
més molestats protestant-los altrament de voluntàries despeses y de tot lo lícit y permès. Requirem-vos notarialment. Die veneris 18 julii
1631. Oblata per Joannem Barilles, negociatorem, nomine procuratorio et eciam procuratorem
Michaellis Garcia, mercatoris, Hieronymi Gurri
et Raymundi Roger, ut de sua procuracionem
constat instrumenti receptu apud dominumg Antonium Axada, notarium publicum Barchinonae
die presenti. Testes sunt magnificus Joannes Hieronymus Alemany, miles, Barchinonae populatus,
et Raphael Gotera, scriptor Barchinonae.
2a r

Noh hignoran vostras mercès, senyors Joan Barillas, negociant, Miquel Garcia, mercader,
Hierònym Gurri, Ramon Roger, botiguers de
telas, ciutedans de Barcelona, ans bé és notori,
com ab acte de arrendament, rebut y testificat
en poder del magnífichi Antoni Tiój, ciutadàk
honrat de Barcelona, notaril, escrivà major ym
secretari de la casa de la Deputació del General
de Cathalunya, per los molt il·lustres senyors deputats y hoïdors de comptes fon arrendada y
lliurada la bolla de la present ciutat y sa col·lecta
a vostres mercès, ab los pactes en la tabba de dit
arrendament contenguts, entren los quals, és de
que vostres mercès hajen y sian tinguts y hoblia. majorment los que interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat tota.
c. a continuació ratllat fer.
d. a continuació ratllat de la.
e. a continuació ratllat est.
f. durant dit arrendament interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat Michae.
h. infra liber comuni 1, folio 126 anotació ratllada, escrita
al marge superior esquerre.
i. magnífich interlineat, damunt de dit notari ratllat.
j. a continuació ratllat nott prot.
k. ciutadà ... notari interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat specialment vocat a estes major de la
casa de la Deputació y secretari dels senyor deputats.
m. y secretari interlineat.
n. entre ... és interlineat, damunt de y en particular ratllat.
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gats de pagar tots los salaris, nombres, estrenas y
stimes coses als officials y ministres de dita bolla,
com en dita tabba se conté, de les quals cosesa,
tenen vostres mercès plena notícia, com ha contraents, y en fet pròpria, yb per vostres mercès acceptades y, com Hierònimc de Gàver, donzell,
Steva Lloses, Joan Juliol, Luís Poso y Onofre
Coromines, mercadersd, officials de la dita bolla,
desijan satisfer y acudir a les oblicaçions de llurs
respective officis, come fins vuy las [han] satisfet
y acudit, per co se offerexen de servir dits offiçis
y de fer tot lo que, per raó de aquells, los incumbex, desijant també ésser satisfets en son temps y
lloch en llurs salaris, altres coses y profits, comforme és estat pactat y expresament disposat en
dita tabba y han acostumat rèbrer en los terminis, ditsf offiçials, dels molt il·lustres senyors
deputats, perg çoh y altrament, los requereixen,
interpelan(t) a vostres mercès obsserven y obptenperen dit contracte y pactes en dita tabba posats y expresats, altrament, sy cosa tant justa recusaran fer, lo que no·s creu, protestan de tots
danys, interesos y despesas y de tot lo llícit y
permès de protestar. Requirens vos notarialiter,
et cetera. // 2av. // Die mercurii 16 mensis julii
1631. Hujusmodi requisicio fuit presentata ad
instanciam dicti Francisci Juliol, clerici Barcinonis, procutatoris infrascriptorum Gàver, Lloses,
Juliol, Poso y Coromines ut constat de ejus procuracionem apud notarium infrascriptum, die
presenti Joanni Belillas, negociatore, invento ante
Logiam Maris, et fuit ei tradita copia, et verbi
respondendo dixit quod retinebat terminum constitucionisi. Testes Gaspar Gatilleza, botigerius telarum, et Hiacynthus Bodet, chirurgicus, ac Raphael Gotera, scriptor, qui vice et loco, etcetera.
Item fuit presentata Raymundo Roger, botigerio
telarum, invento in eodem loco et dixit idem. Testes Gaspar Obrador, parator, dictus Hiacyntus
Bodet, chirurgicus, et Gotera, scriptor. Item fuit
presentata Michaeli Garcia, mercatori, invento
in eodem loco et dixit idem. Testes Ludovicus Claresvalls, botigerius telarum, dictus Bodet, chirurgicus, ac Gotera, scriptor. Item fuit presentata
Hieronymo Gurri, botigerio telarum, invento intus domos suae propriae habitacionis in vico vocato La Vadrieria et dixit idem. Testes Jocephus
Prats, juvenis, aromatarius, Raphael Bris, juvenis, botigerius telarum et dictus Gotera, scriptor.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

coses interlineat.
y ... acceptades interlineat.
Hierònim ... mercaders interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat dits.
com ... acudit interlineat al marge esquerre.
dits officials interlineat al marge esquerre.
per ... requerexen interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat los requerexen y.
a continuació ratllat Ítem.

[ 1631 ]

Aprísiaa de la requesta presentadab
als arrendataris de la bolla de
Barcelona per part de mossèn
Herònim de Gàver y altres

[ 1631 ]

3ar

A. Acte de requesta presentada als arrendadors
de la bolla de Barcelona e als, tenint regonexensa y agnició de bona fe de dit arrendament, per
part dels magních Hierònym de Gàver, donzell,
en Barcelona domiciliat, y los honorables Steve
Loses, Joan Juliol, Llu ýs Pozo y Onoffre Coromines, mercaders, ciutadans de Barcelona y officials de dita bolla.

4ar

Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo trigesimo primo, die
vero decima sexta mensis julii intitulata, presente
et ad haec vocatim requisito atque rogato cive honorato Barcinone, apostolica regiaque auctoritatibus notario publico scribaque majore ac secretario domus Deputationis Generalis Cathaloniae,
infrascripto, et presentibus eciam honorabilibus
Gaspare Gatillepa, botiguerio telarum, et Hiacyntho Bodet, chirurgo, civibus Barchinonae, pro
testibus ad infrascripta vocatis et specialiter
assumptis. Discretus Franciscus Juliol, clericus
Barcinonis, ut procurator legitime constitutus et
ordinatus a magnifico domino Hieronymo de
Gaver, domicello, Barchinonae domiciliato, et a
honorabilibus Estephano Lloses, Joanne Juliol,
Ludovico Pozo et Onofrio Coromines, mercatoribus, civibus Barchinonae, prout de suis procuracionibus constat duobus publicis instrumentis receptis apud discretum Narcisum Hieronymum
Lledo, apostolica regiaque auctoritatibus notarium publicum Barchinonae, die presenti, dicto
nomine, existens personaliter constitutus coram et
ante presenciam Joannis Barillas, negociatoris,
civis Barchinonae, personaliter inventi et reperti
ante Logiam Maris, et eidem obtulit et presentavit et seu per dictum scriptorem juratum mei prae
et infrascripti notarii, presentari ac legi publice
petiit instavit et requisivit, quandam in scriptis
papyrei requisicioni et alia in se continenti scedulam tenoris sequentis: «No ignoran vostres
mercès», etcètera. Inserantur, quec inserta dices.
Quaquiddem papyrei requisicionis scedula, sicut
premittitur, oblata et presentata ac de verbo ad
verbum lecta traditaque eidem copia de eadem
cum originali veridice comprobata, quam ad effectum, praedictum dictus scriptor juratus mei
pare et infrascripti notarii in manibus habebat,
quam copiam, dictus Joannes Barillas accipit et
penes se retinuit. Et verbo praedictis respondendo
a. requesta intercalada entre els folis 205v i 206r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat per mossèn Lladó.
c. que ... dices interlineat.
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dixit, quod retinebat sibi terminum constitucionis ad respondendum. De quibus omnibus et singulis sic actis dictis gestis et secutis dictus. Dictus
Franciscus Juliol dicto nomine publicum confici
petiit instrumentum sibique seu dictis principalibus suis, de aliis quibus intersit dari, tradi et liberari per me // 4av. // dictum et infrascriptum notarium. Postea autem dictam et eadem met[...]
die ac fere in conitinenti, presente et vocato dicto
Raphaelle Gotera, scriptore jurato mei, dicto et
infrascripti notarii et presentibus eciam Gaspare
Obrador, paratore pannorum lane et dicto Hiacynto Bodet, chirurgo, pro testibus ad infrascripta
vocatis es specialiter et assumptis, supradictus discretus Franciscus Juliol, dicto procuratorio nomine, existens personaliter constitutus coram et ante
presenciam honorabilibus Raymundi Roger, botiguerii telarum, civis Barchinonae, personaliter
inventi et reperti in Logia Maris presentis civitatisa, et eidem obtulit et presentavit et seu, per dictum scriptorem juratum pre et infrascripti notarii, presentari ac legi publice petiit instavit et
requisivit suprainsertam papirei requisicionis et
alia in se continentis scedulam, qua sicut premittitur, oblata et presentata et habita per ipsum Roger pro lecta traditaque eidem copiam de eadem
cum originali veridice comprobatam, quam ad
hunc effectum, dictus scriptor juratus premanibus suis habebat, quam copiam dictus Raymundus Roger accepit et penes se retinuit, ac verbo respondendo praedictis dixit, quod retinebat sibi
terminum juris ad respondendum. De quibus
omnibus et singulis sic actis, dictis gestis et secutis,
dictus discretus Franciscus Juliol, dicto nomine,
publicum confici petiit instrumentis sibique seu
dictis principalibus suis, ac aliis quibus intersit
dari, tradi et liberari, per me, dictum et infrascriptum notarium. Deinde vero, dicta et eademb
die, ac eciam fere incontinenti, presente et vocato
dicto Raphaelle Gotera, scriptore jurato mei, dicti et infrascripti notarii et presentibus eciam Ludovico Claresvalls, botiguerio telarum, et dicto
Hiacyntho Bodet, chirurgo, civibus Barchinonae,
pro testibus ad infrascripto vocatis et speciater assumptis, supradictus discretus Franciscus Juliol,
dicto procuratorio nomine, existens personaliter
constitutus coram et ante presenciam Michaellis
Garcia, mercatoris, civis Barchinonae, personaliter inventi et reperti in Logia Maris presentis civitatis, et eidem obtulit et presentavit et seu, per dictum scriptorem juratum prae et infrascripti
notarii, presentari ac legi publice petiit, instavit
et requisivit suprainsertam papireic requisicionis
et alia in se // 5ar // continentis scedulam, qua sicut premititur oblata et presentata et habita per
ipsum Roger pro lecta traditaque eidem copiam
a. a continuació ratllat Barchinonae.
b. a continuació ratllat ea.
c. papireri al manuscrit.

de eadem cum originali veridice comprobatam,
quam ad hunc effectum, dictus scriptor juratus
premanibus suis habebat, quam copiam dictus
Michael Garcia accepit et penes se retinuit, ac verbo respondendo praedictis dixit, quod retinebat
sibi terminum juris ad respondendum. De quibus
omnibus et singulis sic actis dictis gestis secutis,
dictus Franciscus Juliol, dicto nomine, publicum
confici petiit instrumentum sibique seu dicti
principalibus suis, aliis quibus intersit dari, tradi
et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium. Demum autem dicto et eodem<m> die, ac
fere incontinenti, presente et vocato dicto Raphaelle Gotera, scriptore jurato mei dicti et infrascripti notarii et presentibus eciam Raphaelle
Brisa, iuvene, botiguerio telarum, etb Josepho Prats,
juvene, aromatario, civibus Barchinonae, pro testibus ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis, supradictus discretus Franciscus Juliol, dicto
procuratorio nomine, existens personaliter constitutus coram et ante presenciam Hieronymi
Gurri, botiguerii telarum, civis Barchinonae,
personaliter inventi et reperti intus domos suae
propriae habitacionis, quas fovet in presenti civitatis Barchinonae, in vico vocato de la Vedrieria,
et eidem obtulit et presentavit et seu per dictum
scriptorem juratum meic pre et infrascripti notarii, ac legi publice petiit instavit et requisivit suprainsertum papyrei requisicionis et alia in se
continentis scedulam, qua sicut premititur oblata
et presentata et habita per ipsum Gurri pro lecta
traditaque eidem copiam de eadem, cum originali veridice comprobatam, quam ad hunc effectum, dictus scriptor juratus premanibus suis habebat, quam copiam dictus Hieronymus Gurri
accepit et penes se retinuit et verbo respondendo
praedictis dixit, quod retinebat sibi terminun juris ad respondendum. De quibus omnibus et singulis sic actis dictis gestis et secutis, dictus Franciscus Juliol, dicto nomine, publicum confici petiit
instrumentum sibique seu dictis principalibus
suis, ac aliis quibus intersit dari, tradi et liberari,
per me dictum et infrascriptum notarium. Postmodum vero, adveniente die veneris decima octava predictorum // 5av // mensis et anni supradictis, Joanne Barillas, nomine suo proprio et
procuratorio legitime constitutus et ordinatus a
supradictis Michaelle Garcia, mercatore, Hieronymo Gurri et Raymundo Roger, botigeriis telarum, civibus Barchinonae, prout de sua procuracione consta instrumento recepto apud
discretum Antonium Axadam, notarium publicum Barchinonae, die presenti, existens personaliter constitutusd intuse scribaniam Narcisi Hiea. a continuació ratllat et iam.
b. et ... aromatario interlineat al marge esquerre.
c. mei interlineat.
d. a continuació ratllat intus scribaniam mei dicti et infrascripti notarii.
e. intus ... Barchinonae interlineat al marge esquerre.
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ronymi Lledo, notarii publici Barchinonae, que
scita est in presenti civitatis et in platea Sancti Jacobi, in presencia magnifici Joannis Hieronymi
Alemany, militis, Barchinonae populati, et Raphaellis Gotera, scriptoris Barchinonae testiumque ad ista vocatorum et assumptorum, satisfaciendo, ut dixit, supradictis presentacionum
praeinsertam requisicionis, sibi et dictis principalibus suis de super factarum, tradidit et liberavita
dicto Raphaelli Gotera scriptori juratob mei, prae
et infrascripti notarii, quandam in scriptis papirei responsionis scedulam, petens in calce dictarum presentacionum inseri et continuari et, de
dictis presentacionibus absque insercione dictae
resposiones instrumentum non claudi nec liberari, quequidem responsio est hujusmodi sub tenore:
«Responent», etcètera inserantur quibus insertis
dicis. De quibus omnibus et singulis sic actis dictis
gestis et secutis, dictus Joannes Barilles, dictis respective nominibus, publicum confici petiit instrumentum, per me, dictum et infrascriptum notarium, quod fuerunt acta Barchinonae, sub anno,
diebus, mense et locis praedictis, presente dictoc
scriptore jurato sub me, dicto et infrascripto notario, et presentibus eciam testibus supradictis, ad
premissam respective vocatis atque rogatis et specialiter assumptis, prout superius continetur.

G. Dietari.
Supplicaciód donada per lo procurador fiscal.
Molt il·lustres senyors. Lo offici de advocat fiscal
del Generale vacca, desf de dos del present mes de
setembre, per haver sa magestat provehit al doctor Miquel Joan Magarola, de Real Concell Civil
y no·y ha qui dit offici exersesque y les causes, axí
civils com criminals, patexen, lo que és en molt
gran dany del General. Per ço, Francesch Fitor,
procurador fiscal del dit General, represente a
vostres senyories dites coses, per a què sien vostres senyories servits manar provehir lo dit offici
de advocat fiscal del General, comforme disposició del capítol 10 de las Corts del any 1599, y a
vostres senyories supplica sien servits també donarg licència a Antoni Thió, scrivà major del General, toque la oblata a la present suplicació, perh
observança del capítol 59 de dites Corts. Lo offia. a continuació ratllat mihi dicto et infrascripto notario,
qua.
b. iurato interlineat, damunt de substituto ratllat.
c. dicto ... sub interlineat al marge esquerre.
d. suplicació intercalada entre els folis 208v i 209r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
e. a continuació ratllat ha alguns dies.
f. des de ... setembre interlineat al marge esquerre.
g. donar licència interlineat, damunt de manar ratllat.
h. per ... Corts interlineat al marge esquerre.

[ 1631 ]

[ 1631 ]

ci, etcètera. Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera.
Francesch Fitor, procurador fiscal del General.
6a setembre 1631. Respongueren que ells procurarien en fer la dita provisió lo més prest los
fos possible.

A.
Carta de sa magestatb, rebuda a XV de setembre
1631, per lo negossi de la luïció d[e] censals de
galeres.
[A los] reverendo y amados [nuestros] los diputados del [Genera]l de nuestro principado [de
Cata]luña.
El rey.
Diputados. Por vuestra carta de veinte y tres de
agosto passado he visto la difficultad que se os offreçe en la armazón de la esquadra de galeras,
que en las Cortes del año noventa y nueve está determinado que haya en esse Principado y lo que os
mueve a tratar de quitar el censal que se cargó
entonzes, sin cuidar de la armazón dellas y he estimado que, estando esta plática tan adelante y
sin tener respuesta mía a lo que me havéis scrito,
passássedes a la luición de las quinze mil libras,
en parte de las quarenta mil que resolvisteys y,
porque destar recogida la maior cantidad de dinero que se pudiere, ha depender la armazón en el
más o menos número de galeras, que diere lugar
la disposición de la hazienda, que estuviere en ser,
os encargo que escuséis de pasar adelante en el dicho quitamiento y luizión, hasta que se os avise, lo
que se huviere de hazer en el assiento desto, como
lo entenderéys del duque de Segorve y Cardona,
mi lugarteniente y capitán general y quán servido quedaré que esto se execute sin réplica alguna.
Dada en Madrid, a VI de setiembre MDCXXXI. Yo
el rey. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit don Franciscus
de Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula
Cavanillas, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

Moltc il·lustres senyors. A 6 del corrent mes de
setembre, Francesch Fitor, procurador fiscal del
General, ab suplicació que presentà a vostres
a. anotació escrita al marge inferior esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 212v i 213r del trienni
1629-1632. -anotació escrita al dors.
c. suplicació intercalada entre els folis 213v i 214r del trienni
1629-1632.
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senyories, supplicà fossen servits manar provehir lo offici de advocat fiscal del dit General
que, des de dos de dit mes, vacca per haver la
magestat del rey, nostre senyor, provehit al doctor Miquel Joan Magarola del Real Consell Civil, que dit offici obtenie, y representà a vostres
senyories los danys y prejudicis irreparables, que
a dit General se causaven per falta de dit advocat
fiscal. E com, fins vuy, vostres senyories no hajen provehit dit offici ni feta nominació de persona alguna, a lo menos, comforme y segons
disposició de capítols de Cort tenien obligació,
y dits danys y prejudicis, se vagen continuant en
molt gran prejudicia de dita Generalitat. Per ço
y altrament, dit Francesch Fitor, en dit nom, a
vostres senyories suplica sien servits provehir lo
dit offisi, de manera que, la persona que per
vostres senyories serà nomenada, puga exercir
aquell y no-res-menys, perquè conste de ses diligèncias, ésser donada licència a Antoni Thió,
scrivà major del General, toque la oblata a la
present suplicació, per observansa del capítol 59
de las Corts del any 1599. Lo offici, etcètera.
Et licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Francesch
Fitor, procurador fiscal del dit General.

Cartab de sa magestat, rebuda als 4 de novembre 1631.
A. Dietari
[A los] reverendo y amados [nuestros] los diputados [del] General de Cataluña.
El rey.
Diputados. Por estar vosotros tan interesados en
la conservación desse Principado, siempre en
tiempo de invasión de enemigos se acude a la defensa de las fronteras por vuestra parte, la que
confina con Francia, donde tan encendida está
la peste, más difficultosa de guardar es Puigcerdán, puesto por donde podría inficionarse essa
provincia y a que es justo prevenir con tiempo y,
assí, he querido encargaros que, pues ninguno es
más poderoso enemigo que la peste, les aydéis a los
de Puigcerdán de la massa de las generalidades,
para que se repare el daño que por allí os podría
venir, que demás de ser una conveniencia y defensa natural, yo quedaré servido dello, como lo entenderéys del duque de Segorve, mi lugarteniente
general en esse Principado. Dada en Madrid, a
XVIII de octubre MDCXXXI. Yo el rey. Vidit episcopus, presidens. Vidit don Franciscus de Castellvi,
a. prejudici interlineat, damunt de menoscabo ratllat.
b. carta intercalada entre els folis 223v i 224r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

regens. Vidit don Franciscus Leo, regens. Vidit
don Franciscus de Vico, regens. Vidit Magarola,
regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula Cavanillas, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.»

institruccions donades a dit Bellafilla y que, per
avant, se donaran.

Desliberacióa del Savi Consell de
Cent.
Resolució de Consell de Cent.
Die XXIIII mensis novembris, anno a Nativitate
Domini MDCXXXI.

Dietaria. A.
Die XIII mensis novembris, anno a Nativitate
Domini MDCXXXI.
Deliberació del savi Consell de Cent.
Convocat y congregat lo Consell, etcètera. E lo
present Consell delibera, que la scriptura ordenada per los magnífichs advocats, llegida en lo
present Consell, sie presentada y, que la present
ciutat, per ara, pare en fer procehiments alguns
en la causa de Domingo Cassanyach y, que lo
scrivà major, done còpia a sa excel·lència del
procés de aquella y, attes la present ciutat, ministres y officials de aquella han rebuts y patits
molts agravis y perjudicis per los lloctinents de
sa magestat en lo present Principat y per sos ministres, per rahó dels quals ha sustinguts molts
gastos y agravis, causats per dits officials y ministres de sa magestat, los quals han fet procehiments contra la present ciutat, privilegis, usos,
stil y perrogativas de aquella, a dita ciutat, per
sos molts serveys concedits per los sereníssims
reys predecessors de sa magestat que, per ço, los
senyors consellers, juntament ab quatre persones del present Consell, de tots staments, y advocat de la present casa, miren los privilegis y altres
scriptures que, en orde de axò se an de mirar per
a vèurer y censurar, quins són los dits agravis y
prejudicis que la present ciutat ha patit y aquells,
ab instrucció particular, envien per un correu a
mossèn Joseph de Belllafilla, embaxador de la
present ciutat, per a que represente aquells a sa
magestat, per a obtenir lo remey convenient de
sa real mà y suplicar-lo, juntament, sia de son
real servey manar enviar un visitador a la present
ciutat per a visitar dits ministres de sa magestat,
per a què, de aqueixa manera, reste reintegrada
la present ciutat de dits agravis y que los senyors
consellers, per medi de dos cavallers del present
Consell, fassen una embaxada als senyors diputats, supplicant-los en ella, fessen marzè a la present ciutat de enviar un embaxador a sa magestat, per a què fomente, devant sa magestat, la
pretenció de la present ciutat, deduhida en las
a. resolució del Consell de Cent intercalada entre els folis 228v
i 229r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
Jurats en la sala gran de dit Consell, en la forma
acostumada, los magnífichs consellers, etcètera.
E lo dit Consell, entesa la dita preposició, féu
deliberació y conclusió, que los senyors consellers continuen lo fer recordar als senyors deputats, se servescan posar en execució lo que, per
part del present Consell se’ls ha supplicat, acerca de scriure a sa magestat en favor de la ciutat,
en rahó de sa pretenció y, promptement, enviar-li una embaxada que coopere ab lo que, dit
mossèn Joseph de Bellafilla, supplica a sa magestat y que·s servesca enviar visitador per als
ministres y officials reals del present Principat y
comptats, y també se servescan, dits senyors diputats, manar juntar brassos, representant en
aquells, per part de la ciutat, se servescan las
personas dels tres staments ajudar a la present
ciutat, axí ab carta, com ab lo demés aparexerà
convenir en benafici de sa pretenció.

A.
[Ab] los reverendo Padre en Christo [y] amados
nuestros, los diputa[dos] del General de nuestro
prin[cipa]do de Cathalunya.
El rey.
Diputados. Porque después de lo que os escriví sobre el socorro de la villa de Puigcerdán se han tenido avisos de movimientos de franceses en la frontera de Rossellón, que justamente se deve reparar
en ello y que, con el zelo que vuestros predecessores y
vosotros avéys acostumbrado, hagáys lo mismo
para que se prevengan los daños que podrían resultar a essa provincia, si no se impidiessen los designios de sus confinantes en los principios. Escrivo
al duque de Sogorve y Cardona, mi lugarteniente
y capitán general, que trate con vosotros lo que del
a. resolució intercalada entre els folis 230v i 231r del trienni
1629-1632.
b. carta intercalada entre els folis 233v i 234r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

[ 1631 ]

[ 1631 ]

entenderéys, ruego y encargoos que dispongáys la
materia, como la occasión obliga, pues todo va
endreçado a mayor deffensa vuestra y benefficio
dessa provincia, que es a lo que principalmente
devéys attender, y al servicio que me haréys en acudir a esto, como espero, en que le recibiré muy
particular. Dada en Madrid, a XXIII de noviembre MDCXXXI. Yo el rey. Vidit episcopus, presidens.
Vidit Magarola, regens. Vidit don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens.
Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

Carta ya declaració de la crehensa.
Dietarib. A. B. Donades per sa excel·lència a ses
senyories a 29 de nohembre 1631.
A. B. B.
Su magestad, con carta de 23 deste, me ordena a
occasión de los rumores que corren de guerra en las
fronteras, haga algunas prevenciones necessarias
para la deffensa deste principado de Cataluña y
condados de Rossellón y Cerdaña y que las procure
con vuestras señorías, esplicando la crehencia de la
carta que, de su magestad, doy a vuestras señorías
y, porque tiene por cosa importante y necessaria,
que las galeras que este Principado ha de tener ermadas para deffensa del estén a punto, me manda lo diga a vuestras señorías en esta comformidad y que, en caso que no aya el dinero necessario
para ello, se conserve el que está recogido, y se recoja con toda puntualidad y cuydado el que faltare,
para que, con mayor brevedad, se acuda a esto.
Ansí lo digo y advierto a vuestras senyorias, y en su
real nombre, notifico y declaro que es la voluntad
de su magestad que, por ningún caso se convierta y
consuma el dinero que oy áy y habrá de galeras en
redención de censos, sinó que esté guardado para
su apresto y, en lo demás que me ordena su magestad, lo iré esplicando a vuestras señorías como la
occasión lo pidiere. Concordat cum suo originali,
de quo fidem facit Franciscus Trobat, scriba mandati et publicus notarius, Barcinonae populatus.
Franciscus Trobat.

Diec 24 julii 1632 fuit presentatum presens mandatum admodum illustribus dominis deputatis
et auditoribus computorum Generalis Cathaloa. a continuació ratllat crehe.
b. creença intercalada entre els folis 234v i 235r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
c. manament intercalat entre els folis 236v i 237r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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nie, auditore ecclesiastico absente, per honorabilem Philipum Ferrandis, portarium brachii ecclesiastici Curiam, inter sextam et septimam horas post meridiani ejusdem diei. Et dicti domini
deputati dixerunt que·l tenien per presentat.
Pro salariis mandatum 1632. // Los tres estaments del principat de Cathalunya congregats en
les Corts Generals, que lo sereníssim infant cardenal, germà de la sacra , cathòlica y real magestat, precehint habilitació de la Cort General, de
present celebra en la ciutat de Barcelona als íncoles del present principat de Cathalunya y comptats de Roselló y Cerdanya. Als reverent y magnífichs senyors los deputats del General del dit
Principat residints en Barcelona, salud y honor.
Com per les persones nomenades per dits estaments, per ara, se hajen tachat a bon compte les
quantitats davall scrites respectivament als officials y ministres de dita Cort, que en lo any mil
sis-cents vint-y-sis treballaren y en lo corrent
any treballen respectivament en ella, per a què en
part y a bon compte de sos treballs, salaris y remuneració los sien pagades y donades de peccúnies del General, és a saber: Promovedorsa Eril,
Corbera, Navel, Salavardenya. Als don Francisco
de Eril, promovedor en lo any 1626, vuy canceller de Cathalunya, per salari y remuneració de
dit any 1626, tres-centes lliures moneda barcelonesa. Íttem a Lluís Corbera, per lo bras militar y
Hyerònim de Navel, per lo bras real, promovedors, a bon compte per l’any 1626 y corrent
1632, sis-centes lliures a cada hu. Íttem a fray
Miquel Salavardenya, abbat de Nostra Senyora
de Gerri, promovedor del bras ecclesiàstich en lo
corrent any 1632, a bon compte de son salari
y remuneració, tres-centes lliures. Secretarisb
Oller, Carbonell. Ítem a Joan Pau Oller, secretari de la província de Tarragona y del stament ecclesiàstich, a bon compte, així per lo any 1626,
com per lo corrent 1632, per son salari, sis-centes lliures. Íttem als hereus de Pere Carbonell,
notari, quòndam, secretari del bras militar, per
quant dit Carbonell fonch secretari de dit bras
militar, simul stipulans, ab mossèn Antoni Joan
Fita, notari en 1626, y los dos feren un mateix
procés y, així, també se han de partir los profits,
se han tachat a dits hereus de Pere Carbonell
cent sinquanta lliures, com lo demés se ha de donar a dit Antoni Joan Fita, ab que dits hereus hajen de donar, per sa part, lo procés. Fitac. Íttem a
dit Antoni Joan Fita, notari y secretari de dit bras
militar, a bon compte, així per lo any 1626 com
1632, per son salari, quatre-centes y sinquanta
lliures. Pastord. Íttem als hereus del quòndam
a. Promovedors ... Salavardenya interlineat al marge esquerre.
b. Secretaris ... Carbonell interlineat al marge esquerre.
c. Fita interlineat al marge esquerre.
d. Pastor interlineat al marge esquerre.

Pere Pau Pastor, notari y secretari de dit bras
real, per son salari y remuneració, del any 1626,
ab que donen lo procés fet en dit any, tres-centes
lliures. Agramunta. Íttem a Jaume Agramunt,
notari y secretari del bras real, a bon compte per
son salari y remuneració, per lo corrent any 1632,
tres-centes lliures. Ajudantsb Ramon, Vilaseca,
Vallbona, Oller, Quer, Plandesans, Gendarmes,
Quer. Íttem a Jaume Ramon, notari de Barcelona, Diego Vilaseca y Magí Vallbona y Rovira,
notaris ajudants del secretari del bras militar, a
bon compte de salari y remuneració, per lo any
1626 y corrent 1632, vuytanta lliures a cada hu y
a dit Jaume Ramon, que en 1626 anà a Lleyda,
quaranta lliures més, que són per a dit Jaume Ramon, cent y vint lliures y, per lo dit temps y a bon
compte, als dos ajudants de dit Joan Pau Oller,
secretari del stament ecclesiàstich, y per ells, a
dit Oller, per a què los ho done, vuytanta lliures a
cada hu y, perquè Joan Pau Salmes, notari, son
ajudant, estigué en Lleyda en 1626 y portà allà,
del archiu de Tarragona, alguns processos, quaranta lliures més y, per ell, absent, a dit Joanc Pau
Oller, secretari, per a què les hi done. A Magí
Quer, notari y Batiste Plandesans, notari, ajudants del secretari del bras real, per salaris y remuneració dels treballs del any 1626, quaranta
lliures a cada hu y, a Jaume Gendarmes, notari, y
Magí Quer, menor, ajudants del dit secretari del
bras real, per son salari y remuneració de treballs
de 1632, a bon compte, quaranta lliures a cada
hu. Advocatsd. Íttem al doctor Jaume Mir, vuy
de // la Real Audiència, y als hereus del doctor
Francesch Oriol, de Tarragona, advocats del
bras ecclesiàstich, al doctor Chistòfol Fumàs y
Dezplà, al doctor Phelip Vinyes, per lo bras militar, al doctor Emanuel Comalada, per lo bras
real, advocats, per salari y remuneració dels treballs del any 1626, dos-centes lliures a cada hu y,
als doctors Joseph Queralt, Dionís Montserrat,
don Joseph Ferrera, don Joseph de Jossa, Joseph
Cabata, Joan Amigant, advocats en lo any 1626
y corrent 1632, per salari y remuneració, a bon
compte, a quiscú d’ells, quatre-centes lliures y, a
don Joseph Soler, al doctor Pere Gilbert, al doctor Joan Pere Fontanella, al doctor Pere Boix y al
doctor Gaspar Berart, advocats dels braços, creats en lo corrent any 1632, per son salari y remuneració, a bon compte, a quiscú d’ells, dos-centes
lliures. Habilitadorse dels estaments. Íttem als
hereus de Pau Campana, hospital[er] y canonge
de Tarragona, per lo bras ecclesiàstich, als hereus
de Rafel Xammar, per lo bras militar, als tudors y
curadors del quòndam don Guillem de Rocabera. Agramunt interlineat al marge esquerre.
b. Ajudants ... Gendarmes, Quer interlineat al marge esquerre.
c. Goan al manuscrit.
d. Advocats interlineat al marge esquerre.
e. Habilitadors dels estaments interlineat al marge esquerre.
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tí, per lo bras militar, a Miquel Vives, de Girona,
per lo bras real, habilitadors en lo any 1626, per
son salari y remuneració, a quiscú d’ells, cent
lliures. A fray Francesch de Copons, abbat de
Sant Salvador de Breda, a don Francisco de Oluja, degà y canonge de Lleyda, per lo bras ecclesiàstich, a don Ramon de Guimerà, per lo bras
militar, al doctor Francesch Rosell, al doctor
Alexandre Calaff, per lo bras real, habilitadors
per lo any 1626, y a bon compte del present any
1632, per salari y remuneració, a cada hu d’ells
dos-centes lliures y al doctor Enrich de Alemany,
sacristà y canonge de Vich, per lo bras ecclesiàstic. A don Francisco de Vilalba, a don Guerau de
Peguera, per lo bras militar, al doctor Hyacintho
Camps, per lo bras real, habilitadors creats en
1632, a bon compte de son salari y remuneració,
a cada hu d’ells, cent lliures. Habilitadorsa de sa
magestat. Íttem al reverendíssim senyor don Pedro de Puigmarí, vuy bisbe de Solsona, als hereus
de don Miquel Salbà, quòndam, regent en lo Supremo de Aragó, als hereus del doctor Joseph
Ferrer, als hereus del doctor Hypòlit de Montaner, de la Règia Audiència, habilitadors per sa
magestat en lo any 1626, per son salari y remuneració, a cada hu d’ells, cent lliures, y al doctor
don Salvador Fontanet, regent del Supremo de
Aragó, a don Miquel Sala, regent de Cathalunya, a don Lluís de Monsuar, balle general, a don
Guerau de Guardiola, llochtinent de mestre racional, al doctor Francesch Ferrer, advocat fiscal,
habilitadors per sa magestat lo any 1626, y a bon
compte del corrent any 1632, a cada hu d’ells,
per son salari y remuneració, dos-centes lliures y,
als don Francisco de Eril, canceller de Cathalunya, a don Joan Maguerola, regent del Supremo
de Aragó, a don Ramon de Caldes, thesorer, al
doctor Christòfol Fumàs, advocat fiscal patrimonial, habilitadors per sa magestat en lo corrent
any 1632, per salari y remuneració, a bon compte, cent lliures a cada hu d’ells. [Con]stitucionersb. Íttem als hereus del quòndam don Francisco Llordat, abbat de Campredó, al tunch
abbat de Montserrat, que era fray Beda Pi, al
doctor Rafel Llobet, canonge de Elna, constitucioners per lo bras ecclesiàstich, als hereus de
don Francisco de Rocabertí, per lo bras militar, a
Andreu Fabre, de Perpinyà, síndich de Sarreal,
micer Refel Morer, de Puigcerdà, per lo bras
real, constitucioners en lo any 1626, per salari y
remuneració del dit any 1626, a cada hu d’ells,
seixanta lliures, al il·lustríssim senyor don Joan
Sentís, bisbe de Barcelona, al doctor don Bernat
de Cardona, ardiaca y canonge de Girona, al
doctor Pau Clarís, canonge de Urgell, per [lo]
bras ecclesiàstich, als compte de Santa Coloma, a
don Joan de Vilalba, a L[luís] Llull y de Boixaa. Habilitadors ... magestat interlineat al marge esquerre.
b. [Con]stitucioners interlineat al marge esquerre.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

dors, a don Lluís Dezcallar, a don Miquel de Rocabertí, per lo bras militar, a Miquel Rocafort,
síndich de Berga, a Pau Agullol, síndich dels
Prats del Rey, per lo bras real, constitucioners
per lo any 1626, y a bon compte del corrent any
1632, per salari y remuneració, a cada // hu
d’ells, cent y vint lliures, y a fray Joan Carreres,
abbat de Sanctes Creus, a fray Melchior Soler de
Armendaris, abbat de Sant Martí de Canigó, al
doctor y canonge Macià Amell, per lo bras ecclesiàstich, a don Pedro Aymerich, per lo bras militar, a Jaume Çafont y Tria, a Diego Figuerola,
síndich de Talarn, al doctor Antoni Potau, síndich de Sarreal, al doctor Joan Amigans, síndich
de Manrreza, per lo bras real, constitucioners
nomenats en lo corrent any 1632, a bon compte
de son salari y remuneració, a cada hu d’ells, seixanta lliures. Síndichsa. Íttem als hereus de Julià
de Navel, quòndam, conceller en cap y síndich
de la ciutat de Barcelona en lo any 1626, a Joseph Quintana, síndich de Barcelona, a Miquel
Vives, síndich de Girona, a Francesch Roquet,
síndich de Perpinyà, a Vicent Sahís, síndich de
Vich, als hereus de Francesch Jolí, a Joan Llop de
Balaguer, a Joan Fuster, síndich de Servera, als
hereus de Monserrat Puig-sech, síndich de Coplliure, a Joan Maurís, síndich de Argelés, als hereus de Rafel Coll, síndich de Tuhir, a micer Rafer Morer, síndich de Puigcerdà, a Rafel Puig,
síndich de Salses, al doctor Pere Jaume Tristany,
síndich de Granollers, als hereus de Celidoni
Perginyà, síndich de Çarreal, als hereu de micer
Pau Rafel Llaurador, síndich de Vilafrancha de
Panadès, Pontb, a Pere Pont, síndic de Cruïlles, a
Joan Gelí, síndich de Pals, Thorc, a Agustí Thor y
Reguí, síndich de Torrella de Mongrí, Casavallord, a Berthomeu Casavallor, síndich de Caldes
de Monbuhí, a Pere Clarà, síndich de Campredó, als hereus de Joan Isern, síndich de Vinssà, o
a sos hereus, de qualsevol dels desobre nomenats, los quals estigueren, com a tals síndichs, en
lo bras real en lo any 1626, per la posada que se
acostuma de donar a dits síndichs, a cada hu
d’ells, per dit any 1626, trenta-y-sis lliures. Et al
doctor Francesch Rozell, al doctor Agustí Bruna, a Hyerònim de Navel, síndichs de Barcelona,
al doctor Alexandre Calaff, al doctor Joseph Çabata, síndichs de Lleyda, a Joan Rages, síndich
de Girona, a Andreu Fabra y a Jaume Pons, síndichs de Perpinyà, al doctor micer Pere Miravall
y al doctor Lluís Torres, síndichs de Tortosa, al
doctor Joan Amigant, síndich de Manrreza, a
Lluís Carreres, síndich de Tàrrega, a Miquel Rocafort, síndich de Berga, a Pere Argullós, síndich
dels Prats del Rey, a Jaume Çafont y Tria, síndich
a.
b.
c.
d.

Síndichs interlineat al marge esquerre.
Pont interlineat al marge esquerre.
Thor interlineat al marge esquerre.
Casavallor interlineat al marge esquerre.

[de] Mataró, a Anthoni Saboya, síndich del
Boló, a Francesch Pujol, síndich de Agüeres, a
Jaume Menyalich, síndich de Besalú, al doctor
Jaume Joan Tous, síndich de Agramunt, a Pere
Queralt, síndich de Cabra, a Vicent Gubert, síndich de Vilafrancha de Conflent, a Macià Jaumar, síndich de Santpedor, a Francesch Gomar,
síndich del Arbós, al doctor Diego Figuerola,
síndich de Talarn que, com a tals síndichs, vingueren en lo any 1626 y són vinguts y estan presents en lo bras real en lo present y corrent any
1632, a bon compte de dites posades, a cada hu
d’ells, setanta-y-dos lliures y, al doctor Bernat
Sala, conceller en cap, presedent del bras real y
síndich de la ciutat de Barcelona, a Jaume Sala,
síndich de dita ciutat de Barcelona, al doctor Jacintho Camps, síndich de Girona, a Hyerònim
Arles y Carrera, síndich de Perpinyà, a Francesch
Sarrahima, síndich de Vich, al doctor Joseph
Pastor y a Francesch Co[...], síndichs de Balaguer, a Pere Giscafré, síndich de Servera, a Miquel Roca, síndich de Coplliure, a Antoni Pepinyà y Gener, síndich de Argelés, a Rafel Vidal,
síndich de Puigcerdà, a Antoni Garbí, síndich de
Salses, a Esteve Masferrer, síndich de Granollers,
al doctor Antoni Potau, síndich de Sarreal, a Jaume Berthomeu, síndich de Vilafrancha de Panadès, a Pere Pont, síndich de Cruïlles, a Salvador Parrí, síndich de Pals, a Pere Juglar, síndich
de Torrella de Mongrí, a Francesch Regassol,
síndich de Caldes de Monbuhí, a Pere Martí Clarella, síndich de Campredon, a Montserrat Marés, síndich de Vinesa, que han comparegut en
dit bras real en lo present any 1632, a bon compte de dites posades, a cada hu d’ells // trenta-y-sis
lliures. Agravisa. Íttem als hereus de don Joan de
Aymerich, abbat de Serrateix, al doctor fray
Melxhior Soler de Armendaris, abbat de Sant
Martí de Canigó, als hereus del canonge Joan
Pau Riffós, per lo bras ecclesiàstich, a don Jaume
Falcó, fill y hereu de don Batiste Falcó, a Miquel
Joan de Vergós, als hereus de Domingo Monredon, per lo bras militar, a Montserrat Puig-sech,
o a son hereu, per lo bras real, recullidors de
agravis en lo any 1626, per salari y remuneració,
a cada hu d’ells, sinquanta lliures. Al doctor
Francesch Rozell, síndich de Barcelona, a Lluís
Carrera, síndich de Tàrrega, per lo bras real, recullidors de agravis per lo any 1626 y a bon
compte del corrent any 1632, a cada hu d’ells,
cent lliures. Al reverendíssim senyor bisbe de
Solsona, al reverent abbat de Montserrat, al doctor Berthomeu Garsas, canonge de Lleyda, per
lo bras ecclesiàstich, a don Phelip de Ferrera, a
Joseph Despuny, a don Francisco Junyent, per lo
bras militar, ab Esteve Masferrer, per lo bras real,
recullidors de agravis, a quiscú d’ells, per lo prea. Agravis interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat doctor.
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sent any 1632, a bon compte, sinquanta lliures.
Balansa. Íttem als hereus del doctor Joachim Frígola de Llordat, per lo bras ecclesiàstich, als hereus de Antoni Vilalta, per lo bras militar, nomenats per al balans del General, ja en lo any 1626, a
cada hu d’ells, per salari y remuneració, vint-ysinch lliures. A fray Pere Joan Desgüell, abbat de
Sant Pere de Rodes, al doctor fray Vicent Ferrer,
abbat de Sant Miquel de Cuixà, per lo bras ecclesiàstich, a Rafe[l] Graell, a Rafel Ripollès, per lo
bras militar, a Joan Clapés, a Francesch Puj[ol], a
Jaume Manyalich, per lo bras real, per lo salari y
remuneració dels treball[s] de 1626 y corrent
1632, a bon compte, a cada hu d’ells, sinquanta
lliures. Al canonge Joan Pujol, síndich del Capítol deb Solsona, per lo bras ecclesiàstich, a Domingo Moradell, per lo bras militar, a bon compte del present any 1632, per salari y remuneració,
a cada hu d’ells, vint-y-sinch lliures. [R]edrésc.
Íttem al hereu del reverendíssim senyor Antònio
Serra, bisbe de Lleyda, al hereu de fray Miquel
Merola, abbat de Poblet, al doctor Joseph Jordà,
leshores síndich del Capítol de Tortosa, per lo
bras ecclesiàstich, a don Jaume de Llupià, per lo
bras militar, a micer Pere Vicens Sahís, a Rafel
Coll, de Tuhir, per lo bras real, nomenats per a la
junta de fer lo redrés del General, per salari y remuneració dels treballs del any 1626, a cada hu
d’ells, sinquanta lliures. A Francisco de Tamarit,
a Federich de Vilagrassa, per lo bras militar, al
doctor Pere Joan Miravall, per lo bras real, a cada
hu d’ells, per lo any 1626 y a bon compte del
corrent any 1632, cent lliures. Al reverendíssim
senyor bisbe de Girona, al senyor abbat de Poblet, al doctor y canonge Francesch Puig, síndich del Capítol de Tortosa, per lo bras ecclesiàstich, a don Frederich Meca, per lo bras militar, a
Francesch Serrrahima, a Macià Jaumar, per lo
bras real, que estan en dita junta del redrés, a bon
compte del present any 1632, a cada hu d’ells,
sinquanta lliures. Combinadorsd. Íttem a don
Ramon de Queralt per lo bras ecclesiàstich, al
senyor compte de Peralada, als hereus de Joan
Batiste Pons, a don Ramon de Caldés, vuy thesorer, per lo bras militar, als hereus de micer Pau
Rafel Llaurador, síndich de Vilafrancha, per lo
bras real, combinadors en lo any 1626, per salari
y remuneració de dit any, a cada hu d’ellls, sinquanta lliures. [Al] reverent abbat de Banyoles,
al doctor Enrrich de Alemany, per lo bras ecclesiàstich, al doctor Alexandre Calaff, al doctor
Lluís Torres, per lo bras real, combinadors per lo
any 1626 y a bon compte del corrent any 1632, a
cada hu d’ells, cent lliures. Al reverendíssim senyor don Pedro de Maguerola, bisbe de // Vich,
a.
b.
c.
d.

Balans interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat Tortosa.
[R]edrés interlineat al marge esquerre.
Combinadors interlineat al marge esquerre.
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per lo bras ecclesiàstich, a don Diego de Rocabertí, a don Francisco de Ayguaviva, a Lluís Miquel Pol, per lo bras militar, al doctor Joseph
Pastor, per lo bras real,combinadors en lo any
1632, a bon compte, a cada hu d’ells, sinquanta
lliures. Portersa dels braços. Íttem a Phelip Ferrandiz, del bras ecclesiàstich, a Gabriel Soler,
del bras militar, a Joan Colomer, del bras real,
porters, per sos salaris y remuneracions, a bon
compte dels anys 1626 y corrent 1632, a cada hu
d’ells, cent lliures. Ajudantsb seus. Íttem als ajudants de dits porters dels braços ecclesiàstich,
militar y real, per dit temps y a bon compte y, per
ells, a dits porters respectivament, per a què los
ho donen, vint-y-sinch lliures a cada hu. Jutgec.
Íttem a Francesch Jutge, notari de la junta dels
senyors constitucioners, a bon compte de sos
treballs y remuneració de 1626 y 1632, tres-centes lliures. Sosd ajudants. Íttem als quatre ajudants de dit Francesch Jutge, notari, a bon
compte dels treballs per ells pressos en 1626 y
corrent any 1632 y, per ells, a dit mossèn Jutge,
dos-centes lliures, és a saber, sinquanta a cada
hu, perquè ell<s> les done. Bosche. Íttem a
Hyerònim Bosch, notari de la junta del redrés, a
bon compte de sos treballs, presos en lo any
1626 y corrent any 1632, tres-centes lliures. Sosf
ajudants. Íttem a Matheu Piferrer, Jaume Estrada y Miquel Freixes, notaris ajudants de dit
Hyerònim Bosch, notari del redrés, a cada hu
d’ells, a bon compte de sos treballs de 1626 y
corrent any 1632, sinquanta lliures. Montserratg.
Íttem al hereu del quòndam Francesch Montserrat, notari de la junta dels senyors combinadors
en lo any 1626, per salari y remuneració de sos
treballs, quaranta lliures. Colellh. Íttem a Luís
Colell, notari de dita junta dels combinadors en
lo any present de 1632, a bon compte de son salari y remuneració, quaranta lliures. Stadellai.
Íttem a Antoni Stadella, notari de la junta dels
senyors recollidors de agravis, per los anys 1626
y 1632, a bon compte de son salari y remuneració, tres-centes lliures. Sonj escrivent. Íttem a un
scrivent de dit Stadella, notari, a bon compte per
dits anys y, per ell, a dit Stadella, per a què les hi
done, sinquanta lliures. Portersk. Íttem a Francesch Tort, porter de la junta dels senyors constitucioners, a Joan Roca, porter de la junta dels
senyors del redrés, a Jaume Perayre, porter de la
junta dels senyors recollidors de agravis, a Jaume
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Porters dels braços interlineat al marge esquerre.
Ajudants seus interlineat al marge esquerre.
Jutge interlineat al marge esquerre.
Sos ajudants interlineat al marge esquerre.
Bosch interlineat al marge esquerre.
Sos ajudants interlineat al marge esquerre.
Montserrat interlineat al marge esquerre.
Colell interlineat al marge esquerre.
Stadella interlineat al marge esquerre.
Son escrivent interlineat al marge esquerre.
Porters interlineat al marge esquerre.
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Vilagrassa, porter de la junta dels senyors del balans, per sos treballs de 1626 y 1632, a bon
compte, a cada hu d’ells, seixanta lliures. Verguersa. Íttem a Lluís Riera y Diego Flaquer, verguers de la Real Audiència, per sos treballs de
1626 y 1632, a bon compte a cada hu d’ells, seixanta lliures. Sosb ajudants. Íttem a Francesch
Oller y Antoni Bosch, ajudants de dits verguers y
porters dels senyors habilitadors, per dits any(s)
y a bon compte, vint lliures a cada hu d’ells. Vallgornerac. Íttem a don Francisco de Vallgornera y
Senjust, regent los comptes de cerer, per son salari y remuneració per dit offici, per lo any 1626 y
a bon compte del corrent any 1632, tres-centes
lliures. Campanerd. Íttem a Joseph Martí, monjo
campaner, que toca la campana de les Corts, des
del any 1626 fins lo dia present, en totes les
porrogacions que hi ha hagut en set anys, seixanta lliures. Boixadelle. Íttem a Antoni Boixadell,
porter de la junta dels combinadors, per lo que
serví dit offici, ja en lo any 1626 y en lo corrent
1632, per son salari y remuneració, // a bon
compte, seixanta lliures. Íttem a Joseph Flix,
porter dels senyors tachadors, per salari y remuneració, deu lliures. Oliverf. Íttem a Pere Oliver,
porter dels advocats dels braços, per son salari y
remuneració dels anys 1626 y 1632, a bon
compte, seixanta lliures. Tachadorsg dels salaris.
Íttem al reverent fra Vicent Ferrer, abbat de Sant
Miquel de Cuixà, fra Miquel Salavardenya, abbat
de Nostra Senyora de Gerri, per lo bras ecclesiàstich, a don Francisco Tort y don Joan de Eril, per
lo bras militar, a Pere Giscafré, síndich de Servera
y a Antoni Perpinyà y Gener, síndich de Argelés,
per lo bras real, tachadors de dits salaris, a quiscú
d’ells, a bon compte de salaris y gratificacions,
sinquanta lliures. Per ço, ab tenor de les quantitats vos diem y manam que, de les dites peccúnies del dit General, doneu y pagueu realment y
de fet a les perçones sobremencionades, o a sos
hereus, respectivament les quantitats, moneda
barcelonesa, sobredites, com a cada hu particularment, e no-res-menys diem y manam als oÿdors de vostros comptes que, posant vosaltres les
dites quantitats en compte ensems, ab àpocha de
rebuda, vos admeten aquelles en compte de llegítima data, tots dubtes y dificultats cessants. En
testimoni de les quals coses havem manat fer y
expedir les presents sotascrites, de mà dels tres
presidents y sagellades ab lo segell de dita Cort.
Dat en lo monestir de Sant Francesch de la ciutat
de Barcelona, a set dies del mes de juny del any
de la Nativitat del Senyor mil sis-cents trenta-ya.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Verguers interlineat al marge esquerre.
Sos ajudants interlineat al marge esquerre.
Vallgornera interlineat al marge esquerre.
Campaner interlineat al marge esquerre.
Boixadell interlineat al marge esquerre.
Oliver interlineat al marge esquerre.
Tachadors dels salaris interlineat al marge esquerre.

dos. Julià de Valfogona, el arçobispo de Tarragona, Calaff, primus sindicus [...]. Mandato dicti
domini presidentis bracii militaris, Antonius Joannis Fita, notarius Barcinonae et dicti stamenti
militaris secretarius. De mandato illustrissimi
domini mei presidentis, nos Paulus Oller, notarius
et stamenti ecclesiastici secretarius. Mandato dicti
illustris domini Alexandri Calaf, ex deliberacione dicti brachii regalis die XXIIII julii MD[C]XXXII, expedivit Jacobus Agramunt, notarius dicti
stamenti scriba. Nuncupato.

Deliberacióa del savi Consell de
Cent.
D. Dietari.
Die dominica octava mensis decembris, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo.
Convocat y congregat lo Concell de Cent Jurats, en la sala gran de dit Concell, en la forma
acostumada. Lo present Concell, oÿdes y entesas totas las ditas cosas y dita resposta, féu deliberació y conclusió que, en orde de la resposta
ha feta sa excel·lència a 17 del corrent a la embaxada li havia feta la present ciutat, de què li fes
merçè de donar-lo-us en poder exhigir las deposicions de mossèn Jordi de Fluvià y micer Joseph
Stevanell, vuy capturats en les càrcers comuns de
la present ciutat, perb a poder prosseir en las
querelas contra ells fetas a instància del s ýndich
de la present ciutat, responent en ella que tenia
dificultat en lo que la ciutat li demanava y que·u
consultaria ab sa magestat y, en conformitat del
que li ordenaria, donaria la resposta a la present
ciutat, que per ço, los senyors concellers se servesca(n) enviar un correu a mossèn Joseph de
Bellafilla, embaxador de la ciutat, lo qual se haje
de partir per tot lo die de demà y, si per alguna
causa o impediment, no podrà partir lo die de
demà, los senyors concellers se servescan dilluns
pròxim ajuntar lo present Concell, referint en ell
la causa de no ser partit dit correu, per lo qual
servescan, ab la forma y modo que ordenan los
senyors concellers y vuytc personas nomenades,
per metèria de instruccions, als quals sia comès,
com lo present Concell comet, lo present fet,
dependents y emargents de aquell, ab plenitut
de poder, enviar a mossèn Joseph de Bellafilla,
a. deliberació intercalada entre els folis 236v i 237r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. per a interlineat.
c. fuit al manuscrit.
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embaxador de la ciutat, per instrucció tots los
prejudicis que, de son principi fins vuy, ha rebuts la present ciutat, tant en rahó de la matèria
occorrent, dependents y emargents de aquella,
axí en rahó de las querelas dels magnífichs concellers del any passat y officials del pastrim y altres de dita ciutat, com en matèria de morbo, ab
la resposta que lo die de 17 del corrent féu sa excel·lència a la dita embaxada, en orde de las personas // de dits Jordi de Fluvià y micer Joseph
Stevanell, per a que, dit de Bellafilla, ho represente tot a sa magestat y li supplique lo remey de
dits prejudicis que, en dites cosas ha rebuts la
present ciutat, y també se servescan los senyors
concellers, per dos cavallers del present Concell,
fer una embaxada als senyors deputats, bras militar y molt il·lustre Capítol, supplicant-los facen
merçè a la present ciutat scríurer a sa magestat
en beneffici de la present ciutat, en orde de ditas
cosas, conforme axí ha acostumat fer-li merçè en
altres occasions y, que ditas cartas, se les ne porte dit correu que despatxarà la present ciutat y,
que los senyors concellers, ab la dita Vuytena
anomenada, se servescan ajuntar los magnífichs
advocats, qui foren aplicats en dar lo vot sobre lo
rèbrer la deposició de dits de Fluvià y Stevanell,
amostrant-los dita resposta que sa excel·lència
ha feta al que la present ciutat li ha supplicat, los
quals vejen y censuren lo que deu y pot fer la
present ciutat en la matèria occorrent y donen
son vot en scrits y tingan aquella a punt per a
què la vigília de Nadal pròxim o lo die abans de
dita vigília que apareixerà als senyors concellers,
ajuntara lo present Concell y en ell se llige dit vot
per a què, oÿt aquell, puga desliberar lo present
Concell lo que més convindrà al servey de Déu,
del rey, nostre senyor, y beneffici de la present
ciutat. // Bertran Desvalls, ciutadà honrrat, y
don J(o)an de Erill, a 20 de dezembre.

1a r

modo y manera, que dits doctors, en son vot,
diuen y aconsellen y, que los senyors concellers,
dimars pròxim, y abans si tindran resposta del
senyor virrey, se servesquen juntar lo present
Consell y refer<r>ir tot lo que, serca dit fet, se
aurà fet, per a què lo Consell n’estigue enterat y
pugue pèndrer alguna bona resulució, y que la
present deliberació sie feta a saber als molt
il·lustres senyors deputats, molt il·luste Capítol
y molt il·lustre bras militar.

2ar

Ba.

Deliberaciób feta per lo Consell de Cent a vinty-tres de dezembre 1631. E lo dit Consell, entesa dita proposició, ha fet del·liberació y conclusió, que·s fassa tot lo que los advocats
ordinaris de la present casa y altros aplicats en lo
negosi corrent, han aconsellat en son vot, donat
en scrits, y en lo present Consell legit, y que los
senyors con(c)ellers, se servesquen, per tot lo
dia de vuy, si és possible, possar-ho en execució,
fent presentar dites scriptures, per ells ordenades y en lo present Concell legides, axí al senyor
virrey, com al magnífich micer Jaume Mir, del

En lo fet consultat, per los senyors consellers, inseguint la deliberació feta per lo savi Consell de
Cent, als denou del present mes de dezembre
1631, aserca de la resposta, que sa excel·lència
havia feta en scrits, a la demanda de la ciutat, que
fos servit donar-li licència per a què, per part sua,
se poguessen exhigir las deposicions de Jorge de
Fluvià y micer Joseph Stevanell, altres dels consellers del any passat, que vuy stan pressos en los
càrsers comuns, y fer tot lo demés que convindrà
fer en rahó de las enquestas fetas contra d’ells, la
qual resposta és del thenor següent: «Su excelencia tiene difficultat en lo que la ciutat le pide por
la evocata causa quel Consejo Real, a instancia
del procurador fiscal de la Regia Corte, ha eccho
contra Jorge de Fluviá y el doctor Joseph Stevanell,
conselleres que fueron el anyo passado, y assí, lo
consultará con su magestat y, en conformidad de
lo que le ordenare, dará la respuesta para queb...»
los advocats de la ciutat, y doctors aplicats vejen
y sensuren lo que deu y pot fer la ciutat en la
matèria occorrent y donen son vot en scrits, vista dita desliberació y la demanda de la ciutat y
resposta de sa excel·lència y, mirades y regonegudas ab molta atenció y cuydado las constitucions de Cathalunya y los privilegis de la ciutat,
que podrian y poden fer per lo present cas, y vist
tot lo demés que se havia de vèurer, los dits advocats de la ciutat y los demés aplicats són stats y
són de vot y parer següents: Attès que, de la dita
resposta, donada per sa excel·lència, consta haver volgut y voler sa excel·lència que, del article
de la licència que·s demanava a sa excel·lència
per // 2a v // pèndrer las deposicions a Jordi de
Fluvià y micer Joseph Stavanell, que és article
merament de justícia y interès de part, se’n conega fora del present Principat en la cort del rey,
nostre senyor, ab qui diu que·u consultarà y que
se stiga al que allí se resolrà, puis diu que, en
conformitat del que se li ordenerà, donarà la resposta, són de vot y parer, dits advocats y doctors

a. ajuntar interlineat.
b. deliberació intercalada entre els folis 237v i 238r del trienni 1629-1632.

a. vot de doctors intercalat entre els folis 237v i 238r del trienni 1629-1632.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 3 mms.
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aplicadors, que dita resposta encontra ab la
constitució 1, que comensa: «Totas las causas»,
la constitució 2 y la constitució 14, que comensa: «Clarificant», en lo títol «De jurisdicció de
tots jutges», las quals disposan que las causas
no·s pugan tràurer de Cathalunya, ni conexer-se
fora del Principat, y ab la constitució 1 del títol
«De offici de canseller», a la qual, sa magestat és
stat servit promètrer y obligar-se al present Principat de no signar alguna carta, rescrit, lletra o
albarà o qualsevol altre scriptura de que seguix o
prosehís conexensa o execució alguna dins lo
present principat de Cathalunya que conserne,
toc o tocar puga interès de part deduïble en juý,
y ab la constitució 2, títol «De offici de protonotari», que disposa lo mateix, quant al despaix de
qualsevol lletras o rescrits sens firma del canseller o vicecanseller y, finalment, encontra dita
resposta ab la constitució 2 y 3 del mateix títol
«De offici de cansallera», constitució 1 y següents del títol «De la elecció, nombre y exhàmen dels doctors de la Audiència y Consell
Real», que disposa la justícia en Cathalunya haver-se de ministrar per lo canseller y vicecanseller y Consell Real. Per lo reparo de las quals
contrafaccions y encontras d’ellas apar deu la
ciutat a sa excel·lència, per medi de son síndich,
notificant-li ab la forma acostumada aquellas, ab
la scriptura que serà, apart del present vot, ordenada per los mateixos advo- // 3a r // cats y
doctors aplicats, a effecte que sa excel·lència se
servesca no permètrer que lo principat de Cathalunya y la present ciutat reben aquest prejudici
en contrafacció de ses constitucions y sos reals
privilegis respectivament, ans la resolució del
que se li ha supplicat sie servit pèndrer en lo present Principat, sens consulta de fora d’ell. Y si
acàs, lo que no·s creu, sa excel·lència no·s servirà
de remediar-ho de la manera que desija la ciutat,
porà en tal cas, acudir als senyors deputats del
General de Cathalunya, molt il·lustre Capítol y
molt il·lustre bras militar perquè, cada hu d’ells,
en quant los toca, s’i oposen a la dita contrafacció y procuren fer los remeys donats per constitucions, y altrament fer tot lo que més convingue per lo reparo de dita contrafacció. Y per
quant se ha sabut que lo magnífich micer Jaume
Mir, doctor de la tersera sala, en loch del magnífich Gabriel Berart, jutge de la règia cort, és relador de la evocata causa, que·s diu és stada feta en
lo Consell Real contra dits Jordi de Fluvià y micer Joseph Stevanell, perquè la ciutat en tot
temps puga amostrar no haver faltat en ninguna
diligència que convingués, los mateixos advocats y demés aplicats aconsellan que, al dit magnífich micer Mir, se li presente la scriptura que
va ordenada apart, ab la qual se li demana lo mateix, y aquest és nostron parer. Salvo et cetera.

Rossell, advocatus civitatis. Aleny, advocatus civitatis. Fontanella, consulens. Anglasell, consulens. Don Josephus de Farrera.
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A. Dietari.
Vota donat per los senyors regent Real Cancelleria y doctors del Real Concell als 28 de desembre 1632.
Jhesús, Maria, Ramon. En lo fet consultat, per
los senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, als infrascrits regent la
Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència,
a saber és, si los assessors ordinaris del dit General de Cathalunya poden y deuen aconsellar als
senyors deputat reyal y oÿdors militar y reyal,
acerca de las nominacions per los senyors consistorials, en discòrdia fetas, per al offici de advocat
fiscal vagant y, també, si ditas nominacions per
dits consistorials discordament fetas anomenant, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich y
militar y oïdor ecclesiàstich lo doctor Hierònym
Roig, sagristà y canonge de la Seu de Barcelona,
y los deputat reyal y oïdors militar y reyal, lo
doctor micer Joseph Vinyals, ciutedà de Barcelona, són vàlides y subsisteixen y qual de ellas ha
de preferir al altre. Vistos los capítols de Cort,
fets en Corts Generals, per la bona administració
del General de Cathalunya y diversesas deliberacions en los temps passats fetas y altres diverses
scriptures faents per lo fet consultat, tingudes
diverses juntes y conferèncias entre si. Venint al
primer cap, attès y considerat que als assessors
del General, per la institució de sos officis toca
vèurer, regonèxer y apuntar tots processos e altres scripturas tocants al dit General e advocar,
treballar, raonar e satisfer, de paraula o en scrits,
en tots fets, actes y negocis tocant lo regiment o
administració dels deputats e General, com apar
en lo capítol // 1av // 8 de las Corts celebrades en
Barcelona en lo any 1413, y que són officials ordinaris, com sien creats en Corts Generals y tinguen salari cert, taxat en elles, com axí fou declarat a 17 de mars 1489, als quals specte
determinar per justícia las controvèrsias se offerexen deduïbles en juý de part a part, e o a instància del procurador fiscal del General, de las
quals, per ésser com són jutges necessaris, no·s
poden voluntàriament abstenir; attès que lo
consell se demana donen los assessors del General no·l demanen los deputats y oÿdors e la major part de aquells consistorialment, sinó sols
tres de dit consistori, ço és, deputat reyal y oïdors militar y real, los quals no fan consistori,
a. vot de doctors intercalat entre els folis 240v i 241r del trienni 1629-1632.

a. a continuació ratllat y.
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per no ésser la major part y de tots estaments y,
lo fet sobre lo qual se demana lo dit consell, és
deduïble en juý de part a part, del qual han de
conèxer per justícia dits assessors, en son temps
y, si aconsellant declaraven o propalaven llur
vot, non porian conèxer. Per tant y altrament,
los infrascrits regent la Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència consultats són de vot y
parer que los dits assessors, per observància dels
capítols del General y altrament de justícia, no
estan obligats aconsellar en dit negoci als dits
deputat reyal y oÿdors militar y reyal, entretant
que, ab ells, en demanar dit consell no concórren los altres deputats ecclesiàstich y militar y
oÿdor ecclesiàstich o la mayor part de aquells.
En quant al segon cap, attès que los deputats y
oïdors de comptes del General de Cathalunya,
en nom y com a procuradors de la Cort General
representen, // 2ar // aquella disgregada, los tres
braços ecclesiàstich, militar y reyal, dels quals se
constitueix y, per las quals, en Corts Generals legítimament congregades és repressentada tota
la universitat del principat de Cathalunya y
comptats de Rossellon y Cerdanya y que, dits
tres braços, en ditas Corts Generals, no·s junten
o congreguen per unió, sinó aeque principaliter,
de manera que, quiscú d’ells, reté sa prerogativa
y, axí, en las delibercions, necessàriament, per a
què tingan força, han de entrevenir tots concordament, o la major part de aquells, comptant,
no per número de personas de tota la congregació, sinó a respecte de cada estament o braç, de
per si, lo que per la mateixa rahó proceex en los
deputats y oïdors de comptes del dit General,
los qual(s), de la matexa manera, congregats en
consistori, no per unió, sinó aeque principaliter,
representan los dits tres braços ecclesiàstich, militar y reyal de per si; attès que, per diversos capítols, axí dels continuats en lo libre de Quatrea
Senyals com altrament, és estat statuït y ordenat,
que los deputats y oÿdors de comptes comformement, o la major part de aquells, ab que n’i
haje de cada estament o bras, hajen y deguen expedir las cosas y fets del General y que, ab esta
forma, són estades fetes, axí en los temps antichs
com presents, totas deliberacions, tant per provisions de officis, quant per altres fets; attès que
en diverses ocasions són estades declarades
nul·les les nominacions o eleccions de persones,
per a obtenir officis vagants, fetes per los deputats e oïdors en discòrdia y sens concurs de la
mayor part en la qual hi hagués de tots tres // 2av
// estaments y braços, com ha aparegut de diversas declaracions, ab parer de graves doctors fetas
y que, per quant de poch temps abans de las
Corts del any 1585, s’ere abusat admètrer provisions sens dita forma, fou expressament statuÿt y
ordenat en lo capítol 65 de ditas Corts 1585, se
a. -tre interlineat, damunt d’un espai il·legible d’uns 4 mms.
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observàs axí en totas deliberacions faedores, ço
és, que entrevinguessen quatre, dels quals n’i
h[age] de cada braç, sens que s’i pugue posar interpretació alguna, lo que aprés és estat altra vegada, ab las mateixas paraulas statuït en lo capítol 57 de las Corts del any 1599, y fou en esta
conformitat declarat en lo dubte suscitat acerca
de la interpretació del capítol 1 de ditas Corts
1599, ab sentència promulgada als 31 de agost
del any 1614. Considerat que las ditas nominacions dels doctors Hierònym Roig y Joseph Vinyals en advocat fiscal del General són estades
fetes quiscuna per tres consistorials tant solament, ço és, la del doctor Roig per los deputats
ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich y la del
doctor Vinyals per lo deputat reyal y oÿdors de
comptes militar y reyal y que, en ninguna de
elles se troben persones de cada un de dits tres
estaments, perquè en la del doctor Roig falta lo
estament o braç reyal y en la del doctor Vinyals
lo estament o braç ecclesiàstich; majorment
attès que los dits deputats y oïdors de comptes,
si bé congregats en consistori, procehiren a fer
ditas nominacions, per a provehir lo offici de advocat fiscal vagant, no emperò, ans de fer aquellas, juraren los laichs y ecclesiàs- // 3ar // tichs, ni
prestaren homenatge los laichs, ni oÿren tots
sentència de excomunicació, segons que està
statuït y ordenat, axí ho fassen en lo capítol 2 de
las Corts del any 1533, lo qual y los demés capítols del General, juraren observar en lo ingrés de
llur(s) officis y, axí, resten nul·los los actes en
contrari fets y, en esta conformitat, y ab los dits
motius, ab parer de graves doctors, fou declarada nul·la altra semblant nominació feta per obtenir lo offici de scrivà major, als deu de septembre del any 1538. Las ditas y altras coses atteses,
los infrascrits regent la Real Cancelleria y doctors de la Real Audiència són de vot y parer, que
lo magnífich assessor ha y deu aconsellar als dits
senyors deputats y oïdors de comptes, que las
ditas nominacions fetas, no per defecte de las
personas anomenades, sinó per haver-las fetas
sens servar la forma del capítol 2 de las Corts de
1533 y del capítol 57 de las Corts del any 1599,
de dits Hierònym Roig y Joseph Vinyals, són
nul·les y de ninguna força, efficàcia y valor y que,
axí, deuen los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, procehir a fer nominació de persona
hàbil, segons capítols de Cort, per a dit offici de
advocat fiscal vagant, concordant tots o la mayor part d’ells, ço és quatre, ab que entre ells hi
hage de cada braç, en una persona. Lo regent,
don Miquel Sala. Lo doctor micer Hierònym
Guerau. Rubí de Marimon. Lorens utriusque juris et Regiae Audienciae doctor. Pexo, utriusque
juris et Regiae Audienciae doctor. Vinyes, utriusque juris et Regiae Audienciae doctor.

[ 1632 ]

[ 1632 ]
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A V de janer 1632. A.
Molta il·lustres senyors. Havent suplicat al excel·lentíssim loctinent y capità general lo s ýndich
de la ciutat, de part del savi Consell de Cent, inseguint la dil·liberació feta a 13 de desembre
proppassat, que fos sa excel·lència servit donar
llocb y permetre a la present ciutat, per a què, per
part sua, se poguessen exigir les deposicions de
mossèn Jordi de Fluvià y de misser Joseph Stavanell, altres dels consellers lo any passat, qui vuy
stan presos a relació del magnífic misser Jaume
Mir, doctor de la Real Audiència. Fonch sa excel·lència servit, a 17 del mateix mes, enviar a
Francesch Trobat, scrivà de manament ab la resposta en scrits del tenor següent: «Su excelencia
tiene dificuldad en lo que la ciudad le pide por la
evocata causa que el<l> Consejo Real, a instancia
del procurador fiscal de la regia corte, ha hecho
contra Jorge de Fluviá y el doctor Josepe Stavanell,
conselleres que fueron el año passado, y assí, lo consultará con su magestat y en conformidad de lo que
le ordenare, dará la respuesta.» Y com dita respostac encontre ab moltas constitucions // 1av //
del present Principat y, en particular, ab la constitució primera que comensa «Totes les causes» y
la constitució 14 que comensa «Clarificant» sots
títol de «Jurisdicció de tots jutges», en las quals
està disposat què causas y negocis hagen de ésser
tractades y decidides en lo present Principat, y las
constitucions primera y segona sots títol «De
ofici de canceller» y segona del títol «De ofici de
prothonotari» y altres moltes, en las quals se
dóna forma a la decisió de las causas, volent que
aquellas se discidescan per medi del canceller, vicecanceller y, en son cars, regent la Real Cancellaria y doctors del Real Concell y, a la constitució primera y 2a, títol «De canceller», en las quals
és estat servit lo senyor rey fer ley a ssi y a sos successors, prometent que no signarà scriptura alguna ni procehirà a conexensa o exequució alguna de negoci del dit Principat, concernent o que
toque a interès de part deduhible en juý y, la tolerància o permissió, per la ciutat demanada, sia
negoci merament de justícia, que conserneix de
dita ciutat y, axí, de part y deduhible en juý y, havent-se representat al senyor virrey, per medi de
dit s ýndich, ab una scriptura, la contrafacció de
las sobreditas constitucions, specificant aquelles
y, ab altre scriptura, a modo de requesta, al magnífich misser Jaume Mir // relador de dita causa
criminald contra dits mossèn Jordi de Fluvià y
micer Jospeh Stavanell fulminada, que no impedís a la ciutat fer tots los actes necessaris ab dits
presos, per lo exercici de jurisdicció, en virtut de

reals privilegis a dita ciutat tocants y a ella concedits, que estan en viril observança, als quals privilegis se contrafaria si a dita ciutat se li impedia lo
sobredit, y fou sa excel·lència servit respòndrer a
dita scriptura, en scrits, la qual conté no poder-se
concedir lo que la ciutat demane per a pèndrer
las deposicions de dits reos, per estar inhibida
dita ciutat y obstar-li la evocata causa, la qual resposta se encontra ab las constitucions 11 y 16, títol «De evocacions de causas», ab las quals està
disposat que ningunas causas de extraccionsa,
administracions de officisb y oficials de ciutats, vilas o locs se puguen evocar a la Real Audiència,
de qualsevol qualitat que sian sinóc que, de aquelles, [h]an de conèxer los [c]onsellers, pahers y
al[t]res regidors de les [univ]ersitats, vilas y
llochs del present Principat y, la resposta per lo
magnífic micer Jaume Mir feta, conté que, sempre que se li amostraran los privilegis y se li cometrà lo que·s dema(na)rà, farà tot lo que la justícia donarà loch y, dita ciutat, per medi de son
s ýndich, ab scripturas extrajudicials, se sied quexada de dita contrafacció al senyor virrey y dit
micer Jaume Mir, com de ditas scripturas consta,
las quals se exhibexen ut ecce. Per tant y altrament suplica a vostres senyories lo s ýndich de la
ciutat sian vostres senyories servits manar declarar dita contrafacció de constitucions, privilegis y
consuetuts, ab la forma que, per capítols // de
Cort y stils de la casa se acostumen declarar y, declarada dita contrafacció, sian servits fer las diligències que, per observança de ditas constitucions y altres drets, que per rahó de lurs oficis les
incumbeix, per reparo de dita contrafacció. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Rossell, advocatus civitatis. Aleny, advocatus civitatis.
Dietari A, B, C.
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a. suplicació intercalada entre els folis 241v-242r i 242v-243r
del trienni 1629-1632.
b. lloc y permetre interlineat, damunt de licència ratllat.
c. resposta interlineat.
d. criminal interlineat.
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B.
Diee vigesima quarta mensis deçembris, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo, Barcinonae. Presente et ad haec vocato, rogato atque requisito me Jacobo Agramunt,
auctoritate regia notario publico, cive scribaque
majore et secretario honorabilis Consilii et domus
civitatis Barcinonae infrascripto, et presentibus
eciam Michaelle Serra et Petro Martire Alberti,
scriptoribus, Barcinonae habitatoribus, pro testibus ad infrascripta vocatus specialiter assumptis.
Stephanus Gilabertu Bruniquer, notarius publia. -traccions interlineat.
b. a continuació ratllat confrarias.
c. sinó ... Principat interlineat al marge esquerre.
d. sie interlineat, damunt de és ratllat.
e. requisició intercalada entre els folis 241v i 242r del trienni
1629-1632.

cus Barcinonae, syndicus, procurator et actor universitatis et singularium personarum civitatis
Barcinonae, prout de cujus sindicatu et potestate
constat instrumento recepto in scribania majori
ipsius civitatis, die vigesima quinta mensis apprilis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo, retulit et relacionem fecit mihi, dicto
notario et scribe, se die presenti, inter nonam et
decimam horas ante meridiem, ordine e vissu dominorum consiliariorum et Consilii Centum Juratorum presentis civitatis expluvisse verbo: Excellentissimo domino locumtenenti et capitaneo
generali presentis Cathaloniae principatus, personaliter invento in ejus palacio, sito in platea
Sancti Francisci, contenta in infrascripta scriptura, copiam que ilhunc correctam cum originali
et comprobatam. Postea in eius manibus reliquisse eumque, postea accepta dicta copia, respondisse
se consulturum Regium Consilium, cuius scriptura tenor sequitur sub // 2a v // his verbis: «Excellentíssim senyor. Havent-se suplicat a vostra excel·lència, de part del savi Consell de Cent de la
present ciutat, inseguint la deliberació feta als
13 del present mes de desembre, que fos vostra
excel·lència servit donar licència a la present ciutat perquè, per part sua, se puguen exhigir las
deposicions de Jordi de Fluvià y de micer Joseph
Estevanell, altres dels consellers de l’any passat,
qui vuy estan presos a relació del magnífich micer Jaume Mir, doctor de la Real Audiència,
fonch vostra excel·lència servit, a diset del mateix mes, enviar a Francesch Trobat, scrivà de
manament ab la resposta en scrits seguent: «Su
excelencia tie[ne] dificutat en lo que la ciudad le
pide, por evocata causa que el el Consejo Real, a
in[stancia] del procurador fiscal de la regia corte,
ha hecho contra Jorge de Fluviá y el doctor Joseph
Estevanell, conselleres que fueron ela anyo passado y, así, lo consultará con su mag[estad] y, en
conformidad de lo que le ordenare, dar[á] la respuesta.» La qual resposta de vostra excel·lència
encontra ab moltes constitucions del present
Princ[ipat] y, en particular ab la constitució primera, que comensa «Totes les causes» y la constitució (2) y cators[e], que comensa: «Clarificant», sots títol «De jur[is]dicció de tots
jutges», en las quals està disposat que las causas y
negocis hayen d’ésser tractades y dicidides en lo
present Principat la constitucions 1, 2 sots títol
«De offici de canseller» y 2 de títol «De offici de
protonotari» y altres moltes, las quals se dóna
forma a la discisió de las causas, volent que aquelles ayen de //3a r // dicidir-se per medi de canceller, vicecanseller y, en son cas, regent la Real
Canselleria y doctors del Real Consell, y a la
constitució 1 y 2, títol «De canseller», en las
quals, és estat servit lo senyor rey fer lley, a ssi y a
sos successors, prometent que no signarà scripa. a continuació ratllat tim.
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tura alguna ni proseguirà a conexensa o execució alguna de negoci del dit Principat, concernent e o que toque a interès de part deduhible
en juý. Per ço, que la licència, que la ciutat demane, és negoci merament de justícia, que concerneix de dita ciutat y, així, de part y de deduhible en juý; per tant suplica a vostra excel·lència lo
síndich de dita ciutat, que sie servit manar concedir la ditaa licència o, en cas tingue vostra excel·lència dificu(l)tat en la concessió d’ella, mane allenar resòlrer aquella, segons la forma de
dites constitucions, no donant lloch a la contrafacció d’ellas, en què, a més de ser conforme és
justícia, ho tindrà a molt particular gràcia y mercè. De quibus et cetera. Quae fuerunt acta, et cetera. Premissisb aliena manu scriptis fidem facit
Jacobus Agramunt, curte regia notarius publicus, civis scribaque major et secretarius Consilii et
domus civitatis Barcinonae, haec propria scribens
manu.
Que el intento de su excelencia siempre ha sido y es
de guardar y hazer guardar los //3a v // privilegios
desta ciudad, constituciones, capítulos de Corte y
leyes de la tierra y que está muy enterado, que las
causas en cosas tocantes a justicia se an de principiar, tratar y fenecer en este Principado y condados y, como la licencia que le piden para tomar las
deposiciones como ha reos a Jorge de Fluviá y al
doctor Jusepe Estavanell, presos en las cárceles reales a instancia del procurador fiscal de la regia
corte, en virtud de la evocata causa, no se puede
conceder, si no es alçando primero la ebocata causa, por la qual están inividos, lo que es mera gracia y, com[o] a tal, para facilitarla, respondió lo
consu[l]taría con su magestad, lo que no enqüentra a la[s] constituciones, pero que siempre que judicialmente se le pidirá justicia, su excelencia la
mandará administrar. Concordat cum suo originali. Trobat, scriba mandati. Concordatc cum
suo originali, copiae traditae per Franciscum
Trobat, scriba mandati mihi Jacobo Agramunt,
notario et scribe majori domus et Consilii civitatis
Barcinonae, haec propria scribens manu.

C.
Il·lustred senyor. La present ciutat de Barcelona
té necessitat de poder passar avant en las querelas que té fetas, a instància del s ýndich, contra
las personas de Jordi de Fluvià y de micer Joseph Stravanell, per rahó del càrrech de consellers que han tingut, de pendre’ls las deposia. a continuació ratllat di.
b. Premissis ... manu interlineat al marge dret.
c. Concordat ... manu interlineat al marge dret.
d. requisició intercalada entre els folis 242v i 243r del trienni
1629-1632.

[ 1632 ]
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cions y fer altres actes personals ab ells, suplica
per ço, lo s ýndich de la ciutat, y quant menester
sia, ab lo degut acato parlant, requer sia servit,
com ha relador que és de las causas criminals en
la règia cort, contra les mateixes fulminades,
donar orde al scarceller dels càrcers comuns de
la present ciutat, en les quals los sobredits estan
detinguts, no impedesca a la ciutat fer los actes
que seran necessaris fer ab dits presos, per lo
exercici de jurisdicció tocant a dita ciutat, en
virtut de reals privilegis a ella concedits, que estan en viril observança, als quals se contrafaria si
a dita ciutat se li impedia lo sobredit. Altrament,
ab lo matex degut acato parlant, protesta de tot
lo lícit de protestar, etcètera. Die XXIIII mensis
decembris anni MDCXXXI, instante syndico civitatis Barcinonae fuit presentata presens scriptura magnifico Jacobo Mir, regio consiliario, que
respondendo dixit, quod retinebat terminum
constitucionis ad respondendum, quam responcionem inveniet sindicus predictibus penes. Franciscum Trobat, scribam majorem et cetera.
Ita est Jacobus Agramunt, notarius, scriba major
honorabili Consilii et domus civitatis Barcinonae. //
Responent lo magnífic micer Jaume Mir, doctor
del Real Consell, de la tercera sala, a una scriptura li és estada presentada a instància del s ýndich
de la ciutat, la qual comensa: «La present ciutat
de Barcelona» y acaba «protesta de tot lo lícit de
protestar», diu que fins vuy, no se li ha demanat
per part de la ciutat lo contengut en dita scriptura y que, sempre se li amostraran los privilegis se
fa menció en aquella y se li cometrà lo que·s demana, farà tot lo que la justícia donarà lloch,
guardant los privilegis y perrogativas de la ciutat. Requerint al notari al peu de dita scriptura
continue la present y no done còpia de la una
sens inserta de l’altra, etcètera. Concordat cum
originali, copiae traditae mihi Jacobo Agramunt, notario publico, civi scribaeque majori et
secretario honorabili Consil[ii] et domus civitatis
Barcinonae per Franciscum Trobat, scribam
mandati, haec propria scribens manu.

A. Dietari.
Scripturaa donada per sa excel·lència als senyors
deputats a 9 janer 1632.
He llamado a vuestra señoría para darle noticia
del calamitoso estado en que se halla la villa de
Perpiñán, cuya conservación tanto importa a la
a. escriptura intercalada entre els folis 243v i 244r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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salud y quietud universal de este reyno, pues con
tener relaçión de que en ella se han muerto más de
sinco mil personas, llegan los trabajos de aquella
villa a punto, que han perdido la boz para dezilles
y juzgo que perdieran el sentido dellas si estuviera
tan en su mano no sentirse del mal como callarle,
pues en estos quatro meses passados, con haver escrito yo algunas cartas a los cónsules que la goviernan y, últimamente, con proprio que despaché a
18 del mes passado, pidiéndoles que, con particular distincçión me avisassen de su estado, qué les
faltava y qué les parecía era menester para su comodidad y remedio, ofreciéndome a no perdonar
cosa alguna para su beneficio, hasta agora no he
recebido respuesta dellos y con la que he recebido
del obispo de Elna, gobernador de Rossellón, y otros
ministros de su magestad, quedo enterado de que
todavía, aunque no con el mismo rigor, persevera
la peste en Perpiñán y en Cornellá. En el valle de
Querol hay grande contagión, son muchos los
muertos y los que han sido apestados, por lo qual,
conforme la relaçión que he recebido de los morberos, que han visitado por mi orden aquellos lugares, importa a la salud universal de este reyno que
se quite el comersio a dicho valle y que, dentro del,
se hagan algunas diligencias, // en particular
quemándoles las ropas, proveyéndoles primero de
ropas y bastimentos necessarios. Las mismas diligencias se han de hazer en las villas de Perpiñán,
Cornellá, Tuhir, la Roca y Pollestres, enbiando a
todas partes sugetos de confiança que lo dispongan
y exequten y, aunque para esto tengo hechas muchas diligencias y en diferentes puestos, por mi orden, assisten los governadores de Cathaluña y
Rossellón, los dotores Antonio Viñola y Gabriel
Berart, juezes de corte, y el doctor Joan Ximenis,
assessor del governador de Cathaluña, juzgo que
no han de bastar y que es forçoso augmentar el número de las guardas, maiormente porque tengo
aviso de que, en algunos lugares, persevera el comersio con Francia por mar y por tierra, a tanto
llega la codicia de los que negocian, y pues esta
causa es común a toda esta provincia y le toca esta
custodia, me ha parecido dezir a vuestra señoría
juntamente que, pues la peste es guerra celeste que,
en muchos casos, se equipara a la terrestre y, para
defensa de ésta acostumbra gastar vuestra señoría
del erario de la Generalidad, por la misma rasón
deve vuestra señoría tratar de acudir a la guarda
de esta contagión, pues ella sola, si crece, lo que
Diós no permita, causará maior daño a los derechos de la Generalidad que muchas guerras juntas y la razón natural dicta, en este caso, que se
distingua lo interessable de la salud comuna y se
ponga ésta en primer lugar, como más preciosa,
porque aquél se guarda como medio para conservar ésta y no al contrario; quanto y más que en este
caso ambas cosas militan, pues el gastar en esto ha
de conservar y crecer las mesmas rentas de la Generalidad. Mucha razón fuera, que los de aquella

villa avisaran a vuestra señoría // de sus trabajos,
pero a lo que juzgo, su mal es tan crecido que les
impide todo discurso, con el qual les fuere fácil advertir los socorros y ayudas ciertas, que hallarían si
acudiessen a vuestra señoría y a esta ciudad. Pero
esto no ha de retardar a vuestra señoría, que ha de
mirar aquella villa, como a miembro de la cabeça
que representa y más, siendo miembro tan principal de esta frontera, para lastimarse della y acudirle con la substancia de los derechos que se reciben de aquella tierra y, quando en esto huviesse
algo de supererogaçión, doblaría la estima, aunque para mí, tengo por sin duda que, en esto no la
habrá, sinó muy grande justiçia, porque no hay
mal que tanto aflija como el de la peste, a cuyo
riesgo está tan sujeto el rey como el vassallo, ni que
tanto daño pueda hazer a los derechos de la Generalidad y, por consiguiente, pide remedios superiores, quales espero de vuestra señoría, que con tanto
cuydado attiende al servicio de Dios y de su magestad y al benefficio universal deste reyno y, si a
vuestra señoría pareçiere conferir con la junta
que tengo señalada para estas cosas, lo tendré por
muy acertado, porque con esto sabrán más por menudo las cosas que se yrán ofreciendo y, en esta conformidad, lo hablo a la ciudad.

B.
Molta il·lustres senyors. En la present ciutat, per
las personas del stament militar se han acostumat
fer dos festas, la una de peu y l’altre de cavall, perquè las personas de dit stament se exercitassen en
accions militars y, ab lo exercici, se fessen més
destres en ellas, en las quals festas vostres senyories han acostumat gastar lo necessari, axí per prisos com altres gastos, de alguns anys a esta part,
se ha experimentat no poder-se fer las festas de
cavall per haver-hi pocas personas se exerciten en
picar cavalls y, axí, ha aparegut a la confraria de
Sant Jordi, que ha conferit en est negoci, que serie cosa convenient que en la present ciutat hi hagués persona pràtica, que a las personas de pochs
anys de dit estament donàs llissó de picar cavalls
y, ab ella, se exercitassen y que, a dita persona, se
li donàs de salari, per tersas, alguna quantitat
que, per no aumentar de gastos a la Generalitat,
se poria pagar [...] trinxant los prisos deb or se
gastan en ditas festas. Per ço, dita confraria de
Sant Jordi a vostres senyories suplica sian servits
deliberar lo sobredit y fer nomenament de dita
persona, que a més és benefici publich, ho tindrà<n> a mercè. Lo offici. [Altissimus]. Puig.
Oblata XVIIII decembris MDCXXXII in consitorio
a. suplicació intercalada entre els folis 247v i 248r del trienni
1629-1632. - a continuació repetit B. B.
b. de or interlineat.
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hae domini deputati, instantibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis, qui illa videant.
Thio, scriba major Generalis Cathaloniae.

Relacióa de expert per la obra de la
presó.
A. Dietari.
Per orde de vostras senyorias me és estat manat a
mi, Joan Matheu, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, que miràs y reconegués una obra, que
vostras senyorias an dada a Francesch Sosias,
mestre de casas de la present ciutat, en los càrcers
reals, conforme consta en lo memorial fet per
vostras senyorias y firmat per dit Sosias, aserca de
la secreta y lloch comú y claveguera y, susdit
Matheu, he mirat y regonegut dita obra, una y
moltas vegades y puyat al corral y a la cambra, ha
ont dónan ditas secretas, y tanbé só entrat a la
istànsia ha ont cauen y·s replegan las inmundícias
y, tanbé só entrat en la claveguera y regoneguda
aquella y trobo, que en tot, conforme he vist lo
acte del preufet dat a dit Sosias per vostras senyorias, à cumplert a tota perfecció ab dit memorial,
conforme un bon mestre se pertany, y tanbé he
vist y regonegut lo que dit Sosias à fet de més del
que tenia obligació de fer, conforme me és estat
manat per orde de vostras senyorias y, axí, trobo
que, dit Sosias, à fet un tros de claveguera, des de
la cantonada de la casa del droguer, qui ba a la
Bòria y fa cantonada a la Tapineria, y tanbé à posada las llambordas dobles, des de lo entrant del
cantó del dit droguer fins a la istànsia de la secreta y empedrat lo carrer de una part y altre, y tanbé, axí com dit Sosias no tenia obligasió sinó de
fer la claveguera fins a la cantonada de dit droguer, y comvengué fer la claveguera per ser molt
dolenta, fóu manat per orde de vostras senyorias
desfer aquella per ser estreta y molt dolenta, per
poder mesclar la nova y per aver agut baxar
aqueix tros se agué de baxar tot, de cap a cap, fins
a la secreta, al capdemunt, més de sis pams, més
que no·s fora baxada y, per co, se agueren de fer
més parets de cada part, ademés del que tenia
obligasió dit Sosias, y tanbé trobo, a la istànsia
del corral, à fet un tros de claveguera cuberta de
païments y adobat lo bollo, allà ha ont estavan las
seyadoras, per fortificació de las parets, perquè
las inmundicias las avian corrompudas y fóra estat fàcil de exir los presos per dit lloch, y també só
pujat a la cambra y allà he vist lo que à fet de més,
a. relació intercalada entre els folis 252v i 253r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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del que tenia obligació dit Sosias: Trobo que à
fet y fortificat lo lloch ha ont estavan las seyedores, conforme estavan baix al corral, que estaven
ab lo mateix perill de anar-se’n los presos, y tanbé à posats uns païments per a fortificació de la
seguretat de dita presó, y tanbé he vist, quant se
anava treballant a la claveguera, lo gran dany //
que tingué dit Sosias en tràurer la muralla vella
per ser sota terra y oculta y, no aver-o vist, fou de
gran cost per dit Sosias en rompre aquella y tràurer-la<s> fora y, per co dich yo, Joan Matheu,
que dit Sosias, per lo que à fet ademés tenia obligació, que dita feyna y milloras fetas en dita obra
valen la summa y cantitat de sent y vint-y-sinch
lliuras. Dich 125 lliuras. Y asò és la relació que
yo, dit Matheu, fas a vostras senyorias, firmada
de mà mia pròpria, vuy en Barcelona, als 23 de
janer de 1632. Juan Mateu, mestre de casas, firmo la sobredita relasió. 30a lliures per acompliment. 125 per les millores.

Votb de assessors y doctors aplicats
acerca de la contrafacció de
constitucions per la captura de
Jordi de Fluvià y micer Estevenell,
donat a V de febrer 1632.
G. Dietari.
A V de febrer 1632.
En lo fet consultat, per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, acerca lo
contengut en la suplicació, a sas senyorias presentada per lo síndich de la present ciutat a 5 de
janer proppassat, en la qual diu y deduex, que la
resposta feta per lo senyor duch de Cardona,
locthinent de sa magestat, a la embaxada que, de
part de dita ciutat, se li féu a 13 de dezembre pròxim passat, que fos servit donar lloch a dita ciutat
per a que, per sos ministres, se poguessen exhigir
las deposicions de Jordi de Fluvià y de micer Joseph Estevanell, altres dels consellers de l’any
passat, presos en los càrcers reals a relació del
magnífich micer Jaume Mir, doctor de la Real
Audiència, en quant sa excellència, a 17 del mateix mes de dezembre, per medi de Francesch
Trobat, scrivà de manament, fonch servit respòndrer, que tenia difficultat en lo que la ciutat li
demanava, per la evocata causa que lo Consell
Real, a instància del procurador fiscal de la règia
a. 30 ... millores interlineat al marge esquerre.
b. vot intercalat entre els folis 255v i 256r del trienni 16291632. - anotació escrita al dors.
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cort havia feta contra dits Jordi de Fluvià y micer
Joseph Estevanell, y que·u consultaria ab sa magestat y respondria en conformitat del que se li
ordenaria, encontra ab las generals constitucions
de Cathalunya, las quals prohibexen que las cosas de justícia, tocants a interès de part a part, deduhible en juý, no·s pugan traure de la província
y diu, axí matex dit síndich que, habent representat a dit senyor virrey, per medi de dit síndich,
ab una scriptura, la sobredita contrafacció de
constitucions y, ab altra scriptura, a modo de requesta, al dit magnífich micer Mir per a que no
impedís a la ciutat lo exercici de la jurisdicció en
respecte de dits presos, pus la tenia en virtut de
generals constitucions, privilegis a dita ciutat
concedits, usos y costums de aquella, fonch sa
excel·lència servit respòndrer a la dita scriptura
que, lo que la ciutat demanva no·s podia concedir, en quant a pèndrer las deposicions de dits
reos, per estar dita ciutat inhibida y obstar-li dita
evocació de causa, en la qual resposta se considera també contrafacció de las constitucions, specificades en dita suplicació, concloent dit síndich,
que sian servits dits senyors deputats manar declarar, ditas contrafaccions de constitucions, privilegis, usos y consuetuts en la forma que per las
matexas constitucions, capítols de Cort y styl de
la casa de la Diputació se acostuman declarar, y
fer, per al reparo de ditas contrafaccions, las diligèncias que, per rahó de llurs officis los incumbexan, com més llargament en dita suplicació, a
la qual se ha relació, està contengut. Vistas dita
embaxada a dit senyor virrey, feta a 13 de dit mes
de dezembre y la scriptura, a sa excel·lència presentada a 24 del matex, vistas las respostas per sa
excel·lència donades a ditas embaxada y scriptura, vist lo vot fet per los magnífichs advocats de
casa la ciutat y altres doctors aplicats // acerca la
contrafacció de constitucions, privilegis y usos
de la casa de dita ciutat, en respecte de la primera
resposta per sa excel·lència donada, vist altre vot
donat per los matexos magnífichs advocats y
doctors aplicats, a 3 de janer proppassat, sobre la
última resposta que sa excel·lència donà a la última scriptura y contrafacció de aquella resultant,
vistas las constitucions, privilegis y altres papers
per dit síndich donats y en dit negoci conferents
y tot lo que se havia de vèurer, tingudes diverses
juntes y conferèncias entre si y lo negoci madurament examinat, los doctors infrascrits, per dits
senyors deputats consultats, són del vot y parer
següent: que per quant, comforme constitucions generals, privilegis sempre observats, usos
y costums de la casa de la ciutat, té dita ciutat sa
intensió fundada en quant a la jurisdicció que li
competex, en primera instància, per a conèxer de
tots los fets y delictes de sos officials, per rahó de
la administració dels officis comesos, de tal manera que, no pot sa excel·lència, ni lo Consell
Real, sens notòria violació de ditas constitu-

cions, privilegis, usos y costums, evocar-se ditas
causas y impedir a la ciutat que procehesca en
ellas intra limites suae jurisdiccionis y, per la resposta feta per sa excel·lència a la scriptura li fonch
presentada, com està dit, consta que és estada sa
intenció evocar al Real Consell la causa, que la
dita ciutat, usant de sa jurisdicció, contra dits
Fluvià y Estavanell tenia previnguda, y anava instruint y que, per consegüent, per dita evocació
de causa, restava la ciutat impedida en lo exercici
de sa jurisdicció, sens poder passar avant contra
dits presos, ni apendre’ls la deposició, ni procehir en tot lo demés instructori de la causa y,
axí, no poder arribar a la decisió d’ella, pus se
haja evocada tota la causa vertent en dita ciutata.
Estas y altres coses attesas, són de vot y parer que,
per la dita evocació al Consell Real de la causa de
dits Fluvià y Estavanell, vertent, com està dit, en
la casa de la ciutat, se ha contrafet a las generals
constitucions de Cathalunya et signanter a la
constitució 16, títol «De evocació de causas»,
privilegis, usos y costums de casa la ciutat y que
deuen dits senyors deputats ser servits, per observança de ditas constitucions, interposar-se a
dita contrafacció, y per lo reparo d’ella fer las diligèncias que, segons per ditas constitucions, capítols de Cort, usos y costums de la casa de la
Deputació, està disposat. Salvo, et cetera. Marti,
assessor. Don Franciscus Roig de Mendoça. Vila,
consulens. Puig, fisci Generalis advocatus. Doctor
Gavas, consulens. Margarit, consulens. Ozona,
consulens.

[Ab los reverendo] y amados nuestros [los diputados] del General de [nuestro principa]do de Cataluña.

te, que sea de efecto su socorro. Esto es preçiso que,
después de fiarlo assí de los ecclesiásticos, lo perfiçione la auctoridad y decreto appostólico y, aunque confío también que su Santidad verná en ello,
todavía, para que con mayor brevedad se incline a
conçederlo y sepa en lo que podrá hazerlo y la parte
de consuelo que reçibirán mis vassallos en esta gracia, le supplicaréis, con carta particular, tenga en
bien que, para mientras duran estas occasiones,
aplique la mitad de lo que montaren las rentas, de
todo quanto ecclesiástico vaccare en esse reyno, en
los seis meses primeros, para los gastos de la guerra
y, juntamente, heche una contribuçión general en
todo el clero, con que, promptamente se acuda a
las prevençiones, que precisamente son neçesarias,
insinuando a su Santidad en la carta, que no permita que, con la dilaçión, se haya de llegar a las
extremidades, ni se vea en peligro de pegarse la
roña de la heregía en esse Principado, tan cathólico y que con tanta pureça se ha conservado en él
siempre la fee. // Todo se lo significaréis con tanta
viva instancia como la materia obliga y como de
vosotros espero, en que, de más de lo dicho, recibiré
particular servicio. Dada en Madrid a XIIII de febrero MDCXXXII. Yo el rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit
don Salvator Fontanet, regens. Vidit Bayetula
Cavanilles, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

Desliberacióa del savi Consell de
Cent donada a 8 de mars 1632.
B. Dietari.

El rey.

Die sexta mensis marcii MDCXXXII.

Diputados. Los enemigos de nuestra santa fe cathólica, assí como reconoçen que soy el único rey que,
con nerbioc y valor, me opongo a la defensa della,
assí se han colligado contra los reynos de mi corona, inquietándolos y, a los amigos della, por quantos caminos han podido y, siendo causa común la
de su offensa y la de la prevençión, para que no
prevalezcan, bien se vee quánta hazienda es menester para acudir a todo y que, consiguientemente, no puede bastar mi patrimonio real, que con
tanta largueça le he consumido y consumo en estos
efectos, si no es aiudado de los ecclesiásticos, que
tan interesados están en asistirme, por su estado,
profesión y comodidad propria y tán prontamen-

Convocat y congregat lo Consell de Cent Jurats
en la sala gran de dit Consell en la forma acostumada, lo molt il·lustre senyor conseller en cap,
en veu sua y dels demés senyors consellers presents, referí y explicà en lo present Consell que,
en execució de la deliberació, en lo present Consell feta, a vint de febrer proppassat, havien feta
una embaxada, per medi de dos cavallers del present Consell, als senyors deputats, supplicant-los
fossen servits passar avant en lo que·s deu fer, en
rahó de la declaració, feta en lo consistori dels
dits senyors diputats, de la contrafacció de constitucions en la evocata causa, feta en la règia cort
contra las personas de micer Jordi de Fluvià y micer Joseph de Stevanell, consellers que foren lo
any proppassat de la present ciutat, y que, dits

a. a continuació dues línies ratllades.
b. carta intercalada entre els folis 269v i 270r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
c. nierbo al manuscrit.
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c. deliberació intercalada entre els folis 270v-271r i 265v.261r del trienni 1629-1632.
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senyors diputats, los havien respost, que ells enviarien resposta als senyors consellers a la dita
embaxada y que, aprés, lo síndich de la Deputació era vingut en la present casa y avia dit als senyors consellers, de part de dits senyors diputats,
que ses senyories ab moltes veres farian lo que
porian en // rahó del que, per part d’esta ciutat,
se demanave, y que aparexia als senyors deputats
que, per la bona direcció de dit negoci, importaria molt que los advocats ordinaris d’esta casa y
altres aplicats y los assessors de la Diputació y advocats aplicats per dits senyors diputats, conferissen acerca del negoci occorent y que, axí, proposave ditas cosas, per a que lo present Consell
prengués la resolució que més aparegués convenient en benefici de la present ciutat. E lo dit
consell, entesa dita proposició, féu deliberació y
conclusió que, per dos cavallers del present Consell, se fassa embaxada als senyors diputats, agrahint-los en aquella, los bons officis y zel mostren
en que la contrafacció de constitució, acerca de
la evocata causa de què·s tracta, sie reparada y la
conferència, que lo consistori demane, supplicant-los tinguen a bé, se pare en dita conferència
que lo consistori demane, attès apar no estam en
estat de aquella, pus ya, per sas senyorias, ab las
formas acostumadas, precehint vot dels assessors
y advocat fiscal de la Diputació y de altres doctors aplicats, haja precehit declaració de què·y
havia contrafacció, en lo qual cas apar, cessa tota
conferència y, per consegüent, dilació y que, axí,
dits senyors diputats, per la obligació de sos officis continuen, conforme per capítols de Cort tenen obligació, valer-se de tots los medis // que
seran necessaris per lo reparo de dita contrafacció y que, juntament, se servescan que, attès per
part de la ciutat y del stament militar se’ls ha moltes vegades demanat y supplicat enviassen embaxada a sa magestat, per a què, en tot y per tot, coopere ab lo embaxador Joseph de Bellafilla, fins
que los prejudicis y altres agravis que preté la ciutat, sien reparats y, juntament, mane enviar visita, com se li ha supplicat, altrament tinguen escusada la ciutat que, en cas que dits senyors
diputats recusen, lo que no·s creu, de fer una
cosa tant justa, se valdran, en semblant renitència, de tots los medis li seran lícits y permesos y
que la present embaxada se fassa en scrits y sie
continuada en la mà corrent de la present casa y,
juntament, la resposta obtindran dits embaxadors, per a què en tot temps fasse fe en judici y
fora d’ell, dexant-los còpia de dita scriptura.

acerca si una suplicació, presentada a sas senyorias per lo s ýndich del bras militar, de 3 del corrent, la qual se quexa lo dit s ýndich que, ha relació del magnífich micer Pau Guiamet, jutje de la
règia cort, se han fulminat dos processos y enquestas de fautoria, a soles, sens instància de part
privada, contra las personas de Francesch Banyuls, donzell, senyor de Nyer, y Vicents Valls,
donzell, en Barcelona populat, contra la forma
de la constitució de la sereníssima reyna dona
Maria, 1 en orde, en lo títol «De fautoria», en lo
volum de las constitucions, per no haver-los presentades primer lletras de fautoria, en la forma de
dita constitució, suplicant a ses senyories sien
servits manar instar y fer totas las diligèncias
que·s deuen fer y se ha acostumat de fer en semblants casos, fins a tant sia reparada la dita contrafacció y se hajen revocats, cassats y anul·lats
tots los actes fets contra dita y altres constitucions sobre assò disposants, com en dita supplicació és de veure. Vista la dita constitució y altres
del títol «De fautoria» y lo demés que·s devie
veure, los assessors y advocat fiscal del General y
doctors applicats infrascrits són de vot y parer
que, comforme la constitució 1a, no·s pot en
Cathalunya fer procés de fautoria dea la pau y de
la treva, si no és servada la forma de dita constitució, és ha saber, preceint monició quant se proceheex sens instància de part privada, ab lletra
patent que, dins spay del temps llimitada a arbitre del official a qui toca fer tal procés, desistescan de afavorir, aconsellar, ajudar // ho sostenir
los gitats de pau y treva y, axí, havent-se fets en la
règia cort los processos de fautoria que narra dita
supplicació sens preceir dita monició, dits proceïments encontren dita constitució primera, y
que los senyors deputats tenen obligació de opposar-se, per descàrrech de sos officis, a la dita
contrafacció y procurar lo reparo de aquella per
los camins acostumats. Marti, assessor. Fontanella, consulens. Rull, consulens. Aguilo, consulens.
Hortola, fisci advocatus Generalis Cathaloniae.
Carmona, consulens. Osona, consulens.

B. Dietari.
Votb dels magnífichs assessors y advocat fiscal,
acerca del modo de la paga de les terces dels
arrendadors de les bolles.
A 12 de mars 1632.

Jhesusa, Maria. En lo fet consultat, per los senyors deputats del principat de Cathalunya,
a. vot intercalat entre els folis 275v i 276r del trienni 16291632.
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En lo fet consultat als magnífichs assessors y advocat fiscal del General de Catalunya, si los sea. de ... treva interlineat al marge esquerre.
b. vot de doctors intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.

nyors deputats, no obstant lo disposat en lo capítol 61 del nou redrés del General de las Corts
del any 1599, podena obligar, en los actes dels
arrendaments, que·s fan de drets de bolla y General, als arrendataris que paguen las tersas dels
arrendaments a sos plasos, sens retenir-se las
tres, que presuposa dit capítol 61 se poden retenir lo primer any, o si se ha de estar a la disposició de dit capítol. Vist y considerat dit capítol
61, attès per relació dels officials de la casa de la
Deputació, a qui tocan las matèrias de arrendaments de drets de General y bolla, consta que,
de molts anys a esta part, se ha observat que los
arrendataris de dits drets sempre se an retingudes las tres tersas del primer any, y que dita consuetut se troba aprovada per lo disposat en dit
capítol 61 y, attès que las consuetuts en la present casa, tenen forsa de capítol de Cort y que
los capítols deuen ser observats de la manera
que·s troban stablerts, són de vot y parer, que
dits senyors deputats tenen obligasió de estar a
la dita consuetut aprovadab per dit capítol 61.
Salvo, et cetera. Marti, assessor. Hortola, fisci advocatus Generalis Cathaloniae. Vinyals, assessor.

1a r

A.
Enc lo fet consultat, per los senyors deputats, als
doctors infrascrits, sobre la suplicació presentada
en lo consistori de ses senyories, per lo noble don
Francisco Junyent y de Çapila, en la qual dedueix
que, no obstant que, per privilegis, pragmàticas
reals y altres drets municipals confirmats ab
constitucions de Cathalunya et signanter per lo
privilegi concedit per lo senyor rey don Fernando Segon al estament militar, en Barcelona, a 9
de octubre 1482, estiga disposat que no·s puga
procehir contra algun militar sens instància de
part formada, confirmat ab altre privilegi per lo
mateix rey don Fernando, a 2 de setembre 1510,
que hu y altre són en lo volum de las pragmàticas,
en los capítols 4 y 5, títol «De acusacions» y se
troben confirmats ab lo capítol 94 de las Corts
del any 1599, approvats y jurats per la magestat
del rey, nostre senyor, per lo excel·lentíssim
lochtinent general y magnífichs doctors del Real
Consell, dit Junyent és estat capturat y posat en
los càrcers reals d’esta ciutat, se li ha presa la deposició per lo magnífich micer Gabriel Berart,
jutge de la règia cort, com a reo y últimament fet
un manament, precehint conclusió del Real
Consell, sobre les matèries de les quals ere estat
interrogat, ab pena pecuniària, tot a sola instàna. poden interlineat.
b. aprovada per intelineat, damunt de y ab dita pràtica en
ratllat.
c. vot intercalat entre els folis 279v i 280r del trienni 16291632.
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cia del procurador fiscal de la règia cort, sens haver-le-y de part privada y suplica, attès dits procehiments són contra los dits reals privilegis y
constitucions, // 1av // sien servits dits senyots
deputats, per la obligació de son offici, instar la
revocació dels dits procehiments y, en quant menester sie, la declaració y exequució de les penes
posades en les constitucions «De la observança»,
com més largament en dita suplicació està contengut, a la qual se ha relació.Vista dita suplicació y tot lo deduït en aquella, vist dit manament,
al dit don Francisco Junyent fet, vists dits dos
privilegis, en dita suplicació mencionats, ab dit
capítol 94 de les Corts del any 1599 y, finalment,
vist tot lo que·s devie vèurer, després de moltes
conferències tingudes entre si sobre la matèria,
precehint madur consell, attès que en dits privilegis se troba concedit per dit senyor rey don
Fernando a les persones militars de aquest Principat y sos comptats, que no·s puga procehir
contra ells sens instància de part formada, ni ferse proceïmentsa contra dites persones militars ex
mero officio, ni pot lo fisch repèndrer ni continuar la instància de la part privada, cessant aquella, la qual concessió, axí generalment disposada
en dits privilegis, apar que constitueix una regla
general en favor de dites persones militars en tots
casos, exceptats los de regalia, quae in qualibet
concessione sensetur excepta y que, per consegüent, als dits privilegis se’ls deu tota observança, axí per sa magestat com per son excellentíssim lochtinent y magnífichs doctors del
Real Consell, qui·ls han jurat cum teneantur observare ea quae jurarunt ex quo consensu ligatis
existunt, attès consta que, dita captura, lo exigirli la deposició y fer-li dit manament al dit Junyent
són procehiments fets a instància del procurador
fiscal de la règia cort, com ho diu lo mateix manament // 2ar // que se li féu a 21 de juny 1631,
sens haver-le-y de part privada y que, en conformitat del que disposan dits reals privilegis, no·s
podian fer sens notòria violació de aquells y de
les constitucions que·ls confirman y altres drets
aplicables, màxime attesa la qualitat del delicte
per occasió del qual dita captura, dit manament y
tots los dits procehiments són estats fets, en lo
qual poterat cadere instancia partis privatae, attès tot lo demés que se havia de attèndrer, los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y doctors aplicats infrascrits són de vot y
parer que, ab los dits procehiments de la captura
de dit Junyent y haver-li exigida la deposició com
a reo y fet dit manament, ab la pena pecuniària de
tres-centas liuras, a instància del procurador fiscal de la règia cort, sens haver-le-y de part privada, se ha contrafet a dits reals privilegis concedits
a les persones militars y a las constitucions que·ls
confirman y altres drets aplicables y que, axí, tea. proceïments interlineat al marge esquerre.
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nen obligació los senyors deputats de procurar lo
reparo de dita contrafacció y la observança de
aquells, de la manera que, per las generals constitucions, capítols de Cort, usos, consuetuts de la
casa de la Deputació, se acostuma fer en semblants casos, per a que dits privilegis resten observats y il·lezos, com és rahó, y las personas del estament militar no sien privades del favor y mercè,
que los sereníssims reys de Aragó, en concideració dels serveys fets a la corona real, foren servits concedir-los. Marti, assessor. Don Franciscus
Roig de Mendoça, consulens. Claresvalls, consulens. Don Josephus de Farrera, consulens. Hortola,
fisci advocatus Generalis Cathaloniae. Gavas,
consulens. Narcisus Mir utriusque juris doctor.
Vinyals, assessor. Rull, consulens. Osona, consulens.

3ar

B.
Molta il·lustres senyors. Per privilegis, pragmàticas reals y altres drets municipals, confirmats
ab moltes constitucions de Cathalunya, signanter per lo privilegi concedit pel sereníssim rey
don Fernando Segon al estament militar, dat en
Barcelona, a 9 de octubre 1481, està disposat
que no puga ésser procehit contra algun militar
sens instància de part formada y, per altre privilegi, per lo mateix sereníssim rey concedit a dit estament, dat en Monsó, a 2 de setembre 1510,
està confirmat lo mateix, los quals privilegis són
en lo volum de les pragmàticas, en lo libre nové,
títol «De acusatores», capítols 4 y 5, los quals privilegis són estats confirmats ab constitucions de
Cathalunya y, en particular, ab lo capítol 94 de
les Corts celebrades en Barcelona, any 1599, los
quals privilegis y constitucions són estats jurats
per la majestat del rey, nostre senyor, y per lo excel·lentíssim lochtinent general seu y magnífichs
doctors del Real Consell y, vostres senyories, ab
la constitució onsena, vulgarment dita «De la
observança», comensant: «Poch valria» y ab la
constitució 15 y ab altres constitucions col·locades sots lo títol «De observar constitucions», estan obligats instar la observansa de dits reals privilegis y constitucions y, com en dies atràs, sie
estat capturat y mancipat en los càrcers reals de la
present ciutat lo noble don Francisco Junyent y
de Capila, en Barcelona populat, sens instància
alguna de part formada, a hont, per lo magnífich
miser Gabriel Berart, jutge de la règia cort, se li
prengué la deposició com a reo, sens tenir instància de part alguna, sobre coses que no entén
sien delicte, ni que per aquellas, a instància del
procurador fiscal de la règia cort, ni altrament, //
3av // sens instància de part formada, se pogués
a. suplicació intercalada entre els folis 279v i 280r del trienni
1629-1632.
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procehir contra d’ell y, al cap de alguns dies de
detenció en dits càrcers de sa persona, sobre la
matèria de què se rebé informació contra d’ell y
fonc[h], per lo dit magnífich miser Berart, interrogat com a reo, se li haja fet un manament penal, inseguint conclusió del Real Consell sobre
dit procés y pretesos delictes, conforme son dret
ý specifica lo dit manament, del qual, dit noble
don Francisco Junyent, protestà del modo que
pogué, no consentint en aquell, per ésser, com
era, tot lo fet, contra los drets, privilegis reals y
constitucions de Cathalunya sobredits. Per ço y
altrament, comparecen(t) devant vostres senyories dit don Francisco Junyent y presentant, com
presenta, lo dit manament, la data del qual és a
21 de juny del present any 1631, notarialment
cong[...], y offerint informació en quant menester sie de tot lo sobredit, supplica a vostres senyories y, en quant menester sie, ab lo degut acato, les requereix sien servits instar la revocació de
dits procehiments, com a fets contra drets, privilegis reals y constitucions y, en quant menester
sie, la declaració y exequució de les penes posades en dites constitucions «De la observància»,
que, a més que serà de justícia, lo supplicant ho
rebrà a singular gràcia y mercè de vostres senyories. Altissimus, et cetera. Çalmero, etcètera.

Vota acerca de la captura d’en
Francisco Junyent. Supplicació y
manaments donats a 24 de mars
1632.
A, B, C. Dietari.
De part del excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per sa
magestat e per provisió feta per lo magnífich y
amat conseller de la magestat, micer Gabriel
Berart, jutge de cort, inseguint la conclusió en
lo Real Consell feta lo die present y devall scrit,
fet manament, com ab lo present se mana, al
noble don Ffrancisco Junyent y Sapila, en Barcelona populat, que d’esta hora en avant, que lo
present cartell li serà presentat, no cohabite ni
sté [des de] debaix de un mateix cubert, ni en
altre lloch suspecte, salvats los llochs acostumats, e des la ffesta carnicèria ni piscatèria, ab
Cicília Caparorta y, assò, a pena de tres-centas lliures en cars de contrafacció, lo qual manament se fa a instància del procurador fiscal
de la règia cort. Dat en Barcelona a XXI de juny
a. manament intercalat entre els folis 280v i 281r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

MDCXXXI.

Sacro apostolico collegio. Antonius Conesa, notarius.

Pera nobis Bernardum de Cardona, syndicum
Capitulib Gerundae, Pacianum Carcer, syndicum Capituli Elnensis, Hieronymum Roig, syndicum Capituli Barchinonae, Franciscum Puig,
syndicum Capituli Dertusensis, Paulum Claris,
syndicum Capituli Urgellensis, Josephum Osonae,
syndicum Capituli Visensis, et Josephum Besora,
syndicum Capituli Illerdae.
Molt il·lustres senyors. A notícia dels capítols de
les iglésies catedrals de aquesta província de Tarragona à vingut, que la magestat del rey, nostre
senyor, cuya monarchia, la Divina Bondat guarde y aumente, ab sa carta real, dada en Madrid als
14 del mes de febrer proppassat, seria estat servit
manar a vostra senyoria que, ab carta particular,
escriguessen a sa Sanctedad tinga a bé, per les rahons y causes en dita sa real carta contengudes,
de aplicar la mitad del que valdran les rendes de
tots los beneficis que vacaran en dita província en
los sis mesos primers de dita vacació, y que, juntament, se impose, sobre tot lo estament eclesiàstich, una nova contribució general sobre los
matexos beneficis, per dit effecte. Y si bé, molt
il·lustres senyors, per molts respectes és degut,
en quant podem, acudir al servey de sa magestat
en totes les ocasions se li offeriran per a conservació de sa real monarquia, ab tot, dits Capítols,
així per lo interès que en particular los toca, com
també per lo de tot lo estament y orde eclesiàstich, representen a vostra senyoria que, en lo
estat present, no poden ni deuhen servir a sa magestat en lo que·ls escriu y mana, per ser dit mandato contra las generals constitucions de Catalunya, privilegis, capítols, actes de Cort, usos y
costums de la present casa, a la observància dels
quals estan vostras senyorias obligats, per haverho així jurat y ohit sentència de excomunicació.
Ajusta’s per a confirmació de assò, que dits eclesiàstichs entenen que vostras senyorias, per rahó
de son offici y del puesto que ocupen, lo qual
està particularment eregit per la Cort General
per a conservació y defensa de la Generalitat y
exaccció de sos drets, no poden estèndrer a més
ses forces, altrament seria excedere meta suae jurisdiccionis, pus la Cort no·ls té donada tal facultat. Y per a que vostra senyoria ab major claredat
veja la justificació del que en esta escritura se
al·lega y que, que en cas que vostra senyoria resolgués escriure dita carta, faria contra les constitucions y demés drets de la present pàtria, com se
a. suplicació intercalada entre els folis 283v-284r i 285v-286r
del trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat Illerdae.
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à apuntat, se adverteix que, en moltes constitucions està disposat que las personas eclesiàsticas,
de ses rendes, no paguen ni donen les servituts
que dites constitucions mencionen, disposant
també que la magestat real deu deffensar les immunitats, prerrogatives, excempcions y demés
privilegis, no sols dels eclesiàstichs, en orde a ses
persones, però de sos béns, no suffrint se’ls pose
pecha alguna, ab les extencions, que ab ditas
constitucions, privilegis y altres concessions se
conté. De a hont resulta que, si vostra senyoria,
cooperant ab la forma que sa magestat mana, escriurà per tal imposició a sa Sanctedad, directament vindria contra ditas disposicions, tant
favorables e, per consegüent, per dita violació incidirian en la sentència de excomunicació y, així
mateix, contrafarian al jurament que tenen prestat en lo ingrés de sos officis. Considera’s també,
que no·s sab, a lo menos dits eclesiàstichs no tenen notícia, que vostra senyoria ni sos predecessors hagen fet may tal, ni per semblants ni altres
ocasions, per urgents que sian estades, majorment sabent que se’n són offert(e)s de altres no
menos apretades que les presents y // és aquest
motiu de tan poca consideració que, quant fos,
ell sol, no hagués de fer reparar a vostra senyoria,
y molt, en posar en execució lo que sa magestat
és estar servit de escríurer. Representa’s també a
vostra senyoria que eciam, dat cas, que lo que sa
magestat los mana no fos contra ditas disposicions, no deu vostra senyoria escríurer dita carta
a sa Sanctedad per los inconvenients que de semblant acció resultarian, en notable dany y perjudici de dit stament, que per a que vostras senyorias ho comprengan millor, deuhen posar los ulls
en la tenuitat de la major part dels beneficis d’esta província y de les càrregues insuportables que
ya porten, del que resulta en primer lloch n[o]
ser possible la concessió de la mèdia annata que
sa magestat demana perquè, havent de pagar los
provehits apostòlichs dels beneficis que proveheix sa Sanctedad en Roma, que són la majo[r]
part o, de les tres, les dos, altra mèdia annata a la
Cancelleria y, de altra part, lo gast[o] de les bulas, cèdula bancària y la pensió que sa Sanctedad
carrega y, en lo mateix any, lo subsidi escusado a
sa magestad, no vindria a restar res al provehit en
lo primer any de sa provisi[ó] y, a més de assò, se
posa en consideració que, casi en totes les iglésias
cathedrals d’esta pr[o]víncia, quant dits provehits prenen la posessió, se paga en moltes una
annada entera dels fruyts, en altres mitja y altres
drets, les quals annates se solen aplicar, ya a la fàbrica, ya per la ànima del diffunt, segons los indults apostòlichs y costums immemorials cada
iglésia té. De modo que, en dites iglésies, vindran a passar dits provehits cassi dos anys sens tenir ab que poder-se sustentar, lo que resultaria
en deshonra y poch llustre del estament eclesiàstich. De assò mateix resulta, que tampoch pot
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suportar la contribució general que sa magestat
dem[a]na sobre tots los beneficis, pus ya estan
gravats més de la major part d’ells ab totes les càrregues referides, que quant no tinguessen altra
que la del subsidi y escusado, estan carregats més
de[l] que poden suportar, com la experiència ho
à mostrat ab la difficultat que tenen los Capítols
en sa cobrança, pus se à vist aquest any proppassat que, per lo mes de octubre devia esta província a sa magestat, cinquanta mil escuts que, per a
fer-li donar satisfacció, s’és vist obligat lo il·lustríssim senyor [ar]chebisbe de Tarragona a fer
diligències extraordinàries y, tan apretades, com
ne dona testimoni lo aver declarat entredit en totes les iglésies cathedrals si no pagavan dins trenta dies lo que cada una devia, que, per no arribar
dites iglésias a estos tèrmens, se trobaren necess[i]tades a empenyar-se de nou, per no poder
cobrar del particulars y estar tan exhausto y atenuat lo estament eclesiàstich en dita província, la
qual càrrega, si bé a principio se concedí ad quinquenium tantum, se és anada perpetuant, ab les
porrogacions que van fent los summos pontífices
a favor de sa real magestat. Més, se deuhen considerar les càrregues que los fundadors dels beneficis posaren en ses fundacion[s] // a favor dels
pobres, hospitals, maridatges y altres obres de
pietat. Pose’s, així mateix en consideració, a vostra senyoria, que les demés rendes que vuy tenen
los eclesiàstichs en Catalunya són donacions o
llegats pios fets per personas seculars, ab obligació de celebrar diversos suffragis, y és cert que,
tenint effecte dita contribució, cessarien ditas
obres de pietat, per faltar lo còngruo y decent
sustento a les persones eclesiàstiques, y per consegüent, se contrafaria a la voluntat dels diffunts,
que ab tant amor, pietat y charitat christiana feren tan santes institucions, hi·s retirarien los demés de fer semblants fundacions, donant-se ocasió a molts plets entre los eclesiàstichs y hereus de
dits fundadors. Últimament, per evitar prolixitat, se deixan altres moltes rahons que, a favor de
dit estament, se podrian deduyr, posant per remato d’est discurs, en consideració a vostra senyoria, que, confinant est regne de sa magestad
ab lo de França y per mar ab Berberia, se à experimentat, ab la voluntat y puntualitat que los eclesiàstichs an acudit en les ocasions de invasions
que se an offert, particularment de francesos, y
que convé, per a mayor servey de sa magestat,
que tots los estaments estigan llibres de peches e
imposicions, pus de la deffensa d’est regne, a la
qual an acudit, ab la puntualitat y veras que se à
experimentat, resulta la de altres de sa real magestad. Per totes les quals causes y rahons a favor
de dit estament eclesiàstich al·legades, suplican
a vostras, senyorias sian servits no escríurer dita
carta a sa Sanctedad que, a més que vostra senyoria, fent-ho així, compliran ab sa obligació, se
estimarà per singular mercè y favor de vostra
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senyoria. Quae licet, etcetera. Altissimus, et cetera. Roig.

Còpiaa dels apuntaments.
B.
Los elets, per vostres senyories nomenats, en virtut de la desliberació dels brassos, feta a 12 del
corrent mes de mars, ab la diligència y cuydado
los és estat possible, posant en exequució dita
desliberació, se són juntats una y moltes vegades
per la bona direcció del negoci se’ls encomanà y,
per facilitar lo bon èxit de aquell, reduhiren lo
número, per vostres senyories nomenat, a menor
y, després, altra vegada han conferit tots junts,
los quals, aprés de haver regonegut, axí lo volum
de les generals constitucions de Cathalunya, vists
diversos privilegis y demés disposicions del present Principat y comtats y també molts dietaris
de la present casa, axí los recòndits dins lo archiu
de aquella, com fora, y juntament considerat lo
que en semblant cas està per tot dret disposat, y
últimament oÿt(s) los assessors y advocat fiscal
del General y llegits uns papers se’ls són amostrats, molt conferents per lo fet de que·s tracta,
de tot lo sobredit, fent la censura, ab la maduresa
los és estat possible, reffereixen a vostres senyories, ab lo present paper, tot lo que han trobat y
apuntat y, juntament, lo que·ls apareix deuen
vostres senyories respondre a sa magestat, de la
manera que, ab dit vot de brassos, se desliberà.
Diuen primerament que, en lo volum de les
constitucions, pragmàticas y privilegis del present Principat han trobat diverses disposicions,
per les quals los ha aparegut, que lo que sa magestat és estat servit scriure a vostres senyories ab
sa real carta, dada en Madrit a 14 de febrer del
corrent any 1632, manant en aquella scrigan a sa
Sanctedat tinga a bé, mentras duran las guerras
que sa magestat sustenta contra los enemichs de
la sancta fe cathòlica, aplicar la mitat del que valdran las rendas ecclesiàsticas en aquest regne los
sis mesos primers y, juntament, se impose una
contribució general en tot lo clero, encontra ab
aquelles y que, axí, vostres senyories, sens incidir
en la sentència de excomunicació y jurament tenen prestat per a la observança de les generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums de aquella, no
poden servir a sa magestat en scriure dita carta,
per quant en aquelles, conformant ab lo que, per
dret comú y sancció dels Sancts Pares // està decretat y disposat, lo orde clerical és franch y ima. apuntaments intercalats entre els folis 284v i 285r del
trienni 1629-1632. - anotació escrita al dors.

mune de totes servit(ut)s y, en los béns ecclesiàstichs, no·s pot imposar contribució alguna. En
tant que sa magestat té promès y jurat servar dites immunitats y contra aquelles no venir ni suffrir, que per persona alguna, directa o indirectament, tal se fasse, axí que, instant sa magestat tal
impetra ab sa Sanctedat és cert que, per ella, salva
sa real clemència, també contrafà a ditas pàtrias
disposicions y, axí mateix hi contrafarien vostres
senyories, si scrivian la carta, que sa magestat és
estat servit demanar, y tenen per cert que, si sa
magestat fos estat certificat de semblant contrafacció, haguera retardat son real ànimo a demanar lo que ab dita cartta scriu. Altra violació de
constitució apuntan, fundant-sa en la creació
que, en virtut de la Cort General, està feta del tribunal, tant preheminent de vostres senyories, lo
qual troban està erigit, tant solament per a administrar justícia, axí en les coses com persones, per
coses tocants a la Generalitat, privativament al
senyor rey exhigir los drets de aquella y opposarse a la deffensa de les generals constitucions de
Cathalunya y sos usos y styls y de dits drets; axí
que, sent lo que sa magestat scriu cosa agena de
la obligació dels officis de vostres senyories y de
son exercici, apar que ditas constitucions no restarien il·leses, com és rahó, si vostres senyories
scrivian dita carta, ni vostres senyories libres de la
pena los comminaren en lo ingrés de son offici.
Ajusta’s en assò que, havent en altres occasions
los progenitors de sa magestat, de gloriosa
memòria, instat ab los Summos Pontífices semblants concessions, no han trobat que, per part
de la Generalitat, se haja scrit a la Sede Apostòlica, ans trobam en aquelles algunas contradiccions fetes per los deputats, que en dit temps
eren. Fundan també tercera contrafacció de
constitució, en lo que troban per constitucions
de Cathalunya establert al·ludint a la que, en
semblant cas, lo dret comú disposa que, en Cathalunya, com és notori, no és per directe, com
vulgarment se diu, si vostres senyories, com a
jutges y superiors y, per consegüent, en forma de
judici proceheix en aquest cas, és cert no podrian, sens vici de nul·litat, sinó és precehint citació de la part y, oÿdes las personas ecclesiàsticas,
de qui és lo peculiar interès, altrament la contrafacció seria clara y, pus en aquest cas, no podian
ser pechats los ecclesiàstichs, per ser // tant ampla com clara sa exempció, menos podran vostras
senyories scriure la carta sa magestat demana,
pus scrivint aquella se seguiria que, lo que vostres
senyories no poden fer per directe, ho farien per
indirecte, que seria demanar que lo estament ecclesiàstich fos despullat de sa renda y patrimoni
y, en aquell, carregada imposició y col·lecta, sens
ser oÿt y en contrafacció de ses grans exempcions, prerogatives y preheminèncias, que Déu,
Nostre Senyor, tants sagrats cànons y concilis los
han concedit, lo que han obehit y venerat, no
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sols la religió christiana, com a fael a la Sancta
Sede Apostòlica, però molts altres, sens ser en ses
lleys políticas, ho han estatuhit y observat ab
gran punctualitat, com en diferents hisòrias se
lletx y eciam vostres senyories ho poguessen fer,
no apar rahó fer-ho, pus és regla que no és bé fer
tot lo que·s pot, si allò que·s pot redunda en dany
y prejudici de tener, y té, inconveniències com
las que té aquest fet, que són las que·s segueixen:
Lo primer és que, estant format lo tribunal de
vostres senyories de dos ecclesiàstichs, no apar
còngrua conveniència que, com a tals, cooperassen en demanar y, per consegüent, de alguna
manera y quiçà, sens ella, consentís en que la renda ecclesiàstica sie tributària, com ho seria, si·s
demanava a sa Beatitut, per part de vostres senyories, que·s concedís lo que està dit y, en semblant cas, dits ecclesiàstichs teviarian de sa obligació, que de moltes maneres tenen, en procurar
ab totes veres no consentir a imposició de semblants pechos y tributs, com està, per la Sede
Apostòlica, en tantes parts disposat; axí que, fent
lo contrari, màxime, com està dit, personas ecclesiàsticas, se veu la contradicció que semblant
acció en sí aporta. Lo segon inconvenient que
han considerat es que, scrivint vostres senyories a
sa Sanctedat, farian un notabilíssim dany a tot lo
orde clerical y serian causa de major, en cars sa
Sanctedat se inclinàs, mogut del medi y intercessió de vostres senyories, com se pot tenir probabilitat ho serà, altrament no·u demanaria sa magestat, per quant se veu a la clara que, de alguns
anys a esta part, se són, universalment parlant,
disminuidas las rendas ecclesiàsticas, axí las que
consistian en dècimas com en altres provenències, per causa, entre las altres, de ésser-se // despoblada Cathalunya, axí per falta de cullitas, com
de altres infortunis, que han tingut y tenen los
habitants en ella, a més de que la exacció y paga
no és molt punctual, que apenas cullen dits ecclesiàstichs al die de vuy, de les quatre parts, una,
de tots los delmes que·ls deurian tocar, dels
quals, havent de acudir a altres càrrechs ordinaris
y extraordinaris, que són forçosos y no tenen
spera, ni dispensació, com se dirà, se veuen al ull
los inconvenients apuntats, y altres ne redundarian, en notable dany dels ecclesiàstichs. Lo tercer inconvenient que consideran és que, com
vostres senyories saben, lo estament ecclesiàstich
del present Principat y comtats, universalment
sens excepció de persona alguna, entre les altres
càrregas que porta, és la obligació de pagar quarta y scusado, imposició que és molt més que la
major que paga qualsevol tributari de la república secular, havent de ser de revés y, sobre dita
contribució, haver-hi de ajustar lo que sa magestat demana a sa Sanctedat li concedesca de dita
mèdia annata y contribució general, és del tot
aniquilar lo estat ecclesiàstich, de que se té per
gran inconvenient sien vostres senyories coope-
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radors, ni directa ni indirectament intercessors,
que sobre tanta càrrega, se’ls affija esta nova, impossible de supportar. No és menor inconvenient lo que segueix, la causa que vostres senyories serian, fomentant esta petició, que sa
magestat demana a sa Sanctedat, en cars reïsqués, ultra dels danys y prejudicis senyalats, dels
plets, inquietuts y discòrdias se suscitarian, cosa
agena del estat ecclesiàstich. Té’s també per inconvenient y, per consegüent, que no és rahó,
vostres senyories ajuden, per sa part, a esta pretensió que, demanant-ho vostres senyories, te(nen) alguna manera de consentiment en la imposició de semblant nou tribut, lo que se ha de
evitar per la queixa que tot lo estament ecclesiàstich universalment tindria de vostres senyories y
de la Generalitat, fomentant cosa per tot dret, axí
divino, canònich y diversos consilis, com també
per dret civil y com graves doctors sustentan,
eciam per dret natural // y per moltes constitucions y drets de Cathalunya, y de altres diverses
províncias, prohibida. Però, en cars que tal nova
exacció se demanàs als seculars, fent lo mateix,
los ecclesiàstichs de intercedir en favor de tal
exacció és cert se quexarian y, ab rahó, los seculars, pus esta obligació de ajudar-se los estaments
entre ells en aquest Principat és tant recíproca
que, com la experiència ha mostrat en les necessitats, se són ajudats los uns als altres, ab lo valor
han donat les obras testimoni. Lo no venir-hi bé
tot lo estament ecclesiàstich, ans al que se ha
entès per part de aquell, si fa contrari, és inconvenient de consideració y ha de fer reparar a vostres
senyories lo scriure, com sa magestat mana ab
dita sa real carta y representàs a vostres senyorias
que, dat hi haguessen consentit los ecclesiàstichs, se tendria per inconvenient exequutar-ho
vostres senyories ser, per ara, afundir si hi podian
consentir que, en la junta se ha tingut per constant no·s pot prestar tal consentiment y, en cas se
prestàs, no seria de profit al que, per ésser aquesta exempció y privilegi concedit a tot lo orde clerical y ecclesiàstich y com molt graves doctors affirman, és tant favorable aquest privilegi que
l’amplian, no sols en las personas y béns ecclesiàstichs, però encara als clergues de primers òrdens no casats, com tingan las circunstàncies
mana lo sagrat consili de Trento als cavallers del
hàbit de Sanct Joan, als que han offert ses personas y béns a la Yglésia, y als administradors de
dits béns, vassalls, censalistas y família de dita
Yglésia y personas ecclesiàstics. Continuant dits
inconvenients, se tem no·s offengués la Magestat
Divina de semblant intercessió y, en son cas,
consentiment, ab lo sol que dalt se ha dit, perquè, com de tantas maneres se troba en las divinas y humanas lletres scrit, és tant zelosa la Divina Bondat de sas yglésias, honrra, ministres y
patrimoni, que amenassa cruelment al qui tocarà
aquelles, no comparant-lo menos, que a la nina
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del ull, cosa la més delicada de una persona que,
en orde a comparació, és la més forta se podia
trobar y com, ab dit consentiment o intercessió,
// vostres senyories suffririan se carregàs aquest
vectigal, se pot temer algun sinistre succés, com
en semblant cas lo havem vist y molt desastrat en
diverses províncias prou sabudes y, per evitar lo
que·s apunta, apar no és convenient, ans molt al
contrari, que vostres senyories sien instruments
de que la Yglésia y son patrimoni supporte
col·lecta alguna, ans evitar-la y conservar-la en sa
tant sabuda exempció y prerogativa y cercar camins per a dita conservació, y no perquè sie
carregada, com se demana, que com a tant superiors ministres obliga a vostres senyories, per
molts requestes a no cooperar en acció tant avorrida per tot dret, com està dit, causant ab ella no
bon exemple, ans que, a bé lo fi perquè·s demana
se veu, emperò lo prejudici de la Yglésia és un
mateix. Apar també inconvenient de consideració que, sols lo saber vostres senyories scriuen ab
lo modo se demana, se entibiarian las personas,
axí ecclesiàsticas com seculars, en dexar cosas a
las yglésias, lo que en aquest regne, com se veu,
se és fet sempre liberalíssimament, com ho testiffican tantas fundacions de tota manera de pietat
y grandiosas, per lo qual patiria universalment
aquesta república y los pobres y menesterosos
d’ella més. Ha’s considerat també, en cas se effectuàs esta col·lecta demana sa magestat a la
Sede Apostòlica, la multitut de col·lectors que,
per la cobrança de aquella serian necessaris y, per
consegüent, la confusió causarian en Cathalunya
per la regla general ubi est multitudo, et cetera,
los danys causarian de despeses, les contencions
se suscitarien y les constitucions y altres drets
d’esta província se contrafarien, acudint a ella officials nous y prohibits, volent exercir jurisdicció
sens poder-ho, com és testimoni la present casa,
quant se introduhí la quarta y scusado, que per
los ministres y col·lectors de aquella se creà un
tribunal fins a official, que intentà portar bastó
llarch, que per reparo de que, per semblant acció
se contrafeya a constitució, gastà molts ducats lo
General y causà notables inquietuts y, tant per
evitar aquells, apar no ser convenient que tribunal tant eminent, hont, com està dit, assisteixen
// los ecclesiàstichs, sia fomentador, partícips ni
scients, que Yglésia y son sagrat patrimoni sie pechat, sinó conservat, ab la libertat que Déu, Nostre Senyor, sos sancts apòstols y tants sancts concilis y prínceps seculars, eciam no cathòlichs, la
han tant dotada, privilegiada y eximida de tots
tributs, que és la cosa que més ha conservadas las
repúblicas y, en particular, la romana, pus com
diuen los sancts Pares, la causa perquè florí y se
excelsà tant la atribueixen a la religió, magnificència y pietat que usaren ab sos temples, pensant que los ídols de aquells eren verdader Déu y,
quant feren lo contrari, tingueren infortunis no-

tables, lo que també ha succehit, axí a prínceps
cathòlics com gentils, com la Sagrada Scriptura y
diverses històrias profanas cantan, de hont resta
clar que vostres senyories no poden ni deuen, per
esta y demés inconvenièncias, dalt apuntades,
scriure semblant carta, sens incorre en la <la> bé
refferida, pus per esta sola sciència de vostres senyories y abono de que·s fassa tributària la Yglésia, en cars vostres senyories scriguessen, se podria tèmer de algun càstich regurós de la mà de
Déu, Nostre Senyor, que en aquesta matèria
sempre ha usat més de rigor que de misericòrdia,
valent-se vostres senyories de un dicho de un
gran príncep, que tractant en sa presència esta
matèria digué una cosa, que ja ans, altre superior
monarcha la havia dita, que era major generositat y grandesa y més de prínceps augmentar lo
que estava donat a las yglésias que no llevar-ho.
Lo poch respecte se tindria als ecclesiàstichs, lo
no poder-se tractar ab la honorificència y pompa
que, lo dret en primer lloch mana ne vilescat dignitas, la tibiesa tindria la gent noble y de generosa sanch a expirar a cosas de la Yglésia y la que, axí
mateix, tindria universalment a no estudiar,
vehent las rendas ecclesiàsticas per dita nova contribució tant aniquiladas, mudant universalment
de intent, las pocas pias causas se fundarian, pus
veurian que las fundadas no·s exequutarian. //
La càrrega supporta tant gran lo estament ecclesiàstich, axí de càrrechs ordinaris com extraordinaris, ultra de la quarta y scusado, de que dalt se
ha feta menció, com són de obligacions de dir
suffragis, fer charitats pingües, que tot, ab semblant nova imposició, cessaria pagar, ja la mèdia
annata, en Roma las pensions que allí carregan
en totas las dignitats, prebendas y benefficis, lo
haver-hi en Cathalunya molts bisbats, en los
quals, lo successor en aquelles, de un any comptador del die de la mort del últim possessor, no
pot gosar dels fruyts, és digne tot de ser ponderat. Y finalment, considerar que la renda y patrimoni de la Yglésia és dot de aquella, axí que llevant-li, ab dita mèdia annata, nova imposició y
càrrega tanta part de son patrimoni, se li lleva
també la mateixa de son dot y, essent tant privilegiat lo dot temporal, és cert que ab major rahó
ho ha de ser lo spiritual y voler-le-y llevar o, a lo
menos, aniquilar ab tant gran quantitat, no és
conveniència, ans inconveniència, haver de cooperar vostres senyories en demanar-ho, ne fomentar-ho, pus ab diversos concilis se troban
scritas estas paraules: «Impiis est qui res suas Ecclesiae non contulit dampnum, ipsis infert et jus
ecclesiae alienare seu minuere contendit cum Ecclesiae bona vae sunt fidelium precia peccatorum,
patrimonia pauperum, quae non solum habita
conservanda sunt verum, eciam Deo opitulanti
conferre, ut ullam penitus divisionem aut jacturam paciantur» y, en diverses donacions fetes
per grans prínceps a la Yglésia, per remissió de
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sos peccats se diu: «Si quis autem, de generacione
nostra, vel alius, di(s)rumpere temtaverit donacionem nostram et substrahere eam, volumus sit a
Deo maledictus et a cetu christianorum separatus
demumque in inferno inferiori, aeternas cum
diabolo substineat poenas et dum Juda habeat ibi
porcionem» y quant se hagués tingut més temps,
se fora investigat més assò, sinó perquè·s donàs
més prest resolució y vostres senyories responguessen a sa magestat, no s’és més penetrat
aquest discurs ni les demés inconveniències s’i
podien considerar. Estos y molts altres inconvenients se podrian considerar, // los quals, se són
deixats per evitar prolixitat, apareixent que, dels
dalt refferits, en cas no n’i hagués més, retardaria
los ànimos de vostres senyories a no scriure, com
sa magestat demana, refferint a vostres senyories
lo que un gran monarcha respongué a un arbitre
se li donava de que·s valgués de les rendas de la
Yglésia per a socorro de ses guerras dient estas
formals paraules: «Nunca plegue a Dios quite yo a
las yglesias lo que no les di», havent dit abans que
tal arbitre no convenia al servey de Déu ni al seu
y, altre príncep no de menor valor, al mateix
propòsit digué que «més valia un paternòster de
la Yglésia, que pendre una mínima cosa de sos
béns». Venint al últim cap de la desliberació de
dits brassos, en que·s diu, que dits elets apunten
lo que aparexerà degan vostres senyories respondre a sa magestat, diuen que, vostres senyories
podrian respondre a sa magestat, scrivint-li ab
tota la submissió y dulçura possible, dient-li lo
pesar y sentiment té aquesta província de veure
sa real monarchia tant atreballada, axí en matèria
de guerra com de hazienda, que com a tant faels
vassalls, si stiguera en mà de aquella remediar
una cosa y altra, és cert ho faria, com ho han fet
sos predecessors ab la punctualitat y amor que las
obras han donat testimoni y que, ab la mateixa,
en la occasió present lo servirian, si no tinguera assò les contrafaccións de constitucions, inconvenients y contraris dalt refferits, enviant-li
memorial apart de tot, certificant-lo, ab lo encariment possible que, a no haver les dites dificultats, lo hagueren servit ab la voluntat y amor que
a tant gran senyor y monarcha se deu. Ab assò
entenen haver satisfet al que se’ls era encarregat y
dita deliberació deya, si en alguna cosa se haurà
faltat, no serà estat per no haver tingut gana de
acertar, supplicant a vostres senyories se satisfassan de aquesta voluntat, assegurant que, en totes
les occasions, acudiran en servey y beneffici de
vostres senyories y de la Generalitat, ab la voluntat y diligència possible y ses forses donaran
lloch.
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Supplicacióa del síndich del Capítol
de la santa Yglésia de Tarragona.
G. Dietari.
Molt il·lustres senyors. Lo síndich del Capítol de
la iglésia de Tarragona diu, que ha tingut notícia
que, per part de sa magestad, se demana que vostra senyoria escriga a sa Santedad, demanant-li
condescendesca ab lo que sa magestat li demana,
en rahó de la mèdia annata de totas las dignitats y
beneficis eclesiàstichs y contribució universal de
certa quantitat, que demana a las iglésias y, si se
entén, que no farà vostra senyoria tal cosa, axí per
ser contra las constitucions generals de Cathalunya, com per altres prejudicis y causes considerables, ab tot, per lo que toca a son interès, representa a vostras senyorias la contrafacció de
constitucions y altres drets de la pàtria qui·s faria
notòriament si vostra senyoria demanva a sa Santedat lo que sa magestat diu en la real carta y los
inconveniens que·n resultarian, no solament a
tot l’astament eclesiàstich, però encara als demés
poblats en la present província, supplica a vostras
senyorias no done lloch a una cosa ni altra, attès li
toca principalment obviar-o y procurar la observansa de las constitucions y dret municipal, y que
sia vostra senyoria servit, perquè en tot temps
conste d’esta diligència, manar al scrivà mayor,
per observansa de capítols de Corts, lleve acte o
toque la oblata d’esta present supplicació, en la
forma acostumada, com és de justícia, la qual
supplica ésser-li ministrada predicto vel aliis omni
meliore modo. Lo offici, etcètera. Altissimus, et
cetera. Don Diego Girón de Rebolledo.

Ab. Carta de sa magestat, rebuda a 19 de abril
MDCXXXII. Dietari.

duda en la havilitación de uno de nis hermanos
para continuar y concluyr las dichas Cortes, haviéndose hecho siempre con personas reales y el que
quedare terná el mismo cuydado que yo de hacer
merced y mirar por todo lo que fuere benefficio
desa provincia, como lo experimentaréys, de què
he querido avisaros para que, teniendolo entendido, dispongáis lo que os toca con el cuydado y çelo
de mi servicio que siempre havéys acostumbrado y
de vosotros espero. Dada en Madrid, a XXIIIIo de
março MDCXXXII. Yo el rey. Vidit episcopus, pressidens. Vidit don Franciscus de Vico, regens. Vidit Bayetula Cavanilles, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

Dona Francesch de Cartellà de Massanet, don
Pedro Reguer, don Christòphol de Icart y don
Gregori Jordà. Als diputats del General de Catalunya, guarde Déu.
Avent entès que sa magestat gustava de exir al
estaferm, nos apar que deu vostra senyoria, per
part de aqueix consistori, suplicar-li nos fassa
mercè de córrer ab cavalls y gala enviada per vostra senyoria, y procurar que, si ab lo cumpliment
y grandeza que, per totas parts se requereix y,
encara que, per don Francisco Çagarriga, avem
entès corre bé vostra senyoria en assò, nos ha
aparegut estimar y aprobar la deliberació feta,
encarregant quant podem, se fasse ab tot cumpliment, com se espere de vostra senyoria. En
Sant Francesch, vuy dilluns 17 de maig 1632. El
arçobispo de Tarragona, lo comte de Perelada, lo
doctor Bernat Sala, conseller en cap.

Diputados. Aunque los embaraços que causa el estado de las cossas de mi monarchía pudiera, justamente ocasionar a diferir el concluir las Cortes
que están començadas en esse Principado, el amor
que tengo a sus naturales y desseo de su consuelo,
me obliga a cuydar desto. Y así, siendo Dios servido, pienso estar en essa ciudad para los quinçe de
abril próximo, con presupuesto de que, no pongo

Moltb il·lustres senyors. En dias pasats lo doctor
Fransesch Orthoneda, balle de la vila de Monblanch, exersint son ofici dec..., regonagué ha
un fransès que·s diu Aloi Martí en la dita vila, lo
qual aportava al coll un bolich de roba cuberta,
la qual dubtà, dit balle, ser roba fransesa, majorment no aportant bolleta, la qual roba, dit balle,
encomanà ha un hostaler, fora de la vila, a la raval y, com poch aprés li constàs que hera roba
del regne de Aragó, las féu tornar al dit fransès.
Al punt que dit fransès se’n baixava del hostal
ab la roba al coll, arribà una guarda del General
y li requirí al dit balle li fas assistència per a portar dita roba al General, pretenent no estava ben
despatxada, al que, de prompte, le oferí i possà
en execució dit balle, en raó de que dita roba se

a. suplicació intercalada entre els folis 285v i 286r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.

a. carta intercalada entre els folis 305v i 306r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. suplicació intercalada entre els folis 312v i 313r del trienni
1629-1632.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.

[A los] venerables y amados [nuestros] los diputados del [Gener]al de Cataluña.
El rey.
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portàs a la cassa del General, com de fet s’i portà
y, aprés, al cap de una hora, se li presentà un
manament per una guarda del General, de part
del diputat local, firmat de son assessor, contenint en efecta, que restituís la roba i cassàs los
prosehimens havia fets contra del marxant y
pagàs los gastos i assò dins espai de tres horas, al
qual manament, se respongué al acte, que dit
balle feia molta maravella de aquell, avent ja restituïda la roba abans i prosehit, per raó de sa
jurisdicció i avent acudit també al benefisi del
General i, axí, protestà per lo que li hera lísit,
comforme en lo acte sea conste, no obstant dita
sartificació, no dubtà lo diputat local, a consell
de son assessor, fer intimar al dit balle, com avia
declarat era insidit en las penas de tres-sens ducats, que se li heran possades en lo dit manament, perjudisi major que lo primer y, si bé, dit
balle, ab major cautela y als, generalment vostras senyorias ho altri a qui li hera lisit i permès,
encara que no tingués nesesitat, volent passar
avant, lo dit diputat local, per la execucio de ditas penas, per lo qual respecta, requerí al doctor
Gaspar Torruella, vaguer de Monblanch, li fes
assistència per a fer dita execució de penas, lo
dit balle, també ab major cautela, firmà de dret
davant dit vaguer i sa cort, per lo qual li fonch
admessa dita firma de dret, no obstant lo que,
lo diputat local, afagint a mancos perjudisis,
despatxà i féu presentar avís al dit vaguer, com
al dit balle, unas lletras ab manament i penas de
dusens ducats per a que revocassen dita firma de
dret i comb, senyors, notòriament se creia i
consta delsc prosehimens y informacions ha
aportat lo dit balle, que ce’l reintregà abans de
entrametra’s lo diputat local en cossa alguna,
havia incisit sa juridicció // de ofisial real ordinària en lo dit marxant, lo que podeia fer, tant
en raó de les crides de la proïbició del comers de
Fransa, com altrament en virtut de sa jurisdicció
ordinària, sens que per sò se pogués inimaginar
perjudici, lo menor del món, a la Generalitat,
ans bé, quant aprés se li requirí fas assistència,
per a que dita roba anà(s) en cassa del General i
encontinent ho féu y, així és indubitat, lo dit diputat local prosehí fora de son, contra lo dit balle, notable perjudici de la jurisdicció real, per
sò, confiant que vostras senyorias no permetran
que sos subdits, ofisials inferiós, se possen en fer
i cometre semblans exsesos contra los ofisials reals de sa majestat, qui no sols no han fet lo menor perjudici del món al dit General, més encara, han guardat i desitjan guardar, com són dits
vaguer y balle de Monblanch, tota la deguda correspondència i ministeri i en benefisi de la Generalitat i, revocant a major cautela, i teni(n)t

per revocada la dita ferma de dret, de la qual no
tenien nesesitat, suplican així, dits vaguer i balle
a vostras senyorias, tant conjunctament com divisament, a omni meliori modo, sian servits manar encontinent, per evitar lo parill de la tardansa majorum inconveniens als dits diputat local i
son assessor, no passen avant ni se entremetran
més en ditas cossas contra dits vaguer i balle i,
per sò, ésser encontinent despedits manamens
opportunos, fent emperò suplicació, dits vaguer
i balle, ditas cossas sens perjudisi algú de la jurisdicció real ordinària, que per sa majestat han
exersit i exersciran en dita vila i vagueria respective y sens perjudisia, tanbé de tots i qualsevol
drets ho accions poden competir, aixís als dits
vaguer i balle, com a qualsevol altra llegítima
instància, com sia dits diputat local i son assessor, per raó de dits exsercicis, prosehimens i per
qualsa[vol] penas, que poden ser incidits davant
degut superior, tam suis, quam criminalment et
omni meliori modo, et cetera. Que licet, et cetera.
Altissimus. Don Franciscus Dezclergue.

a. a continuació ratllat en acte.
b. a continuació ratllat ses senyories.
c. a continuació ratllat puo.

a. a continuació ratllat algú.
b. lletres intercalades entre els folis 313v i 314r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Ab. Dietari.
Lletres de la Cort General presentades a ses senyories als 8 de juny 1632.
Los tres estaments del principat de Cathalunya,
convocats en las Corts Generals, que lo sereníssim senyor infant cardenal, en nom de la sacra,
cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
germà seu, precehint habilitació feta per la Cort
General, de present celebra, a la ciutat de Barcelona, als íncolas y habitants de dit Principat y
comptats de Rosselló y Cerdanya. Als reverents y
magnífichs los deputats y oÿdors de comptes del
General. Salut y honor. Com en virtut de capítols de Cort, ús y stil, inconcussament observats,
celebrant-se la Cort General, no estiga en facultat vostra procehir a provisions algunes de officis,
axí de la present ciutat, com fora d’ella, ni a insiculacions de deputats ni oÿdors, ans ipso jure sia
devolut a dita Cort General, la qual, havent entès
que, no obstant lo sobredit, hauríeu procehit a la
provisió de alguns officis y intentaríeu de voler
fer la insiculació pròxima, al que és just se provehesca de remey opportú. Per tant, ab tenor de las
presents, vos diem y manam, sots pena de privació de vostres salaris y altres, dita Cort ben vistas,
que per ara y fins altra cosa sia provehida per dita
Cort General, per via directa ni indirecta, no procehiau a fer insiculació ni provisió alguna de officis de General, com és de assessor, advocat fiscal
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y altres, tant dels de la present ciutat com fora de
aquella y, en cas que durant la celebració de las
presents Corts, hajau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no crehem, per
ser estada feta dita provisió axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y stil inconcussament observat, dites provisions casseu y
annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles
coses en orde del demuntdit, per vos, durant dita
Cort fetas, torneu en son prístino estat y de la
manera que estaven ans de la celebració de la present Cort General, ni de béns de la Generalitat en
rahó de conferèncias o juntas de advocats, per
dita causa gasteu pecúnies algunes, com aqueixa
sia la voluntat de dita Cort, abdicant-vos acerca
de dites coses tot poder de fer lo contrari. En testimoni de las quals cosas havem manades despedir les presents, sagellades y sotascrites, com baix
se conté. Dadas en lo monastir de Sanct Francesch de dita ciutat de Barcelona, a set del mes de
juny MDCXXXII. Lo comte de Perelada. Joannes
del Guzman, archiepiscopus Tarraconensis. Lo
doctor Bernat Sala, conseller en cap.

Relacióa dels esperts per la tribuna.
A. Dietari.
1ar

Mandato, et cetera, Antonius Joannes Fita, notarius et stamenti militaris scriba. De mandato, et
cetera, Joannes Paulus Oller, notarius et stamenti
ecclesiastici scriba. De eodem mandato, et cetera,
Jacobus Agramunt, scriba brachii regalis.

Per part dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, nos és estat manat, de
paraula, a nosaltres, Francesch Cortada y Jaume
Llobet, mestres fusters de la present ciutat, que
miràssem y regoneguéssem dos tribunes que Sebastià Claret, mestre fuster de la casa de la Deputació, ha fet en la capella nova de aquella y que relació féssem a ses senyories del valor de dites
tribunes, que dit Claret ha fetes, ademés del que
estave concertat ab ses senyories y dit Claret. Y
axí, per nosaltres mirades y regonegudes aquelles, per lo jurament per nosaltres prestat, diem y
fem relació a ses senyories de que cada tribuna,
ultra del que és estat concertat ab dit Claret y
comforme la trassa, per ell donada y vista per nosaltres, judicam que, lo manco se li pot dar ultra
de dit concert, per cada tribuna, cent liures y,
unànimes y conformes, judicam que la obra està
ben treballada y acabada y de art. Y esta es nostra
relació, feta en Barcelona, avuy, als 12 de juliol
1632. Jo Francesch Cortada, fuster, fermo la
prasent relasió de mà mia pròpia. Jo mestre Jauma Llobet, fuster, fermo la present relasió.

Supplicaciób per part de la ciutat de
Barcelona a ses senyories als 26
de juliol 1632.

Supplicació de Miquel Figueres.
a

A.
Molt il·lustres senyors. Michel Figueres, per redimir la presó a hont stà, y sens prejudici de ses
intencions, ans aquelles vol li sian salves y sens
renunciar a les causes de supplicació y altres que
penjan devant de vostres senyories, ni al dret li
competeix sobre lo offici de guarda del General,
que vuy posseheix, se acontenta en que aquell
renunciarà en favor de qui Maria Fàbregas y Figueres dirà, ab que dita Maria milora la caució
té offerta y prestadab yc, axí, supplica sser relexat
de les presons y en tot administrada justícia,
etcètera. Altissimus, et cetera. Franciscus Soler.
Officio, et cetera.

Dietari. B.

a. suplicació intercalada entre els folis 319v i 320r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. a continuació una línea ratllada.
c. y interlineat.

a. relació intercalada entre els folis 323v i 324r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
b. suplicació intercalada entre els folis 334v i 335r del trienni
1629-1632. - anotació escrita al dors.
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Molt il·lustres senyors. Los consellers y síndich
de la present ciutat de Barcelona, han novament
entès que, de part dels staments de les Corts Generals, que vuy se estan celebrant en ella, són estades despedides unes letres ordenant y manant a
vostra senyoria, que pague o pagar fasse moltes y
diverses quantitats, segons la taxa feta per algunes persones, que·s diu ser estades deputades y
eletes per a taxar los salaris de promovedors, advocats, notaris y altres officals de les Corts, les
quals letres y lo contengut en elles no pot ni deu
ser obeït ni posat a exequució, per ço, que dites
letres no estan fermades per lo president del bras
real, qui es lo conseller en cap de la present ciutat, sinó per micer Alexandre Calaf y de Soldevila, síndich de la ciutat de Leyda, lo qual, essent

com és persona privada, sens tenir jurisdicció ni
dret per a firmar dites letres, ha firmat aquelles,
de fet y no de dreta, sots color que dit conseller
president del dit bras recusava firmar, essent com
és la real veritat, que lo dit conseller, no ha may
recusat firmar dites letres, si bé haye dubtat si ere
de justícia firmar-les, per ço que, al temps que se
li ha demanat firmàs, ý havie molts dissentiments
posats, axí en lo stament real com en los altres
staments a tots actes de justícia y gràcia per diverses persones y síndichs y, alguns dels dits dissentiments, posats expressament a effecte de impedir dita firma y per altres rahons y causes molt
justas, per las quals podia y devia dubtar y diferir
la dita firma, de hont se segueix, que·s estada
molt gran temeritat y atreviment del dit micer
Alexandre Calaf y de Soldevila de firmar de president del bras real, qui es lo conseller en cap, majorment en lo cas present, en que fonch feta la
comissió per los brassos als dits presidents de
aquells respective, la qual potestat y jurisdicció
no ha pogut ser devoluta, principalment concorrent las ditas justas causas de dubtar y no havent-se declarat lo dit dubte, per a fer constar si
tenie loch o no // y si la recusació era justa o injusta. Per ço y altrament, los dits consellers y síndich de la ciutat de Barcelona, en execució de la
deliberació feta per lo Consell de Cent lo die de
25 del corrent, a vostra senyoria y mercès suplican, y en cas necessari requereixen, ab lo degut honor parlant, que no paguen ni deliberen o
permetan pagar les quantitats en dites letres contengudes, ni obehescan en cosa alguna aquelles, altrament protestan contra vostra senyoria y
mercès y de quiscú en particular y de lurs béns y
de ses fermançes, de tot lo lícit y permès, requerint al scrivà major y secretari de la Deputació,
que de la present scriptura ne leve acte, segons
forma dels capítols de Cort, etcètera.

lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, en execució d’esta deliberació per dits staments feta,
és fet manament als reverents y magnífichs los
deputats y ohidors de comptes del General de
dit principat de Cathalunya, residints en Barcelona que, sots las penas a dits staments ben vistas, no donen ni donar fassen remuneracions o
satisfaccions de treballs als officials y ministres
de la casa de la Deputació, sens donar-ne rahó a
dits staments y, si ne hauran donades, les fassen
restituhir encontinent, altrament se procehirà
com de justícia serà permès. Dat en lo monestir
de Sant Francesch de Barcelona, a XXX juliol
MDCXXXII. Antonius Joannes Fita, brachii militaris secretarius.
De mandato, et cetera, Joannes Paulus Oller, notarius et stamenti ecclesiastici secretarius. Mandato dicti admodum illustris domini presidis
brachii regalis, Jacobus Agramunt, dicti stamenti regalis scriba et secretarius.

Relazióa de brodadors.
B. Dietari.
2ar

Manamentb de la Cort.
C. Dietari. A 31 juliol 1632. Rubricata.
1a r

De part dels tres estaments del principat de Cathalunya, congregats en les Corts Generals, que
lo sereníssim senyor infant cardenal, germà de la
sacra cathòlica y real magestat del rey, nostre
senyor, precehint habilitació de la Cort General, de present celebra, en la ciutat de Barcelona, als íncolas del present principat de Catha-

a. a continuació ratllat per a firmar dites letres.
b. manament intercalat entre els folis 335v i 336r del trienni
1629-1632.
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Nosaltres, Joan Mateu y Salvador Quarol, mestres brodadors, en virtut del horde donat per los
yl·lustres senyors diputads y hoÿdors, avent vista y estimada la hobra de la casulla de satí carmesí, brodada de hor y sedas y, haxí matex, la
estola y lo manipla juntament. Reparar las sanctas de dita casula y fer la collarada nova y, segons nostra consciència y per lo jurament que
havem prestat, som de vot y parer, que ha Herònim Romagera, broador y hofisial de dit General, se li deu donar y pagar:
Primo, de brodar los quatre quartos de la casula, 130 lliures.
Més, per mans de brodar la estola y manipla, 35
lliures.
Més, per las mans de reparar las sanctas y fer la
collarada nova e al, 60 lliures.
Més, féu fet, com en dita hobra y trobam, 56
unces de hor, pochb més o manco a 28 sous
unça, 78 lliures, 8 sous.
303 lliures, 8 sous.
Juan Mateu, brodador. Jo, Salvador Querol,
brodador.

a. relació intercalada entre els folis 335v i 336r del trienni
1629-1632.
b. poch ... manco interlineat.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

Apèndix 4

Manamenta dels estaments a ses
senyories.
A. Dietari.
Donat lo primer de agost 1632. Registrata.
Intimau als reverents y magnífichs los deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
residints en Barcelona, extrets novament, que
per deliberació feta per los tres estaments del
principat de Cathalunya, convocats en las Corts
Generals que de present, en la present ciutat de
Barcelona, se celebran als íncoles y habitants en
dit Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya,
en quant als brassos hecclesiàstic y militar, lo die
de aÿr, y en quant al bras real, lo die present, que
comptam al primer d’agost 1632, se’ls notifica
un manament que·s despedí, per part de dits staments, a set del mes de juny proppassat, hi·s notificà a vuit del mateix, de matí, als deputats y oÿdors de comptes de dit General passats, per a
què, sots las penas en ell contengudes,contra ell
no fassen ni vinguen en manera alguna, lo qual és
del thenor següent: Los tres estaments del principat de Cathalunya convocats en las Corts Generals que lo sereníssim senyor infant cardenal
en nom de la sacra, cathòlica y real magestat del
rey, nostre senyor, germà seu, precehint habilitació feta per la Cort General, de present celebra a
la ciutat de Barcelona als íncolas y habitants de
dit Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya,
als reverents y magnífichs los deputats y oÿdors
de comptes del General, salut y honor. Com en
virtut de capítols de Cort, ús y stil, inconcussament observats, celebrant-se la Cort General, no
estiga en facultat vostra procehir a provisions algunes de officis, axí de la present ciutat com fora
d’ella, ni a inseculacions de deputats ni ohidors,
ans ipso jure sia devolut a dita Cort General, la
a. manament intercalat entre els folis 2v i 3r del trienni
1632-1635. - anotació escrita al dors.
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qual, havent entès que, no // obstant lo sobredit,
haurien procehit a la provisió de alguns officis y
intentaríeu de voler fer la inseculació pròxima, al
que és just se provehesca de remey opportú. Per
tant, ab tenor de las presents, vos diem y manam,
sots pena de privació de vostres salaris y altres
dita Cort ben vistas que, per ara y fins altra cosa
sia provehida per dita Cort General, per via directa ni indirecta, no procehiau a fer insiculació
ni provisió alguna de officis de General, com és
de assessor, advocat fiscal y altres, tant dels de la
present ciutat com fora de aquella y, en cas que
durant la celebració de las presents Corts hajau
procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no crehem, per ser estada feta dita
provisió axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y stil inconcussament observat,
dites provisions casseu y annul·leu e revoqueu y,
altrament, totes y sengles coses, en orde del demuntdit, per vos durant dita Cort fetas, torneu
en son prístino estat y de la manera que estaven
ans de la celebració de la present Cort General, ni
de béns de la Generalitat en rahó de conferèncias
o juntas de advocats per dita causa gasteu pecúnies algunes, com aqueixa sia la voluntat de dita
Cort, abdicant-vos acerca de dites coses tot poder de fer lo contrari. En testimoni de las quals
cosas havem manades despedir les presents, sagellades y sotascritas, cam baix se conté. Dades
en lo monestir de Sanct Francesch de dita ciutat
de Barcelona, a VII del mes de juny MDCXXXII.
Antonius Joannes Fita, notarius et stamenti militaris scriba, de [mandato], et cetera, Joannes
Paulus Oller, notarius et stamenti ecclesiatici scriba. De eodem mandato, et cetera, Jacobus Agramunt, scriba brachii regalis.

Losa tres staments del principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, convocats y
a. manament intercalat entre els folis 14v. i 15r. del trienni
1632-1635.

congregats en la Cort General que, de present se
celebra en la present ciutat de Barcelona, per
medi de sos tres promovedors, notifican als deputats del General de Cathalunya la deliberació
que, concordament, han fet dits stamenents,
que notifique als visitadors del General que donen notícia als dits estaments del estat de la visita y dels officials y ministres que han elegit, per
a què, dits staments, vejen ab brevedat lo que
més convinga fer-se y que, en lo entretant, se sobresega y que no·s donen diners. En lo monastir
de Sant Francesch, a XXIII de agost MDCXXXII.
Scriba stamenti militaris, Fita, notarius. Scriba
stamenti ecclesiastici, Oller, notarius. Scriba stamenti regalis, Agramunt, notarius.

1a r

2a r

Molta il·lustres senyors. En 23 del corrent mes
de agost don Francisco de Junyent y Çapila ha
posat un dissentiment en lo bras militar contenint dos caps. En lo últim y final de què no sien
pagats a alguns doctors del Real Consell y altres
ministres de sa magestat salaris, gratificacions,
sera, ni remuneracions algunas de pecúnias del
General de Cathalunya, per via de ser o ésser estats habilitadors, o altres officials nomenats per
sa magestat en la present convocació de Corts,
per moltes causas y rahons y, entre altres, per
tocar a sa magestat a pagar-los, per qui treballen
y no a la present Cort. Y perquè lo dit discentiment és estat reportat als altres brassos ecclesiàstic y real y, axí, no pugan ni degan vostres senyories pagar cosa alguna a dits magnífichs
doctors y altres ministres per ditas rahons y causas que no sie alsat lo present dissentiment. Per
tant y altrament suplica a vostres senyories sien
servits en no pagar cosa alguna de diners del
General als sobredits per las ditas causas y rahons y, axí mateix manar al regent los comptes
del General no done quantitats algunes per
rahó de sera a dits ministres y doctors de la Real
Audiència sobredits, que no sie constant-los ésser alsat lo dit discentiment en la deguda forma
// 1av // y no altrament, y que la present suplicació sie decretada segons la forma del capítol 59
del nou redrés. Lo offici, etcètera. Altissimus, et
cerera. Don Francisco de Junyent y Çapila, en
causa pròpia.

Curiis Generalibus Cathaloniae in monasterio
Sancti Francisci Barcinonae.
Don Francisco de Junyent y Çapila ha molt
temps ha presentat a sa altesa los agravis li han
fet lo duch de Cardona, lochtinent de sa magestat, y doctors del Real Consell y, fins ara, no se
ha provehit en dits agravis. Per ço posa dissentiment a totas cosas, negocis y actes, tant de justícia com de gràcia, fins a tant sien punits y castigats, conforme serà trobat de justícia, los
doctors del Real Consell qui aconsellaren al dit
duch de Cardona, lochtinent de sa magestat,
que fes pèndrer, de mandato, a dit don Francisco de Junyent, com en effecte fou pres y detingut en los càrcers reals, y votaren en lo dit negoci, fent-ne procés y causa contra los privilegis
militars y constitucions generals de Cathalunya
y, fins a tant sie desagraviat lo stament militar del
agravi que en assò ha fet lo dit lochtinent a dit
stament militar. Y axí matex posa dissentiment
que no·s pugan pagar a ninguns doctors del Real
Consell y altres ministres de sa magestat salaris,
gratificacions, cera, ni remuneracions algunas de
pecúnias del General de Cathalunya, per via de
ésser estats habilitadors, tractadors o altres officis anomenats per sa magestat en la present // 2av
// convocació de Corts, com lo pagar aquells de
sos salaris o treballs no toque a la Generalitat
sinó a sa magestat, a qui servexen y·ls ha anomenats en dits officis. Requerint lo present dissentiment sie reportat als altres brassos y li·n sia
dada còpia auctèntica del present dissentiment.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Antonius Joannes Fita, auctoritate regia notarius publicus Barcinonae et brachii militaris
Cathaloniae scriba, hec me subscribens.

1ar

Dieb lune vigesima tercia mensis augusti, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, in stamento militari convocato in
a. suplicació intercalada entre els folis 15v i 16r del trienni
1632-1635.
b. dissentiment intercalat entre els folis 15v i 16r del trienni
1632-1635.
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A. Dietari.
Vota acerca dels soldats, donat als 3 de setembre 1632.
Jhesús, Maria, Joseph. En lo fet consultat per los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya yb consellers de la ciutat de Barcelona als doctors infrascrits si las cridas manades
publicar, a 25 del passat, per lo sereníssim senyor infant cardenal, lochtinent y capità general
del rey, nostre senyor, en aquest Principat y sos
comtats, encontren ab las generals constitucions
de Cathalunya, usatges de Barcelona, privilegis
de la ciutat y altres drets de la pàtria. Vistes dites
crides y aquelles ben considerades y vist tot lo
a. vot intercalat entre els folis 20v i 21r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. y ... Barcelona interlineat al marge esquerre.

[ 1632 ]

[ 1632 ]

que se ha de vèurer, attès que de les paraules, sèrie y thenor d’ellas resulta expressament que la
causa impulsiva de fer-las és estada haver-se succehit en la present ciutat molt grans bregas y rixas entre los ciutadans y los soldats, de què se an
seguit grans desastres, diffícils de remey, y que la
causa final és estada provehir de competent remey, y que entre los provincials y los soldats no
haja rixas. Attès que, en lo primer cap de dites
crides, que comença «Volent per ço sa alteza»,
després de haver prohibbida la provocació de rixar a qualsevols persones, ab convicis, paraulas
injurioses y llibertades, diu, prohibeix y mana
que ninguna persona, de qualsevol qualitat o
condició sia, se atrevesca ocasionadament posar
mà a les spases volent pèndrer venjança contra
ningun soldat, obligant-los si pretendran que
algú d’ells los ha agraviats o los és estat soberch a
denuciar-o, encontinent, a sos superiors y jutges
per a què, contra aquells, se fassa la deguda demonstració, comforme la qualitat del excés o
quexa que se representarà, sots pena de remar
sich anys en galera o altres, majors o menors,
comforme la qualitat // 1av // del fet y condició
de persona requerrà, a arbitre de sa alteza y Real
Consell. Attès ab dita disposició y paraules expressas d’ella se prohibeix absolutament que los
provincials, provocats per los soldats, no pugan
posar mà a les spases, no solament en los casos
que convidan o invitan a venjança ponderades,
les paraules de dites crides ibi «posar mà a les
spases volent pèndrer venjança», però encara ni
en los casos que obligan a promta satisfacció per
propulsar una sobergaria o evitar un desonor o
majors danys, que més pròpiament se diu defensa, com se trau de les paraules «o los és stat soberch», y axí està també prohibit lo posar mà a
les spases y renyir ab los soldats, provocants no
solament ex intervallo coma ho diuhen expressament aquellas paraulas de las cridas ibi «ni ocasionadament posar mà a les spasas volent pèndrer venjança», però encara encontinent seguida
la provocació, com ho diuhen aquellas altres paraulesb ibi «ho denunciaran encontinent», després de las paraulas «si pretenderan que algú
d’ells los à agraviats o los és estat soberch», les
quals parlan clarament dels provocats y no dels
provocants, sent com és en dit cas tant natural la
defensa y tant difícil lo enfrenar o reprimir lo primer moviment. Attès que, per constitucions,
usatges, privilegis concedits a la ciutat de Barcelona y altres drets de Cathalunya, no solament
no està prohibit posar mà a les spases y defensarse las personas provocades per sa deffensa, però
encara ésc permesa per la de sas cosas y de sos
a. com ... venjança interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat de las cridas ibi «ni ocasionadament
posar mà a les spasas volent pèndrer venjança», etcètera.
c. és permesa interlineat al marge esquerre.
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companys o sòcios, com està disposat en lo usatge «Qui aliena», títol «Quant sie lícit a quiscú, o
no, venjar-se sens jutge», lo qual permet al invadit en sas cosas nafrar o matar al invasor sens pena ni calumpnia, y en lo usatge «Constituerunt
igitur», // 2ar // sots títol «De deffensió permesa a quiscú de si mateix o de altre», en lo qual
està establert que puga qualsevol provincial deffensar al sòcio qui va o està ab ell contra lo invasor, encara que sia son propri senyor, y si·l nafra
defensant-lo per a propulsar-li la injúria o invasió, no és en culpa. Y attès que ditas cridas prohibeixen sots las ditas penas tot lo disposat en dits
usatges, obligant als invadits y provocats que, en
tot cas, acudan encontinent a superior y no rinyan ab los soldats invasors, en la qual generalitat
estan compressos los casos de dits usatges y altres drets contra la llibertat de posar mà y rixar
que tenen los provincials provocats y invadits.
Per so, estas y altres cosas attesas, examinades y
considerades, los doctors infrascrits són de vot y
parer que ditas cridas encontran ab las generals
constitucions de Cathalunya, usatges, consuetuts y altres drets de la pàtria, y són prejudicials
en gran manera als privilegis reals concedits a la
çiutat, y que tenen obligació los senyors deputats de opposar-se per rahó de son offici a la dita
contrafacció y procurar lo reparo d’ella de la manera que per constitucions, capítols de Cort,
usos y estils de la casa de la Deputació poden y
deuhen procurar-lo. En quant, emperò, al segon cap de ditas cridas, que comensa ibi «Y perquè no és just que los soldats del rey, nostre senyor, etcètera», a hont se mana que en los hostals
y posades a honta estaran alojats dits soldats, axíb
en la present ciutat com en les demés ciutats, vilas y lochs del present Principat y comtats se’ls
done lo servey que per constitucions del present
Principat està disposat, presuposant en ditas cridas que en la present ciutat de Barcelona se poden alojar soldats, dits doctors són de vot y parer
que lo disposat en aquellas, en dit segon cap, es
contra la notòria exempció que la ciutat de Barcelona y sos ciutadans tenen de no alojar soldats
ni dar-los servey algú, resultant // 2av // de reals
privilegis, consuetut y observança immemorial y
que, per consegüent, és necessari exir al reparo
de dita contrafacció y prejudicis de la manera
que dalt està dit. Salvo semper, et cetera. Vidit
Rossell, advocatus civitatis. Aleny, advocatus civitatis. Ilha et Carbó, consulens. Lauger, consulens.
Franciscus Marti, consulens. Peralta, consulens.
Marti, consulens. Balet, consulens. Vidal, consulens. Palmerola, consulens. Tristany, consulens.

a. a hont interlineat, damunt de tant que ratllat.
b. axí ... comtats interlineat al marge esquerre.
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B. Còpiaa de las crides Heroni Palmerola, Guilem Balet, Aleix Tristany, fra Vidal, fra Molera,
Jaume Martí.
Ara ojats tothom generalment que us notifican,
que fan a saber de part del sereníssim senyor infant don Fernando, etcètera, que considerant sa
alteza que en algunes occasions se és vist que en
la present ciutat se han succehides bregas y rixas
molt grans entre los habitants y domiciliats en la
present ciutat, y altres provincials que habitan
en aquella, ab soldats del rey, nostre senyor, ací
de peu com de a cavall, de què se han seguits tumultos populars ab evidents perill de molts
grans desastres, diffícils de remey, y la ocasió és
estada que per molt leves causes, axí los provincials com los soldats, sens acudir a demanar justícia a sos superiors, respectivament, ells matexos se han volguda fer de fet, y principiada la rixa
se han mesclat alguns vagabundos espadetxins
en defensa dels provincials y molts soldats també, en defensa dels altres soldats qui estaven ya
renyint, de hont se han seguit los desastres en
moltes ocasions. Volents per ço sa alteza obviar
alt(res) perills que·s poden succehir en la present
ocasió y proveir de competent remey perquè entre los provincials y los soldats no·y haja rixas ni
qüestions, sinó que·s tinga la deguda correspondència, inseguint la conclusió en lo sacro
Real Consell feta sobre açò als vint-y-sinch del
corrent mes de agost, ab tenor y veu de la present pública crida, diu, prohibeix, veda y mana
que ninguna persona de qualsevol grau, qualitat
o condició sie no atrevesca d’esta hora en avant
dir ninguns convicis, // 3av // ni paraules injurioses, ni libertades que pugan provocar a rixas,
pendèncias o differèncias, ni ocasionadament
posar mà a les espases volent pèndrer venjança
contra ningun soldat, ans bé, si pretendran que
algú d’ells los ha agraviats o los és estat soberch,
ho denuncien encontinent a sos superiors y jutges competents, que contra los tals se farà la deguda demostració, conforme la qualitat del excés o quexa se representarà, administrant-los
cumpliment de justícia, sots pena que, a los qui
contrafaran al demuntdit y manat, de servir remant en les galeres de sa magestat per temps de
sinch anys, o altres penes majors o menors, conforme la qualitat del fet y condició de persones
requerrà, a arbitre de sa alteza y Real Consell. Y
perquè no és just que los soldats del rey, nostre
senyor, qui ab tants traballs servexen y seguexen
la milícia per defensa de la sancta fe cathòlica y
de la monarchia dels regnes de Espanya, no sian
tractats conforme los demés habitants y provincials que habitan en la present ciutat y altres ciutats, viles y lochs del present Principat y comtats,
a. crides intercalades entre els folis 20v i 21r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
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mana sa altesa que, en los hostals y posades hont
estaran alojats, axí en la present ciutat com en les
demés ciutats, viles y lochs del present Principat
y comtats, sien tractats bé y decentment, donant-los lo servey conforme està disposat per
constitucions del present Principat, sens poderlos alterar, mudar, ni pujar los preus corrent(s)
de les coses necessàries per sa vida y sustento,
sots pena que // 4ar // qui serà renitent al disposat en lo present capítol, serà punit y castigat a
arbitre de sa altesa y Real Consell y, perquè
molts soldats que esta ya alotjats, dexant sos
puestos y alotjaments y procurant pòlisses de salut se’n van, a tenor de la present pública crida,
diu y mana a qualsevol regidors y ordinaris, axí
reals com de baronyals, notaris y scrivans de les
corts de aquells, no atrevescan ni presumen donar a ningun soldat pòlisses de salut que no
aporten licència de sos superiors y, junctant que
tingan obligació sempre y quant veuran y trobaran per sos districtes soldats fugitius, que hauran
dexat sos puestos, quartels y alojaments, tingan
obligació de capturar aquell o aquells y tenir-los
en una custòdia y avisar de prompte a sa altesa o
al capità o officials de sos alotjaments, sots pena,
quant als regidors y ordinaris de privació de sos
officis y als notaris y scrivans de vint-y-sinch liures y altres penes arbitràries a sa altesa y Real
Consell. E perquè dites coses sien a tothom
notòries mana sa altesa ser publicat, etcètera. El
cardenal infante. Vidit don Michael Sala, regens.
Vidit de Calders et Farran, regens thezaurariae.
Vidit Ferruz, fisci advocatus. Michael Perez.
Quodquidem praeconium fuit publicatum in
presenti civitatis Barcinonae per loca solita, die
XXV augusti MDCXXXII per Gasparem Pau, regium tubicinem sicut (re)ferentem.

A. Dietari.
Cartaa de su magestat rebuda als 7 de setembre
1632.
[A los venerables] y amados nuestros [los dip]utados del General del nuest]ro principado de Cathaluña.
El rey.
Diputados. Nuestro señor ha sido servido de llevar
para si al infante don Carlos, mi hermano, cuya
pérdida me ha causado particular sentimiento,
por lo que le quería y estimava por sus muchas y
buenas partes, de que me ha parecido daros qüenta para que lo tengáis entendido, y se hagan por su
a. carta intercalada entre els folis 21v i 22r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
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deputat ecclesiàstich fra don Luís de Moncada e,
com fins vuy no sie arribat en la present ciutat,
en la qual vostres senyories exersexen sos officis
y, per capítols de Cort et signanter per los continuats en la còpia del libre de l’Ànima estigue disposat que, si dins dos mesos del dia de la elecció
en avant comptadors, los deputats e oïdors de
comptes novellament elegits no seran arribats en
la ciutat, vila o loch hont los deputats o oïdors
qui en lo exersisi de son offici presents seran, fassen elecció de altre o altres persones en lo loch
del dit o dits absents, servant la forma demuntdita. Y conste que los dits dos mesos expiraren lo
die de 22 del corrent mes de setembre y, per
consegüent, resulta aver-se de fer nova extracció
de deputat ecclesiàstich. Per ço y altrament,
Francesc Fitor, notari públic de Barcelona, procurador fiscal del General, representant a vostres
senyories las disposicions de dits capítols y tot lo
sobredit, a vostres senyories suplica, per observansa de dits capítols, sien vostres senyories servits fer extracció de deputat ecclesiàstich y, perquè conste de la diligència de dit Fitor en lo que
li incumbeix per rahó de son offici, que de la
present suplicació ne sie levat acte y donada de
aquell còpia autèncti(c)a. Lo offici, etcètera. Et
licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Francesc Fitor, procurador fiscal del General.

alma las excequias y demostraciones de sentimiento que se deven, ajustándose esto en correspondiente forma a lo que entenderéis del infante cardenal
don Fernando, mi hermano, a quien scrivo particularmente sobrello y, así, os encargo que siguiendo
su orden, tratéis luego de disponer lo que os tocare
para que, con brevedad, se hagan por mi hermano
aí sus excequias, acudiendo vosotros a esto como lo
fío de vuestras obligaciones. Dada en Madrid, a
XXX de agosto MDCXXXII. Yo el rey. Hieronymus
Villanueva, protonotarius. Vidit, episcopus, presidens. Vidit don Melchior Sisternas, regens. Vidit
Villanueva. Vidit Bayetula Cavanilles, regens.

Respostaa a la embaxada feta a sa
altesa a 7 de setembre.
C. Dietari.
Su altesa en los pregones que mandó publicar en
20 de agosto deste año no ha contravenido a los
usages, constituciones, capítulos y actas de Corte
deste Principado y condados de Rossellón y Cerdaña, ni a los privilegios desta ciudad de Barcelona,
ni por ellos ha sido su intensión quitar a nadie la
deffensa natural necessaria en los casos de drecho
común, usages y constituciones de Cathaluña,
permitida, ni obligar a los ciudadanos de Barcelona a que alojen soldados, pues sólo por el benefficio público que se sigue preveniendo no haya pendençias entre los naturales deste Principado y
ellos, los mandó haçer en conformidad de los que
el marqués de Villafranca, de orden de su altesa,
hiço publicar para los soldados de su cargo. Porquè
la voluntad de su altesa, es que a los soldados que
estan en los mesones o posadas desta ciudad o en
otras deste Principado no se les alteren los preçios
de los mantenimientos, sino que sean en todo tratados como los naturales. Y assí no tiene lugar la
contrafacción que se pretende.

1ar

2ar

A. Dietari.
Supplicaciób del procurador fiscal, donada a 25
de setembre 1632.
Molt il·lustres senyors. Lo dia de sancta Magdalena proppassada, que comtàvem als 22 de juliol
del corrent any, en la extracció de deputats y oïdors feta per lo corrent trienni, fonch extret per
a. resposta a embaxada intercalada entre els folis 24v i 25r
del trienni 1632-1635. - anotació escrita al dors.
b. supplicació intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1632-1635. - anotació escrita al dors.
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Supplicacióa donada en consistori als 24 de setembre 1632 per part del molt il·lustre senyor
fra don Lu ýs de Moncada.
B. Dietari.
Molt il·lustres senyors. A notícia del doctor micer Joseph Garau, procurador del molt il·lustre
fra don Luís de Moncada, de la religió de Sant
Joan de Hierusalem y castellà de Amposta, ha
pervingut que vostra senyoria tractaria fer nova
extracció de deputat ecclesiàstich de aquesta
província de Catalunya, Roselló y Cerdanya, per
ço que dit don Luís de Moncada, novament extret en deputat eclesiàstich de la dita província
per lo corrent trienni, dins lo termini estatuït per
capítols y actes de Cort de dos mesos, no ha
comparegut personalment en la casa de la Deputació y General de Catalunya per acceptar lo
dit son càrrech de deputat, oyr sentència de excomunicació y prestar lo sòlit jurament en rahó
de aquell, conforme disposició dels dits capítols
de Cort, usos, pràtigues, stils y observanças de
aquells, entenent per ço poder y ser vostres senyories tinguts y obligats a nova extracció del dit
deputat eclesiàstich. E com, molt il·lustres sea. suplicació intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1632-1635.

nyors, jatsie que los dits capítol de Cort disposen haver-se de fer dita nova extració en cas de la
absència del extret deputat aprés de dos mesos
de la elecció, emperò és clar y declarat en la casa
de la Deputació, ab vot de gravíssims doctors,
que lo curs dels dos mesos assignats al extret deputat per acceptar dit son càrrech, y fer tot lo demés que en rahó de aquell és tingut y obligat
han de comensar des del die se fa la notificació
de la extracció de deputat qui, en lo die de aquella se trobà fora lo present principat de Catalunya, en la casa sua o sòlita habitació y residència
del extret deputat, // 2av // y lo dit noble don
Luís de Moncada, en temps de la sua extracció,
se trobàs fora lo present Principat, ço és, en la
isla de Malta, acudint en ella a la obligació de sa
religió y, per ço, la sua notificació de la extracció
en deputat, conforme la disposició de dits capítols y actes de Cort y en execusió y obsrvança de
aquells, se hagués de fer en la Castellania de Amposta, ço és, en lo castell de Miravet de aquella,
en lo qual dit don Luís de Moncada, castellà de
la dita castellania, té son palàcio, casa y residència, junt ab lo govern y administració de dita castellania y, la dita notificasió, per error o inadvertència, se diga ésser feta en casa a ont volia
estar lo excel·lentíssim marquès de Aytona, situada en la present ciutat de Barcelona, en la
qual, dit don Luís no té, ni en algun temps ha
tingut, sa habitació, y per ço la dita notificasió
sie nul·la y no pot aquella donar ni llevar dret
algú, axí al procurador fiscal de la Deputació,
com al dit don Luís de Moncada. Y axí, los dits
dos mesos no sols no sien acabats per a poder
procehir a nova extracció, però encara ni un die
de aquells comensat a córrer, sinó és del die que
la notificació serà feta vere et juxta formam capitulorum et actum Curiae, quant més, que en cas
que fortuito hagués tingut notícia de dita extracció, no per ço se podria dir contumàs, pus en via
de dret y intel·ligència de dits capítols de Cort,
podria tenir impediment, com són malaltia corporal o fortuna de temps, per estar y haver de pasar per terras islenyas, que lo escusarian, ni tantpoch no podria donar avís. Per ço, dit doctor
micer Garau, en dit nom, representant a vostres
senyories les ditas cosas y dient de nul·litat de
dita notificació, suplica molt humilment sien
vostres senyories servits no procehir a la dita
nova extracció de deputat, ni fer cosa alguna en
prejudici del dret y justísia // 36 3ar // de dit don
Luís de Moncada, y manar fer la dita notificació
de nou, y que los dos mesos no corren si no és
del die en quant que serà feta dita notificació, y
no altrament, del que lo suplicant, a més de ésser
de dret y justísia, ho rebrà sengular merçè de
vostres senyories. Lo offici, etcètera. Que licet, et
cetera. Altissimus, et cetera. Epiphanius Coll. Josephus Guerau.

3a v

Regent, Rubí, Astor, Besturs, Llorens, Carreras, Vinyas.

1ar

A. Dietari.

1627

Vota donat per los magnífichs senyors regent la
Real Cancelleria y doctors del Real Consell y assessors del General en aquell, firmats als 30 de
setembre 1632.
En lo fet consultat per los senyors deputats y oïdors de comptes del present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, per
ocasió de dos supplicacions a sas senyorias presentadas, la una per lo procurador fiscal del General y l’altra per lo doctor Joseph Garau, en
nom y com a procurador de fra don Llu ýs de
Moncada, castellà de Amposta, si la notificació o
cerciorasió presentada per los senyors deputats y
oïdors del trienni passat de la extracció o elecció
feta lo die de santa Magdalena proppassat, que
comptàvem vint-y-dos del mes de juliol, de la
persona de dit fra don Lu ýs de Moncada, religiós
de la religió de Sant Juan de Hierusalem y castellà de la Castellania de Emposta, per exercir lo
càrrech y offici de deputat ecclesiàstich per lo corrent trienni, en casa del excel·letíssim marquès
de Aytona, situada en la present ciutat en lo carrer vulgarment dit de la Porta Ferrissa, és estada
legítimament feta y segons la forma dada en lo
capítol de Cort de las Corts celebrades en la iglésia de Santa Anna de dita ciutat en lo any 1493,
que comensa «E feta dita elecció de deputats e
oïdors de comptes, etcètera», o no. Y si dits senyors diputats y oïdors són tinguts y obligats en
haver de fer nova elecció o extracció ab la forma
acostumada de altra persona per lo dit offici de
deputat ecclesiàstich. Attès dit fra don Llu ýs de
Moncada no és arribat, dos mesos després de feta
la elecció en favor de sa persona en la present ciutat de Barcelona, ha hont los diputats y oïdors
fan lur residència. Vist lo dit capítol de Cort, en
lo qual està expressament disposat que, si lo deputat o oïdor de comptes que serà elet, serà absent de la ciutat, vila o loch hon dita elecció serà
feta e de tot lo Principat, sien tinguts los deputats
encontinent de avisar ab porter o official de la
casa de la Diputació la persona // 1av // serà elegida y fer donar letra de avís de dita elecció en la
pròpria casa, en la qual, dins lo dit Principat, lo
tal diputat novament tret acostumarà fer residència. Vist los exemplars que en consemblant
cas són estats fets en esta casa de la Diputació y,
senyaladament, los vots y deliberacions fetas per
occasió de la extracció de diputats y oïdors en lo
a. vot de doctors intercalat entre els folis 36v. i 37r. del trienni
1632-1635. - anotació escrita al dors.
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any 1596 de las personas de Lu ýs de Tamarit per
diputat militar, qui·s trobava en lo regne de Nàpols, y de fra don Pedro Meca per oïdor ecclesiàstich, qui·s trobava en la isla de Malta, ala qual
presentaren las letras de la notificació y avís en la
casa de son nebot en Barcelona y en la casa de la
encomanda de Vilafranca, de la qual era comanador, y los usos y parers sobre los duptes de allí resultants, donats als 13 de agost y 20 de setembre
de dit any. Vistas ditas suplicacions. Vist lo que se
havia de vèurer y conciderat lo que se havia y devia attèndrer y conciderar, attès consta que la
casa del dit excel·lentíssim marquès de Aytona,
ha hont és estada feta la notificació de la elecció y
extracció de la persona de dit fra don Lu ýs de
Moncada, castellà de Emposta, perquè sabés y
tingués notícia de dita elecció y comparagués en
la casa de la Diputació per exercir lo offici de deputat ecclesiàstich, en lo qual era estat elet, dins
dos mesos del dit die de la dita elecció en avant
comptadors, no és casa pròpria, ni menos lo és
estada, de dit don Llu ýs de Moncada, sinó de dit
excel·lentíssim marquès de Aytona, qui és son
nebot, fill de son germà, y no consta que dit fra
don Llu ýs de Moncada haja acostumat fer residència en dita casa, y consta que dit fra don
Llu ýs de Moncada, en lo die fonch elet y extret
diputat ecclesiàstich del present Principat y comtats, era castellà de Emposta y senyor y possesor
del castell de Miravet, situat dins lo dit Principat,
ha hont comunament y de ordinari los castellans
de Emposta tenen y acostuman y han sempre
acostumat tenir sa residència y habitació ab sa família, per ésser lo cap y loch més principal de dita
castellania, en lo qual castell de Miravet, dit fra
don Lu ýs, té son procurador y si·s trobara dins lo
present Principat tindria sa residència com a casa
pròpria sua, per rahó de dita sa dignitat de castellà de Emposta. Los doctors de la Real Audiència infrascrits, juntament ab los assessors del General, són de // 2ar // vot y parer que la dita
notificació feta de dita elecció y extracció de la
persona de dit fra don Lu ýs de Moncada, castellà
de Emposta, en dita casa de dit excel·lentíssim
marquès de Aytona, son nebot, perquè comparagués a exercir lo offici de diputat ecclesiàstich
del present Principat y comptats dins dos mesos
comptadors del die de dita elecció, no és estada
feta en la pròpria casa de dit fra don Lu ýs té dins
lo present Principat, ni segons la forma statuhida
y dada en lo dit capítol de ditas Corts del dit any
1493, pràctica y observansa de aquell y que, axí,
los senyors deputats y oÿdors no poden ni
deuen, per tenir dit fra don Lu ýs de Moncada
dret quesit, fer nova elecció o extracció de nova
persona per exercir lo dit offici de diputat ecclesiàstich en lo present trienni, que primerament,
comforme la disposició, sèrie y tenor de dit capí-

tol y observansa de aquell, no hajan, ab letra tramesa per porter o official de la casa de la Deputació, avisat en dit castell de Miravet a dit fra don
Lu ýs de Moncada, castellà de Emposta, que
comparega en la ciutat, vila o loch ha hont residiran dits senyors deputats dins dos mesos comptadors del die que serà feta dita notificació. Lo
regent, don Miquel Sala. Besturs. Rubí de Marymon. Vinyes. Vidal, assessor, Astor. Carreres.
Llorens. Palmerola, assessor.

1ar

C. Cartaa del noble don Llu ýs de Moncada rebuda als 6 de octubre 1632, juntament ab un
acte de renunciació del càrrech de deputat ecclesiàstich en què és estat extret.
Muy illustres señores. La carta de vuestras señorías de 22 del passado reçiví a 9 deste por la tarde, en
que me hazen merced avisarme, la que Dios me
hizo en la suerte, saliendo diputado desse Principado. Holgárame sumamente me fuera possible
partir con toda brevedad a serbirle, haziendo estimaçión de la honrra que mis obligaçiones reconozen a vuestras señorías, las quales tendré presentes
toda mi vida para emplearme en el serbiçio de
vuestras señorías, sintiendo en el alma me atazen
estos desseos mis muchos años y achaques, que ynposibilitan poner en ejecuçión la voluntad y perpetua obligaçión tan devida a mi patria y a vuestras
señorías, y también les supplico consideren el tiempo de las constituçiones ser tan corto y limitado
que, usando extraordinaria brevedad y toda soliçitud, saldría mi partida infrutuosa, por lo que
tiene de dificultosso llegar ahí dentro en él, sin
provable riesgo de mi vida y poca seguridad de mi
llegada. Supplico de vuestras señorías tengan por
forçosas estas caussas, pues ninguno en deseos me
abentaja a yntentar ymposibles para acudir a mis
muchas obligaciones, siguiendo las pissadas de mis
predeçesores, que tanto apreçio hizieron de las muchas honrras y mercedes que hasta oy reçivimos de
vuestras señorías, cuyas muy illustres personas
guarde Nuestro Señor. Malta y agosto 14, 1632.
Muy illustres señores besa la mano de vuestras señorías su mayor servidor, el castellán de Amposta
fray don Luís de Moncada. Señores diputados del
principado de Cataluña.

2ar

a. al ... comanador interlineat al marge esquerre.
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D. Dieb XII mensis augusti XV indiccionis 1632.
Constitutus, coram me notario et testibus infrascriptis, dominus frater don Ludovicus de Moncaa. carta intercalada entre els folis 39v i 40r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. renuciació intercalada entre els folis 39v i 40r del trienni
1632-1635.

da, ordinis Sancti Joannis Hierosolimitani, miles
et Castellanie Emposte castellanus, mihi infrascripto notario cognitus exposuit dicens quod cum
histe diebus preteritis, per litteras illustrissimorum
dominorum deputatorum principatus Cathalonie, cercioratus fuerit ipsum fuisse et esse electum
et creatum unum ex deputatis ejusdem principatus Cathalonie pro brachio eclesiastico, juxta usus
et laudabiles mores ejusdem Principatus, et propterea teneri personaliter ibidem adesse cum collegis ad regimen dicti officii. Ipse vero dominus exponens non valens ad presens e(x) conventu recedere
absque maximo periculo vite sue, cum sit aliquibus
corporis sui indisposicionibus et etate gravatus et
quam pluribus negociis et gravibus occupatus hinc
est quam hodie presenti die pretitulato, ipse illustrissimus dominus exponens, frater Ludovicus de
Moncada, castellanus Emposte, sponte et ex ejus
certa sciencia deliberata et consulta et quia sic voluit et ita sibi placuit et placet, ob causas predictas
et alias animum suum digne moventibus, tenore
presentis dimisit en dimitit ac relaxavit et relaxat
predictum officium deputati, sicut asseritur electi, pro hac vice, tantum volens eo uti immo declarando animum suum omnibus // 2av // melioribus
modis via, jure et forma quibus melius et efficacius
fieri, dici et censeri provet et potest contentatus
fuit et contentarit ac consentiit et consentit quod
per personas ad quas spectat, fiat et fien(t) debeat
nova eleccio et nominacio deputati loco ipsius, juxta usus ejusdem Principatus in aliam personam
regentis. Que omnia et singula suprascripta et infra promisit ipse dominus de Moncada firmiter
attendere et observare in omnem eventum et in
pace et sub hypothecam et obligacione omnium bonorum suorum, mobilium et stabilium. Et ita juravit positam manum suam dexteram ad pectres
super crucem habitus sui more predicti ordinis.
Actum Melite et in hac civitate Vallette, presentibus illustribus dominis ejusdem ordinis militibus,
fratre Melchiore Dureta, comendatore de Torres
de Segre, fratre don Joanne Calicis Cavanillas et
aliis testibus notis ad premissam vocatis, specialiter vocatis et rogatis. Actis meis notarii Joannis
Tholossenti [Melinetate] officialis. [Altissimus].
Frater Antonius de Paula, Dei gracia sacra domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani et
militaris ordinis Sancti Sepulchri Dominici magister humilis pauperium Jesu Christi custos, universis et singulis presentes nostras literas, visuris,
lecturis et audituris salutem. Notum facimus et in
verbo veritatis attestamur qualiter Joannes Tholossentius, qui suprascriptisa, // 3ar // et subscripsit
publicus legalis et fidedignus notarius fuit et est,
cuius actis, scripturis et instrumentis publicis ubique, tam in judicio quam extra, semper adhibita
fuit in dies adhibetur plena et indubitata fides. In
cujus rei testimonnium bulla nostra magistra-

lis in cera nigra presentibus est impressa. Datum
Melitae in conventu nostru, die decima quarta
mensis augusti millesimo sexcentesimo trigesimo
secundo. Frater Joannes Franciscus Nabela, vicecancellarius.

1ar

Dietari. A.
Relaciób de mestres de cases.
Nosaltres, Joan Santacana, Pere Matheu y Pere
Rocha, tots mestres de cases, ciutadans de Barcelona, experts anomenats per los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, en
son consistori, nos és estat manat de paraula nos
conferíssim en la present casa de la Deputació, en
la obra nova fan fer dits senyors deputats a Pere
Pau Ferrer, mestre de cases, en la part del carrer
qui va de la plaça Nova a la plaça de Sant Jaume, y
que allí véssem, miràssem y regoneguéssem,
conforme nostre art, un portal que·s fa en dita
obra, si pot ser major del que·s va fent y si apar bé
en aquella cortina o muralla de paret y, suposat
que·i hage de haver portal, quin reparo té que
puga ser tant gran com lo que vuy està fet en la
obra nova de la devallada de Sancta Eulàlia. Y axí,
nosaltres sobredits, tots unànimes y conformes,
diem que·ns som conferits, conforme nos és estat manat, en la sobredita obra y allí havem haguda rahó de tot lo que·s és estat advertit y manat,
per ses senyories, y diem que, segons nostre art y
experiència, que lo portal de dita obra està bé y
ab la forma deguda y ab la proporció que ha de
menester, segons la alçada, la amplària y que no
pot estar de altra, mida major ni tant gran, com
lo que vuy està en la dita obra de la devallada de
Sancta Eulària, per ser lo carrer set palms més alt
aquí, a hont se va fabricant vuy de present, que
no en lo portal de la dita devallada de Sancta
Eulària. Y trobam que, segons art, no pot estar
eixa cortina o muralla de paret sens un portal enfront del carrer qui mira al campanar de la Seu,
per emballiment y utilitat de la obra que, de present, se va fabricant, // 1av // y lo dit portal ha de
fer la mateixa grandària, modo y disposició, com
lo portal que stà fet en la obra nova de la dita devallada de Sancta Eulària. Y lo reparo que·s troba
per po<r>der fer lo portal de la mateixa mida és
que se abaixe lo carrer en dret de allí, ha hont se
va fabricant lo portal ara de nou, sinch palms o
més, tirant los pendents lo hu envés la plaça Nova y l’altra envés la plaça de Sanct Jaume y l’altre
envés lo portal del claustro de la Seu, dit lo portal
de la Pietat, de manera que·n puguen exir les aigües pluvials, axí per una part com per altra y,
b. relació intercalada entre els folis 47v i 48r del trienni
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aleshores, se pot abaixar lo portal y fer que sie
tant gran com lo que vuy és fet en la sobredita
obra de Sancta Eulària, y prosseguir y passar
avant la obra que vuy de present se va fabricant
de la mateixa manera que vuy de present està començada, pus està bé y ab la proporció que mareix. Y aquexa és nostra relació y, per ser la veritat, tots hi fermam. En Barcelona y octubre als
10 de 1632. Jo, Joan Santacana, mestre de cases,
firmo lo demondit. Jo, Francesch Joseph Fontana, notari de Barcelona, firmo lo sobredit per dit
Joan Roca, abax scrit, lo qual diu no sab scríurer
sinó lo seu nom, Pere Roca. Jo, Pere Mateu,
mestre de cases, firmo lo demuntdit.

Relacióa de Talavera y Roure.
1ar

A.
Molt il·lustres senyors. Per orde de vostres senyories, Agustí de Lana, donzell, racional de la
present casa, Pau Beuló, ciutadà honrat de
Vich, y Baldiri Miquel Sovias, mercader, han
treballat en fer lo balans de tot lo rebut y pagat
per lo General, axí de compte ordinari com de
compte de galeras, des del primer de juny 1599
fin al derrer de abril 1632, inclussive, que s’i inclouen 32 anys y 11 mesos, los quals treballs
són estats immensos per ésser lo temps que tenien tant breu y la pressa que se’ls donava moltíssima, per ser la primera cosa que la Cort General havia menester, per lo que han agut de
treballar contínuament tots los dies, axí jurídichs com de festa y moltas nits y, aprés de haver liurat dit balans, han tingut notabilíssims
treballs en moltas cosas per la intel·ligència de
aquell y, en particular, en tràurer totes les vagants y agudes de officials reals en dit temps y
també les porrates a ells pagades yb un memorial
del que inporten los drets dels propis usos, donats a sa magestat de les monedas passadas en
Itàlia, per son real servey, des de l’any 1609,
que·s comensà a portar compte apart, fins al derrer de abril 1632, los quals valen 3 qüentos,
157.230 lliures, 9 sous y cent setanta-sinch
marchs de plata, y en tràurer memorial dels debitors del General, expressadament del que
cada hu deu, lo que és digne de satisfacció. Per
ço y altrament, dits de Lana, Beuló y Sovias, a
vostres senyories supplican sien servits manarlos satisfer dits treballs, aguda consideració a la
qualitat d’ells, y de la manera y al respecte que
foren satisfets y pagats en lo any 1599 a Antich
a. memorial intercalat entre els folis 49v i 50r del trienni
1632-1635. - anotació escrita al dors.
b. y ... plata interlineat al marge esquerre.
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Ribot de Palmerola, lesores racional de la present casa, y a Jaume Bosch, als quals, per lo balans fet per les Corts de 1599, que fou des de les
Corts de 1585 a les dites Corts de 1599, s’i inclouen 14 anys, foren pagades 340 lliures a 31
de juliol 1599, en virtut de desliberació feta en
lo consistori dels senyors deputats que alesores
eran, lo mateix dia, que en rahó del temps és
més, que és duplicat, pus hi ha 18 anys y 11 mesos més y, de altra part, lo comte de part de las
galeras y també les pencions dels censals, per
ocasió de la manlleuta de les // 1av // 300.000
lliures de compte ordinari y 80.000 lliures de
compte de galeras feta per orde de la Cort de
1599, lo que tot és molt de considerar; y per a
què condignament sien satisfets de dits notables
treballs, sien servits anomenar persones expertes
per a què miren y consideran aquells y relació
fassen en escrits de què se aurà de pagar als dits
de Lana, Beuló y Sovias y, comforme constarà,
manar-los satisfer, que a més de ésser molt just,
dits supplicants ho rebran a singular gràcia y
mercè de vostres senyories. Lo offici, etcètera.
Quae licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Tristany.
Oblata XXX julii MDCXXXII in consistorio, et cetera. Et domini deputati, instantibus dominis auditoribus computatorum, commiserunt honorabiles Raphaeli Roure et Clementi Thalavera,
mercatoribus, civibus Barcinonae, recognicionem
laborem in prescripta suplicacione mencionatorum, qui dictis laboribus recognitis et examinatis
de illorum justo valore, medio juramento, suis
dominacionibus illorum, ut dominis successoribus
in scriptis relacionem faciant, ut illa attenta possit ad satisfacionem competentem procedi. Thio,
scriba major Generalis Cathaloniae.
Molt il·lustres senyors. Per los predecessors de
vostres senyories fonch feta comisió a 30 de juliol 1632 a nosaltres, Rafel Roure y Climent Talavera, mercaders, // 2ar // al peu de la sobredita
suplicasió presentada per mossèn Agustí de
Lana, donzell, racional de la casa de la Diputació, Pau Beuló, ciutadà honrat de Vich, residint
en Barcelona, y Baldiri Miquel Sovias, mercader, contenint en ella de què regoneguéssem los
treballs en dita suppplicació mensionats y regoneguts, y examinats del just valor de aquells,
mijensant jurament a vostres senyories féssem
relació en escrits. Y accudint a nostra obligació y
a tenor de dita comisió, com és rahó, fer a vostres senyories la relació infrascrita, dient que
avem mirada y llegida moltes voltes dita suplicasió y lo balans en ella mencionat fet per les
Corts que de present se selebran, y considerat
los treballs en ella continguts y vist los llibres de
Vàluas, llibres comuns, llibres de dates extra-

hordinàries y molts altres llibres que són estats
nessecaris per a fer lo dit balans, ço és, des del
primer de juny 1599 fin al últim de abril 1632,
y tanbé estos borradós fets per ocasió de haver
pogut fer lo dit balans y los fets aprés de aver-lo
lliurat, per la intel·ligència de aquell, així per a
tràurer totes les vagans y agudas de oficials reals
en dit temps, y tanbé les porrates a ells pagades
en lo memorial dels debitoris del General y los
libres dels propi-usos donats al rey, nostre senyor, des del anya 1609 que·s començà a portar
compte de dits propi-usos fins al darrer de abril
1632, com se diu en dita suplicasió. I diem tanbé que, avem vist lo balans fet per les Corts de
1599 y lo que·s pagà per dit balans a mossèn
Antich Ribot de Palmarola, lesores racional de
la Diputació, a Jaume Bos(c)h, mercader, que
foren tres-centes quoranta lliures, com se diu y
narra en dita suplicasió, i considerant la immensitat dels treballs y quali- // 2av // tat de aquells y
apretura del temps és estat nessecari y forcós haver de treballar contínuament, no sols de dias,
però encara de nits, ab molt gran perill y menoscabo de llur salut, y la diferència del temps
que y agué per lo balans fet per les Corts de
1599, que·s féu des de les Corts de 1585 a les
dites Corts de 1599, se inclouen catorse anys
que, fent lo compte de les tres-centes coranta
lliures que per ell se pagaren, vindrien a ser vinti-quatre lliures per any y alguna cosa més, y axí,
fent lo compte al respecta de dita paga, com és
rahó y se demana en dita suplicació, en lo balans
fet en lo present any 1632 se inclouen trenta-ydos anys y honze mesos que, a vint-i-quatre
lliures per any, valen set-centes noranta lliures. I
per quant en lo dit balans y à agut molts majors
treballs en fer aquells, que al que·s fac en lo anys
1599, no sols en respecte del temps, com està
dit, però encara per occasió dels drets de las galeras, manlleuta de les 300.000 lliures de censals
del dret ordinari y 80.000 lliures per compte de
dites galeras, traure totes les vagans dels oficials
reals ja agudes en dit temps y les porrates a ells
pagades y lo que importan los drets dels propiusos donats al rey, nostre senyor, de les monedas possades en Itàlia per son real servey, com se
diu en dita suplicasió, per la experiència que nosaltres tenim en cosas de escriptura e, en lo que
avem vist, la multitut de llibres alt referits són
estats menester per a fer lo dit balans y memorial, diem e judicam just, a Déu y a nostres conscièncias, que essos treballs són estats demés al
balans del any 1599 y lo temps que és estat molt
més y que el respecte, per lo manco, marxen de
satisfacció quatre-centes lliures que, ajustades
ab les altdites set-centes y noranta lliures són
mil cent noranta lliures, // 3ar // les quals deuen
pagar per tots los dits treballs als dits Agustí de
Lana, Pau Beuló y Baldiri Miquel Sovies. I
aquesta és la relació que nosaltres, dits Rafel
1631

Roure y Climent Talavera fem a vostres senyories per lo jurament que tenim prestat, escrita
de mà de Climent Talavera y firmada de nostres
pròpies mans en Barcelona, a 22 de noembre de
1632. Rafel Roure. Climent Talavera.

Ena exequució del que vostres senyories foren
servits ordenar-nos ab... havem llegit y conciderat, ab particular attensió y cuydado, dos tomos
manuscrits que ha dexats Esteva de Corbera,
ciutadà honrrat de la present ciutat de Barcelona, lo primer ab títol «De Cathalunya Illustrada» dividí en tres libres, en lo primer dels quals,
com a proemi dels altres, scriu la descripció y tot
lo que generalment il·lustra aquest Principat. En
lo segon los successos que passaren en esta terra
des de la entrada de Tubal, son primer poblador,
que fonch en lo any 131 després del general diluvi a fins el any 92 de la Nativitat de Christo,
Senyor Nostre, y per lligar lo fil de la història, de
dit anya fins a la entrada dels moros en Espanya,
que succehí en 714, se farà per persona intel·ligent y curiosa un sumari o epítome de las cosas
més notables d’esta província. En lo tercer las
entrades feren Othger Gotlant o Cathaló y altres
insignes capitans, particularment lo emparador
Carlo Magno, rey de França, per a recuperar a
Cathalunya y expel·lir de ella los moros que la
tenian occupada, y los privilegis que concediren
aquells primers senyors Ludovico Pio y Carlo
Calvo, rey de França a Cathalunya, dels quals
baxan las majors prerrogatives de què gosa lo
present Principat. Lo segon tomo, intitulat
«Successos del rey don Pedro el Grande de Aragón
y de sus armas cathalanas en el reyno de Sicilia
desde el año 1282» conté la agregació de aquell
regne a la Corona Real de Aragó y comptat de
Barcelona per las heroycas hazanyas dels catalans, iguals a quantas venera la antiquitat. Havem en estos scrits advertit, a més de la elegància, suavitat y puresa del lenguatje, gran destresa
y puntualitat en averiguar las antiquitats del
Principat, los principis y fonaments de sas majors libertats y preheminèncias, redusidas a sos
certs anys y temps per actes que, ab molt treball
y gasto, ha trobats Corbera en los archius d’ell,
los que en molts casos fan evident lo que ante
aparexia dubtós y en altres los dexa tan verisímils
que // tota curiositat se pot tenir per satisfeta.
Tots conformes som de intenció y parer que a
Esteva de Corbera se deuen estimar molt estos
treballs per los quals alcança y reb Cathalunya
notable il·lustració, y que serà bé, per a què vinguen a notícia de totas las nacions del món, se
a. relació intercalada entre els folis 54v i 55r del trienni
1632-1635.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 65 mms.
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impremescan en nom y a profit dels hereus de
dit Corbera, als quals manen donar vostres senyories de peccúnies del General una quantitat
conciderable per a què los hereus puguen fer imprimir dits libres, que d’esta manera se tindrà
notícia dels fonaments que han tingut las franquezas, prerrogativas y libertats de Cathalunya y
de molts notables successos y gloriosas hazanyas
de sos antichs fills, i·s donarà matèria y occasió als
presents y sdevenidors de imitar-los, y als curiosos y doctes per a prosseguir lo mateix institut,
il·lustrant ab altres y gloriosos successos més moderns a la nació cathalana, que per tants títols ho
mereix. Fra Thomàs Roca. Lo doctor Phelip
Vinyes. Don Fadric Meca y de Clasquerí. Don
Diego de Rocabertí Pau y Bellera. Agustí Pexau.

1ar

sim senyor duch de Cardona y de Sogorb, ne
fasse la present fe. Dada en Cardona a vint-y-set
del mes de mars del any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents y trenta-tres, lo dia present.
Vidit Pera de Tord, governador. De mandato
dicti illustris domini gubernatoris expedivi ego,
Petrus Verdera, notarius et scriba supradictus,
hec propria scribens manu.

2ar

B

Alsa molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya en Barcelona residints. Nós, Pere de Tord,
donzell, en la vila de Berga domiciliat, governador general en lo ducat de Cardona, per lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb. Salut y honor. En virtut de unes lletres patents de ses senyories a nos presentades, la data
de les qual és en Barcelona a 22 del corrent, en y
ab les quals se’ns mane relaxem dels càrcers de
dita vila a Joan Andreu, guarda del General, y a
Joseph Pagès, y axí mateix cancel·lem y revoquem la manlleuta per nos de Pere Cardona,
mercader de Manresa, rebuda, y qualsevol altres
prossohiments contra ells fets, y restituhiam les
armes, com més llargament éstes y altres coses
en dites lletres se contenen, a les quals responent
diem que, ja antes dites lletres no·ns fossem presentades, foren extrets de les càrcers los dits
Pagès y Andreu y dita manlleuta y prossohiments, y axí mateix totes les armes restituhides
part, és a ssaber, als dits Andreu y Pagès y part a
Agustí Castellet, botiguer de tall de dita vila de
Cardona, per orde de dit Pere Cardona, y que si
capturàrem als dits Pagès, Andreu y Cardona
fonch per mal respecte sens tingué y sens anomenar-se, ni altrament constar-nos fossen officials del General, ni per ara no·ns conste o sien
saltim legittime, y que no obstant axò, sols rebudes éstes, ab aquel honor y reverència que·s deu
a ses senyories y a dit concistori, encars que no
fossen estats extrets de les presons dits Andreu y
Pagès, ni dits prossohiments anul·lats, ara de
nou se extraurien y anul·larien, y axí, responent
en aquelles, ut supra, se ha manat a mi, Pere
Verdera, notari y scrivà de la cort ducal de la present vila de Cardona, per lo mateix excel·lentís-

Molta il·lustres senyors. No sols per temps de
trenta dies, però encara de més de un any a esta
part, per execució del General instada en los
béns que foren del quòndam Ramon Codina,
mercader d’esta ciutat, debitor de dit General
per arrendaments de bolles, se són encantadas y
subastadas pública y palesament en los llochs
sòlits y acostumats de la present ciutat de Barcelona, una torra, terras y possessions de aquella,
que lo dit quòndam Ramon Codina tenia y
posssehia y los hereus y successors de aquell tenen y possehexen en la parròquia de Splugues,
la qual e o les quals fan diversos censos a la reverent abadessa y convent de Sanct Pere de les
Puelles de la present ciutat, y majorment de
sinch quarteras, sis quartans de forment, dos
cortans de oli, set capons y quatre lliures
cre(en)sseres ab diners en dos partits, los quals
censos dita reverent abadessa y convent no ha
pogut ni pot cobrar, per estar la dita torra y terras en execució y manifest del dit General, no
obstant sian primers en temps y millors en drets,
y axí, molt més privilegiat que lo dit General, lo
que resulta per dos rahons, la una de las quals és
que, per causa de la dita execució ningú attén a
la cultura y administració de aquelles, sinó que
restan com a cosa perduda y que no té senyors
ni possessors, y no pot aquesta part fer los deguts procehiments, impedida per la execució
del dit General y causa se aporta, per lo privilegi
de aquell, devant y en lo consistori de vostres
senyories y, la altra perquè se diferix la tradició y
venda de ditas torra y terres, no obstant hi hage
dita competent, segons lo valor de aquelles, de
manera que, venent-se, com és just, cessarien
les dites rahons del impediment de la cobransa
del crèdit privilegiat de aquesta part, y cobrarian
lo General y demés creadors sos crèdits, lo que
no poden, de present, impedits per lo dit General per rahó de la dita execució y per la llarga dilació de la venda de aquella. Y com vostres senyories de present sien jutges necessaris per tenir
assumida en son consistori la causa y també, sub
manifesto curiae dicti Generali, ditas torra y ter-

a. lletres patents intercalades entre els folis 72v i 73r del trienni 1632-1635.

a. suplicació intercalada entre els folis 72v i 73r del trienni
1632-1635.
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ras, y sia just se expedesca la dita execució ab la
venda de ditas torra y terras y cobrant-se del
preu procehidor de aquellas, axí per satisfer a
dita aquesta part y al dit General y demés creadors en sos crèdits, respective, y la dilació de la
dita venda sia danyosa, majorment attesa la dita
llarga subastació, no se spera major dita de la
que és de present. Per ço, lo ecònomo // 2av //
de dita reverent abadessa y convent supplica,
molt humilment a vostres senyories, sien servits
manar al corredor fassa relació de la dita subastació, pose las tres acostumades llanternas en
aquella y lliure las ditas torra y terras, y al mer
executor fassa y firme la venda en la forma acostumada per lo preu que serà offert en la última
dita, com axí sia de justícia, y perquè conste de
la diligència de dit ecònomo, supplica a vostres
senyories sien servits manar al scrivà major del
General lleve acte de la presentació de la present
supplicació y de aquell ne done còpia auctèntica
esta part, segons disposició del capítol de Cort
59 del nou redrés del General, que a més de ésser de justícia, lo dit supplicant ho rebrà a singular gràcia y mercè. Lo offici, etcètera. Que licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Puig.
Oblata XII aprilis MDCXXXIII in consistorio, et cetera, et domini deputati, instantibus dominis auditoribus computorum, respondentes dixerunt:
Que estan promptes y aparellats de fer lo que sie
de justícia y que la present supplicació sie cusida
originalment en lo dietari de la present casa.
Thio, scriba major Generalis Cathalonie.

1a r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya, si lo decret del
rey, nostre senyor, ab què·s mana que se li pague
una mèdia annata de un any dels salaris y emoluments de totes les gràcies concedidores per sa
magestat, en quant dit real decret comprèn y se
exquuta en las gràcias que concedeix en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, encontra ab las generals constitucions y altres drets de dit Principat y comtats,
attès y conciderat haver-hi molts officis creats y
erigits per les mateixes constitucions, tenint
aquells per necessaris a la bona administració de
la justícia, y que ab moltas de ditas constitucions
eran senyalats los salaris que han de haver los officials, com apar en la constitució primera y segona en lo títol «De salaris reben officials reals
sobre del General», que són lo capítol 8 y 9 de
las segonas Corts de Barcelona celebrades per lo
senyor rey don Fernando en l’any 1493, y altres
moltes constitucions ab lo mateix títol col·locaa. vot intercalat entre els folis 78v i 79r del trienni 16321635.
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des, ab las quals se senyalan salaris per al offici de
portantveus de general governador, canceller,
vicicanceller y en son cas regent la Real Cancelleria, doctors de la Real Audiència, disposant,
axí mateix, en quant a molts de dits officis, que
los dits salaris se paguen de diners de la Generalitat, com apar en la constitució 3, que comensa
«Los quals salaris» y és lo capítol 10 de ditas
Corts, en lo mateix títol, los quals salaris volen
dites constitucions que gosen los officials per a
què sien condignament satisfets de sos treballs, y
per a què puguen millor, bé y lealment, exercir
sos officis y que la tenuïtat de dits salaris no sie
occasió que falten a ses obligacions en prejudici
y dany dels provincials, de la bona //1av // administració de la justícia y del beneffici públich y,
per quant en dits Principat y comtats hi ha molts
altres officis, los quals, encara que no tingan assignat salari per constitució ni se’ls pague de la
Generalitat, tenen emperò aquell en virtut de
privilegis reals concedits a les universitats, y per
usos y consuetuts immemorial, com són los officis de veguer, sots-veguer, balles, jutges, assessors y altres dels quals molts estan també creats y
eregits per constitucions, privilegis, usos y consuetuts. Attès y conciderat que, de l’any que·s
paga la mèdia annata, no poden los officials gozar aquella part que·s paga y aplica a sa magestat,
ans per aqueix camí se’ls leva la mitat del salari
de un any contra la mente y disposició de ditas
constitucions, privilegis, usos y consuetuts, los
quals privilegis, usos y consuetuts deu sa magestat, salva sa real clemència, inviolablement observar y guardar, com las mateixas constitucions,
com està expressament disposat en la constitució 5 que comença «Statuïm y volem», sots títol
«De observar constitucions» que és lo capítol 29
de las Corts celebrades en la ciutat de Gerona,
per lo sereníssim senyor rey en Jaume Primer, de
felice recordació, y en la constitució 10 del mateix títol, que comensa «Desijant», que és lo capítol 18 de las Corts de Barcelona del any 1481,
y las constitucions que estan posades sots títol
«Si contra dret y utilitat pública» y altres semblants. Per tant y altrament, los assessors y advocat fiscal ordinaris del General y doctors aplicats
infrascrits són de vot y parer que, lo sobredit
decret real de las mèdias annates, en quant
comprèn y se exequuta ab las gràcias y provisions dels officis reals de dit Principat y comtats
que tenen senyalats los salaris, axí per constitucions com per privilegis, usos y consuetuts, és
contra la disposició de las ditas constitucions generals // 2ar // y drets de Cathalunya y, per consegüent, que los senyors deputats, per conseguir
lo reparo y esmena de dita contrafacció, tenen
obligació de oposar-se a ella y fer, per dit effecte,
totes les diligències que disposan las mateixas
constitucions, segons lo ús y styl del General.
Salvo et cetera. Vidit don Franciscus Oluja, asses-

[ 1633 ]
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cel·lentíssim duch de Segorb y Cardona, novament promogut a la dignitat de llochtinent dela
rey, nostre senyor, en lo present Principat. Vist
dit privilegi y comprobació de aquéll ab altres
semblants, la data del qualb... Són de vot y parer
aver-se de fer les protestacions següents y no altres: «Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor, los
deputats», etcètera. Sien incertades comforme
en lo paper firmat de dits assessors y advocat fiscal. Don Franciscus Uluja, asseesor. Palmerola,
assesor. Anglasell, fisci Generalis advocatus.

sor. Fontanella, utriusque juris doctor.Vidit Molera, utriusque juris doctor. Vidit don Josephus de
Farrera, utriusque juris doctor. Vidit Anglasell,
fisci Generalis advocatus. Vidit Palmerola, assessor. Boix, utriusque juris doctor, consulens. Vidit
Vinyals, utriusque juris doctor. Vidit Vidal,
utriusque juris doctor. Ozona, utriusque juris
doctor.

1ar

[Aa los reverendo] en Christo Padre, [nobles y]
amados nuestros los [diputados] del principado [de
Cathaluña] y condados de [Rosselló] y Cerdaña.
1ar

Losc senyors visitadors del General de Cathalunya, inseguint lo vot y parer dels magnífichs
assessor, advocat fiscal, ajudant de assessor y
ajudant de advocat fiscal de la visita, han concordament deliberat, per las causas y rahons en
dit vot contengudas, que sie fet y exequutat,
comforme en dit vot està contengut, y que, per
so, lo dit vot ab la dita deliberació y lo procés de
la enquesta fulminada contra los delegats per
dits senyors visitadors en la vereda de ponent,
qui foren lo doctor micer Francesch Morera, assessor, Francesch Busquets, notari, y Hiacintho
Lledó, procurador fiscal, sie entregat y lliurat en
mà y poder de vostra senyoria, juntament ab las
personas de dits Morera y Busquets, presas y
detingudas en los càrcers de la present casa, per
a què vostra senyoria ne fasse lo que li aparexerà
ésser de justícia.

2ar

Died vigesima quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo
tercio, Barchinonae.

El rey.
Diputados. Las cosas de Italia han obligado a dar
orden que passasse a ella el sereníssimo infante
cardenal don Fernando, mi hermano, que me estava sirviendo los cargos de virrey y capitán general en essa provinçia, y por la justa y gran satisfaçión que tengo de la calidad, partes y serviçios
que concurren en la persona del duque de Segorve
y Cardona, de mi Consejo de Estado, he tenido
por bien de nombrarle para ellos, y pues ha de representar mi persona, os encargo y mando que,
además de admitirle y acudir al juramento de la
manera que se ha acostumbrado a hazer en los
otros lugartenientes generales que ha havido hasta aquí, le respetéys y obedezcáys en todo y por todo,
comforme los poderes que lleva y a lo que soys obligados; procurando por vuestra parte todo lo que
convenga en beneficio, defensa, quietud y seguridad desse Principado y condados, que demás de
que esto importará mucho para que en essa tierra
la justicia sea administrada y se viva en la paz y
reposo que es menester, será hazer de vuestra parte
lo que es tant proprio de vuestros officios, y en ello
reciviré muy accepto y sañalado servicio. Dada en
Madrid, a XIII de mayo MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit Villanueva. Vidit Vico, regens. Vidit Sinisterras, regens.
Hieronymus Villanueva, protonotarius.

2ar

En lo fet consultat, per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes delc present
Principat, als infrascrits assessors y advocat fiscal
acerca de les protestacions fahedores per ocasió
del privilegi y jurament ha de prestar lo ex-

Los senyors visitadors del General de Cathalunya, ajuntats en lo lloch y forma acostumats, absents los senyors Honofre de Pons y Llorens
Font, attenent y considerant que per a dicidir la
enquesta y querela, per lo procurador fiscal de la
present visita fulminada, contra lo doctor micer
Francesch Morera, delegat de dita visita en la vereda de ponent, Francesch Busquets, notari, y
Hiacinto Lledó, procurador fiscal de dita vereda, se ha menester molt temps, per estar en estat
que encara se han de ohir y donar lloch a la defensa de dits reos y, attenent que lo poch temps
que resta per a declarar y dicidir las querelas de
dita visita és molt poch al respecte de la multitut
de ditas querelas se han de declarar y decidir, lo

a. carta intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. vot intercalat entre els folis 81v i 82r del trienni 16321635.
c. del corregit, damunt de als.

a. del corregit, damunt de per.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 65 mms.
c. deliberació intercalada entre els folis 84v i 85r del trienni
1632-1635.
d. deliberació intercalada entre els folis 84v i 85r del trienni
1632-1635.

Vistb.
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se hauria de gastar y consumir molt temps, lo
qual és precís y necessari per a la decisió de la
multitut de querelas que encara restan y se han
de declarar, en què més particularment, deu enténdrer y ocupar-se dits senyors visitadors, segons lo institut de son offici, lo qual pròpriament és estat erigit per a castigar y reprimir //
3av // los desordes y excessos dels officials del
General, y axí, bé conèxer y judicar las querelas
que contra dits officials del General són proposades. Per estas y altras rahons a la bona direcció
de dita visita convenients, són de vot y parer los
infrascrits doctors que dits senyors visitadors
dehuen deliberar que lo procés de dita enquesta
y las personas de dits Morera y Busquets capturades, sien remès y remessas y entregadas als
molt il·lustres senyors deputats del dit General
de Cathalunya, e o a son consistori, per a què sa
senyoria conega dels mèrits de dita enquesta,
fins a deguda declaració y sentència y exequució
de aquella, y fasse tot lo demés que de justícia se
hage e convinga fer-se, conforma de sa senyoria
se espera y confia, fent que per dit effecte lo
scrivà major de la present visita lleve los actes
necessaris y fasse las demés diligèncias, segons
estil y pràtiga de dita visita. Fabregues, assessor.
Franciscus Montaner, fisci visitae advocatus.
Osona, coadjutor et assessor visitae, consulens
Puig, [coadjutor] fisci advocati, consulens.

qual és ben menester per fer ditas dicissions y
declaracions, lo que més praecisa y, particularment, los incumbeix. Per ço, inseguint en asò lo
vot y parer dels assessors consultats a sa senyoria
en escrits donat, desliberan que lo // 2av // procés de dita enquesta y las personas de dit Morera
y Busquets, capturades en las càrcers de la present casa de la Deputació, per dits senyors visitadors, sien remès y remesas y entregadas als molt
il·lustres senyors deputats del dit General de
Cathalunya e o a son consistori, per a què sa senyoria conega dels mèrits de dita enquesta fins a
deguda declaració y sentència y exequució de
aquella, y fasse tot lo demés que de justícia se
hage (y) convinga fer-se, comforme de sa senyoria se espera y confia. Y que lo procurador fiscal
de la present visita, junt ab mi, lo scrivà major, se
conferesca al consistori de sa senyoria y fassa dita
entrega, y que per mi sien llevats actes de aquellas y los demés necessaris, y axí mateix, que·s
mane al escarceller de ditas càrcers que los dits
presos tinga per dits molt il·lustres senyors deputats, y per orde de sa senyoria, y que sie donada còpia a dits molt il·lustres senyors deputats de
la present deliberació y de dit vot. De praemissis
extractis a dietario visitae praedictae fidem facio
ego, Hyacinthus Pareja, notarius Barcinonae,
scribano ejusdem visite, hic me subscribens mandato dictorum dominorum visitatorum. Probata.

3a r

Comprobatusa cum originali per scriba visitae,
Pareja, notarius Barcinonae.
Havent-se fet y fulminada enquesta instant lo
procurador fiscal de la present visita contra lo
doctor micer Francesch Morera, delegat de dita
visita en la vereda de ponent, Francesch Busquets, notari, y Hiacinto Lledó, procurador fiscal de la dita vereda, asserca de differens delictes
y excessos de que són estats impetits haver comesos en lo exercici de dits llurs officis, de la
qual enquesta y dels mèrits de aquella se ha seguit provisió de captura contra dits Morera,
Busquets y Lledó y vuy, ab effecte, en exequució de aquella, estan presos y capturats en las càrcers y presons de la present casa de la Deputació
dits Morera y Busquets, són estats consultats
per los senyors visitadors de dita visita los doctors devall scrits, per a què aconsellassen lo que
en aquest cas se havia de fer, los quals vista la
dita enquesta y los mèrits de aquella y que encara estaven en estat que se havia de ohir y donar
lloch a la deffensa de dits reos capturats, attès y
conciderant que, per a tractar, decidir y declarar
y del tot terminar la dita enquesta en dita visita

Memoriala e o summari de les
sentències fetes y promugades per
los senyors visitadors del General
de Cathalunya del trienni 1629.
A.
2ar

a. procés de visita del General intercalat entre els folis 84v i
85r del trienni 1632-1635.
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Memorial o summari de les sentències fetes y
promulgades per los senyors visitadors del General de Cathalunya del trieni 1629, als 7 dies
del mes de maig 1633, per a donar y entregar
als senyors deputats y oïdors de comptes de dit
General, per a què se servescan manar exequtarlas, segons la sèrie y thenor de aquelles y del decret de exequció provehit per dits senyors visitadors al primer dia del present y corrent mes de
juny.
Primo, en la querela de número 49 feta instant
lo procurador fiscal de dita visita contra Bernat
Modolell, tauler del Genral de la vila de Alcover, per no haver exigits los drets del General
íntegrament, és estat condemptnat dit Modolell
a. memorial intercalat entre els folis 88v i 89r del trienni
1632-1635.

[ 1633 ]

[ 1633 ]

en haver de donar y pagar e o esmenar al General dues lliures, desset sous y deu diners.
Ítem, en la querela de número 201, feta instant
dit procurador fiscal contra mossèn Miquel
Torrent, donzell, tauler de la taula de Vilaller,
per la propdita rahó, és estat condempnat dit
Torrent en pagar e o esmenar al dit General
trenta-set lliures y deu sous.
Ítem, en la querela de número 4, feta instant dit
procurador fiscal contra Salvador Majó, guarda
ordinària de la bolla de la present ciutat, per no
haver feta apprehenció de una estamenya trobada sens plom, ni sera, ni haver aportada aquella a
la Bolla per a què se ves si here en frau, ni denunciada al defenedor, és estat condempnat dit Majó en haver de donar y pagar al General la quantitat // 2av // de deu lliures, per la part que podie
tocar a dit General del frau de la dita estamenya.
Ítem, en la querela de número 221, feta instant
dit procurador fiscal contra Pere Solà y Pere Revert, taulers dels drets de les entrades y exides
del General de la ciutat de Tortoza, per haver
fet gràcia dels drets del General, no exigint
aquells íntegrament, són estats condempnats
dits Solà y Revert en donar y pagar e o esmenar
a la Generalitat cent vuytanta-nou lliures, dos
sous y un diner, reservant-los dret y acció, si algú los competeix, per a recuperar dita cantitat
dels despatxants, respective. Y axí mateix són estats condempnats que, de así al devant, dits Solà
y Revert, en los despaigs faran de las mercaderias y altras cosas que deuen dret al General, hagen de especificar y individuar la qualitat y bondat de las cosas y mercaderies despatxadores,
sots pena de privació de son offici y que, axí mateix, sots la dita pena, hagen de continuar en los
llibres dels Despaigs com los despatxants han
jurat, y que la present sentència sie notificada al
sobrecullidor de ponent, a fi y effecte que, al
temps farà la passada per la sua sobrecol·lecta,
mire y regonegue si los dits taulers faran y observaran lo contengut en la present sentència.
Ítem, en las querelas de número 100 y 133, fetas instant dit procurador fiscal contra micer Josep Fontanella, ciutedà honrrat, sobrecullidor
de llevant, y contra de Onofre Massanés, negociant, sobrecullidor de ponent, per no ser anats
personalment per llurs sobrecol·lectas las quatre
anades que, per lo capítol 91 del nou redrés de
1599 està disposat, són estats condempnats en
haver de donar y pagar e o restituir al General,
cada hu de dits Fontanella y Massanés, sobrecullidors, cent trenta-tres lliures, sis sous y vuyt diners, que juntas prenen suma de dos-centes sexanta-sis lliures, tretze sous y quatre.
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Ítem, en la querela de número 66, feta instant
dit procurador fiscal // 3ar // contra Joan Antoni
Melies, guarda ordinària del General del portal
de Sanct Antoni, per no haver restituïdes les
penyores tenie apreses cada cap de mes al receptor dels fraus, a effecte aquelles fossen venudes y
pagat lo dret al General, han declarat que, de
aquí al devant, lo dit Joan Antoni Melies y los
successors en dit offici de guarda ordinària del
portal de Sanct Antoni, hagen de pèndrer les
penyores que li dexaran equivalent en lo valor al
dret degut al General de les coses y mercaderies
que entren per dit portal, per rahó de les quals
és degut lo dret al General, sots pena de haverho de pagar de sos béns propris.
Ítem, en la querela de número 151, instant dit
procurador fiscal contra Jaume Fornaca y Roure, tauler del General de la vila de Blanes, per tenir botiga de draps a tall y altres mercaderies en
la dita vila de Blanes, y negociar, axí mateix, ab
mercaderies devent dret al General y Bolla, dit
Jaume Fornaca y Roure és estat condempnat y
perpètuament privat del dit offici de tauler de la
dita taula y vila de Blanes, y que la present
sentència sie notificada als molt il·lustres senyors deputats, per a què anomenen altre persona per al dit offici de tauler de la dita taula y
vila de Blanes, en lloch de dit Jaume Fornaca y
Roure, que tinga les qualitats necessàries per a
regir y exercir lo dit offici.
Ítem, en la querela de número 185, instant dit
procurador fiscal contra dit Jaume Fornaca y
Roure y Joan Florit, taulers del General de la
vila de Blanes, per no haver exigits los drets del
General íntegrament, fent gràcia de aquells en
dany del General, són estats condempnats en
haver de donar y pagar e o // 3av // restituir a la
Generalitat quoranta-tres lliures y un diner, reservant-los dret y acció per a poder-las demanar
a las personas han despatxat les dites coses y
mercaderies, si algú los ne competeix.
Ítem, en la querela de número 157, instant lo dit
procurador fiscal contra de Miquel Soler, deputat local lo trieni pròxim passat de la vila y
col·lecta de Vilafranca de Conflent, per haver
anomenat en assessor a Sebastià Miquel, de la
dita vila, en assessor de dita col·lecta, lo qual està
impedit de haver fetas moltas coses mal fetas en
lo dit offici de assessor, lo dit Miquel Soler és estat absolt, quant emperò a la pretenció de dit
procurador fiscal contra dit Sebastià Miquel,
attès consta no ésser official del General, han declarat que·s remetés, com han remès, la present
querela als molt il·lustres senyors deputats per a
què coneguen dels delictes, excessos y culpes
que lo dit Sebastià Miquel haurà comezos.

Ítem, en la querela de número 94, instant lo dit
procurador fiscal contra Francesch Gomar, tauler de la taula y vila de Pons, per haver continuat
lo dit offici de tauler després de ésser estat privat
en la última visita proppassada, y haver comès
alguns delictes durant lo dit temps, han absolt al
dit Gomar, exortant als molt il·lustres senyors
deputats que, en observança de la dita sentència
de visita pròxim passada, sobre la querela de número 100, contra dit Franceshc Gomar, nomenen persona hàbil y idònea per al dit offici de
tauler de Pons.
Ítem, en la querela de número 187, instant lo
dit procurador fiscal contra lo reverent Miquel
Fuster, prevere, tauler de la taula y vila de
Lençà, per tenir draps u flassades en sa casa per a
vèndrer, dit Fuster és estat condempnat y
perpètuament privat del dit offici de tauler de la
taula y vila de Lençà, la qual sen- // 4ar // tència
volen sie notificada als dits senyors deputats, per
a què anomenen altra persona en lo dit offici de
tauler de Lençà.
Ítem, en la querela de número 36, instant dit
procurador fiscal contra Francesch Hostal, tauler de la taula y vila de Sanct Saloni, per haver
restituïdes unes robes, apreses en frau, de la casa
y botiga de Pere Juliu, marxant de dita vila, sens
que primer se averiguàs, si les dites robes e o escapulons de telas, bocarams y navals, heren caygudes en frau, és estat condempnat, dit Hostal,
en haver de donar y pagar a la Generalitat dotze
lliures per les rahons demuntdites.
Ítem, en la querela de núvero 223, instant dit
procurador fiscal, feta contra Pere Massot, tauler de la taula y vila de Palamós, per tenir botiga
de draps a tall y teles y altres mercaderies, dit
Massot és estat condempnat y perpètuament
privat del dit offici de tauler de la vila de Palamós, y que dita sentència sie notificada als dits
senyors deputats, per a què anomenen altra persona hàbil y idònea per al dit offici, en lloch y
per privació de dit Pere Massot.
Ítem, en la querela de número 56, a instància
del dit procurador fiscal, feta contra Pere Pau
Rol, receptor del fraus y taules foranes de la
col·lecta de Barcelona, per no haver comptat ab
lo racional lo diner procehit de la venda de unes
mitges de seda y barretines, ha prezes en frau al
portal de Mar, conforme tenia obligació, és estat condempnat en restituir al General una terça
de son salari, y que dita sentència sie notificada
a dits molt il·lustres senyors deputats, per a què
manen // 4av // a dit Rol pague vint-y-quatre
lliures té en son poder de dit frau.
Ítem, en la querela de número 17, instant dit
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procurador fiscal, feta contra dit Pere Pau Rol,
per no ser anat personalment una volta cada mes
per los portals de Sanct Antoni, del Àngel, Nou
y de Mar, a sercar les pernyores dexades a dits
portals per les coses són entrades per aquells devent dret, y per no ésser anat una volta cada mes
per les cases dels botiguers, sastres y pallers y altres ab companyia de dos o tres guardes y pèndrer de jurament, és estat condempnat, dit Rol,
en pagar al General sinch lliures, entès y declarat
que, a sètero, dit Rol y los successors en dit son
offici cumplen y exequten lo contengut en la
sentència de visita del any 1621.
Ítem, en la querela de número 118, instant dit
procurador fiscal, feta contra Rafel Guasch, tauler de la taula y vila de la Selva, per no haver exigits íntegrament los drets del General y per no
haver fet sotascríurer en trenta partits los despatxants, és estat condempnat, dit Guasch, en
donar y pagar al General sinquanta-nou lliures,
un sou y quatre.
Ítem, en las querelas de número 116 y 81, instant dit procurador fiscal, fetes contra Andreu
Amorós, tauler de la taula y vila de Cambrils,
per no haver exigits íntegrament los drets del
General y per no haver fet sotascríurer als despatxants, és estat condempnat, dit Amorós, en
donar y pagar al General, sinquanta-set lliures,
un sou y sis.
Ítem, en la querela de número 102, instant lo
dit procurador fiscal, feta contra Thomàs Callar, tauler de la vila de Cardona, per no aportar
llibre de Albarans de Guia y per no continuar las
responsions de aquells, és estat condempnat dit
Thomàs Callar en donar y pagar al dit General
sinch lliures en //5ar // pena de no haver aportat
llibre de Albarans de Guia y, li és estat manat
que, de assí al devant, en pena de privació de dit
son offici, hage de aportar dit llibre de Albarans
dea Guia y continuar en aquell las responsions
de aquells, y que dita sentència sie notificada al
sobrecullidor de dita taula de Cardona, a fi y effecte que, quant anirà per la llur sobrecol·lecta,
mire y regonegue si lo dit Thomàs Callar observe lo contengut en dita querela.
Ítem, en la querela de número 6, instant Antoni
Fuster y adherint dit procurador fiscal, feta contra Bernat Sagi, tauler de la taula y vila de Valls,
per haver restituïdes coses caygudes en frau,
sens instar-se res, si eren en frau o no, és estat
condempnat, dit Sagi, en donar y pagar a la Generalitat vint lliures.
Ítem, en la querela de número 3, instant lo dit
a. de interlineat, damunt de y ratllat.
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procurador fiscal, feta contra Montserrat Gallart, porter real, per haver fetes excessives despeses en unes exequcions feye en la vila de Perpinyà, attès ha constat lo dit Gallart no ésser
official del General y, axí, no estar subjecte a la
present visita, se ha sentenciat, pronunciat y declarat que, dita querela sie remeza als molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes,
per a què ses senyories sien servits, ans de donar
ni comenar-hi negoci algú, en manar averiguar
lo contengut en dita querela, y que dita sentència los sie notificada.

Oriach, veler, Rafel Agulló, sabater, Pau Paulet,
negociant, Francesch Castelló, guardas ordinàrias del General dels portals de la ciutat de Leyda, per no assistir personalment a dits portals,
conforme la obligació de sos officis, són estats
condempnats, dits Oriach, Agulló, Paulet y
Castelló, en donar y restituir a la Generalitat,
cada hu de ells una terça de son salari ordinari,
declarant que, a coètero, los dits y altres portalers o guardes de tots los portals de dita ciutat, y
los successors en sos officis, hagen de servir los
dits officis de portalers o de guardas ordinàrias
del General dels dits portals de dita ciutat de
Leyda, personalment y no per subrrogats, acceptat lo portaler o guarda del General del portal de Sanct Martí de dita ciutat de Leyda, al
qual se li rremet la pena de dita terça de son salari, attès dit portal està tancat. Declarant la present sentència sols tenir lloch, quant al portaler
del portal de Sanct Martí, quant dit portal de
Sanct Martí estarà ubert.

Ítem, en la querela de número 189, instant dit
procurador fiscal, feta contra Onofre Colom, deputat local de Puigcerdà, per haver fet tornar dos
càrregas de lanas per ell //5av // apreses, sens cognició de causa, és estat condempnat, dit Onofre
Colom, en donar y pagar al General vint lliures.
Ítem, en la querela de número 48, instant dit
procurador fiscal, feta contra Joan Pere Tarau,
tauler de la taula y vila de Mataró, per no haver
fet sotascríurer los partits, és estat condempnat,
dit Joan Pere Tarau, en donar y pagar al dit General sinch lliures.

Ita est Hyacinthus Pareja, notarius Barcinonae,
scriba visitae Generalis Cathaloniae.

Ítem, en la querela de número 163, feta instant
dit procurador fiscal, contra Rafel Garcia, guarda ordinària de la vila de Camprrodon, per ser
aquell official real y haver comezos molts delictes, és estat privat, dit Garcia, perpètuament de
dit offici de guarda ordinària de dita vila de
Camprrodon. Y que la present sentència sie notificada als molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes, per a què anomenen altra persona hàbil y idònea per al dit offici de guarda
ordinària de la dita vila de Camprredon.
Ítem, en la querela de número 164, instant lo
dit procurador fiscal, feta contra Benet Figueres, perayre y deputat local de la vila de Camprredon, per haver fet restituir un drap apprès en
frau, sens fer averiguació primer de dit frau,
com tenie obligació, és estat condempnat dit
Figueres en pagar a la Generalitat la quantitat
de quinze lliures.

Memoriala e summari de les
sentències condempnatòries fetas y
promulgades per los senyors
visitadors del General de
Cathalunya del trienni 1629, als
10 dies del mes de juny 1633.
F.
2ar

Ítem, en la querela de número 219, feta instant
dit procurador fiscal, contra lo reverent Miquel
Fort, prevere, tauler de la taula de la vila de Alforja, per no haver exigits los drets de la Generalitat íntegrament, fent-ne gràcia de aquells, és
estat condempnat, dit Fort, en haver de donar y
pagar a la Generalitat devuyt lliures, quatre sous
y quatre, reservant-li dret per a recuperar aquelles dels despatxants.
Ítem, en la querela de número 167, feta instant
dit procurador fis- // 6or // cal, contra Jaume
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Memorial o sumari de les sentències condempnatòries fetes y promulgades per los senyors visitadors del General de Cathalunya del trieni
1629, als 10 dies del mes de juny 1633, per a
donar y entregar als senyors deputats y ohidors
de comptes de dit General, per a què se servescan manar exequtar-les, segons la sèrie y thenor
de aquelles y del decret de exequció provehit
per dits senyors visitadors, als 30 dias del mes de
juny, que és conforme se segueix:
Primo, en la querela de número 158, Galderich
de Vilafrancha, procurador fiscal de la Deputació local de Vilafranca de Conflent, és estat privat perpètuament de dit offici y se exorta als dits
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes, qui vuy són, anomenen altra persona
en son lloch.
a. memorial intercalat entre els folis 94v i 95r del trienni
1632-1635.

Ítem, en la querela de número 57, contra los deputats y ohidors del trieni pròxim passat, són estats condempnats, ço és, lo noble don Jacintho
Descallar en 221 lliures, 14 sous. Ítem mossèn
Josep Miquel Quintana 54 lliures, 4 sous. Ítem
mossèn Francesch Jerònim Sentís 16 lliures, 6
sous. Ítem mossèn Francesch Cànoves 25 lliures. Y en subsidi, no podent cobrar dels dits, són
estats condempnats dits deputats y ohidors. //
2av // E més, se exorta als dits molt il·lustres senyor deputats y ohidors de comptes, qui vuy són y
per temps seran, no desliberen pagar quantitats
algunes per rahó de estrenes dobles en absència
dels deputats y ohidors respective. Y·s mana al
escrivà major no toque les desliberacions que en
contrari se fasen. E al regent los comptes, que
no pague les quantitats desliberades per dit effecte. Y al racional, que no pugue possar en
compte les dites quantitats seran estades desliberades, sots pena, a dits escrivà major, regent
los comptes y racional, en cars de contrafacció,
de suspensió de un any de sos officis respective.
Ítem, en la querela de número 62, contra los
dits òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, los dits òlim deputats y ohidors, en
donar y pagar al General 120 lliures.
Ítem en la querela de número 53, contra los dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, ço és, les fermances del quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana,
don Jacintho Descallar, francesch Cànoves y lo
doctor micer Jaume Lamarca, en haver de donar y pagar al General 138 lliures. Y se exorta a
dits molt il·lustres senyors de- // 3ar // putats y
ohidors de comptes, qui vuy són, manen imprimir lo llibre dels Quatre Senyals, ab tot effecte,
y que no desliberen pagar quantitats algunas
per rahó de las còpias de dit llibre. Y·s mana al
escrivà major de dit General no toque les desliberacions, que en contrari se fassen, per rahó
del gasto de còpies de dit llibre y, al regent los
comptes, no pague aquelles y, al racional, no las
posse en compte, sots pena, a dits escrivà major,
regent los comptes y racional, en cars de contrafacció, de suspensió de un any de sos officis.
Ítem, en la querela de número 61, contra los
dits òlim deputats y ohidors, són estades condempnades les fermances de dit quòndam bisbe
de Leyda y, en subsidi, los dits Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor
micer Jaume Lamarca, en donar y pagar al General 32 lliures, 12 sous.
Ítem, en la querela de número 10, contra los
dits òlim deputats y ohidors y lo doctor micer
1639

Bernat Sala, és estat condempnat, dit doctor
micer Bernat Sala y, en subsidi, los dits òlim deputats y ohidors, ço és, lo abat fra Esteve Salacruz, Francesch Jerònim Sen- // 3av // tís, Josep
Miquel Quintana, don Jacintho Descallar,
Francesch Cànoves y lo doctor Jaume Lamarca,
158 lliures 10 sous 4.
Ítem, en la querela de número 5, contra los dits
òlim deputats y ohidors, ço és, les fermances de
dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves, lo doctor micer Jaume Lamarca, 120 lliures.
Ítem, en la querela de número 109, contra los
dits òlim deputats y ohidors, són estats condempnats dits òlim deputats y ohidors y los officials avall escrits, en les quantitats avall escrites
respectivament, ço és, las fermances de dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís,
Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar,
Francesch Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca insolidum, sis-centes lliures, ço és cent
lliures cada hu, 600 lliures. Ítem, dites fermances
de dit quòndam bisbe de Leyda, 10 lliures. Ítem,
dit abat, fra Esteve Salacruz, 29 lliures, 4 sous.
Ítem, Francesch Jerònim Sentís, 45 lliures, 6
sous. Ítem, Josep Miquel Quintana, 29 lliures, 4
sous. Ítem, don Jacintho Descallar, 29 lliures,
4 sous. // 4ar // Ítem, Francesch Cànoves, 29
lliures, 4 sous. Ítem, lo doctor micer Jaume Lamarca, 29 lliures, 4 sous. Ítem, lo doctor micer
Bernat Sala, 9 lliures, 16 sous. Ítem, lo doctor
micer Jaume Martí, 9 lliures, 16 sous. Ítem, lo
doctor micer Vicens Hortolà, 9 lliures, 16 sous.
Ítem, lo doctor micer Josep Vinyals, 4 lliures, 16
sous. Ítem, lo doctor micer Rafel Puig, 5 lliures.
Ítem, Antoni Thió, 14 lliures. Ítem, don Francesch de Vallgornera y Senjust, 14 lliures. Ítem,
Agustí de Lana, 9 lliures, 16 sous. Ítem, Bernat
Miquel, donzell, 9 lliures, 16 sous. Ítem, Miquel
Móra, 2 lliures, 8 sous. Ítem, don Pedro Aymerich, 2 lliures, 8 sous. Ítem, lo doctor micer Josep Orlau, 2 lliures, 8 sous. Ítem, Francesch Dalmau, 2 lliures, 8 sous. Ítem, mossèn Bernat
Clapés, 2 lliures, 8 sous. Ítem, Rafel Rubí, 2 lliures, 8 sous. Ítem, Joan Carreras, 2 lliures, 8 sous.
Ítem, Francesch Fitor, 1 lliura, 12 sous. Ítem,
Gismundo Boffill, 2 lliures, 8 sous. Ítem, Pau
Beuló, 2 lliures, 8 sous. Ítem, mossèn Narcís
Fontanet, 2 lliures, 8 sous. Ítem, micer Josep
Fontanella, 2 lliures, 8 sous. //4av // Ítem mossèn
Vicens Magarola, 2 lliures, 8 sous. Ítem, mossèn
Jaume Joan Rossell, 2 lliures, 8 sous. Ítem,
mossèn Jerònim de Gàver, 2 lliures, 8 sous.
Ítem, Nicasi Castellar, 1 lliura, 12 sous. Ítem,
Gerònim Galí, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Melcior
Pagès, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Joan Batista Pagès,
son fill, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Rafel Vives, aju-
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dant, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Baldiri Miquel Sovies, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Luís Pozo, 1 lliura,
12 sous. Ítem, Onofre Massanés, 1 lliura, 12
sous. Ítem, Luís Amill, 1 lliura, 12 sous. Ítem,
Felip Ferrandis, 1 lliura, 12 sous. Ítem Gabriel
Soler, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Francesch Besturs,
1 lliura, 12 sous. Ítem, Pere Dalmau, 1 lliura, 12
sous. Ítem, Luch Duran, 1 lliura, 12 sous. Ítem,
Pere Pau Rol, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Juan Juliol,
1 lliura, 12 sous. Ítem, Onofre Coromines, 1
lliura, 12 sous. Ítem, Esteve Lozes, 1 lliura, 12
sous. Ítem, Bernat Salitges, 1 lliura, 12 sous.
Ítem, Gispert Moracuch, 16 sous. Ítem, Salvador Major, 16 sous. Ítem, Pere Prats, 16 sous. //
5ar // Ítem, Jacintho Piquer, 16 sous. Ítem, Pere
Farell, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Francesch Corretger y Mestre, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Jaume Pi, 1
lliura, 12 sous. Ítem, Jerònim Oliver, 1 lliura, 12
sous. Ítem, Pere Pau Marquet, 1 lliura, 12 sous.
Ítem, Melcior Aguilera, 1 lliura, 12 sous. Ítem,
Miquel Figueres, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Pau
Puig, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Pere Masmijà, 1
lliura, 12 sous. Ítem Francesch Capllonch, 1 lliura, 12 sous. Ítem, Antoni Melies, 1 lliura, 12
sous. Ítem, mossèn Francesch Farrer Caperó, 1
lliura, 12 sous. Ítem, Pere Vidal, 1 lliura, 12
sous. Ítem, Jaume Riera, 16 sous. Ítem Rafel
Agell, 16 sous. Ítem, Jaume Carbonell, 16 sous.
Ítem, Miquel Manescal, 1 lliura, 12 sous. Volent
dits officials ésser descrits en debitors en lo llibre
de Vàlues y manant al regent lo offici de racional,
que·ls continue com a debitors en dit llibre de
Vàlues, dins vuyt dies après de la notificació de la
dita sentència, sots pena de suspenció de un any
de son //5av // offici y privació de salari y emoluments de aquell per dit temps. Y no-res-menys se
mana al exactor de dit General, que dins sis mezos, des del dia que los sobredits officials seran
estats descrits y continuats en dit llibre de Vàlues, hagen de fer les degudes diligències, instat
o no instat, per dits òlim deputats y ohidors per a
exigir y cobrar, ab tot effecte, les sobredites
quantitats, sots la matexa pena de suspensió de
son offici y privació de son salari y emoluments
de aquell per temps de un any. Y en cars que dins
lo dit temps de sis mesos no·s poguessen cobrar
les sobredites quantitats dels sobrenomenats officials, per deffecte de béns, són estats condempnats dits òlim deputats y ohidors, ço és, les fermances de dit quòndam bisbe de Leyda,
magnífich Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànovas,
lo doctor micer Jaume Lamarca, en subsidi y per
dit deffecte de béns, en haver de restituir al General, passat dit termini de sis mesos, per iguals
parts y porcions, les quantitats que, ab tot effecte, no se hauran pogut cobrar de dits officials.
Ítem, en la querela de número 115, contra dits
òlim deputats y ohidors, se exorta // 6ar // a dits
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molt il·lustres deputats y ohidors, qui avuy són
que, ab tot effecte y ab la diligència possible,
cobren de las universitats y singulars persones,
los arcabusos, flascos y flasquillos del General
que·ls són estats dexats y no són estats restituïts
dins lo temps en les caucions prefigit. Y en cars
dits arcabusos, flascos y flasquillos no·s poguessen cobrar de dites universitats y singulars persones, per no trobar-se aquells en llur poder,
que manen exequtar-les per lo just valor de
aquells, segons les caucions tenen prestades. Y
que manen y procuren fer regonèxer dits arcabussos, flascos y flasquillos y demés armes són
dins la casa de la Deputació y, aquelles, reparar
y netejar de molt rovell que avuy tenen. Y que
manen també, aprés de ser netejades y reparades, conduir aquelles segons a dits deputats més
convenientment aparexerà.
Ítem, en la querela de número 120, contra dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats
dits òlim deputats y ohidors, en donar y pagar al
General, ço és, lo abat fra Esteve Salacruz, Francesch Jerònim Sentís, don Jacintho Descallar y
Francesch Cànoves, per consemblants que·n
desliberaren donar y pagar // 6av // al doctor micer Vicens Hortolà, 28 lliures, 1 sou. Ítem, dits
abat fra Esteve Salacruz, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves,
lo doctor micer Jaume Lamarca, per consemblants que·n desliberaren donar y pagar al doctor micer Josep Vinyals, 28 liures, 1 sou. Ítem,
Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar y lo doctor micer
Jaume Lamarca, per consemblants ne desliberaren donar y pagar al quòndam doctor micer Josep Ramon, 28 lliures, 1 sou. Ítem, los dits abat
fra Esteve Salacruz, Francesch Jerònim Sentís,
don Jacintho Descallar y Francesch Cànoves,
per consemblants ne desliberaren donar y pagar
a dit abat fra Esteve Salacruz, 44 lliures 17 sous.
Reservant dret a dits òlim deputats y ohidors, si
algú los ne competeix, per a recuperar les dites
quantitats dels dits Salacruz, Hortolà y hereus
del dit quòndam Josep Ramon.
Ítem, en la querela de número 172, contra dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, ço és, les fermances del dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana,
don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo
doctor Jaume Lamarca, en donar y // 7ar // pagar al general 240 lliures.
Ítem en la querela de número 119, contra los
dits òlim deputats y ohidors, Melcior Pagès y
Jaume Pi, són estats condempnats dits Jaume Pi
y Melcior Pagès y, en subsidi, dits deputats y
ohidors, en donar y pagar, ço és, dit Jaume Pi

de una part en 81 lliures, 19 sous, 6. Ítem, dit
Melcior Pagès en 200 lliures, 4 sous, 11. Y de
altre part, los salaris y estrenes ordinàries que
hauran rebut tot lo temps que, per ocasió de ser
tauler y clavari, respective, de la present ciutat
han tingut surrogats abdòs salaris, liquidació reservada, y se exorta als senyors deputats y ohidors no admetan surrogats ab doblat salari en
semblants casos.
Ítem, en la querela de número 121, contra los
dits òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, a saber,
les fermances del dit quòndam bisbe de Leyda,
Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar y lo doctor micer Jaume Lamarca, en 12 lliures. Ítem, lo abat fra Esteve Salacruz y los demás sos companys, 30 lliures.
Ítem en la querela de número 224, contra dits
òlim deputats y ohidors, ço és, // 7av // les fermances de dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana,
don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo
doctor Jaume Lamarca, són estats condempnats
en donar y pagar al general 600 lliures.
Ítem, en la querela de número 89, contra los
òlim deputats y ohidors, és estat declarat que sie
observat lo capítol 30 de les Corts 1533, en lo
número 3, y manat que la dita sentència sie notificada als molt il·lustres senyors deputats y
ohidors per a què manen enviar a tots los cullidors llibre de Fraus y còpia de dita sentència,
per a què, d’esta hora en avant, guarden y observen, dits cullidors, la dita sentència, sots pena
de privació de offici.
Ítem, en la querela de número 208, contra Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar,
Francesch Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca, són estats condempnats los dits, en donar y pagar al General 400 lliures.
Ítem, en la querela de número 67, contra dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, ço és, les fermançes de dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana,
don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo
doctor micer Jaume La- // 8ar // marca, de una
part, 300 lliures. Ítem, de altre part, les dites fermances del dit quòndam bisbe de Leyda, 400
lliures. Ítem, Francesch Jerònim Sentís, 400
lliures. Ítem, Josep Miquel Quintana, 400 lliures. Ítem, don Jacintho Descallar, 400 lliures.
Ítem Francesch Cànoves, 400 lliures. Ítem, lo
doctor micer Jaume Lamarca, 400 lliures. Y axi
mateix, en dita sentència són estats condempnats los officials avall escrits, en donar y pagar al
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General les quantitats següents: Primo, lo doctor micer Bernat Sala, 150 lliures. Ítem, lo doctor micer Felip Vinyes, 150 llures. Ítem, lo doctor micer Miquel Magarola 150 lliures. Ítem,
Antoni Thió, 140 lliures. Ítem, mossèn Francesch de Vallgornera y Senjust, 150 lliures.
Ítem, mossèn Agustí de Lana, 150 lliures. Ítem,
mossèn Batista Cassador, 150 lliures. Ítem, Miquel Móra, 150 lliures. Ítem, micer Josep de
Orlau, 150 lliures. Ítem, Galceran de Paguera,
150 lliures. Ítem mossèn Francesch Sala, síndich, 150 lliures. Ítem, mossèn Rafel Rubí, 150
lliures. // 8av // Ítem, mossèn Joan Carreras, 150
lliures. Ítem, micer Josep Fontanella, 150 lliures. Ítem, Francesch Fitor, 80 lliures. Ítem, Nicasi Castellar, 80 lliures. Ítem, Gismundo Boffill, 80 lliures. Ítem, Jerònim Galí, 80 lliures.
Ítem, Melcior Pagès, 80 lliures. Ítem, Jacintho
Vernet, 80 lliures. Ítem, Luís Poso, 80 lliures.
Ítem, Pau Beuló, 80 lliures. Ítem, Onofre Maçanés, 80 lliures. Ítem, Luís Amill, 80 lliures.
Ítem, Damià Fonolleda, 80 lliures. Ítem,
mossèn Jaume Joan Rossell, 80 lliures. Ítem,
Felip Ferrandis, 80 lliures. Ítem, Gabriel Soler,
80 lliures. Ítem, Francesch Besturs, 80 lliures.
Ítem, Pere Dalmau, 80 lliures. Ítem, Luch Duran, 80 lliures. Ítem, Francesch Colbaró, 80 lliures. Ítem, Baldiri Miquel Sovies, 80 lliures.
Ítem, mossèn Vicens Magarola, 150 lliures.
Ítem mossèn Jerònim de Gàver, 150 lliures.
Ítem Joan Matheu Mascaró, 60 lliures. Ítem
Juan Juliol, 60 lliures. // 9ar // Ítem, Onofre Corominas, 60 lliures. Ítem, Esteve Lozas, 60 lliures. Ítem Miquel Salitjes, 60 lliures. Ítem, Onofre Esquer, 36 lliures. Ítem Gispert Moracuch,
36 lliures. Ítem, Pere Prats, 36 lliures. Ítem, Salvador Major, 36 lliures. Ítem, Joan Francesch
Codina, 60 lliures. Ítem, Jaume Pi, 60 lliures.
Ítem, Jerònim Oliver, 36 lliures. Ítem, Pere Pau
Marquet, 36 lliures. Ítem, Melcior Aguilera, 36
lliures. Ítem, Miquel Figueres, 36 lliures. Ítem,
lo canonge Pere Juan Pallarès, 36 lliures. Ítem,
mossèn Pau Farrer Caperó, 36 lliures. Ítem,
Joan Antoni Melies, 36 lliures. Ítem, Pere Vidal,
36 lliures. Ítem, Jaume Riera, 36 lliures. Ítem,
Pau Farrer, droguer, 20 lliures. Ítem, Jaume
Carbonell, sastre, 20 lliures. Ítem, micer Josep
Farrer, 150 lliures. Ítem Francesch Corretger i
Mestre, 60 lliures. Y altres 60 lliures, que dit
Francesch Corretger y Mestre, és estat condempnat ab dita sentència en haver de donar y
pa- // 9av // gar a dit General, attès ha constat en
lo decret de exequció de dita sentència haver rebudes aquelles Josep Farrer, negociant, surrogat
de dit Francesc Corratger y Mestre, se ha declarat en dit decret de exequció, que dites 60 lliures
se cobren de dit Josep Farrer y, axí, dit Josep Farrer ha de pagar dites 60 lliures. Y se ha manat en
dita sentència de número 67 al regent lo offici
de racional, que escriga y continue los sobredits
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officials com a debitors en dit llibre de Vàlues,
dins vuyt dies aprés de la notificació de la dita
sentència, sots pena de suspenció de un any de
son offici y privació de salari y emoluments de
aquell per dit temps. Y no-res-menys se ha manat al exactor de dit General que, dins una any,
des del dia que los sobredits official seran estats
descrits y continuats en dit llibre de Vàlues, hage
de fer les degudes diligències, instat o no instat,
per dits òlim deputats y ohidors, per a exigir y
cobrar, ab tot effecte, les sobredites quantitats,
sots la matexa pena de suspesió de son offici y
privació de son salari y emoluments de aquell
per temps de un any. Y, en cars que dins lo dit
temps de unb any, no·s poguessen cobrar les sobredites quantitats dels sobrenomenats officials,
per deffecte de béns, són estats condem- // 10ar
// nats, dits òlim deputats y ohidors, ço és, les
fermances de dit quòndam bisbe de Leyda,
Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca en subsidi,
y per dit deffecte de béns, en haver de restituir al
General, passat dit termini de un any, per iguals
parts y porcions, les quantitats que, ab tot effecte, no se hauran pogut cobrar de dits officials.
Ítem, en la querela de número 105, contra dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, ço és, les fermances de dit quòndam bisbe de Leyda, Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana,
don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves, lo
doctor micer Jaume Lamarca, en donar y pagar
a la Generalitat 502 lliures.
Ítem, en la querela de número 112, contra dits
òlim deputats y ohidors, Agustí de Lana y altres, són estats condempnats, dits òlim deputats
y ohidors, ço és, lo reverent fra Esteve Salacruz,
Francesch Jerònim Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca, en donar
y pagar al General, dins de un any, de una part,
449 lliures, y de altre part, 60 lliures.
Ítem, en las querelas de número 16, 21, 58, 15
// 10av // y 46, contra lo doctor micer Jaume Lamarca, és estat condempnat en donar y pagar al
General 300 lliures. Ítem, en dita querela número 46, quant al interès de Francesch Xambó,
tauler de la taula de la vila de Granollés, dit
Xambó és estat suspès per temps de un any, del
dia de la exequció de la sentència de dita querela en avant comptador, del dit offici de tauler y
del salari y emoluments de aquell. Y se ha manat
que dita sentència sie notificada a dits molt
a. un any interlineat, damunt de sis mesos ratllat.
b. un any interlineat, damunt de sis mesos ratllat.
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il·lustres senyors deputats, per a què ses senyories nomenen altra persona, durant lo dit temps
de un any, per al dit offici.
Ítem, en la querela de número 90, contra dits
òlim deputats y ohidors, ço és, Francesch Jerònim Sentís, don Jacintho Descallar, Francesch
Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca, són
estats condempnats en haver de donar y pagar al
General 50 lliures.
Ítem, en la querela de número 193, contra lo
noble don Jacintho Descallar, se exorta als dits
molt il·lustres senyors deputats y ohidors no
permeten se tragan cosas algunas del General
sens desliberació de consistori.
Ítem, en la querela de número 180, contra dits
òlim deputats y ohidors, Agustí de Lana y al- //
11ar // tres, són estats condempnats, dits òlim
deputats y ohidors, ço és, les fermances del dit
quòndam bisbe de Leyda y Francesch Jerònim
Sentís, Josep Miquel Quintana, don Jacintho
Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor Jaume Lamarca, en donar y pagar al General 200
lliures. Ítem, dit Agustí de Lana, és estat condemnat en donar al dit General 120 lliures. Y se
ha manat que dita sentència sie notificada a dits
molt il·lustres senyors deputats, per a què fassen
exequtar aquella y al dit Agustí de Lana, per a
què, a ell y als sobredits, continue en lo llibre de
Vàlues debitors per les quantitats en la dita
sentència contengudes, dins vuyt dies aprés que
la dita sentència los serà estada notificada.
Ítem, en la querela de número 150, contra dits
òlim deputats y ohidors, són estats condempnats, dits òlim deputats y ohidors, ço és,les fermances de dit quòndam bisbe de Leyda, lo abat
fra Esteve Salacruz, Francesch Jerònim Sentís,
Josep Miquel Quintana y Francesch Cànoves en
donar y pagar e o restituir a la Generalitat, dins
de un // 11av // any, la quantitat de cent sinquanta-vuyt llures y vuyt diners, 158 lliures, 8.
Ítem, en la querela de número 25, contra dits
òlim deputats y ohidors, se ha declarat que, dita
querela y decisió d’ella, sie remeza, com se és
remeza, a dits molt il·lustres senyors deputats y
ohidors, per a què conegan dels mèrits de aquella y la dicidescan.
Ita est, Hyaccinthus Pareja, notarius Barcinonae, scriba visitae Generalis Cathaloniae.

Suplicacióa dels síndichs de las
iglésias parrochials de Sancta Maria
de la Mar, Nostra Senyora del Pi y
Sanct Pere de las Puellas, de la
present ciutat.
G.
Molt il·lustres senyors. A notícia dels síndics de
las iglésias parroquials y reverents comunitats
dels preveres y beneficiats de Santa Maria de la
Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just y Sant Pastor,
Sant Pere, Sant Miquel, Sant Jaume, y Sant Culgat, de la present ciutat de Barcelona és vingut
que lo il·lustríssim núncio de la santedat del Papa
Urbà Octau, residint en la cort de la magestad del
rey, nostre senyor, en nom de executor de la gràcia, que dit Santíssim concedí a dita magestad del
rey, nostre senyor, de la dècima dels fruits y rendas ecclesiàstiques en los regnes de Spanya y present principat de Catalunya, per los effectes en las
lletras de dita gràcia contenguts, per execució de
dita gràcia y, en lloc del il·lustíssim arcabisbe de
Tarragona, per translació a la santa iglésia de Çaragoça, auria subdelegat y fet comisió de nou, al
senyor bisbe de Gerona, elet de Barcelona y vuy
deputat ecclesiàstic en dit Principat, per a que
prosoesca en dita execució de la inposició de dita
dècima y per la quantitat tatxada a las iglésias, beneficis, monastirs, ospitals y demés llocs pios ecclesiàstics de la província de Tarragona, fent entre
aquells lo repartiment per menor y compel·lintlos a la contribució y real solució del que a quiscú tocarà, no obstants diversas appel·lacions per
part de tot lo estament ecclesiàstic y particulars
de aquell interposades a sa Santedat, axí de dita
gràcia principal, per moltas causas, surreptícia y
obreptícia, com de las provissions de tacsació y repartiment per major feta per dit il·lustríssim núncio, com de tots los damés proceïments fets per
dit delegat y dit arcabisbe de Tarragona, subdelegat seu, segons que tot lo sobredit és molt públic
y notori en tot lo Principat, la qual execució no·s
pot ny déu fer y contra // de aquella deuen vostras senyorias, en nom de deputats del dit Principat, exir en la defensa de ditas isgléisas, beneficis,
monestirs, ospitals y demés llocs pios, per ésser
dita gràcia y execució de aquella contra los privilegis, llibertats y exempcions, per diversas constitucions pracmàtigas y altres lleis del Principat,
concedits y atorgades a les iglésias, llocs pios y a
tot l’estament ecclesiàstic y en particular en lo títol «De las santas iglésias, ospitals, cosas y privilegis llurs» y altres aplicables, la defensa dels quals y
de las lleys del Pricipat ex oficio, segons las matea. suplicació intercalada entre els folis 101v i 102r del trienni
1632-1635.
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xas constitucions y actes de Cort, toca a vostras
senyorias, majorment, que no és estat de la intenció de sa Santedat que à concedit dita gràcia, ny
de la magestad del rey, nostre senyor, a qui és estada concedida, derogar en res ny per res a dits
privilegis, llibertats y lleis de la província, per so y
altrament, los síndics sobredits, representant a
vostras senyorias lo sobredit, en lo modo y forma
que millor podan, suplican a vostras senyorias
sian servits tràurer la mà y axir a la defensa de ditas
lleys, privilegis y llibertats del dit estament ecclesiàstic, fent y manant fer las diligèncias necessàries y que convingan en reparo de ditas contrafaccions y per a que no·s prosoesca més avant en la
execució de aquellas, majorment, per lo matex
deputat ecclesiàstic, lo qual segons son ofici, tampoc pot ésser subdelegat en dita pretesa execució,
ans bé deu exir contra de aquella, per las raons sobredites y, entretant, sian també vostras senyorias
servits manar scríurer a sa Santedat, a efecte de informar y notificar-li dites contrafaccions y violacions y que mane sobresèurer en la execució de
dita gràcia, y altrament, ajuden ab los medis que a
vostras senyorias aparrà més convenients per dits
effectes que, a més que vostras senyorias acudiran
a las obligacions de sos officis y defensa de las iglésias y llocs pios de la província, los suplicants ó rebran a gràcia. Officio. Et licet. Altissimus, et cetera. Llenes.

F.
Muya illustres señores. Ayer martes, a las nueve horas de la noche, don Ramón de Queralt, thesorero y
canónigo de la santa iglesia cathedral desta ciudad, Luísb... de Corbera, señor de Llinás, y Nicolás
Bonet, ciudadano honrado de dicha ciudad, me
hizieron embajada de parte de vuestra señoría y
dieron un papel y, respondiendo digo, que si la materia sujeta diera lugar a dilación y dependiera de
mi voluntad el no innovar cosa alguna en razón
de dicha comisión apostólica, lo hiziera con mucho
gusto, porque siempre lo tendré en servir a vuestra
señoría, pero los órdenes que tengo de mis superiores, expressamente lo escluyen y, no solamente esto,
pero se me advierte en ellos que, lo que procediere de
la parte que se ha distribuído de dicha gracia apostólica a esta provincia, está consignado a los hombres de negocios en el assiento que se tiene tomado
para socorrer a las guerras de Alemania y, en su
nombre, a la cesarea magestad del señor emperador, a cuio favor, su Santidad, movido de la extrema necessidad en que se hallava y halla la religión
cathólica en aquellas partes, por las invasiones que
a. resposta intercalada entre els folis 106v i 107r del trienni
1632-1635.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 18 mms.
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los herejes han hecho, hizo la gracia de dicha décima, suponiendo haver puesto otras para el mismo
efeto en toda Italia y, en sobreseer en dicha execución, nos pondríamos en riesgo de que, dichos hombres de negocios dejassen de acudir a los assientos
hechos con la magestad del rey, nuestro señor, para
poner el dinero en Alemania, de que se siguirían
los daños que vuestra señoría puede considerar. Y
no es de cuidado lo que a vuestra señoría insinúan
los que han recurrido al consistorio, representando
dicha gracia ser contra las constituciones, exempciones, prerogativas y derechos de dichos Principado y condados porque, como propuse a vuestra señoría, en respuesta de la embaxada que se hizo en
nombre de los muy reverendos capítulos de las iglesias desta ciudad, Urgel, Tortosa, Lérida, Vique y
Solsona, en siete del presente, supuesta la extrema
necesidad en que su Santidad dize, en sus mismas
letras, se halla la religión cathólica en dichas partes y que, por ella, usando de la plenitud de su potestad, manda se acuda con este socorro del patrimonio de Christo, Nuestro Señor, de cuya causa se
trata, sin que aya rastro de dificultad, ni duda, ni
la pueda haver, semejante gracia no puede ser contra dichas constituciones, exempciones, prerogativas y derechos de dichos Principado y condados, ni
contra alguna ni ninguno dellos, porque necesidad tan extremna y que mira al bién común de
toda la Christiandad, claro está // que no puede
estar comprehendida por ley ninguna, ni ser contra exempciones o prerogativas particulares, que si
en esto pudiera haver duda, ya yo sé de la manera
que hablan las constituciones y capítulos de Corte
en razón de su observancia, y la que me toca por razón del officio de diputado eclesiástico, y tengo y
tendré siempre presente el juramento que hize antes de començar a exercerlo, y es cierto que no fuera,
ni yré, contra él. Y al dezir que se han interpuesto
apelaciones por los interessados y que esto deve bastar para sobreseer en dichaa execución, se responde
que, su Santidad mandó que se ejecutassen sus letras, no obstante qualquiera apelación, recurso,
nulidad o restitución in integrum, como expressamente se ve por ellas, ultra de que, si alguno huviere sido gravado, toca a su Beatitud el desagraviarlo, como lo hará. Por las quales razones y otras
muchas, que nacen de las mismas letras apostólicas
y de la causa que comprehende esta gracia, suplico
a vuestra señoría me tenga por escusado, fuera de
que, lo mismo que vuestra señoría pretende, que es
enterarse de los méritos y estado del negocio, para
poder com más seguridad deliberar, se consigue
vía ordinaria, porque mientras se haze notoria mi
comisión en la provincia havrá tiempo competente
para poderlo hazer.

Memoriala e sumari de les
sentències condempnatòries fetes y
promulgades per los molt il·lustres
senyors visitadors del General de
Cathalunya del trieni 1629, als 2
dies del mes de juliol 1633, per a
donar y entregar als senyors
deputats y ohidors de comptes de
dit General per a què se servescan
manar exequtar-les, segons la sèrie
y thenor de aquelles y dels decrets
de exequció provehits per dits
senyors visitadors als 8, 9 y 11 dias
de dit mes de juliol, que és
confome se segueix:
1ar

P.
Primo, en la querela de número 82, contra los
deputats y ohidors del trieni proppassat, són estas condempnats, dits deputats y ohidors, ço és,
lo reverent fra Esteva Salacruz, Francesch Jerònim Sentiz, Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar, Francesch Cànoves y lo doctor micer Jaume Lamarca, en donar y pagar al
General 300 lliures.
Ítem, en la querela de número 97, contra dits
deputats y ohidors y Francesch Corretger y
Mestre, credençer de dit General, és estat condempnat dit Francesch Corretger y Mestre en
donar y pagar al dit General 25 lliures.
Ítem, en la querela de número 11, contra dits
deputats y ohidors y lo doctor micer Vicens
Hortolà, // 1av // són estats condempnats, dits
deputats y ohidors, a saber, les fermances del reverendíssim quòndam senyor bisbe de Leyda,
Josep Miquel Quintana, don Jacintho Descallar
y Francesch Cànoves, en donar y pagar al General sinquanta lliures y han declarat per nul·las y
invàlidas les nominacions dels officis de assessor
y advocat fiscal fetes en persona del dit doctor
micer Vicens Hortolà, en diadas de 8 de janer y
24 de maig 1632, manat que dita sentència sie
notificada a dits senyors deputats. L lliures.
Ítem, en la querela de número 51, contra dits
deputats y ohidors, són estats condempnats, dits
deputats y ohidors y les persones avall escritas
respective en les quantitats avall escrites: Primo
a. memorial intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni
1632-1635.

a. a continuació un espai d’uns 14 mms. ratllat.
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mossèn Agustí de Lana, racional, en CXXVII
lliures, XVI sous. Ítem, mossèn Anthoni Thió,
escrivà major y secretari, en CX lliures. Ítem, lo
noble don Francesch de Vallgornera y Senjust,
regent los comptes, en LXXXXVIII lliures, IIII
sous. Ítem, Nicasi Castellar, ajudant primer de la
escrivania major, en CXXXXIIII lliures, IIII
sous. Ítem, Melcior Pagès, ajudant ordinari de
regent los comptes, en CXXXXIIII lliures, IIII
sous. Ítem, micer Josep Farrer, servint lo offici
de ajudant segon de la escrivania major, en
LXXV lliures. Ítem, Jacintho Vernet, ajudant
comú del // 2ar // racional y regent los comptes,
en L lliures. Ítem, Rafel Vives, ajudant comú de
dits racional y regent los comptes, en XXXVI
lliures. Ítem, mossèn Josep Pagès, servint lo offici de regent los comptes, en XXIII lliuresa. Ítem,
mossèn Gismundo Boffill, ajudant tercer de la
escrivania major, en XI lliures. Ítem lo noble
don Pedro Aymerich, ajudant segon de dita escrivania major, en XI lliures. Ítem, mossèn Rafel
Rubí, ajudant de racional, en XI lliures. Ítem,
Batista Pagès, servint lo offici de ajudant de regent los comptes, en XI lliures. Ítem, Luís Pozo,
ajudant de racional, en XI lliures. Ítem, mossèn
Rafel Carreres, ajudant de racional, en XI lliures.
Ítem, micer Narcís Fontanet, receptor dels salaris del doctors de la Real Audiència, en XI lliures. Ítem, Luís Amill, credencer de dits salaris,
en XI lliures. Ítem, mossèn Francesch Dalmau,
síndich, en XI lliures. Ítem, Rafel Soler, andador
de la confraria de Sanct Jordi, en X lliures. // 2av
// Ítem, micer Josep de Orlau, drassaner, en XII
lliures. Ítem, Bernat Miquel, servint lo offici de
exactor, en XXXXVIII lliures. Ítem, Jacintho
Vilossa en XXXXV lliures. Ítem, Francesch Colbaró, notari, en V lliures. Ítem, Jeroni Galí, escrivent ordinari de la escrivania major, en V lliures. Ítem Luch Duran, porter, en V lliures. Ítem
Francesch Besturs, porter, en V lliures. Ítem dits
deputats y ohidors, ço és, les fermances de dit
quòndam bisbe de Leyda, fra Esteve Salacruz y
los demés deputats y ohidors, sos companys, en
C lliures. Y se ha manat al racional de la casa de la
Deputació que continue y assente debitors en lo
llibre de Vàlues als dits deputats y ohidors y dites fermançes en dita quantitat de cent lliures
y a tots los officials desobre nomenats en les
sobredites quantitats, per ells respectivement rebudes, dins vuyt dies aprés de la notificació de la
dita sentència, sots pena de suspensió de un any
de son offici y privació del salari y emoluments
de aquell per dit temps y no-res-menys, sots la
dita pena, se ha manat al exactor de dit General que, dins un any, que los sobredits seran deserits y conti- // 3ar // nuats debitors en lo dit llibre de Vàlues, que ab tot effecte, cobre dels soa. a continuació ratllat Ítem mossèn Josep Pagès servint lo
offici de regent los comptes.
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bredits y que vuy són dels hereus o successors
universals, dels deffunts. Y en cars que, dins lo
dit temps de un any, no se haje íntegrament cobrat dels sobredits totes les sobredites quantitats
o part de aquelles, són estats condempnats los
sobrenomenats deputats y ohidors y fermances
de dit quòndam bisbe de Leyda, en subsidi, per
deffecte de béns propris, en haver de pagar y restituir al General, passat dit termini, per iguals
parts y porcions les un<t>itats que, ab tot effecte, no se hauran cobrat, exceptat enperò en la
quantitat de dos-centes quoranta-sinch lliures,
per dits deputats y ohidors, desliberada pagar en
31 de juliol 1632 a Agustí de Lana y altres officials descrits y continuats al peu de dita desliberació, Francesch Cànoves, Josep Miquel Quintana, com aquestes y altres coses en dita sentència, a la qual se ha relació, estan més llargament contengudes, les quals, per evitar prolixitat se dexan assí de continuar.
Ítem, en la sentència de número 216, contra
dits deputats y ohidors y Juan Juliol, albaraner
de la bolla de la present ciutat, se ha manat a dit
Juan Juliol que, dins sis mesos després que li serant entregats los llibres de les Responcions de
albarans de guia, haje de haver regulat aquells,
cobrant responçió de tots los albarans de guia y
los lo compte, // 3av // sots pena de haver-ho de
pagar de sos béns propris, segons la disposició
del capítol 78 de 1599.
Ítem en les sentències de número 79 y 75, lo
doctor micer Narcís Valènias, assessor de la Deputació local de Gerona, és estat condempnat
en donar y pagar al General II lliures VIII sous.
Ítem, en la sentència de número 27, contra Miquel Juan Abella, òlim tauler de la ciutat de
Leyda, és estat condempnat en haver de donar
y pagar al General, de una part L lliures. Ítem
de altra part, XXV lliures. Ítem de altre part, LI
lliures, XVIIII sous, VII.
Ítem, en la sentència de número 186, instant Bernata Salitjes, guarda de la bolla y escrivà del deffenedor, contra mossèn Antoni Thió, se són remeses les pretencions de les parts al consistori dels
molt il·lustres senyors deputats y ohidors, per a
que sa senyoria provehesca lo que sia de justícia.
Ítem en la querela de número 65, contra mossèn Jerònim de Gàver, regent lo llibre del Manifest, se exorta als molt il·lustres senyors deputats, qui vuy són, donen orde, modo y forma ab
que dit mossèn Jerònim de Gàver pugue cloure
los comptes de dit llibre de Manifest, per la gran
y evident utilitat ne ha de redundar a la dita Generalitat, de que·s cloguen dits comptes y dit llibre reporte regulat.
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Ítem, en la querela de número 80, contra micer
Francesch Marçal, advocat fiscal de la Deputació local de Gerona, per ser estat negligent en
apel·lar de una sentència feta en la dita Deputació local, se ha manat al escrivà major de la present visita entregue lo procés de dita causa a dits
molt il·lustres senyors deputats y ohidors, per a
què ses senyories aserca dels mèrits de aquella
provehescan lo que sia de justícia.
Ítem, en la querela de número 88, contra Agustí
de Lana, racional, per no haver aportat un llibre
en lo qual se han de continuar totes les proprietats que lo General compra, en virtut de exequcions, se exorta a dits molt il·lustres senyors
deputats y ohidors, que no desliberen pagar
quantitat alguna al porter o oficial, al notari y
demés officials, qui hauran fetes dites exequcions, per rahó de sos salaris, axí de dietes, com
de qüern diner respective, com altrament, que
primer no estiga continuat en lo dit llibre, que lo
dit de Lana, racional, per dit effecte ha de aportar, lo die seran estades comprades y lliurades al
General dites proprietats y assentat en lo llibre
de Vàlues en descàrrech del deute principal, de
tot lo que, al dit racional, ne haje de certificar a
dits molt il·lustres senyors deputats y ohidors y,
en cars se fes lo contrari per dits deputats y ohidors, que lo escrivà major no puga tocar tal desliberació, ni lo regent los comptes // 4av // pagar
aquella, ni lo racional possar-les en compte, sots
pena als dits escrivà major, regent los comptes y
racional de privació de una terça de llurs salaris
per cada vegada que contrafaran.

nuar en dits capbreus la dita surrogació, // 5ar //
passats los quals deu dies, si dubte no haurà posat
y no haurà continuada dita surrogació, incidesca
en pena de pèrdrer una terça de son salari.
Ítem, en la querela de número 91, instant mossèn
Francesch Dalmau, síndich, contra Francesch Fitor, procurador fiscal, se és remès lo procés e conexença de dita querela als dit molt il·lustres senyors deputats, per a què, en ella, ses senyories
declaren lo que·ls aparexerà ser de justícia.
Ítem, en la querela de número 184, contra Montserat Roca, tauler de Begur, és estat condempnat,
dit Roca, en donar y pagar al General V lliures.
Ítem, en la querela de número 207, contra Francesch Lagarda, tauler del Pont de Suert, és estat
condempnat, dit Lagarda, en donar y pagar al
General VI lliures, X sous, VI.
Ítem, en la querela de número 101, contra Pere
Perles, tauler de la vila de Oliana, és estat suspès, dit Perles, del dit offici de tauler y emoluments de aquell per temps de tres anys, volent
que dita sentència sie notificada als dits molt
il·lustres senyor deputats y ohidors, qui vuy són,
per a què sa senyoria nomene altra persona hàbil e idònea durant lo dit temps de tres anys.
Ítem, en la querela de número 209, contra Barthomeu de Zinós y Andreu Coll, taulers de //
5av // Biella, són estats condempnats en donar y
pagar al General la quantitat de CLXXXII lliures, XVII sous, VII.

Ítem, en la querela de número 217, contra
Jacintho Voltes, tauler de Riudecanyes, és estat
condempnat, dit Voltes, en donar y pagar al
General XXV lliures, XVIII sous VII.

Ita est, Hyaccinthus Pareja, notarius Barcinonae,
scriba visitae Generalis Cathaloniae.

Ítem en la querela de número 74, contra Salvi
Fàbrega, notari de la Deputació local de Gerona, és estat condemnat, dit Fàbrega, en donar y
pagar al General XXV lliures.

Diea XV julii, anno a Nativitate Domini MDCXXXIII.

Ítem en la querela de número 122, instant Francesch Domènech, notari, contra Nicasi Castellar, per no haver volgut continuar en los capbreus del General una surrogació de dit
Domènech, se ha declarat que dit Castellar haje
de continuar en dits capbreus dita surrogació y
rebre les àpoques, que dit Domènech, en virtut
de aquella, ha de fermar al General, dins deu
dies, comptadors del dia que li seran lliurats, al
dit Castellar, per dit Domènech y altres enteressats en dit negoci, tots los actes y títols se han de
contituar en dits capbreus, dins los quals deu
dies, puga dit Nicazi Castellar posar dubte, si
algú ne tindrà, devant dels molt il·lustres senyors
deputats y ohidors, per lo qual no haje de conti1646

Collatio facta per illustrem et admodum reverendum dominum Mathiam Amell, utriusque juris
doctor, canonicum Sedis Barcinonae in spiritualibus et temporalibus, viccarium generalem et officialem admodum illustri et admodum reverendo Capitulo canonicorum Sedis Barcinonae, Sede
episcopali vaccante, Joanni Josepho Guilleuma,
clericis Ilerdensis diocesis, de beneficio primo, sub
invocacionis sanctis Joannis Baptiste et evangeliste in ecclesia parochiali Beatae Mariae de Mari,
beneficio instituto et fundato vaccante per renunciacionem factam mutacionis causa per reverendum Mauricium Vilase(c)ha, presbiterum, illius
a. provisió intercalada entre els folis 109v i 110r del trienni
1632-1635.

ultimum possessorem de concessu illustri et admodum reverendi domini Jacobi Corts, archidiaconi
de Mari et canonici ejusdem con(c)ordacioni, de
quo constat die presenti praestamum. Testes sunt
Josephus Morera, clericus, // Josephus Call, familiaris dicti domini vicari generalis. Dicto die.
Possessio accepta per dicti Guilleuma de dicto beneficio, quem eidem tradidit reverendus Mauricius Vilasecha, viccarius perpetuus parrochiali ecclesie Beate Marie de Mari, subexequutor electus
et nominatus tradi ista more solito. Testes sunt Joannes Barrals et Josephus Coll de Traveri, presbiter in dicta ecclesia beneficiatis. In quoque fidem
extractorum celebro collacio unde et prossimum
currenti anni, sacrum custus ecclesia Barcinone,
ego Joannes Raymundus Rafeques, notarius publicus Barcinonae et curie predicte officiali, me
subscribo et meum quo utor appono signu+m.

regent lo manifest, per dita porrata, a raó 35
lliures la terça, 29 lliures, 3 sous, 4.
Ítem, a Joan Juliol, albaraner, per dita porrata, a
raó 45 lliures la terça, 37 lliures, 10 sous.
Ítem, Onofre Corominas, credenser dels draps,
per dita porrata, a raó 35 lliures la terça, 29 lliures, 3 sous, 4.
Ítem, a Esteve Lozes, credenser de les sedas, per
dita porrata, a raó 32 lliures, 10 sous la terça, 27
lliures, 1 sou, 8.
Ítem, Bernat Salitges, guarda y estimador, per
dita porrata, a raó 38 lliures, 10 sous la terça, 32
lliures, 1 sou, 8.
Ítem, a Gispert Moracuch, guarda ordinària y
estimador, per dita porrata, a raó 27 lliures, 10
sous la terça, 22 lliures, 1 sou, 4.

Memoriala del que lo General ha
pagat per los arrendadors de la
bolla de Barcelona als officials de
la Bolla y dependents de aquella,
axí per los salaris ordinaris, com
estrenes, fins al darrer de agost
1633 inclusive.
2a r

Ítem, a Salvador Major, altra guarda, per dita
raó, 22 lliures, 1 sou, 4.
Ítem, a Pere Prats, altra guarda, per dita raó, 22
lliures, 1 sou, 4.
Ítem a Hyacinto Esquer, altra guarda, per dita
raó, 22 lliures, 1 sou, 4.

Memorial del que lo General ha pagat per los
arrendadors de la bolla de Barcelona als officials
de la Bolla y dependents de aquella, axí per los
salaris ordinaris, com estrenes, fins al darrer de
agost 1633 inclusive.
Porrates de la terça de juliol, agost y setembre
1632.
Primo Raphel Rubí, ajudant ordinari del racional
y comprovador de les quinsenades de la bolla, per
la porrata de dos mesos y mig, ço és, des de 26 de
juliol 1638 fins al darrer de setembre dit any, a raó
40 lliures per terça, 33 lliures, 6 sous, 8.
Ítem, a Luís Pozo, més altre ajudant y comprovador de dites quinsenades, per dita porrata, a
raó 27 lliures, 10 sous, la terça, 22 lliures, 18
sous, 4.
Ítem, a don Vicents Magarola, receptor de la bolla, per dita porrata, a raó 60 lliures la terça, 50
lliures.

Ítem, a mossèn Miquel Móra, defenedor, per
dita porrata, a raó 31 lliures, 5 sous la terça, que
són la mitat de 62 lliures, 10 sous té de terça,
com els demés són per lo General, 26 lliures,
sous, 10.
Ítem, al canonge Pere Joan Pallarès, guarda del
portal de Mar, per dita porrata, a raó 11 lliures,
17 sous, 6 la terça, que son la mitat de 23 lliures, 15 sous té de terça, com les demés són per
lo General, 9 lliures, 12 sous, 11.
Ítem, a Joan Antoni Malies, guarda del portal de
Sanct Antoni, per dita raó, 9 lliures, 12 sous, 11.
Ítém, a Pere Vidal, guarda del portal Nou, per
dita raó, 9 lliures, 12 sous, 11.
Ítem, a Francesch Ferrer Caperó, guarda del
portal del Àngel, per dita porrata, a raó 11 lliures, 5 sous la terça, que són la mitat de 22 lliures, 10 sous té de terça, com les demés són per
lo General, 9 lliures, 7 sous, 6.
Terça de octubre, noembre y dezembre 1632.

Ítem, a mossèn Hierònym de Gàver, donzell,
a. memorial intercalat entre els folis 119v i 120r del trienni
1632-1635.
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Ítem, a mossèn Raphel Rubí, ajudant ordinari
del<a> racional y comprovador de les quinzanades de la bolla, 40 lliures.
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Ítem, a Luís Pozo, altre ajudant y comprovador, 27 lliures, 10 sous.

Ítem, a Pere Prats, altra guarda, 27 lliures, 10
sous.

Ítem, a mossèn Miquel Móra, defenador, per la
mitat de 62 lliures, 10 sous, 31 lliures, 5 sous,
516 lliures, sous, 5.

Ítem, a Hyacinto Esquer, altra guarda, 27 lliures, 10 sous.
Ítem, al canonge Pere Joan Pallarès, guarda del
portal de Mar, per la mitat de 23 lliures, 15
sous, 11 lliures, 17 sous, 6.

Ítem, al canonge Pere Joan Pallarès, guarda del
portal de Mar, per la mitat de 23 lliures, 15
sous, 11 lliures, 17 sous, 6.

Ítem, a Joan Antoni Malies, guarda del portal
de Sanct Antoni, 11 lliures, 17 sous, 6.

Ítem, a Joan Antoni Malies, guarda del portal
de Sanct Antoni, 11 lliures, 17 sous, 6.

Ítem, a Pere Vidal, guarda del portal Nou, 11
lliures, 17 sous, 6.

Ítem, a Pere Vidal, guarda del portal Nou, 11
lliures, 17 sous, 6.

Ítem, a Francesch Ferrer Caperó, guarda del
portal del Àngel, per la mitat de 22 lliures, 10
sous, 11 lliures, 5 sous.

Ítem, a Francesch Ferrer Caperó, guarda del
portal del Àngel, per la mitat de 22 lliures, 10
sous, 11 lliures, 5 sous.
Terça de janer, febrer y març 1632.

Terça de juliol, agost y setembre 1632.
Ítem, als matexos, 501 lliures, 12 sous, 6.

Ítem, als matexos conteguts en la propdita terça,
145 lliures, 12 sous, 6.

Terça de octubre, noembre y dezembre 1632.
Ítem, als matexos, 501 lliures, 12 sous, 6.

Terça de abril, maig y juny 1632.

Terça de janer, febrer y març 1633.
Ítem, als matexos, 501 lliures, 12 sous, 6.

Ítem, a mossèn Miquel Móra, defenador, per la
mitat de 62 lliures, 20 sous, 31 lliures, 5 sous.
Ítem, a Raphel Rubí, ajudant ordinari del racional y comprovador de les quinzenades de la bolla, 40 lliures.

Terça de abril, maig y juny 1633.
Ítem, als matexos, 501 lliures, 12 sous, 6.
2.700 lliures, 12 sous, 6.
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Ítem, a Luís Pozo, altre ajudant y comprovador,
27 lliures, 10 sous.
Ítem, a don Vicens Magarola, receptor de las
bollas, 60 lliures.
Ítem, a mossèn Hierònym de Gàver, regint lo
manifest, 35 lliures.
Ítem, a Joan Juliol, albaraner, 45 lliures.
Ítem, a Onofre Corominas, credenser dels draps,
35 lliures.
Ítem, a Esteve Loses, credenser de les sedes, 32
lliures, 10 sous.
Ítem, a Bernat Salitges, guarda y estimador, 38
lliures, 10 sous.

Terça de juliol, agost y setembre 1633.
Ítem, als matexos, 501 lliures, 12 sous, 6.
Estrenas:
Ítem, a mossèn Miquel Móra, defenador, per la
mitat de 28 lliures, 1 sou, 4, per les estrenas de
Sanct Miquel, de setembre 1631, 14 lliures,
sous, 8.
Ítem axí matex, per la mitat de 10 lliures, per les
estrenas de Nadal 1632. 5 lliures.
Ítem, per la mitat de 2 lliures, 8 sous, per les estrenas del torneig 1632, 1 lliures, 4 sous.
Ítem, per la mitat de 20 lliures, 2 sous, 6 per les
estrenas de sanct Jordi y justa, 10 lliures, 1 sou, 3.
Ítem, per la mitat de 7 lliures, per les estrenas de
Sanct Joan de juny 1632, 3 lliures, 10 sous.

Ítem, a Gispert Moracuch, guarda ordinària, 27
lliures, 10 sous.

Ítem, per la mitat de 28 lliures, 1 sou, 4 per les
estrenas de sanct Miquel de setembre 1632, 14
lliures, sous 8.

Ítem, a Salvador Major, altra guarda, 27 lliures,
10 sous.

Ítem, per la mitat de 10 lliures, per les estrenas
de Nadal 1633, 5 lliures.
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Ítem, per la mitat de 2 lliures, 8 sous, per les estrenas del torneig 1633, 1 lliures, 4 sous.

Ítem, al mateix, per les estrenas del torneig de
1632, 1 lliura, 12 sous.

Ítem, per la mitat de 20 lliures, 2 sous, 6, per les
estrenas de sanct Jordi y justa de 1633, 10 lliures, 1 sous, 3.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 12 lliures, 10 sous, 8.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 4 lliures.

Ítem, per la mitat de 7 lliures, per les estrenas de
sanct Joan de juny 1633, 3 lliures, 10 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de la insiculació,
abilitació (y) extracció de deputats y oÿdors y
visitadors, 20 lliures, 8 sous.

Ítem, a mossèn Raphel Rubí, burgès de Puigserdà, ajudant ordinari del racional y comprovador de les quinzenades de la bolla, per les estrenas de sanct Miquel de setembre 1632, 19
lliures, 13 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre 163, 8 lliures, 8 sous, 8.

Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal 1632,
7 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de la extracció
de abilitadors y deputat eclesiàstich en octubre
1632, 6 lliures, 14 sous.
776 lliures, 9 sous, 8.

Ítem, al matex, per les estrenas del torneig
1632, 2 lliures, 8 sous.
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Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 17 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny 1632, 4 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas de la insiculació,
abilitació y extracció de diputats, oÿdors y visitadors, 20 lliures, 8 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre 1632, 19 lliures, 13 sous.
Ítem, al matex per les estrenas de la extracció de
abilitadors y de deputat eclesiàstich en octubre
1632, 6 lliures, 14 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 7 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 2 lliures, 8 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 17 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, al matex, per les estrenas de la insiculació
de 15 de maig 1633, 10 lliures
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633,4 lliures.
Ítem, a Luís Pozo, més altre ajudant del racional y comprovador de ditas quinzenadas, per les
estrenas de sanct Miquel de setembre 1631, 8
lliures, 8 sous, 8.
Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal 1632,
7 lliures.
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Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 7 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 1 lliura, 12 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 12 lliures, 10 sous, 8.
Ítem, al matex, per les estrenas de la insiculació
de 25 de maig 1633, 10 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633, 4 lliures.
Ítem, a don Vicens Magarola, receptor de la bolla per les estrenas del torneig de 1632, 2 lliures,
8 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 20 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 7 lliures.
Ítem, al matex, per las estrenas de sanct Miquel
de setembre de 1632, 19 lliures, 13 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 10 lliures.
Ítem, al mateix, per les estrenas del torneig de
1633, 2 lliures, 8 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 20 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633, 7 lliures.
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Ítem, a mossèn Hierònym de Gàver, donzell,
regint lo libre del Manifest de la Bolla, per les
estrenas del tornig de 1632, 2 lliures, 8 sous.
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Ítem a Gispert Moracuch, guarda ordinària de la
Bolla, per les estrenas des torneig de 1632, 16
sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 9 lliures, 15 sous, 10.

Ítem, al matex, per les estrenas de sancta Jordi y
justa de 1632, 8 lliures, 3 sous, 10.

Ítem, al matex per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 3 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 3 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre de 1632, 8 lliures, 8 sous, 8.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre de 1632, 5 lliures, 12 sous, 4.

Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 4 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 4 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 2 lliures, 8 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 16 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 9 lliures, 15 sous, 10.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 8 lliures, 3 sous, 10.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny 1633, 3 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633, 3 lliures.

Ítem, a Joan Juliol, major, albaraner, per les estrenas del torneig de 1632, 1 lliura, 12 sous.

Ítem, a Salvador Major, altra guarda, per les
matexas estrenas pagades ab vuyt partides a Gispert Moracuch, 33 lliures, 12 sousb.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 8 lliures, 19 sous, 10.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 3 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre de 1632, 8 lliures, 8 sous, 8.

Ítem, a Pere Prats, altra guarda, per dites rahons,
33 lliures, 12 sous.
Ítem, a Hyacinto Esquer, altra guarda, per dites
rahons, 33 lliures, 12 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 4 lliures.

Ítem, a Pere Masmijà, guarda del portal de Mar,
per la mitat de les estrenas de sanct Miquel de
setembre de 1631, que són 5 lliures, 12 sous, 4.
2 lliures, 16 sous, 2.

Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 1 lliura, 12 sous.

Ítem, al matex, per la mitat de 4 ll. per les estrenas de Nadal de 1632, 2 lliures.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 8 lliures, 19 sous, 10.

Ítem, al matex, per la mitat de 16 s. per les estrenas del torneig de 1632, 8 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633, 3 lliures.

Ítem, al matex, per la mitat de 8 lliures, 3 sous,
10, per les estrenas de sanct Jordi y justa de
1632, 4 lliures, 1 sou, 11.

Ítem, a Onofre Corominas, major, credenser
dels draps de la Bolla, per les matexas estrenas
pagades ab vuyt partides a Joan Juliol, 39 lliures, 12 sous, 4.
Ítem, a Esteve Lozas, major, credenser de les
sedas, per ditas rahons, 39 lliures, 12 sous, 4.
Ítem, a Bernat Salitges, guarda y estimador, per
ditas rahons, 39 lliures, 12 sous, 4.
325 lliures, 9 sous, 4.
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Ítem, al canonge Pere Joan Pallarès, per la mitat
de 3 lliures, per les estrenas de sanct Joan de
juny 1632, 1 lliura, 10 sous.
Ítem, al mateix, per la mitat de 5 lliures, 12
sous, 4, per les estrenas de sanct Miquel de setembre 1632, 2 lliures, 16 sous, 2.
a. sanct Jordi interlineat, damunt de l torneig ratllat.
b. a continuació ratllat 4.

Ítem, al matex, per la mitat de 2 lliures, 8 sous, per
les estrenas del torneig de 1633, 1 lliura, 4 sous.

Summari general de totes les partides líquidas
del present càlcul en dèbit dels arrendadors:

Ítem, al matex, per la mitat de 4 lliures, per les
estrenas de Nadal de 1633, 2 lliures.

Primera pàgina. Summa 516 lliures
sous 5.
2a pàgina
2.700 lliures 12 sous 6.
3a pàgina
776 lliures 9 sous 8.
4a pàgina
325 lliures 9 sous 4.
5a pàgina
195 lliures 4 sous 6.
6a pàgina
18 lliures 16 sous 2.
4.532 lliures 12 sous 7.

Ítem, al matex, per lo mitat de 9 lliures, 15
sous, 10, per les estrenas de sanct Jordi y justa
de 1633, 4 lliures, 17 sous, 11.
Ítem, al matex, per la mitat de 3 lliures, per les
estrenas de sanct Joan de juny 1633, 1 lliures,
10 sous.

Memorial de les partides que an girades los
arrendadors de la bolla de Barcelona, les quals
an de ser en descàrrech de la sobredita quantitat:

Ítem, a Joan Antoni Malies, guarda del portal
de Sanct Antoni, per la mitat de 2 lliures, 16
sous, 4, per les estrenas de sant Miquel de setembre 1631, 1 lliura, 8 sous, 2.

Primera, a 20 de dezembre 1631, giraren per la
taula de la present siutat de Barcelona, als senyors deputats del General de Cathalunya, com
apar en lo libre Comú del trienni 1629, en fòlio
230, noranta liures y nou sous: 90 lliures, 9 sous.

Ítem, al matex, per la mitat de 4 lliures, per les
estrenas de Nadal 1632, 2 lliures.

Ítem, a 4 de febrer 1633, giraren per dita taula,
com apar en lo libre Comú, trienni 1632, en fòleo 51, mil vuyt-centes quoranta liures y deu
sous: 1.840 lliures, 10 sous.
1.930 lliures, 19 sous.

Ítem, al matex, per la mitat de 16 sous, per les
estrenas del torneig de 1632, 8 sous.
Ítem, al matex, per la mitat de 8 lliures, 3 sous,
10, per les estrenas de sanct Jordi y justa de
1632, 4 lliures, 1 sou, 11.

Summan les partides líquidas dels salaris y estrenas que lo General à pagades per los arrendadors de la bolla de Barcelona, quatre mil sinchcentes trenta-dos liures, dotze sous y set. Dich:
4.532 lliures, 12 sous, 7.

Ítem, al matex, per la mitat de 3 lliures, per les
estrenas de sanct Joan de juny 1632, 1 lliura, 10
sous.
Ítem, al matex, per la mitat de 2 lliures, 16 sous,
4, per les estrenas de sanct Miquel de setembre
1632, 1 lliura, 8 sous, 2.
Ítem, a Perea Mestre, per la mitat de 4 lliures,
per les estrenas de Nadal de 1633, 2 lliures.

Summan les partides, que los arrendadors de la
bolla de Barcelona an girades als senyors deputats, que an de ésser en descàrrech de la sobredita quantitat, mil nou-centes trenta liures y denou sous. Dich: 1.930 lliures, 19 sous.

Ítem, al matex per la mitat de 16 sous, per les
estrenas del torneig de 1633, 8 sous.

Restan devent al General, dos mil sis-centes una
liura, tretze sous y set: 2.601 lliures, 13 sous, 7.

Ítem, al matex per la mitat de 8 lliures, 3 sous,
10, per les estrenas de sanct Jordi y justa de
1633, 4 lliures, 1 sou, 11.
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Ítem, al matex, per la mitat de 3 lliures, per les
estrenas de sanct Joan de juny de 1633, 1 lliura,
10 sous.
Ítem, a Francesch Ferrer Caperó, guarda del
portal del Àngel, per les matexas estrenas pagades a dit Malies y Mestre ab deu partides, 18
lliures, 16 sous, 2.
195 lliures, 4 sous, 6.
4av

Ítem a Pere Vidal, guarda del portal Nou, per dites rahons, 18 lliures, 16 sous, 2.
a. Pere Joan Mestre interlineat, damunt de l matex ratllat.

1651

Memòria dels salaris y estrenas pagades al receptor dels fraus de la bolla y General y taules foranes de la bolla de la col·lecta de Barcelona, advertint, que lo major càrrech de dit offici és anar
a col·lectar, a son gasto, totes les taules foranes
de la bolla de la col·lecta de Barcelona, los quals
salaris y estrenas se són pagats, des de 26 de juliol 1631 fins al darrer de agost 1633 inclusive.
Primo, a Pere Pau Rol, receptor dels fraus y taules foranes de la bolla de la col·lecta de fora, per
la porrata de dos mesos y mig, ço és, des de 26
de juliol 1631 fins al darrer de setenbre de dit
any, a raó 42 lliures, 10 sous, la terça: 35 lliures,
8 sous, 4.
Ítem, al matex, per lo salari de vuyt tersas antisipades, que són dos anys, ço és, des del primer
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de dits arrendadors, en cars ó agen de pagar,
110 lliures.

de octubre 1631 fins al darrer de setembre
1633 inclusive, a raó 42 lliures, 10 sous, la
terça: 340 lliures.

Ítem, a 21 de febrer 1633, foren pagades per lo
banch de la present ciutat als matexos, per les
sobredites rahons y per les vetllas, de Tots
Sancts 1632 als Reys 1633, 110 lliures.

Estrenas:
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre del 1631, 28 lliures, 1 sou, 4.

Ítem, a 5 de abril 1632, foren pagades per dit
banch a Matheu Deu, candaler de seu, per dita
raó, 13 lliures, 2, candelas de seu per les vetllas
de 1631 a 1632, 23 lliures, 18 sous, 6.

Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1632, 10 lliures.
Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1632, 1 lliura, 12 sous.

Ítem, a 15 de noembre 1632, per dit banch, al
matex, per dita raó, 13 lliures, 2, candelas de
seu, per les vetllas de 1632 a 1633, 23 lliures,
18 sous, 6.
315 lliures, 17 sous.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1632, 19 lliures, 6 sous, 6.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1632, 7 lliures.

E aquesta és la relació que jo, lo devall scrit, fas
de orde y manament dels senyors deputats y oÿdors de comptes, scrita y firmada de mà pròpria
en Barcelona, a 2 de setembre 1633. Per Baldiri
Miquel Sovias.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Miquel
de setembre de 1632, 28 lliures, 1 sou, 4.
Ítem, al matex, per les estrenas de Nadal de
1633, 10 lliures.

[Aa los] reverendo en Christo Pa[dre], noble y
amados [nuestros] los diputados [del] General de
Cataluña.

Ítem, al matex, per les estrenas del torneig de
1633, 1 lliura, 12 sous.
Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Jordi y
justa de 1633, 19 lliures, 6 sous, 6.

El rey.

Ítem, al matex, per les estrenas de sanct Joan de
juny de 1633, 7 lliures.
507 lliures, 8 sous.
5a v

Diputados. Porque del duque de Sogorbe y Cardona, mi lugarteniente y capitán general en essa
provinçia, entenderéys la resoluçión que he tomado en lo que me escrivisteys en vuestra carta de 16
del passado, sobre la commissión que el núnçio de
su Santidad dió al obispo de Gerona, para la cobranza de la parte de los seyscientos mil scudos que
tocan al clero de Cataluña, me remito a lo que os
hará dezir, encargando, como os encargo, le déys
entera fee y crédito en ello. Dada en Madrid, a
XXI de agosto MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit dux.
Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens.
Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

Memòria de altres partides que lo General ha pagades als officials de la Bolla y portalers, des de
16 de juliol 1631 fins al darrer de agost 1633 inclusive, que apar tocarian a pagar als arrendadors
de la bolla de Barcelona:
Primo, al bastaix de la bolla de Barcelona per lo
salari de dos anys, ço és, de de 26 de juliol 1631
fins a 25 de juliol 1633 inclusive, a raó 26 lliures
per any, 32 lliures.
Ítem, al porter del defenador, per la mitat de 32
lliures, per dites rahons, com l’altra mitat toca a
pagar al General, 16 lliures.
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Ítem, a 26 de març 1632 foren pagades per la
taula de la present ciutat 130 lliures, als officials
de la Bolla y portalers per les vetlles, de Tots
Sancts 1631 als Reys de 1632, a raó 20 lliures,
per quiscú, que són tretze, de les quals se’n an
de levar 20 lliures, per la mitat de 40 lliures, pagades als quatre portalers, com l’altra mitat apar
tocan a pagar al General y, axí, resten en càrrech
1652

A
Moltb il·lustres senyors. Instant Llu ýs Balaguer,
arrendador de la bolla de la vila de Castelló de
Empúries, trienni 1626, és estada feta execució
a. carta intercalada entre els folis 120v i 121r del trienni
1632-1635. - anotació escrita al dors.
b. suplicació intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1632-1635.

per Joan Soler, porter real, contra Joan Genover
y Ramon Genover, germans, per quantitat de
108 lliures, 14 sous 3, que asserex, dit Balaguer,
deure-se-li per robaa bollada per dits Genovers,
deb la botiga de draps asserex, dit Balaguer, tenian en Castelló. E com, molt il·lustres senyors,
los dits Genovers, germans, no degan dita quantitat, ni altre algunac a la dita bolla ni al dit Balaguer, per haver dit Ramon Genover pagat dita
quantitat al verdader arrendador de dita bolla,
qui era lo quòndam Joan Ferrer, botiguer de
dita vila, lo qual administrave dita bolla, rebia
los drets y girave les terces, com a tenint agnició
de bona fee, en son favor feta per dit Llu ýs Balaguer, consta de la solució de dita quantitat, per
la qual se fa dita execució, ab la àpocha fermada
per Joseph Clapés, com a procurador de Margarida Ferrer, vídua, com a tenutària e hipothecària de la heretat y béns de dit quòndam Joan Ferrer, ab acte rebut en poder de Miquel Moner,
notari públic de Castelló de Empúries, a 13 de
mars 1628, ut ecce, majorment que dit Joan Genover no podia ser executat en manera alguna,
per ço, que lo debitor del dret de la bolla sols era
Ramon Genover, quid tenia botiga de draps,
come apar del llibre de Bolla de dita botiga, ut
ecce, en la qual no·y tenia res dit Joan Genover.
Per ço y altrament, dit Joan Genover supplica
humilment a vostra senyoria sia de son servey
manar que sia sobresegut en dita execució que·s
fa indegudament contra ell, dit Joan Genover y,
per dit effecte ésser encon- // 1av // tinent manat
scriure al dit Soler, mer executor, per a que cesse
y no passe avant en la execució començada contra dit Joan Genover, omni meliori modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Narcissus Mir.

Ramon Genover, germans, per quantitat de 108
lliures, 14 sous 3, que asserex, dit Balaguer, deure-se-li per rahó de roba bollada de la botiga de
draps, que tenia dit Ramon Genover, de Castelló
de Empúries. E com, molt il·lustres senyors, lo
dit Ramon Genover haja pagat dita quantitat a
Joseph Clapés, com a procurador de Margarida
Ferrer, víuda, com a tenutària e hypothecària de
sa heretat y béns del quòndam Joan Ferrer, botiguer de dita vila, lo qual era arrendador verdader
de dita bolla, qui administrave aquella, rebia los
drets y girave las terças, com a tenint agnició de
bona fee en son favor feta del arrendament de
dita bolla per dit Lluís Balaguer, la qual àpocha
fonc fermada en poder de Miquel Moner, notari
públic de dita vila de Castelló de Empúrias a 13
de mars 1628, ut ecce. Per ço y altrament lo procurador y actor de la tudora del pubill Genover,
fill de dit Ramon, supplica a vostra senyoria sia de
son servey manar que no sia passat avant en dita
execució y, per dit effecte, manar que escriga-la
mer executor ordenant-li que cesse y no passe
avant en dita execució. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Narcissus Mir.
Oblata V octobris MDCXXXIII in consistorio, et cetera, et domini deputati, instantibus dominis
auditoribus computorum, // 2av // commiserunt
praedicta magnificis assessoribus ordinariis dicti
Generalis, qui videant et relacionem faciant, pro
scriba majore Generalis Cathalonie, ex licencia
suarum dominacionum, Jacobus Roca, notarius.
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Oblata V octobris MDCXXXIII in consistorio, et cetera, et domini deputati, instantibus dominis auditoribus computorum, commiserunt praedicta
magnificis assessoribus ordinariis dicti Generalis,
qui videant et relacionem faciant, pro scriba majore Generalis Cathalonie ex licentia suarum dominacionum, Jacobus Roca, notarius.

2a r

B
Moltf il·lustres senyors. A instància de Lluís Balaguer, arrendador de la bolla de Castelló de Empúries, trienni 1626, és estada feta execució per
Joan Soler, porter reyal, contra Joan Genover y
a. roba interlineat, damunt de a dita ratllat.
b. de ... Castelló interlineat al marge esquerre.
c. a continuació un espai d’uns 12 mms. ratllat.
d. a continuació un espai d’uns 13 mms. ratllat.
e. com ... ecce interlineat al marge esquerre.
f. suplicació intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1632-1635.
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«Universisa et singulis fidem facio ego, Vincecius
Falco, auctoritate excellentisimi domini comitis
Emporiarum, notarius publicus villae Castilionis
et comitatus Emporiarum, substitutus in notaria
publica ejusdem villae dicta de Mallen eandemque notariam regens, pro venerabile comunitate
presbiterorum ecclesiae majoris dictae villae, quod
penes dominus Michaelem Moner, quondam, similibus auctoritate et substitucione notarium publicum dictae villae in dicta notaria substitutum,
fuit receptum quoddam apoce instrumentum in
ejus aprisia thenoris sequentis: «Josephus Clapes,
botiguerius pannorum lanae villae Castilionis
Emporiarum, procurator et eo nomine dominae
Margarittae Ferrer, vidua relicte honorabile Joannis Ferrer, quondam, botigueriis dictae villae,
tenentis et possidentis hipotechata e obligata hereditatem et omnia bona et jura, quae fuerunt, dicti quondam viri sui pro dote, sposalicio et aliis juribus suis, prout de mea potestate constat penes
dominum Joannem Llobet, notarium publicum
dictae villae, die vigesima quinta novembris, proa. àpoca intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1632-1635.

[ 1633 ]

[ 1633 ]

xime lapsi, quiquidem Joannes Ferrer, tempore vitae suae, habebat jus de la bolla villae Castilionis
et collectae ejusdem. Gratis, et cetera. Confiteor et
recognosco vobis Raymundo Janover, botiguerio
dictae villae, presenti, quod dedistis et solvistis michi, dicto nomine, ad voluntate, modo // 3av // infrascripto centum octo libras, quatuordecim solidos et tres denarios et sunt per lo ha procehit del
dret de la bolla en la tersa de janer, febrer y mars,
abril, maig, juny, juliol, agost y setembre, octubre novembre y dezembre de anno millesimo sexcentesimoa vigesimo septimo, modus vero solucionis
illarum talis fuit et est quoniam ex illis penes vos
retinuistis, de voluntate mea, dicto nomine, nonaginta septem libras videlicet septuaginta libras in
quibus Joanni Janover, fratri vestro, tenebatur
dicto quondam Joannes Ferrer et de quibus eidem
fratri vestro chirographum concessit, manu sua
propria scriptum, die decima tercia julii millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, causis in eo contentis, viginti septem libras, quas vobis cessit Michael Gibert, faber ferrarius dictae villae, penes
notarium infrascriptum die octava marcii millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, de quibus dictus Ferrer, dicto Gibert, una cum aliis debiti instrumentum firmavit, penes dictum notarium,
die decima tercia julii millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, causis in eo contenti. Et residuas, ad
complamentum dicta quantitatis, dedistis michi,
dicto nomine, ad voluntate numerando. Renunciando excepcionem firmum apocham. Actum
Castilione Emporiarum, die decima tercia marcii, millesimo sexcentesimo vigesimo octavo. Testes
venerabilis Marthirianus Çalvera, praesbiter beneficiatus ecclesiae majoris Beatae Mariae, et Joannes Draper, scriptor. In quorum fidem et testimonium praemissorum ego, idem notarius, hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.»

cionem», et cetera, constituo, et cetera, procuratorem meum certum. Ita, et cetera, vos honorabilem
Josephum Clapes, botiguerium pannorum lanae
dictae villae, generum meum, presentem, solum et
ad vim, pro me et nomine meo, dicto hypotecario
nomine petendum, exigendum, recipiendum, recuperandum, levandum et havendum omnes et
quoscumque pecuniae quantitates, debita, credita, mutua, comanda, comandata, deposita et alia
quaelibet bona, res et jura, quae mihi debentur et
debebuntur detinentur, quas seu detinebentur,
tam racione arrendamenti de la bolla de plom y
cera presentis collectae villae Castilioni Emporiarum, triennio arrendatum, quam alias, per quasvis universitates, comunitate, corpora, collegia et
singulares per- // 4av // sonas, causas quibuscumque, et de receptis apocham et apochas, albaranna,
fines, deffiniciones et quovis titulo sive causa cessiones et alios quosvis cauthelas cum clausulis faciendum et firmandum renitentes et solvere recusantes in jus trahendum et revocandum, et contra
eos et eorum bona clama et retroclama exponendum ceteras quas execuciones faciendum seu fieri
faciendum, instandum et requirendum. Item ad
omnes littes latissime cum amplissimo et assueto litium cursu potestate, quas expressa jurandi de calumpnia et protestandi quascumque cauciones, et
cetera. Et substitucionum et dictum. Et demum,
et cetera. Reclutantis pro mi et habere rattum et
non revocare, et cetera. Obligo bona, et cetera. Actum Castilione Emporiarum, die vigessima quinta novembris, millesimo sexcentesimo vigessimo
septimo. Testes Bartholomeus Garau, corderius, et
Andreas Alios, juvenis, calligarius Castilionis. In
quorum hactum fidem ego, idem notarius, hic me
subscribo et meum appono sig+num.»
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Universisb et singulis fidem facio ego, Joannes Llobet, auctoritate excellentissimi domini comitis
Emporiarum, notarius publicus villae Castilionis
et comitatus Emporiarum, substitutus in notaria
publica dicte ville [dicta] d’en Boffill, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in
ejus aprissia, thenoris sequentis: «Margarita, uxor
relicta honorabilis Joannis Ferrer, quondam, botiguerii pannorum lanae, villae Castilionis Emporiarum, tenens hypotheca et pro meis dote, sponsalicio et aliis juribus meis, quae habeo et in et super bonis et juribus dicti quondam viri meic, juxta
laudabilem constitutionem Perpiniani editam
«Hac nostra», incipientem «Gratis actis revocaa. a continuació ratllat triges.
b. apoca intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1632-1635.
c. a continuació ratllat ero mei dote, sponsalicio.
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B.
Dona Enrique de Aragón Folch de Cardona y
Córdova, duque de Sogorbe y de Cardona, gran
condestable de Aragón, marqués de Comares, del
Consejo de Estado de su magestad, su lugarteniente y capitán general en el principado de Cathaluña y condados de Rossillón y Cerdaña.
Certifico a los diputados del General de Cathaluña, que don Juan Chumacero y Carrillo, del Consejo y Cámera del rey, nuestro señor, que de su real
orden va a Roma, lleva para servicio de su persona y casa las cosas siguientes: Primo, ciento y
ochenta marcos de plata labrada, en que van cinco pieças doradas, todo designado en memorial
aparte, firmado de mi secretario infraescrito. Dos
veneras de la orden de Santiago de oro, la una en
a. carta intercalada entre els folis 132v i 133r del trienni
1632-1635.

una àgata. Una cadena de seis bueltas de oro de
resplandor. Una pluma de oro con perlas. Seys
baules de ropa blanca y vestidos, todo usado.
Ochenta pares de guantes de ámbar, que lleva orden de dar a ciertas personas. Seis caxas de pastillas para lo mismo. Más, lleva tres mil ducados en
moneda de oro y plata de su magestad y para effectos de su real servicio. De todo lo qual, por ser como
es, del servicio de su magestad se pide proprio uso,
en conformidad de la real orden que tiene, con
carta particular. En Barcelona, a XX de octubre
MDCXXXIII. El duque de Segorve y de Cardona.
Por mandato de su excelencia, Miguel Pérez.

con el cuidado que confío de vosotros, y proveáys
que assí se haga, dándolo todo por de proprio uso y
servicio, que en ello me le daréys. Dada en Madrid, a XXVI de setiembre MDCXXXIII. Yo el rey.
Vidit dux. Vidit Magarola, regens. Vidit don
Franciscus de Castelvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurencius
de Villanueva, secretarius.
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Certificación para los diputados del General de
Cathaluña, que vuestra excelencia haze insiguiendo la orden de su magestad.

2a r

Losa ciento y ochenta marcos de plata que el señor
don Joan Chumazero y Carrillo, que va a Roma
por orden de su magestad, lleva para su servicio y de
que su magestad, por su real carta de 26 de setiembre próximo passado, ruega se le de proprio uso, contiene las pieças siguientes: Primo quarenta y dos
cinchos; tres piessas de adressos de mesa sobredorados; una salvilla y vaso dorados; ocho candeleros, con
tixeras de spavillar y salvillar; dos jarros; dos vasos;
ocho cucharas y otros ocho tenedores; una confitera;
seis platones; quatro escudillas. Miguel Pérez.

3a r

Ab .

El rey.
Dipputados. Al duque de Segorve y Cardona, mi
lugarteniente y capitán general en essos Principado y condados, escrivo lo que dél entendréys, sobre
que dexéis y consintáis pasar, sacar y embarcar las
cosas, que lleva para uso de su persona, el obispo de
Osma, electo de Córdova, que va a Roma a negocios particulares de mi servicio, sin que por ellas se
lo pidan ni lleven drecho, y que se le haga toda la comodidad y buen acogimiento que fuere possible, de
manera que vaya con satisfacción. Encargo y ruegoos, que en conformidad de lo que el dicho mi lugarteniente y capitán general os dirá cerca desto, de
mi parte, acudáis a ello con el cuidado que confío
de vosotros y proveáys que así se haga, dándolo todo
por de proprio uso y servicio, que en ello le reçibiré
particular. Dada en Madrid, a XXVI de setiembre
MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit dux. Vidit Magarola,
regens. Vidit don Franciscus de Castelvi, regens.
Vidit Bayetula, regens, Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurencius de Villanueva, secretarius.

[A los venerables] y amados nuestros los [diputados de]l General de nuestro prin[cipado] de Cataluña.
El rey.

[Aa los venerables] y amados nuestros los [diputado]s del General de nuestro prin[cipado] de Cathaluñab.
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Diputados. Al duque de Segorve y Cardona, mi
lugarteniente y capitán general en essos Principado y condados, escrivo lo que dél entendréys, sobre
que dexéis y consintáys pasar, sacar y embarcar las
cosas, plata y ropa que lleva, para uso de su persona, don Juan Chumazero y Carrillo, de mi Consejo y Cámara, que va, por mi orden, a Roma, sin
que se le pidan ni lleven derechos por ello, y que se le
haga toda la comodidad y buen acogimiento que
fuere possible, de manera que vaya con satisfacçión. Encargo y ruegoos, que en conformidad de
lo que el dicho mi lugarteniente y capitán general os dirá cerca desto, de mi parte, acudáys a ello
a. memorial intercalat entre els folis 132v i 133r del trienni
1632-1635.
b carta intercalada entre els folis 132v i 133r del trienni
1632-1635.
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[Ac los] reverendo en Christo Padre, [noble] y
amados nuestros [los] diputados del General de
Cataluña.
El rey.
Diputados. Estoy informado de la gran falta que
ay de árboles de pino, álamo y chopo para la fábrica de las galeras, que se fabrican en las atarazanas
dessa ciudad, y que, si no se hazen plantíos, dentro
de poco tiempo no los habrá, sino en partes muy lexos, que costarán la mitad más que al dia de oy, y
que el remedio que esto tiene es hazer que los naturales, cada uno en sus tierras y heredades los hagan, comforme la capacidad de cada una dellas,
a. carta intercalada entre els folis 132v i 133r del trienni
1632-1635.
b. a continuació ratllat y condados.
c. carta intercalada entre els folis 137v i 138r del trienni
1632-1635.

[ 1633 ]

[ 1633 ]

de que se seguirá que habrá abundancia, assí para
la fábrica, como para sus obras y grangerías y que
no se les hará de mal, no quedando obligados a la
guarda dellos, y que se puede hazer sin ninguna
contradicción y con mucha satisfación, sin molestar a los particulares, embiando al abogado fiscal
dese consistorio, o otra persona de satisfacción, con
el superintendente y conservador de los bosques y
plantíos para comprobar esto y vean si es puesto en
razón o, si no, en conformidad de unos y otros, se
hagan los dichos plantíos, comforme la capacidad
de las partes donde se hallaren. Hame parecido
daros cuenta dello y encargaros, como hago, que
tratando la materia, lo vay(ái)s disponiendo de
manera // 1av // que, sin daño ni perjuizio de los
naturales, se consiga el intento, haziendo los dichos
plantíos en la parte y forma que se juzgare por mejor y más commoda, que en ello recibiré de vosotros
particular servicio. Dada en Madrit, a primero
de agosto MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit dux. Vidit
Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Jonannes Laurencius de Villanueva, secretarius.
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[Aa los] reverendo en Christo Padre, [noble] y
amados nuestros [los] diputados del General de
Cathaluña.
El rey.
Diputados. La fábrica de las galeras es de la importancia que se sabe y, assí, conviene que los lugares destinados para ella sean capazes, anchos y claros, para su armazón y construcçión y, porque estoy
informado que los arcos de la atarazana, donde oy
se labran, són tan angostos y obscuros, que en tiempo de nublados, por falta de luz, pierden mucha
parte de jornal y que conviene, que los hechos en el
patio de la dicha atarazana se acaben y cubran,
por estar hechas de las tres partes las dos y ellos a peligro de caher, por no tener travazón por la parte
donde se han de acabar y, asimismo, que esse Principado ha acostumbrado hazer siempre todas las
obras que han sido necessarias en las dichas atarazanas por su qüenta. Pues esta lo és tanto como se
vee, ha parecido encargaros mucho, como hago,
tratéys luego de que se ponga mano en ella y no se
alçe hasta su entera perfecçión, de manera que se
puedan armar y labrar allí galeras y, porque también estoy informado que el baluarte de las dichas
atarazanas está abierto y que se puede entrar por
allí a pie llano y que es necessario, para tenerle cerrado, hazer un paredón por la parte de afuera,
para estorvar el passo y prevenir que en ningún
tiempo se pueda por allí pegar fuego a la madera o
a. carta intercalada entre els folis 137v i 138r del trienni
1632-1635. anotació escrita al dors.

1656

galeras. Os encargo, assí mismo, que por ser esto
tan importante y necessario, procuréys que, con
toda brevedad se haga el dicho paredón y se assegure el baluarte, tomando lo necessario para esta
obra última del dinero que stá en vuestro poder
para fortificaciones, que en lo uno y en lo otro recibiré de vosotros particular servicio. Dada en Madrid, a primero de agosto MDCXXXIII. Yo el rey. Vidit dux. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes,
regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurencius Villanueva, secretarius.

V.
Molta il·lustres senyors. Per obeïr a un manament de paraula, per vostra senyoria a nosaltres
fet, manant-nos que·ns conferísem en la aderrasana, en lo loch a hont, per orde de vostra senyoria, Pere Roca, mestre de cases, fa unes parets de
pedra per cloura uns archs, a fi y efecta per fer un
magasem per tenir fustets y altres coses convindran, y axí, avuy dia present, en presènsia del senyor oïdor militar, juntament ab lo senyor micer
Orlau, nosaltres Pere Mateu y Miquel Rosell,
tots mestres de cases, avem mirades las paretsb...
à fetas dit mestre Roca, si tenian les mides y gruxos tenia obligasió en lo acte firmat ab vostra
senyoria, avem trobat que té les mides conforme
estava obligat y vist estavan dites parets, conforme està lo acte, per aver-nos llegit aquel. Avem
canades dites parets se són fetes per clòurer set
archs, en las quals avem trobades en cada una de
les set parets, deu canes, vuyt palms, co és, tres
canas de alsada y tres canas y tres palms de anple,
ab lo fonament que, juntas, són setanta canas y
set palms que, a raó tres lliures y deu sous per
cana, valen dos-sentes coranta-vuyt lliures, un
sou y tres dinés, y també diem que, dit mestre
Roca, à fetas totas las sobredites parets conforme
la obligasió tenia y aquesta és nostra relació per
lo jurament tenim prestat. Feta en Barcelona, a
23 de noembre 1633. Pere Mateu, meste de cases, Miquel R(o)ssell, mestre de casas.

Inc facto causae vertentis in consistorio admodum
illustrium deputatorum Generalis Cathaloniae
inter Clementem Gau, arrendatarium, Franciscum Rossello et Jorda et alios villae Perpiniani, fidejussores jurium generalitatum bullae plumbi, sigilli cerae et aliorum jocalium colligendorum in
a. relació intercalada entre el folis 141v i 142r del trienni
1632-1635.
b. a continuació un espai il·legible d’uns 15 mms.
c vot intercalat entre els folis 144v i 145r del trienni 16321635.

villa et collecta Perpiniani et tabula ejusdem et in
aliis tabulis cum illa venditis et arredari solites, ex
una, et fisci procuratorem Generalitatis Cathaloniae ex altera. Viso processu inter dictas partes actitato et aliis videndis visis. Attento licet, pro parte
dictorum agencium fuerit praetensum, cum suplicatione pro eorum parte oblata, die 28 maii, et cum
articulis 6 octobris 1632 oblatis, et alias fore ac esse
absolvendos a solucione praecis arrendamenti dictae bullae per eos firmati, die 13 junii 1629, penes
Antonium Thio, scribam majorem et secretarium
dicti Generali Cathaloniae, saltim a die septima
septembri 1631, quo die fuit declaratum in villa
Perpiniani vigere morbum epidemiae sive pestis et,
ex hoc, prohibitum commercium habitantibus in
dicta villa usque ad diem quo, ob recuperatam salutem, fuit eidem villae commercium restitutum,
quia prohibito commercio, in consequenciam contrectacio et utilitas exaccionis dicti juris bullae, in
maximum dicti arrendatori, damnum fuit impedita, ob casum pestis, quem appelacione mortalitatis in dicto instrumento expresse susceptae non
contineri praetenditur, maxime quia hanc prohibicionem provenire avint ex praeconiis provisis
per dictos deputatos, 13 septembris 1631, posteae
publicatis sicque horum facto sequutum fuisse
dampnum, quod per renunciacionem, quamtumvis Generalem nunquam censetur remissum et similitera facienda eisdem esse damna ex hac causa
sequuta. Quia tamen ex instrumento, dicti arrendamenti, et alia, constat Clementem Gau, arrendatarium praefatum, et ejus fidejussores penes se
inter alia suscepisse // periculum mortalitatis,
cuius apellacione venit pestis et ita oneri illorum cedere damna ex mortalitate prosequuta. Et dictum
comercium, ante praeconia dictorum deputatorum, interdictum fuit pluribus regiis praeconiis
excellentissimi dominis locumtenentis presentis
Principatus, sub gravibus poenis corporalibus et
combustionis mercium, quae omnino observari debebant consequenter, non cessavit commercium
facto deputatorum nec dampna praetensa ex praeconiis illorum fuerunt sequuta. Et in omni casu, ex
prohibicione commercii regni Franciae, per eandem partem allegata cum articulo 10 ex dictis articulis non fuit impedita exaccio jurium dictae bullae, cum ea non debeantur ob ingressum mercium,
sed ex expensione illarum. His et aliis meritis processus attentis et alia, nobili regens Regiam Cancelleriam et doctores Regiae Audienciae infrascripti
sunt voti, quod dictis agentibus in et per eos pretensis silencium imponatur et, ab eadem peticione procurator fiscalis Generalis Cathaloniae, in exequucione seu precii dicti arrendamenti, exaccione non
obstantibus per actores in contrarium deductis et
allegatis. Vidit dominus dominus Michael Sala,
regens. Hieronymus Guerau. Michael Joannes Magarola. Hieronymus Astor. Jacobus Mir.

[ 1634 ]
1ar

Molta il·lustres senyors. Lo bras militar nos ha
ordenat portàssem a vostra senyoria còpia del paper fet per sos officials, elets y advocats y, juntament, los suplicàssem, de sa part, que sien servits
exir a la defensa del que en ell se diu y, per millor
açert de com ho han de fer, sien servits, a més
dels magnífichs advocats, que tenen nomenats
per conferir-se ab los magnífichs assesors sobre la
corrent matèria, cridar als doctors Pere Fontanella y Francesch Llenes, que·s troban firmats en lo
paper a que·s fa relació, fet en lo any 1630, sobre
la premàtica manada publicar per la sacra, cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, a 11 de
juliol de dit any y que, per rahó d’ella, se servescan posar en exequució lo vot dels assesors que
eren leshores, prenent resolució per si, a soles, o
cridant las personas dels tres estaments per demanar-los de parer, sobre la forma ab que poden
y deuen fer-o, segons la concurrència del temps,
perquè fou cosa de molt sentiment y és, de present, per lo dit bras que, tenint vot de assessors y
un paper tan ben traballat, no embiassen a Madrit, a suplicar al rey, nostre senyor, extrajudicialment fos servit manar revocar la dita premàtica ni, devant de son lochtinent, per medi de son
síndich, firmassen dupte, comforme a la constitució «Poch valria», títol «De observar constitucions» y si s’és dissimulat o olvidat los // 1av //
quatre anys corrents, pot y deu fer-o remòurer lo
comensar-se esta convocació de feudataris, cosa
que·s dels mateixos mèrits o molt semblants.

2ar

Losb officials, elets y advocats, per orde de vostra
senyoria juntats, sobre la convocació que lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, novament ha fet
dels feudataris del present Principat, som de parer que, sobredita convocació, encontra ab la
constitució del senyor rey don Pedro Segon, feta
en lo any 1283, que vuy és la segona en lo títol
«De feus», per ço que, dubtant-se ya en temps de
dit senyor rey don Pedro 2, lo matex que ara, és a
saber quin servey avien de prestar a sa magestad
los feudataris que no tenien les investidures ab
pactes specials, constituí y ordenà, dit senyor rey
don Pedro 2, ab voluntat y consentiment de la
Cort General, que fos determinat e declarat a
egualtat quina cosa per feu, a hont cert servey no
és stablit deja ésser feta. De estes paraules, que
són formals de dita constitució, se llansa de vèurer evidentíssimament, que no està determinat lo
servey deuen prestar los feudataris, antes bé, que

a. similiter ... sequuta interlineat al marge esquerre.
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a. ambaixada intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni 1632-1635.
b. vot intercalat entre els folis 157v i 158r del trienni 16321635.

[ 1634 ]

à de ser declarat y determinat a igualtat, la qual
determinació o declaració, com fins vuy no sia
estada feta, ni tal conste, ni constar pot, és indubitat que los feudataris, fins que dita determinació o declaració sia feta per persona legítima, no
poden ser citats ni convocats a que presten servey
algun, ni altrament, perquè sent debitors de deute il·líquit, ans de ser citats à de preceÿr la liquidació y determinació de les obligacions que tenen.
Y quant esta contrafacció no fos tant clara y pugués patir alguna difficultat, que almenys seria
certa y indubitada contrafacció lo pretèndrer lo
balle general ser jutge competent per a declarar y
determinar la igualtat del servey disposa dita
constitució segona del senyor rey don Pedro,
quant se offeresquen los feudataris a fer y prestar
a sa magestad lo servey que tenen obligació per
sos feus, puix que, per lo propri senyor rey don
Pedro 2, en la matexa Cort de any 1283, en lo capítol 56, que és vuy la constitució 3 en dit títol
«De feus», fonch disposat lo següent: «En totes
les causes feudals, //2av // las quals, nos ab barons
e ab cavallers de Cathalunya se esdevendrà aver o
ells ab nos façam per pars de sa cort ésser justat
barons, ço és, a saber per barons e cavallers de un
escut, per cavaller de un escut, que los dits pars
puxen assessors a si elegir, no suspitosos», la qual
constitució no està en manera alguna abrrogada,
ni per altra última, ni per contrari ús, conforme
resolgueren los assessors de la Diputació y altres
molts advocats de la present ciutat, dels més doctes se con(o)ciren en esta era, en un discurs que
imprimiren lo any 1630, quant se opposà la Diputació a la pragmàtica del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, dada en Madrid a 11 de juliol
de dit any 1630, en favor de la jurisdicció del balle general y son concell, lo qual discurs avem vist
y madurament conciderat y, per les rahons conste, tant evidents y ben fundades en lo dret municipal y Comú, avem concorregut en lo matex parer. Est és lo que avem pres en lo negoci sobre
que vostra senyoria nos ha manat juntar, sobre
de ell resoldrà vostra senyoria lo més convenient
al acert que·s desija en lo cas present y a la observança de les lleys del Principat. Salvo, et cetera.

1ar

ció, se dóna notícia a vostra senyoria de uns
tractes, que en lo any 1623, per occasió del jurament del bisbe de Barcelona en llochtinent y
capità general, se feren entre lo senyor conde
duch, conde de Osona, vuy marquès de Aytona,
y la ciutat, en los quals tractes, n’i havia hu que
tenia respecte al sobresehiment dels quints, fins
a la conclusió de las primeras Corts, lo qual és
rahó se li guarde y serve com se li són guardats
los demés allí contenguts, que sols falta aquest
per a cumplir. Per ço, los concellers, dexant còpia en poder de vostra senyoria de dits papers
auctèntichs y del memorial de dret que, per dita
rahó s’és fet, en que consta de la notòria justícia
de la ciutat, a vostra senyoria supplica la ciutat
sia servit interposar-se en estas cosas, axí ab sa
magestat, ab sa excel·lència, com ab los demés
que convindrà, a effecte que la ciutat vinga alcançar lo que desija que, ab tant bon medi com
de vostra senyoria, confia o conseguirà.
2ar

H.

Molta il·lustres senyors. Ab altres se ha supplicat
a vostra senyoria fos servit de procurar, per tots
los camins possibles, fer mercè a la ciutat que fos
rellevada de las molèstias que li fan, en lo offici
de mestre racional, per la pretenció del quint de
las imposicions de la ciutat y perquè vostra senyoria puga, ab major rahó afavorir esta preten-

Aa los consejeros y Consejo de Ciento de la ciudad
de Barcelona. Viendo su magestad, Dios le guarde, con justo sentimiento de lo que estos días ha passado en essa ciudad, acerca del juramento que ha
de hazer el obispo della para virrey desse Principado, y con resolución de castigar severamente el excesso que en esto ha avido, he querido antes que llegue a este caso, principalmente, por lo que interesso
en el servicio de su magestad, como a tan favorecido y honrrado de su real mano, y también, por lo
que desseo servir a vuestra señoría, hazer esta diligencia con mucha seguridad de conseguir con ella
el intento de que, por esse camino, se atajen los incombenientes que podrían resultar de dilatarse la
execución de lo que su magestad ha mandado. Y
assí, a vuestra señoría que, sin dar lugar a más réplicas, venga luego en que se asienta al juramento
del obispo, como su magestad lo ha ordenado, pues
es justicia, y la interpretación que se da ah ý a los
privilegios no conforme dellos, siendo sierto que la
intención de su magestad no es de perjudicarlos
sino de guardarlos en todas ocasiones, y yo offresco a
vuestra señoría, haziéndose ésto, de hecharme a los
reales pies de su magestad y suplicarle venga no sólo
en lo que vuestra señoría desea y pide agora, sino
también en las demás cosas que adelante deseare, y
assí lo aseguro a vuestra señoría, quedando por solisitador dello y con mucha seguridad de que he de
dever a vuestra señoría el haverse conseguido esto
por mi medio, // 2av // con que espero me deverá
vuestra señoría el haverle servido en esto mismo y
adelante en otras cosas que se le offrecieren, a que
acudiré siempre con muy particular voluntad y en
todo me remitto al señor conde de Osona, que por

a. suplicació intercalada entre els folis 170v i 171r del trienni
1632-1635

a. còpia d’unes cartes intercalades entre els folis 170v i 171r
del trienni 1632-1635.

G.

1658

Còpia de la carta que va al senyor comte de Olivares.

hazerme merced, como tan particular amigo y señor mío, se ha encargado de hazer esta jornada, y
como natural desse Principado y persona de tanta
calidad y partes, dirá a vuestra señoría más particularmente lo que le puede estar mejor y mi desseo
de servirle. Dios guarde a vuestra señoría con mucha felicidad, de Madrid, a 30 de deziembre 1622.
El conde de Olivares.

En conformidad de la carta de vuestra excelencia,
offrecí a la ciudad, que vuestra excelencia supplicaría a su magestat lo que contiene el papel que va
con esta y, aunque de sóla la palabra se satisfasiera
la ciudad, me ha parecido dalles este papel para
más consuelo suyo. Yo buelvo de nuevo a supplicar
a vuestra excelencia lo mismo que en las otras tengo supplicado, de que vuestra excelencia se sirva de
haçer merced a la ciudad en lo que pudiere, que
considerado el esdado destas cosas, sería muy del
servicio de su magestad y yo, conservaría mi crédito con ella y porque en otras tengo escrito a vuestra
excelencia las muchas razones que ay para que esto
se haga como la ciudad pide, no las repitiré en ésta,
y más con la seguridad que tengo, y las que les he
dado, del mucho desseo que vuestra excelencia tiene de favorecer y haçer merced a la ciudad. Guarde Dios a vuestra excelencia como deseo, de Barceloma a 5 de março 1623. El conde de Ozona.

Promesa feta per lo senyor comte de Osona a la
ciutat.
Offereix y promet lo senyor comte de Osona als
senyors consellers y Consell de Cent de la present ciutat de Barcelona que, per medi del senyor comte de Olivares, en correspondència de la
carta, que dit senyor comte de Olivares ha escrit
a la ciutat que, precehint deliberació de asistir al
jurament del lloctinent general en persona del
senyor bisbe de Barcelona y havent obeït, la qual
assistència en nom y per part de la ciutat offerirà
lo senyor conseller en cap al rey, nostro senyor,
de paraula y en un memorial donat per sa mà,
que lo dit senyor comte de Olivares supplicarà a
sa magestat y procurarà conseguir ab effecte,
com ab sa carta promet y lo dit senyor comte de
Ozona, explicant la crehència de sa carta digué
en lo // 3ar // Consell de Cent, que sa magestat
tingué a bé de senyalar jornada per a fer merced
a esta ciutat de venir lo present any a prestar en
ella son real jurament, com ab sas cartas ho té offert y, encontinent, alsar lo beneplàsit del privilegi ha donat a dit senyor bisbe de Barcelona y
manarà que, entretant tardarà sa real vinguda
vage la governació vice-règia y no donarà lloch a
altra provisió de lloctinent general, que primer
no precehesca dita sa real vinguda per a prestar
en la present ciutat dit son real jurament, conforme té obligació y han acostumat los sereníssims reys predecessors, de gloriosa memòria, y
per mayor demostració del amor que lo rey, nostre senyor, té a la present ciutat, per la obediència feta, en consideració de las offertas fetas en la
carta del senyor comte de Olivares, explicada la
crehensa d’ella per lo senyor comte de Ozona en
Consell de Cent y lo que, apart té offert als senyors consellers, se servirà sa magestat de donar
orde se suspenguen las pragmàticas dels padrenyals y que lo advocat fiscal patrimonial, ni altre
ministre, no innovés, ni passe avant en les pretencions que té ni pot tenir contra de la ciutat y
sie servit cessen també las execucions fa lo mestre racional contra las universitats per rahó dels
quints, remetent, per sa real clemència, totas las
ditas cosas a la conclusió de las primeras Corts. Y
d’esta manera, presuposta que la vinguda del
rey, nostre senyor, ha de ser dins breu temps, se
rellevan molèstias // 3av // a sa magestat, de no
cansar-lo ab embaxades y a esta ciutat y Principat de inquietuts y gastos. El conde de Osona.

4ar

A los illustres consejeros de la ciudad de Barcelona.
He recevido la carta de vuestra señoría de 4 déste,
tocante a la deliberación que el Consejo de Ciento
havia tomado de asistir al juramento del señor
obispo de Barcelona, sobre que me escrive también
el señor conde de Ozona, diziéndome juntamente
el desseo con que vuestra señoría quedava de que a
esto precediesse la entrada del señor conceller en
cap en esta corte y del señor de Sant Jorge y el doctor Phelipe Vinyes y, aunque ha pareçido que esto
cayera más en su lugar haviéndose cumplido con
lo del juramento, todavía con el desseo que siempre he tenido de la quietud de essa ciudad y de la
composición de sus differencias, he procurado que
su magestad, Dios le guarde, tuviere por bién la
entrada aquí de las sobredichas personas y de darles grata audiencia y, assí se aguardan y yo quedo
contento de que, con esto, se haia asentado este negocio a gusto de vuestra señoría y con satisfación
de su magestad, y en todo lo demás que se offreciere, esté cierta vuestra señoría que le he de servir
con la buena voluntad que habrá dicho a vuestra
señoría el señor conde de Osona. Dios guarde a
vuestra señoría como desseo, de Madrid a 18 de
março 1623. El conde de Olivares. Concordat
cum suo originali recondito et custodito in scribania majori domus civitatis Barcinonae. Agramunt, secretarius.

5ar
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Diea veneris tercia mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesia. deliberació intercalada entre els folis 170v i 171r del trienni 1632-1635.
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mo tertio. Convocat y congregat lo Consell de
Cent Jurats en la sala gran de dit Consell, en la
forma acostumada, lo magnífic conceller segon,
absent lo cap, en veu sua y dels altres magnífichs
consellers presents, explicà com tenian que representar al dit Consell moltas cosas de importància sobre del negoci corrent del jurament
del senyor bisbe de Barcelona nomenat lochtinent de sa magestat y que, per millor açertar en
proposar-las, havian posada en escrits la proposició, la qual se lligirà y encontinent, fou legida
en ple consell per lo escrivà de aquell y és del tenor següent:
«Inseguint la deliberació feta per lo últim Consell, celebrat a 21 de febrer proppassat, en lo
qual ordenaren a vostes mercès se scrigués al
senyor conceller en cap no·s mogués del lloch
hont se trobara en rèbrer la nostra y que nosaltros, ab les personas que·ns apareixerà continuàssem lo tracte comensat ab lo senyor comte
de Osona y, per dit effecte, fessen elecció de dotze personas de tots estaments, les quals havem
ajuntades diverses vegades y ab gran calor han
tractat lo dit negoci, acudint algunas d’ellas ab
dit senyor comte, ab lo qual han presos alguns
apuntaments, los quals estan continuats en un
paper que assí se llegirà. Aprés de haver vist y
considerat lo que se ha tractat // ab dit senyor
comte de Osona, etcètera. Diu lo senyor comte
de Osona que, restituhit lo senyor conseller en
cap en la cort del rey, nostre senyor, ab la auctoritat acostumada y obtinguda audiència en besar
la mà a sa magestat y explicar sa embaxada, en la
qual tinga orde, com de present se li dóna per
part de la ciutat, offerir al rey, nostre senyor, la
asistència en lo jurament del senyor bisbe de
Barcelona per llochtinent general, dient que lo
haver-la dilatada no és estat per no desitjar la
ciutat servir a sa magestad, conforme en altres
negocis de gran importància ó té acostumat,
sinó, desitjant la conservació de sos privilegis y
constitucions, conforme té representat ab diversas supplicacions y memorials y, ara de nou representa, confiant sempre, vista y considerada la
justícia d’ells, se inclinarà sa magestat a esta ciutat fer mercè. La qual asistència fahedora, en virtut de la present deliberació, sia posada en execució per los senyors consellers en tenir avís, que
és estada presentada la embaxada al rey, nostre
senyor, per lo senyor conseller en cap. Y que, en
compliment de què té offert a la ciutat en haver
feta la present deliberació, offereix y promet servirà al senyor comte de Olivares tot lo que a la
present ciutat apareixerà ser benefici, per a què,
dit senyor comte, en consideració de la carta y
offertas a la ciutat, interpose son medi en alcançar del rey, nostre senyor, // lo que se li supplicarà y que, en conformitat sua, procurarà
també que scrigue lo senyor bisbe.»
1660

Les quals esciptures llegidas lo dit conseller sobre les dites cosas, féu la deliberació y conclusió
següent, ço és, que se accepta la offerta y promesa per lo senyor comte de Osona feta, en la
qual estan advertides totes les coses necessàries
acerca del bon succés del negosi corrent, la qual
conté la restitució del senyor conceller en Madrit, ab la honrra acostumada, tenint orde de la
ciutat per besar la mà a sa magestat y explicar sa
embaxada, en la qual, en virtut de la present deliberació, offeresca a sa magestat la asistència de
la ciutat en lo jurament del senyor bisbe de Barcelona en lochtinent general, etcètera. In quorum alieno calamo scriptorum extracto a suo originali recondito et custodito in scribania maiori
domus civitatis Barcinonae, fidem testimonium,
ego Iacobus Agramunt, publicus regia auctoritate notarius, civis, scriba maiori Conselii et domus
predictae, propria manu hic me subscribo et
meum solitum et assuetum artis notariae quo
utor appono sig+num.

Vota. En lo fet consultat per los molts il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, als assessors y advocat fiscal del General y altres doctors applicats infrascrits, acerca de las diligències que aparegan més
convenients per conseguir lo reparo de las
constitucions, a las quals se ha contrafet ab la
real pragmàticha despedida en Madrid a 11 de
juliol 1630 y ab la exequució de aquella, en los
casos que són contra ditas constitucions. Vist
primerament un vot per los assessors y advocat
fiscal y altres doctors aplicats donat a instància
dels senyors deputats, a 11 de abril 1631, ab lo
qual se resol que dita pracmàtica encontra ab
moltas constitucions en ell mencionades. Vist
altra vot dels assessors, advocat fiscal y altres
doctors queb és en lo dietari de la casa de la Deputació, trienni 1623, en jornada de 2 de maig
1625, ab lo qual se conclou, que los senyors
deputats y oÿdors de comptes no tenen precisa
obligació per la observansa de ditas constitucions, firmar dubte en la Real Audiència y comparèixer en ella judicialment, per fer declarar la
contrafacció ab la forma de la constitució
«Poch valdria» del títol «De observar constitucions», sinó que està en àrbitre de aquells, inseguir la dita forma o altrament, ab requestas, enbaixadas y altres procehiments extrajudicials,
segons la qualitat del negoci y cas occorrent.
Vistes sinch enbaixadas fetas al excel·lentíssim
lloctinent y capità general del present Principat
per obtenir lo reparo de ditas contrafaccions.
a. vot intercalat en els folis 176v - 177r del trienni 16321635.
b. que ... 1625, interlineat al marge esquerre.

Vist un parer dels brassos donat sobre del mateix fet consultat, donat a 27 de mars de 1634a,
ab lo qual se aconsellàs als senyors deputats y
oÿdors de comptes, que en lo cas occorrent de
las contrafaccions de ditas constitucions, fetas
ab dita pracmàtica real y per la observansa de
aquella, és convenient que·s procehesca per lo
remey de firma de dupte en la Real Audiència.
Vistas unas enbaixadas del molt il·lustre Capítol
y canonges de la Seu de Barcelona de la ciutat y
del bras militar, suplicant als senyors deputats y
oÿdors que posen en execució lo dit vot y parer
de brassos. Y vistas altres coses y lo demés que·s
devia vèurer. Attès que del vot referit consta
aver-se aconsellat als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, que la dita real pracmàtica encontra // ab moltas constitucions, en ell mencionades, y que ab las ditas enbaixadas als
lloctinents de sa magestat fetas, no és estat possible obtenir lo reparo de las ditas contrafaccions, ans bé consta que ha rebut y cada dia va
rebent lo Principat, los prejudicis que se li fan
ab la observança de la dita pracmàtica, y no és
just, que tenint altres remeys donats ab las mateixas constitucions, se deixen de intentar y en
particular, lo remey de la firma del dubte lo
qual, en lo cas occorrent, se pot practichar sens
que s·i aja sabut trobar o conciderar algun inconvenient o causa special perquè no·s dega intentar, ans bé se ha de tenir gran confiança que
per aquest medi, avent de córrer per lo Consell
Real, se conseguirà la justícia que·s creu tenir lo
Principat, del qual se ha de esperar que ministrarà aquella ab tota integritat. Per ço y altrament, dits assessors y advocat fiscal y demés
doctors aplicats, són de vot y parer que en
aquest cas particular, convéb que dits senyors
deputats y oÿdors de comptes fassen presentar
requestes a tots los officials que convinga per a
que en lo esdevenidor no observen dita real
pracmàtica, y en las cosas que és estada observada, revoquen los procehiments per dita observança fets, o altrament se passe avant, fins a
fer que sia firmat dupte, o no revocant, o firmant aquell, fent que los contrafactors sien declarats incidits en las penas de la dita constitució «Poch valdria» y altres applicables, així com
està en las ditas constitucions disposat. Don
Franciscus Roig de Mendoza. Dionisius Montserrat Osona. Anglasell, fisci Generalis advocatus.
Palmerola, assessor. Fontanella. Peralta. Vidal.

Votc. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Caa. 1634, interlineat al marge esquerre.
b. convé que, interlineat al marge esquerre.
c. vot intercalat en els folis 210v-211r del trienni 1632-1635.
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thalunya, si són contra las generals constitucions y altres drets del Principat y comptats, las
cridas que són estades publicadas en la present
ciutat de Barcelona a 5 del corrent mes de juliol, a instància del procurador fiscal de la règia
cort, de part del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat y
comptats, ab conclusió feta loa mateix dia en lo
Real Consell Criminal, contenint en effecte,
que havent considerat sa excel·lència que per lo
subcol·lector de la dècima, que sa Santedad ha
concedit sobre los fruits y rendes dels ecclesiàstichs de la província Tarraconense, per subvenció de las guerras que la cesarea magestat del
emperador suporta en las parts de Alemania
contra los enemichs de la sancta fe cathòlica, se
havie representat ab supplicació, per ell donada
en lo Real Consell, la difficultat y renitència fan
las personas, tant ecclesiàsticas com secularsb,
de la diòcesi de Vich, en tenir y servar los segrests posats en las rendas y redditus que·s fan a
les persones y llochs ecclesiàstichs de dita diòcesi per la cobransa de la primera paga de dita
dècimac, perd a què ab son auxili se conseguís la
intenció del dit subcol·lector, que per ço
desÿant summament, tingan degut effecte la
solució de dita dècima, se diue y mana a totas
las personas seculars de qualsevol estament o
condició sien, que de la hora de dita crida en
avant, se retingan en llur poder los fruits y rendes que hajen de donar y pagar a personas ecclesiàsticas de la dita diòcesi de Vich, guardant
ab tota // puntualitat los dits secrets, segons la
forma y continència de aquells, a effecte que la
primera paga de dita dècima entre en mà y poder del secrestador nomenat, sots pena de qui
contrafarà al sobredit o serà provat haver contrafet, incorrega en pena de pagar altra tant
com lo que serà provat haver donat y pagat a
dites persones ecclesiàsticas, y si serà persona
militar la que contrafarà, en pena de relegació
per temps de tres anys a una isla nomenadora
per sa magestat, y si serà plebeyo, en pena de
servir remant en las galeras de sa magestat per
lo mateix temps de tres anys y de altres penas
majors of menors, a àrbitre de sa excel·lència y
Real Consell. Yg axí mateix las cridas fetas ab
semblant conclusió a 6 del mateix mes de juliol
y lo mateix dia publicades, contenint que sots
las mateixas penas dins quinse dias agen de descubrir y manifestar tots los dits fruits y renda al
secrestador nomenat per dit jutge subdelegat,
com més llargament en ditas cridas se conté.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

lo mateix dia, interlineat.
a continuació ratllat, en.
a continuació ratllat, y que.
per ... subcollector, interlineat al marge esquerre.
diu y, interlineat.
a continuació ratllat, y.
Y axí ... subdelegat, interlineat al marge esquerre.
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Per quant en la constitució 1 sots títol «De invocació de bras secular» se ha donat forma de la
manera que·s deu impartir lo auxili per la Real
Audiència, o altra president o jutge, als ecclesiàstichs que invocaran lo bras o auxili secular
disposats que sie intimat a la part, y siena vistos
los actes ab termini de dir, al·legar e informar lo
que dir volrran les parts, dins quinse dies que
corregan ipso facto del dia que serà intimat a la
partb, e que dins vint y sinch dies aprésc, se haje
de fer la deguda provisió per lo jutge a qui toque, sens poder-se prorogar lo termini, y que la
declaració fahedora sie executada encara que
se’n appel·le o se suplique o demane restitució
in integrum, prestada causió, com més llargament apar en la dita constitució, de la qual resulta que la potestat secular no pot, quant se
invoca // lo bras o auxili secular, obligar als seculars a obtemperar las provisions del jutge ecclesiàstich, sens citar y oyr la part, dins lo termini de la dita constitució y sens vèurer los actes
ab què lo jutge ecclesiàstich ha fundat la condemnació y demés proceïments, yd com los que
ha fet lo dit subcol·lector apostòlich sien estatse
per a què la potestat secular execute y deduesca
al effecte, allòf que nig ha pogut conseguir ab
dits proceïments contrah personas seculars. Y
axí se haje volgut del auxili y bras secular, se segueix que los dits proceïments són contra la
dita constitució, pux ab ells no sols se dóna y·s
concedeix lo auxili y execusió de provisions de
jutge ecclesiàstich, contra las ditas personas seculars, sens preceir citació de aquelles, ni ser
oÿdes, nii vists los actes com està en dita constitució disposat, però encara se muda la naturalesa del judici, perquè de la pretenció per la qual
lo jutge ecclesiàstich ha impetrat lo auxili de la
Real Audiència, se ha fet procés y causa criminal, proceint ab imposició de penas corporals y
graves, haven-se de proceir civilment segons
forma de la dita constitució y per quant, en via
de dret, tant comú, com municipal, las penas
imposadoras se han de commensurar ab la qualitat del crim, y no havent·i delicte no·s pot imposar pena, y quant le·y haje ha de ser la pena
segons la qualitat de aquell. Y en lo present cas,
la causa per la qual se imposa la dita pena, o no
serie crim, o al manco per ell no·s porie imposar pena tant grave, principalment imposant-se
ab les dites crides pena a las personas militars,
en favor de las quals està dispo- // sat en lo caa.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

sien, interlineat.
a continuació ratllat, vist los actes.
aprés, interlineat.
a continuació ratllat, per.
a continuació ratllat, ab effecte.
allò, interlineat.
a continuació ratllat, pot.
contra ... seculars, interlineat al marge esquerre.
ni, interlineat al damunt de y ratllat.

pítol 6 del real privilegi, concedit al estament
militar per lo sereníssim rey don Fernando Segon a 9 de octubre 1481, ab lo qual, per los
serveys fets per dit estament militar a la magestat real li està atorgat, per especial gràcia, que si
algú dels dits militars fos delat o condemnat per
algun delicte, no puga ser proceït contra aquell
per aprehenció de béns e execució de aquells,
volent que tant solament haje ésser punit per
tal delicte en la pròpia persona, segons la qualitat del dit delicte, com en dit privilegi està més
llàrgament contengut, lo qual està posat en lo
llibre 9 de las Pragmàticas y altres drets de Cathalunya sots títol «Dels béns dels condempnats». Per tant y altrament, los assessors ordinaris, advocat fiscal del General y doctors
aplicats infrascrits són de vot y parer, que ab las
ditas cridas se ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya y en particular, a la
dita constitució 1, sots títol «De invocació de
bras secular» y al dit capítol 6, del dit privilegi del estament militar, y que axí dits senyors
deputats y oÿdors tenen obligació de opposarse a la dita contrafacció fent les diligències oportunes y acostumades per a obtenir lo reparo
de aquella, et ita censemus salvo et cetera. Doctor Francesch Uluja, assessor. Fontanella, consulens. Vinyals, consulens. Orlau, consulens. Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmarola, assessor. Boix, consulens. Molera, consulens. Osona,
consulens.

Araa ojats tothom generalment, que·us notifican y fan saber, de part del excel·lentíssim senyor don Enrich de Aragó Folch de Cardona y
Còrdova, duch de Sogorb y de Cardonab, gran
condestable de Aragó, marquès de Comares,
del consell de estat de la sacra, catòlica y real magestat y a son loctinent y capità general en los
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, que per quant ab crides manades publicar per sa excel·lència, per los justs respectes,
y causes y motius en dites crides contenguts,
publicades en la present ciutat als cinch del corrent mes de juliol, se ha manat a totes les persones seculars de qualsevol grau o condició fossen, que en son poder per via de arrendament o
altrament, tindria fruyts y rendes que se haguessen de donar y pagar a persones ecclesiàstiques
en la diòcesi de Vich, se retinguessen en lur poder dits fruyts y rendes a effecte que la primera
paga de la dècima concedida per sa Sanctedat,
sobre les persones ecclesiàsticas en la província
Tarraconense, entràs en mà y poder del secresa. crida intercalada en els folis 210v-211r del trienni 16321635.
b. a continuació ratllat, duch de Sogorb y de Cardona.
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tador nomenat y deputat per lo jutge subdelegat del núncio de España, sots les penes pecuniàries y corporals en dites crides expressades. Y
per quant per lo provehit y manat en dites crides no apar estigue ab tota seguretat provehit y
manat en dites crides expressades, no apar estigue ab tota seguretat provehit per la total execució de la cobrança // de dita dècima, y perquè
ab seguretat se saprà les perssones seculars que
en son poder tenen dites rendes y fruyts. Per
tant sa excel·lència, inseguint la conclusió en lo
sacre Real Consell sobre assò feta, a sis del dit
mes de juliol MDCXXXIIII, sens novació y derogació del contengut en dites crides, ans ena aquelles ajustant y acumulant, diu y mana a dites
persones seculars, que en son poder tindran dits
fruyts y rendes, que dins quinze dies immediatament següents, des de la publicació de la present pública crida en avant, hagen descubrir y
manifestar tots los dits fruyts y rendes de qualsevol sort, qualitat y spècie, sien al secrestador
nomenat per dit jutge subdelegat, sots les penes
contengudes en dites y sobrechalendades crides
reals, les quals sa excel·lència vol haver assí per
expressades. E perquè les dites coses sien a tothom notòries, mana a sa excel·lència ésser feta
y publicada la present pública crida per los lochs
acostumats de la present ciutat y de altres ciutats, viles y lochs de dits Principat y comtats,
hont menester sia. El duque de Sogorbe y de Cardona. Vidit don Michael Sala, regens. Vidit Calders et Farran, regens thesaurariam. Vidit Ferrus, fisci advocatus. Montserratus Puigvert.
Quod quidem praeconium fuit publicatum per
loca solita praesentis civitatis Barcinonae, sono
duarum scribarum // prius et posterius emisso, die
sexta julii anno a Nativitate Domini MDCXXXIIII per Joannem Gasparem Pau, regium tubicinam publicum, sie referentem.
Copia huiusmodi in his duobus papyri folis presentis comprehensio licet aliena manu exarata,
extracta fuit a regio registro intitulato, firmarum et obligationum locumteniente XVIII folio
CLXXVV apud Regiam Cancilleriam recondito
et custodito et cum eodem, ad verbum comprobata per me Gasparem Dosrius sacra, catholica et
regia magestatis regestri scribam eiusque auctoritate, per totam terram et disionem suam, publicum notarium Barcinonae populatum, et ut eidem copia veludi dicto suo originali in judicio et
extra ab omnibus plena adhibeatur fides, ego dictus scriba et notarius memoratus hic meum solitum artis notariae apposo, Sig+num.

Araa ojats tothom generalment, que·us notifican
y fan saber de part del excel·lentíssim senyor don
Enrich de Aragó Folch de Cardona y Còrdova,
duch de Sogorb y de Cardona, gran condestable
de Aragó, marquès de Comares, del consell de
estat de la sacra, catòlica y real magestat y son
lloctinent y capità general en los principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
que considerant sa excel·lència lo que importa al
servey de Déu nostre senyor, que la gràcia de la
dècima concedida per sa Sanctedat, per intercessió del rey nostre senyor, sobre los fruyts y rendes
dels ecclesiàstichs de la província Tarraconense,
per adjutori y subvenció de las guerras que la cesarea magestat del emperador suporta en les
parts de Alemanya contra los enemichs de la
sancta fe cathòlica, tingue son degut effecte. Y
havent advertit sa excel·lència, que per effectuació de la primer paga de dècima en la diòcesi de
Vich, per la cobrança de aquella per lo jutge subdelegat del núncio de Espanya, se han fetas moltes y diverses diligències, per la renitència y poca
obediència dels ecclesiàstichs de dita diòcesi als
mandatos apostòlichs, y que·s estat necessari
provehir, com ha proveït, dos secrests, lo hu general en tota la diòcesi y l’altre particular per lo
Capítol y clero de Vich, en les rendes y fruyts de
aquellsb y en les rendes y fruyts que los laychs y
persones seculars corresponen a dits ecclesiàstichs, a effecte que de dits fruyts y rendes paguen
la dècima al secrestador, deputat per dit jutge
subdelegat apostòlich. // Y havent considerat,
que per lo subcol·lector de dita dècima se ha presentat supplicació, sobre les difficultats que·y ha
en la exacció de aquella, y que·s estat necessari
valer-se de ministres de sa magestat per assistir
als officials y jutges deputats per dit exacció, y
que de la informació rebuda en la règia cort contra la renitència que fins vuy hi ha haguda perquè
los seculars de dits secrests no dexen de pagar als
ecclesiàstichs, sens retenció de la dècima. Per
tant sa excel·lència, desijant summament que
dita gràcia de sa Sanctedat tinga son degut compliment y que los mandatos y órdens de sa magestat sien cumplits y executats, y seguint la provisió sobre açò feta, per lo magnífich y amat
Consell de sa magestat, misser Miquel Joan Magarola, en quiscun die y de la tercera sala de la
Real Audiència, doctor durant la absència del
magnífich misser Bernat de Pons y Turell, jutge
de la règia cort, feta primer conclusió en lo sacre
Real Consell, a quatre del mes de juliol MDCXXXIIII, ab tenor y veu de la present pública crida,
diu y mana a totes les persones seculars de qualsevol grau, estament o condició sien, que en son
poder, per via de arrendament o altrament, tina. crida intercalada en els folis 210v-211r del trienni 16321635.
b. a continuació repetit, y en les rendes y fruyts de aquells.

a. en, interlineat.

1663

[ 1634 ]

[ 1634 ]

dran fruyts y vendes, que se hajan de donar y pagar a persones ecclesiàstiques de dita diòcesi de
Vich, que de la hora y punt de la publicació de la
present pública crida en avant, se retingue en lur
poder dits fruyts y rendes, guardant ab tota
punctualitat dits secrests, segons la forma y continència de aquell, a effecte que la primera paga
de dita dècima entre en mà y poder // de dit secrestador nomenat y deputat, sots pena que, qui
contrafarà al sobredit o serà provat haver contrafeta, incorrega de pagar altre tant com lo que serà
provat haver donat y pagat a dites persones ecclesiàstichs, y si serà persona militar la que contrafarà, en pena de relegació per temps de tres anys a
una isla nomenadora per sa magestat, que si serà
plebeyo, en pena de servir remant en les galeres
de sa magestat per lo mateix temps de tres anys y
de altres penes majors o menós a àrbitre de sa excel·lència y Real Consellb. E perquè les dites coses sien a tothom manifestes, manà sa excel·lència ésser feta y publicada la present pública crida
per los lochs acostumats de la present ciutat y altres ciutats, viles y lochs de dits Principat y comtats, hont menester sia. Don Michael Sala, regens.
Ita approbo, ego scriba et notarius infrascriptus
manu propria. Vidit De Calders y Farran, regens
thesaurariam. Vidit Ferrus, fisci advocatus. Vidit
Magarola. Montserratus Puigvert.
Quod quidem praeconium fuit publicatum per
loca solita presentis civitatis Barcinonae, sono
duarum tubarum prius et posterius emisso, die
quinta mensis julii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo trigesimo quarto per Joannem Gasparem Pau, regium tubicinam publicum, sie referentem.
Copia huiusmodi in his duobus papiri foleis, licet
aliena manu scripta, extracta fuit a regio registro intitulato firmarum et obligationum locumtenentia XVIII folio CLXXIX, in Regia // Cancilleria recondito et custodito et cum eodem, de
verbo ad verbum comprobata per me Raphaelem
Vila, sacra, catholica et regia majestatis scribam
regestri eiusque auctoritate per totam terram et
ditionem suam, publicum notarium Barcinonae
populatum, et ut eidem copia veluti dicto suo originali in judicio et extra ab omnibus plena adhibeatur fides, ego dictus scriba et notarius memoratus, hic me subscripsi et meum solitum artis
notaria apposui. Sig+num.

Revocacióc feta per lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona, lloctinent y capità general de
a. contrafet ... haver, interlineat al marge inferior.
b. consell, interlineat.
c. revocació intercalada en els folis 213v-214r del trienni
1632-1635.

1664

sa magestat en estos sos Principat y comtats per
los excessos fan los soldats.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto,
die vero vigesima tertia mensis julii anni eiusdem intitutalata, presente et in his vocato me,
Michaele Perez, sacra, catholica, et regiae magestatis mandati scriba eiusque regia auctoritate
notario publico Barchinonae populato, presentibus etiam venerabile Paulo Marques, presbitero
in ecclesia parrochiali Sancti Iacobi Barcinonae
benefficiato, et Joanne Mansilla de familia infrascripti excellentissimi domini locumtenienti
generalis pro testibus, ad ista vocatis specialiter et
assumptis, excellentissimus dominus don Henricus Folch de Aragon, de Cardona et Cordova,
dux Sugurbii et Cardonae, et cetera, de concilio
status domini nostri regis eiusque locumtenientis
et capitaneus generali in principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae,
existens et personaliter constitutus in quadam
aula seu palatii quod fovet in platea Sancti
Francisci dictae civitatis Barcinonae, tradidit et
liberavit mihi dicto Michaeli Perez quandam papiri scripturam castellano sermone conceptam,
thenoris sequentis: «Haviendo entendido que el
marquez de Santo Luchito, maestre de campo,
don Leonardo Moles, sargento mayor, don Cézar
Garraffa, capitán de infanteria y Leonardo
Franch y otros officiales y soldados de los tercios del
príncipe de Conca, marquez de Campoletano y
marquez de Santo Luchito, estando allojados en
esta provincia, han hecho algunos dezórdenes y excessos, mandé recivir información. Y resultando
haver contravenido a constituciones de Cathalunya, haziéndome instancia los diputados deste
Principado, he acordado revocar, según que por
la presente revoco y doy por nullos los dichos excessos, y mandaré proceder contra los culpados en
ellos y, en no haver complido mis órdenes, castigándoles según merecieren sus culpas.
Qua siquidem papiri scrip- // tura mihi, dicto regio scribae et notario, ut praehabetur tradita et
liberata su excellentia in dictorum testium presencia, verbo dixit et declaravit quod ipse revocabat prout cum presenti revocat, excessus supradictos prout et quemadmodum in praeinserta
scriptura continetur. Et nichil ominus mandavit
de praedicta revocatione presens fieri et confici
instrumentum dictisque dominis deputatis, ac
aliis cuya intersit dari et tradi, publicum et autenticum. Quod fuit actum Barchinonae die,
mense, anno et loco praedictis, presente me, dicto
scriba mandati et notario publico, ac testibus
ante dictis, ad praemissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur.
Sig+num Michaelis Perez, sacra, catholica et re-

giae magestatis mandati scribae eiusque regia
auctoritate notarii publici Barcinonae populati,
qui praemissis una cum testibus praenominatis
presens interfuit, eaque scribi fecit et clausit.

Aa los diputados del General de Cathaluña.
La preçissa necessidad que el castillo mayor de
esta villa tiene de reparo, á obligado a embiar allí
tres ministros de los más aventajados, que por vista de ojos, viessen y tocassen con las manos lo que
era, y me an hecho relaçión que de ninguna manera se puede dormir en negocio que tanto importa, porque puede ser entrado por las ruinas que el
tiempo a hecho forçossa, es la ocasión de representar esto a vuestra señoría, que como tan atento al
servicio de su magestad y conservación de esta provincia, acudirá a librar alguna buena cantidad
de lo que se resta deviendo de la situación del año
1585, a quién tanto interesa como vuestra señoría, en los buenos suçessos de las armas del rey
nuestro senyor, no ay que encareçer, más quan de
su servicio á de ser que faciliten esta librança en
la ocurrencia presente, pués demás de ser esta la
raçón principal, haçe también biva instancia la
guarda y custodia de las propias vidas y haçiendas del Principado. Yo espero que la demonstración y efecto será tal como la fidelidad del ánimo
de vuestra señoría, y que podré representarlo assí
a su magestad. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Perpiñán, 30 de agosto 1634. El duque de Sogorve y Cardona.

Ihesusb Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats infrascrits, acerca de la embaxada que a 29 de agost proppassat los fou feta de
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
ciutat de Barcelona, contenint que a 16 de juny
proppassat foren capturats, de mandato del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
del present Principat, las personas de Rafel Matalí, mercader y obrer, y Jaume Pi, mercader y
superintendent del pastrim de dita ciutat, sens
haver-se pogut alcansar de sa excel·lència, ni
del molt il·lustre portantveus de general governador, que se’ls publicassen les enquestes o traguessen dels càrcers, com està disposat en la
constitució quinta del títol «De acusacions y
denunciacions», encara que per a dit effecte
se’ls hajen fet moltes embaxades y presentat
a. carta intercalada en els folis 228v-229r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. vot intercalat en els folis 229v-230r del trienni 1632-1635.
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moltes suplicacions, y que per ço se suplicave a
sa senyoria fos servit opposar-se a dita contrafacció y procurar la observança de dita constitució quinta, per tots los camins necessaris, axí
com ordenar las constitucions, usos y costums
de la casa de la Deputació. Vista la dita embaxada y vista també la dita constitució quinta,
sots lo dit títol «De acusacions y denunciacions» y altres applicables. Vista també la certificació que fa lo carceller dels càrcers reals de la
present ciutat, ab la qual fa fe que los dits Raphel Matalí y Jaume Pi foren capturats lo dit
die de 16 del mes de juny proppassat, de mandato de sa excel·lència, y que han estat y estaven encara detinguts als 29 del mes de agost
proppassat, que és lo die de la dita certificatòria. Y vistesa moltes scriptures, tant de la present casa com altres. Y vist tot lo demés que se
havia de vèurer. Attès que ab la dita constitució
quinta està expressament disposat que si algun
delat serà pres per crim que no meresca pena
corporal, sie donat a manlleuta idònea, e si merexerà pena corporal, que dins vint-y-sinch dies
aprés que serà en la presó, se haje de fortificar e
instruhir la enquesta. E passats los dits vint-yçinch dies se haja de publicar al dit pres, dins
çinch dies, dita enquesta, com més llargament
en dita constitució està contengut, a la qual se
ha relació. Attès que de la dita certificatòria // y
altrament consta, que los dits Matalí y Pi, ha
molt més de trenta dies que estan detinguts en
dita presó, de mandato de sa excel·lència, sens
haver-los relaxats, ni donats a manlleuta, ni haver-se’ls publicada la enquesta, contra lo disposat en la dita constitució, y no consta que contra de aquells se haje fet procés de regalia o
evocata causa, fora los quals casos és indubitat
que sa magestat, salva sa real clemència, son
lloctinent, capità general y altres officials, han
de observar lo disposat en dita constitució
quinta. Per tant y altrament, dits assessors advocat fiscal y doctors applicats són de vot y
parer que ab la dita detenció dels dits Raphel
Matalí y Jaume Pi per tot lo dit temps que excedeix los dits trenta dies sens haver-los relexat
o donat a manlleuta, o publicada la enquesta,
se ha contrafet a la dita constitució quinta.Y axí
aconsellan als dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors que·s deuen opposar a la dita contrafacció y procurar lo reparo de aquella, per los
remeys acostumats fer en la present casa. Don
Franciscus Uluja, assessor. Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola, assessor. Marti, consulens. Boix, consulens. Molera, consulens. Vidal,
consulens. De Paz, consulens. Tristany, consulens.

a. a continuació un mot ratllat il·legible.

[ 1634 ]

[ 1634 ]

Molta il·lustres senyors. Lo reverent Miquel
Joan Boldó, canonge de la Seu de Barcelona,
procurador de Luýs Amell, mercader ciutadà de
Barcelona, obtenint lo offici de credenser del
General dels salaris menors dels magnífichs
doctors del Real Consell del present principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, ab acte rebut en la scrivania major del General a 12 del mes de agost pròxim passat, renuncià lo dit offici que lo dit son principal tenia
de credenser dels dits salaris, ab los drets y prerogatives a dit offici pertanyents, en favor de ell
mateix dit Miquel Joan Boldó, en nom seu propri y en persona sua pròpria. Y si bé la provisió
del dit offici fins lo die present no sie per vostres
senyories feta, ab tot, per quant dit canonge
Boldó per justas causas no entenga exercirb lo
dit offici, y de la dita renunciació en son favor
com dalt està dit feta, tinga dret, per aquella renuncia en mà y poder de vostres senyories a la
dita renunciació y al dret que li specta de aquella, en favor de mossèn Antoni Fornell, prevere
benefficiat en la Seu de Barcelona, transferintc y
cedint dit dret al dit mossèn Antoni Fornell,
prevere, y no altrament, supplicant a vostres
senyories sien servits admètrer ditad renunciació, translació y còppia, y provehir lo dit offici
en favor del dit Antoni Fornell ab los salaris y
emoluments al dit offici pertanyents, conforme
disposició de capítols y actes de Cort, y que sie
llevat acte de la present. Quae licet et cetera. Altissimus et cetera. Lo canonge Miquel Joan Boldó en causa pròpria.

Molte il·lustres senyors. Estos dies passats lo discret misser Bernat Ginebreda, donà una requesta al sýndic de la Diputació, y dit sýndic a vostras senyorias una supplicació, contenint, en
efecte, que lo noble don Francisco Ayguaviva no
podia exercir lo offici de veguer de Barcelona,
obstant les generals constitucions del present
Principat, tant per no haver purgat taula, haventf
exercit lo offici de veguer de Vilafranca més de
un any, com també per estar axí matex prohibida la creació de oficials nous, y haver-hi vuy altre
veguer en Barcelona, les quals coses deduhí per
a que vostres senyorias se oposassen a la dita
contrafacció, però considerant dit misser Ginebreda, que les dites coses tenen algun dupte ena. suplicació intercalada en els folis 232v-233r del trienni
1632-1635.
b. exercir ... offici, interlineat al damunt de ga acceptar la
provisió fahedora de aquell ratllat.
c. transferint ... prevere, interlineat al marge esquerre.
d. dita ... còppia, interlineat al damunt de aquella ratllat.
e. suplicació intercalada en els folis 233v-234r del trienni
1632-1635.
f. a continuació ratllat, exi.
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tre si se aparta de la dita requesta suplicant, si sia
per vostras senyorias admesa la cessióa de dita requesta y de qualsevol dret y pretensió, que en
virtut d’ella pogués tenir, per no voler insistir en
ella, supplicant donen vostres senyorias licència
al escrivà mayor, en virtut del capítol 59 de les
Corts del any 1599, llevàs acte de la presentació
de la present suplicació, lo ofici etcètera. Altissimus et cetera. Ginebreda.

Ab los reverendo en Christo padre y venerables y
amados nuestros, los diputados del General del
nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, muy comforme a lo que siempre he esperado de tan fieles y leales vassallos como vosotros,
y de vuestra obligación es lo que respondistes al
duque de Sogorbe y Cardona, mi lugarteniente y
capitán general en essos Principado y condados, a
la propuesta que os hizo sobre los avisos que havían
tenido de designios de los confinantes, para cuydar de la defensa dessa provincia. Las gracias que
se os deven desto, resultan desta vuestra misma offerta, assí como mi confiança en vuestra fidelidad y amor que la perfecionaréys, mostrando con
la obra, lo que esta occasión pide, en que recibiré
de vosotros muy particular servicio. Dada en Madrid a VII de setiembre MDCXXXIIIIo.Yo, el rey.
Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Ac los diputados del General de Cathalunya.
Su magestad, Dios le guarde, ha sido servido dexar en mi mano la materia de los quintos dessa
ciudad, para tratarla por los términos de justicia
o de concierto, según a mi me pareciere. Y viniendo bien a los ruegos de vuestras señorías, he querido dezirle antes de ordenar que se prosiga en ella
por justicia, que siempre que por parte de la ciudad se nombraren y imbiaren aquí personas y
propusieren para ello medios, se les oyrá y conferiran con los ministros que yo nombraré, desseando
que la ciudad se ajuste a lo que también le está. Y
assí lo aviso a vuestras señorias con este proprio,
para que no se pierda tiempo y con brevedad, se
a. a continuació ratllat, que.
b. carta intercalada en els folis 235v-236r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
c. carta intercalada en els folis 236v-237r del trienni 16321635.

pueda tomar la resolución que más sea del servicio de su magestad y beneficio de la misma ciudad. Guarde Dios a vuestras señorías muchos
años. De Perpiñán, 18 de setiembre 1634. El duque de Sogorve y Cardona.
Diputados y oydores de la Generalidad de Cathalunya.

Vota de assessors y altres doctors aplicats. En lo
fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors del General de Cathalunya, si las lletras despedidas a instància del síndich o procurador dels jurats, consell y universitat de Monsó,
de part de Miquel Thomàs Descanilla, doctor en
drets, lloctinent del justícia de Aragó, contra del
reverendíssim don Pere de Magarola, bisbe de
Leida, y altros a qui seran presentades sots dada
en Çaragossa a 22 de agost proppassat, y la preservació de ditas lletras a instància del mateix
sýndich de Monsób, en la parròchia de Alella, del
bisbat de Barcelona, són contra las generals
constitucions del present Principat y comptats
de Rosselló y Cerdanya. Vistas las ditas lletras, ab
les quals dits reverendíssim bisbe és inhibit de
part del rey, nostre senyor, de consell del lloctinent del justícia, que no contravinga a una gràcia
y bulles apostòliques, en ditas lletras mencionades, en prejudici del dret que pertany als qui han
fermat de dret en la cort del dit justícia, que revoquen tot lo fet en contrari, o que dit reverendíssim bisbe, dins trenta dies y los demés dins deu,
comparegan en dita cort y que en lo entretant,
penjant indecís lo dit judici, no innoven cosa alguna en prejudici d’ella. Y vista la dita presentació en lo modo sobredit, feta a 4 del mes de setembre corrent, y vistas totas las demés coses que
se havien de vèurer. Attès que per generals constitucions del present Principat està disposat que
los provincials no pugan ser convinguts sinó en
dit Principat y comtats, y cada hu en sa vagueria,
prohibint per dit effecte, que las causas no pugan
ser extretas del dit Principat y veguerias, com resulta de moltas constitucions col·locades en lo títol «De jurisdicció de tots jutges». Y axí mateix
està ab ditas constitucions disposat, que algú que
no siec natural y domiciliat en lo present Principat // y comtats, no puga exercir en ells jurisdicció alguna, ni los provincials convinguts devant
jutge o magistrat que no tinga ditas calitatsd,
com consta de moltas constitucions en lo títol
«Que tots los officials en lo present Principat sien
cathalans», y altres sots títol «Que novells offia.
b.
c.
d.

vot intercalat en els folis 240v-241r del trienni 1632-1635.
a continuació ratllat, feta.
a continuació un mot ratllat il·legible.
cabitats al manuscrit.
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cials», com en ditas y altras constitucions a les
quals se ha relació està més llàrgament contengut. Attès també y considerat que dit reverendíssim bisbe és altre dels provincials, natural y
domiciliat en lo present Principat, y que las sobreditas lletras són estades contra dit reverendíssim bisbe nominatim despedidas, de part del
lloctinent del justícia de Aragó, ningú dels qualsa
té jurisdicció en lo present Principat y comtats,
ni és cathalà y domiciliat en ell, sinó del tot estranger, tant per rahó dels officis com de la naturalesa y domicili. Y attès que la presentació de las
ditas lletras és estada feta sens ministeri de official
o persona del present Principat o comptats per
Martí Carbonell, notari real de la vila de Monçó,
lo qual és estat per dit effecte de notificar y intimar ditas lletras. Per tant y altrament los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascritsb són de vot y parer, que ab la despedició y
presentació de las sobreditas lletras, se ha contrafet a las sobreditas constitucions y per consegüent, que dits senyors deputats y oÿdors tenen
obligació de opposar-se a la dita contrafacció y
procurar per tots los remeys y diligèncias que
convingan, obtenir lo reparo de la dita contrafacció segons lo ús y styl acostumats en semblants
casos. Vidit don Franciscus de Uluja, assessor.
Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmerola,
assessor. Marti, consulens. Molera, consulens. De
Paz, consulens. Boix, consulens. Vidal, consulens.
Tristany, consulens.

Diputadosc del General de Cathalunya.
La carta de vuestras señorias de 22 deste, he recivido oy 29 del, en respuesta de la mía de 18, en
que escriví a vuestra señoría hiciese saver a la ciudad, la resolución que su magestad ha sido servido
de tomar en el negocio de los quintos, teniendo por
bien de remitírmele para que yo le tratase como
me pareciese más conveniente y que por el desseo
que tengo, del bien de la ciudad, yo me inclinava
a tratar la materia por vía de concierto, para el
qual la ciudad embiase aquí personas. Vuestra señoría me dice en la suya, que la ciudad repara en
que sería de gran inconveniente tratar el negocio
en esta villa de Perpiñán, a dónde me hallo, así
por la descomodidad del medio de vuestra señoría, como de las personas que han de ser nombradas por parte de la ciudad, las quales han de tratar esta materia como tan grave, con el Consejo
de Ciento que la ha reservado para si, por lo qual
vuestra señoría me pedía en nombre de la ciudad
a. a continuació ratllat, a tingut.
b. infrascrits, interlineat.
c. carta intercalada en els folis 243v-244r del trienni 16321635.
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y suyo, que yo dilatase esta materia hasta bolver a
Barcelona. Y porque yo tuve entendido siempre
que así vuestra señoría, como la ciudad, reconocerían que estando yo por órdenes de su magestad en
estas fronteras, a intentos de su real servicio, de la
consideración y peso que su magestad save y se
dexa entender de haverme mandando venir a
ella, són mucho mayores los inconvenientes de bolver yo a esa ciudad a sólo tratar este negocio, y los
que se podrían seguir de diferir el tratarle, haviendo tantas órdenes de su magestad para concluyrlo, que los que vuestra señoría y la ciudad representan, pués són tan fáciles de prevenir y se ha
hecho tantas vezes quantas se han tenido Cortes
fuera de Barcelona o los virreyes, mis antecessores,
han estado fuera della, creí también que la ciudad no se resolviera a esta respuesta, ni vuestra señoría dexará de advertirla // de que no era la que
convenía quando se la dio a vuestra señoría para
scrivírmela, en tiempo que yo le ofrecía lo que han
dado a entender que deseavan, que era tratarse
este negocio extrajudicialmente. Pero en todo eso,
por tener tan conocido el amor que su magestad
tiene a sus vasallos y particularmente, a la ciudad de Barcelona, y por lo que yo desseo su mayor
convenencia y que se vea la gran justificación del
intento de su magestad y modo de tratarle, buelvo
a decir a vuestra señoría que luego que reciva
esta, dé a entender a la ciudad que pués los inconvenientes que representa son tanto menores de los
que se pueden seguir de hazer lo que me piden,
nombren personas que vengan a tratar y conferir
este negocio. Y que esto ha de ser hasta diez de otubre, con advertencia que no estando aquí a este
tiempo, entenderé que no las quiere nombrar, y
trataré de la resolución deste negocio por los términos de justicia, pués la ciudad no quiere los extrajudiciales. Y será fuerça que de una manera o
de otra se concluya, en que espero de la prudencia
de vuestra señoría aconsejará a la ciudad lo que
le está tan bien. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Perpiñán, 29 de setiembre 1634. El
duque de Sogorve y Cardona.
Diputados del General de Cathalunya.a

Octubreb MDCXXXIIII en la vila de Perpinyà.
Dilluns, a dos. En aquest dia los molt reverent
Rafel Llobet, canonge de la sancta iglésia de
Elna, don Phelip de Sorribes y Rovira, donzell
senyor del lloc y terme de Serrallonga, y lo doctor misser Anthoni Garaut, de la vila de Perpinyà, en exequució de l’orde a ella donat per
a. anotació escrita al dors.
b. resposta intercalada en els folis 247v-248r del trienni 16321635.
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los molt il·lustres senyors deputats del General
del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, ab letres emanades de son
il·lustre concistori, dades en Barcelona a vint del
mes de setembre pròxim passat, registrades en
lo comú, tenen en folia y en virtut de deliberació concistorial feta per ses senyories, dia y any
demuntdits, acompanyats de molts officials y
ministres del General e la col·lecta y Diputació
local de dita vila de Perpinyà, són anats ab embaxada al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor
don Henrich de Aragó Folch de Cardona y
Còrdova, duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de la magestat del rey
nostre y senyor nostre, en los principat de Cathalunya y comptat de Rosselló y Cerdanya, residint y trobat personalment en la dita vila de
Perpinyà, fent la habitació, palàcio y domicili en
les cases del noble don Joan de Lupià, procurador real de sa magestat en los dits comptats de
Rosselló y Cerdanya. Al qual senyor lloctinent y
capità general dits senyors embaxadors, de part
dels dits molt il·lustres senyors deputats y de dit
son molt il·lustre consistori, han reportat y refferit primer de paraula y després en scrits, la dita
embaxada, donant comforme han donat aquella
en scrits, a sa excel·lència, supplicant-lo extrajudicialment, comforme en la scriptura de dita
embaxada se supplica, la qual embaxada és del
tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de aquests principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
desijant acudir a la obligació de són càrrech y
per consegüent, que las generals constitucions,
privilegis y altres drets de dits Principat // y
comptats sien degudament observats, essent-los
estada per part dels concellers de la ciutat de
Barcelona, ab differents embaxades y majorment, ab la feta a vint y nou de agost proppassat, continuada en scrits en lo dietari de la casa
de la Deputació, proposada la contrafacció se fa
a las ditas generals constitucions y assenyaladament, a la constitució quinta, de títol «De acusacions y denunciacions», per la larga dettenció
en los càrcers reals de la ciutat de Barcelona de
las personas de Rafel Matalí, mercader obrer, y
Jaume Pi, també mercader superintendent del
pastrim de dita ciutat, presos de mandato de
vostra excel·lència y dettinguts en los dits càrcers reals, no sols per temps de trenta dies, però
encara per molt més temps, y desijant acertar en
fet de tanta ponderació al servey de Déu y de sa
majestat y beneffici de aquesta província y provincials d’ella, han consultat lo fet de la dita
contrafacció proposada per dits concellers, als
assessors y advocat fiscal del General, applicant
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a la dita consulta molts doctors graves, los quals
ab diverses juntas tingudes en la casa de la Deputació sobre lo dit fet y ab inspecció, ayxí de
las ditas generals constitucions, com de altres
privilegis y drets de dit Principat y comptats.
Attès que ab la dita constitució quinta està expressament disposat que si algun delat serà pres
per crim que no meresca pena corporal, que
dins vint-y-sinch dies aprés que serà pres per
crim que no meresca pena corporal, que dins
vint-y-sinch dies aprés que serà en la presó, se
haja de fortificar e instruhir la enquesta, e passats los dits vint-y-sinch dies se haja de publicar
al dit pres, dins sinch dies dita enquesta, com
més llàrgament està contengut en dita constitució a la qual se ha relació. Attès axí mateyx que
la dita certificatòria feta per lo carceller dels dits
càrcers reals y altrament, consta que los dits
Raphael Matalí y Jaume Pi ha més de trenta dies
que estan dettinguts en dits càrcers, de mandato de vostra excel·lència, sens haver-los relaxat,
ni donat a manlleuta, ni ser-los estada publicada
la enquesta contra lo disposat en dita constitució, y no consta que contra de aquells sie estat
fet procés de regalia o evocata causa, fora los
quals casos és indubitat que sa real // majestat,
salva sa real clemència, y son loctinent, capità
general y altres officials, han de observar lo disposat en dita constitució quinta, són estats de
vot y parer que ab la dita dettenció dels dits
Raphael Matalí y Jaume Pi, per tot lo dit temps
que excedeix los trenta dies sens haver-los relaxat o donat a manlleuta, o publicada la enquesta, se ha contrafet a la dita constitució quinta. Y
axí han aconcellat y aconsellan a dits deputats
que deuen opposar-se a la dita contrafacció y
procurar lo reparo de aquella per los remeys
acostumats en la dita casa de la Deputació, com
més làrgament en son vot continuat en scrits en
lo dietaria de la Deputació, sots jornada de sis
del passat, al qual se ha relació, és contengut.
Inseguint lo qual vot y a instància de la dita ciutat, dits deputats, a 11 del matex, han fet embaxada al spectable portantveus de general governador de dit principat de Cathalunya, de
present residint en dita ciutat de Barcelona, per
trobar-se vostra excel·lència fora de aquella y
del dit Principat, y suplicant-lo fos servit en observansa de las ditas generals constitucions y
majorment, de la dita constitució quinta sots títol «De accusacions», manar reparar la dita contrafacció relaxant de dits càrcers dits Raphael
Matalí y Jaume Pi, donant aquells a manlleuta o
publicant-los la enquesta, comforme per dita
constitució quinta està disposat. Y sa senyoria
als 12 de dit mes y any respongué a la dita embaxada, donant per resposta còpia de una clàusula de una lletra que dix tenir de vostra excel-

lència de 22 de agost pròxim passat, del thenor
següent: «He visto la petición que han dado los
presos oficiales de la ciudad, el consejo me ha hecho
relación que los unos estan regaliados y los otros
presos de mandato, y açí no puede poner vuestra
senyoría la mano en ello. Esto los puede dar por
respuesta y en lo demás, se obrará con el cuydado y
attención que pide la gravedad de la materia».
Per ço y altrament, attesa la resposta de dit portantveus de general governador, encara que la
dita resposta y escusa no sie tinguda per rellevant, sens prejudici del dret que competex en
respecte de la persona de dit portantveus de general governador de Cathalunya, y de prosseguir dit dret en y per tots los remeys lícits y permesos a major cauthela, dits deputats acuden a
vostra excel·lència ab la present embaxada, supplicant ab ella extrajudicialment, sie servit manar, en tot // lo que toca a vostra excel·lència,
axí en rahó de dit protantveus de general governador, com altrament que sie dita constitució
observada y reparada la dita contrafacció. Y per
consegüent y per observança de aquelles, manar
relaxar de dits càrcers los dits Rafel Matalí y Jaume Pi, o donar aquells a manlleuta, o publicarlos la enquesta, comforme per dita constitució
quinta que està disposat, attès que la dettensió
de dites persones en dits càrcers, de mandato de
vostra excel·lència per mes de trenta dies assignats ab la dita constitució quinta, encontra ab
dita constitució, segueix expressa violació de
aquella, del que dits deputats rebran de vostra
excel·lència singular gràcia y mercè».
Los quals embaxadors, tornats de la dita embaxada constituïts personalment en una estància
de les cases de la solita habitació y domicili del
molt magnífich Hierònym Llobet, burgès de la
dita vila de Perpinyà, deputat local del dit General en la dita vila y col·lecta de aquella, de paraula han refferit y fet fe a mi Antoni Thió, ciutadà honrat de Barcelona, scrivà major y secretari
del dit General enviat per dits molt il·lustres senyors deputats en la dita vila de Perpinyà, per lo
bon effecte y direcció de la dita embaxada, rebent y acceptant la dita relació per dits molt
il·lustres senyors deputats y son molt il·lustre
consistori, que ells havian y han feta y reportada
dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general personalment, primer de paraula y després
en scrits, donant y liurant sa excel·lència y en
mans sues pròpries, còpia de la dita embaxada,
scriptura de aquella dalt incertada, col·lacionada
y comprobada verídicament ab lo original de
aquella, la qual sa excel·lència ha pres de ses
mans pròpries y que ha respost, que ell vauria la
dita embaxada y respondria a ella.
E aprés dimars als tres dels dits mes y any, lo
magnífich mossèn Miquel Pérez, scrivà de ma-

a. a continuació ratllat, dit.
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nament de la majestat del nostre senyor y secretari de dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, constituït personalment en la presència dels dits senyors Rafel Llobet y don
Phelip de Sorribes y Rovira, embaxadors demont dits, personalment trobats en un aposento de las ditas casas del dit mossèn Hierònym
Llobet, lo senyor misser Anthoni Garau, hu de
dits senyors embaxadors, // en assò absent, de
paraula digué y referí a dits senyors dos embaxadors, de part de sa excel·lència, que sa excel·lència li havia manat y ordenat que reportàs y
donàs a dits senyors embaxadors la resposta que
sa excel·lència feya a la embaxada, que dits senyors embaxadors feien a sa excel·lència, de part
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya en lo die de ahir, a dos del present y corrent mes de octubre, la qual resposta dix haverli donat sa excel·lència continuada en scrits, la
qual dit Miquel Pérez donà y lliurà a dits senyors dos embaxadors. Y presa aquella en scrits,
de mà de dit Miquel Pérez per dits senyors embaxadors, dita Pérez se despedí y dits senyors
embaxadors, presents en assò, lo dit senyor misser Antoni Garau qui arribà en aquesta ocasió,
legiren y feren legir per mi, dit scrivà major y secretari de dit General, la dita resposta de sa excel·lència donada y lliurada en scrits per dit Pérez a dits senyors embaxadors, la qual és del
thenor següent: «Su excelencia, dezeando que las
generales constituciones y derechos del principado
de Cathalunya y sus condados de Rossellón y Cerdanya se guarden, ha visto la constitución quinta
titulada «De acusacions y denunciacions» en la
qual no halla expressadas el caso de Raphael Matalí y Jayme Pi, presos en los cárceles reales de Barcelona por su mandato, y assí no entiende haver
contravenido, ni violado la dicha, ni otra constitución». Hanc remissionem approbo ego, Antonius Thio, scriba maior et secretarius Generalis
Cathaloniae manu propria.
Ex suo originali continuatio in scriptis existentibus apud me, ut scribam maiorem infrascriptum. Die tertia mensis octobris MDCXXXIIII. Anthonius Thio, civis Barcinonae, honoratus
notarius, scriba maior et secretarius Generalis
Cathaloniae.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya, si encontranc ab las generals constitucions, privilegis, usos y drets de aquest Principat
a. dit Pérez ... embaxadors, interlineat al marge inferior.
b. vot intercalat en els folis 252v-253r del trienni 1632-1635.
c. encontran ... comptats, interlineat al marge esquerre.
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y comptats, las lletras citetòrias despedidas en lo
real palàcio major del Sanct Offici de la Inquissició de Barcelona, a 24 de juliol 1634, de part
dels paresa inquissidors apostòlichs en lo present Principat y son districte, contra Joan Riera,
clergue, residint en la vila de Calaf, ab las quals,
a instància de Joan Barceló, mercader, que fa lo
offici de receptor de dit Sanct Offici, se manà a
dit Riera, que dins tres dies, regonega certa escriptura y pague al dit instant o a qui tinga poder seu, vuytcentas denou lliuras, sis sous y sis
diners, o dins dit termini comparega en lo Civil
de la Audiència del Sanct Offici, per a respòndrer a la dita demanda. Vistas las ditas letrasb y
vista una suplicació donada en lo concistori dels
dits senyors deputats y oÿdors, per part de dit
Joan Riera, ab la qual se quexà de la dita citació
y manament, deduint ésser contra del capítol 3
dels capítols de la concòrdia firmada en lo any
1512 entre lo reverent bisbe de Lleyda, inquisidor general, y lo sereníssim senyor rey don Fernando y los tres estaments de Cathalunya, convocats en las Corts de Monsó a 2 de agost
1512, contenint que ningun official de la Sancta Inquisició puga convenir civilment a algun
debitor seu ni a altre persona en lo tribunal del
Sanct Offici sinó en lo for del reoc, suplicant
al(s) dits senyors deputats y oÿdors, que sian
servits opposar-se per rahó de son offici a la
contrafacció de dit capítol, com a dret mu- //
nicipal, en la forma que ordenan las constitucions, comforme la pràtica y styl de la Deputació, comforme llàrgament consta en dita suplicació. Vista la dita concòrdia, la qual està collocada en lo libre primer de las Pragmàticas y altres drets de Cathalunya, en títol 8 «De la Sancta Inquisició, officials, ministres y familiars de
aquella». Vista la bulla del santíssim Papa Leó
10, dada en Sanct Pere de Roma a las kalendas
de agost 1516, en lo any quart de son pontificat, ab la qual confirmà la dita concòrdia. Vista
altra confirmació feta per lo cardenal Adrià, bisbe de Tortosa, inquisidor general, dels capítols
de la dita concòrdia, ab una nova concessió de
altres capítols presentats en la Cort de Barcelona en lo any 1520. Vist també un vot donat a
28 de agost de 1616 als molt il·lustres deputats
y oïdors, qui lashoras eran per los assessors, advocat fiscal del General y doctors applicats, ab lo
qual aconsellan que dits senyors deputats y oÿdors tenian obligació de opposar-se a la contrafacció que avian fet los pares inquisidors, per
aver capturat a Salvi Boi, criat del regent la vegueria de Barcelona, per aver, de orde del veguerd, desarmat un home que·s deya ser criat de
a. pares, interlineat al damunt de molt il·lustres senyors ratllat.
b. a continuació ratllat, que.
c. a continuació ratllat, conv.
d. a continuació ratllat, desarat un.

dits pares inquisidors, armat ab una espasa desguarnida de mig en avall y rodella, contra edictes y crides reals, dient en dit vot, que lo dit
veguer avia pogut desarmar al dit fadrí, en virtut de las ditas concòrdias y per consegüent,
que aver capturat al que avia fet dita captura en
cas que aquellas permetian, era contrafer a ditas constitucions y drets de aquest Principat,
com més llàrgament en dit vot consta. Y vistas las demés cosas vehedores.// Attès que ab
lo capítol tercer de la dita concòrdia està declarat, que si algun official de la Sancta Inquisició havia de convenir alguna persona de qualsevol grau, ho condició, que sia civilment, haja
ha convenir aquella devant son jutge ordinari,
com lo actor haja a seguir la juy del reo, en tal
persona no puga ser convinguda devant los
pares inquisidors. Y en lo capítol vint-y-nou se
posa clàusula de decret, instant y anul·lant tots
los procehiments en contrari fets, y encara se
imposa pena als officials que contrafaran de despeses y danys en doble, com més llàrgament
consta en los capítols de dita concòrdia, als
quals se ha relació. Attès que lo dit Joan Riera és
del for y jurisdicció del reverendíssim bisbe de
Solsona y que, ab las ditas letras, és citat y convingut com sie reo, y lo dit Joan Barçeló, a
instància del qual són estades despedides dites
lletres, sosté las parts de actor, y per consegüent, aquelles són directament contràrias al
que està disposat y contengut en dit capítol tercer de la dita concòrdia. Y attès que aquella està
continuada en lo volum de las generals constitucions y drets // del present Principat, juntament ab la confirmació apostòlica sobredita,
y que aquella fou feta y firmada pera los tresb estaments de lasc Corts, ecclesiàstic, militar y real,
y així en favor de tots dits estaments y personas de aquells. Y attès també que ha constat y
consta, que de molts anys a esta part differents
officials del Sanct Offici de aquest Principat,
han convingut a sos deutors en la Real Audiència de Cathalunya, sens aportar aquells en lo tribunal del Sanct Offici. Per so y altrament, dits
assessors, advocat fiscal del General y doctors
aplicats infrascrits, són de vot y parer que las
ditas lletras y presentació de aquelles són contra
lo dit capítol terçer de la dita concòrdia, y per
consegüent, contra del dret municipal del present Principat, y que los senyors deputats y oÿdors tenen obligació de opposar-se a dita contrafacció y procurar lo reparo de aquella per
tots los remeys opportuns y acostumats. Vidit
Don Franciscus Uluja, assessor. Anglasell, fisci
Generalis advocatus. Vidit Palmerola, assessor.
Marti, consulens. Molera, consulens. Vidal, cona. a continuació ratllat, tots.
b. tres, interlineat.
c. las, interlineat.

sulens. Boix, consulens. De Paz, consulens. Tristany, consulens.

Octubrea MDCXXXIIII en a vila de Perpinyà.
Dijous a XVIII de dits mes y any. En aquest die
los il·lustres senyors Raphel Llobet, canonge de
la sancta iglésia de Elna, don Phelip de Sorribes
y Rovira, donzell senyor del lloch y terra de
Serrallonga, y lo doctor miçer Antoni Garau,
de la vila de Perpinyà, en exequció del orde a
ells donat per los molt il·lustres senyors deputats del General del principat de Cathalunya
y comptats de Roselló y Cerdanya, ab lletras
emanades de son molt il·lustre consistori, dades
en Barcelona a deu del corrent mes de octubre,
registrades en lo registre comú III, foli LVII, y
en virtut de la deliberació consistorial feta per
ses senyories, die y any demontdits, acompanyats de molts officials y ministres de dit General de la Deputació local y col·lecta de dita vila
de Perpinyà, anaren ab embaixada al il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrich de
Aragó Folch de Cardona y Còrdova, duch de
Sogorb y de Cardona, llochtinent y capità general de la magestat del rey y senyor nostre en
los principats de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, residint y trobat personalment en la dita vila de Perpinyà, fent sa habitació y domicili en las cases del noble don Joan
de Llupià, procurador real de sa magestat en los
dits comptats de Rosselló y Cerdanya. Al qual
senyor lloctinent y capità general dits senyors
embaxadors, de part dels dits molt il·lustres
senyors deputats y del dit son molt il·lustre
consistori, han reportat y referit, primer de paraula y després en scrits, dita embaxada, donant
conforme han donat aquella en scrits a sa excel·lència, suplicant-lo extrajudicialment, conforme en la dita scriptura de dita embaxada
se supplica, la qual embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab embaxada particular explicada als dos del corrent mes
de octubre, se ha supplicat a vostra excel·lència,
de part dels deputats del General de Cathalunya, que fos servit reparar la contrafacció feta a
la constitució quinta títol «De accusacions», per
la detenció en los càrcers reals de Barcelona, per
més de trenta dies, de Rafel Matalí, obrer, y
Jaume Pi, superintendent // del pastrim, mercaders de la ciutat de Barcelona, de mans de vostra excel·lència presos, sens haver-se’ls publicat
las enquestas, ni haver-los relaxat líberament o
a. resposta intercalada en els folis 255v-256r del trienni 16321635.
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deixat a manlleuta, com està en dita constitució
expressament disposat. Y encara que a las ditas
embaxadas és estat servit vostra excel·lència
respòndrer, lo die de tres del mateix mes de octubre, dient que, desijant que·s guarden las generals constitucions, ha vist la dita constitució
quinta, y que no troba en ella expressat lo cas de
Raphel Matalí y Jaume Pi, presos en los càrcers
reals de Barcelona per manament de vostra excel·lència, y així no entén haver violat la dita ni a
la constitució. Però com abans y aprés de la dita
embaxada los dits deputats hajan fet mirar, molt
exactament, aquest negoci per sos assessors, advocat fiscal y doctors applicats y aquells hajan
trobat y troben que la dita constitució resta violada, attesa la gravedat del cas y lo prejudici tant
notable que reben los provincials, de què la dita
constitució no·ssia guardada, y havent de nou
vist, que en cas semblant fou donada queixa per
los deputats a la magestat del rey nostre senyor
Phelip Tercer, de gloriosa memòria, del il·lustríssim y excel·lentíssim duch de Monteleón,
qui leshores era llochtinent y capità general de
sa magestat en aquests Principat y comptats, per
haver manat pèndrer algunas personas, així militars, com altres de manament, y detingut
aquellas per més de trenta dies, sens senyalar-los
jutge, y per consegüent, sens publicar-los la enquesta ab carta de vint-y-tres de setembre mil
sis-cents y set, y special embaxada per medi de
don Joan Burguès, y des lo qual, per altros afers
del General, se trobava en la cort de sa magestat
com a embaxador del General de Cathalunya,
que a la dita carta y embaxada fou servit lo rey
nostre senyor respòndrer ab sa real carta dada
en Madrid als quatre de novembre mil sis-cents
y set, passada per Cancelleria, ordenant al dit
duch de Monteleón que·ls digués la resolució
que havia manat pèndrer y que seria molt servit,
// que donant-li entera fe y crehensa en lo que
digués, se asegurassen que ab particular cuydado se’ls guardarian los privilegis y constitucions
de aquest Principat, com és just y mereix la fidelitat y lo zel ab que acuden a son real servey,
manant així mateix, ab dita real carta, als dits
deputats, que en altre cas de queixa de llochtinent per contrafaccions de constitucions y privilegis, se acuda a ells abans que a sa magestat, segons lo que en las demés occasions se ha
observat. Y donada la dita carta per sa excel·lència en son palau als dits deputats, a sinch de dezembre de mil sis-cents y set, los féu explicació
de la dita creensa dient, que havent sa magestat
manat mirar lo negoci de ditas queixas en son
Supremo Concell, havia apparegut que sens
embargo del que confiava y de la experiència tenia de la prudència y zel, ab què dit llochtinent
lo servia, encarregant-li molt que las presons de
mandato se fassan tant solament de la manera y
en los casos y occasions que, segons las consti1672

tucions y privilegis del Principat y comptats, són
permesos, sens deixar de assenyalar jutge al
pres, ab laa brevedat que lo compliment d’ellas
demana, tenint particular cuydado que en tot lo
que se offereix se guarden las ditas constitucions ab puntualitat, com de dit llochtinent se
confiava, que de axò se tindrà per molt servit,
com més llàrgament consta en ditas cartas y explicació de creensa de sa magestat, de què·s
dona a vostra excel·lència còpia auctèntica, de
las quals cosas resulta ab molta evidència que en
aquella occasió, mirat lo negoci en lo Consell
Supremo de Aragó, entengueren que ab la detenció dels presos de mandato per mes de trenta
dies sens senyalar jutge, se contrafeyha a les
constitucions de Cathalunya. Per ço y altrament, ha apparegut als dits deputats que, sens
embargo de la dita resposta, tenian obligació de
representar de nou a vostra excel·lència tot lo
demontdit, y ab molta humilitat y instància supplicar altra // vegada, així com ho fan, que attès
que dits Rafel Matalí y Jaume Pi ha no sols trenta dies, però més de tres mesos que estan detinguts, sia servit manar-los relexar líberament, o a
manlleuta, o senyalar-los jutge y publicar-los la
enquesta en conformitat del que disposa dita
constitució quinta, y del que ab dita real carta y
explicació de creensa, ab vot y parer del Conçell
Suppremo de Aragó, fou manat per sa magestat
en lo sobredit cas, que·u tindran dits deputats a
molt particular mercè protestat, sempre de llurs
diligèncias y ab lo degut acato del demés lícit y
permès de protestar».
E no-res-menys, dits senyors embaxadors donaren y lliuraren a sa excel·lència en sas pròpries
mans, juntament ab la còpia en scrits de dita
embaxada, una còpia autèntica y fidedigna de
unas lletras enviades a la magestat del rey nostre
senyor, per leshoras, los molt il·lustres senyors
deputats del dit General de Cathalunya, dades
en Barcelona a tres del mes de setembre del any
mil sis-cents y set, y de unas lletras de la magestat del rey nostre senyor enviades als deputats
del General de Cathalunya, dades en Madrit a
quatre de novembre mil sis-cents set, y de una
explicació de creensa feta per lo excel·lentíssim
senyor duch de Monteleon, aleshores llochtinent y capità general de sa magestat als dits deputats de Cathalunya, a sinch de dezembre mil
sis-cents y set, posada en scrits, autèntica y fidedigna, les quals lletras de dits deputats per sa magestat, per dits deputats y explicació de la dita
embaxada, són respective del tenor següent:
«A la sacra, catòlica, real magestat. Cartab dels
senyors deputats a sa magestat. Sacra, catòlica,
a. a continuació ratllat, pr.
b. carta ... magestat, interlineat al marge esquerre.

real magestat. Los de aquest fidelíssim Principat
de vostra magestat y en particular, lo stament
militar, reben y han rebut de alguns anys ensà
dos agravis molt grans, causats per los llochtinents de vostra magestat y sos officials, lo primer dels quals és fent capturar algunas personas
// militars, de manament del dit llochtinent general y sens provisió de jutge y d’esta manera
fins donar-los jutge estan en las presons reals
molt temps. E lo altre és que diversas personas
de tots staments són, així mateix, capturades de
diversas vegades, ab dit manament del dit llochtinent general, y stan detingudas en ditas presons, no sols més de trenta dies, més encara,
mesos, les quals cosas són en violació de diversas constitucions del present Principat y de privilegis reals concedits al dit stament militar, per
las quals coses som instats per lo dit stament militar y altres, nos opposàsem a la deffensa d’ellas
y supplicàssem a vostra magestat lo remey com
per nostres officis stam obligats, e per nostre
embaxador don Joan Burguès de So, dela rey
nostre senyor, qui ja és en aqueixa cort per altres negocis y affers del Principat, serà vostra
magestat més plenament informat, supplicam
humilment a vostra magestat sia de son real servey donar-li grata audiència, fe y creensa acerca
de ditas cosas, conforme ses instruccions, y manar reparar los dits agravis y los demés, té representats a vostra magestat, com de la gran cristiandat y clemència de vostra magestat speram
de nostre senyor, la sacra, catòlica y real persona
de vostra magestat, guarde pròspere per molts
anys, ab augment de regnes y scriptures, com
per estos fidelíssims vassalls de vostra magestat
és desijat. De Barcelona y setembre, a tres de
mil sis-cents y set. Sacra, catòlica, real magestat.
Humilíssims y fidelíssims vassalls de vostra magestat que les seves reals mans besan los deputats del General del principat de Cathalunya, residints en Barcelona».
Ex libro seu regestro intitulato Secretorum mil
sis-cents y sinch, recondito et custodito, existenti
in scribania majori Generalis Cathaloniae et domus Deputationis, illius de mandamento admodum illustrissimum dominorum deputatorum
dicti Generalis extravit pro scriba majore sepe
dicti Generalis absente, ex licentia suarum dominationum. // Jacobus Roca notarius locus + sigilli.
«A los venerables, nobles y amados nuestrosb, los
deputados del General de Cathalunya.
El rey.

Diputados, he recibido vuestra carta de primero
de octubre, la qual me ha dado don Juan Burgués
y explicado, lo que en instrucción acerca de las prisiones de mandato, así de personas militares, como
de otras, que ha hecho el duque de Monteleón, mi
lugarteniente y capitán general en esse Principado, a quien he ordenado nos diga la resolución,
que en esto he mandado tomar, seré muy servido
que, dándose entera fe y creensa en lo que jo dixere, hos asseguréis que con particular cuydado se hos
guardaran los privilegios y constituciones de esse
Principado, como es justo y merece vuestra fidelidad y el zelo con que me acudís a mi servicio, si
bien demoradas antes de scrivirme sobre ello, acudir a dicho duque representándole las causas que
teníades de quexarhos, para que él lo remediara,
siendo justo como se ha acostumbrado hazer en semejantes casos, y es bien que en occasiones tales
guardéis el mismo stilo que hasta aquí, que tal es
mi volundad y en ello me serviréis. Dada en Madrid a IIII de noviembre MDCVII. Jo, el rey.
Gazol, protonotario. Vidit Clavero, regens. Vidit
Monter, regens. Vidit Philippus Tallada, regens.
Vidit don Montserratus de Guardiola, regens.
Vidit don Joannes Sabater, regens».
«Còpia de la creensa explica dit senyor llochtinent general als senyors deputats en son palàcio
a sinch de dezembre mil sis-cents y set, en haver-los donada la sobredita carta.
«Y haviéndose visto el negocio en este mi Supremo
Consejo, ha parecido sin embargo con lo que confío y tengo experiencia de la prudencia y zelo con
que me servía, encargarhos mucho como hago, que
las prisiones de mandato se hagan tan solamente
de la manera y en los casos y occasiones, que según
las constituciones y privilegios de essos mis Principado y condados convinieren y fueren permitidas,
sin dexar de senyalar juez al preso, con la brevedad y el cumplimiento dellas pidieren, tiniendo
particular cuenta que en todo lo que se offreciere
se guarden las dichas constituciones con puntualidad, como de vos consta, y dello me tendré por
muy servido.»
Ex libro seu regestro in quo sunt continuare et de
scriptae literae missae a domino nostro rege deputatis Generalis Cathaloniae recondito et custodito, existenti in scribania majori Generalis Cathaloniae et domnus Deputationis, illius de
mandato admodum illustrissimum dominorum
deputatorum ejusdem Generalis, extraxit pro
scriba // majore sepe dicti Generalis absente, ex licentia suarum dominationum. Jacobus Roca notarius locus + sigilli».
E aprés dits die y any a la tarda, lo magnífich
mossèn Francesch Trobat, scrivà de manament

a. del rey nostre senyor, interlineat al dors.
b. nuestros, interlineat al dors.
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del rey nostre senyor, fent lo offici de secretari
del dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, constituït personalment en la
presència dels dits senyors Raphel Llobet, don
Phelip de Sorribas y Rovira, y micer Antoni
Garau, embaxadors demontdits, personalment
trobats en las casas del molt magnífich Honofre
Llobet, burgès honrat y deputat local del dit
General en la dita vila y col·lecta de Perpinyà, de
paraula digué y referí a dits senyors embaxadors, que sa excel·lència li havia manat y ordenat que aportàs y donàs a dits senyors embaxadors la resposta que sa excel·lència feyha a la
dita embaxada, que dits senyors embaxadors
han feta de part dels dits molt il·lustres senyors
deputats a sa excel·lència lo die present, dalt insertada, la qual resposta, dins haver-li donat sa
excel·lència continuada en saits, y dit mossèn
Francesch Trobat donà y lliurà a dits senyors
embaxadors aquella, continuada així mateix en
scrits en un full de paper. Y dits senyors embaxadors reberen aquella, y llegida per ells fonch
lliurada a mi Antoni Thió, scrivà major y secretari del dit General, que és del tenor següent:
«Su excelencia horda la embaxada que por parte
de los deputados del principado de Cathalunya y
condados de Rossellón y Cerdanya, se le ha dado y
visto los papeles que con ella le han sido presentados y lo contenido en ellos, dize que no halla que su
magestad haya declarado la constitución quinta
del título «De accusacions y denunciacions etcètera» hable de las capturas hechas de mandato, y
assí que está y persevera en la respuesta que en tres
del corriente dio a otra embaxada, que sobre la
misma materia se le hizo por parte de los deputados etcétera»
Los quals senyors embaxadors, tornats de la dita
embaxada, constituïts personalment en una
stància de las casas de la solita habitació de
mossèn Onofre Llobet, burgès de la dita vila de
Perpinyà, diputat local del dit General en la dita
vila y col·lecta de aquella, de paraula han referit
y fet fe a mi Antoni Thió, ciutadà honrat de
Barcelona, scrivà major y secretari del dit General, enviat per dits molt il·lustres senyors deputats en la dita vila de Perpinyà, per lo bon effecte de la dita y altres embaxades, rebent y
acceptant la dita relació per los molt il·lustres
senyors deputats y son molt il·lustre consistori,
que ells havian y han feta y reportada al dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
personalment, primer de paraula y després en
scrits, donant y lliurant a sa excel·lència y en
mans suas pròpries, còpia de la dita embaixada y
scriptura // de aquella y així mateix còpia
auctèntica y fidedigna de las ditas lletras dels
dits senyors deputats per magestat y de sa magestat per dits deputats, y de la explicació de la
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dita creensa en dita scriptura de dita embaxada
mencionades y dalt insertades, les quals sa excel·lència ha pres de sas pròpries mans y que ha
respost que ell veuria la dita embaxada y scripturas que li són estades presentades, y respondria a la dita embaxada. Ita approbo, ego scriba
maior infrascriptus manu propria. Ex suo originali penes scribam majorem Generalis Cathaloniae existens.
Antonius Thio, civis Barcinonae honoratus, scriba maior dicti Generalis Cathaloniae supradictus.

Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del General,
acerca si Jaume Estrada pot exercir lo offici de
ajudant primer de la escrivania major del dit General, no obstant lo dupte per part del procurador fiscal del dit General proposat. Vista una
provisió de jornada de 29 de octubre 1611 feta
en lo consistori dels tunc molt il·lustres visitadors del dit General, ab la qual fonch provehit
que dit Jaume Estrada fos suspès del exercici y
ministeri de scríurer en la escrivania de Pere Pau
Besturs, y en los procesos y altres coses pertanyents al offici de dit Besturs y de qualsevol altre scrivania y offici del dit General, y juntament
fonch manat ab la mateixa provisió al dit Bestursb, no permetés a caetero que dit Estrada se
entremetés en lo ministeri y exercisci de scriptor
en dita sa escrivania, sots penna de 500 lliuras,
la qual provisió fonch feta ab clàusula quod pro
nunch et donech aliter sit provisum, com en aquella és de vèurer a la qual se reffereix. Y vista la
sentència diffinitiva per los mateixos visitadors
feta, sobre la querela número 69, ab la qual dits
visitadors declararen que la dita suspenció, ab
dita provisió provehida, fos y servís de pena per
al dit Estrada, applicant-li ab dita sentència loco
paene aquella. Attès emperò y considerat que ab
dita provisió dit Estrada fonch suspès pro nunch
et donech aliter sit provisum, axí que per dita
rahó dita suspensió no era perpètua sinó temporal, fins atant a dits mateixos visitadors aparagués, la qual dilació no podia ser expressa a major dilació del que duraria lo offici dels dits
visitadors. Y axí, avent aprés ab dita sentència
declarat, que dita suspensió cedís en pena a dit
Estrada sobre lo que ere estat impedit se segueix, dita suspensió fonch finida y acabada lo
dia que dita sentència fonch profferida, com sie
sert y indubitat en via de dret, que si los dits visitadors haguessen volgut condempnar en maa. vot intercalat en els folis 258v-259r del trienni 1632-1635.
b. a continuació ratllat, y d.

jor pena a dit Estrada, com seria si aguessen
entès con- // dempnar-lo a privació perpètua, és
cert lo agueren condempnat ab dita sentència,
lo que corrobora per haver dit Estrada, de lasoras ensà, obtingut lo offici de notari de las galeras, sens contradicció alguna. Per las quals y
altras rahons los dits y infrascrits assessors y advocat fiscal són de vot y parer que al dit Jaume
Estrada no li obsta la sobredita declaració, provisió y sentència de dits visitadors per a exercir
dit offici. Vidit Franciscus Uluja, assessor. Vidit
Anglasell, fisci Generalis advocatus. Vidit Palmerola, assessor.

3o seran servits procurar la relexació de las personas de Pau Boquet, donzell, misser Pere Joan
Rossell, Raphael Matalí y Jaume Pi, mercaders,
tots officials de la present ciutat, que ha més de
// quatre mesos estan presos, part de mandato y
part per provisió de jutge, patint summament
en las presons, en gran dany de la cosa pública,
per las faltas fan en sos officis y detriment de la
ciutat, qui per dita rahó ha fets y fa cadal dia
grandíssims gastos, fent per assò ditas personas
un gran esforç, valent-se de tots los medis possibles per alcansar-ho.

Advertimentsa per als molt il·lustres bisbe de
Barcelona, consistori de la Generalitat, Capítol
y bras militar, per las instruccions han de donar
ses senyories a las personas han de anar a la vila
de Perpinyà per a tractar ab lo senyor virrey,
com ha tenint orde de sa magestat del assiento
de la matèria del quint extrajudicialment.

Memoriala dels privilegis, memorials
y altres papers fahents per lo
negoci del quint que a la ciutat de
Barcelona demanà sa magestat que
se entregan als molt il·lustres
senyors bisbe de Barcelona,
consistori de la Generalitat, capítol
y bras militar, per a donar a las
personas nomenadas per ses
senyories per anar a la vila de
Perpinyà, per a tractar ab lo senyor
virrey, com ha tenint orde de sa
magestat del assiento del dit quint
extrajudicialment:

Primerament se adverteix que lo intent de la
ciutat, comforme las deliberacions del savi Concell de Cent en aquesta matèria fetes, és que ditas personas tracten ab lo senyor virrey y ab los
ministres que sa excel·lència serà servit nomenar, del assiento de la controvèrcia sobre la
matèria del quint, y per dit effecte procuren extrajudicialment persuadir y esforsar la justícia de
la ciutat, la qual concisteix en lo que està contengut en los privilegis, memorials y papers que
se’ls lliuraran, y ab lo que de paraula hauran oït
de las personas que, per part de la ciutat, los
hauran informat. Y en orde a persuadir dita justícia, donaran los papers que·ls aparexeran més
convenients.

1.Primo còpia del privilegi del rey don Alfonso
del any 1286, tret del Llibre Vermell, segons
foli 134.

2o ditas personas hauran de procurar estar molt
atents a las respostas de sa excel·lència y de sos
ministres y si serà possible, haver-las en scrits. Y
tingudas ditas respostas seran servits ordenarlos las envien a vostres senyories per a què las
comuniquen aprés en escrits, als senyors concellers y savi Concell de Cent, per a què en ell se
pugan pèndrer las resolucions que aparexeran
més al servey de las magestats divina y humana y
del benefici comú d’esta ciutat. Estant sempre
ditas personas eletes advertits, que tot lo que
tractaran ha de ser extrajudicialment y sens
conclòurer cosa alguna, per haver-se assumit dit
savi Concell de Cent ab diversas deliberacions
dit negoci de quint y reservada per a si, la conclusió y resolució de aquell.

4.Ítem còpia del privilegi del rey don Pere del
any 1357, tret del Llibre Vermell 2o, foli 269.

a. instruccions intercalades en els folis 260v-261r del trienni
1632-1635.

a. memorial intercalat en els folis 260v-261r del trienni
1632-1635.
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2.Ítem còpia del privilegi del propdit rey don
Alfonso del any 1287, tret del llibre tercer antich de Privilegis, foli 2.
3.Ítem còpia del privilegi del rey don Jayme del
any 1313, tret del Llibre Vermell primer, foli 1o.

5.Ítem còpia de altre privilegi del propdit rey
don Pere del any 1359, tret del Llibre Vermell
primer, foli 192.
6.Ítem còpia de altre privilegi del propdit rey
don Pere del any 1378, tret del Llibre Vert 2o,
foli 30.

[ 1634 ]

[ 1634 ]

7.Ítem un memorial auctèntich de serveys fets
per la dita ciutat de Barcelona a sa magestat y
sos predecessors, de felice recordació, trets dels
dietaris y clos per mossèn Çabata, notari.
8.Ítem una sentència auctèntica en matèria dea
quint, en favor de la vila de Figueres, treta del
racional.
//

9.Ítem una declaració o sentència auctèntica del
rey don Pere Terçer en la Cort General de
Monçó del any 1376, tret del original procés de
les Corts de dit any del bras real de Cathalunya,
foli 37.
10.Ítem còpia del privilegi del rey don Joan en
matèria de quint en favor de la ciutat de Balaguer, tret del racional.
11.Ítem còpia auctèntica de una sentència acerca dita matèria de quint, en favor de dita ciutat
de Balaguer, tret del racional.
12.Ítem còpia auctèntica de la offerta feta per lo
senyor compte de Osona a la dita ciutat de Barcelona, en virtut de carta de crehensa del senyor
compte de Olivares, de la dita crehensa, carta
scrita per dit senyor compte de Osona a dit senyor compte de Olivares y de la carta scrita per
dit senyor compte de Olivares a la ciutat, treta
de la scrivania major.
13.Ítem còpia auctèntica de la deliberació feta
per lo savi Concell de Cent, ab que acceptà la
propdita offerta del senyor compte de Osona.
14.Ítem un memorial estampat fets per los advocats ordinaris de la ciutat y altres aplicats.
15.Ítem altre memorial estampat fet per lo doctor misser Pere Antoni Joffreu.

Moltb il·lustres senyors. Lo senyor duch de Cardona, lochtinent y capità general en lo present
Principat, nos ha enviat a vuy per Francesch
Trobat, escrivà de manament, la resposta de la
embaxada que per part de vostra senyoria ly donàrem a 7 del corrent, açerca de la contrafacció
de constitucions dels inquisidors ab esta la còpia
de dita resposta, ab lo modo que vostra senyoria
nos té ordenat, vostra senyoria se servesca de
fer-nos mersè en enviar tots los papers que tinga
dels proseÿments que han fet los inquisidors en
lo negosi de què·s tracta y en justificació de dita
a. de quint, interlineat.
b. carta intercalada en els folis 267vbis-268r del trienni 16321635.
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pretenció, per a què pugam alcansar lo reparo
de dita contrafacció, com confiam vostra senyoria nos mane moltas cosas del servey de vostra
senyoria, que acudirem en totas ab molt gust
nostre senyor a vostra senyoria. De Perpinyà y
novembre, a 9 de 1634. Don Joachim Carbonell. Phelip Sorribas y Rovira. Bertran Desvalls.

Dijousa a VIIII de novembre MDCXXXIIII en Perpinyà.
Existint y personalment constituït lo il·lustre y
molt reverent Joachim Carbonell, en drets doctor y canonge de la Seu de Barcelona, en presència de mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà y scrivà de la Deputació local del General de dita vila, y testimonis bayx scrits en la casa y scrivania de mi, dit
notari, en la dita vila de Perpinyà, en lo carrer
del Cavallet, me ha request que, en nom y com
a substitut del magnífich Antoni Thió, ciutadà
honrat y notari públich de Barcelona, scrivà major del General del principat de Cathalunya,
continuat lo següent ço és, que ell, juntament
ab lo noble don Felip de Sorribes y Rovira y lo
magnífich Bertran Desvall, ciutadà honrat de
dita ciutat de Barcelona, embaxadors per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, se conferiren als set del
corrent acompanyats de alguns officials del General de la dita vila de Perpinyà y de mi, dit y
bayx scrit notari, en presència del il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor don Henrich de Aragó
Folch de Cardona y Còrdova, duch de Sogorb y
Cardona, gran condestable de Aragó, marquès
de Comares, del concell d’estat de la sacra,
catòlica y real magestat del rey nostre senyor y
son llochtinent y capità general en lo dit principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, personalment trobat en las casas a
hont fa sa residència, en la plassa vulgarment
dita de la Llana de dita vila, a fi y effecte de explicar y referir a sa excel·lència una embaxada
per part de dits senyors deputats, la qual referida li lliurà còpia en scrits de aquella, la qual és
del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. En lo capítol 3 y altres capítols de la concòrdia firmada
en lo any 1512 entre lo il·lustríssim bisbe de
Lleyda, inquisidor general, y lo sereníssim senyor rey don Fernando y los tres estaments de
Cathalunya en la Cort de Monsó convocats,
està disposat que ningun official de la Sancta Inquisició no pugue convenir en lo tribunal de
a. embaxada intercalada en els folis 267v bis-268r del trienni
1632-1635.

aquella algun debitor seu, ni altre persona, ans
bé dits officials en tots llurs negocis hajan de seguir lo for del reo, la qual concòrdia fou per lo
sanctíssim pape Leo 10 per auctoritat aplican,
confirmada ab sa bulla dada en Roma en las
chalendas de agost 1516, y semblantment fou
// dita concòrdia de nou stablerta y confirmada
en lo any 1520 entre lo eminentíssim cardenal
Adrià, bisbe de Tortosa y inquisidor general de
una part, y los dits tres estaments de Corts de altre, convocats en la present ciutat de Barcelona,
las quals concòrdia y bulla explican estan constituïdas en lo volum de las generals constitucions
de Cathalunya, en lo llibre primer de las Pracmàticas y altras drets, bayx del títol 8 «De la
Sancta Inquisició», com més llàrgament en ells
consta. Las quals disposicions no obstan y que
aquellas estan en viril observança, a 24 de juliol
proppassat fou convingut en lo tribunal del
Sanct Offici Joan Riera, clergue de Solsona, a
instància de Joan Barceló, mercader, que serveyx lo offici de receptor del Sanct Offici, demanant-li vuyt-centas denou liures y sis diners que
preté dèurer-li per interessos particulars entre
ells, sens dependència alguna del dit offici e receptor, ni altre interès del Sanct Offici. Y havent
dit Riera ab protestació, que no entenia prorogar lo judici, ni la jurisdicció dels dits molt reverents pares inquisidors e la dita contrafacció,
aquells se han declarat jutges competents, los
quals procehiments, com sien directament contraris a la disposició dels dits capítols 3 y altres
de la dita concòrdia, per auctoritat appostòlica
confirmada, la qual se ha de guardar com a dret
municipal per haver-se fet y firmat ab lo rey nostre senyor y a los tres estaments de la Cort, y estar col·locada en lo volum de las ditas constitucions y altrament. Per tant los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya suplican a vostra excel·lència, que sie servit fer-los mercè de procurar que dits procehiments sien revocats y la dita
contrafacció reparada, scrivint per dit effecte al
rey nostre senyor, y per altres medis que aparegan a vostra excel·lència de major efficàcia y
conveniència, que dits deputats y oÿdors ho tindran a molt particular gràcia y mercè.»
A la qual embaxada à feta sa excel·lència, la resposta bayx scrita, a ell tramesa y lliurada lo die
present per mans de Francesch Trobat, notari
públich y scrivà de manament de dita ciutat de
Barcelona, regint lo offici de secretari, la qual és
del tenor següent:
«Su excelencia leyó la embaxada, que por parte de
los diputados del General de Cathaluña se le ha
dado, dize que, portados los medios convenientes, acudirá a lo que se le pide y para hacerlo más
ajustadamente, es menester se le entreguen todos
los papeles para que los pueda imbiar a su mages1677

tat // y acudir en conformidad de lo que se pretende. De quibus et cetera».
Testimonis Anthoni Aymarich, scrivent de Perpinyà, Pera Guitart, criat y familiar de dit Roble,
Phelip de Sorribas, e jo dit Andreu Bosch, notari, qui lo present e rebut y continuat en nom de
dit Anthonio Tió, notari y scrivà predit.

Embaxadaa feta al senyor lloctinent
y capità general en la vila de
Perpinyà residint, per lo negoci
dels procehiments fets e intentats
fer contra lo senyor bisbe de
Leyda, en virtut de una ferma de
dret del justícia de Aragó.
Divendres als X de novembre
vila de Perpinyà.

MDCXXXIIII

en la

Existint y personalment constituït lo il·lustre y
molt reverent don Joachim de Carbonell, en
drets doctor, canonge de la sancta iglésia de
Barcelona, en presència de mi Andreu Bosch,
notari públich col·legiat de la vila de Perpinyà y
scrivà de la Deputació local del General de la
dita vila, y testimonis bayx scrits, en la casa del
il·lustre y molt reverent Agostí Ferinós, canonge de la sancta iglésia de Elna, a hont fa sa habitació, scituada en la dita vila, cerca la plassa dita
de la Llana, me ha request que en nom y com a
substitut del magnífich Antoni Thió, ciutadà
honrat y notari públich de dita ciutat de Barcelona, scrivà major del General del principat de
Cathalunya, continuàs lo següent ço és, que ell
juntament ab lo noble don Phelip de Sorribas y
Rovira y lo magnífich Bertran Dezvall, ciutadà
honrat, de dita ciutat de Barcelona, embaxadors
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General assí presents, se són
conferits lo dia present, acompanyats de alguns
officials del General de la dita vila de Perpinyà, y
de mi, dit y baix scrit notari, en presència del
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrich de Aragó Folch de Cardona y Còrdova,
duch de Sogorb y Cardona, gran condestable
de Aragó, marquès de Comares, del consell de
estat de la sacra, catòlica y real magestat del rey
nostre senyor y son llochtinent y capità general
en lo dit principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, personalment trobat en
las casas a hont fa sa residència en dita vila de
a. embaxada intercalada en els folis 267v bis-268r del trienni
1632-1635.
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Perpinyà, scituadas en la dita plassa de la Llana,
a fi y effecte de explicar y referir a sa excel·lència
una embaxada de part de dits senyors diputats,
la qual referida li ha lliurada còpia de aquella, la
qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. De la cort
del justícia de Aragó de part de Miquel Thomàs
de Scanilla, doctor en drets, llochtinent del dit
justícia, se despediren unas lletras citatòrias a 22
de agost proppassat, a instància del síndich de la
universitat y singulars personas de la vila de
Montsó, contra del reverendíssim don Pere de
Magarola, bisbe de Lleyda, ab las quals se li inhibeix que no contravinga a una gràcia y bulles
apostòliques en ditas lletras mencionades, en
prejudici del dret que pertany als qui han firmat
// de dret, en la cort del dit justícia, y que revoque tot lo fet, encontrari o altrament, dins trenta dies comparague en dita cort y no innove
cosa alguna, las quals foren presentades en lo
lloc de Alella del bisbat de Barcelona, a quatre
de setembre proppassat, sens ministeri de ministre o official algú del present Principat y sens
lletras deprecatòrias, sinó ab auctoritat. Y de
part del dit justícia, al qual no és lícit exercir jurisdicció en aquest Principat y majorment, contra provincials naturals y domiciliats en ell, com
ho és dit reverendíssim bisbe de Lleyda, per estar prohibit ab moltas constitucions col·locades
en los títols «De jurisdicció de tots los jutges
etcètera», títol «Que los officials en Catalunya
hajan de ésser catalans etcètera», sots títol «Que
novells officials etcètera», y altres, ab los quals
està disposat que en aquest Principat y comptats
han de ésser convinguts en ell sens poder-sa
tràurer las causes del Principat y quiscú en sa vegueria, y per medi de officials que sian verament
catalans y domiciliats en dit Principat, hont se
segueix que los dits procehiments són directament contraris a las ditas y altras constitucions,
de la qual contrafacció ha rebut lo dit Principat
molt gran prejudici. Per tant y altrament, supplican a vostra excel·lència los dits deputats y
oÿdors, que sia servit fer-los mercè de supplicar
al rey nostre senyor que servesca fer mercè al dit
Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya, de
manar los dits procehiments sian revocats y reparada la dita contrafacció o altrament, per los
medis que apparegan a sa excel·lència de major
efficàcia y conveniència, dits deputats y oÿdors
en nom de dits Principat y comptats ho tindran
a molt particular mercè. De quibus et cetera.»
Testimonis, lo magnífich Francisco Llot, doctor
en drets, honorable Jaume Pons, negosiant de
la vila de Perpinyà, e jo dit Andreu Bosch, notari, qui lo predit he rebut y continuat, en nom de
dit magnífich Anthoni Thió, scrivà predit.
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Dissapte als XI dels predits mes y any en dita vila
de Perpinyà.
Existint y personalment constituït lo dit il·lustre
y molt reverent Joachim de Carbonell, juntament ab los dits noble don Phelip de Sorribas y
Rovira y magnífich Bertran Dezvall, embaxadors predits, en presència de mi, dit y baix
scrits, personalment trobats en la casa y scrivania de mi, dit notari, en la dita vila de Perpinyà,
en lo carrer del Cavallet scituada, me ha lliurada
la resposta // baix scrita, dient y asserint que era
la resposta per sa excel·lència a la sobredita embaxada feta, a ell tramesa y lliurada per mans del
magnífich Francesch Trobat, notari públich y
scrivà de manament de dita ciutat de Barcelona,
regint l’offici de secretari y que aquella continuàs al peu de dita embaxada, la qual resposta
és del tenor següent:
«Su excelencia, vista la embaxada que por parte
de los diputados y oydores del General de Catalunya se ha sido dada, responde que, haviendo, ha
dado cuenta los ministros que residen en Barcelona de las letras que se havian presentado al obispo
de Lérida, don Pedro Magarola, emanadas de la
corte del justicia de Aragón, sin ser aquellas requisitorias, mandó su excel·lència a los ministros
que estavan en Barcelona, que se recibiesse información y procediesse como pareciesse de justicia,
para la conservación de la jurisdicción real que
está a su cargo. Y conformándose con lo que por
parte de los diputados se le representa, scrivirá a
su magestad en conformidad de lo que se pide. De
quibus et cetera.»
Testimonis, mestre Joan Pujol, serraller de Perpinyà, Pere Guitart, criat y familiar del dit don
Phelip Sorribas y Rovira, e jo lo dit Andreu
Bosch, notari, que lo present he rebut en nom
de dit magnífich Anthoni Thió, notari y scrivà
predit.

Tractea sobre la matèria del quint
de las imposicions de la ciutat de
Barcelona pretès per lo procurador
fiscal patrimonial del rey nostre
senyor.
Resposta que féub sa excel·lència després que li
fou donada la carta de creensa per lo negossi del
quint de la ciutat de Barcelona.
a. embaxada intercalada en els folis 267v bis-268r del trienni
1632-1635.
b. féu interlineat, damunt de feta per ratlllat.

Divendres a X de noembre MDCXXXIIII en la vila
de Perpinyà.
Existint y personalment constituït lo il·lustre y
molt reverent don Joachim de Carbonell, doctor en drets y canonge de la Seu de Barcelona,
en presència de mi Andreu Bosch, notari públich col·legiat de la vila dea Perpinyà y scrivà de
la Deputació local del General de dita vila, y testimonis baix scrits, en la casa del il·lustre y molt
reverent Agostí Ferinós, canonge de la sancta
iglésia de Elna, a hont fa sa habitació scituada
en la dita vila, cerca la plassa dita de la Llana, me
ha request que, en nom y com a substitut del
magnífich Antoni Thió, ciutadà honrat y notari
públich de dita ciutat de Barcelona y scrivà major del General del principat de Cathalunya,
continuàs lo següent, que ell, juntament ab lo
noble don Phelip de Sorribas y Rovira y lo magnífich Bertran Dezvall, ciutadà honrat de dita
ciutat de Barcelona, embaxadors per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General assí presents, inseguint la instrucció a ells, per dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, entregada y lliurada, se són
conferits lo die present, acompanyats de alguns
officials del General de dita vila de Perpinyà y de
mi, dit y baix scrit notari, en presència del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrich de
Aragó Folch de Cardona y Còrdova, duch de
Sogorb y Cardona, gran condestable de Aragó,
marquez de Comares, del consell de stat de la
sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor y son llochtinent y capità general en lo dit
principat de Cathalunya y comptats de Rossellób y Cerdanya, personalment trobat en las
casas a hont fa sa residència en dita vila, scituades en la dita plassa de la Llana, a fi y effecte de
explicar y referir a sa excel·lència lo contengut
en 2 capítol de dita instrucció, lo qual és del tenor següent://

Testimonis, lo magnífich Francisco Llot, doctor
en drets, lo honorable Jauma Pons, negosiant
de la vila de Perpinyà, e jo dit Andreu Bosch,
notari, qui lo predit he rebut y continuat en
nom de dit magnífich Antoni Thió, scrivà predit.
Dissapte a XI dels predits mes y any en dita vila
de Perpinyà.
Existint y personalment constituït lo dit il·lustre
y molt reverent don Joachim de Carbonell y
juntament los dits noble don Phelip de Sorribas
y Rovira, magnífich Bertran Dezvall, embaxadors predits en presència de mi dit y baix scrit
Andreu Bosch, notari, en dit nom y testimonis
baix scrits, personalment trobat en casa y scrivania de mi, dit notari, en las dita vila de Perpinyà,
en lo carrer del Cavallet scituada, me ha lliurada
la resposta baix scrita, dient y asserint que era la
resposta per sa excel·lència a la sobredita embaxada feta a ell, tramesa y lliurada per mans del
magnífich Francesch Trobat, notari públich y
scrivà de manament de dita ciutat de Barcelona,
regint lo offici de secretari, la qual resposta és
del tenor següent:

«2o. Faran entendra a sa excel·lència que van
per a tractar ab sa excel·lència o, ab qui sia servit, del assiento dels negoci del quint ab la ciutat de Barcelona, supplicant-hi ab totas las veras
y encariments possibles, que sia servit honrar
y fer mercè a la dita ciutat, en tot lo que pugue
fer en son favor, per lo assiento del dit negoci,
explicant-li infinita stimació que·n faran dits senyors deputats y oÿdors y los demés cohoperants, lo que explicat y referit ha lliurada encontinent, en mans de sa excel·lència, la carta de fe
y crehença a ells per dits senyors deputats, per
dit fi y effecte lliurada y entregada. De quibus et
cetera.»

«Su excelencia ha visto la carta de crehensia que
le scriven los diputados y hoydores del General de
Cataluña en // primero de este, dada por el dotor
Joachim de Carbonell, canónigo de la santa iglessia de Barcelona, don Phelipe de Sorribas y Rovira y Beltran Dezvalls, ciudadano honrado de
Barcelona, para que expliquen la órden que traen para tratar por medio extrajudicial la composición sobre la demanda que el procurador fiscal
patrimonial, por el officio de maestre racional,
tiene puesta a la ciudad de Barcelona, en que le
pide le deve pagar el drecho del quinto de las imposiciones que recibe, como las demás universidades deste Principado y condados, y assí para intervenir y ajustar el concierto extrajudicialmente,
que por parte de la ciudad y medio de los diputados y oydores, obispo, cabildo de Barcelona, hizieron instancia y piden, haviéndole hecho su magestad favor de dexarlo en su mano, nombra para
que confieran y traten la materia con las personas que para esto le han imbiado los diputados y
demás cohoperantes al doctor Jayme Mir, don Garau de Guardiola y doctor Miquel Joan Magarola, todos del Consejo de su magestad, senyalando
para la junta su excel·lència su casa, y todos los
dias las horas de las nueve a las diez de la mañana y de las tres a las quatro de la tarde, comensando manyana a onse de noviembre 1634. De
quibus et cetera.»

a. de Perpinyà, interlineat.
b. a continuació ratllat, personalment.

Testimonis, mestra Joan Pinyol, serraller, Pera
Guitart, criat y familiar del dit don Phelip de
Sorribas y Rovira, e jo dit Andreu Bosch, notari,
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que lo present he rebut y continuat en nom de
dit magnífich Antoni Tió, notari y scrivà predit.

Tractea sobre la matèria del quint
de las imposicions de la ciutat de
Barcelona, fetes per lo procurador
fiscal patrimonial del rey nostre
senyor.
Dimecres als XV de novembre
vila de Perpinyà.

MDCXXXIIII

en la

Existint y personalment constituït lo il·lustre y
molt reverent don Joachim Carbonell, en drets
doctor y canonge de la santa iglésia de Barcelona, embaxador y tractador, juntament ab los
noble don Phelip de Sorribes y Robira y magnífich Bertran Desvalls, ciutadà honrat, de dita
ciutat de Barcelona, per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, del asiento dels negocis del quint preté lo procurador fiscal patrimonial contra dita ciutat, en presència de mi
Andreu Bosch, notari públic col·legiat de la vila
de Perpinyà y scribà de la Deputació local del
General de dita vila, y testimonis bayx scrits, me
ha request que en nom y com a substitut del
magnífich Antoni Tió, ciutadà honrat y notari
públic de Barcelona y scrivà major del dit Generalb, continuàs lo següent ço és, que lo dia de
ahir que comptàvem quatorse del corrent mes
de nohembre, per los magnífichs y noble doctor
Jaume Mir, don Garau de Guardiola y doctor
Miquel Joan Magarola, tots del Concell de sa
magestat, tractadors nomenats per lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrich de
Aragó Folch de Cardona y Còrdova, duch de
Sogorb y Cardona, gran condestable de Aragó,
marquès de Comares, del concell de stat de la
sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor y son llochtinent y capità general en dit
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, per lo dit assiento en la junta, tingueren en casa a hont fa sa habitació sa excellència, lloch per dit negoci assenyalat y deputat,
cituada en la plassa de la Llana de dita vila de
Perpinyà, li fonch lliurada una demanda, la qual
volessen assí insertada, y és del tenor següent:
«Lo procurador fiscal patrimonial à fetas demandas a differents universitats del principat de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya
a. ambaixada intercalada en els folis 267v bis-268r del trienni 1632-1635.
b. a continuació ratllat, que.
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sobre lo dret del quint que·s deu a sa magestat,
de las sisas e imposicions que reben en virtut de
privilegis reals, de las quals algunas són estades
condempnades a pagar-lo, altres absoltas, altres
han concordat y altres tenen encara los plets
pendents, entre les quals, a la ciutat de Barcelona en lo any 1619 per lo llochtinent en lo offici
de mestre racional de la casa y cort de sa magestat, foren // fets manaments, que donàs compta
y rahó y presentàs certifficatòrias de las administracions y arrendaments de ditas cisas y imposicions en dit offici, a effecte que se pogués liquidar y cobrar dit dret de quint tocant a sa
magestat, y després li foren fets altres manaments y procehiments des de 30 de janer fins a
17 de juny del present any 1634, en los quals
ayxí mateyx li fou manat que donàs compte de
ditas sisas y imposicions des de 18 de juliol
1599 fins per tot lo any mil sis-cents trenta-tres,
y havent-se interposat los deputats del General
de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, bisbe, Capítol de la santa església de Barcelona y bras militar, ab aprobació y consentiment de la ciutat per a concertar dita matèria
del dret del quint extrajudicialment, y embiat a
vostres mercès lo senyor don Joachim Carbonell, canonge de dita sancta església, don Phelip
de Sorribes y Robira y Bertran Desvalls, ciutadà
honrat de Barcelona, per tractar dels medis que
seran a propòsit per dita concòrdia. Lo doctor
Jaume Mir, don Garau de Guardiola y doctor
Miquel Joan Magarola, tots del Concell de sa
magestat, tractadors anomenats per sa excellència per a poder donar principi al tracte qual
convé, demanen a vostres mercès si se ha de
tractar dels rèdits cayguts y principal del dit dret
del quint, o solament dels rèdits cayguts des de
8 de juliol 1599 fins per tot lo any 1633, que és
la última demanda que té feta a la ciutat de Barcelona dit procurador fiscal patrimonial. A la
qual demanda fonch per ell, dit don Joachim de
Carbonell y sos contractadors lo die present y
dalt scrit, feta la resposta següent:
«Lo doctor don Joachim Carbonell, canonge
de la santa iglésia de Barcelona, don Phelip de
Sorribes y Rovira y Bertran Desvalls, tractadors
anomenats per los deputats, satisfent al que en
la junta tinguda en lo die de ahir, que comptàvem a 14 de novembre 1634 a las nou horas de
la matinada, los és estat demanat per los senyors
tractadors per sa excel·lència anomenats, diuen
y responen, que la ciutat de Barcelona preté
dèurer ninguna cosa per rahó del pretès quint
de las imposicions que demana lo procurador
fiscal, però que segons instruccions que tenen,
la comissió és de tractar tota la matèria del quint
de las ditas imposicions sens limitació alguna,
tant respecte dels pretesos redditus discorreguts
fins vuy, com del // principal del dit pretès dret

del quint. Y axí ab aquest presupòsit passar havant en lo tracte de tot».
E encontinent, me à axí bé request, insertàs
bayx de ditas demanda y resposta, altre demanda per los dits tractadors, per sa excel·lència
anomenats, en la junta lo die present a las nou
horas de la matinada tinguda, donada o lliurada, la qual és del tenor següent:
«Per quant a la scriptura a vostres mercès presentada en lo die de ahir, que contàvem a 14 del
corrent mes de nohembre, an respost vostres
mercès que·s tracte de tot la matèria del dret de
quint, axí de rèdits, com de principal, sens llimitació alguna, y per part del lloctinent de mestre
racional ab las diligències à fet fins vuy, lo que
ha pogut trobar ab major certesa és que las sisas
e imposicions de la casa de la ciutat de Barcelona, computant uns anys ab altres des de 8 de
juliol 1599 fins a 8 de juliol 1634, han valgut
vuytanta míl·lia lliures quiscun any, moneda
barcelonesa. Lo quint de la qual quantitat són
setse mília lliures, que per trenta-y-sinch anys
han discorregut en dit temps, fan suma de
sinch-centas sexanta mília lliures de dita moneda, y comptant la proprietat de ditas setse mília
lliures, a rahó de trenta mill per millar, que segons la qualitat del dit dret apar, és lo menys
que·s pot avaluar, fan la suma de quatre-centes
vuytanta míl·lia lliures barcelonezes».
Los tractadors anomenats per sa excel·lència,
diuen que lo procurador fiscal patrimonial pretén les quantitats dalt ditas, salvat error de
compte de major o menor quantitat, lo qual si
pretén la ciutat, sempre y quant constarà de
aquell, per llibres de las administracions, actes
de arrendaments y per qualsevol altres llegítimas scripturas, se disminuirà y baxarà de ditas
quantitats tot lo que apareyxerà de rahó y justícia. Y sobre assò demanan a vostres mercès, dits
tractadors, que diguen ab què forma volen concordar las rentencions de dit dret de quint ab sa
magestat. A la qual per ell y los dits sos contractadors, és estada feta la resposta següent: «Los
tractadors anomenats per los deputats diuen y
responen, que la ciutat de Barcelona preté no
dèurer ninguna cosa, ayxí de redditus // cayguts
fins lo dia de vuy, ni altrement per lo principal,
per rahó del pretès dret del quint de las imposicions, comforme à mostrat ab los privilegis, memorials y altres scriptures que han presentat extrajudicialment, tant a la magestat del senyor
rey nostre senyor, com a sa excel·lència. Y axí
bé, ab las informacions que de la justícia de la
ciutat se són fetas y en tot cas, per arribar al concert y tracte, no se à dea haver rahó de la demana. a de, interlineat.
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da tant excessiva que fa lo procurador fiscal patrimonial y de la pretensió que té del valor de las
inposicions de la ciutat y del que podria muntar lo pretès quint, en cas fos degut lo que no·s
creua per haver de ésser molt different lo compte del que ell lo fa, y per quant la demanda de
vostres mercès, senyors tractadors anomenats
per sa excel·lència, és que digan dits tractadors
anomenats per los deputats ab què forma volen
concordar las pretencions de dit pretès dret de
quint ab sa magestat, y aquex és article que no·l
tenen en sa comissió. Per so diuen que despatxaran encontinent a sos principals, per aquests
ordenen lo que deuen respondre y fer.
Testimonis, Salvador Costa, criat de dit don Joachim de Carbonell, Pere Guitart, criat de dit
don Phelip de Sorribas y Rovira, e jo dit Andreu
Bosch, notari, qui lo present ha près y continuat
en nom de dit magnífich Anthonio Tió, scrivà
predit.

Sub magestad, Dios le guarde, me manda remita
esa carta a vuestra señoría y que le diga quan servido quedará, en que luego libre a vuestras señorias una buena cantidad de lo que se queda deviendo en essa Deputaçión, de la fábrica de
castillos para los de Perpiñán y Salsas, porque
quando vuestra señoría no estuviesse obligado a
hacerlo, la neçessidad destas plaças y la ocasión
que tiene su magestad para tenerlas con maior
cuydado, debría obbligar a vuestra señoría a ello,
assí me lo prometo de su zelo de vuestras señorias y
de las veras con que acuden a la obligación de su
officio, y que juntamente con responderme a esta,
vendrá con ella la librança. Guarde Dios a vuestra señoría largos años. Perpinyán, 22 de noviembre 1634. El duque de Sogorve y Cardona.
Diputados del General de Cathalunya.

Ac los noble y amados nuestros diputados del General de Cathalunya.
El rey.
Diputados, aunque en todo tiempo conviene que
Perpinyán, Salses y los demás puestos neçessarios
que abrigan essa provincia, estén fortificados,
muy sabido tenéys la causa porque ahora no es
bien descuydar desto. Y assí he resuelto de encara. a continuació ratllat, y per quant la de.
b. carta intercalada en els folis 270v-271r del trienni 16321635.
c. carta intercalada en els folis 270v-271r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
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garos con preçissión que, de lo que resta por gastar
de las cien mil libras que se applicaron para effectos semejantes en las Cortes del año 1585, se acuda a fortificar y assegurar los dichos puestos con
quanto fuere menester. Y con la brevedad que la
materia obliga y fio de vosotros senyaladamente,
atravessándose en esto vuestra propria defensa y
mi servicio, en que le reçibiré muy particular de
vosotros, como lo entenderéys del duque de Sogorbe
y Cardona, mi lugarteniente y capitán general
en essos Principado y condados, a quién escrivo sobre lo mismo. Dada en San Lorenzo, a primero de
noviembre MDCXXXIIII. Yo, el rey.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Dimecresa als XXII de novembra
la vila de Perpinyà.

MDCXXXIIII

en

Existint y personalment constituït lo il·lustre y
molt reverent don Joachim de Carbonell, en
drets doctor y canonge de la Seu de Barcelona,
en presència de mi Andreu Bosch, notari públich col·legiat d’esta vila de Perpinyà y scrivà
de la Deputació local del General de dita vila, y
testimonis baix (scrits), me ha request que, en
nom y com a substitut del magnífich Antoni
Tió, ciutadà honrat y notari públich de Barcelona, scrivà major del General del principat de
Cathalunya, continuàs lo següent so és, que ell
juntament ab lo noble don Phelip de Sorribes y
Rovira y lo magnífich Bertran Desvall, ciutadà
honrat de dita ciutat de Barcelona, embaxadors
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del dit General, se conferiren diumenge pròxim passat que comptàvem als desanou del corrent, acompanyats de alguns officials
del General de la dita vila de Perpinyà y de mi,
dit y baix scrit notari, en presència del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor don Henrrich de
Aragó Folch de Cardona y de Còrdova, duch de
Sogorp y Cardona, granb condestable de Aragó,
marquez de Comarez, del concell de stat de la
sacra, catòlica y real majestat del rey nostre senyor y son llochtinent y capità general en lo dit
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, personalment trobat en las casas a
hont fa sa residència, en la plassa vulgarment
dita de la Llana de dita vila, a fi y efecte de explicar y referir a sa excel·lència una embaxada, per
part de dits senyors deputats, la qual referida li
a. embaxada intercalada en els folis 271v-272r del trienni
1632-1635.
b. gran, interlineat.
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lliurà còpia en scrits de aquella, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los deputats del General de Cathalunya, continuant
las diligèncias que fins hara han fet ab altres dos
embaxades, per acudir a la obligació de los officis, suplican a vostra excel·lència que sie servit
manar relaxar dels càrcers reals las personas
de Raphael Matalí, obrer, y Jaume Pi, superintendent del pastrim, mercaders de la ciutat de
Barcelona, presos sens provisió de jutge, de
mandato de vostra excel·lència, o dexar-los a
manlleuta i publicar-los la enquesta, attès que
ha més de trenta dies que estan dettinguts en
los càrcers reals de la ciutat de Barcelona, sens
haver-los publicat la enquesta, ni dexat a //
manlleuta, contra del que està disposat en la
constitució quinta sots títol «De accusacions»,
que a més de ser conforme a justícia per haver
vostra excel·lència jurat en lo ingrés de son offici, la observansa de las generals constitucions de
aquell Principat, ho tindran a molt particular
mercè, protestant ab lo degut acato de les dites
diligències y de tot lo lícit de protestar. A la qual
embaxada ha feta sa excel·lència la resposta bayx
scrita, a ell tramesa y lliurada lo die present per
mans de Francès Trobat, notari públich y scrivà
de manament de dita ciutat de Barcelona, regint lo offici de secretari, la qual és del tenor següent:
«Su excelencia en la última embaxada que se le
ha hecho por parte de los deputados del principado
de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña, dize que está en lo mismo que tiene respondido
a la primera y segunda embaxada que se le ha hecho, en razón de relazar de las cárceles de Barcelona a Raphel Matalí y Jayme Pi, presos por su
mandato, porque no entiende se contraviene en
effecto a las constituciones generales de Cathaluña. De quibus et cetera».
Testimonis, lo noble Guillem de Armangol en
la vila de Perpinyà populat, lo magnífich Joseph
Riu, burgès de dita vila, e jo dit Andreu Bosch,
notari, qui lo present he rebut y continuat en
nom de dit magnífich Antoni Tió, scrivà predit.

Muya ilustres señores. Desseando satisfazer enteramente a la quexa que, en carta de veintiocho de
setiembre, nos ha dado vuestra señoría del proceder de un síndicho de la villa de Monzón en la
presentación de una firma al senyor obispo de Lérida, havemos dilatado el responder, pero viendo
a. carta intercalada en els folis 272v-273r del trienni 16321635.

que en el remedio que vuestra señoria pretende
que se ponga, ha de haver tardanza aún cuando
con nuestras diligencias lo consigamos, nos ha parecido dar respuesta a vuestra señoría, no obstante que está el negocio imperfeto, confesamos a
vuestra señoría que el síndico de Monçón excedió
en presentar la firma sin acompañarla con letras subsidiarias, pero no que el tribunal de la
corte del justicia erró en proveerla, antes bien se la
negará, quedarán expuestos aquellos senyores juezes a ser acusados, porque en constándoles jurídicamente que el senyor obispo de Lérida tiene interesses en este reyno, cerrando los cuales se han
despachado bulas apostólicas, estan preçísamente
obligados a proveir la inhibición que los podiere,
para que no se contravenga a ellos, sin que en el
tiempo ni en el modo de presentarla tengan que
ver, porque esto es puro hecho del interesado. No
hay en este reyno officio de juez y assí, aún estando
provehida la firma sin causa suficiente, no pudiera el tribunal de la corte revocarla, sino instando
en ello la parte misma para quién es dañossa la
inhivición, o apartarse de lo hecho la otra, para
quién es probechosa, por lo qual fuera medio infructuosso el de la interçesión que vuestra señoría
nos manda que interpongamos con la corte, impidiéndole nuestras leyes el condecender en esto, con
nosotros, // con los de Monzón, si havemos hecho officios para que, apartándose de la presentación
hecha, se valgan de letras subsidiarias sin embargo de que ellas estan en possessión pacifica de presentar, sin letras, semejantes firmas al señor obispo y a su vicario general en Lérida, no nos han
respondido aún con resolución y hasta que respondan, continuaremos las instancias con mucho
desseo de que vuestra señoría quede servido como
es sin duda que lo quedará, siempre que nos mandare cossas que pendan de nuestro arbitrio. Y si
fuera desta calidad el negocio presente, huviéramos procedido en él de manera que, no solo conocerá vuestra señoría que holgamos de que se conserve la buena correspondencia que siempre ha
havido entre estas dos provincias, sinó que estamos prontos para ayudar a que reciva cada dia
nuevos aumentos. Guarde Dios a vuestra señoría como puede y deseamos. De Çaragoça, a 21 de
nobiembre 1634. Muy ilustres señorias. Beso la
mano de vuestra señoría, sus muy ciertos servidores. El reverente Francisco Martínez de Marzilla y
Mata, deán de la Seo de Çaragossa. El doctor
Hernández, cancillero. Lorenço de Çalossa. Don
Gabriel Leonardo de Albions. Don Juan Pérez de
Rueda. Don Miguel Ynigo Antilla. Diputados
del reyno de Aragón. Martín Lamberto y Miguel,
secretario.
Señores deputados del principado de Catalunya.

Referescha jo Andreu Bosch, notari públich,
col·legiat de la vila de Perpinyà, scrivà de la Deputació local del General de dita vila y sa collecta baix firmat, com diumenge que comptàvem a dezaset del mes de dezembre mil sis-cents
trenta-quatre, per orde dels il·lustres y molt reverent don Joachim de Carbonell, en drets doctor y canonge de la Seu de Barcelona, don Phelip de Sorribas y Rovira y magíster Bertran
Dezvalls, ciutadà honrat de dita ciutat de Barcelona, embaxadors y tractadors per los molt
il·lustres senyors deputats y hoïdors de comptes
del General del principat de Cathalunya, nomenats y elegits per a tractar del assiento del quint,
preté lo procurador fiscal patrimonial contra
dita ciutat, me conferí per tres vegades, desde
las nou fins a les onze hores ans del migdie, en
la casa a hont se fa sa residència lo il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor don Henrich de Aragó
Folch de Cardona y Còrdova, duch de Sogorb y
Cardona, gran condestable de Aragó, marquès
de Comares, del consell de stat de la sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor y son
llochtinent y capità general en lo dit principat
de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, scituada dins la dita vila de Perpinyà en la
plassa vulgarment dita de la Llana, a fi y effecte
de supplicar a sa excel·lència fos de son servey
manar assenyalar hora per a què dits senyors
embaxadors y tractadors poguessen explicar a sa
excel·lència una embaxada, que per orde de dits
senyors deputats y demés cooperants, li havian
de donar. Y las dos vegades lo patge qui stave de
guarda me féu resposta que sa excel·lència estave reposant y no se li podia parlar perquè havia
tinguda mala nit, y a la tercera, que eran las
onze dades, lo dit patge entrà en la cambra y
notificà a sa excel·lència com era aquí per lo fi
dalt dit, y eixint de dita cambra me féu resposta
que sa excel·lència no estava de present per embaxades y que tornàs altra hora. E lo endemà //
que era dilluns, foren, per part de sa excel·lència, dits senyors embaxadors avisats, que a les
tres hores de la tarda del mateix die staria sa excel·lència ab disposició per hoir dita embaxada,
y acudint dits senyors embaxadors a dita hora,
acompanyats de alguns officials del General de
dita vila y de mi dit Andreu Bosch, devant dit
excel·lentíssim senyor estant en lo llit, li fonch
per ells, de part dels dits senyors deputats y demés cooperants, ab embaxada, explicada la deliberació féu lo savi Consell de Cent de dita ciutat de Barcelona als nou del corrent, si y com en
aquella a la qual se ha relació, està llàrgament
contengut. A la qual embaxada y explicació de
dita deliberació avuy dimars, que comptam desanou dels predits mes y any, entre las dos y las
a. carta intercalada en els folis 278v-279r del trienni 16321635.
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tres passat migdie, per medi dels tractadors per
sa excel·lència, per tractar del assiento del dit
negoci del quint nomenats, estant junts convocats en lo palau de sa excel·lència, és estada a
dits embaxadors, segons ells me han referit, lliurada la resposta següent: «Sa excel·lència à vist
lo que vostres mercès, en nom dels senyors diputats y cooperants li havien representat sobre
lo desconsuelo ab què està la ciutat de Barcelona, de què sa excel·lència, sens la informació del
doctor Pere Joan Fontanella, y que las personas
nomenades per sa excel·lència no contradiguessen a ella, ni en corroboració de la justícia que
sa magestat té, diguessen cosa en la junta y lo
que ara de nou demana la ciutat a effecte de què
sa excel·lència hoÿa sa informació, tot lo qual
faria sa excel·lència si donàs lloch a fer-ho lo
modo ab què·s tracta de concordar la pretensió
del fisch real, però com aquest sia, no per via de
justícia, no és necessari que sa excel·lència sia informat, ni que los tractadors donàssan difficultats, ni contradiguessen a les rahons del doctor
Fontanella, pus lo que digué sols fou a fi de instruhir als nomenats y no per a disputar la causa,
que assò ha de restar per a quant judicialment se
hagués de tractar d’ella, y no ara que sols de
concertar-se tracta y quant per vostres mercès
seran proposats alguns medis, leshores cada part
sforçarà sa pretensió, pus lo die que sa // magestat donà lloch a què·s tractàs de concòrdia
aquex apartat, tot lo que té respecte a judici ni
forma d’ell.
Andreu Bosch notari y scrivà predit, en nom y
com a substituhit del magnífich Anthoni Thió,
ciutadà honrat de dita ciutat y scrivà major de
dit General de Cathalunya.

Cartaa enviada a ses senyories per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent de sa magestat en los presents Principat y
comptats.
La necessidad con que se hallan estos castillos de reparo es tan grande, que obliga a su magestad,no
haviéndole vuestra senyoría respondido, a bolver a
insistir para que luego se le dé con el effecto que se
promete de la obligación que vuestra señoría tiene, de que se libre lo que se queda deviendo del servicio de las Cortes del año 85, pués en el año de
1629 quedaron hallanadas todas las difficultades
por sus antecessores de vuestras señorías. Y obligada essa Generalidad a acudir con toda brevedad
a dar este dinero y más viendo vuestras señorías se
ha de convertir en su mesmo benefficio, pues le
a. carta intercalada en els folis 285v-286r del trienni 16321635.
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quiere su magestad para los castillos de Perpiñán
y Salses. Vuestra señoría se sirva de responderme
luego, para que yo pueda avisar a su magestad de
lo que en esto se huviere hecho. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Perpiñán, a 17 de enero
1635. El duque de Sogorve y Cardona.
Señores diputados.

Aa los reverendo, verenable, noble y amados nuestros, los diputados del General de nuestro principado de Cathaluña.
El rey.
Diputados, aunque estoy cierto que cuydaréys de
que se ponga en execuçión lo que os scriví en primero de noviembre passado, en razón de las fortificaçiones de los castillos de Perpiñán y Salses, y
que el no haver tenido respuesta vuestra será para
darla con el effecto, todavía por la importançia
de la materia, he querido acordaros lo mismo,
porque el estado de las cosas es tal que no conviene
perder ora de tiempo en ello, en que demás del interesse que tiene essa provincia seré muy servido
de vosotros en esto. Dada en Madrid a II de enero
MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes
Laurentius de Villanueva, secretarius.

Refereschb jo Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà, escrivà de la
Deputació local del General de dita vila y sa
col·lecta baix firmat, com dilluns pròxim passat,
que comtàvem XVIIII del present y corrent mes
de febrer de 1635, per horde dels il·lustre y
molt reverent don Joachim de Carbonell, en
drets doctor y canonge de la Seu de Barcelona,
don Faliph de Sorribes y Rovira y magnífich
Bertran Desvalls, ciutadà honrat de dita ciutat
de Barcelona, embaxadors y tractadors per los
mols il·lustres senyors deputats y hoïdors de
comtes del General del principat de Catalunya,
nomenats y elegits per a tractar del asiento del
quint preté lo procurador fiscal patrimonial
contra dita ciutat, me conferí entre les deu y les
onze ans de migdie, en la casa ha ont fa sa residència lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor
duch de Sogorb y de Cardona, llochtinent y caa. carta intercalada en els folis 285v-286r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. embaxada intercalada en els folis 291v-292r del trienni
1632-1635.

pità general de sa magestad en lo principat de
Catalunya y comtats de Rosselló y Serdanya, situada dins la dita vila de Perpinyà, en la plaça
vulgarment dita de la Llana, a fi y afecte de suplicar a sa excel·lència fos de son servei manar
asenyalar hora per a què dits senyors embaxadors y tractadors poguessen explicar a sa excellència, huna enbaixada que per horde de dits
senyors diputats li avien de donar. Lo qual recaudo a sa excel·lència donat, me respongué que
viniessen miércoles a las honze antes de medio, y
acudint dits senyors enbaixadors a dita hora,
acompanyats de alguns officials del General de
dita vila y de mi, dit Andreu Bosch, notari y escrivà predit, devant dit excel·lentíssim senyor, li
fonch per ells, de part de dits senyors deputats
explicada la enbaixada següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per part dels diputats
del General de Catalunya foren reportades a
vostra excel·lència dos enbaixades molts dies, a
la huna tocant en matèria de quints en la qual
suplicaven a vostra excel·lència, fos servit de dar
lloch a què, per part de la ciutat, se pogués informar a vostra excel·lència, y que los tractadors
per vostra excel·lència nomenats donassen duptes o dificultats si algunes les tenien, per a què la
ciutat pogués satisfer a elles en dita matèria de
quints. La altre, que per observància de algunes
constitucions en dita enbaixada citades, fos vostra excel·lència servit manar no porrogar més las
audiències per los danys grans se deixen ben
considerar, y com per les moltes ocupacions de
vostra excel·lència fins vuy no se aje respost a
ninguna de dites // enbaxades, los diputats de
nou suplican a vostra excel·lència sia servit manar respondre, per a què de la resposta d’elles se
puga pendre la solució que més convindrà al
servei de Déu, del rey nostre senyor y al benefici
del Principat».
A la qual enbaixada encontinent, à feta sa excel·lència la resposta següent: «Jo tengo hoido a
vuestras mercedes y procuraré con toda brevedad
tomar resolución y respondelles».
Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom
del magnífich Anthoni Tió, ciutadà honrat de
dita ciutat y scrivà mayor del General de Chatalunya.

Molta il·lustres senyors. Pau Malianta, mercader
de la ciutat de Lleyda, per son legítim procurador, qui fa fe de sa potestat, ha determinat de
renunciar com renuncia, en mà y poder de vosa. suplicació intercalada en els folis 293v-294r del trienni
1632-1635.
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tres senyories, en favor de Pere Joan Malianta,
son fill, lo ofici de receptor del General de la
col·lecta de Lleÿda, que obté per renunciació en
son favor feta y compradaa Pere Joan Calbús,
doctor en medicina, suplican a vostres senyories
sien servits manarb provehir al dit Pere Joan Malianta de dit ofici, que·u tindrà a vostres senyories a molta mercè etcètera. Altissimus. Fontanella.

Josephc de Bellafilla, embaxador del principado
de Cathaluña en nombre de los diputados y oydores del, dize, que para representar a vuestra merced el grande daño que recibe aquella probincia y
sus naturales de la contrafación de muchas constituciones, leyes y privilegios que el virrey lugarteniente de vuestra magestad y otros tribunales han
contravenido, y haviendo hecho todas las diligencias que se acostumbran hazer en semejantes casos, embiando embaixadas y presentado papeles,
en la forma ordinaria, a dicho lugarteniente, y
viendo que no conseguían justicia y no se remediavan los excessos, resolvieron de ymbiar su embaxador a postrarse a los reales pies de su magestad, como lo haze, con muy grandes esperanzas
que vuestra magestad, por su real clemençia, teniendo detención al gran amor y fidelidad con
que siempre han servido a vuestra merced y a la
real corona, han de conseguir la gracia y merced
que applica de la real mano de vuestra magestad.
1.Primeramente, representa a vuestra merced
que en 11 de julio del año passado de 1630, se
mandó por vuestra merced hazer una real pragmática, lo qual es contra lo dispuesto por muchas
y diversas constituciones, leyes y privilegios de Cataluña, y particularmente, en el cabo que dispone
que el bayle general de aquel Principado ha de conozer privatívamente de las causas feudales, lo
que es contra lo dispuesto por la constitución del
señor rey don Pedro el Segundo en la Corte de
Barcelona el año de 1283, capítulo 56 «De feus y
pràtiques», la qual dispone que las causas feudales que se tratan entre el real fisco y particulares se
ayan de declarar por penas Curiae.
2.Assí mismo, dicha real pragmática prohibe la
evocasión de causas patrimoniales a la Real Audiençia por ningun pretexto, lo que viene a ser
contra lo dispuesto por la constitución del señor
rey don Alonso Quarto en el capítulo 4o de las
Cortes que celebró en Barcelona el año // de 1432,
título «De evocación de causas», por la qual disa. da, interlineat al damunt de y ratllat.
b. a continuació ratllat, liura.
c. embaxada intercalada en els folis 294v-295r del trienni
1632-1635.
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pone expressamente que las causas patrimoniales
se puedan tratar en la Real Audiençia y lo mesmo dispone la constitución 12, título «De vectigals».
3.También representa, que la dicha real pragmática prohibe la evocación de causas de contención
de jurisdicción de causas feudales, aunque se niegue la calidad feudal o patrimonial, y aunque se
firme de drecho delante del ordinario y que se trate de fuerça y observancia de reales privilegios,
porque de tiempo ynmemorial siempre se ha acostumbrado evocar de dichas causas, y assí es contra
lo dispuesto por la constitución del título 4o «Si
contra dret y utilitat pública», que es el capítulo
16 de las Cortes del senyor rey don Alonso Segundo, de las Cortes de Monzón año de 1289, y de la
constitución 18, título «De jurisdicción de tots
jutjes», y en el principio y en el número 14 a dónde se mandan guardar los usos y costumbres generales como las constituciones.
4. Últimamente representa a vuestra merced, que
en quanto la dicha real pragmática dispone que
las causas de semejante calidad, que están ya evocadas a la Real Audiencia, oy an de ser restituidas al consistorio y tribunal de la Baylía General,
lo que es contra lo dispuesto por las constituçiones
3 y 9 del título «De excempcions» por las quales
se prohibe que las causas [...]das a la Real Audiencia no puedan sera sacadas, sinó por remedio
de exempción en la misma causa opuesta, la qual
forma firma se[ ...] por la dicha pragmática. Todas las quales contrafaciones de constituçiones representa a vuestra merced para que sea servido de
mandar se revoque la dicha pregmática, pués es
justo mandando reyntegrar al dicho Principado y
condados en las observançias de sus leyes y constituciones.
5. Assí mismo representa a vuestra magestad,
cómo el virrey y lugarteniente de vuestra merced
en aquel Principado, en 16 de junio del año passado mandó poner de mandato en la cársel // de
Barcelona las personas de Rafael Matalí y Jayme
Pi, y teniendo obligación dentro de treynta dias
de publicarles las querellas, como está dispuesto
por la constitución 5 del título «De acusasions y
denunciacions» no lo ha hecho, y aunque por parte de los diputados se ha hecho ynstançia con diversas embaxadas solenes assí al dicho virrey,
como al governador de Cataluña, que de pressente reside en la ciudad de Barcelona, para que en
conformidad de lo dispuesto por las generales
constituciones, publicasen las querelas a los dichos
Rafael Matalí y Jayme Pi, o que les mandase líbremente sacar de la cársel. Siendo justo no lo han
podido conseguir. Y éste mismo caso sucedió siena. ser interlineat.
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do virrey de aquel Principado el duque de Monteleón, que haviendo mandado capturar de mandato diferentes personas de aquel Principado, los
diputados que entonçes eran de Cataluña, con
diferentes embaxadas hizieron instançia, haviendo pasado los 30 dias, al dicho lugarteniente, para que mandase publicar las querellas a las personas que tenía pressas de mandato, como estava
dispuesto por las constituçiones, o que les mandasse sacar líbremente de la cárcel, no lo quiso haser,
lo que obligó a dichos deputados a ynbiar embaxada a vuestra merced el año de 1607, por la qual
supplicavan a vuestra merced fuesse servido de
mandar al duque de Monteleón que, en conformidad de lo dispuesto por las constituciones, publicasse las enqüestas a los pressos o les diesse libertad, pués no era justo que, sin más causa que su
gusto (s)tubiese padeciendo en la cárcel dichos
pressos. Y haviendo vuestra merced entonzes ser
justa la petiçión del Prinçipado, mandó al duque
de Monteleón, en carta de 5 de diziembre de
1607, que las prisiones de mandato se hiciesen tan
solamente en los cassos y occasiones que disponen y
permiten los privilegios y constituciones de Cataluña, sin dexar de señalar juez al presso, dentro
del tiempo que está dispuesto por las constituçiones, como más largamente consta y se contiene en
dicha casa. Siendo esto assí, claramente se vea la
real voluntad de vuestra merced // en este caso, y
corriendo la misma razón y causa, que corrió en
tiempo del duque de Monteleón, confía que vuestra merced, por su clemençia, les horde hazer la
merced que piden, mandando que se publiquen
las querellas a dicho Rafael Matalí y Jaume Pi, o
que se les dé libertad, pués está dispuesto assí por
las constituciones de Cataluña.
Assí mismo representa a vuestra merced la contrafación de la constitución 20, título «De vectigals» hecha por él, el marqués de Santa Lucita y
don Leonardo Moles, cabos de los terçios de ynfanteria, que estavan aloxados en Cataluña y sus capitanes, officiales y soldados, de los cassos atrozes
que han hecho. Y haziéndose contribuir contra lo
que está dispuesto por dicha constitución, de los
quales excessos consta legítimamente por las ynformaçiones recibidas por los assessores del General, como también por los asessores de la Capitanía General, se supplicó al virrey, fuesse servido
mandar revocar dichos procedimientos con la forma que la dicha constitución ordena, y assí lo
hizo. Y teniendo notiçia después de algunos dias
los diputados, la dicha revocación havía sido verbal y no con la forma que havía de ser, sin reyntegrar los daños que havían hecho contra muchas
universidades y particulares, y castigando los deliqüentes, de nuevo supplicaron al dicho virrey
fuesse servido mandar tuviesse effeto reyntegrar
los daños y castigar los culpados, lo que no ha sido
pusible poder alcanzar, quedando el Principado

con tan notable perjuiçio, esperando de mano de
vuestra merced el remedio que le recibiran a particular merced de vuestra merced.

Aa los reverendo en Christo padre, noble, venerable y amados nuestros los diputados del General
del nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, he reçibido vuestra carta de 18 de
enero deste año que me ha dado Jusepe de Bellafilla y explicado lo que venia en su crehençia, sobre
la contrafacçión que pretendeys que se ha hecho a
algunas de las constituçiones dellos, que són la
pragmática de las cosas feudales y patrimoniales,
alojamientos de los soldados y señaladamente, la
quinta del título «De accusaçiones» con occasión
de haver prendido a Raphael Matalí y Jayme Pi,
ciudadanos de Barçelona. Y haviendo hecho ver
particularmente en este mi consistorio suppremo
los papeles que en razón desto me ha presentado,
escrivo al duque de Cardona lo que dél entenderéys y el cuydado con que desseo se attienda a la
observançia de vuestras constituçiones, lo qual
siempre havéys experimentado en mi, por el amor
que tengo a tales vassallos. Y esto mismo me obliga
a deziros que, haviéndose originado las prissiones
de la causa que sabeys, deveríades cuydar primero
de que mejorara la çiudad el modo con que procede, attendiendo a lo que más importa, que no
alentarla por materia tan menuda con vuestro
amparo, al mismo tiempo que ós havíades interpuesto para la composiçión de sus cosas. Y pues
aquí no tiene que hazer Bellafilla, se le ha ordenado que se buelva. Y quise que lo tuviéssedes entendido assí por mi carta, en respuesta de la vuestra. Dada en Madrid, a XV de março MDCXXXV.
Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Catellvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Lob duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y
capità general.
Alsc reverent pare en Christ y amat canceller, venerable, noble y amats de la real magestat, los
deputats de Cathalunya.
a. carta intercalada en els folis 301v-302r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.
b. carta intercalada en els folis 305v-306r del trienni 16321635.
c. anotació escrita al dors.
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Reverent Pare en Christ y amat consellers, venerable y amats de la real magestat, en cumpliment del orde que sa magestat és estat servit
donar-nos ab sa real carta despachada per lo
Concell Supremo de Aragó del tenor següent:
«El rey. Muy illustre duque charo primo de mi
consejo de estado, lugarteniente y capitán general. Porque por aora no podéis venir a Barcelona,
respecto de la falta que haríades a las fronteras y
la Real Audiencia no está bien separada de vos,
mirando por la maior comodidad dessa provincia, os ordeno y mando que os vengáis a Gerona y
que vaja assistir luego con vos, la dicha Real Audiencia. En esta conformidad lo que executaréis y
me avisaréis del effecto. E sea muy illustre duque
charo primo nuestro senyor en vuestra continua
guarda. De Madrid, a XXXI de março MDCXXXV.
Yo, el rey. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Bayetola, regens.
Vidit Magarola, regens. Vidit Sisternes, regens.
Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius».
Inseguint conclusió en lo sacro Real Consell
feta, havem prorrogada la Real Audiència y totes les causes que en ella se aportan per a quatre
del mes de maig propvinent, transferint a la ciutat de Gerona, ont entenem fer nostra residència, y manat expressament als nobles y magnífichs regent la Cancelleria, doctors del Real
Consell, ministres y officials de dit y demés tribunals del rey nostre senyor, residints en Barcelona, acudan tots a la dita ciutat de Gerona per
al dit dia de quatre de maig, ab los llibres, processos, papers y scripturas necessàrias y convenients a sos càrrechs y officis respectivament, de
què ha paregut donar-vos avís ab esta, per a què
tingau notícia en lo que·us toca. Dattus en Perpinyà a XI de abril MDCXXXV. El duque de Sogorve y Cardona.
Vidit don Franciscus de Erill, cancellarius. Michael Perez . In Itinerum Locumtenientae X, folio XXIIII.

Aa los ilustres diputados de la Generalidad del
principado de Cathalunya.
Su magestad me ha mandado, en carta de 15 del
passado, que siempre que vuestra señoría acuda a
mi por la respuesta de la embaxada que llevó Jusepe de Bellafilla le diga, que haviéndole oydo y
entendido por él y por los papeles que ha presentado, las contrafacciones que pretende vuestra señoría se han hecho de las generales constituciones
deste Principado y condados, en razón de la publicación de la pregmática sobre las causas feudab. carta intercalada en els folis 305v-306r del trienni 16321635.
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les y patrimoniales, alojamiento de soldados y prisiones de Rafael Matalí y Jayme Pi, lo mandó ver
en el Consejo Supremo de Aragón, siendo la volundad de su magestat que se guarden las constituciones con todo cuidado. Y ha parecido que en
la pregmática de las causas feudales y patrimoniales que mandó hazer su magestad, con grande
acuerdo y consideración, ni en las prissiones de
mandato de Jayme Pi y Raphael Matalí, no ay
contrafacción, ni consta de lo que se quexa vuestra señoría de los alojamientos de los soldados. Y
assí cumpliendo con su real órden, lo avisso a
vuestra señoría respondiendo a su carta de 31 del
passado que me dio el diputado local destos condados. Y esté vuestra señoría muy cierto que procuraré, siempre que en todo lo que corriere por mi
mano, se cumpla con el gusto y voluntad de su
magestad. // Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Perpiñán, 9 de abril 1635. El duque de
Sogorve y de Cardona.

Dijousa als sinch de abril MDXXXV en Perpinyà.
Reffereix a mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà, scribà de la Deputació local del General de dita vila y sa
col·lecta bayx firmat, lo il·lustre y molt reverent
don Joachim de Carbonell, en drets doctor y
canonge de la Seu de Barcelona, que ell, juntament ab lo noble don Phelip de Sorribes y
Rovira y lo magnífich Bertran Desvall, ciutadà
honrat de dita ciutat de Barcelona, embaxadors
per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptas del dit General, elegits y nomenats dimars pròxim passat que comptàvem
tresb del present y corrent mes, a les honze horesc ans de migdia, hora assignada, per orde de
dits senyors deputats se conferiren, acompanyats de alguns officials del General de dita vila
de Perpinyà, en la casa a hont fa sa residència lo
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duc de Sogorb y de Cardona, llochtinent y capità general
de sa majestat en lo principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, scituada dins
la dita vila de Perpinyà, en la plassa vulgarment
dita de la Llana, a fi y effecte de despedir-se de
sa excel·lència y explicar y referir-li una embaxada per part de dits senyors diputats. Y després
de ésser-se despedits de sa excel·lència, li explicaren dita embaxada, la qual referida y explicada li lliuraren còpia de aquella, la qual és del tenor següent:

a. ambaixada intercalada en els folis 306v-307v del trienni
1632-1635.
b. tres, interlineat.
c. hores, interlineat.
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
representat a vostra excel·lència, de part dels deputats y ohidors del present Principat, diversas
contrafaccions fetas contra la constitució 20
sots títol «De vectigals», per los marquès de
Sancta Lucita y don Leonardo Moles, cabos
de las companyias de infanteria, que per molt
temps estigueren alojades per lo present Principat, capitans, officials y soldats de ditas companyias, cometent gravíssims excessos, enormes
crims y delictes contra lo disposat en dita constitució, fou vostra excel·lència servit, ab consell
y deliberació de la Real Audiència o altrament,
constant-li de la dita contrafacció per lo procés
per orde de dits deputats y oÿdors, fabricat còpia del qual fou entregada a vostra excel·lència y
altrament, revocar los dits procehiments, restant dits deputats y ohidors ab la deguda estimació y regonexensa d’esta mercè, però conciderant que dels dits procehiments se han seguit
grandíssims prejudicis y danys a moltas universitats y singulars personas del dit Principat, dels
quals consta en dit procés, y que aquells no estan esmenats, y aysí mateyx que los dits excessos, crims y delictes per dits contrafactors comesos estan impunits. Y per consegüent la dita
revocació no ha obrat lo efecte que és menester,
segons lo que // disposan las generals constitucions. Per tant y altrament, los dits deputats y
oÿdors, suplican a vostra excel·lència que sie
servit manar que los culpables en ditas contrafaccions sien punits y castigats y los sobredits
danys esmenats en què rebran de vostra excellència molt singular mercè».
A lo que sa excel·lència respongué: «Estoy advertido de lo que me dizen y en lo demás yo lo veré».
Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom y
substitut del magnífich Anthoni Tió, ciutadà
honrat de dita ciutat y scrivà major del General
de Cathalunya.

Votsa dels magnifichs assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya als
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, acerca de las diligèncias que·s deuen fer
per la contrafació que·s fa a la constitució quinta, sots títol «De acusacions», ab la detenció en
los càrcers reals de Barcelona de las personas de
Jaume Pi y Raphael Matalí, mercaders presos de
mandato del excel·lentíssim lloctinent y capità
a. vots intercalats en els folis 313v-314r del trienni 16321635.

forma de ditas constitucions, que ab la dita detenció dels dits Jaume Pi y Raphael Matalí, per
més de trenta dies sens publicar-los la enquesta,
o dexar-los a manlleuta, se ha contrafet a la dita
constitució quinta, títol «De acusacions». Y que
sia feta la deguda reintegració y esmanats los
danys, axí com en las ditas generals constitucions està disposat.

general del rey nostre senyor, per més de trenta
dies, sens haver-los publicat la enquesta, ho dexat a manlleuta, com se disposa en dita constitució. Aprés de haver-se declarat per medi de
dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats la
dita contrafacció y aconsellat als senyors deputats, que tenian obligació de opposar-se a la dita
contrafacció y procurar lo reparo y reintegració
de aquella. Y aprés que per part de dits senyors
deputats ab embaxadas y altrament, és estat suplicat al dit excel·lentíssim lloctinent de sa magestat lo reparo de dita contrafacció. Y aprés
que no havent pogut alcansar son intent, se ha
acudit de part del mateix consistori, ab embaxada particular al rey nostre senyor, suplicant-li
que fos servit manar observar dita constitució
quinta y reparar dita contrafacció. E semblantment consultats los mateixos assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats acerca de las diligèncias
que·s deuen fer, per lo reparo de les contrafaccions fetas a las generals constitucions de Cathalunya, ab la real pragmàtica feta per sa magestat, sobre la evocació de causas feudals y
patrimonials a la Real Audiència, per la qual, havent-se fet la mateixa declaració de contrafacció
per dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats y las mateixas diligèncias, de part del consistori, de embaxades fetas al dit excel·lentíssim
lloctinent del rey nostre senyor y a sa real magestat, per las quals no se ha pogut conseguir lo
effecte desijat, ans bé lo rey nostre senyor, responent a la dita embaxada per medi de dit son
lloctinent general y ab sa carta, dada en Perpinyà a 9 del corrent mes de abril, ha explicat la
crehensa de sa magestat a la qual se havia remès
ab sa real carta, dada en // Madrit a 15 del mes
de mars proppassat, dient ab la dita crehensa,
que sa magestat, affectant la observança de las
generals constitucions de Cathalunya, havia
manat mirar en son Real y Supremo Consell de
Aragó ab los actes y scriptures que lo embaxador havia presentat, la pretensióa de ditas contrafaccions, y que en dit Consell de Aragó se havia resolt que no·s contrafeya ab dita pragmàtica
y captura dels dits Matalí y Pi a las constitucions
generals. Attès y conciderat que ab los sobredits
procehiments consta que per dit consistori són
estades fetes totes les diligències que·s devien
fer, segons se disposa ab ditas constitucions,
usos, styls y costums del General, y que solament resta lo remey infrascrit. Per tant y altrament, són de vot y parer que en lo tocant a la
contrafacció per la dita detenció dels dits Pi y
Matalí, que per part del síndich del General se
comparega en la Real Audiència, suplicant que
per observança de la constitució «Poch valdria»,
sots títol «De observar constitucions y altres
aplicables» y altrament, que sia declarat segons

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, si se ha contrafet a las generals
constitucions de Cathalunya, ab la conclusió
feta en la vila de Perpinyà en lo sacro y Real
Consell de Cathalunya, ab la qual se diu haver
porrogada la Real Audiència y totas las causas
que en ella se aporten per a quatre del mes de
maig propvinent, transferint-la en la ciutat de
Gerona, y manat expressament als noble y mag-

a. pretensió, interlineat al damunt contrafacció ratllat.

a. vot intercalat en els folis 314v-315r del trienni 1632-1635.
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Y en quant a la contrafacció de dita real pragmàtica són de vot y parer que, en tot cas que·s trobe que algun official y ministre real exequute o
haje exequutat aquella, en alguna cosa de las
que encontran ab ditas generals constitucions,
que se li done resquesta per a què revoque lo
que haja fet o firme dubte, segons disposa la
dita constitució «Poch valdria». Y que no revocant o firmant dit dubte dins lo termini de dita
constitució, se comparega en la Real Audiència
per medi del mateix síndich del General, ab supercació, demanant que·s declare haver incidit
lo official o ministre contrafactor en las paenas
en dita constitució «Poch valdria» y altres constitucions statuïdes.
Y en lo fet consultat als mateixos assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, en lo fet de las
contrafaccions per los excessos // dels soldats,
són de vot y parer que, attès que per medi de las
diligències fetas per lo consistori se ha obtingut
de sa excel·lència revocació de aquells, y ha offert manar fer la esmena dels danys contra la
persona o personas a qui se spectarà, sempre
que sien liquidats dits danys, que·s done avís a
las parts interessades per a què cada una inste
en lo que li toque, y que lo síndich del General assistesca y fassa part ab las parts en los casos que aparega, als dits assessors y advocat fiscal, ésser necessària dita assistència y part. Vidit
don Franciscus de Oluja, assessor. Vidit Anglasell, fisci Generalis advocatus. Vidit Palmarola,
assessor. Fontanella, consulens. Molera, consulens.
De Paz, consulens. Boix, consulens. Vinyals, consulens. Osona, consulens.
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nífichs regent la Canselleria, doctors del Real
Consell, ministres, officials de dit y demés tribunals del rey nostre senyor, residints en Barcelona, acudan tots a la dita ciutat de Gerona per
al dit die de quatre de maig ab los llibres, processos, papers y scriptures necessàrias y convenients a sos càrrechs y officis respectivament,
com de tot consta per la real carta, per via de
Cancellaria despaxada, sots data en Perpinyà a
11 de abril 1635, al consistori de dits senyors
deputats tramesa, avisant lo sobredit per a què·n
tinga notícia en lo que li toca. Ab la qual carta se
diu també que lo excel·lentíssim lloctinent y capità general, en nom del qual està despaxada,
entén fer sa residència en la dita ciutat. Vista la
dita carta y moltes constitucions de Cathalunya
y en particular, la constitució quinta del títol
«De Audiència y Consell Real», que és lo capítol 5 de las Corts de Monçó del any 1542, ab la
qual se disposa que si al llochtinent general de
sa majestat aparrà anar-se’n de la vegaria, ciutat,
vila o lloch a hont se selebrarà la Real Audiència, per perseguir y pèndrer malfactors o altrament, puga aportar-se’n lo regent la Real Canselleria, advocat fiscal y los dos jutges de cort, y
que perquè la despedició de las causas civils no
cesse, la Real Audiència romanga en la dita ciutat, vila o lloch a hont se celebrava ab los altres
doctors del Real Consell, los quals pugan expedir, clòurer, sentenciar ya desidir e diffinir las
causas civils, axí com si lo dit llochtinent general
ý fos present, presidint en la una sala lo canseller, y en sa absència lo més antich // doctor de
aquella, y en la altra sala en lloch del regent la
Canselleria, presidesca lo més antich doctor de
aquella, y que·s pugan evocar y comètrer causas
y publicar sentèncias, en la forma en dita constitució continguda. Vista també la constitució
sexta del mateix títol, que és lo capítol quinze
de las ditas Corts, ab la qual se disposa que la
Audiència y Consell Real se tingan y selebren en
lo palau real de Barcelona, en lo lloch o llochs
que millor apparrà al lloctinent general de sa
majestat, Consell Real y deputats, per los quals
sien fetas fabricar dos salas acomodadas y aptas
per tenir dita Audiència, y que los scrivans dels
processos hajen d’estar y scríurer en la sala gran
de dit palau, tenint allí sos processos, ab armaris
o caxas, prohibint-los tenir scrivanies en altre
lloch per rahó de dits processos, y que las obras
fahedores se fassan a coneguda dels deputats y
de nou persones de tots staments. Y vista altra
constitució octava de títol, que és lo capítol
quart de las primeras Corts de Monçó, any
1547, celebrades per lo senyor rey Phelip, lashoras príncep y lochtinent general de Carles, ab
la qual se disposa que per quant convé a la bona
y prompta expedició de la justícia, axí en lo civil,

com en lo criminal que la Audiència Real, se
tinga en lo palau real de Barcelona en las salas y
llochs ja adaptats, que per ço, la dita Real Audiència se haje de tenir y celebrar en lo dit palau
real en lo Civil y que sia fet aposento dins quatre
anys, per a tenir lo Consell Criminal, ab facultat
de gastar fins en summa de sis mil lliures ultra
del preu de les cases y las mortizacions dels censos, y en lo entretant que sia acabat dit aposento, se tingan en la posada del llochtinent general si ho voldria, com llàrgament en dita
constitució és de vèurer. Vistas moltas altras
constitucions ab las quals parlan del mateix y altras cosas semblants, a las quals no és possible
satisfer sinó residint y celebran-ce la Real Audiència en la ciutat de Barcelona, y per quant ab
la dita conclusió se ha deliberat haver-se de celebrar la dita Audiència en la ciutat de Gerona,
lo que no pot fer-se // sens contrafacció de las
sobreditas constitucions. Per tant y altrament,
són de vot y parer que ab las ditas conclusió y
deliberació, mutació y prorogació de la Real
Audiència per la ciutat de Gerona, se ha contrafet a las ditas constitucions quinta, sexta y octava sots títol «De Audiència y Consell Real» y altres semblants, y que los senyors deputats tenen
obligació de opposar-se a la dita contrafacció, y
per lo reparo de dita contrafacció fer totas las
diligèncias que disposan las generals constitucions y altras acostumadas. Vidit don Franciscus
de Uluja, assessor. Vidit Anglasell, fisci Generalis
advocatus. Vidit Palmarola, assessor. Vidit Fontanella consulens. Vidit Molera, consulens. Vidit
De Paz, consulens. Vidit Boix, consulens. Vidit
Vinyals, consulens. Vidit Osona, consulens.

Reverendoa en Christo padre nobles y amados
nuestros diputados del General de Cathalunya.
El rey.
Diputados, aunque he visto lo que últimamente
me escrivís sobre lo que váys socorriendo para reparo de las fortalezas de Perpiñán y otras, el estado presente de las cosas obliga a que esto no quede
assí, pues ningunas obligaçiones desse consistorio
son tan preçissas como el abrigo y custodia de la
provinçia mayormente deviéndose hazer, con lo
que la Deputaçión deve de lo destinado para esto
en las Cortes del año 85. Y assí os encargo, con la
apretura y preçissión que la materia obliga, acudáys a ello en primer lugar, dándole a las demás
deudas que representáys, pues estas se podran satisfazer con el tiempo, y oy no lo hay para los reparos, como os lo dirá el duque de Sogorbe en su cara. carta intercalada en els folis 317v-318r del trienni 16321635. - anotació escrita al dors.

a. a continuació ratllat declarar.
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ta y de palabra, la persona por cuya mano reçibiere de esta, cuya respuesta fio mucho que será el effecto de lo que os encargo, en que reçibiré de vosotros particular serviçio. Dada en Madrid, a III de
abril MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Sia con creer su magestad que estan libradas las
dos mil libras que vuestra señoría me escrivió, da
la prisa para lo demás que vuestra señoría verá
por su carta, por pedirlo assí la necessidad destas
plazas, supiera quan atrassado está esto, como es
fuerza se le diga sin duda lo sentiría más, pués
siendo deuda tan privilegiada y, en la ocasión
presente, la primera a que vuestra señoría deve
acudir, assí por servir a su magestat como por
cumplir con su obligación y guardar su casa, pues
son estas plasas las que la defienden, ha de pensar,
o que se pierde por mi poco cuydado, o que no le
tiene vuestra señoría de su real servicio. Esto representará a vuestra señoría el regente don Miguel Sala, y espero que obrará vuestra señoría en
ello, con el cuydado que me he de prometer de sus
obligaciones. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. De Perpiñán, 18 de abril de 1635.
Y a vuestras señorias sabrá con la prissa y cuydado que el rey de Francia fortifica a Narbona, y
que el duque de Aluyn, governador de Lenguadoch, asiste a esto, y que dispone el acomodar los
caminos hasta los confines destos condados, mire
vuestra señoría si es causa bastante para que deuda tan antigua y aplicada para su misma convenienzia de vuestra señoría, se anteponga // a
todas, y su magestad Dios, le guarde lo pide a
vuestra señoría. Sin valerse de otros medios parece
que estas cosas obligan a que, con promptitud,
buelva vuestra señoría toda esta partida, pues de
no hacerse assí, se havran de tomar medios para
que se haga, y por lo que desseo que no se llegue a
esto y el acierto de vuestra señoría, les pido lo hagan. El duque de Cardona y de Sogorve.

Refereschb yo Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà, scribà de la Deputació local del General de dita vila y sa collecta bayx firmada, com dimars que comptàvem
vint-y-quatre del mes de abril 1635, entre las
a. carta intercalada en els folis 317v-318r del trienni 16321635.
b. ambaixada intercalada en els folis 318v-319r del trienni
1632-1635.
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sinca y las sis de la tarda, per orde dels il·lustres y
molt reverent Raphel Llobet, doctor en drets y
canonge de Elna, yb magnífichs Lluís Ros, donzell, Gregori Prats, doctor ayxí bé en drets y
burgès de la dita vila, embaxadors per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del principat de Cathalunya, novament elejits y nomenats, me conferí en la casa a
hont fa sa residència lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, scituada dins la dita vila de Perpinyà, en la plassa vulgarment dita de la Llana, a
fi y efecte de suplicar a sa excel·lència fos de son
servey manar assenyalar hora perquè dits senyors embaxadors poguessen explicar a sa excel·lència una embaxada, que per orde de dits
senyors deputats, li havian de donar. Y lo patje
que estave de guarda entrà en la quadra a hont
estava sa excel·lència, y eyxit de dita quadra, me
féu de resposta que sa excel·lència estava ocupat
ab lo senyor canceller yc lo noble don Garau de
Guardiola, per a despedir la estafeta, y que
tornàs altra hora. E lo endemà que era dimecres
a las honse horas ans de migdia, me torní conferir en dita casa de sa excel·lència, per lo fi dalt
dit, y donat a sa excel·lència dit recaudo me respongué que viniessen manyana a las honse antes
de mediodía, y accedint dits senyors embaxadors a dita hora, acompañats de alguns officials
del General de dita vila y de mi, dit Andreu
Bosch, notari y scrivà predit, devant dit excel·lentíssim senyor li fonch per ells, de part de
dits senyors diputats, explicada la embaxada següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Havent
entès lo consistori del General de Cathalunya ab
la real carta de vostra excel·lència des- // paxada
per Cancelleria, en eyxa vila de Perpinyà a 11 de
abril 1635, y altrament, la conclusió feta en dita
vila de Perpinyà per lo Real Concell, ab la qual
han deliberat porrogar la Real Audiència y totes
les causes que en aquell se aportan per a quatre
del mes de mayg propvinent, transferint-la en la
ciutat de Gerona hont entén fer vostra excellència residència, y manar expressament als nobles y magnífichs regent la Cancelleria, doctors
del Real Consell, ministres y officials de dit y
demés tribunals, residints en Barcelona, que
acuden tots en la dita ciutat de Gerona per a dit
die de quatre de mayg, ab los llibres, processos,
papers y scriptures necessàries y convenients a
sos càrrechs y officis respectivament, com més
llàrgament en dita real carta està contengut,
a. a continuació ratllat de la tar.
b. a continuació ratllat, dels.
c. a continuació ratllat, don.
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conciderada la gravedad del dit negoci, se féu
deliberació en dit consistori a setse del corrent
mes de abril, que fossen convocats brassos per a
consultar si·s devia fer, per part de dit consistori, alguna diligència en orde en dit negoci, los
quals brassos foren convocats lo dia següent y
en ells se resolgué que aconsellaven al dit consistori que ajuntàs als assessors y advocat fiscal
del General, los quals ab altres doctors en drets
aplicadors, vehessen si la dita conclusió y lo
contengut en ella encontra ab las generals constitucions, y que en las juntas y consultas que·s
tindrian, assistissen algunes persones de tots los
estaments, y que lo disapte pròxim següent se
tornassen a convocar dits brassos y en ells, se fes
relació del que dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicadors aconsellarian haver-se de
fer.Y en exequció de la dita deliberació foren
aplicats doctors, los quals, ab dits assessors y advocat fiscal, aprés de haver conferit moltes vegades lo negoci ab assistència de les persones que
foren eletes per dit effecte, fou feta entre ells
conforme resolució, que ab la mudança o translació de la Real Audiència de la present ciutat de
Barcelona a la de Gerona, se contrafà a las constitucions 5, 6 y 8 en lo dit títol «De Audiència y
Consell Real», en las quals està disposat // ço és,
en la dita constitució 5, que si lo lloctinent de sa
magestat, per a perseguir ladres o altrement,
se’n anirà del lloch a hont se celebrava la Real
Audiència, puga portar-se’n lo regent la Real
Cancelleria, advocat fiscal y los dits jutges de
cort, y que perquè la dispedició de las causas civil no cesse, romangue en lo mateyx lloch la
Real Audiència Civil, la qual puga fer y depedir
tot lo negoci ocorrens ab la forma ab dita constitució contenguda. Y en la constitució 6 y 8
està disposat que la Real Audiència haja de celebrar-se en lo palau real de Barcelona, en las salas
allí mencionadas, senyalant lloch als notaris per
a tenir taulell y las scripturas, prohibint-lo tenirlo en altre lloch, ayxí com en las ditas constitucions és de vèurer y que semblantment, se contrafà a moltes altres constitucions en las quals se
disposa lo mateyx y altres coses, de las quals se
resulta haver-se volgut estatuir que dita Real
Audiència haja de celebrar-se precisament en la
dita ciutat, perquè celebrant-se en altre lloch no
podria observar-se lo que disposan ditas constitucions. Y havent-se convocat lo dit die dits
brassos y legit dit vot, és estat deliberat que se
aconcelle al dit consistori que se acude a vostra
excel·lència ab embaxades, ab la major diligència que·s puga, com ho fem ab esta, suplicant
que sia servit manar revocar la dita conclusió y
que no sia aquella exequtada per ser contrària a
las ditas constitucions, lo que a més de què serà
fer lo que és de justícia, tindrà lo dit consistori a
molt particular gràcia y mercè».
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La qual embaxada referida y explicada li lliuraran en sas mans còpia de aquella, la qual rebuda
encontinent respongué «yo lo mandaré ver y responderé», a la qual embaxada vuy disapte, que
comptam vint-y-vuyt del predit mes y any, entre
las dos y las tres passat migdia, ha fet a sa excellència la resposta bayx scrita a dits senyors embaxadors, lliurada per mans // de Francès Trobat, notari públich y scrivà de manament de dita
ciudad de Barcelona, regint lo offici de secretari, la qual és del tenor següent:
«Su excelencia á visto el papel que por parte de los
diputados le han dado vuestras mercedes, prettendiendo que, por la translación de las Audiencias
a la ciudad de Gerona, se contraviene a las constituciones 5, 6 y 8 del título «De Audiencia y
Consejo Real», y a otras deste Principado. Y haviéndolo su excelencia mandado mirar, á parecido responder a vuestras mercedes, que esta
translación que su magestad manda hazer, ni
contraviene a las dichas constituciones, ni ha
otras, porque la 5, 6 y 8 no diçen que la Audiencia Real no se puede celebrar en otra parte fuera
de Barcelona, y para ser contrafacción lo havían
de deçir formalmente y con palabras expressas,
pues haciendo lugar de interpretación no se puede
llamar contrafacción, quanto y más que la dicha
constitución 5 y la 2 y 7 del mesmo título, expressamente diçen, que si al lugarteniente general de
su magestad pareçerá salir de la vegueria, ciudad, villa o lugar donde se celebrare la Real Audiencia, para que la expedición de las causas civiles no cesse, que de la Real Audiencia en la
ciudad, villa o lugar donde se celebrava, con los
doctores della y assí, si en ciudad, villa o lugar se
puede celebrar la Real Audiencia, no es necessario que precisamente se celebre en la ciudad de
Barcelona, y ahunque las dichas constituciones 6 y
8 digan que las Audiencias y Consejo Real se celebren en el palacio real de Barcelona, en las dos salas que hoy estan dedicadas en él para los consejos y
que los scrivanos de los processos hajen de scrivir en
la sala grande del dicho palacio, teniendo allí los
processos en sus alaçenas, ésto se entiende celebrándose la Audiencia y Consejo Real en la ciudad de
Barcelona, porque el estatuto que habla presuponiendo alguna cosa, no dispone lo presupuesto, ni
tiene lugar su disposiçión sinó es verificándose el
presupuesto, y desto se saca, que podiéndose celebrar la Audiencia y Consejo Real en ciudad, villa oa lugar, viene a no estar limitado que haja de
ser en la de Barcelona, pues las dichas // constituciones tan solamente tienen lugar quando la Audiencia y Consejo Real se celebren en Barcelona y
no fuera della, con que se veb claro que por rasón
desta translación no se contraviene a constitución
a. a continuació ratllat, llu.
b. a continuació ratllat, de.

alguna, lo que pueden vuestras mercedes responder a los diputados».
Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom
del magnífich Anthoni Tió, ciutadà honrat de
dita ciutat y scrivà mayor de dita Deputació.

Vota dels magnífichs assessors y doctors aplicats.
En lo fet consultat per los senyors deputats del
General de Cathalunyab, si no obstant la resolució presa que era contra constitució de Cathalunya, la mutació de la Real Audiència de la çiutat de Barçelona a la de Gerona, podran o deuran los dits senyors deputats fer que lo sýndic
comparegués en dita Real Audiència en la çiutat
de Gerona, per a firmar dubte sobre la detenció
dels presos de la çiutat y de la pragmàtica de la
Ballia General, en què se ha declarat contrafacció, ho si se prejudicarian tàcitament per la
comparició los assessors, advocat fyscal y doctors aplicats infrascrits, són de vot y parer que
com dita comparició no sia acte voluntari sinó
forçós, y·sc puga fer ab saludables protestacions,
que per ço poden molt bé los senyors deputats
fer dita comparició per medi de dit sýndic y firmar dubte, sens que axò sian vistos aprovar en
ninguna manera la dita mutació, ni dita comparició praeiudica in futurum. Don Franciscus de
Uluja, assessor. Anglasell, fisci Generalis advocatus. Palmarola, assessor. Fontanella, consulens.
Molera, consulens. Boix, consulens. Vinyals, consulens. Osona, consulens.

Dimarsd als vint-y-sis de juny mil sis-cents trenta-sinch en Perpinyà.
Reffereyx a mi Andreu Bosch, notari públich y
col·legiat de la vila de Perpinyà, scrivà de la Deputació local de dita vila y sa col·lecta bayx firmat, lo il·lustre y molt reverent Raphel Llobet,
doctor en drets de dita vila y canonge de la iglésia de Elna, de present en la iglésia insigne y
col·legial de dita vila prebendat, que ell, juntament ab lo il·lustre Lluís Ros, donzell, y magnífich Gregori Prats, ayxí bé doctors en drets y
burgès de dita vila, embaxadors per los molt
il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes
del dit General elegits y nomenats, com dijous
pròxim passat que comptàvem vint-y-hu del prea. vot intercalat en els folis 330v-331r del trieni 1632-1635.
b. a continuació ratllat, sis.
c. y·s interlineat al damunt de nis ratllat.
d. ambaixada intercalada en els folis 335v-336r del trienni
1632-1635.

1693

sent y corrent mes, a las onse ans de migdie,
hora per dit efecte asignada, se conferiren per
orde de dits senyors deputats, acompanyats de
alguns officials del General de dita vila y de mi,
dit Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en la
casa a hont fa residència lo il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de Socorb y de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat
en lo principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, situada dins la dita vila de
Perpinyà, en la plassa vulgarment dita de la Llana, a fi y efecte de explicar y referir a sa excellència una embaxada, per part de dits senyors
deputats, la qual refferida y explicada li lliuraren
còpia de aquella, juntament ab la informació en
dret estampada en dita embaxada mencionada,
la qual embaxada és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a vostra excel·lència per orde dels
deputats del General del principat de Cathalunya y aquestos comptats de Rosselló y Cerdanya
per lo doctor Raphael Llobet, canonge de la
sancta iglésia de Elna, Lluís Ros, donzell, y lo
doctor en drets Gregori Prats, burgès de la present vila de Perpinyà, a vint-y-quatre del mes de
abril pròxim passat, fonch representada a vostra
excel·lència la contrafacció de las generals constitucions y majorment, de la 5, 6 y 8 // col·locades en lo títol «De Audiència y Consell Real»,
per la mudança y transferiment de la Real Audiència de la ciutat de Barcelona en la de Gerona, estant com està disposat ço és, en la quinta,
que si lo llochtinent de sa magestat per a perseguir lladres o altrament, se’n anirà del lloch a
hont se celebre la Real Audiència puga aportarse’n lo regent la Real Cancelleria, advocat fiscal
y los dos jutges de cort, y perquè la despedició
de las causas civils no cesse, romangue en lo mateyx lloch la Real Audiència Civil, la qual puga
fer y expedir tot lo negoci corrent, ab la forma
en la dita constitució contenguda, y en la 6 y 8
està disposat que la Real Audiència hage de celebrar-se en lo palau real de Barcelona, en las salas allí mencionadas, senyalant lloch als notaris
per a tenir taulell y las scripturas, prohibint-los
tenir-lo en altre lloch, com en les dites constitucions és de vèurer y també de moltes altres
constitucions, en las quals se disposa lo mateyx
y altres coses, de las quals resulta haver volgut
estatuir que la dita Real Audiència haja de celebrar-se presisament en la dita ciutat de Barcelona, perquè celebrant-se en altre lloch no·s podria observar lo disposat ab ditas constitucions,
com llàrgament en dita embaxada estas cosas estan contengudas, supplican com supplicam a
vostra excel·lència ab ella, fos servit manar revocar la conclusió se deu per la dita translació y
mudament de la Real Audiència, y que ni fos
aquella exequtada per ser contrària a las ditas
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generals constitucions, y si bé vostra excel·lència és estat servit respòndrer a la dita embaxada,
que la dita translació que vostra excel·lència o sa
magestat ha manat fer, no contravé a las ditas,
ni altres constitucions, per las raons y causas en
la resposta contengudes, emperò dits deputats
per a satisfer la obligació de son càrrech procurant, com és just, la íntegra observança de las ditas constitucions, privilegis y altres drets de
aquesta província, y que a ellas o alguna d’ellas
no·s fassa contravenció o violació alguna, volent-se més assegurar del fet y de la verdadera
disposició y intel·ligència de ditas generals constitucions, y si a ellas se ha fet, hi·s fa violació o
contrafacció per dita translació y celebració de
la Real Audiència en la dita ciutat // de Gerona,
y ayxí fora de la ciutat de Barcelona, inseguint
resolució de brassos de las personas dels tres estaments de aquestos Principat y comptats, han
tingut moltas y diverses juntes dels assessors,
advocat fiscal del dit General y de doctors gravíssims aplicats en la corrent matèria, los quals,
precehint la premeditació necessària y inspecció
del fet y dret de aquell resultant, han feta una
informació en dret en la qual se funda la contravenció de las dita constitucions 5, 6 y 8 del títol
«De la Real Audiència y Concell Real» per la
dita translació de dita Real Audiència de la ciutat de Barcelona a la de Gerona, còpia de la qual
se lliurà a vostra excel·lència, supplicant, molt
humilment, sia vostra excel·lència servit fer
mercè en aquesta província y deputats de aquella per observansa de las ditas contravencions,
manar restituir dita Real Audiència y Concell
Real en la dita ciutat de Barcelona, conforme
disposen las ditas generals constitucions y la observança de aquellas, seguida fins lo dia present,
y ayxí, reparar la dita contrafacció, del que dits
deputats, en nom de tota aquesta província, rebran singular gràcia y mercè».
A la qual embaxada de dia de dimars ha feta sa
excel·lència la resposta bayx scrita a dits senyors
embaxadors, lliurada per mans de Francès Trobat, notari públich y scrivà de manament de dita
ciutat de Barcelona, regent lo offici de secretari,
la qual és del tenor següent:
«Su excelencia ha visto el papel y información en
derecho que por parte de los deputados le han
dado vuestras mercedes, replicando a la respuesta
que les hizo a 28 de abril próxim passado, en razón de la contrafacción de constituciones que
prettenden, por la translación de la Real Audiencia de la ciudad de Barcelona a la de Gerona, pidiendo que attenta la dicha información se
restituia a la ciudad de Barcelona. Y haviéndolo
su excelencia mandado mirar, ha parecido responder a vuestras mercedes que está y persevera en
la dicha respuesta».
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Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom
del magnífich Anthoni Tió, ciutadà honrat y
scrivà major del General de Chatalunya.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya, aserca del contengut enb una suplicació a ses senyories presentata per part del
procurador del General, de consell de son magnífich advocat fiscal a 2 del corrent, los assessors
del dit General ab los doctors aplicats, són de
vot y parer que, attesa la instància que ab dita
suplicació fa lo dit procurador del General, los
dits senyors diputats tenen obligació de fer
aprehensió de les botigues de Ramon Roger y
altres botigués de la present ciutat que tenien
part en lo arrendament de la bolla en lo trienni
proppassat, que lo dit procurador del General
preté ser caygudes en frau y haver de ser confiscades al General. Però per quant, si·s feya la
aprehenció en son rigor, serie gran dany, no sols
de la part, però encara de dit General, perquè se
anirien entretant gastant yc perdent les robes,
per ço, los mateixos assessors y doctors aplicats
són de vot y parer que·s fassa en esta forma ab
que erit satis cautum Generalis, ço és, que los
senyors deputats envien officials a descríurer totes les robes de les botigues, y descrites, les acomanen als mateixos amos que les tingan pro manifesto Generalis, y presten idònea caució de
donar-ne rahó, sempre los serà demanat, y que
la causa sie comesa als magnífichs assessors perquè passen avant en la causa del frau que preté
lo procurador del General. Don Franciscus de
Uluja, assessor. Aguilo, assessor. Fontanella, consulens. Osona, consulens. Boix, consulens.

Moltd il·lustres senyors. A notícia del procurador fiscal del General, ha pervingut que Ramon
Roger, Joseph Mujal y altres botiguers que tenien part en lo arrendament de la bolla de la
present ciutat y sa col·lecta, lo qual acabà lo dia
de disapte proppassat, no tindrien assentada en
lo libre de Manifest, la roba de sa botiga, ni
menys portarien libre de Nombre de aquella, ni
la tindrien nombradae per lo que, segons capítols de Cort y diverses ordinacions per vostres
senyories fetes, tota la roba és cayguda en frau
haf de ser confiscada pel General. Suplica per ço
a. vot intercalat en els folis 336v-337r del trienni 1632-1635.
b. en, interlineat al damunt de ab ratllat.
c. a continuació ratllat, priment les.
d. suplicació intercalada en els folis 336v-337r del trienni
1632-1635.
e. a continuació ratllat, lo que és.
f. ha de ser ... General, interlineat al marge esquerre.

a vostres senyories, lo procurador fiscal del General, sien servits manar als officials del General
se conferesquen en dites botigues y fassen apprenció de la roba que trobaran no ser continuada en manifest, o no estar nombrada, o
asentada en libre de Nombres, perquè dita roba
puga ésser confiscada al General, y que sien los
dits Roger y altres, executats per les penes. Officio et cetera. Altissimus et cetera. Josepus Fontanella, fisci Generalis advocatus.
Oblata II julii MDCXXXV In consistorio et cetera.
Et domini deputatio intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribusa Generalis Cathaloniae,
qui illa videant et rifferant. Thio, scriba Generalis Cathaloniae.

Excellentissimeb domine. Ex parte conciliariorum civitatis Barcinone 29 augusti anni proxime elapsi, fuit facta quedam inter alias embasciatas consistorio admodum illustrium dominorum deputatorum Cathaloniae in et cum qua representarunt dicti consiliarii civitatis Barcinone
contrafactionem que fit constitutioni quintae,
sito sub titulo «De acusacions y denunciacions»
ob longam detentionem in regiis carseribus dictae
civitatis Raphaelis Matali, operarii, et Jacobi Pi,
superintendentis del pastim, mercatorum dictae
civitatis, quiquidem Mathali et Pi fuerunt capti
de mandato vestre excellentie 16 junii 1634, et hodie aduch in dictis regiis carceribus detinentur.
Et per dictos dominos deputatos fuit assessoribus
illorum proposita dicta ambasciata et simul petitum, ut eis consulerent si ob dictorum Matali et
Pi longam detentionem, remanebat violata dicta
constitutio quinta, sita sub dicto titulo «De acusacions y denunciacions»c, qui quidem assessores,
cum aliis doctoribus utriusque juris applicatis, in
forma solita illius consistorii declaraverunt per
dictam longam detentionem ultra triginta diez,
fuisse contrafactam dictae constitutioni, et consuluerunt dictis dominis deputatis quod debebant
se opponere dictae contrafactioni et adhybere omnem diligentiam, ad obtinendum reparationem
illius, quiquidem domini deputati incequendo
dictam declarationem et consilium eis per dictos
assessores et alios doctores applicatos prestitum,
cum tribus solemnis embasciatis vestre excellentie
in villa Perpiiniani factis, prout ind similibus casibus fasere consueverunt extrajudicialiter, supplicaverunt vestre excellentie ob observantiam
dictae constitutionis quintae et aliarum applicaa. a continuació ratllat, dicti.
b. suplicació intercalada en els folis 337v-338r del trienni
1632-1635.
c. a continuació ratllat, y acusa.
d. a continuació ratllat, solemnis.
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bilium, quaterius dignaretur relaxare a dictis
regiis carceribus, dictos Raphaelem Mathali et
Jacobum Pi, aut eos manuleutae, tradere aut
pubblicari inquisitio, prout in dicta constitutione quinta est dispositum. Attento quia detensio
dictorum Mathali et Pi ultra triginta dies cum
dicta constitusione // quinta praefixos de directo
est ei contraria, et per eam remanet violata quibus ambasciatis per vestram excellentiam fuit
resposum, quod viderat dictam constitutionem
quintam in qua non inveniebat expresum casum
dictorum Mathali et Pi in dictis regiis carceribus
de suo mandato captorum, ex quo non intelligebat ei contrafascise, nec violasse et cum dicti domini deputati sint certiorati, cum debito tamen
honore loquendoa et salve passe responsionis per
vestram excellentiam predictis ambasciatis facte,
quod per dictorum Raphaele Mathali et Jacobi Pi
longam detentionem, dicta constitutio quinta remanet violata, et eis licitum sit postque feserunt
extrajudicialiter, solitas diligentias recurrere ad
remedium judisiale, ad effectum consequendi reparationem dictae constitutionis. Ideo et alias,
Fransiscus Dalmau, civis honoratus Barcinonae,
sindicus Generalis Cathaloniaeb, comparendo coram vestra excellentia et sua Regia Audientia,
proponit et firmant dubium juxta seriem et tenorem constitutionis Cathaloniae catholici rege
Fernandi, Curiarum anni 1481, capitulo 22 ulgo
dicta «De la observansa» quae incipit «Poch valdria», supplicans declarari quod cum dictorum
Mathali et Pi, longa detentione quae excedet 30
dies absque eos relaxare, vel tradidice manuleutae, aut eiis publicasse inquisitionem, fuit contrafactam dictae constitutio quintae, et simul
presentem dubii causam juxta seriem tenorem
dictae constitutio incipientis «Poc valdria», ulgo
dicta «De la observansa», admodum regendo
cansellario committi qui juxta illam formam declarat et justisiam ministrat exhibens dictus sindicus suam potestatem, ut inseratur qui quidem
comparet in presenti causa cum tamen expressa
protestatione, quod per presentem comparationem non intendit prorogare jurisdictionem vestre Regiis Audientie, ex quo celebratur hic in civitate Gerundae cum illa celebrari habeatur in
civitate Barcinonae ubi antea celebrabatus, per
quam mutationem dicta Regiae Audientiae a
dicta civitate Barcinone ad praesentem civitatem Gerundae, per dictos dominos deputatos praetenditur fieri contrafactionem constitusionibus
5, 6 y 8, sitis sub titulo «De la Real Audiència
etcètera» et aliis applicabilibus, ut per eos de voto
suorum assessorum extitit // declaratum sic que
dictus sindicus Generalis expresse protestatur
quod per hanc comparationem minime intendit
sibi vel Generalis Cathaloniae, fascere praejudia. loquendo, interlineat.
b. a continuació ratllat, Cathaluÿ.
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tium in dicta alia contrafactione per dictos dominos deputatos declarata, ob dictam Regiae
Audientiae mutationem a civitate Barcinone ad
hanc civitatem Gerunde, quam conparationem
facit non voluntarie sed de necessitate, ex quo non
habet aliud remedium ad consequendum reparationem dicte contrafactionis constitusioni quintae, sub titulo «De acusacions y denunciacions»
factae, et cum dictis salvitate et protestatione, et
non alias comparet. Offici et cetera. Altissimus et
cetera. Palmerola, assessor Generalis Cathaloniae.

Molta il·lustres senyors deputats. Lo sýndic de la
ciutat de Barcelona presentà una scriptura eo suplicació al molt regent canseller y al noble don
Joseph de Josa, doctor del Real Concell, lo dia
de 18 de juny 1635 en la ciutat de Gerona, contenint que dit molt regent canceller havia decretada una suplicació donada per Miquel Santsalvador y altres litis consortes eo per Joan Pujades,
procurador de aquells, los quals suplicavan que
pretextu paupertatis et perhorescentiae quia ordinarius civitatis Barcinone non erat potens fos
evocada la causa que aportavan a relació del dit
don Joseph de Josa, contra la ciutat de Barcelona y altres litis consortes, entenent dit síndic ésser dita decretació y provisió de dit don Joseph
de Josa, contra la constitució primera, títol «De
evocació de causas», en la qual se estatuïa que
nengú, per esguart de perhoressència per son
adversari al·legadora, fora sa propria vegueria o
ballia, a nostre consistori no sia tret, e las causas
de aquell no sian evocadas, si donchs la prehorrescència en altra manera, que per sagrament
no serà provada, e a la dita vegueria o ballia serem vehins per una jornada, e fora la nostra cort
provada la perhorresçència en altra manera que
per jurament segons és dit et cetera et ibi més, si
tota la vegueria o ballia, mèritament, serà perhorrescent, provada la dita perhorreçència en la
manera demuntdita et cetera. Per quant dit Pujadas, en dit nom, no havia provat la dita perhorrescència segons la dita constitució, conforme
apar ab dita scriptura // més llàrgament.Y dits
molt regent canceller y don Joseph de Josa sols
respongueren ço és, dit molt regent canceller
que·u beu y dit Joseph de Josa respongué que,
per part de Llàtzer Iglésias en dita causa, se hab
opposat per via de excepció dilatòria, lo matex
que en aquesta requesta o scriptura se pretén, y
que acude dit síndich que allí se farà o procehirà
lo que li aparexerà de justícia. Y després, a 19 de
dit mes de juny se tornà a presentar altra scriptura a dit don Joseph de Josa, contenint lo matex
a. carta intercalada en els folis 337v-338r del trienni 16321635.
b. a continuació ratllat, o ha.
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del que contenia la primera, y de nou lo síndic
de la ciutat de Barcelona suplicaria y requeria lo
que fou demanat ab dita suplicació, y respongué
que stabat responsis a se die lunae, y vehent dit
sýndich que dit molt regent cançeller y don Joseph de Josa no havian revocats dits proçehiments, ni fermat dupte, lo dit síndich de la ciutat
de Barcelona presentà altra scriptura dirigida al
excel·lentíssim llochtinent y donada al magnífich misser Françesch Ferrús, decano del Real
Conçell, per a que declaràs lo dit molt regent
canceller y don Joseph de Josa aver inçidit en las
penas contengudas en las generals constituçions
de Cathalunya, títol «De observar constitucions» y altres aplicables. Y dita suplicació fou
restituïda a dit sýndich, y en aquella se troban
unas lineas a modo de creu de Santa Eulàlia sens
provisió alguna y verbum Puigvert, lo que és
contra ditas constitucions primera, títol «De
evocació de causas» y la constitució «Poch valdria», títol «De observara constitucions»b. Y axí
ditac ciutat de Barcelona representa a vostres
senyories las sobreditas contrafaccions y suplica
a vostres senyories sien servits opposar-se a la defensa de ditas constitucions, que a més de què és
de justíciad, // dita ciutate ho rebrà a singular
gràcia y merçè de la mà de vostres senyories. Officio et cetera. Altissimus et cetera. Guell, advocatus civitate. Joffreu, advocatus subtus civitate.
Oblata VI julii MDCXXXV. In consistorio et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum convenierunt praedicta
magnificis assessoribus dicti Generalis, qui videant et postea relationem faciant. Thio, scriba
maior Generalis Cathaloniae.

Dimarsf als deu de juliol mil sis-cents trentasinch en Perpinyà.
Reffereyx a mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà, scrivà de la Deputació local de dita vila y sa col·lecta bayx firmat, lo il·lustre y molt reverent Raphel Llobet,
doctor en drets de dita vila y canonge de la iglésia de Helna, de present en la iglésia insigne y
col·legiada de Sanct Joan de dita vila prebendat,
que ell juntament ab lo il·lustre Lluís Ros, donzell, y magnífich Bernat Carles, burgès de dita
vila, embaxadors per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General del
a. a continuació ratllat, nsa.
b. a continuació ratllat il·legible.
c. a continuació ratllat, síndich del.
d. a continuació ratllat, lo.
e. ciutat, interlineat al damunt de contra ratllat.
f. ambaixada intercalada en els folis 338v-339r del trienni
1632-1635.

principat de Cathalunya, elegits y nomenats,
com divendres pròxim passat que comptàvem
sis del present y corrent mes a las onse horas ans
de migdia, hora per dit effecte assignada, se
conferiren, per orde de dits senyors deputats,
acompanyats de alguns officials del General de
dita vila y de mi, dit Andreu Bosch, notari y
scrivà predit, en la casa a hont fa residència lo
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent y capità general
de sa magestat en lo dit principat de Cathalunya
y comptats de Rosselló y Serdanya, scituada
dins la dita vila de Perpinyà en la plassa vulgarment dita de la Llana, a fi y efecte de explicar y
referir a sa excel·lència una embaxada per part
de dits senyors diputats. La qual referida y explicada li lliuraren còpia de aquella, que·s del tenor
següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxadas fetas a vostra excel·lència per orde
dels deputats del General del principat de Cathalunya y aquestos comptats de Rosselló y Cerdanya, per lo doctor Raphael Llobet, canonge
de la sancta iglésia de Elna, Lluís Ros, donzell, y
lo doctor en drets Gregori Prats, burgès de la
present vila de Perpinyà, la primera a vint-yquatre del mes de abril pròxim passat y l’altra a
vint-y-hu del mes de juny, fonch representada a
vostra excel·lència la contrafacció de las generals
constitucions y majorment, de la 5, 6 y 8,
col·locades en lo títol «De Audiència y Concell
Real» per la mudança y transferiment de la Real
Audiència de la ciutat de Barcelona en la de Gerona, y estant com està disposat ço és, en la 5,
que si lo lloctinent de sa magestat, per a perseguir lladres o altrement, se’n anirà del lloch a
hont se celebra la Real Audiència, puga aportarse’n lo regent la Real Cancelleria, advocat fiscal
y los dos jutges de cort, y perquè la despedició
de las causas civils no cesse, romangue en lo mateyx lloch la Real Audiència Civil, la qual puga
fer y despedir tot lo negoci corrent ab la forma
en dita constitució contenguda. Y en la 6 y 8
està disposat que la Real Audiència haja de celebrar-se en lo palau real de Barcelona, en las salas
allí mencionades, senyalant lloch als notaris per
a tenir taulell y las scriptures, prohibint-los tenir-lo en altre lloch com en las ditas constitucions és de vèurer y també de moltas altres
constitucions en las quals se disposa lo mateyx y
altres coses, de las quals resulta haver volgut
estatuir que la dita Real // Audiència haja de celebrar-se precisament en la dita ciutat de Barcelona, perquè celebrant-se en altre lloch no·s podria observar lo disposat ab ditesa constitucions,
com llargament ab ditas embaxadas estas cosas
estan contengudes, supplican com se supplica a
a. a continuació ratllat, disposicions.
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vostra excel·lència, ab ellas fos servit manar revocar la conclusió se féu per la dita translació y
mudament de la Real Audiència, y que no fasse
aquella exequtada per ser contrària a las ditas
constitucions. Y si bé vostre excel·lència és estat
servit respòndrer a la dita primera embaxada, que
la dita translació, que vostra excel·lència a sa
magestat ha manat fer, no encontraria a las ditas
ni altras constitucions per la rahons y causas en
la resposta contengudes, emperò dits deputats,
per a satisfer a la obligació de son càrrech procuran, com és just, la íntegra observança de las
ditas constitucions, privilegis y altres drets de
aquesta província ha ellas o alguna d’ellas no·s
fassa contravenció o violació alguna, volent-se
dites assegurar del fet y de la verdadera disposició y intel·ligència de las ditas generals constitucions. Y si a ellas se ha fet, hi·s fa violació, contrafacció per la dita translació y celebració de la
Real Audiència en la dita ciutat de Gerona y
ayxí fora la ciutat de Barcelona, inseguint resolució de brassos de las personas dels tres estaments de aquestos Principat y comptats, han
tingut moltes y diverses juntes dels assessors,
advocat fiscal del dit General y de doctors gravíssims aplicats en la corrent matèria, los quals,
precehint la premeditació necessària y inspecció
del fet y dret de aquella resultant, han feta una
informació en dret, en la qual lo funda la contravenció de ditas constitucions 5, 6 y 8 del dit
títol «De la Real Audiència y Concell Real» per
la dita translació de dita Real Audiència de la
ciutat de Barcelona a la de Gerona, còpia de la
qual se lliurà a vostra excel·lència ab la segona
de ditas dos embaxadas. Y com fins lo die present dits deputats no hajan alcansat la mercè
que se han promès de vostra excel·lència, en
manar restituir y celebrant-se la dita Real Audiència y Concell Real en la dita ciutat de Barcelona, comforme disposan las ditas generals
constitucions y comforme la observança de
aquellas, seguida fins lo dia present, y ayxí lo reparo de la dita contrafacció, no desconfiant de
la dita mercè, tornan a representar a vostra excel·lència y supplicant lo mateyx que ja ab ditas
dos embaxadas han representat y supplicat, del
que dits deputats rebran singular gràcia y mercè
de vostra excel·lència».
Ab la qual embaxada, dilluns, als nou de dit
(mes), sia feta sa excel·lència la resposta bayx
scrita a dits senyors embaxadors, lliurada per
mans de Fransès Trobat, notari públich y scrivà
de manament de dita ciutat de Barcelona, regint lo offici de secretari, la qual és del tenor següent:
«Su excelencia ha visto el papel y información en
derecho y por parte de los deputados le han dado a
vuestras mercedes, replicando a la respuesta que
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les hizo a veynte y ocho de abril próximo passado,
en razón de la contrafacción de constituciones
que pretenden por la translación de la Real //
Audiencia de la ciudad de Barcelona a la de Gerona, pidyendo que, atento la dicha información,
se restituya a la ciudad de Barcelona. Y haviéndola su excelencia mandado mirar, ha parecido
responder a vuestras mercedes que hay persevero
en la dicha respuesta».
Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom
del magnífich Antoni Tió, ciutadà honrat de la
ciutat de Barcelona y scrivà major del General
de Chatalunya.

Excellentissimea domine. Ex parte consiliariorum
civitatis Barcinone 29 augusti anni proxime
elapsi, fuit facta quaedam inter alias ambasciatas consistorio deputatorum Cathaloniae in et
cum qua repraesentarunt dicti consiliarii civitatis Barcinone contrafactionem quae fit constitutioni quintae, sitae sub titulo «De acusacions y
denunciacions» ob longam detentionem in regiis
carceribus dictae civitatis Raphaelis Matali, operarii, et Jacobi Pi, superintendentis del pastim,
mercatorum dictae civitatis, quiquidem Matali
et Pi fuerunt capti de mandato vestrae excellentiae 16 junii 1634, et odie adhuc in dictis regiis
carceribus detinentur. Et per dictos dominos deputatos fuit assessoribus illorum proposita dicta
ambaciata et simul petitum, ut eis consulerent si
ob dictorum Matali et Pi longam detentionem,
remanebat violata dicta constitutio quinta, sita
sub dicto titulo «De acusacions y denunciacions», qui quidem assessores cum aliis doctoribus
utriusque juris applicatis, in forma solita illius
consistorii declaraverunt per dictam longam detentionem ultra triginta dies, fuisse contrafactam dicta constitutionis, et consuluerunt dictis
deputatis quod debebant se opponere dicte constitutioni et adhibere omnem diligentiam, ad
obtinendum reparationem illius, qui quidem
deputati insequendo dictam declarationem et
consilium eis per dictos assessores et alios doctores
applicatos praestitum, cum tribus solemnis ambaciatis vestra excellentiae in villa Perpiniani
factis, prout in similibus casibus facere consueverunt extrajudicialiter, supplicaverunt vestra
excellentiae observantiam dictae constitutionis
quintae et aliarum applicabilium, quaterius
dignaretur relaxare a dictis regiis carceribus,
dictos Raphaelem Matali et Jacobum Pi, aut eos
manuleutae // tradere, aut publicari inquisitio,
prout in dicta constitutione quinta est dispositum. Attento quia detentio dictorum Matali et
a. carta intercalada en els folis 338v-339r del trienni 16321635.
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Pi ultra triginta dies cum dicta constitutione
quinta praefixos de directo est ei contraria, et per
eam remanet violata quibus ambaciatis per vestram excellentiam fuit responsum, quod viderat
dictam constitutionem quintam in qua non inveniebat expraessum casum dictorum Matali et
Pi in dictis regiis carceribus de suo mandato captorum, ex quo non intelligebat ei contrafecisse,
nec violase et cum dicti deputati sint certiorati
cum debito tamen honore loquendo et salva pace
responsionis per vestram excellentiam, praedictis
ambaciatis factae, quod per dictorum Raphaelis
Matali et Jacobi Pi longam detentionem, dicta
constitutio quinta remanet violata, et eis licitum
sit postquam fecerunt extrajudicialiter, solitas
diligentias recurrere ad remedium juditiale, ad
effectum consequendi reparationem dictae contrafactionis. Ideo et alias, Franciscus Dalmau,
civis honoratus Barcinone, syndicus Generalis
Cathaloniae, comparendo coram vestra excellentia et sua Regia Audientia, praeponit et firmat
dubium juxta seriem et thenorem constitutionis
Cathaloniae catholici regis Fernandi, Curiarum
anni millessimi quadrigentesimi octuagesimi
primi, capitulo 22 vulgo dicta «De la observança» quae incipit «Poch valdria», supplican declarari quod cum dictorum Matali et Pi, longa detentione quae excedit 30 dies absque eos relaxare,
vel tradidisse manuleutae, aut eis publicasse inquisitionem, fuit contrafactum dictae constitutioni quintae, et simul praesentem dubii causam
juxta seriem et tenorem dictae constitutionis incipente «Poch valdria», vulgo dicta «De la observança», admodum regendo cancellario committi
qui juxta illius formam declaret et justitiam ministres exhibens dictus syndicus suam potestatem
una cum dictis tribus ambaciatis suae excellencie // ex parte dominorum deputatorum factis,
et votum magnificorum assessorum et aliorum
doctorum fidemque custodis carcerem regiorum
Barcinone, ut inseratur qui quidem comparet in
praesenti causa cum tamen expraessa protestatione, quod per praesentem comparationem non intendit prorogare jurisdictionem Regiae Audientae, ex quo celebratur hic in civitate Gerundae
cum illo celebrari habeatur in civitate Barcinone ad praesentem civitatem Gerundae, per dictos deputatos praetenditur fieri contrafactionem
constitutionibus 5, 6 et 8, sitis sub titulo «De la
Real Audiència» et aliis applicabilibus, ut per eos
de votu suorum assessorum extitit declaratum sic
que dictus syndicus Generalis expraesse protestatur quod per hanc comparationem minime intendit sibi vel Generali Cathaloniae, facere praejudicium in dicta alia contrafactione per dictos deputatos declarata, ob dicte Regiae Audientiae mutationem a civitate Barcinone ad hanc
civitatem Gerundae, quam comparitionem facit
non voluntarie sed de necessitate, ex quo non habet aliud remedium ad consequendam reparatio-

nem dictae contrafactionis constitutionis quintae, sub titulo «De acusacions y denunciacions»
factae, et cum dictis salvetate et protestatione et
non alias comparet. Officio et cetera. Altissimus et
cetera. Palmerola, assessor Generalis Cathaloniae.
Committatur reverendo cancellario, qui super
supplicatis debite provideat juxta formam constitutionis. Provisa per reverendum cancellarium
ex deliberatione trium aularum, die quarta julii
millesimi sexcentesimi trigesimi quinti. Gerundae. Sola.
Recepta dictis die et anno facto verbo in Regia
Audientiae // junctis tribus aulis inserantur producta et asignat ad debitum relationem faciendam diem decimam praesentis mensis et [cetera].
Don Franciscus de Erill cancellarius. Alia supplicatio dicti syndici.
Oblata die septima julii millesimi sexcentesimi
trigesimi quinti. Sola.
Excel·lentissim senyor. Per quant a la supplicació per esta part del sýndich del General de Cathalunya als 4 del corrent presentada, ab la qual
se fermà dubte acerca de la contrafacció pretén
dit sýndich, se ha fet per lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general en aquestos Principat y comtats, per ço,
que ha més, vuy, de un any té detingut en los
càrcers reals de la ciutat de Barcelona a Raphel
Matalí y Jaume Pi, presos de mandato de sa excel·lència, sens haver-los publicada enquesta, ni
relaxats líberament, ho a manlleuta, com disposa la constitució cinquena, títol «De acusacions
y denunciacions», la qual és estada comesa al
molt reverent senyor canceller juxta seriem et tenorem constitutionis «Poch valdria» vulgo dicta
«De la observança», y per aquell facto verbo in
Regia Audientia junctis tribus aulis provehit, ut
inseratur producto et assignat ad debitam relationem, ad diem decimam presentis mensis et intimetur. E com la contrafacció praedita sie comesa per dit excel·lentíssim senyor, lo qual vuy
no·s troba ni re- // sideix en la present ciutat de
Gerona, així que no és possible a dit sýndich poder-la fer intimar a dit senyor virrey. Per ço y altrament, supplica sie de son real servey manar
que sien provehides lletres cittatòries o altres
provisions opportunes, o altrament sie vostra
excel·lència servit manar provehir, a qui dit sýndich del General deu ser intimat, los procehiments fahedors en la present causa, per a què lo
present judici no patesca defecte algú de nul·litat haec petens omni meliori modo et salvo jure,
reproduint en justificació de la present contrafacció. Primo tres embaxades fetes a sa excellència de part de dits deputats, vot dels magní1699

fichs assessors y doctors applicats y còpia
auctèntica de la fe del carceller dels càrcers reals
de Barcelona, ab què fa fe quin die entraren en
dites presons dit Matalí y Pi, ut inseratur si et
quatenus et cetera, y la present supplicació ésser
remesa al dit molt reverent senyor canceller, relador de la present causa, per a què ex deliberatione trium aularum Regiae Audientiae in forma solita et juxta constitutiones, provehesca
dites lletres citatòries o, lo que de jure et stilo
aparexerà, sed en provehir, protestant que en lo
entretant no li correga lo temps de la constitució y de tot lo demés que a dit sýndich li és útil y
lícit de protestar. Lo offici etcètera. Altissimus et
cetera. Palmerola, assessor Generalis Cathaloniae.
Copia huiusmodi alieno calamo scripta in his tribus papiri foleis, presenti comprehenso, extracta
fuit ab originali processu dubii in Regia Audientia vertenti, sub examine admodum reverendi
cancellarii et cum eo de verbo ad verbum comprobata per me, Paulum Franciscum Sola, sacra, catolica et regia magestatis mandati scribam, civem honoratum Barcinonae, ut igitur eidem
copiae // veluti vero originali fides ubique impendatur. Ego dictus Paulus Franciscus Sola hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num, s. l.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats als assessors y advocat fiscal
infrascrits, acerca si las fermansas de debitors
principals del General, que estan continuades
debitores en lo llibre de Vàluas de la present
casa, si poden concórrer a la extracció present
de habilitadors y altres fahedoras per ser estats
descrits en lo dit llibre de Vàluas debitors, vist
lo capítol 46 del nou redrés de les Corts 1599 y
altres, y vist y oÿt dit racional y tot lo que se ha
de vèurer y considerar, y attès que abb dit capítol 46 està disposat que sols no poden concórrer los debitors principals, yc partícipe, y no
està prohibit als debitors fermansas lo concórrer, y attès que en la present casa sempre se ha
acostumat dexar concórrer qualsevol debitorsd
fermansas. Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer, y aconsellan a dits senyors deputats, que no·s deu, ni
pot impedir, a don Francisco Oluja, degà de
Lleyda, cantat debitor per dite regent lo offici de
racional, // lo concórrer en la present extracció
de habilitadors y altres, attès que consta sols
averf estat condemnat,absentan dels molt il·lusa.
b.
c.
d.
e.
f.

vot intercalat en els folis 340v-341r del trienni 1632-1635.
ab, interlineat al damunt de per ratllat.
a continuació ratllat, no.
a continuació ratllat, principals y particips.
a continuació ratllat, rat.
aver interlineat, damunt de tres paraules ratllades.
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tres senyors visitadors pròxims passat, com a
fermança del quòndam reverendíssim don Antoni Pérez, bisbe de Lleyda, de la qual condemnació és estat descrit debitor per dit regent
lo offici de racional, en lo dit llibre de Vàluas a
altres debitors, fermances que·staran, trobaran

descrits en lo llibre de Vàluas com a fermansas y
no com a principals, oa partícips, ans bé deuhen
concórrer, tant en la present extracció, com en
qualsevol altres sdevenidoras. Vidit Josepus Fontanella, fisci Generalis advocatus. Vidit Palmarola, assessor.

a. a continuació ratllat, debitors.
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Apèndix 5

Aa los venerable, noble y amados nuestros diputados del General de Cathaluña.
El rey.
Diputados, yendo el regente Mathías Bayetola de
Cavanillas por visitador de nuestros officiales reales de essos nuestros Principado y condados, conforme lo dispuesto por los capítulos quinto y sexto
que se concedieron a esse nuestro Principado y
condados en las Cortes que se celebraron el año
1599, en essa nuestra ciudad de Barzelona, sobre
la visita que se ha de hazer de seis en seis anyos a
los dichos officiales, y desseando que dello se consiga el fruto que se pretende, nos ha parecido acompañarle con ésta para que, como negocio conçerniente al beneficio universal y particular de essa
província, por una parte, le ayudéis, assistáys y
advirtáis de todo lo que a este propósito convenga,
conforme a la confiança que de vosotros hazemos,
que allende que en ello cumpliréis con vuestro dever, lo recibiremos en accepto servicio. Dada enb...
ac ... de MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Vidit Sisternes, regens. Joannes Laurentinus de
Villanueva, secretarius.

Phillipusd, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum,
legionis utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae,
Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,
Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum
Orientalium, et Occidentalium insularum, ac
a. carta intercalada en els folis 1v-2r del trienni 1635-1638. anotació escrita al dors.
b. a continuació espai en blanc d’uns 15 mms.
c. a continuació espai en blanc d’uns 10 mms.
d. comissió intercalada en els folis 3v-4r del trienni 1635-1638.
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terra firmae maris oceani, archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchio Oristani, et comes Goceani,
magnifico et dilecto consiliario nostro Mathiae
Bayetola et Cabanillas, utriusque juris doctori
nostram Regiam Cancellariam, regenti in nostro sacro sancto regnum Aragonum Consilio,
salutem et dilectionem. Inter caetera capitula
cathalanis in Curiis per serenissimum regem
Philippum, patrem et dominum meum, anno
millesimo quingentesimo nonagesimo nono scelebratis, concessa sunt capitulum quintum et sextum super inquisitione seu visitatione officialium
nostrorum in eisdem, expressorum thenoris sequentis: «Supplican los tres estaments a vostra
magestat que, ab lohació y approbació de la
present Cort, li placia estatuhir, ordenar y concedir en aquest son Principat y comptats de
Rosselló y Cerdanya, que de quatre anys sien visitats los portantsveus de general governador de
dits Principat y comptats, canciller, regent la
Cancilleria, doctors de la Real Audiència, advocats fiscals y patrimonials, thezorer, jutges de
cort, alguazirs ordinaris y extraordinaris, acessors del governador, maestre racional, lloctinent y officials seus, balle general, // lloctinent y
acessors de la Batllia General, correu major o
hoste de correus, procuradors reals de Tarragona, Rosselló, Tortosa y sos acessors y officials, y
tots los advocats fiscals del dit Principat y comptats, notaris, porters, comissaris, així reals, del
Civil y del Criminal, y qualsevols altres ministres
y officials dels dits tribunals que no sien subjectes a purgar [...] y que lo visitador que per fer
dita visita serà anomenat, sie persona constituÿda en dignitat natural de la Corona de Aragó,
ab que no sie del Principat y comptats, ni tingue
baronies, ni béns immobles en dits Principat y
comptats, ni plets en la Real Audiència, ni sie
inquisidor de Cathalunya, ni en lo exercici de
dit offici puga pèndrer official que sia comissari
del Sanct Offici, lo qual haja de venir a fer dita
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visita en la ciutat de Barcelona a [...] y despeses
del General ab poder de rèbrer las offenses y
deffenses ex officio, a instància de part o de fisch
en scrits, rèbrer memorials secrets de las parts y
ans comensar son exercici haja de jurar en poder
del tinent de vostra magestat, y en absència sua,
del portantveus del general governador o del
que presidirà en dita ciutat, y oyr sentència de
excomunicació, que bé y degudament se haurà
en dit offici judicant, conforme las lleys de la
terra y haja de fer publicar [...] poder ab crides
públiques per las ciutats y caps de vegueries, donant per als qui tindran quexes, quatre dies de
temps en què pugan fer qualsevola demanda
contra personas que se hauran de visitar, y passats a [...] se hajan de fer los processos y offensas
dins tres // mesos immediatament següents, y
aquelles publicades, corregan altres tres mesos
comptadors del dia de la publicació de la offensas, dins los quals se hajan de donar las deffenses. Y passats los dits tres mesos sien tinguts los
processos per conclusos y en aquest temps, sie
vostra magestat servit tenir nomenades dos personas de dita Corona, doctors en drets, los
quals no sien cathalans, ni del Consell Supremo
de Aragó, y tingudes, prestar lo mateix jurament que lo dit visitador y en poder de las mateixes persones, juntament ab dit vistador dins
altres tres mesos immediadament següents hajan de declarar y fer las sentèncias absolutorials
o condemnatòrias y tots los processos, y publicar aquells en la ciutat de Barcelona, y exequutar-las dins tres mesos y quinse dias aprés
següents, remogudes tota appel·lació y supplicació, y que per ad açò estiguen obligats tots los
officials, que no estan subjectes a purgar taula,
donar idòneas y sufficients fermanças en lo introhit de sos officis, contra dels quals y de sos
principals puga procehir dit visitador a condemnació de béns propris, y no tenint-los, se’n puga
presentar a vostra magestat agravi per via de
greuge. Plau a sa magestat ab què lo visitador
nomenador per sa magestat sie natural de la Corona de Aragó y no del Principat y comptats y
que ditas sentèncias de dit visitador tingan execució y d’ellas se puga appel·lar al Consell Supremo de Aragó, no intrevenint los regents naturals de Cathalunya. // Y que en respecte a la
caució que·s demana se guarde lo acostumat.
Covaruvias, vicecancellarius.
Ítem placi a vostra magestat, ab la mateixa loació y approbació, nomenar lo dit visitador dins
un mes primervinent, per a visitar lo fet fins assí,
lo qual immediatament aprés de sa nominació
haja de venir a la ciutat de Barcelona y fer la visita de las persones en la precedent nominació,
constitució nomenades en la forma que en ella

està ordenada, y estatuhir y ordenar que aprés
de quatre en quatre anys, finida la primera visita, haja de ser nomenat per vostra magestat altre
visitador en la forma sobredita y que dins dit
mes y aprés de quatre en quatre anys vostra magestat no haurà nomenat lo dit visitador, hajan
y sien obligats los diputats a recordar a vostra
majestat que sie servit nomenar visitador en los
térmens sobredits, y si dins de dos mesos aprés
no serà nomenat, sien obligats los dits deputats
enviar embaxada a vostra magestat per a supplicar-lo sie de son real servey nomenar dit visitador, y que los embaxadors que seran embiats
hajan contínuament de seguir las Corts de vostra magestat fins a tant que sie nomenat visitador, y que si los diputats seran negligents en fer
les sobredites coses e alguna de aquelles, sien
ipso facto privats de tots los salaris de son trienni, y que los visitadors dels diputats los hajan de
condemnar en dita privació y exequutar aquella,
entenent que la nominació de dits embaxadors
y los gastos que per dit respecte se hauran de
fer, se hajan de nomenar // y fer en lo modo y
forma estatuÿda y ordenada per los capítols del
redrés del General. Plau a sa magestat nomenar,
com ab lo present nomena pera visitador per lo
fet dins assí, al doctor Diego Clavero, regent del
Consell Supremo de Aragó, y en aprés nomenarà un visitador de sis en sis anys. Covaruvias,
vicecancellarius.
Post cujus quidem nominationem visitatoris fuit
sub die vigesimo augusti anni millesimi sexcentesimi undecimi nominatus quondam nobilis et
magnificus don Josephus Bañatos, regens cancellariam in nostro Supremo Aragonum Consilio,
qui similem visitationem fecit de officialibus nominatis in capitulo desuper inserto, cumque jam
sexcennium et amplius elapsum sit a die scilicet
quo inquisitio secunda vigore eorundem capitulorum per eundem regentem Banyatos facta, finita et conclusa sit volentes et ea, quae per dicta
capitula stabilita et concessa sunt, tamquam justa ac saluti et quieti subditorum nostrorum necessaria suum debitum sortiantur effectum te
dictum regentem Mathiam Bayetola et Cabanillas eligendum duximus, thenore igitur praesentium de nostra certa sciència regiaque auctoritate deliberate et consulto te dictum regentem
Mathiam Bayetola de Cabanillas, de cujus prudentia, integritate, solertia et in tractandis negotiis consumata experientia plene confidimus,
quatenus opus est in visitatorem et syndicatorem
omnium officialium nostrorum in praeincerto
capitulo // contentorum de novo eligimus providemus etb nominamus, facimus et constituhimus,
creamus et deputamus, tibique dicimus, commita. per visitador, interlineat.
b. a continuació ratllat, mandamus.

a. qualsevol, interlineat.
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timus et mandamus, quod assumpto tecum aliquo notario et scriba idoneo et sufficienti et tibi
beneviso, quem nunc pro tunc pro notario et scriba visitationis hujusmodi nominamus et deputamus illico, quam citius poteris servata forma et
ordine dicti capituli tamquam inquisitor seu visitator praedictus tam ad partis instantiam
quam per viam denunciationis vel ex proprio et
mero officio inquiras contra gerentes vices nostri
generalis gubernatoris, in dictis principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae,
cancellarium, regentem Cancelleriam, doctores
de Regio Consilio, advocatos fiscales et patrimoniales, regentem Thezaurariam, judices curiae et
alios nominatos officiales et expressos in dicto praeincerto capitulo quinto sententiasque absolutorias vel condemnatorias una cum duobus jurium
doctoribus per nos suis, loco et tempore in eodem
capitulo praefixis, nominandis, ferre et pronuntiare in dicta civitate Barchinonae, ac illas ad
debitam exequutionem deducere seu deduci facere, appellationesque supplicationes seu recursus
illarum ad dictum nostrum sacrum supremum
Regium Consilium interponendas seu interponendos libere ac licite ad partis instantiam admittendo juxta formam et thenorem praeincertorum capitulorum delinquentes quoscumque etiam
regaliatos guidare et assecurare pro veritate
eruenda et testimonio ferendo et non alteris. // Et
generaliter omnia alia et singula facias providere et libere exerceas, quae ad dictum visitatoris
munus pertineant et spectant juxta formam continentiam et thenorem praeincerti capituli ac
quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint
et quomodo libet oportuna etiam si talia forent,
quae mandatum exhigerent magis spetiale quam
praesentibus est expressum, servatis tamen in omnibus dicto capitulo et aliis de jure servandis. Nos
enim tibi in et super praedictis omnibus et singulis cum eorum incedentibus, dependentibus et
emergentibus eisque annexis et connexis voces et
vices nostras ac sufficientem potestatem plenarie
committimus atque conferimus per praesentes
quarum virtute et thenore tibi facultatem elargimur, quod possis et valeas injungere et cogere
quoties placuerit et expediens fuerit ac sub poenis
tibi benevisis quascumque personas cujuscumque
qualitatis sint, ut coram te compareant ad dicendum, refferendum et medio juramento deponendum quicquid sub rebris quibus a te interrogati
fuerint intellexerint aut noverint possisque a quibusvis acta processus libros et omnes alias scripturas tibi benevisas petere et ut tibi tradantur et exhibeantur cogere remediis quibus decet poenasque
intermitentes et inobedientes impositas exequi.
Verum antequam hac commissione utaris, tenearis jurare in posse nostri locumtenentis generalis,
audireque sententiam excomunicationis et alia
facere ad quae juxta thenorem dictorum capitulorum et aliter tenearis et sis strictus multum
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propterea illustrissimi duci Sugurbii et de Cardona, charo // consanguineo nostro locumtenenti
et capitaneo generalis in dictis principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae,
gerentibus vices nostri generalis gubernatoris,
cancellario, regenti Cancellariam, et doctoribus
nostrae Regiae Audientiae, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, magistro
rationali, bajulo generali, regenti Regiam Thezaurariam, procuratoribus regiis, viccariis, bajulis, subviccariis, subbajulis, illorum acessoribus,
alguaziriis, virgariis, portariis, caeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis
nostris in dictis Principatu et comitatibus constitutis et constituendis ipsorumque officialium
locatenentibus seu officia ipsa regentibus et subrogatis dicimus praecipimus et jubemus ad incursum nostrae regiae indignationis et irae paenaeque florennorum auri Aragonum mille nostris
inferendorum et rariis quod te dictum regentem
Mathiam Bayetola et Cabanillas pro inquisitore
et visitatore nostro in dictis Principatu et comitatibus, ut preffertur teneant, reputent, honorificent atque tractent tibique et jussionibus tuis
tamquam nostris obediant et in omnibus faveant, obsequantur et pareant respective ii ad quos
spectet teque dictum officium visitatoris et commissionem exercere teneant atque permittant,
omni dubio, difficultate, contradictione cessantibus nostramque hujusmodi provisionem, commissionem et mandatum ac omnia et singula in
eo contenta ad unguem teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant, per quoscumque cauti secus agere fierint
permittere ratione aliqua sive causa, si officiales
et subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, // et praeter irae et indignationis
nostrae incursum poenam praeppositam cupiunt
evitare. Dattus in oppido nostro Matriti, die vigesima mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quinto. Yo,
el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castelvi, regens. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens.
Vidit Sisternes, regens. Vidit Joannes Laurentius
de Villanueva, cancillere generalis.
In Diversorum VIII folei CXXXIIII.
Commisión al regente Bayetola y Cabanillas
para la visita que vuestra magestad manda hazer a los officiales reales del principado de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña. Consultado. Jure sigilli nichil solvat quia exemptus.
Petrus Navarro, locumtenentis protonotarii.
Copia hujusmodi prout facet aliena manu scripta sumpta fuit, a regia commissione originali in
papyro scripta manu regia firmata et aliis solem-
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nitatibus juxta styllum Regiae Aragonum Cancillariam expedita per me Joannem Boher, scribam mandati domini regis in Supremo Aragonum Consilio eiusque regia auctoritate per
totam terram et ditionem suae, publicum notarius Barcinonae, ad presens existentens, ut igitur
eidem fides veluti originali tribuatur hic meum
solitum artis notariae appono sig+num in testimonius veritatis est.

qüencia este nuebo empeño, sobre otros, como lo
podría dezir el tiempo.

Molta il·lustres senyors. Mossèn Jaume Joan
Rossell, prevere, optenint lo offici de receptor
de la cassa de la Diputació del General de Catalunya y en dit nom, receptor de las avaries de la
Real Thesoreria per lo dit General, per alguns
negossis presissos que de present li ocorren, té
nesesitat de renunciar dit son offici en mà y poder de vostras senyorias. Y axíb Francesc de Tamarit, procurador seu, de la qual procura fa fe
ab la present prout ex sa supplica a vostras senyorias sien servits admètrar-li dita renunciació
y proveir dit offici en favor de Hierònim Capdevila, del qual fa nominació y elechsió per dit effecta, conforma per capítols de Cort li és llísit y
permès per ser hu dels officis antichs de la present cassa y ésser estat proveït aquell, ans de las
últimas Corts, que a demés és de equitat y justícia, dit supplicant o rabrà a particular gràcia y
mercè, la qual espera sempra rebrà de mà de
vostra senyoria, lo offici etcètera. Altissimus et
cetera. Sala.

Entendí que la Diputaçión pretendía derechos
del produto de esta haçienda, aunque bendida
por el fisco, y dixe al senyor governador que si era
costumbre pagarlos, su magestad me lo avisase estrajudicialmente para proseguirlo, y me respondió que se debían, con que en esta parte no quedó
dificultad.

Hagoc mucha estimación de la embaxada de los
señores diputados y, aunque sea con estrajudicial
respuesta, no he querido que haya sin ella, si vien
este caso no la pedía.
Mandé hazer aprehensión de una polaca con una
galera a una legua de aquí, dióme yndicio, que
escuso, entrar en este puerto, y fue ocupada en la
mar, y conforme a órdenes de su magestad está
dada la sentencia y assí oy yo he cumplido, con lo
que me a tocado sin poder aora retroçeder, ni antes diferenciar.

Cuando se mueben guerras en reynos confinantes, es llano que á de cesar el comercio con algún
daño de haçiendas, comerciales y dacios que en
ellas se fundan, y assí es forçoso que oy Barçelona y
esta provinçia se ajuste a que le habrá de suzeder
por causa tan grande, y no es platicable querer
sustentar el mismo modo en la guerra que en la
paz.

Si otras dudas, debajo de las palabras de este papel, ynterponen los señores diputados para que la
benta de los géneros no pase adelante, será menester que las notifiquen a los oficiales del sueldo de
las galeras que tratan de la benta por órdenes de
su magestad en la conçesión de sus oficios, y con
esto çesará aunque sea en daño del fisco.
Después de haber cumplido con la obligaçión de
juez he embiado la causa original a su magestad,
a quién se podrá acudir en lo que faltare, pues yo
en esto ya no tengo que hazer tanto más no estando la haçienda en las galeras sinó en las taraçanas, dónde puede admitir el embargo que qualquiera quisiere echalle, ora sea con bastante
jurisdición y sin ella, que es el caso de los señores
diputados.
Dios de siempre a Barcelona lo que yo le he deseado y no lo que busca.

La buena voluntad que he tenido a las cosas de
Barzelona ha estrañado y héchome sentir por ella,
que en los principios de guerra rota en Francia
salgan los señores diputados a la defensa de un vezino que le embiaba hacienda paliada, deviendo
castigarse con rigor. Y es de tan mala // conse-

Il·lustresa senyors. He tingut a gran sort, la que
Déu Nostre Senyor me ha donat, en lo offici de
visitador de què vostres senyories me avisen. Y
perquè és imposible poder yo acudir de present
a llurs obligaçions, per estar ab alguns accidents
per los quals no me és possible posar-me en
camí, supplique a vostres senyories me tinguen
per escusat y en mon lloch manen extràurer altra persona y la mia resta sempre disposta al servey de vostres senyories, a qui Déu guarde com
lo·y supplique. Tortosa, a 9 de agost 1635.
Francesc Fortuny.

a. suplicació intercalada en els folis 4v-5r i 7v-8r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, lo senyor.
c. resposta a una embaxada inserta en els folis 6v.-7r. del
trienni 1635-1638.

a. carta intercalada en els folis 7v-8r del trienni 1635-1638.
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Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal del
matex General y doctors aplicats infrascrits,
acerca de la apprehenció ha fet lo senyor marquès de Vilafranca en la platge de Mongat,
prop Barcelona, de la pollaca del patró Barrasino Sarruto, genovès, carregada de mercaderias
en lo port de Alicant, regne de València per
compte de Joan Batista Corretja, cavaller genovès ciutadà de Barcelona, las quals mercaderias dit senyor marquès ha fetes descarregar y
aportar en la Draçana de la present ciutat a hont
fins vuy las té encara detingudas, si ditas apprehenció y detenció y altres procehiments que
per dita rahó ha fets, encontran ab las generals
constitucions de Catalunya, capítols de Cort y
privilegis, axí generals com particulars. Attès
que per lo privilegi del «Recogneverunt proceres» capítol 84 y següents y per les constitucions del llibre commers y altres semblants està
permès als ciutadans de Barcelona y qualsevol
altres domiciliats en lo present Principat, poder
commersar líberament en qualsevol part, y no
consta fins vuy que en Catalunya se hage llevat
lo commers, ni ab França, ni ab altre part del
món, y per la constitució 7, del títol «De offici
de alcayts» està prohibit que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen,
ni usar puguen de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret o per constitucions del present
principat de Catalunya los és permès, y consta
que dita pollaca estava en los límits de la jurisdicció del virrey y capità general del // present
Principat, y no consta que per dret o constitucions de Catalunya fos lícit a altre persona fer
ditas apprehenció, detenció y procehiments. Y
per altra part per lo capítol 8 de las Corts del
any 1547, número 2, 12 y 13 està disposat que
las mercaderias que deuen dret al General se
hagen de descarregar y posar en las casas en
que·s cullen los drets, prohibint en particular
que no·s puguen portar en la Draçana de la present ciutat. Per ço los dits assessors y advocat
fiscal del General y doctors aplicats infrascrits
són de vot y parer que ab dita apprehenció y
detenció de dita pollaca y de ditas robas y mercaderias y demés procehiments, se ha contrafet
y contrafà a las ditas constitucions generals de
Catalunya, capítols de Cort y privilegis de la
ciutat y ciutadans de Barcelona, y que per ço
los senyors diputats tenen obligació de oposarse a dita contrafacció y instar lo reparo de aquella en la forma acostumada, conforme disposan
las constitucions, usos y pràtica de la present
casa. Palmarola, assessor. Fabregues, pro fisci advocato. Vidal, assessor. Malla, consulens. Fontanella, consulens. Cornell, consulens. Osona, consu-

lens. De Paz, consulens. Mas, consulens. Carreras
junior, consulens.

Laa primera, como esta extrajudicial respuesta,
que di a los senyores diputados, hincluýa lo que
aora pareçe que pudiera escusarse pero con más
claridad se bolberá a dezir, yo he proçedido, por
espresas órdenes de su magestad, las cuales no
mencionan a los señores diputados, ni me mandan que se las exsiba, y assí si en algo contrabienen a sus constituciones se abrá de representar a
su magestad para que disponga lo que más combenga y me mande se las manifieste, que haziéndolo assí estoy muy dispuesto a ejectuarlo luego.
Conforme las dichas órdenes se á sentenciado el
hincurso, aplicándole al fisco, libertando hinculpables y remitiendo a su magestad los procesos originales y al señor governador de Cataluña la persona de Juan Bauptista Correjia, con parte de su
culpa y dejado a los oficiales de las galeras que beneficien la hacienda, como les toca hazerlo por la
instrucción que su magestad da al veedor, capítulo once y doce.
De lo dicho resulta que yo, y no sea juez de lo que
ya lo he sido y que no me quede grado para ignobar, y así cualquier instancia que conmigo hazen
los señores diputados es sin fruto, tanto para la exsibición de la facultad como para la hinibición de
ella, pues todo pende de la real voluntad del // rey
nuestro señor.
Entendí que los señores diputados pretendían derechos del produto de esta condenación y, aunque
por aplicada al fisco de su magestad tenía duda,
ofrecí que pasaría por lo que el señor governador
de Cataluña, extrajudicialmente, díjose, y me bió
y dijo que se debía, con que quedó llano que se pagase.
Si los señores diputados pretenden más por decir
que les toca gobierno en la mar y por diferentes fines y que a los efectos se les an de entregar, remitírseles la causa y todo lo demás tocante al grado
se deve advertir.
Lo primero que yo en esto no puedo hacer declaración, dar, ni quitar derecho, porque soy solo ministro ejecutor de aquello que su magestad me
manda a quien á de ser el recurso.
Si se trata de que las órdenes recividas de su magestad, firmadas de su real mano, despachadas
por sus supremos consejos que gobiernan en la
a. resposta a una embaxada intercalada en els folis 10v-11r
del trienni 1635-1638.

a. vot intercalat en els folis 9v-10r del trienni 1635-1638.
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mar, les haga yo declinar fuero, hintroduciendo
causa ante los señores diputados, consejo y otro tribunal de Cataluña , no está en mi mano hazerlo,
porque es fuerça que me lo mande su magestad. Y
antes que sea es preçiso, que por la parte que hasta
aora me a mandado por allí, le responda yo y dé
cuenta de la forma como le he // obedeçido, pero
acudiendo los señores diputados a su magestad
será muy fácil juntar los motivos y que se resuelba
por una y otras vías la duda.
No ay, ni a havido estante hacienda de la calidad
dicha, sinó esparto y barrilla que está hincluso en
las taraçanas y aplicado, según queda referido al
fisco, y por obiar todo género de encuentros, desórdenes y impedimentos de que su magestad se daría
por muy deservido, aunque los ofiçiales de las galeras tratan de estas ventas, por los fundamentos
dichos, les he ordenado que siempre que los señores
diputados hinterpusieren algún derecho, que les
himpida el proseguir, cesen quedándose con raçón
de la causa hinterpuesta, y sin ella, mandarles yo
absolutamente que se abstengan, no es posible, por
que fuera contra espresas órdenes de su magestad
en que en estos casos de mar, dispone que el General deje el beneficio de los géneros a los oficiales,
pena de ser castigado y ellos, sinó le atendieren.
En todo lo dicho parece que cuanto yo puedo hacer, lo hago y más de lo que otro hiciera, pero pedirme los señores diputados lo que no está en mi
mano no es cosa que se puede medir con su mucha
justificación, y cuando sucedió querer los señores
diputados que a los forçados de Aragón y Valencia, como a los de Barcelona, les // corriesen las
condenaziones desde el dia que se les hacían y no
del que se entregaban a las galeras, mandó su
magestad lo contrario, y a mi me reprehendió el
haverlo representado sin repelerlo.

Molta il·lustres senyors. Pere Pau Rol, receptor
dels fraus de la bolla general y de las bollas foranas no arrendades de la colecta de Barcelona,
detenint dit ofici per renunciació de Mateu
Mascaró, en lo consistori dels predecessors de
vostres senyories, volent usar de la facultat concedida per capítols de Cort en favor dels qui tenen los oficis del General comprats, constituït
per ço personalment Baldiri Miquel Sovies,
mercader, legítim procurador de dit Rolb [...],
en dit nom renuncia en mà y poder de vostres
senyories lo dit ofici, suplicant a vostres senyories sian servits acceptar la dita renúncia y provehir a la persona de Joseph Rol son fill, confora. renúncia intercalada en els folis 14v-15r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, com.

1706

me las disposicions dels dits capítols de Corts a
més és axí de [...] suplicació, rebia a singular
gràcia mercè, lo offici etcètera. Altissimus et cetera. Josepus Ferrer.

Diea vigesima sexta mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo
quinto, inter septimam et octavam horas post meridiem, presente et in his vocato atque rogato me
Antonio Thio, cive Barcinonae honorato publico,
apostolica atque regia auctoritatibus notario in
dicta civitate Barcinonae populato scribaque
majore et secretario Generalis Cathaloniae infrascripto, et presentibus etiam honorabilibus
Fransisco Pastor, notario publico Barcinonae, et
Hieronymi Verges, chirothecario sive guanterio
civibus Barcinonae, pro testibus ad eadem vocatis
specialiter et assumptis, magnificus Baudilius
Michael Sovies, mercator civis Barcinonae, presentique atque currenti anno consiliarius in ordine quartus dictae huius civitatis Barcinone, ut
procurator honorabilis Petri Pauli Rol, receptoris
fraudum bullae et Generalis Cathaloniaeb tabulae presentis civitatis Barcinonae et bullarum
foranearum non arrendatarum collecta Barcinonae, de cuius procuratione plene constat instrumento publico recepto et testifficato penes me
dictum et infrascriptum notarium die vigesima
prima mensis septembris anno a Nativitate Domini 1631, et etiam instrumento recepto et testifficato penes discretum Josephum Francescum
Fontana, notarium publicum Barcinone, die
presenti et praescripta dicto nomine existens personaliter constitutus coram et ante presentiam
illustrisc domini Francisci Malla et Conanglell,
auditoris militaris Generalis Cathaloniae, personaliter reperti in quadam aula domorum suae
solitae habitationis, quam facit in presenti civitate Barcinona in vico vulgo dicto de la Clavaguera de Junqueres, eidem dicto nomine obtulit
et presentavit et seu per me dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem offeri et presentari ac legi publice fecit, petiit et requisivit
quandam in scriptis papyri supplicationis schedulam tenoris sequentis: «Molt il·lustres senyors.
Pere Pau Rol etcètera.» Inseratur dicta supplicatio usque // ad finem qua inserta dices. Et nichilomenus idem magnificus Baudilius Michael
Sovies dicto procuratorio nomine verbo dixit et
exposuit haec vel similia scilicet «que ell, en nom
y com a procurador del dit Pere Pau Rol son
principal, renunciava ab effecte en mà y poder
del molt il·lustre consistori dels molt il·lustres
a. respostes intercalades en els folis 14v-15r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, presentis.
c. illustris domini interlineat, damunt de magnificus ratllat.

senyors deputats del General de Cathalunya y
axí, en mà y poder del dit senyor Francesch Malla y Conanglell, oÿdor militar del dit General
de Cathalunya, com una de las personas de dit
consistori per no estar de present junt lo dit
consistori, lo dit offici de receptor dels fraus y
penas de la bolla y General de Cathalunya y bollas no arrendadas de la taula y col·lecta de la
present ciutat de Barcelona, que lo dit Pere Pau
Rol son principal de present obté y posseheix en
favor y persona de Joseph Rol, fill del dit Pere
Pau Rol son principal, comforme per capítols y
actes de Corta y altrament pot y li és lícit y
permès, attès que lo dit offici és dels antichs y
comprat per dit Pere Pau Rol, supplicant la dita
renunciació sie admesa y lo dit offici, ab los
drets y pertinències de aquell, sie provehit en
persona del dit Joseph Rol». Et illico dictus
illustris Franciscus de Malla verbo respondens dicit «que ell remetia la resposta fahedora sobre lo
supplicat, dit y representat al consistori dels
molt il·lustres senyors deputats en lo qual se
pendrà la resolució que apparexerà justa y convenir».
Deinde vero die et anno ac hora supradictis, presente me dicto et infrascripto notario et scriba
majore et testibus supradictis et cetera, idem
magnificus Baudilius Michael Sovies dicto procuratorio nomine fuit eandem presentationem dictae et praeinserta supplicationis schedula illustri
domino Jacobo Badaula, auditori computorum
dicti Generalis Cathaloniae, personaliter reperti
et existenti in quadam estantia domorum quae
fuerunt magnifici Petri Ayllar, utriusque iuris
doctor, que scitarum in presenti civitate Barcinonae in vico vulgo nuncupato dels Boters o de las
Casas de Montserrat, nec non etiam eandem et
praescriptam verbalem expositionem et renuntiationem de dicto officiob // in favorem dicti Josephi
Rol, quam fecerat dicti domino Francisco Malla
et Conanglell, auditori militari. Qui siquidem
dominus Jacobus Badaula, auditor regalis praedictus, verbo respondens dixit «que ell remetia la
resposta fahedora sobre las ditas cosas al consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, per quant sie junt, en la
qual se pendrà la resolució que apparexerà justa
y convenir».
Postea vero dictis die et anno ac hora supra designata, presente me dicto et infrascripto notario et
scriba majore et presentibus etiam testibus praedictis et cetera, idem magnificus Baudilius Michael Sovies, dicto nomine constitutus personaliter coram et ante presentiam admodum illustris
admodumque reverendi domini domni fratris
a. a continuació ratllat, pot.
b. a continuació ratllat, jo.

Michaelis de Lentorn, abbatis monasterii et conventus de Amerio, ordinis Sancti Benedicti, deputati ecclesiastice dicti Generalis Cathaloniae,
personaliter reperti et existentis in quadam aula
domorum dictarum lo palau del Rey, in quibus
dictus dominis deputatus ecclesiasticus de presenti suam facit habitationem eidem dicto nomine
fecit eandem dictae et praeinserta papyri supplicationis schedula presentationem, nec non etiam
verbalem expositionem et renuntiationem de dicto officio in favorem dicti Josephi Rol, quam fecerat dictis dominis auditoribus militari et regali,
ut supra continetur. Qui quidem dominus deputatus ecclesiasticus verbo respondens dixit «que ell
remitia la resposta fahedora sobre ditas cosas al
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya quant estigue junt,
en lo qual se pendrà la resolució que apparexerà
justa y convenir».
Postmodum vero dictis die et anno, inter octavam
et nonam horas post meridiem, presente me dicto
et infrascripto notario et scriba majore et presentibus etiam testibus supradictis et cetera, sepe dictus magnificus Baudilius Michael Sovies, dicto
procuratorio, nomine constitutus personaliter coram et ante presentiam illustris et admoduma reverendi domini dompni Henrici de Alemany, sacristae majoris et canonici ecclesiae, personaliter
reperti et existentis in quadam // aula domorum
suae solitae habitationis, quam facit in presenti
civitate Barcinone in vico dicto Fontis Sancti Honorati eidem dicto nomine fecit eandem papyri
praeinsertae supplicationis schedula presentationem verbalemque expositionem et renuntiationem de dicto officio in favorem dicti Josephi Rol,
quam ut praemititur fecerat dictis domini deputato ecclesiastico et auditoribus militari et regali,
ut praecontinetur. Qui siquidem dominus auditor ecclesiasticus verbo respondens dixit «que ell
remetia la resposta fahedora sobre ditas cosas al
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya per quant sie junt,
en lo qual se pendrà la resolució que serà justa y
apparexerà convenir».
Modo vero die et anno ac hora proxime dictis, dictus magnificus Baudilius Michael Sovies, dicto
nomine constitutus personaliter coram et ante
presentiam nobilis dompni Francisci de Lupia,
deputati militaris Generalis Cathaloniae, personaliter reperti et existentis in quadam aula
domorum solitae habitationis nobilis dompni
Raymundi de Magarola, archidiaconi Sedis Barchinonae, in quibus in presentiarum etiam dictus nobilis deputatus militaris degit eidem domino deputato militare dicto nomine fecit, eandem
dictae et praeinsertae supplicationis schedulae
a. a continuació ratllat, illustris.
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presentationem verbalemque expositionem et renuntiationem de dicto officio in favorem dicti
Josephi Rol, quam fecerat, ut praehabetur dictis
dominis deputato ecclesiastico et auditoribus
computorum ecclesiastico, militari et regali. Qui
siquidem dominus deputatus militaris praedictus verbo respondens dixit «que ell remetia la resposta fahedora sobre ditas cosas ala consistori
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya per quant sie junt, en lo que se
pendrà la resolució que serà justa y apparexerà
convenir».
Deinde etiam die et anno ac hora proxime dictis,
idem magnificus Baudilius Michael Sovies, dicto
procuratorio, nomine constitutus personaliter coram et ante presentiam illustris domini Petri
Prates, deputati regalis Generalis Cathaloniae,
personaliter // reperti et existentis in quadam estantia domorum solitae habitationis Pauli Bertran, sitarum in presenti civitate Barcinonae in
vico dicto lo Dormidor de Sanct Francesch, eidem
fecit eandem papyri praeinsertae supplicationis
schedula presentationem verbalemqueb responsionem et renuntiationem de dicto officio in favorem saepedicti Josephi Rol, quam seu quas fecerat, ut praehabetur supradictis dominisc deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis
Cathaloniae. Qui siquidem dominis Petrus Prats,
deputatus regalis preadictus, verbo respondens dixit «que ell remetia la resposta fahedora sobre
ditas cosas al consistori dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya per
quant sie junt, en lo qual se pendrà la resolució
que serà justa y apparexerà convenir».
Tandem dictis die et anno etd, inter nonam et decimam horas post meridiem, presente me dicto et
infrascripto notario et scriba majore et presentibus etiam testibus supradictis et cetera, nec non
etiam honorabili Josepho Roca, notario cive Barcinonae, testibus etiam ad haec vocatis et cetera.
Dictus Petrus Paulus Rol existens personaliter
constitutus in quadam estantia domus suae propriae habitationis, quam facit in presenti civitate Barcinone in quodam vico Faventi exitum ad
vicum vulgo dictus de la Argenteria, jacens cubili, habens noticiam de presentationibus expositionibus ac renuntiatione de dicto suo officio in
favorem dicto Josephi Rol, filii sui et aliis supradictis per dictum magnificum Baudilium Michaelem Sovies, suum procuratorem, ut praemittitus factis per relationem ei verbo factam de
eisdem per me dictum et infrascriptum notarius
et scribam majorem verbo, in presentia mei dictis
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, constit.
a continuació ratllat, res.
a continuació ratllat, dominis.
a continuació ratllat, hora.

et infrascripti notarii et scribae majoris ac testius
supra et proxime dictorum, dixit et verbo exposuit
«que estava tot fet dea orde y voluntat seus y
que // llohava, approbava, rattificava y confirmava conforme aleshores llohà, approbà, ratificà y confirmà tots los actes fets per lo dit magnifich Baldiri Miquel Sovies, son procurador, y
en aquells, com a fets de sa voluntat y consentiment, consentia y en quant menester sie presta
sa voluntat y consentiment».
Praeterea autem die vigesima septima praedictorum mensis et anni, admodum illustres domini
deputatorum et auditores computorum Generalis
Cathaloniae consistorialiter juncti et congregati
consistorium pro huiusmodi et aliis negotiis Generalis Cathaloniae peragendis tenentes, faventes, celebrantes et representantes, dixerunt in presentia magnifici Alexii Tristany, utriusque iuris
doctor civisque Barcinone honorati, et dicti Josephi Francisci Fontana, notarii publici Barcinone,
testium adhaec vocatorum «que attès en lo die
de aÿr en hora tarda y que lo consistori no estava junt singularment, en las casas de sas habitacions per lo procurador de Pere Pau Rol se’ls
era presentada una supplicació y se’ls era feta renunciació del offici que dit Pere Pau Rol té y
posseheix, de receptor dels fraus de la bolla y
General de Cathalunya en la taula de la present
ciutat de Barcelona y de las bollas nob arrendadas de las taulas foranas de la col·lecta de Barcelona, en favor de Joseph Rol, son fill de dit Pere
Pau Rol, y que las personas del consistori, singularment han respost que remetian la resposta
fahedora en lo consistori, per quant aquell seria junt, que per ço, responent ara consistorialment, deyen que admetian la dita renunciació
del dit offici feta com dalt està dit per lo dit procurador del dit Pere Pau Rol, en favor del dit
Joseph Rol, son fill, en quant ses senyories poden y per capítols de Cort los és lícit y permès y
no altrament, ni en altra manera, manant que la
present resposta sie continuada al peu del acte
de la dita renunciació. De quibus et cetera. Presentibus testibus supradictis ad praemissa respectiva vocatis et cetera.

Muyc ilustres señores. Quisiera no hallarme tan
ocupado para ir a cumplir con la suerte de visitador eclesiástico que vuestra señoría diçe me stá caecido, pero no me será posible y assí envío procura
para que mi nombre se renunçie y vuestra señoría
pueda proçeder a nueba extracción, pliegue a
Dios sea la persona que más le sirva a vuestra sea. de interlineat, damunt de per ratllat.
b. no arrendadas interlineat.
c. carta intercalada en els folis 15v-16r del trienni 1635-1638.
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ñoría para mucho bien del gobierno deste Principado. Camprodón, agosto 22 de 1635. Muy ilustres senyores. Beso la mano de vuestra señoría. El
obispo de Gerona.

Vota. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, acerca de un memorial
que lo molt il·lustre senyor don Mathias Bajetula y Cabanillas, regent en lo Consell Supremo
de la Corona de Aragó y visitador general dels
officials reals de Cathalunya que no purgan taula, ha fet donar a ses senyorias dels officials que
ha nomenat per a la dita visita y açer(c)a de altres coses consernents dita visita. Vists los capítols 5, 6 y 7 de les Corts del any 1599, en los
quals fonch instituhida la dita visita. Vistos los
processosb de las dos visitas que després de ditas
Corts se són fetas, la una per lo senyor regent
Clavero y l’altra per lo senyor regent Banjatos, y
juntament los llibres dels dietaris de la Deputació de aquells anys y alguns llibres dels gastos
fets en dites visites, y vista una sentència de la visita del General de Cathalunya publicada a 22
del mes de juliol de 1615. Y vistes altres coses
que se havian de vèurer y atteses les que se havian de atténdrer, los assessors, advocat fiscal
del dit General y doctors aplicats infrascrits són
del vot y parer següent:
E primerament quant al que toca al dit memorial dels officials de dita visita que dit senyor visitador té anomenats per fer aquella, attès que
feta combinació ab los memorials de les dos visitas antecedents se és trobat no ésser est últim
memorial excessiu, ans ésser casi del tot igual ab
los de las altres visites, en qualitat y en quantitat, y no·s troba que en las visitas del General
després subseguides s·i haja provehit alguna
cosa en contrari, sinó és en respecte del que
abaix se dirà. Per ço són de vot y parer que los
senyors deputats no deuen contradir a dita nominació de officials, màtxime que, tocant com
toca a dit senyor visitador la nominació de dits
officials y essent la persona que és, en ben cert
no aurà anomenats officials superfluos y no necessaris en una visita de tants anys com és aquesta, salvo en lo que té respecte a la creació de assessor o consultor que·s posa en primer lloch en
lo dit memorial, attès que en la dita sentència de
la visita dels officials del General // de Cathalunya del any 1615 és estat expressament declarat que los senyors deputats no paguen, ni puguen pagar de pecúnies del General, salaris, ni
dietas a semblants y altres officials que allí se
a. vot intercalat en els folis 20v-21r del trienni 1635-1638.
b. a continuació ratllat, unts.
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anomenan ab motiu que no són necessaris, ans
la elecció de aquells és contrària a la disposició
de dit capítol de Cort 5 y altres leys de la terra, a
la qual sentència de visita tenen obligació praecissa los deputats de estar y observar sens poderse en ninguna manera entremètrer de la justícia
o injustícia, validitat o invaliditat de aquella, per
lo plen poder que li ha donat la Cort en lo capítol 1 del nou redrés del General del dit any
1599, fins a levar qualsevol suplicació, recors y
appel·lació a superior, no obstant que sien de
dret natural los recossos y appel·lacions y està
rebut en lo General, que las sentències de visita
fan dret irreflegable, no sols en respecte de
aquelles contra qui són profferides, però contra
tots los successors. Y porian ésser los senyors
deputats y oÿdors en la visita vinent, ésser molt
repressos y castigats sinó guardaven a la lletra la
dita sentència de visita y accedian de aquella,
com ho són estats altres, per no haver tingut lo
cuidado necessari en la observança de las sentèncias de visita o haver fet alguna cosa contra
d’elles, encara que los deputats y oÿdors que
contrafeyen no fossen los mateixos ab qui·s feren las sentèncias sinó successors seus, sempre
que les sentències tenien tracte successiu com
està declarant y provehint per lo esdevenidor.
Entès també y declarat que per quant lo aguasil
de la visita que ab dit memorial ha anomenat dit
senyor visitador, no és cathalà sinó valencià y ab
les demés visites se troba que en la del senyor
regent Clavero fonch cathalà y en la del senyor
regent Banyatos, a bé que al principi fonch nomenat mallorquí, però poch aprés fonch revocat
y creat altre que era cathalà, y axí no·y ha exemplar que sie estat foraster y que si una vegada se
és nomenat foraster és estat revocat y creat un
cathalà, per ço los mateixos són de vot y parer
que dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
deuen fer a saber al dit senyor regent Bajetula,
que attès lo dit aguasil no és cathalà, sie servit
revocar aquell y fer-ne un altre que sia cathalà, y
quant no volgués // fer·o, prosehir per los remeis que donan les constitucions en matèria de
contrafaccions y no pagar lo salari al dit aguasil
mentres no sie cathalà.
Quant al altre capítol que·s consulta acerca dels
salaris que se han de donar y pagar a dits officials de la dita visita, los matexos assessors, advocat fiscal y doctors aplicats són de vot y parer
que estan dits salaris a coneguda de dits senyors
deputats, comforme la disposició del capítol 7
de les dites Corts del any 1599. Y axí dits senyors deputats poran arbitrar com ce hauran de
pagar, advertint emperò, que aqueix àrbitre tenen obligació de regular-lo a les constitucions
de Cathalunya, comforme ho disposà la dalt
dita sentència de visita del any 1615, y que al
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advocat fiscal no poden donar més de tres lliures o tres ducats per dieta, ni al alguasil més de
decet sous, ni al procurador fiscal, ni ajudants
de scrivà major més de un ducat per dieta, per
disposar·o axí dita sentència de visita. Y en lo
compte y paga de les dietes del senyor visitador
y senyors conjutges han de ésser advertits, dits
senyors deputats, que la sentència de visita dalt
dita, ordena y dóna forma com se ha de fer.
Y finalment, quant ala que toca a cosas de cera,
llenya, estores, candeles de sèu, arquimeses, buffets, brasers de aram y altres coses, en la sentència contra deputats y oÿdors en dita visita del
any 1615 expressades, són de vot y parer que los
senyors deputats no poden gastar més en dites
coses del que per ells se gastà en la primera visita
del senyor regent Clavero, y axí los senyors deputats, quant vindrà lo cars de semblants coses,
poran fer mirar lo que·s dóna y gasta en aquella visita y seguir-la en tot y per tot y no apartar-se d’ella, perquè axí ho disposa la sentència
de visita de dit any 1615, de la qual no·s poden apartar. Salvo et cetera. Vidal, assessor. Fabregues, fisci advocatus. Vidit Aguilo, assessor.
Llenes, consulens. Peralta, consulens. Don Hierònym de Agulló y de Rocabertí. Fontanella, consulens. De Paz, consulens. Malla, consulens.

Heb rebut la carta de vostra senyoria que me ha
donat un propri que als 30 del passat arribà a
esta vila. Ab ella me avisà vostra senyoria que so
estat extret en hu dels visitadors per los bras ecclesiàstich, beso a vostra senyoria las mans per la
mercè que me ha fet y bona voluntat que en
vers mi mostra. Jo voldria poder anar a servir a
vostra senyoria y al Principat, pero per haver estat aquest bisbat sens bisbe casi dos anys y no
haver encara quatre mesos que jo so arribat a ell
y tocat en las mans en aquest poch temps la necessitat que al present té de la mia assistència, y
de visitar particularment las montanyes, no me
és posible poder servir a vostra senyoria en dit
offici, perquè assí faria falta y aquí no la faré,
puix no faltaran a vostra senyoria personas més
experimentades y versades en las cosas de Catalunya que jo. Y axí en esta conformitat he fet
procura a mon nebot Pere Joan Playà, canonge
de Barcelona, per a què en nom meu renuncie
en poder de vostra senyoria dit offici. Vostra
senyoria, per fer-me mersè, vulla acceptar dita
renunciació y me tinga per escusat, y me mane
moltas cosas de son servici que·ns tindrà molt
prompte a son manar de vostra senyoria, que
a. la, interlineat.
b. renúncia intercalada en els folis 22v-23r del trienni 16351638.
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nostre senyor guarde. De Senaüja, a primer de
setembre de 1635. Lo bisbe de Urgell.

Vota. En lo fet consultat per los senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, acerca de la extracció feta per ses senyories lo die de aÿr que comptaven a tres del
present y corrent mes de setembre de la persona
de fra Onoffre de Hospital, prior de Cathalunya
de la religió y milícia de Sanct Joan de Hierusalem, extret en hu dels senyors visitadors del General de Cathalunya dels deputats, oÿdors de
comptes y demés officials del dit General per lo
estament del bras ecclesiàstich, en loch y per renunciació del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell, feta lo die present del dit
càrrech de visitador, per lo qual és estat extret,
sobre la difficultat resultant de la notificació fahedora segons disposició del capítol 1 del nou
redrés del General de las Corts del any 1599 a
dit fra Onoffre de Hospital de la dita sua extracció en lo dit càrrech de visitador. Per ço que se
enténb que dit senyor fra don Onoffre de Hospital de present no·s troba dins lo present principat de Cathalunya, ans bé se diuc trobar-se
aquell en lad isla de Malta. Vist lo dit capítol de
Cort y lo disposat en aquell, en lo que té respecte al fer a saber als extrets per deputats y oÿdors
per a què a 16 de mes de agost se troben en la
casa de la Deputació de la present ciutat de Barcelona y prestat jurament, y oÿda sentència de
excomunicació de bé y lealment haver-se en son
càrrech y offici de visitador, se pugue procehir,
y en cas algú o alguns dels visitadors no acudissen dit die de 16 de agost, se fassa encontinent
en // loch de aquell o aquells semblant extracció
ab termini de quinse dies per acudir a dit exercisci, y que semblant extracció se fassa ab lo mateix termini de quinse dies fins que lo número
estiga cumplit. Vista axí mateix la extracció dit
die feta de la persona de dit fra Onoffre de Hospital, en dit loch de visitador, per dita renunciació de dit senyor bisbe de Urgell. Vist també un
vot donat per los magnífichs assessors y advocat
fiscal y també de doctors del Real Consell aplicats per los senyors deputats, en lo principi del
trienni pròxim passat de 1632, acerca de la notificació feta al noble don Luýs de Moncada, extret en deputat per lo estament ecclesiàstich del
dit General del dit trienni, en la casa del excellentíssim senyor marquez de Aytona son germà,
declarant la dita notifficació no ser estada feta
legítimament y haver-se de fer en lo castell de
a.
b.
c.
d.

vot intercalat en els folis 23v-24r del trienni 1635-1638.
a continuació ratllat, y es publica veu y forma.
a continuació ratllat, públicament.
la, interlineat.

Miravet que ere lo cap de la comanda de dit fra
don Luýs de Moncada, com més largament en
lo dit vot al qual se ha relació se conté. Vist tot
lo que sobre ditas cosas se han de vèurer y attès
lo que se ha de atténdrer, los assessors y advocat
fiscal del dit General baix scrits, són de vot y parer que la notifficació fahedora per dits senyors
deputats y oÿdors de comptes del dit General,
segons disposició del capítol de Cort se ha, hi·s
deu fer en la casa de la encomanda de Sanct
Joan de Hierusalem, scituada en la present ciutat de Barcelona, que és la casa del prior y priorat de dita religió en lo present principat de Cathalunya, que de present obté lo dit fra don
Onoffre de Hospital extret en visitador demuntdit, en la qual casa los senyors priors de
dita religió, comforme de present és lo dit fra
Onoffre de Hospital, han acostumat y acostumen fer lur pròpria habitació y domi- // cili en la
present ciutat de Barcelona. Vidit Vidal, assessor. Montaner, pro fisci advocato. Vidit Aguilo,
assessor.

Nosaltresa Jaume Salla, Andreu Taxidor, Jaume
Mir, Francesc Tamarit tots argenters de la present çiutat de Barcelona diem que havem mirat
y judicat, segons lo art y la experiènçia nos ensenya, un sintilló de or en lo qual ý à sent coranta-y-set diamans fondos y de bona espècia.
És saber, que ý à en dit sintilló
sinquanta-y-set diamants grans,
los qual judicam que valen, segons la bondat y grandària de
dits 57 diamans, a 7 lliures cada
u, que muntan:
E més judicam que valen los retants noranta diamants petits,
que ý ha en dit sintilló, a 2 lliures lo diamant, que valen los 90
diamans:

399 lliures.
180 lliures.
36 lliures.

E més judicam que pesa dit sintilló 3 onces, que a 12 lliures la
onça valen:

50 lliures.

E més judicam per mans de dit
sintilló:

665 lliures.

Per manera que lo dit sintilló, judicat y mirat
diamants, com or y mans trobam que val sissentes sexanta-y-sinch lliures. Y asò és la relació
que fem a vostres senyories y ó firmam de nostres mans pròpries vuy a 12 de setembre 1635.
a. estimació intercalada en els folis 26v-27r del trienni 16351638.
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Jaume Salla, argenter. Andreu Texidor, argenter. Jaume Mir, argenter. Francesc Tamarit, argenter vidit.

Refferescha yo Andreu Bosch, notari públic
col·legiat de la vila de Perpinyà, scrivà de la Deputació local del General de dita vila y sa collecta bayx firmat, com disapte que comptaven
quinse del present y corrent mes de setembre
de mil sis-cents trenta-sinch, entre las quatro y
las sinch de la tarda, per orde dels il·lustre y
molt reverent Joseph del Viver, doctor en
drets, ardiacha del Vallespir y canonge de Helna, noble don Gabriel de Lupià y Joseph Soler
y Coma, burgès honrat de la dita vila de present, deputats local del General de aquellab,
embaxadors per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints,
novament elegits y nomenats segons de dita
llurc elecció y nominació, ha constat ab lletres
patentes de orde de dits senyors deputats, en
deguda forma y juxta lo stil de llur consistori
expedides ço és, data de vint-y-nou de agost
pròxim passat me conferí en la casa a hont fa sa
residència lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Çogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general de sa majestat en lo principat
de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, situada dins la dita vila de Perpinyà en la
plassa vulgarment dita de la Llana, a fi y effecte
de suplicar a sa excel·lència fos de son servey, manar assenyalar dia y hora per a què dits senyors
embaxadors poguessen explicar a sa excel·lència
una embaxada, que per part de dits senyors deputats li havian de donar. Y aguardant per lo
spay de una hora y mitja ocasió, a fi lo patge
que estave de guarde entrat a dir dit recaudo a
sa excel·lència per rahó, segons digué, estava
ocupat ab una junta de capitans a la postra, instat y solicitat per ell dit refferint, entrà en la
quadra a hont estava sa excel·lència, y ayxint de
aquella féu de resposta que no·s podia parlar a
sa excel·lència y que tornàs demà. E lo endemà
que ere diumenge a las nou hores ans de migdie me torní conferir en dita casa de sa excellència y dient-me lo patge, que era de guarda,
que no era llevat, aguardí fins a las onse que se
llevà y donant-me auditori doní a sa excel·lència dit recaudo, al qual respongué «que viniessen
manyana a las onse antes de medio día», y acudint dits senyors embaxadors a dita hora, acompanyats de alguns officials del General de dita
a. embaxada intercalada en els folis 29v-30r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, y.
c. llur interlineat.
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vila y de mi dit Andreu Bosch, notari y scrivà
predit, devant dit excel·lentíssim senyor li
fonch per ell, de part de dits senyors deputats
explicada la embaxada següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Lo excel·lentíssim marquès de Vilafranca // pochs
dias fa, ha feta aprehensió en la plaja de Mongat, cerca de la ciutat de Barcelona, de la pollaca
del patró Barrasino Sarruto, genovès, carregada
de mercaderias, ha fet descarregar y aportar en
la Dressana de la present ciutat, en la qual fins lo
die present les té encara detingudes per algunes
persones. Y com la dita aprehensió y detenció
sien contra las generals constitucions, privilegis,
prerogatives y demés drets de aquestos principat de Cathalunya y comptats de Roselló y Cerdanya, y majorment, contra lo privilegi del «Recognoverunt proceres», capítol 84 y següents, y
de las constitucions del líber comers y altres
semblants, per los quals és permès als ciutadans
de Barcelona y a qualsevols altres domiciliats y
poblats en dits Principat y comptats poder commersar líberament en qualsevol part, y no constant fins lo dia present en Cathalunya se haja levat lo comers, ni en França, ni en altra part, y
per la constitució del títol «De offici de alcayts»
està prohibit que los capitans de guerra, ayxí generals com particulars, no usen, ni usar puguen
de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret o
per constitucions del dit principat de Cathalunya los és permès y consta que dita pollaca ab ditas robas y mercaderies estava dins los límits de
la jurisdicció de vostra excel·lència com a lloctinent y capità general de la majestat del rey nostre senyor en dits aquestos Principat y comptats, y no consta que per dret o constitució de
Cathalunya sie lícit a altre persona fer ditas aprehensió, dettenció y procehiments. Y per altre
part, per lo capítol 8 de las Corts del any 1547,
números 2, 12 y 13, està disposat que las mercaderias que deuen dret al General se hajan de
descarregar y posar en las casas en la qual cullen
los drets de dit General, prohibint en particular
que no·s pugan portar en la Dressana de dita
ciutat de Barcelona, desitjant los deputats del
General de Cathalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya asertar en fet de tanta ponderació, en
servey de Déu Nostre Senyor, de sa real majestat y beneffici de aquesta província, han consultat aquell als magnífichs assessors y advocat fiscal del General y a altres doctors que han aplicat
en aquell, los quals en son vot que han donat en
scrits, han declarat que ab dita aprehenció y detenció de dita pollaca, robas y mercaderias y demés procehiments se ha contrafet y se contrafan
las ditas generals constitucions, capítols de Cort
y privilegis de la dita ciutat y ciutadans de Barcelona, y que per ço dits deputats tenen // obligació de opposar-se a dita contrafacció y instar
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lo reparo de ella en la forma acostumada, comforme disposan las mateyxas constitucions,
usos, pràctiques, stils y observança del dit General, en exequció del qual vot y acudint dits deputats a la obligació de son càrrech, en scrits
han representat a dit marquès de Vilafranca que
restituís las ditas pollaca y demés coses apreses y
posar en poder del General dites robes y mercaderies, per y en observança de las ditas generals
constitucions, privilegis y demés drets, reparant
ayxí la dita contrafacció y reintegrant lo dit General en son dret y justícia. Y com excel·lentíssim senyor dit marquès no haja satisfet a sa obligació, ans bé haja perseverar y persevere en la
dita contrafacció en notable dany del dit General y persones interessades en aquest fet, dits
deputats, recorrent extrajudicialment a vostra
excel·lència com a lloctinent y capità general de
sa majestat que és en aquesta província, supplicant a vostra excel·lència sie servit manar restituir la dita pollaca, robes y demés mercaderies,
posan-se aquelles en poder del dit General,
comforme disposan las ditas constitucions, privilegis y demés drets dalt referits, y revocar los
dits procehiments fets per dit marquès de Vilafranca, y ayxí reparar la dita contrafacció, del
que rebran de vostra excel·lència singular gràcia
y mercè».
La qual embaxada refferida y explicada li lliuraren en sas mans còpia de aquella, la qual rebuda,
encontinent respongué «yo mandaré ver esse papel y responderé». A la qual embaxada vuy dijous
que comptam vint del present mes y any, entre
les quatre y las sinch passat migdie, ha feta sa excel·lència la resposta bayx scrita a dits senyors
embaxadors, lliurada per mans de Francès Trobat, notari públich, scrivà de manament de dita
ciutat de Barcelona, regint lo offici de secretari,
la qual és del tenor següent:
«Su excelencia, a la embaxada que se le ha hecho
por parte de los diputados de Cathalunya, diçe
que constándole de los procedimientos que diçen
que á hecho el marqués de Villafranca, haçiendo
aprehensión en la playa de Barcelona de una barca genoveça y mercaderias que trahía contra las
constituciones y capítulos de Corte de Cathalunya, hará todo lo que fuere de justiçia para reintegrar la Generalidad, en lo que le tocase de derecho, luego que se le entegraren».
Andreu Bosch, notari y scrivà predit, en nom
del magnífich Anthoni Tió, ciutadà honrat de
dita ciutat y scrivà major del General de Chatalunya.

Diea secunda mensis octobris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quinto.
Los senyors visitadors del General de Cathalunya, los senyors Pere Moner y de Solanell y Pere
Axada absents, desliberaren que lo termini de
vint dies per sa senyoria prefigit a vint de setembre proppassat a Francesch Callar y de Sorribes,
sobrecullidor del General en la part de llevant, y
a Honofre Massanés, sobrecullidor de dit General en la part de ponent, sie porrogat per tot
lo corrent mes de octubre ab esta forma, so és,
que lo dit Massanés col·lecte las terças de janer y
abril del corrent any mil sis-cents trenta-sinch y
lo dit Callar las terças de abril, juliol y octubre
del any mil sis-cents trenta-quatre del dret del
General ab la forma acostumada, havent portat
y col·lectat los llibres y diners del General e al
dit Callar per las terças de janer y abril del corrent any, se li porroga lo termini de vint dias
més so és, fins a quinze de nohembre pròxim,
col·lectant ab la forma acostumada. Restant lo
demés, provehit als vint de setembre en sa força
y valor, y que lo dit termini sie precís y peremptori, y queb la present deliberació se fasse a saber
als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per a què se
servescan // ses senyories despatxar y fer lo parte
en lo llibre de la Creueta, ab la forma en la present deliberació contenguda, y que juntament
la present deliberació sie notificada a dits Francesc Callar y Honofre Massanés. Scriba major
visitae Generalis Franciscus Pastor, notarius Barcinonae.

rehuséys de acudir a vuestra obligación, como os lo
encargo y dirá más particularmente el dicho regente. Y en el cumplimiento desto seré servido de
vosotros. Dada en Madrid, a XXVIII de setiembre
MDCXXXV. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Francescus de Castellvi, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Scripturaa presentada al spectable portant-veus
del general governador en lo present principat
de Cathalunya.

Diputados, el regente Mathías Bayetola me ha
avisado la difficultad que ponéis en acudir a la
paga de la que se ha acostumbrado dar al assessor
y delegados de la visita que haze en esse Principado y condados, elegidos por él conforme lo dispuesto en las Cortes del año 1599 y lo que usaron los
otros visitadores que ha havido desde entonzes
acá. Y pues los dichos assessor y delegados pareze
que son preçissamente necessarios para la execuçión de la dicha visita y está instituida para el
buén govierno de essa provinçia. No es justo que

Han entès los deputats del General de aquestos
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya que, no obstant que per diferents
constitucions de dits Principat y comtats estigue disposat que ningun official real no pugue
capturar persona alguna, sens provisió de jutge
o crim fragrant y altrament, qualsevol presos
per qualsevol delictes hagen de ser aportats per
los officials reals en los càrçers reals de la present
ciutat, sots las penas en dita constitucions contengudes, no han dubtat, ni dubta vostra senyoria y axí mateix no dubtan, ni han dubtat lo veguer de Barcelona y altres officials reals, en
notòria contrafacció y violació de ditas generals
constitucions, pèndrer y capturar y manar pèndrer y capturar, dins la present ciutat de Barcelona, Franceschb Massades, Miquel Vicens àlies
Vogat, fadrins flaçadés, Joan Sastre, pagès, Joan
Torroella, pagès, y altres, sens aver perpetrat
ningun delicte y sens provisió de jutge, ni en cas
de crim fragrant a moltas personas, aportant y
fent portar aquelles, y posar ab major contrafacció de ditas constitucions, en las presons de la
Adressana de dita present ciutat y no als càrcers
y presons reals y comunes de aquella, com tenen
obligació. Y no obstant lo sobredit, ditas personas capturades en dits càrcers de dita Adressana,
violentàn y vexàn ab penas insupportables, posant los grillons y ceps, yc per fam, fins que per
força y ab violència los assentan y fan assentar a
soldat del rey nostre senyor, lo que és contra la
natural libertat y dret municipal de aquesta província, naturals y poblats en ella. Y com sie del
càrrech dels dits deputats exir a la deffensa de las
ditas generals constitucions, privilegis y demés
drets de dits aquestos Principat y comtats, y
procurar la observança de aquelles y aquells, y la
smena y reparo de las contrafaccions, procehint
contra los contrafactors, violadors y perturba-

a. deliberació intercalada en els folis 30v-31r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, la.
c. carta reial intercalada en els folis 31v-32r del trienni
1635-1638. - anotació escrita al dors.

a. requeriment intercalat entre els folis 35v-36r del trienni
1635-1638.
b. Francesch ... delicte y, interlineat al marge esquerre.
c. y per fam, interlineat al marge esquerre.

Ac los muy nobles y amados nuestros, los diputados del General del nuestro principado de Cathaluña.
El rey.
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dors del que ditas constitucions, privilegis y demés drets disposan, y axí tinguen obligació de
procehir y demés officials y ministres reals qui
han manat, ordenat y han entrevingut en las ditas capturas, detensions y mancipacions // de las
ditas personas, sens provisió de jutge competent y sens cas de crim fragrant, posant y mancipant aquells en dites càrcers o presons de dita
Adressana, y no posant y mancipant aquelles en
los dits càrcers y presons reals y comunes de la
present ciutat de Barcelona, en las quals, segons
las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets se han y deuen posar y mancipar las
personas delinqüents, de hont resulta evidentment la contrafacció de las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets, que vostra senyoria lo veguer y demés officials y ministres reals
han fet y fan en la captura de las ditas personas,
sensa aver comès, ni perpetrats delictes y sens
provisió de jutge, ni en cas de crim fragrant y en
la mancipació de aquelles en ditas presons de la
Adressana y no dels dits càrcers reals comuns de
la present ciutat, comforme se havia de fer, per
salvetat de ditas constitucions, y també ab la
força y violència de fer-los assentar y descríurer
per soldats contra la natural libertat, y en cas no
lícit ni permès, conforme ditas constitucions,
privilegis y demés drets a la observança de las
quals vostra senyoria, lo dit veguer y tots los demés officials y ministres reals y per rahó de sos
càrrechs y officis y en virtut del jurament, sagrament y homenatge que tenen prestat per rahó
de aquells, són praecissament y de necessitat
tinguts y obligats y altrament són incidits y incideixen en las penas disposadas per ditas generals
constitucions, privilegis y altres drets. Per ço lo
sýndich del General, ab orde del consistori de
dits deputats, representa a vostra senyoria y al
dit veguer, officials y demés ministres reals, las
ditas contrafaccions de ditas constitucions, privilegis y demés drets fetes per los dits procehiments fets ab ditasb capturas y detencions de ditas personas en los dits càrcers reals y comuns de
la present // ciutat de Barcelona y ab la violència
y força se és feta y fa contra aquelles, per a què
sien assentadas y scritas en soldats contra la natural libertat, com dalt està dit, y supplica, y en
quant menester sie ab lo degut acato y reverència, amonesta y requer a vostra senyoria al veguer y demés officials y ministres reals, que en
las ditas capturas yc demés procehiments han
manat, ordenat, exequutat, sabut y entrevingut
y consentit que encontinent, per observança de
ditas generals constitucions y per la smena y reparo de aquells y aquelles, manen y façen relaxar
y posar en sa prístina libertat las ditas personas

capturadasa y quiscuna de aquelles ab restitució
de tots danys, gastosb y despeses que las ditas
han patit y pateixen per ocasió de ditas capturas
y demés procehiments, axí que ditas constitucions, privilegis y demés dret resten reparats íntegros y sens contrafacció y sesió alguna, y las
parts degudament satisfetes. Altrament protesta
lo dit sýndich de la observança de ditas constitucions y de las penas per las ditas constitucions
y demés drets diposades, axí contra vostra senyoria com contra lo dit veguer y los demés officials y ministres reals, y de tot lo demés lícit y
permès de protestar. Requirens et cetera.
Die XXVI mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo trigesimo quinto,
presente et vocato atque rogato me Antonio Thio,
cive Barcinonae honorato atque regia auctoritatibus notario in dicta civitate Barcinonae populato scribaque maiore et secretario Generalis Cathaloniae infrascripto, et presentibus etiam honorabilibus Francisco Castello et Josepho Guasch,
flassaderiis civibus Barcinone, pro testibus ad infrascrita vocatis specialiter et assumptio magnificus Franciscus Dalmau, civis Barcinonae honoratus, syndicusc Generalis Cathaloniae, existens
personaliter constitutus coram admodum illustri
et spectabili domino domno Alexio de Marimon
et Jafre, barono castri et termini Sancti Martialis Vallensis, gerente vice generalisd governatoris
Cathaloniae, personaliter reperto in ingressu domorum suarum solite habitationis quam fovet in
presenti civitate Barcinonae in vico portalis Angeli in capite // platea Sancta Annae, eidem domino gerenti vices generalis gubernatoris praedicto obtulit et presentavit et seu per me dictum et
infrascritum notarium et scribam maiorem et secretarium offeri et presentari ac legi publice fecit,
petiit et requisivit quandam in scriptis papyri requisitionis schedulam quam manibus suis ad id
paratam ferebat petens verbo postulam et requirens prout in dicta et infrascrita papyri requisitionis schedula continetur, cuius tenoris sequitur
sub his verbis: «Han entès los deputats del General etcètera» inseratur dicta papyri requisitionis
schedula praescripta usque ad finem et illa inserta continuando seriem hujus instrumenti dices.
Qua quidem papyri requisitionis schedula sic, ut
praemititur oblata et presentata illico dictus admodum illustris et spectabilis dominus domnuse
Alexius de Marimon et Jafre, gerens vices generalis gubernatoris, praedictus verbo respondens dixit, que traderetur sibi copia jamdicta et praeinsertae papyri requisitionis schedula quae illico
fuit illi tradita per dictum syndicus cum esset ad
a.
b.
c.
d.
e.

a. sens ... y, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, de.
c. y demés procehiments, interlineat.
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capturadas, interlineat.
gastos, interlineat.
syndicus Generalis Cathaloniae, interlineat.
generalis, interlineat.
a continuació repetit, domnus.

id parata et haberetur in promptu. Et ulterius
respondendo verbo etiam dixit, que remittebat
responsionem super his faciendam magnificoa ...
Boffill, utriusque iuris doctor, civi Barcinonae,
in presentiarum facienti officium assessoris gubernatoris Cathaloniae, propter infirmitatem
magnifici Josephi Ramon, dictae gubernatoris
assessoris.
Deinde vero die vigesima octava praedictorum
mensis et anni, presente vocato atque rogato me
dicto et infrascripto notario et scriba maiore dicti
Generalis Cathaloniae et presentibus etiam discretis Michaele Marques et Hieronymo Gali, notariis civibus Barcinonae, pro testibus et cetera,
idem magnificusb Franciscus Dalmau, syndicus
dicti Generalis supradictus, existens personaliter
constitutus coram et ante presentiam nobilis don
Francisci de Ayguaviva y Tamerit, regentis vicariam Barcinonae, personaliter reperti in quadam aula quarundam domorum, sitarum in
vico nuncupato del All presentis civitatis Barcinonae, eidem obtulit et present et seu per me dictem et infrascritum notarium et scribam maiorem oferri et presentari ac legi publice fecit, petiit
et requisivit dictam et praeinsertam papyri requisitionis schedulam petens verboc postulans et
requirens prout et quemadmodum in dicta et
praeinserta papyri requisitionis schedula continetur et illico postd oblatam et presentatam, ac lectam, dictam et praeinsertam requisitionis schedulam dictis nobilis dompnus Franciscus de
Ayguaviva et Tamerit, regens viccariam Barcinone, praedictus verbo respondens dixit «que lo
senyor governador li ordenà prengués y capturàs algunas personas que eren fugidas de les
companyiase dels soldats se fan en la present ciutat, de las quals ne ha preses tres, y aquelles
aportà en casa del magnífich assessor del senyor
governador, y que lo dit magnífich assessor les
manà aportar en la Adressana y posar en las presons de aquella, vist que eren soldats que havien
pres sou de rey y que eren fugits de llurs companyias». Et ulterius verbo dixit que retinebat
sibi terminum juris ad respondendum et que traderetur sibi copia dicta et praeinserta papyri requisitionis schedula, quae illico fuit sibi tradita
per me dictum et infrascritum notarium et scribam majorem, cum ad id esset parata et in
promptu haberetur.

personaliter in scriba majori Generalis praedicti in presentia mei, dicti et infrascripti notari
et scribe majoris, et Michaelis Marques et Hieronymi Gali, notariorum civivus Barcinonae,
testium adhaec vocatorum specialiter et assumptorum animo prout dixit respondendi et satisfaciendi dictae et praeincertae papyri requisitionis
sedulae, tradidit michi dicto et infrascrito notario et scribe majori quandam in scriptis papiri sedulam, dictas suam responsionis prout ipse asservit in se continentem dicens // requirens eandem
suam responsionem in pede seu calce, dictae et
praeinsertae requisitionis sedulae describi et continuavi et dea eandem papyri requisitionis sedula
absque incertione dictes responsionis instrumentum non fieri neque parti tradi, cujus thenor sequitus sub his verbis:«Satisfent lo noble veguer
de la present ciutat etcètera.» Inseratur dicta
responsio prout continetur in papyro hic consuto
signato litera A et illa incerta continuando dices.

Postea vero dief trigesima praedictorum mensis et
anni, dictus nobilis don Franciscus de Ayguaviva, regens viccariam Barcinonae, constituens

Postmodum verob proxime dictis die et anno dicto
magnificusc ... Boffill, faciendis in praesentiarum
officium magnificis assessoris gubernatoris generalis, propter infirmitatem dicti magnifici Ludovici Ramon, assessoris dicte gubernatoris, constitutus personaliter ind quadam stantia sive studio
domorum sue solite habitationis, quam facit in
presenti civitate Barcinone in vico vulgo dicto de
la Devallada de Sancta Eulària o del Banys Vells,
in presentia dicti magnifici Francisco Dalmau,
syndici Generalis Cathalonie praedicti, et mei,
dicti et infrascripti notari et scribe majoris ejusdem Generalis, nec non est dicti Michaelis Marques, notarius civis Barcinone, et Agustini Nicolau Juvenis, chirurgi in presenti civitate Barcinone, de gentis testium adhaec vocatorum et cetera.e
Habens de his ordinem et comissionem a dicto admodum illustri et spectabili gerenti vices generalis
gubernatorisf animo prout dixit respondendi et
satisfaciendi dicte praeinserte papyri requisitionis
sedule pro dicto domino gerenti vices dicti generalis gubernatoris, tradit michi dicto et infrascripto
notario et scribe majori, quandam in scriptis papyri sedulam dictam suam responsionem procet
asserivit praecontinentem dicens et requirens eundem suam responsionem in pede seu calse, dicte et
praeincerte requisitionis sedule describi et continuavi et de eadem papyri requisitionis sedula absque incertione dicte responsionis intrumentum
non fieri, neque parte tradi, cujus thenor sequitur
sub his verbis: «Satisfent lo spectable don Aleix
de Marimon y Jaffer etcètera.» Inseratur, ut in
papiro signato littera B.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació un espai en blanc.
magnificus, interlineat.
verbo, interlineat.
a continuació ratllat, p.
companyias, interlineat.
a continuació ratllat, vig.
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a continuació ratllat, una.
a continuació ratllat, dictis.
a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
a continuació ratllat, per.
a continuació dues paraules ratllades.
a continuació sis paraules ratllades.
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Deinde vero die septima mensis novembris dicti
anni millesimi sexcentesimi trigesimi quinti,
idem magnificus Franciscus Dalmau, syndicus
iamdicti Generalis supradictus, existens personaliter constitutus coram dicto admodum illustri et
spectabili domino dompno Alexio de Marimon et
Jaffer, gerente vices generalis gubernatoris, personaliter exhistenti in quadam aula domorum
suae solitae habitationis eidem in mea, dicti et
infrascripti notario et scribe majoris, nec non et
magnifici Jacobi Martia, civis Barcinone honorati et utriusque iuris doctor, et Jacobi Roca, notarius civis Barcinone, testium ad haec vocatorum
presentia obtulit et presentavit seu per me dictum
et infrascriptum notarium et scribam majorem,
offeri et presentari ac legi publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiri sedulam, thenoris
// sequentis: «En la resposta fa vostra senyoria a
la scriptura etcètera». Inseratur dicta papiri sedula usque ad finem qua incerta continuando
dices. Qua quidem papiri sedula sic praemittitur
oblata et presentata ac lecta idem admodum illustris et honorabilis dominus gerens vices generalis
gubernatoris, verbo praemissis respondens dixit,
quod tradetur sibi copia dicte et praeincerte papiro sedule, que illico fuit tibi tradita cum ad id
esset parata et in promptu haberetur per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem, et ulterius respondens dixit, quod retinebat
sibi terminum per juris ad respondendum.
Denique vero die decima quarta dicta mensis novembris eiusdem anni millesimi sexcentesimi trigesimi quinti, presente et in his vocato Hieronymo
Gali, notarius cive Barcinonae, interveniente in
his vice et loco ac, ut substituto mei dicti et infrascripti notarii et scribae majoris dicti Generalis
Cathaloniae, et presentibus etiam discretis Petro
Paulo Oriol et Salvatore Riambau, notariis publicis civibus Barcinonae, magnificus Josephus
Ramon, utriusqueb iuris doctor civis Barcinone,
assessor gubernatoris Cathaloniae, existens personaliter constitutus in quadam aula sive studio
domorum suae solitae habitationis, quam facit in
presenti civitate Barcinone in vico vulgo nuncupato lo carrer del Pi o dels Boters presentis civitatis Barcinonae, habens prout dixit ordinem et
commisionem faciendi infrascriptam responsionem a dicto admodum illustri et spectabili domino gerente vices generalis gubernatoris tradidit
dicto substituto jurato sub me, dicto scribam,
quandam in scriptis papiri scedulam dicens eam
continere in calce dictarum scripturarum et de
dictis scriptis sine insertione dictae et praeinserta
responsionis scedulae, instrumentum non fieri,
nec partidari, nec tradi, cujus siquidem responsionis scedulam sic se habet: «En resposta de la
a. a continuació ratllat, utriusque iuris.
b. utriusque ... Barcinone, interlineat.
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segona y tercera scriptura etcètera.» Inseratur
dicta responsione scedula hic consuta signata littera D qua inserta dices. De quibus et cetera.
Quae fecerunt acta et cetera. Presente me, dicto et
infrascripto notario et scriba majore et partim,
dicto substituto jurato et presentibus etiam testibus supradictis ad praemissa respective vocatis.

Respontioa facta per nobili Franciscus de Ayguaviva, regentem viccariam Barcelonae.
Satisfent lo noble veguer de la present ciutat a
una requesta donada a instància del sýndich de
la Generalitat del present Principat, en la qual se
li requestà que no obstant que per differents
constitucions del present Principat y comptats
estiga disposat que ningun official real no puga
capturar persona alguna sens provisió de jutge o
crim fragrant, y altrament, que qualsevols presos hajan de ser aportats per los officials reals en
los càrcers reals de la present ciutat, y que dit
noble veguer no à duptat en contrafer y violar
dites constitucions, prenent y capturant dins la
dita present ciutat, a Francesch Manades, Miquel Vicens àlies Vogat, fadrins flassaders, Joan
Sastra, pagès, Joan Torroella, pagès, y altres
sens haver perpetrat ningun delicte y sens provisió de jutge, ni en cas de crim fragrant y fent
aportar aquells en las presons de las Ataraçanas
al que diu y respon que sols à capturat o fet capturar a dits Francesch Manades y Miquel Vicens
àlies Vogat, los quals ha manat capturar per
orde del magnífich assessor delb molt spectable
governador de Cathalunya a instança de don
Bernandino dec Marimon, capità de las Ataraçanas de la present ciutat, lo qual asserie y dehye
que dits Francesch Manades yd Miquel Vicens
àlies Vogat, lo hu d’ells ere soldat de les galeres
de Spanya y lo altre ere soldat del castell de Perpinyà, y tots avian pres soue de sa magestad y estaven scrits en los llibres de la milícia. E com les
presons de dits soldats se fes molt servey a sa
magestad, per lo que y per lo sobredit, capturant a dit Manades y Vicens no pretén haver
contrafet a les constitucions generals del present Principat, com de fet no·u ha, offerint en
son cars y lloch, donar prova de la present resposta y demanant que aquesta sie continuada al
peu de dita requesta, sens que pugue donar-se
còpia d’ella sens la present resposta. Requirens
vos notarius et cetera.
a. resposta intercalada en els folis 35v-36r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, sp.
c. a continuació ratllat, mari.
d. a continuació ratllat, dit.
e. a continuació ratllat, de soldat.

Satisfenta lo spectable don Aleixos de Marimon
y Jaffer, governador del present principat de
Cathalunyab, delc consell de guerra de sa magestat, a la supplicació ab sua de requesta presentada a instància del síndich del General de
Cathalunya lo die de dissapte a 27 del corrent
mes de octubre, hi que no té notícia de las
constitucions que prohibeixen la captura de
personas sens provisió de jutged, exceptat crim
fragrant, ni de las que axí mateix prohibeix en
aportar presos en altras presons, exceptat los reals, perquè no se li ha feta fer de dit a les constitucions, ni designat aquellas, y que si lase hi ha,
lo que ignora, no creu que comprenguen lo offici de governador com estiga en quieta y pacifica possessió de manar capturar personas sens
dita provisió y fer aportar aquellas a las presons
ben vistes, y detenir en sa casa quant convé a la
bona administració de justícia y en lo particular, de manar pèndrer als quatre nomenats diu
que no té notícia de tals noms, ni personas, ni
que las aja capturades, ni preses, com no sie
aqueix son offici, ni manades pèndrer, ni aportarf, ni fetes aportar aquellas a las presons de la
Drassana, ni aquellas capturadas dins dites presons violentades com se narra. Si emperò, algun orde té donat, serà estat de capturar vagabundos notoris qui inquietan la pau pública
cometent robos, morts y altros delictes en la
present ciutat, o soldats fugitius de sa magestat,
los quals entén auran los officials reals aportats
en las presons reals de la present ciutat o de la
Drasana, segons competeixen a cad·hug, y si en
esta conformitat han fet algun excés dits officials tenint notícia particular, manava rèbrer informació, encontinenth per son assessor y ministrar justícia y que en tot serve las generals //
constitucions de Cathalunya, privilegis, llibertats, usos y costums dels poblats en sa jurisdicció denegades, és per ço y altrament, totas y
sengles cosas deduïdas y narradas en dita applicació dóna la present per resposta. Requirens et
cetera.
In die 30 octobris 1635. Testes sunt Augustí Nicolau Jové, chirurgià, y Miquel Marquès, notari
ciutadà de Barcelona.

a. carta intercalada en els folis 35v-36r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, del consell.
c. del consell ... magestat, interlineat al marge esquerre.
d. exceptat, interlineat al damunt de so ratllat.
e. hi, interlineat.
f. a continuació ratllat, des.
g. hu, interlineat al damunt de a ratllat.
h. a continuació ratllat, ena.
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Ena resposta de las segona y tercera scripturas
presentadas a instància del síndich del General
per Anthoni Thió, scrivà major del General de
Cathalunya, per rahó de las preteses contrafaccions de las constitucions primera y segona «De
capturas» y capítol de Cort octau de las Corts
del any 1599, diu lo spectable don Aleixos de
Marymon y Jafer, conseller de sa magestat y de
son consell de guerra, general governador del
present principat de Cathalunya, ajustant a la
resposta de la primera scriptura ja feta, que no
sols no prohibeixen dites constitucions del títol
«De capturas» al governador e portantveus del
governador manar fer capturas sens consell de
assessor o tenint lloch de aquell, ans emperò allò
mateix que statuheix y ordena la constitució primera per sa magestat lloctinent general seu vicicanceller, o en son cas, regent la Cancelleria, als
quals permet donar licència sens tal provisió demanarb capturar personas, disposa que sie servat
per lo governador e portantveus de Governador. Y la constitució segona, ajustant y confirmant la primera, no tracta del governador, ni del
portantveus de aquell, y axí mateix, lo capítol de
Cort 8 del any 1599, per quant sols ordena com
ab dita scriptura se narra, que lo veguer y balle
de Barcelona hagen de aportar los presos als càrcers reals de la present ciutat y per consegüent,
no està comprès en los casos prohibits sinó permesos, y axí ha complit y observat, observa y entén observar las dites constitucions, ni ha contrafet aquellesc en lo particular de Francesch
Manades y altros en // ditas scripturas nomenats, diu que no·ls ha manats pendre y capturar,
ni aportar a las presons de las Atarassanas si presos hi estan, lo que ignora, y feta la diligència de
saber-ho ab los officials de las Atarassanas és estat respost que no havia en ellas, ni en sas presons persona alguna que no fos soldat stipendiat
de sa magestat, y per consegüent, súbdit tan solament a la Capitania General, la qual diu no
aver excedit, sinó procehitd conforme la art y styl
militar, tenint per soldats tots los que han presa
paga o socorro de sa magestat, com són tots los
que vuy se troban dins las Adrasanas de Barcelona, segons relació de don Bernardino de Marymon, superyntendent en ditas Adrassanes, lo qual
donarà satisfació sempre que li sie demanat per
dit síndich del General. Per ço y altrament, totes
les coses prejudicials y acceptades las favorables
en ditas scripturas narradas, donà la present, juntament ab la primera per còngrua y sufficient
resposta sens prejudici, anse bé salvat dret de
a. resposta intercalada entre els folis 35v-36r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, de manar.
c. a continuació ratllat, sempre que la bona direcció de la
justícia apareix convenient.
d. procehït ... síndich, interlineat al marge esquerre.
e. ans bé, interlineat.
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ajustar altras, requerint no sie més molestat ab
semblants scripturas, ni pretencions contra la
auctoritat de son offici de governador, altrament certiffica a dit síndich, que·l ne convindrà
per la injúria, agravi, danys y despesas, tant per
lo fet, com per ventura fahedor, y al scrivà major
del General, que lleve acte de la presentació de la
present scriptura y que de aquella no done còpia
auctèntica o fefahent, sens las per part de dit síndich presentades y primera resposta.

Ena la resposta féu vostra senyoria a la scriptura
li fonch presentada per lo síndich del General,
per rahó de las contrafaccions de las generals
constitucions de aquestos principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per las
capturas fetas per orde de vostra senyoria per lo
noble don Francisco de Ayguaviva, veguer de
aquesta ciutat de Barcelona, Christòphol Casabona, cap de guayta o bastoner real y altres, dins
aquesta ciutat de Barcelona, de las personas de
Francesch Manades, Miquel Vicents àlies lo Bugat, jóvens flassaders, Joan Sastre, pagès o treballador, Jaume Torrella, de Sanct Andreu de
Palomar,b ... dit lo Geroní de la ciutat de Gerona y altres, sens provisió de jutge, ni trobats en
crim fregant y sens aportar y mancipar aquells
en los càrcers reals de la present ciutat de Barcelona, lo que se havia de fer per observança de ditas generals constitucions, ans bé aportant, posant y mancipant aquells en las presons de la
Atarassana que és dins la mateixa ciutat de Barcelona. Diu y respon vostra senyoria que no té
notícia de las ditas generals constitucions a las
quals se ha contrafet com dalt està dit, y per què
la dita resposta de vostra senyoria en algun
temps y occasió no pugue praejudicar a la intenció del dit síndich, ans bé se entengué dit síndich haver satisfet a sa obligació en tot lo que li
serà necessari y convenient, per a dirigir al degut effecte la sua intenció eo la del General, y
dels senyors deputats de aquell, per la observança de ditas constitucions y alcansar lo degut
reparo y esmena de las contrafaccionsc aquellas,
com és just y de la obligació de dits senyors deputats y de son càrrech, representà a vostra senyoria ab esta scriptura, que per los dits procehiments fets per orde de vostra senyoria y per
medi dels dits officials y ministres reals, se ha
contrafet a la constitució primera y segona del
sereníssim rey don Ferrando 2 feta ço és, la primera en la tercera Cort de Barcelona any 1503,
capítol 33 y la 2 en la Cort de Monçó any 1510,
a. resposta intercalada entre els folis 35v-36r del trienni
1635-1638.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
c. las contrafaccions, interlineat.
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capítol 52 las dos col·locades sots lo títol «De
capturas» en lo libre 9 de las Constitucions de
Cathalunya // y altres parlants de capturas, y al
capítol 8 de las constitucions de la Cort del any
1599, per las quals constitucions dalt referides
és estatuït y disposat que quant als ordinaris reals no pugue ésser més algú en presó, sinó a
consell del assessor o tenint loch de aquell y ena
crim fregant, y que si algun algutsir podia o posarà algú en presó, contra la forma de la dita
constitució primera de dit senyor rey don Ferrando, sots lo dit títol «De capturas», sie privat
de son offici he hage a satisfer los danys y despeses al tal pres, e incorrega en pena de sinquanta
liuras. Y en dit capítol 8 de la Cort del any
1599, se ordena que lo veguer y balle de Barcelona hagen de aportar totas las personas que
capturan als càrcers reals de dita ciutat, encontinent que las hauran capturades, a paena de cent
liuras per quiscuna vegada que serà contrafet. Y
axí lo dit síndich del General ab esta scriptura
dóna a vostra senyoria plena notícia de las ditas
constitucions, specificadament en la forma dalt
dita, perquè vostra senyoria en totb tempsc, en
totad occasió se servesca de tenir-ne la deguda
notícia y observar y manar observar aquellas, y
lo que aquellas disposan literalment sens praejudici, ni lezió alguna de aquellas suplicant y en
quant menester sie ab lo degut acato y reverència, requerint a vostra senyoria, comforme ja té
suplicat y requerit ab la dita scriptura presentada a vostra senyoria, per lo reparo y esmena de
las ditas contrafaccions, protestant de tot lo lícit
y permès de protestar. Requirense notarium et
scribam majorem Generalis et cetera.

Enf lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors aplicats infrascrits, per occasió del manament de part dels senyors inquisidors del present principat de Catalunya a
instància de Juan Barceló, receptor de la Sancta
Inquisició, fet y presentat a Francesch Serra, botiguer de telas de la present ciutat, als 28 de setembre del corrent any 1635. Vist lo dit manament en lo qual dits senyors inquisidors manan
a dit Serra que dins sis dias pague realment al dit
instant 209 lliuras per ell demanades o que, dins
dit termini, per ell o son llegítim procurador
comparega en la Audiència del Civil del Sanct
Offici per a respòndrer ha dita demanda y dea.
b.
c.
d.
e.
f.

y en, interlineat al damunt de sino ratllat.
tot, interlineat al damunt de algun ratllat.
a continuació ratllat, y.
tota, interlineat al damunt de alguna ratllat.
a continuació ratllat, ser.
vot intercalat entre els folis 36v-37r del trienni 1635-1638.

duyr de son dret y justícia, y perquè no sie obligat al sobredit, ab comminació que, passat lo
termini, procehiran contra dit Serra y sos béns
en la dita causa, segons que en las lletras o cartells de dit manament més llargament se conté.
Vists los capítols concedits y decretats per lo reverendíssim don Juan, bisbe de Leyda e inquisidor general, a suplicació dels tres estaments de
Catalunya convocats en las Corts de Monçó a 2
de agost 1512. Vista la bulla de Leó Desè en
confirmació dels precedents capítols, dada en
Sanct Pere de Roma ha las kalendas de agost
1516 y de son pontificat any quart. Vista la confir- // mació feta per lo cardenal Adrià, bisbe de
Tortosa e inquisidor general dels praecedents
capítols de las Corts de Monçó, ja confirmats
per lo sanct pare Leó Desè, tot insertat sots lo
títol 8 «De la Sancta Inquisició», en lo libre primer de las Pracmàticas y altres drets de Catalunya. Vist lo capítol 22 de las Corts del any
1599. Vist un vot per los assessors, advocat fiscal del General y altres doctors aplicats donat ha
sas senyorias dels senyors diputats y oÿdors sobre fet consemblant contraa Riera, als 12 de octubre 1634. Vist tot lo demés que·s devia vèurer. Attès que en lo capítol 3 dels dalt referits
del bisbe de Leyda e inquisidor general, declarà
sa senyoria y manà ésser observat, que si algun
official de la Sancta Inquisició aurà de convenir
alguna persona de qualsevol grau y condició
que sia civilment, hage de convenir aquella devant son jutge ordinari, com lo actor hage de
seguir lo for del reo eo tal persona no puga ésser
convinguda devant los pares inquisidors. Y en lo
capítol 28 lo matex inquisidor general, en la decretació del contengut en aquell diu: «Plau a sa
senyoria quod actor sequatur forum rei», y en lo
següent capítol ajustant al capítol 3 ja referit, estatuhí y ordenà que si algun official de la Sancta
Inquisició convindrà alguna persona contra la
forma de dit capítol 3 tot lo que en contrari serà
fet, sia cas irrit y nul·lo y lo dit official sie condemnat en despesas y dany.
Attès que los dits capítols se troban confirmats
auctoritate apostolica ab la bulla de Leó Desè ja
referida, y aprés ab la confirmació feta per lo
cardenal Adrià, inquisidor tanbé general, y que
axí dits capítols com comfirmacions se troban
insertades en lo volum segon // de las pracmàticas y altres drets de Catalunya que estan en viril
observança, y que en lo referit capítol 22 de las
últimas Corts del any 1599 lo rey nostre senyor
y la Cort General ho entengueren de la mateixa
manera, y manà sa magestat que dits capítols
fossen guardats per los dits inquisidors, en tot
allò que no contradiran als capítols que·s disposan en dita Cort del any 1599. Attès que del
a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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matex manament consta que lo deute pretès per
Juan Barceló és civil y se diu se havia de tractar
en la Audiència del Civil del Sanct Offici, y que
Juan Barceló, official de la Sancta Inquisició, és
actor en dita causa y que Francesch Serra és reo
y ciutadà de Barcelona, y lo jutge ordinari de
aquell és lo noble regent la vegaria de Barcelona, y axís del for de la jurisdicció real. Y lo demés que se havia de attendre attès, los dits assessors, advocat fiscal y doctors infrascrits són de
vot y parer que lo referit manament se encontra
y és directament contrari als sobredits capítols
y altres de Catalunya aplicables y que los dits
senyors deputats se deuen opposar aa la dita
contrafacció yb procurar lo reparo de aquellac,
segons forma de las generals constitucions, capítols, usos y estils, e costums de la present casa.
Vidit Vidal, assessor. Vidit Franciscus Magarola,
fisci Generalis advocatus. Vidit Aguilo, assessor.
Llenes, consulens. Christophorus Cornell, consulens. Carreres junior. De Paz, consulens. Malla,
consulens.

Abd scriptura presentada a vostra senyoria a 27
de octubre pròxim passat, lo sýndich del General representà a vostra senyoria las contrafaccions fetas per vostra senyoria per lo noble regent la vegueria de aquesta ciutat y per altres
officials y ministres reals, en las capturas que són
estades fetas en aquesta ciutat de Barcelona per
orde de vostra senyoria y per dits officials y ministres reals, de algunas personas trobades en
aquesta ciutat y en particular, de las personas de
Francesch Manades, Miquel Vicents àlies Bogat, fadrins flassaders, Joan Sastre, pagès, y Joan
Torroella, també pagès, y altres sens provisió de
jutge, ni trobats en crim fragrant y per haver
aquells aportats y fets aportar o mancipar en lo
càrcers o presons de la Adressana, vexant-los ab
detenció de ses personas, presons y grillons y
per fam, perquè aquells prenguessen diners per
a poder-se sustentar, perquè axí los compel·lissen a ser soldats del rey nostre senyor y traure’ls
de aquestos Principat y comtats, contra la natural llibertat que tenen los naturals poblats y habitants en aquestos Principat y comtats, sens
poder ser extrets de aquells per ninguna via sinó
per spontànea y líbera voluntat, y per no haver
aportat eo fet aportar o mancipar ditas personas
capturades en lo càrçers reals comuns de aquesta ciutat de Barcelona, lo que de necessitat se
devia fer per observança de dita generals constia. a la dita contrafacció, interlineat al marge esquerre.
b. y procurar, interlineat.
c. aquella, interlineat al damunt de ditas contrafaccions ratllat.
d. requeriment intercalat en els folis 38v-39r del trienni
1635-1638.
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tucions, privilegis, usatges y altres drets de
aquesta província, la observança dels quals o de
las quals jurà vostra senyoria en lo ingrés de son
offici de portantveus de general governador en
aquest principat de Cathalunya. Y per haver
vostra senyoria respost a la dita scriptura presentada a vostra senyoria a 7 del present y corrent
mes de novembre, lo dit sýndich, accudint a sa
obligació, donà notícia a vostra senyoria en forma specífica de las ditas constitucions, prohibint las ditas capturas sens provisió de jutge y
sens crim fragrant y las mancipacions de las personas // capturades en altres presons fora dels
càrçers reals comuns de aquesta ciutat de Barcelona, y supplicà lo mateix sýndich a vostra senyoria y ab lo degut acato y reverència a vostra
senyoria, interpel·là y requerí fos servit manar,
reparar y esmenar las ditas contrafaccions, donant libertat a las ditas personas capturades, reposant las cosas en son estat primer, axí que ditas constitucions no restassen ab prejudici, ni
lesió alguna per lo reparo y esmena de aquelles,
que dit sýndich se prometia de vostra senyoria.
Y com fins lo die present lo dit sýndich eo los
senyors deputats no hagen pogut alcansar lo dit
reparo y esmena, ans bé sien ditas contrafaccions de ditas constitucions, multiplicades ab
moltas y diverses capturas fetas de moltas y diverses personas ya en particular, de Joan Pujol y
Joseph Benifont de la ciutat de Leyda, Miquel
Vidalb y Joanc ..., naturals de la vila de Oliana, y
altres sens provisió de jutge, ni ser trobades
aquelles en crim fragrant, ni haver-las posades y
mancipades en los dits càrcers reals comuns de
la present ciutat de Barcelona, comforme disposan las ditas constitucions, ans bé ab certa y
clara contrafacció de aquellas, posant y mancipant-las en las presons de dita Adressana, ab insupportables vexacions, axí de fam com de altres, per a compel·lir yd violentar que aquelles
prenguessen diner o sou de rey ser soldats contra la natural libertat que tenen los naturals y
poblats de aquesta província. Per ço lo dit sýndich, per orde dels senyors deputats, acudint a
la obligació de son offici, no apartant-se de la
representació y requeriment fet a vostra senyoria, com dalt està dit, ans bé ajustant a dit requeriment perquè, en son cas y lloch, se’n hage
deguda rahó y la sua pretensió alcanse la direcció y effecte que convenen, torna a requerir ab
esta scriptura lo que jo he requerit y protestat
ab la primera. Requirens et cetera.
Die nona mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quinto,
a.
b.
c.
d.

y en particular ... y altres interlineat al marge esquerre.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
y violentar interlineat.

presente et vocato atque rogato me Antonio Thio,
cive Barcinone honorato apostolica atque regia
auctoritatibus notario publico in dicta civitate
Barcinone populato scribaque majore et secretario Generalis Cathalonie infrascripto, et presentibus etiam honorabilibus Stephano Costa et
Michele Marques, notariis civibus // Barcinone
infrascripta, vocatis specialiter et assumptis magnificus Franciscus Dalmau, civis Barcinone honoratus syndicus dicti Generalis Cathalonie,
existens personaliter constitutus coram domini
illustri et spectabili domino domno Alexio de Marimon et Jaffre, barono castri et termini Sancti
Marcialis Vallensis, gerente vices generalis gubernatoris Cathalonie, personaliter reperto in
quadam stantiaa et studiob domorum suae solitae
habitationis, quam facit in presenti civitate Barcinone in vico portalis Angeli in caput platea
Sancta Anna, eidem domino gerenti vices generalis gubernatoris praedicto obtulit et presentavit
et seu per me, dictum et infrascriptum notarium,
scribam majorem et secretarium, offerri et presentari ac legi publice, petiit et requisivit quandam in scriptis requisitionis sedulam, quam manibus suis ad id paratam ferebat pretens verbo
postulans et requirens prout in dicta et infrascripta papyri requisitionis sedula continue, cujus
thenor sequitur sub his verbis «Ab scriptura presentada a vostra senyoria etcètera». Inseratur
dicto papyri requisitionis sedula praescripta usque ad finem et illa incerta continuando seriem
hujus intrumenti dices. Qua quidem papyri requisitionis sedula sic et praemittitur oblata et
presentata illico dictus admodum illustris et spectabilis dominus Alexius de Marimon et Jaffer,
gerente vices generalis gubernatoris praedictus,
verbo respondens dixit, quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum et quod tradaretur
sibi copia iam dictae et praeincerta requisitionis
sedula, quae illico fuit illi tradita per dictum
syndicus cum ad id parata esset et in promptu habereturc.
Denique vero die decima quarta dicti mensis novembris eiusdem anni millesimi sexcentesimi trigesimi quinti, presente et in his vocato Hieronymo
Gali, notario cive Barcinone, interveniente in his
vice et loco, ac ut substituto me, dicti et infrascripti notari et scribae majoris dicti Generalis
Cathaloniae, et presentibus etiam discretis Petro
Paulo Oriol et Salvatore Riambau, notariis publicis civibus Barcinone, testibus et cetera, magnificus Josephus Ramon, utriusque iuris doctor,
civis Barcinonae, assessor gubernatoris Cathaloniae, existens personaliter constitutus in quadam
aula sive stantia domorum suae solitae habitatioa. a continuació ratllat, studÿ.
b. et studio interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat, de quibus et cetera.
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nis, quam facit in presenti civitate Barcinonae
in vico nuncupato lo carrer del Pi o dels Boters
presentis civitatis Barcinona, habens prout dixi
ordinem et commissionem faciendis infrascriptam responsionem a dicto admodum illustri et
spectabili domino gerente vices generalis gubernatoris tradidit dicto substituto jurato sub me
dicto scriba majore, quandam in scriptis papiri
scedulam dicens eam continere responsionem dicti domini gubernatoris et requirens eam continuari ina calce dictarum scripturarum et de dictis scripturis sine insertione dictae et praeinserta
responsionis scedulae instrumentum non fieri,
nec partidari, nec tradi cujus siquidem responsionis scedulam sich se habet: «En resposta de la segona y tercera scripturas presentades a instància
del síndich del General per Antoni Thió, scrivà
major del General, per rahó de las pretesas contrafaccions de las constitucions primera y segona «De // captura» y capítol de Cort 8, de las
Corts del any 1599, diu lo spectable don Alexio
de Marimon y Jaffer, conseller de sa magestat y
de son consell de guerra, general governador
del present principat de Cathalunya, ajustant a
la resposta de la primera scriptura ja feta, que no
sols no prohibeixen ditas constitucions del títol
«De capturas» al governador e portantveus de
governador manar capturas sens consell de assessor o tenint loch de aquell, ans emperò allò
mateix que statueix y ordena la constitució primera per sa magestat, lloctinent general seu, vicicanceller o en son cas, regent la Cancelleria,
als quals permet donar licència sens tal provisió
de manar capturar personas, disposa que sie servat per lo governador e portantveus de governador. Y la constitució 2, ajustant y confirmant la
primera, no tracta del governador, ni del portantveus de aquell. Y axí mateix lo capítol de
Cort 8 del any 1599, per quant sols ordena,
com ab dita scriptura se narra, que lo veguer y
balles de Barcelona hagen de aportar los presos
als càrcers reals de la present ciutat y per consegüent, no està comprès en los casos prohibits
sinó permesos. Y axí ha cumplit y observat, observa y entén observar las ditas constitucions, ni
ha contrafet aquelles en lo particular de Francesch Manades y altros en ditas scripturas nomenats, diu que no·ls ha manats pèndrer y capturar, ni aportar a las presons de las Atarassanas,
si presos ý estan, lo que ignora. Y feta la diligència de saber-ho ab los officials de las Atarassanas
és estat respost que no havia en ella, ni en sas
presons persona alguna que no fos soldat stipendiat de sa magestat y per consegüent, súbdit
tan solament a la Capitania General, la qual diu
no haverb dit sinó procehitc comforme la statut
a. a continuació ratllat, call.
b. a continuació ratllat il·legible.
c. procehit interlineat.

y styl militar tenint per soldats tots los que han
presa paga o socorro de sa magestat, com són
tots los qui vuy se troben en las Adrassanas de
Barcelona, segons relació de don Bernardino
de Marimon, sobreintendent de dita Adrassana, la qual donarà satisfacció sempre que li sia
demnat per dit síndich del General denegades.
Per ço y altrament, totas les coses prejudicials y
acceptades, les favorables en ditas scripturas
narrades, dóna la present, juntament ab la primera, per cóngrua y sufficient resposta sens prejudici, ans bé salvat dret de ajustar altras, requerint no sie més molestat ab semblants scripturas, ni pretensions contra la auctoritat son
offici de governador. Altrament zertiffica a dit
síndich que·l-ne convindrà per la injúria, agravi,
danys y despeses, tant per lo fet, com per ventura fahedor, y ab scrivà major del General que
leve acte de la presentació de la present scriptura, y que de aquella no done còpia auctèntica o
fefahent sens la per part de dit síndich presentades y primera resposta». De quibus et cetera. Que
fuerunt acta et cetera.
Presente me dicto et infrascripto notario et scriba
majore et partim dicto substituto jurato et presentibus etiam testibus supra dictis, ad praemissa
respective vocatis.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal del General y doctors aplicats infrascrits, per occasió
de las capturas fetas dins la present ciutat de
Barcelona en las casas de alguns particulars y
hostals de dita ciutat, per lo noble don Francisco de Ayguaviva, veguer de Barcelona, y Christòphol Casabona, cap de guayta o bastoner reals, de las personas de Francesch Manader,
Miquel Vicens àlias lo Bugat, joves flassadés,
Joan Sastre, pagès o treballador, Jaume Torroella de Sanct Andreu de Palomar yb ... dit lo Gironí de la ciutat de Girona y altres, tots del present Principat, los quals no foren portats als
càrcers reals de la present ciutat sinó a las presons de las Ataressanas que·s dins la matexa ciutat. Vistos los procehiments a instància del procurador fiscal del General y de algú dels interessats, fets sobre dit fet en lo concistori y casa
de la Diputació de la present ciutat, devant dits
assessors. Vistas las constitucions 1 y 2 del sereníssim rey don Ferrando Segon, fetas, la primera en la tercera Cort de Barcelona any 1503, capítol 33, y la 2 en la Cort de Monçó any 1510,
capítol 52, las dos col·locades sots lo títol «De
a. vot intercalat entre els folis 40v-41r del trienni 1635-1638.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 4 mms.

1721

[ 1635 ]

[ 1635 ]

capturas» en lo libre 9 de las Constitucions de
Catalunya y altres de capturas parlants. Y axí
matex vist lo capítol 8 de las constitucions de la
Cort del any 1599, y lo demés que se havia de
vèurer. //
Attès que en la 1 constitució de dit rey don Ferrando, sots títol «De capturas», se troba expressament statuït y disposat que quant als ordinaris reals no puga ésser més algú en presó sinó
ha consell del assessor o tenint lloch de aquell,
sinó crim fregant, y en la constitució 2 del matex
títol confirmant la propreferida constitució y en
aquella anyadint, se estatueix y ordena que si algun algutsir pendrà o posarà algú en presó contra forma de dita constitució, que sie privat de
son offici e hage de satisfer los danys y despesas al
tal pres, e incorrega pena de sinquanta liuras.
Attès més havant que en lo capítol 8 de la Cort
del any 1599 se ordena que lo veguer y balle de
Barcelona hagen de aportar totas las personas
que capturaran als càrsers reals de dita ciutat encontinent, que las hauran capturadas ab pena de
cent liuras per quiscuna vegada que serà contrafet. Attès que dels procehiments dalt referits
consta que dit noble veguer y Casabona, cap de
guayta real, han fet ditas capturas sens consell del
assessor y provisió de jutge, y que dit veguer ha
portat o fet portar las ditas personas presas a la
Dressana, y no las hagen portades als càrsers reals
de la present ciutat encontinent que la capturaren. Los dits assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats infrascrits són de vot y parer que ab ditas
capturas y detenció se ha contrafet y contravinguta a las dita constitucions 1 y 2, del títol «De
captura», capítol 8 de la Cort del any 1599 y altres drets de Catalunya aplicables, y que los dits
senyors diputats y oÿdors se deuen oposar a las
ditas contrafaccions y procurar // lo reparo de
aquellas, segons forma de las generals constitucions, capítols, usos, stils y costums de la present
casa. Vidit Vidal, assessor. Vidit Franciscus Magarola, fisci Generalis advocatus. Vidit Aguilo,
assessor. Llenes, consulens. Carreres junior. Malla,
consulens. De Paz, consulens. Cornell, consulens.

Moltb

il·lustres senyor. Ab datta de aïr havem
donat raó a vostra senyoria del estat que tenien
los negocis de les embaxades que vostra senyoria nos té encomanades, y diguérem com per la
venguda repentina del senyor virrey a esta çiutat
que fonch lo dilluns en la nit y la deccupació de
les moltes visites que tingué lo dimars, no fonch
possible poder-li donar la segona embaxada. Y
a. contra, interlineat.
b. resposta intercalada en els folis 52v-53r del trienni 16351638.
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com per vuy, encara que a les onze ores de matí,
al exir de consell, no tinguéssem las respostes de
les embaxades que donàrem en Castelló de Ampúries a 22 del corrent, li faríem demanar ora
per a donar-li esta vesprada la dita segona embaxada, havem sabut com per a les dos ores després dinar sa excel·lència, per lo secretari Pérez,
nos enviaria les respostes, com en effecte ha succehit, y són les que enviam a vostra senyoria
juntament ab esta, havem-les llegides y considerades en presència dels doctors misser Vidal y
misser Magarola, assessor y advocat fiscal y sýndich, y després de llarga discussió, no obstant
que conforme les respostes y capítols de les instruccions parexia que devíem insistir en continuar las embaxadas, per a obtenir y conseguir lo
supplicat en elles y en particular, de la constitució 20 sots títol «De vectigals», tota via considerant que si bé no se alcança ab effecte lo fi
que preteníem, no són ban asprés que, no·s
pusa esperar y confiar de conseguir-lo moventnos lo bon ànimo, gana y voluntat que havem
conegut ab sa excel·lència, per lo bé que·ns ha
rebut y oït, de voler fer mercè a tot lo Principitat, concedint-li lo que demana, per observança
de ses constitucions y privil·legis, y també la
bona disposició que havem conegut en los ministres // de sa magestat. Y axí per conservar a sa
excel·lència ab aquest bon affecte, unànimes y
conformes nos ha paregut consultar ab vostra
senyoria, com fem, enviant authèntichs tots los
papers, axí de les embaxades donades com de
les respostes a elles per sa excel·lència fetes, estimant més aguardar lo açertat parer y resulució
de vostra senyoria per a executar-lo, que posar
en arrisch y perill de açertar lo nostre. Vostra
senyoria serà servit, vist los dits papers, ordenarnos lo que degam fer, que a tot acudísem ab la
puntualitat que tenim obligació. Guarde Déu a
vostra senyoria llarchs anys. Gerona y novembre
a 29, 1635. Lo prior de Sancta Anna don Francisco de Grimau ss. Francesc Bru. Lo doctor
misser Francesch Vidal. Lo Francesch Joan Magarola.

Dijousa a vint-y-nou del més de novembra any
mil sis-cents trenta-sinch.
En aquest dia, estant juntats en lo monestir de
Sanct Francesch de la ciutat de Gerona los senyors Joseph Claresvalls, prior de Santa Ana,
don Francisco Grimau y Francesch Bru, ciutedà
honrrat de Barcelona en la mateixa ciutat populats, embaxadors dels molt il·lustres senyors diputats del General de Cathalunya en Barcelona
a. respostes intercalades en els folis 52v-53r del trienni 16351638.

residents, arribà en llur presència Miquel Pérez,
scrivà de manament y secretari del il·lustríssim y
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general del rey nostre senyor en
lo present principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, lo qual, axí arribat y
feta la deguda cortesia, ha referit a dits senyors
embaxadors que veniaa de part de sa excel·lència y aportave las respostas que sa excel·lència
feya a las quatre embaxadas, que de part dels
senyors diputats, li havian fetas en Castelló de
Empúries, y en resposta de la primera à donat la
scriptura següent:
Respuesta número 1: «Respondiendo su excellensia a la embaxada que por parte de los diputados
del General de Cathalunya // se le ha hecho, en rasón de la contravención que pretendía contra el
governador de Cathalunya, veguer de Barcelona
y otros officiales, por haver capturados algunos
provinciales en la ciudad de Barcelona y haverle
hechob, en las cárceles de la Taraçana, differentes
vexaciones para obligarlos, con ellas, que acentasse plassa de soldados contra la natural liberdad y
lo dispuesto en las constituciones de Cathalunya,
haviendo visto los autos y informaciones que en
justificación desta embaxada le han dado, dize,
que mandará, que con toda brevedad, se reciba
información sobre lo contenido en la dicha embaxada y que, si por ella le constare de las vexaciones
y violencias que le han representado, mandará
restituhirles en su libertad y que, para entre tanto
que se recibirá esta información, mandará que
Francisco Manades, Miquel Vicens, àlias lo Bogat,
Joan Sastre, Joan Torrella, Joan Pujol, Joseph Benifont, Miguel Vidal y Joan, todos de la vila de
Oliana, que se dize fueron presos y llevados a la
Taraçana, se lleven a las cárceles reales de la dicha ciudad para que, vista la información, pueda proceher y mandar lo que más conveniere en
observancia de las constitusiones de Cathalunya».
Y axí en resposta de la segona embaxada, la
scriptura que·s segueix:
Respuesta número 2: «Su excellencia, vista la embaxada que por parte // de los diputados del General de Cathalunya se le ha hecha, en órden a
contravención que pretenden haver hecho los inquisidores deste Principado, en razón de querer
conocer de dos demandas que en causas civiles ha
puesto ante el tribunal civil de la Inquisición
Joan Barceló, recetor de la dicha Inquisición,
contra Joan Riera, de Solsona, y de Francisco
Serra, de la ciudad de Barcelona, entrambos seculares, sujetos a la jurisdicción de su magestat, a
los que les ha pedido ciertas cantidades de dinero
a. venia, interlineat.
b. a continuació ratllat, de.

que dixo el dicho Barceló le devían por ropa que
havían comprado de su tienda, y los papeles que
en justificación della le han dado respondiendo a
ella, dize, que se offrece y está pronto para procurar el reparo de las dichas contravenciones, y que
en esta conformidad, siempre que por parte de los
dichos Riera y Serra o otra parte legíttima jurídicamente, se hiziera la devida instancia, ordenará que effectivamente se revoquen los autos que
se han hecho contra lo dispuesto en la concordia
confirmada con autoridad apostólica de que se
haze mención en la embaxada, y mandará al
abogado fiscal de su magestat que haga la misma
instancia, por lo que toca a la jurisdicción real».
Y en tercer lloch, per resposta de la terçera embaxada, altra scriptura del thenor següent:
Respuesta número 3: «A la embaxada que por
parte de los diputados // del General de Cathalunya se ha hecho a su excellencia, en órden a algunas vexaciones que differentes capitanes y soldados han hecho a los provinciales de Cathalunya
e los condados de Rossellón y Cerdanya, respondiendo su excellencia, dize, que mandará con
brevedad se reciba información de las sobredichasa vexaciones, y constándole dellas luego las revocará».
Y finalment, per resposta de la quarta embaxada, la scriptura que·s segueix:
Respuesta número 4: «Haviendo visto su excellencia la embaxada por parte de los diputados del
General de Cathalunya se le ha hecho, en razón
de la aprehensión que por órden del marqués de
Villafranca se hizo en la playa de Montgat, serca
de la ciudad de Barcelona, de la pollaca del patrón Barracino Serruto, genovés, y las embaxadas
que han hecho al dicho marqués de Villafranca,
dize, que según ellas mandará ordenar lo que
será combeniente para reintegrar la jurisdicción
real y revocar las contrafaciones que se han hecho
a las constituciones de Cathalunya, y que en esta
conformidad mandó liçenciar el vaixel y dio libertad a Joan Batista Correa y a los marineros, y
que haviendo entendido que la ropa que dezía en
el vaixel era de franceses, contra las quales se han
declarado represalies, como las declaraciones se
exequtaron en Francia contra los vassallos de su
magestat, e specialmente contra algunos cathalanes, // su excellencia, como capitán general, ha
nombrado en juez de la causa de dicha aprehensión al doctor Josephe Queralt, ante el qual pende
causa entre el fisco de la Capitanía General y la
parte, y no puede su excellencia tomar resolución
en lo que toca en la ropa que venía en el vaixel
hasta que se declare sobre ella».
a. a continuació ratllat, informaciones.
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Vota.En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als assessors, advocat fiscal
del mateix General y doctors aplicats infrascrits,
acerca dels procehiments y novedats que los officials de la Sancta Inquisició, baix nomenadors,
de orde dels molt il·lustres senyors inquisidors
del present Principat, de pochs anys ha esta
part, fan en las naus, barques y vexells forasters
que arriban y prenen port en lo moll de la present ciutat de Barcelona, exhigint dels capitans,
mariners y patrons dels vexells, quantitats de diners y altres exaccions, fent-se-las pagar per
força. Vista la informació acerca de dits procehiments y novedats rebuda ha instància del procurador fiscal del General devant los sobredits
assessors, y axí mateix vistas les constitucions,
pracmàticas, capítols de Cort y altres lleys del
Principat, acerca de dita matèria disposants, y lo
demés que se havia de vèurer. Attès que per la
informació rebuda consta queb ... Fontanilles,
alguasil del Sanct Officic, ... Pastor, Francesch
Vehells, prevere, y Joseph Espinós, tots officials
del Sanct Offici per orde dels senyors inquisidors, de poch temps ha esta part són arribats
moltas vegades en lo dit moll y allí se embarcaven ab un llaüt, y anaven y entraven en las naus,
barcas y vexells forasters, y dit Joseph Espinós,
de part de dits senyors inquisidors, manave als
capitans, patrons, mariners de dits vexells a pena
de 100 lliuras, 200, 300 o 500 lliuras, que no
desembarcassen cosa alguna de dits vexells fins a
tant tinguessen llicència de dits senyors inquisidors, y dits officials fossen entrats en dits vexells
y, al exir, dits officials de dits vexells se feyan fer
salva ab algun tir o tirs d’artillaria, y aprés se feyan donar y pagar en diners 4, 6, 8, 12, 20 o

trenta reals, segons la grandesa y qualitat del vexell, y no volent los capitans, patrons y mariners
pagar ditas quantitats dit Joseph Espinós, per
orde y consentiment dels altres // officials, prenia y s’enportavea penyoras, com són: un padrer, mascles de bronse, arcabús o altres cosas
fins a tant haguessen pagat las quantitats sobreditas respective, segons que més llargament en
lo procés de dita informació se conté. Attès que
per constitucions generals y altres drets del present principat de Catalunya està expressament
prohibit que nous vectigals, exaccions, imposicions, extorsions y novedats, violentas y forçades, no sien posats, ni exhigits, y assenyaladament en lo capítol 28 de las Corts del 1363, que
lo sereníssim rey Pere Terç celebrà en Monçó,
que·s la constitució 10, sots títol «De vectigals», fonch ordenat que barras, peatges o altres
novellsb vectigals imposats, tant en privat profit,
com de utilitat pública, sien aguts tots per irrits
y no fets, y que contra la forma acostumada vectigals imposats en algun lloch altre, que ont en
temps passat són acostumats, y no sien llevats. Y
axí mateix en lo capítol 29 de les Corts del any
1553, que lo sereníssim Felip, príncep y lloctinent general de Carles, celebrà en Monçó,
que·s la constitució 20, títol «De vectigals», se
donàc per regla general que nous vectigals en
Catalunya e comtats de Rosselló y Serdanya, no
poden ésser imposats. E més avant en lo capítol
15 de las mateixas Corts del any 1553, que·s la
constitució 13, sots títol «De alcayts y capitans», se diu que per dret de la pàtria està expressament disposat que nous vectigals en Catalunya no sien imposats ab violència y contra
voluntat dels particulars y poblats en aquells y
aquellas. Y lo sereníssim rey Pere Terç en la real
pracmàtica dada en Barcelona lo die antes dels
idus de abril 1344, referex que segons constitucions generals de Catalunya, ab jurament de sa
magestat corroborades, qualsevol persona pot
anar ab sas cosas y mercaderias a qualsevol y per
qualsevol lloch que voldrà, sens impediment, ni
contradicció ab què paguen lleuda, peatges y altres drets reals acostumats. Y axí matex en lo capítol 81 del «Recognoverunt proceres», en lo títol «De consuetuds de Barcelona» // se troba
concedit que sobre las lleudas, tant de mar, com
de terra, ara sien de naus, fustes o barcas, se observe y fassa segons que antigament s’és acostumat de fer, y que tota lleuda novament imposada se revoque y cesse, y aprés se llitjan las
paraules següents et omnis novitas cesset et fiat sicut antiquitus est consuetum. Attès més avant
que segons altres generals constitucions de Catalunya lo comerci en lo present Principat és lí-

a. vot intercalat entre els folis 54v-55r del trienni 1635-1638.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 6 mms.

a. a continuació ratllat il·legible.
b. a continuació ratllat, officis.
c. a continuació ratllat, per regl.

Las quals scriptures eo respostes donà y lliurà en
mà de dit senyor Joseph Claresvalls, rebent
aquelles per tots ells, dits embaxadors. A totas
las quals cosas sobreditas fui precerit jo, Salvi
Fàbrega, notari públich de Gerona y scrivà de la
Deputació local, y request per dits senyors embaxadors ne llevàs acte, presents també en estes
coses per testimonis, Francesch Bonet, gerrer
ciutedà de Barcelona, y Jaume Cudina, parayre
de Vich, a estas cosas specialment cridats
In premissis fidem Ego, Salvius Fabreganis, notarius publicus et scriba officii Deputationis localis
civitatis et collete Gerunde, hic me subscripsi sigillumque dicti officii inpraessi et meum solitum
apposui Sig+num.
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bero franch, sens contradicció e empatxament
de algú y assenyaladament, en lo capítol 25 de
la Cort del any 1283, que lo sereníssim rey Pere
Segon selebrà en Barcelona, que·s la constitució
2, títol «De comercis y seguretat de camins», se
estatuhí que quiscú puxa anar e tornar per mar e
per terra ab mercaderias y sens mercaderias sens
contracció e empatxament de nos e de nostres
officials, salvats vectigals, lleudas, peatges e regalias antigament acostumades. Y en lo capítol
18 de la Cort del any 1422 que Maria, consort y
loctinent de Alfons 4, celebrà en Barcelona,
que·s la constitució 5 en lo matex títol «De comercis», se diu que per constitucions de Catalunya és lícit e permès ha quiscun poder anar
per terra e per mar allà a hont li plaurà, ab llurs
béns y mercaderias, sens empatxament algú, estatuynt que ditas constitucions sien a la lletra
observades tolent, abolint, anul·lant e revocant
tot lo que fos contra ditas constitucions. Y en lo
capítol 3 de las Corts del any 1599, essent dit
commerci per constitucions del Principat llíbero y franch, y poder-se llíberament comprar y
vèndrer tot gènero de grans y mercaderias, se
estatuhí que tots los habitants en dit Principat
pugan llíberament comprar y vèndrer, y que dit
llíbero comerci no·s puga prohibir. Totas las sobreditas cosas atteses y altres que·s devien considerar y atténdrer, dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats són de vot y parer que los impediments, empatxaments, extorsions y exaccions
// violentas fetas per los sobredits officials de la
Sancta Inquisició y per orde dels dits senyors inquisidors, resultants de la informació dalt referida, se encontran ab las constitucions y altres leys
de Cathalunya dalt expressades, y altres drets de
la pàtria aplicables. Y que los senyors diputats y
oÿdors deuen procurar lo reparo de ditas contrafaccions, segons las constitucions generals de
Catalunya, capítols del nou redrés, usos, forma
y estyl de la casa de la Deputació. Don Raymundus de Magarola, assessor. Joffreu, fisci advocatus
Generalis. Fabregues, assessor. Lenes, dominus dominus consulens. Cornell, consulens. De Paz, consulens. Carreras junior, consulens. Malla, consulens.

Molta il·lustres senyors. Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona, notari, scrivà major del
General de Cathalunya, obtenint dit offici per
compra de aquell feta de Pere Pau Vidal, notari,
volent uzar de la facultat concedida per capítols
de Cort en favor dels qui tenen los officis del
General comprats, constituhit per ço personalment, mestre Joan Argila, doctor en medicina,
a. renúncia intercalada en els folis 58v-59r del trienni 16351638.
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legítim procurador del dit Thió, de la procura
de qual fa fe prout ecce, en dit nom renuncia en
mà y poder de vostres senyories lo dit offici,
supplicant sian servits acceptar la dita renunciació y provehir aquell en persona de Antoni Joan
Fita, notari de Barcelona, comforme la disposició de dits capítols de Cort, que a més és axí de
justícia, dit supplicant ó rebrà a singular gràcia y
mercè, lo offici etcètera. Altissimus et ceteraa.
Vinyals.

Dieb VIIIIo mensis decembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quinto, inter sextamc et septimam horasd hauroraee,
presente et in his voccato atque rogatof Onoffre
Soldevila, notario publico Barcinonae, interveniente in his tam pro se quam pro honorabile
Francisco Pastor, notario publico Barcinone de
serviente officium scribae maioris Generalis Cathaloniae, in vim licentiae admodum illustrorum dominorum deputatorum dicti Generalis,
propter infirmitatem magnifico Antoni Thio, civis Barcinone honorati notario et scribae majoris
ac secretarii eiusdem Generalis, et presentibus
etiam admodum illustribus domini don Berengario de Homs et don Antonio de Homs, pro testibus, ad eadem voccatis specialiter et assumptis
magnificus Joannes Philippus Argila, artium et
medicinae doctor Barcinone populatus, ut procurator dicti magnifici Antonii Thio, de cujus procuratione constat instrumento publico recepto et
testifficato penesg discretum Antonium Joannem
Fita, notario, die quarta mensis januarii anni
proxime preteriti 1634, dicto nomine exhistens
personali constitutus coram et anteh presentiam illustris domini Jacobi Badaula, mercatoris villae
Perpiniani, auditoris computatorum dicti Generalis Cathaloniae, pro estamento regali, personaliter reperti in quadam aula domorum suae
solitae habitationis, quam facit in presenti civitate Barcinone, in palatio vulgo dicto del Rey, eidem que dicto nomine obtulit et presentavit et seu
peri dictum Onoffrium Soldevila, notarius dictis
nominibus, offerri et // presentavi ac legi publicae
fecit, petiit et requisivit quandam in scriptisj papiri suplicationis schedulam tenoris sequentis:
«Molt il·lustres senyors. Antoni Thió, ciutadà
honrat de Barcelona», inseratur dicta suplicatio
a. a continuació ratllat, Josephus Arrigant.
b. respostes intercalades entre els folis 58v-59r del trienni
1635-1638.
c. sextam interlineat damunt de quintam ratllat.
d. a continuació ratllat il·legible.
e. a continuació ratllat, pnt.
f. a continuació ratllat il·legible.
g. a continuació ratllat, honorabile, magnificum et.
h. a continuació ratllat, pre.
i. a continuació ratllat, me.
j. a continuació ratllat, papri.
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usque ad finem qua inscrita dices et nihil ominus
et cetera.
Idem magnificisa Joannes Philippus Argila, dicto
procuratorio, nomine dixit et exposuit haec vel cimilia verba scilicet «que ell, en nom y com ha
procurador del dit Anthony Thió, son principal,
renunciava ab effecte en mà y poder del molt
il·lustre consistori dels senyors deputats del General de Cathalunya, y axí en mà y poder del dit
senyor Jaume Badaula, oÿdor real del dit General, com una de las personas del dit consistori
per no estar lo dit consistori de present junt, lo
dit offici de scrivà major y secretari del dit General que lo dit Antoni Thió, son principal, de
present obté y posseheix en favor y personab de
Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona,
comforme per capítols y actes de Cort y altrament pot y li és lícit y permès, attès que lo dit
offici és dels antichs y comprat per dit Antoni
Thió, suplicant la dita renunciació ser admesa y
lo dit offici, ab los drets y pertinèncias de aquell
provehit en persona del dit Antoni Joan Fita».
Et illico dictus illustris dominus Jacobus Badaula
verbo respondens dixit «que ell remetia la resposta fahedora sobre lo suplicat dit y representat al
consistori dels molt il·lustres senyors deputats,
// en lo qual se pendria la resolució que aparexerà justa y convenir»
Deinde vero die et anno ac hora supra dictis,
presentec dicto Onoffrio Soldevila, notario, dictis
nominibus et testibus supradictisd, magnificus Joannes Philippus Argila, dicto procuratorio nomine, ferit eandem presentationem dictae et praeinsertae suplicationis schedulae admodume illustrif
admodumque reverendo domino domno fratre
Michaele de Alentorn, abbate monasterii et conventus baetae Mariae de Amerio coram Sancti
Benedictis, deputato ecclesiastico dicti Generalis
Cathaloniae, personaliter reperto et existenti et
supra dictis domibus dictis lo palau del Rey, in
quibus dictus dominus deputatus ecclesiasticus de
presentig suam facit habitatione, nec non etiam
eandem et praescriptam verbalem expositionem
eth renuntiationem de dicto officio in favorem
dicti Antony Joannis Fita, quam fecerat dicto domino Jacobo Badaula, auditorii regali. Qui siquidem dominus abbas deputatus ecclesiasticus
supra dictus, verbo respondens dixit «que ell remetia la resposta fahedora a las sobreditas cosas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

al consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya per quant sie junt,
en lo qual se pendrà la resolució que apparexerà
justa y convenir».
Posteo vero dictis die et anno ac hora supra designata, presentea dicto Onoffrio Soldevila, notario dicto nominibus, et presentibus etiam //b
Jacobo Rondo et Josepho Soldevila, scriptoribus
Barcinonae, pro testibus ad haec voccatis et cetera, idem magnificus Joanne Philippus Argila,
dicto nomine, constitutus personaliter coram et
ante presentiac illustris et admodum reverendi
domini Henrrici Alemany, sacristae maioris et
canonici ecclesiae, vocatis pro estamento ecclesiastico, auditoris computorum Generalis praedicti, personaliter reperti et exhistent in quadam
aulad domorum suae solitae habitationi, quam
facit in presenti civitate Barcinone in vico dicto
Fontis de Sancti Honorati, eidem dicto nomine
fecit eandem papiri praeinsertae suplicationis
scedulae presentationem verbalemque expositionem ete renuntiationem de dicto officio in favorem dicti Antonii Joannis Fita, quam ut praehabetur fecerat dictis dominis auditori regali
et deputato ecclesiastico, ut praecontinetur. Qui
siquidem dominus auditor ecclesiasticus, verbo
praedicti respondens dixit «que ell remetia la
resposta fahedora a ditas cosas al consistori dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunyaf quant sie junt, en lo qual se pendrà la resolució que aparexerà ser justa y convenir».
Modo vero die et anno ac horas proxime dictis
presenteg me, dicto et infrascripto Francisco Pastor et etiam dicto Onoffrio Soldevila, notarius, et
presentibus testibus proximi dictis, dictus magnificus Joannes Philippus Argila, dicto nomine,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
nobilis domni Francisci de Lupia, deputati militaris dicti Generalis Cathalonie, personaliter reperti et existentis in quadamh aula domorum
suae solitae // habitationis, qua facit in presenti
civitate Barcinone in vico vulgariter dicta de la
Palla, dicto nomine fecit eandem dicte preinserte
suplicationis sedule presentationem et verbalem
expositionem et renuntiationem de dicto officio
in favorem dicti Anthonii Joannis Fita, quam ut
predicitur fecerat dictis domines auditori regali
deputatoi et auditorij ecclesiasticis. Qui siquidem
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

a continuació ratllat, Ph.
a continuació ratllat, del dit.
a continuació ratllat, me.
a continuació ratllat, idem.
admodum interlineat.
a continuació ratllat, domino.
a continuació ratllat, suam t.
et interlineat damunt de de ratllat.
a continuació ratllat, ton.
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a continuació ratllat, me.
a continuació ratllat, discretis.
a continuació ratllat, admodum.
a continuació ratllat, su.
a continuació ratllat, red.
a continuació ratllat, per.
presente me ... dictis interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat, ab.
a continuació ratllat, en.
a continuació ratllat, cno.

dominus deputatus militaris predictus, verbo respondens dixit «que ell remetia la resposta fahedora a les dites cosas al concistori del molt il·lustres senyors deputats del dit General per quant
estaria junt, en lo qual se pendrà la resolució
que serà justa y aparexerà convenir»a.
Postea vero dictis die et anno ach hora proximae
dicta, idem magnificus Joannes Philippus Argila, dicto procuratorio nomine, constitutus personaliter coram et ante presentiam illustris domini
Francisci de Malla, pro stamento militarib auditori dicti Generalis Cathalonie, personaliter reperti et existentis in quadam aula domorum suae
solite habitationis, quam facit in presenti civitate
Barcinonae in vico dicto la Devallada de Sancta
Eulària, eidem fecit eandem papyri praeinsertae
supplicationis schedulae presentationem verbalemque expositionem et renuntiationem de dicto
officio in favorem praedicti Antonii Joannis
Fita, quam fecerat ut praemittitur supradictis
auditori regali, deputato et auditori ecclesiasticis
et deputato militari dicti Generalis. Qui siquidem // dominus Franciscus de Malla, auditor
compotorum dicti Generalis praedicto, stamento
militari praedictus, verbo praeditis respondens
dixit «que ell remetia la resposta fahedora a ditas cosas al consistori dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya per quant
estigue junt, en lo que se pendrà la resolució
que serà justa y apparexerà convenir».
Tandem vero dictis die et hora, presentibus nomine dictis Onophrio Soldevila et Francisco Pastor,
notarii supradictis, respective nominibus, et presentibus etiam supradictis admodum illustrorum
don Berengario de Homs et don Antonio de Homs
pro testibus, idem magnificus Joannes Philippus
Argila, dicto nomine, constitutus personaliter
ante praesentiam supradicti magnifici Antonii
Thio personaliter reperti in quadam aula suae
solitae habitationis, quam facit in civitate Barcinona in vico dicto vulgariter del Pi, jacentis
cubili gravi infirmitate corporis, sui et ibi in presentia dictorum testimonius et aliorum plurimorum, requisivit nos supradictos notarios quatenus
de vita et dicti Thio viventis attestaremur et certificationem illius vitae unarum dictis testibus
faceremus quando et quo tres requisiti fuerimus.
De quibus et cetera.

Disaptec a vuyt de dezembre mil sis-cents trentasinch a les tres hores passat migdie.
a. a continuació ratllat il·legible.
b. a continuació ratllat, deputati.
c. embaxades i respostes intercalades en els folis 60v-61r del
trienni 1635-1638.
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En aquest dia los senyors Joseph de Claresvalls,
prior de Sancta Anna, don Francisco Grimau y
Francesch Bru, ciutedà honrrat de Barcelona en
la matexa ciutat populats, enbaxadors dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya en Barcelona residents, juntament ab
mi, notari, y los testimonis baix scrits, acompanyats de algunes persones, se conferiren en lo
palàcio o cases en què (s)tà son domicili, en la
present ciutat de Gerona, lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general del rey nostre senyor en lo
present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, en la qual y en presència
de sa excel·lència arribats, li explicaran dos embaxades, que per part dels dits senyors diputats
li feyan, donant-li dos papers en los quals és del
thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a vostra excel·lència per part dels
deputats del General de Cathalunya se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions
de las generals constitucions y privilegis y altres
drets de aquest principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, feta per lo
spectable don Aleix de Marimon y Jaffer, portantveus de general governador en lo principat
de Cathalunya, y per lo noble don Francisco de
Ayguaviva, regent la vegaria de Barcelona, y per
altres officials y ministres reals per rahó de las
capturas per ell y per son orde fetas, de moltas y
diversas personas naturals y poblades en dits
aquestos Principat y comptats, trobades en la
ciutat de Barcelona sens provisió de jutge, ni ser
trobades dites persones en crim fragrant, posant
y mancipant aquellas en las presons de la Adressana y no posant, ni emancipant aquellas en los
càrcers reals comuns de dita ciutat de Barcelona, lo que se havia de fer per observança de las
ditas constitucions y majorment, de // lasa constitucions 1 y 2 del sereníssim senyor rey don
Fernando Segon fetas ço és, la primera en la
Cort de Barcelona en l’any mil sinch-cents y
tres, capítol trenta-tres, y l’altra en la Cort de
Monçó, any mil sinch-cents y deu, capítol sinquanta-dos, col·locada baix de títol «De capturas» en lo llibre Nou de las Constitucions de
Cathalunya, y altres parlants de captures, y del
capítol vuyt de las constitucions de la Cort de
l’any mil sinch-cents noranta-nou, per las quals
constitucions dalt referides és estathuït y disposat quan els ordinaris no pugue ésser algú en
presó contra la forsa de dita constitució primera
del dit senyor rey don Fernando, sots lo dit títol
«De capturas», sie privat de son offici, e haja de
satisfer los danys y despeses al tal pres, e incorrega en pena de sinquanta lliuras, y per lo dit capía. a continuació ratllat, ditas.
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tol vuyt de la Cort del any mil sinch-cents noranta-nou, se ordena que lo vaguer y balle de
Barcelona hajan de aportar totas las personas
que capturaran a les càrcers reals de dita ciutat
de Barcelona, encontinent que las hauran capturades a pena de cent lliuras per quiscuna vegada que serà contrafet, y suplicat a vostra excellència extrajudicialment fos de son real servey
manar posar en aquest fet lo degut remey ab lo
reparo y smena de dites contrafaccions que de
vostra excel·lència se prometan dits deputats. Y
com fins lo die present no se han obtengut lo
suplicat ab dita embaxada, restants las ditas
constitucions ab la matexa violació y contrafacció y sens lo dit reparo y smena, ab esta segona
embaxada se representa axí mateix extrajudicialment a vostra excel·lència per part de dits deputats lo mateix que ab dita embaxada és acta representat, suplicant sie del servey de vostra excel·lència manar los dits procehiments fets per
dit portantveus de general governador, regint la
vegaria de Barcelona y demés officials y ministres reals ab ditas capturas, en la forma y modo
dalt dits ser revocats y las personas capturadas y
detingudes en dits càrcers de la Adressana, ab
las vexacions // y violèncias ja representades ser
per vostra excel·lència llibertades o manades posar en los càrcers reals comuns de la ciutat de
Barcelona y procehir en ellas comforme disposició de las ditas y altras constitucions de Cathalunya, comforme dits deputats se prometan de
vostra excel·lència del que rebran singular gràcia y mercè».
Y la segona és del thenor següent:

comès, molts y diversos excessos y fent moltes
y diverses vexacions a moltas universitats, y als
naturals y poblats en aquesta província, composant y extorquint ab violència de ditas universitats naturals y poblats moltas y diversas quantitats, fent capturas y llevant-los las armas y altras
cosas de sas asiendas y composant y fent-los pagar per ditas capturas, armas y demés coses per
ells preses. Y per a redimir aquellas moltas
quantitats de pecúnies, fent-se donar aliments
inmoderats y extraordinaris y no permesos per
ditas constitucions y tatxa en virtut de aquellas
feta, com més llargament en la dita embaxada,
// a la qual se ha relació, està contengut y se ha
suplicat a vostra excel·lència fos servit manar revocar, çassar y anul·lar dits procehiments, excessos, vexacions, oppresions y composicions fetas,
com dalt està dit, per los dits capitans y demés
soldats y officials y ministres de las ditas companyias, y reparar y smenar las ditas contrafaccions y violacions de ditas constitucions ab càstich y punició condignes dels contrafactors y
violadors de aquellas, com ab satisfacció y smenas de tots los gastos y danys que per rahó del
demuntdit an patit y suportat ditas universitats
y particulars, comforme està disposat per ditas
constitucions. Y com fins lo die present no se
haja alcansat lo suplicat ab dita embaxada, en
orde de las ditas contrafaccions y a la smena de
aquellas, los deputats ab esta enbaxada tornan a
suplicar a vostra excel·lència sia servir fer-los la
marcè que de vostra excel·lència se prometan».
A les quals, responent, digué dits senyor llochtinent que·u manaria veure y respondria a les embaxades, a les quals coses, totes y sengles, fui present jo dit notari y per testimonis Joan Vilar,
estudiant de Manlleu, del bisbat de Vich, y Jaume
Cudina, parayre de Vich, en Barcelona residints.

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada se féu a vostra excel·lència per part dels
deputats del General del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y
altres drets de dit Principat y comptats y senyaladament, de la constitució 20 sots títol «De
vectigals», col·locada en lo volum de ditas constitucions, per don Leandro Moles, sargento
major de un ters de soldadesca, don Joan Chrissón, don Hèrcules Turell, don Hierony Díez,
Domingo Grassoa, ... Brinyán, don Céssar Garrapha, don Gaspar Cabecillo Medina, Ciffrén
Philomarino, don Diego Bruxello, don Francisco Plaça, lo capità Tarrasa, lo alferes don Joan
de Gustamante, don Sancho de Alondonyo
Margonçales y Joan de Valeyo, y altres soldats y
officials y ministres de la dita soldadesca y companyias de aquella, anant discorrent y fent camí
per moltas vilas y llochs e altras parts de dit
Principat y comptats cometent, comforme an

En aquest diaa los senyors Joseph de Claresvalls,
prior de Sancta Anna, don Francisco Grimau y
Francesch Bru, ciutedà honrrat de Barcelona,
en la matexa ciutat populats, enbaxadors del
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya en Barcelona residints, juntament
ab mi, notari, y los testimonis baix scrits, acompanyats de algunes persones, se confereixen en
lo palàcio o cases en què té son domicili, en la
present ciutat de Gerona, lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general del rey nostre senyor en lo
present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, en la qual y en presència
de sa excel·lència arribats, li explicaren tres em-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 18 mms.

a. a continuació ratllat, li.
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Dimecras a dotsa de dit a les onse hores ans de
migdia.

baxadas que per part dels dits senyors diputats li
feyan, donant-li tres papers en los quals estavan
scritas y continuadas per extès, la primera de les
quals és del thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. // Ab dos
embaxadas fetas a sa excel·lència per part dels
deputats del General de Cathalunya se ha splicat
a vostra excel·lència extrajudicialment, fos del
servey de vostra excel·lència manàs reparar y
smanar las contrafaccions de las generals constitucions, privilegis y altres drets de aquestos
principat de Cathalunya y comptat de Rossalló
y Cerdanya, referides y specificades en ditas dos
enbaxadas fetas per lo spectable portantveus de
general governador en lo principat de Cathalunya, lo noble regent la vegaria de Barcelona y
altres officials y ministres reals en las capturas,
per ells y de son orde fetas, de diverses persones
y posades y mancipades en las presons de la
Adressana de la dita ciutat de Barcelona, dexant
de posar y mancipar aquellas en los càrcers reals
comuns de dita ciutat de Barcelona, sens precehir provisió de jutge y sens ser trobades dites
persones en crim fragrant, vexant y violant las
personas capturades ab presons, grillons y altres
vexacions insuportables, prohibint-los ser-los
portat, ni donat lo sustento necessari, y axí,
fent-los patir de fam en ditas presons fins a ferlos pendre diner o sou de rey y scriure’ls per soldats, contra las ditas constitucions y natural llibertat que tenan los naturals poblats y habitants
en dits Principat y comptats. Y com fins lo die
present no se haja alcançat lo suplicat y las ditas
contrafaccions no sien reparades, ni esmenades,
restant axí ditas constitucions lesas y contrafetas, suplican extrajudicialment dits deputats ab
esta tercera embaxada lo mateix que ab les altres
se ha suplicat, del que rebran dits deputats singular gràcia y mercè de vostra excel·lència».
La segona és del thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
enbaxadas se representaren a vostra excel·lència
per part dels deputats del General de aquestos
principat de Cathalunya, comptats de Rosselló
y Cerdanya, las contrafaccions de las generals
constitucions, privilegis y altres drets de dit
Principat y comptats y senyaladament, de la
constitució vintena sots títol «De vectigals»,
col·locada en volum de las Constitucions, que
an fet don Leandro // Moles, sargento major de
un tèrcio de soldadesca, don Joan Phrissón,
don Hèrcules Turell, don Hierònym Dies, Domingo Grassoa, ... Brinyán, don Céssar Garrapha, don Gaspar Calvello Medina, Chifrénb
a. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.
b. a continuanció ratllat, Chiffrén.

Philo Marino, don Diego Bruxello, don Francisco Plaça, lo capità Tarrassa, lo alferis don
Joan de Gustamante, don Sancho de Alondonyo Margonsales, Joan de Valejo y altres soldats
y officials, ministres de dita soldadesca y companyias de aquella, anant, discorrent y fent camí
per moltas vilas, llochs e altres parts de dit Principat y comptats, cometent, comforme an comès dit sargento major, capitans, alferes y demés soldats officials y ministres de las ditas
companyias, los excessos, violèncias, composicions, extorcions y altres delictes en contra y lesió de las ditas constitucions y contra las ditas
universats y particulars, que en las ditas dos enbaxades són estades representades a vostra excel·lència y se ha suplicat ab ellas per lo reparo y
smena de las ditas contrafaccions y satisfacció
dels gastos y danys donats y causats a ditas universitats y singulars, comforme està disposat en
las ditas constitucions. Y com fins lo die present
no se sie alcançat lo dit reparo, ni feta la satisfacció dels dits gastos y danys, ans bé restan las ditas constitucions ab las materials contrafaccions
y lesions referides y sens lo reparo y smena que
aquellas disposan. Per ço, per part de dits deputats, se torna a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment, ab esta tercera embaxada, lo
mateix que se ha suplicat ab las dos precedents,
prometent-se els dits deputats alcançar de vostra excel·lència aquesta gràcia y marcè, pus és
conforme a justícia y disposició de las ditas generals constitucions, la observança de las quals
té lo ingrés de son càrrech de llochtinent y capità general de sa magestad en aquesta província.»
La tercera és del thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Per diverses constitucions, privilegis y altres drets de
aquestos principat de Cathalunya // y comptats
de Rosselló y Cerdanya, està expressament
prohibit que nous vectigals, exaccions, imposicionsa, extorcions y novedats violentas y forçades, no sien posats, ni exhigits y assenyaladament, en lo capítol 28 de les Corts del any
1363, que lo sereníssim rey Pere Terçer celebrà
en Monçó, que és la constitució 10, sots títol
«De vectigals», fonch ordenat que barres, peatges o altres novells vectigals imposats, tant en
privat profit, com de utilitat pública, sien haguts
tots per irrits y no fets, y que contra la forma
acostumada vectigals imposats en algun lloch
altre que hont en temps passat són acostumats y
no sien llevats. Y axí mateix en lo capítol 29 de
les Corts del any 1553, que lo sereníssim Phelip, príncep y llochtinent general de Carlos, celebrà en Monçó, que és la constitució 20, títol
a. a continuació ratllat, exaccions.
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«De vectigals», se donà per regla general que
nous vectigals en Cathalunya e comptats de
Rosselló y Cerdanya, no poden ésser imposats.
E més avant en lo capítol 15 de las matexas
Corts del any 1553, que és la constitució 13,
sots títol «De alcayts y capitans», se diu que per
dret de la pàtria està expressament disposat que
nous vectigals en Cathalunya no sien imposats
ab violència y contravoluntat dels particulars y
poblats en aquells y aquellas. Y lo sereníssim
rey Pere Tercer, en la real pragmàtiga dada en
Barcelona lo die antes dels idus de abril 1344,
refereix que, segons constitucions generals de
Cathalunya, ab jurament de sa magestat corroborades, qualsevol persona pot anar ab sas cosas
y mercaderies a qualsevol y per qualsevol lloch
que voldrà sens impediment, ni contradicció ab
que paguen lleuda, peatges y altres drets reals
acostumats. Y axí mateix, en lo capítol 81 del
«Recognoverunt proceres», en lo títol «De las
consuetuts de Barcelona», volum 2, se troba
concedit que sobre las leudas, tant de mar, com
de terra, ara sien de naus, fustas o barchas, se
observe y fasse segons que antigament se és
acostumat de fer y que tota lleuda novament
imposada, se revoqui y çasse, y aprés // se lligen
las paraulas següent: «et omnis novitas cesset et
fiat sicut antiquitus est consuetus». E més avant,
segons altres generals constitucions de Cathalunya, lo comerçi en lo present Principat líbero,
franch, sens contradicció e empatxament de
algú y assenyaladament, en lo capítol 23 de la
Cort del any 1283, que lo sereníssim rey Pere
Segon celebrà en Barcelona, que és la constitució primera títol «De comercis y seguretat de
camins», està estatuhit que quiscú puixa anar e
tornar per mar e per terra ab mercaderias y sens
mercaderias, sens contradicció e empatxament
de nos e de nostres officials, salvats vectigals,
lleudas, peatges e regalias antigament acostumades. Y en lo capítol 18 de la Cort del any
1422, que Maria consort ya llochtinent de Alfons 4 celebrà en Barcelona, que és la constitució 5 en lo mateix títol «De comerçis», se diu
que per constitució de Cathalunya és lícit e
permès a quiscun poder, anar per terra e per
mar allà a hont li plaurà ab llurs béns y mercaderias, sens empatxament algú, statuhint que ditas
constitucions sien a la lletra observades, tolent,
abolint, anul·lant. Y finalment per lo capítol 3
de les Corts del any 1599, essent dit comerci
per constitucions del Principat, líbero y franch y
poder-se líberament comprar y vèndrer tot gènero de grans y mercaderias, està estatuhit que
tots los habitants en dit Principat pugan liberament comprar y vèndrer, y que dit líbero comerçi no·s puga prohibir. No han dubtat, de
poch de poch temps ha esta part, ni dubtan Pere
a. a continuació ratllat, lo.
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Fontanilles, aguasil, Antoni Joan Pastor, Francesch Vahells, prevere, y Joseph Spinós, tots officials del Sanct Offici de la Inquisició del present Principat y comptats, per orde dels molt
reverents pares inquisidors dels matexos Principat y comptats, anar moltas vegadas enbarcats
ab un llaüt en la platja, moll y port de la ciutat
de Barcelona // y entrar en les nous barques y
vaxells forasters que arriban y prenen port ab ses
mercaderies, vitualles y provisions en lo dit moll
de Barcelona y exhigir dels capitans, mariners y
patrons dels vaxells, quantitats de diners y altres
exaccions, fent-se-les pagar per força. Y dit Joseph Spinós, de part de dits senyors inquisidors,
manar als capitans, patrons y marinés que dits
vaxells a pena de cent lliuras, dos-centas lliuras,
tres-centas liuras o sinch-centas lliuras, que no
desembarquen cosa alguna de dits vaxells fins a
tant tingan llicència de dits pares inquisidors. Y
dits officials de la Sancta Inquisició entrar en
dits vaxells y al exir dits officials de dits vaxells,
fer-se fer salva ab algun tir o tirs de artilleria y
aprés fer-se donar y pagar en diners quatra, sis,
vuyt, dotsa, vint o trenta reals, segons la grandesa y qualitat del vaxell, y no volent los capitans, patrons y mariners pagar ditas quantitats,
dit Joseph Spinós, per orde y consentiment dels
altres officials, pèndrer y aportar-se’n penyoras
com són: un padrer, masclas de bronso, arcabús
o altres coses fins a tant hajan pagat las quantitats sobreditas respective, en notable dany y
prejudici, axí dels patrons y amos de dits vaxells,
com dels naturals y habitants en dita ciutat,
Principat y comptats, y del natural sustento de
aquells líbero y franch comers, y en notable
contrafacció y violació de ditas generals constitucions, privilegis y altres drets de Cathalunya y
comtats, com llargament consta en los processos de las informacions rebudas en la Cort y
consistori del General y casa de la Deputació de
Cathalunya, còpia dels quals se entregan a vostra excel·lència, juntament ab còpia del vot y parer dels assessors y advocat fiscal del General y
doctors consultats, ab los quals respective, consta de las ditas vaxacions, oppressions y composicions fetas y exhigidas ab violència per dits officials // de la Sancta Inquisició y ab dit vot està
declarat, ditas vexacions y oppresions e composicions y las exaccions de aquelles, encontrar ab
las ditas generals constitucions, privilegis y altres drets de la pàtria ab individuació y prova de
aquells y aquelles. Y com il·lustríssim y excellentíssim senyor sie del càrrech y obligació dels
deputats del General de Cathalunya axir a la defensa de ditas generals constitucions, privilegis y
altres drets y procurar la observança de aquellas
y aquells, y que las contrafaccions y violacions
sian reparades y esmanades ab lo modo y forma
en ditas generals constitucions, privilegis y altres drets disposats, comparaxent devant vostra

excel·lència extrajudicialment y per medi de la
present embaxada, suplican humilment sie del
servey de vostra excel·lència manar revocar dits
procehiments, excessos, vexacions, oppressions
y composicions fetes, com dalt està dit, per los
dits officials y ministres de la Sancta Inquisició,
y reparar y esmanar las ditas contrafaccions y
violacions de ditas generals constitucions, privilegis y altres drets, com ab satisfacció y esmena
de totas las missions, gastos y danys que, per
rahó del demuntdit, se auran patits y suportats,
del que rebran dits deputats singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència».
A les quals responent dit senyor llochtinent, digué que·u manàs veure y a totas las ditas cosas
fuí jo dit notari present y per testimonis los dits
Joan Vilar y Jaume Cudina, specialment cridats.
Divendras a catorsa de dit mes de dezembre mil
sis-cents trenta-sinch a la tarda.
En aquest dia estant juntats en lo monastir de
Sanct Francesch de la ciutat de Gerona los senyors Joseph Claresvalls, prior // de Sancta Anna, don Francisco Grimau y Francesch Bru, ciutedà honrrat de Barcelona, en la matexa ciutat
populats, enbaxadors dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya en
Barcelona residints, arribat en llur presència Miquel Pérez, scrivà de manament y secretari del
il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, llochtinent y capità general del rey
nostre senyor en lo present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, lo
qual, axí arribat y feta la deguda cortesia, ha referit a dits senyors enbaxadors que venia de part
de sa excel·lència y aportava las respostas que sa
excel·lència feya a las tres embaxadas, que de
part dels senyors deputats, li havian fetas a dotsa
del corrent. Y en resposta de la primera ha donat la scriptura següent:
«Su excelencia tiene respondido a vuestras mercedes como mandaría recibir información sobre los
excessos que los diputados pretenden han echo el
governador deste Principado, el veguer de Barcelona y otros officiales, capturando algunos provinciales y haverlos llevado a las Attaraçanas sin
provisión de captura. Esto pondrá en execución,
luego procurando castigar a los que huvieren excedido y quea adelante, no se consientan tales
abusos».
Y axí mateix en resposta de la segona embaxada,
la scriptura que·s segueixb:
a. a continuació ratllat, en lo que.
b. a continuació ratllat, y en tercer lloch per resposta de la
tercera embaxada altra scriptura del thenor següent.
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«Su excelencia respondió a vuestras mercedes a la
embachada que le dieron sobre los excessos que pretenden han echo los soldados en los condados de
Rossellón, que mandaría recibir información, estáa haciendo el doctor Josephe Massó. Y en haviéndola acabado, según constará della, hará su excelencia lo que deve para la observancia de las
constituciones de Cathalunya con toda brevedad
y cuydado».
E finalment per resposta de la tercera enbaxada,
la scriptura que·s segueix:
«Su excelencia ha visto lo que vuestras mercedes,
en nombre de los diputados deste Principado, le
han representado sobre el excesso de algunos officiales y ministros del Sancto // Officio deste Principado haçen, haçiendo pagar a los capitanes y
marineros de los vajelles que llegan al puerto o
muelle de Barcelona algunas cantidades, impidiéndoles el desembarcar las mercaderías y haciéndose hacer salva al salir de los vajeles. Y mandará poner remedio en ello, usando de todos los
permitidos de drecho y necessarios para la observança de las constituciones».
Las quals scripturas eo respostes donà y lliurà en
mà de dit senyor Joseph de Claresvalls, rebent
aquellas per tots ells dits embaxadors, de lo que
jo Salvi Fàbrega, notari públich de Gerona y
scrivà de la Deputació local, fuí request per dits
senyors enbaxadors ne llevàs acte. Presents per
testimonis Joseph Coll, scrivent de Barcelona, y
Gregori Vilar, criat de dit senyor prior, a estes
coses cridats.
Diumenge a setsa de dezembre mil sis-cents
trenta-sinch a les onse horas.
En aquest dia los senyors Joseph de Claresvalls,
prior de Sancta Anna, don Francisco Grimau y
Francesch Bru, ciutedà honrat de Barcelona, en
la matexa ciutat populats, enbaxadors dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya en Barcelona residints, juntament ab
mi, notari, y los testimonis baix scrits, acompanyats de algunes persones, se conferiren en lo
palàcio o cases en què té son domicili en la present ciutat de Gerona, lo il·lustríssim y excellentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y
capità general del rey nostre senyor en lo present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, en la qual y en presència
de sa excel·lència arribats, li explicaren una enbaxada, que per part de dits senyors diputats li
feyan, donant-li un paper en lo qual estava escrita y continuada per extès, que és del thenor següent:
a. a continuació repetit, está.

[ 1635 ]
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«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la enbaxada se féu a vostra excel·lència per part dels
diputats del General dels principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, se representaren a vostra excel·lència las contrafaccions de les generals constitucions, privilegis y
altres drets de dits Principat y comptats y assenyaladament, de la constitució desena sots títol
«De vectigals», col·locada en // volum de ditas
constitucions, fetas per Pere Fontanelles, aguasil, Antoni Joan Pastor, Francesch Vahells, prevere, y Joseph Spinós, tots officials y ministres
del Sanct Offici de la Inquisició de dits Principat
y comptats, per orde dels molt reverents pares
inquisidors de dit Principat y comptats, cometent, comforme han comès, molts y diversos excessos y fent moltes y diverses extorsions y vexacions a moltes personas y patrons de vaxells
qui arriban en lo moll y port de la ciutat de Barcelona, ab mercaderias y vitualles per al sustento
necessari dels poblats y habitants en dits Principat y comptats, composant y extorquint, ab
violència de dites persones y patrons, diverses
quantitats, y en cas de recusació llevant-los las
armas y altres coses de sas haziendas, fins a tant
hajan de ells, extorquint ab violència, les quantitats los apar y fent altres desordes y procehiments no permesos per dites generals constitucions, com més llargament en la dita enbaxada,
a la qual se ha relació, està contengut. Y se ha
suplicat a vostra excel·lència fos servit manar revocar, çassar y anul·lar dits procehiments, excessos, vexacions, oppresions y composicions fetas,
com dalt està dit, per los dits officials y ministres
del Sanct Offici de la Inquisició, y reparar y
smanar les dites contrafaccions y violacions de
ditas generals constitucions, privilegis y altres
drets, axí ab càstich y punició condignes dels
contrafactors y violadors de aquellas, com ab satisfacció y smena de tots los gastos y danys, que
per rahó del demuntdit, se ha patit y suportat,
comforme per ditas constitucions, privilegis y
altres drets està disposat. Y com fins lo die present no se haja alcançat lo suplicat ab dita enbaxada, en orde a las ditas contrafaccions y a la esmena de aquellas, los deputats del General de
Cathalunya, ab esta enbaxada, tornen a suplicar
a vostra excel·lència lo mateix que ja ab dita enbaxada tenen suplicat, perquè vostra excel·lència sia servit fer-los la marcè que de vostra excel·lència se prometan».
A la qual responent dit senyor llochtinent, digué que·u veuria, al que fuí present jo Salvi Fàbrega, notari públich de Gerona y scrivà de la
Deputació local, y ne lleví acte. Present per testimonis Joan Vilar, estudiant de Manlleu, y
Gregori Vilar, criat del dit senyor prior, ha estes
coses cridats. //
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Dimecres a desanou de dezembre mil sis-cents
trenta-sinch a les onse hores.
En aquest dia los senyors Joseph de Claresvalls,
prior de Sancta Anna, don Francisco Grimau y
Francesch Bru, ciutedà honrrat de Barcelona,
en la matexa ciutat populats, enbaxadors dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya en Barcelona residints, juntament
ab mi, notari, y los testimonis baix scrits, acompanyats de algunes persones, se conferiren en lo
palàcio o cases en què té son domicili en la present ciutat de Gerona, lo il·lustríssim y excellentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y
capità general del rey nostre en lo present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, en la qual y en presència de sa excel·lència arribats, li explicaren una embaxada,
que per part de dits senyors deputats li feyan,
donant-li un paper en lo qual estava scrit y continuada per extès, que ésa del thenor següentb:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab dos
embaxades se representaren a vostra excel·lència
per part dels deputats del General de aquestos
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, las contrafaccions de les generals
constitucions, privilegis y altres drets de dits
Principat y comptats y assenyaladament, de la
constitució desena sots títol «De vectigals», collocada en lo volum de dites constitucions, fetes
per Pera Fontanilles, agusil, Antoni Joan Pastor, Francesch Vahells, prevere, y Joseph Spinós, tots officials y ministres del Sanct Offici de
la Inquisició de dits Principat y comptats, cometent, comforme han comès, molts y diversos
excessos y fent moltes y diverses extorcions y
vexacions a moltes persones ço és, patrons de
vexells qui arriban en lo moll y port de la ciutat
de Barcelona ab mercaderias y vitualles per al
sustento necessari dels poblats y habitants en
dits Principat y comptats, composant y extorquint ab violència de ditas personas y patrons
diverses quantitats, // y en cas de recusació llevant-los les armes y altres coses de sas haziendas, fins a tant hajan de ells extorquit ab violència las quantitats los apar, y fent altres desordes
y prossehiments, tot contra lo disposat ab ditas
generals constitucions, privilegis y altres drets,
com més llargament en les dites dos enbaxades
que a vostra excel·lència són estades representades, està contengut. Y se ha suplicat ab ellas, per
lo reparo y smena de las ditas contrafaccions y
a. a continuació ratllat, que.
b. a continuació ratllat, a la que responent dit senyor llochtinent digué que desijava que les constitucions de Cathalunya se observassen y que encara que no tinguts assí lo consell
ho manaria veure y respondria ab enbaxada al que fuí present
jo dit notari y ne lleví acte. Presents per testimonis dit Joan
Vilar, estudiant.

satisfacció del(s) gastos y danys donats y causats, comforme per ditas constitucions, privilegis y altres drets està disposat. Y com fins lo die
present no se haja alcançat lo dit reparo, ni feta
la satisfacció dels dits gastos y danys, ans bé restan las ditas constitucions ab las matexas contrafaccions y lesions referides, y sens lo reparo y esmena que aquellas disposan. Per ço, per part
dels dits deputats, se torna a suplicar a vostra excel·lència extrajudicialment, ab esta tercera enbaxada, lo mateix que se ha suplicat ab las dos
precedents, prometent-se dits deputats de vostra excel·lència aquesta gràcia y mercè, puix és
comforme a justícia y disposició de ditas Generals constitusions, la observança de les quals, té
vostra excel·lència encomanades, ab lo jurament prestà vostra excel·lència en lo ingrés de
son càrrech de llochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta província».
A la qual resposta dit senyor llochtinent digué,
que desijava que las constitucions de Cathalunya se observassen y que, encara que no tingués
assí lo consell, ho manaria veure y respondria a
la enbaxada, al que fui present jo dit notari y ne
lleví acte. Presents per testimonis dit Joan Vilar,
estudiant, y Jaume Cudina, a estes coses cridats.
Ita aprobo ego notarius infrascriptus. In praemissorum omnium singulorum fidem ego, dictus Salvius Fabrege, notarius publicus et scriba oficii Deputationis localis civitatis et collecte Gerunde, hic
me subscribo sigillam dicti officii infra patet ostia
impressam et meum solitam appono sig+num.

Dijousa a tres de janer mil sis-cents trenta-y-sis a
las deu horas de la matinada.
En aquest dia Francesch Dalmau, ciutedà honrrat de Barcelona y sýndich dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya residints en Barcelona, se conferí devant del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general del rey nostre
senyor en lo present principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, juntament ab
mi, lo notari baix scrit. Y entrat en sa presència y
feta la deguda cortesia, lo suplicà fos servit manar-li donar resposta en las embaxadas últimas
se eran fetas a sa excel·lència, de part de sos
principals, al que respongué que prest lo despediria, al que dit síndich replicà dient que no voldria que sos principals lo carregassen, pus era
cosa de comú y li pesava haver de disgustar a sa
excel·lència, vist las vegadas ere vingut a suplicar
a. respostes intercalades en els folis 65v-66r del trienni 16351638.
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la resposta, al que digué dit senyor llochtinent
que ell tenia la culpa que no la havia donada y
que ell, dit síndich, feya molt bé son offici y que
tornàs lo endemà que li donaria la resposta, del
que jo, dit notari, request per dit síndich, ne lleví acte. Presents per testimonis don Aleix de
Santmanat, en Barcelona populat, y Joseph Duran, doctor en medicina de Gerona.
In premissorum fidem ego, Salvius Fabrega, notarius publicus et scriba officii Deputationis localis civitatis et collecte Gerunde, hic me subscribo et
una cum sigillo dicti officii inferius ostia inpresso
meum solitum appono sig+num.
Divendres a quatre de janer mil sis-cents trentasis a las deu horas de la matinada.
En aquest dia Francesch Dalmau, ciutedà honrrat de Barcelona y síndich dels molt il·lustres
senyors diputats del General de Cathalunya residints en Barcelona, se conferí devant del il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general del rey nostre
senyor en lo present principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, juntament ab
Bernat Boris, scrivent substituït de mi, notari
baix scrit, y en estas cosas entrevenint per mi dit
notari. Y entrat en sa presència y feta la deguda
cortesia, de paraula digué a sa excel·lència venia
per a rèbrer la resposta, de què altras vegadas lo
tenia suplicat, per las embaxadas se li eran estadas fetas últimament per part dels senyors sos
principals, al que de paraula respongué dient
desiyava donar contentó als senyors diputats y
faria per sa part lo que devia fer. Y encontinent
li donà y lliurà per resposta un paper, en lo qual
estava continuada la scriptura següent:
«Su excellencia á visto lo que en dos embaxadas le
han representado por parte de vuestra senyoría,
continuando lo que en otra havían dicho el prior
de Sancta Ana, don Francisco Grimau y Francisco Bru, sobre lo que los officiales de la Inquisición
hazen con los vaxeles que llegan al muelle de Barcelona, y dize que, siempre que judicialmente se le
inste, esto mandará hazer todo lo que fuere necessario para la observancia de las constituciones»
De las quals cosas fonch per dit scrivent llevat
acte, request per dit síndich. Presents per testimonis don Aleix de Santmanat, en Barcelona
populat, y Joan Vilar, estudiant habitant en Barcelona.
In premissorum fidem ego Salvius Fabrega, notarius publicus et scriba officii Deputationis localis
civitatis et collecte Gerunde, hic me subscribo et
una cum sigillo dicti offici inferius ostia inpresso
meum solitum appono sig+num.

[ 1635 ]

[ 1636 ]
Vota.En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal ordinaris
del General, s·i deuhen dexar de pagar y retenirse los salaris deguts al molt reverent canceller,
nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y
doctors de la Real Audiència per so, que a ses
senyories se ha donat un vot per los matexos assessors y advocat fiscal y altres doctors aplicats,
declarant que lo dit molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y
doctors de la Real Audiència, havent-se absentats de la ciutat de Gerona, a hont se celebra
dita Real Audiència, han contrafet a la constitució primera, títol «De residència y absència dels
doctors de la Real Audiència y Consell Real».
Attès que dita constitució primera conté dos
disposicions generals, la una en respecte de la
absència de tots o de la major part de dits doctors del Real Consell, l’altra en particular de
cadahú de ells, y atès que dit molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y doctors del Real Consell estan residint
en dita Real Audiència y no han estat absents
per temps de coranta dies, no feriats, per ço y altrament, dits assessors y advocat fiscal són de
parer que no deuhen vostres senyories retenirse dits salaris, ni dexar de pagar aquells als sobredits molt reverent canceller, nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria, doctors del Real
Consell, ans bé continuar en pagar aquells segons la forma acostumada. Vidal, assessor. Don
Ramon de Magarola, assessor. Fabregues, fisci
Generalis advocatus.

Votb. En lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats del General de Catalunya als
assessors y advocat fiscal de la Deputació y als
doctors aplicats infrascrits, si lo haver-se’n anat
de la ciutat de Gerona, a hont se tenia la Audiència Real, lo molt reverent canceller, noble
regent la Real Cancelleria y tots los magnífichs
doctors de la Real Audiència y haver estat absents de dita ciutat de Gerona per molts dies
jurídics, sens fer-se negoci civil, ni criminal, se
encontra ab les generals constitucions del principat de Catalunya, dits assessors, advocat fiscal
y doctors aplicats són de vot y parer haver-se
contrafet a la constitució del sereníssim rey don
Ferrando Segon, en la segona Cort de Barcelona en lo any 1493, capítol 2, que és la primera,
en lo títol «De residènsia y absènsia dels doctors
de la Audiència y Consell Real» y altres aplicaa. vot intercalat en els folis 72v-73r del trienni 1635-1638.
b. vot intercalat entre els folis 73v-74r del trienni 1635-1638.

1734

bles. Y que axí, dits molt il·lustres senyors deputats, deuen exir al reparo de la sobredita contrafacció en lo modo y forma que per constitucions generals de Catalunya està statuït y segons
ús y pràtica de la present casa de la Deputació.
Vidit Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis
advocatus. Vidit don Raymundus de Magarola,
assessor. Fontanella, consulens. Llenes, consulens.
Mas, consulens. Malla, consulens. Boix, consulens.
Peralta, consulens.

Nosa don Phillipe, por la grasia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sisilias, de
Hierusalem, de Portugal, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sardenya, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de
Jahén, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar,
de las islas y tierra firme del mar oséanob, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante,
de Milán, de Atenas y Neopatria, conde de Abspurch, de Flandres, de Tirol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdanya, marqués de Oristán, conde de
Gosseano. Al magnifico y amado consejero, el doctor Fernando Ascón de la nuestra Real Audiencia,
en el nuestro reyno de Sardenya, salud y dilección.
Sabet, que por cumplir con lo que está dispuesto,
entre otras cosas, por capítulos y actos de Corte de
las que últimamente se celebraron a los cathalanes
en Barcelona, el año passado de mil quinientos
noventa y nueve, he de nombrar dos dotores, que
como asociados del magnífico amado consejero y
regente la Canselleria en el nuestro sacro Supremo
Real Consejo de Aragón el doctor Mathías de Bayetola y Cavanillas, visitador que es de mis officiales reales en aquel principado de Cathalunya y
condados de Rossellón y Cerdaña, sentensien y declaren en Barcelona, dentro del término y por la
forma de los capítulos quintoc, sexto y séptimo, que
de esto tratan las causas y // proçesos que dicho visitador ha hecho contra ellos, y porque ja el dicho visitador les ha dado los cargos y corre el término de
las deffensas, y se acaba y cumple muy presto el necessario, que para el cumplimiento desto, se aga la
nominación de perçonas para este effecto, y haviendo pensado en las que serán más a propósito,
he hecho elección de la vuestra por estar muy satisfecho de vuestras letras, prudencia, enteresa y rectitud, como por la presente os nombramos a vos el
dicho doctor Fernando Ascón, para que, como asosiado del dicho nuestro visitador y juntamente con
él y con el magnífico y amado consejero, el doctor
a. comissió intercalada en els folis 76v-77r del trienni 16351638.
b. osuano al manuscrit.
c. a continuació ratllat, y.

Hyacinto Ortine, nuestro abogado fiscal en la
Real Audiencia del nuestro reyno de Valencia,
otro asosciado en lo mismo, podáys jusgar y jusguéis, sententiéys y declaréys todas y qualesquier
causas de la sobredicha visita, conforme a la serie y
tenor de los capítulos de dichas Cortes que desto
trata, encargandos y mandandos que os partáis
luego para Barcelona, sin que en ello haya falta
alguna, que para lo susodicho os damos y conferimos, con las presentes, el poder, auctoridad y jurisdicción que sea menester. Dada en la nuestra
villa de Madrid, a veynte y tres dias del mes de febrero año del nacimiento de Nuestro Senyor Jesuchristo, mil seyscientos treynta y seys. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit Caravajal Agurto, pro thesaurario generali. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit Morlanes, regens. Vidit Magarola,
regens. Vidit Josephus de Villanueva, pro consule
generali.
In Diversorum nono folio XII. Concordat cum
originali. Joannes Boher, scriba et secretarius visitatoris.

Nosa don Philippe, por la gracia de Dios, rey de
Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias,
de Hierusalem, de Portugal, de Hungria, de
Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Cerdenya, de Córdova, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar, de las yslas de Canarias, de las Indias
orientales y occidentales, y a lab tierra firme del
mar océano, archiduque de Austria, duque de
Borgoña, de Brabante, de Milán, de Athenas y
Neopatria, conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdaña, marqués de Oristán y conde de Goceano. Al magnífico y amado consejero, el doctor Jacynto Ortín,
nuestro abogado fiscal en la Real Audiencia del
nuestro reyno de Valencia, salut y dilecçión.
Sabed, que por cumplir con lo que está dispuesto,
entre otras cosas, por capítulos y actos de Corte, de
las que últimamente se celebraron a los cathalanes en Barcelona el año passado de mil quinientos
noventa y nueve, he de nombrar dos dotores, que
como assosciados del magnífico y amado conseyero
y regente la Cancilleria en el nuestro sacro, Supremo Real Consejo de Aragón el doctor Mathías
de Bayetola y Cavanillas, visitador que es de mis
officiales reales en aquel principado de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña, sentena. comissió intercalada en els folis 76v-77r del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, y.
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cien y declaren en Barcelona dentro del término y
por la forma de los capítulos quinto, sexto y séptimo que desto tratan, las causas y processos que dicho visitador ha hecho contra ellos, y porque ja el
dicho visitador les ha dado los cargos y corre el término de las deffensas, y se acaba y cumple muy
presto, es necessario, que para el cumplimiento
desto, se haga la nomina- // ción de personas para
este effecto, y haviendo pensando en las que seran
más a propósito, he hecho elección de la vuestra,
por estar muy satisfecho de vuestras letras, prudencias, entereza y rectitud, como por la presente
os nombramos a vos, el dicho doctor Jacynto Ortín, para que como assosciados del dicho nuestro
visitador y, juntamente con él y con el magnífico y
amado consejero el doctor Fernando Ascón, de la
nuestra Real Audiencia en el nuestro reyno de
Cerdeña, otro assosciado en lo mismo, podáys juzgar y juzguéys, sentenciéys y declaréys todas y
qualsequier causas de la sobredicha, conforme a
la serie y thenor de los capítulos de dichas Cortes
que desto tratan, encargando y mandando·os que
os partáys luego para Barcelona, sin que en ella
haya falta alguna, que para lo susodicho os damos
y conferimos con las presentes el poder, auctoridad
y jurisdición que sea menester. Dada en la nuestra villa de Madrid, a veynte y tres días del mes de
febrero año del nascimiento de Nuestro Senyor Jesuchristo, mil seyscientos treynta y seys. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit Carvajal Agurto, pro thesaurario generali. Vidit don Franciscus de Castellvi,
regens. Vidit Morlanes, regens. Vidita Magarola,
regens. Vidit Joannes Laurentius de Villanueva,
pro consule generali.
In Diversorum VIIIIo folio XII. Concordat cum
originali. Joannes Boher, scriba et secretarius visitatoris.

Ab los venerables, noble y amados nuestros los diputados del General de nuestro principado de
Cathaluña.
El rey.
Diputados, por carta el duque de Cardona, mi
lugarteniente y capitán general en esse Principado y condados, he entendido la difficultad que representáys para no socorrer, en esta occasión, con
una buena partida de dinero del que queda de lo
consignado para fábrica de castillos y fortalezas,
para reparo del de Perpinyán. Y porque la neçessidat dél y de las demás plazas de aquella frontea. a continuació repetit, vidit.
b. carta intercalada en els folis 77v-78r del trienni 1635-1638.
- anotació escrita al dors.
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ra, piden prompto remedio, y este dinero se destinó
en las Cortes del anyo 85 para el dicho effecto del
reparo de dichas fortalezas, cuya conservaçión es
tan preçissa como sabéys, por consistir la mayor
parte del abrigo y custodia dessa provinçia en
ellas, particularmente en la occasión presente,
que el estado de las cosas obliga a toda prevenzión,
pues los últimos avisos que han llegado confirman
el apresto de las levas que se haze en Françia, y armada compuesta de naves de aquel reyno y de
olandeses, y que está prompta para salir mediado
de éste mes. He querido por lo mismo encargaros
con mucha apretura, acudáys a esto con toda brevedat, sin que el cargo que dezís se haze a vuestros
anteçessores, por lo que libraron para ello, se
aparte para dilatarlo, pues no es subsistente y la
occasión y necessidad tan urgente, con que fio de
vosotros lo que siempre he experimentado en tan
fieles vassallos. Dada en Madrid, a IIII de marzo
MDCXXXVI. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Morlanes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Diea XI mensis aprilis MDCXXXVI.
Noverint universis quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die
vero undecima mensis aprilis intitulata, presentibus et ad infrascrita vocatis atque rogatis nempe me, Antonio Joannes Fita, notario publico et
scriba majore, ac secretario dominorum deputatorum Generalis Cathalonie, pro parte syndici
dicti Generalis infra nominatus, et me, Joanne
Boer, scriba mandati domini nostri regis in Supremo Aragonum Consilio, auctoritate regia notario publico, ac scriba et secretario visitationis
realis generalis officialium regiorum presenti
Principatus, pro parte de ac mandato dominorum visitatoris et conjudicis visitatorum simul
stipulantibus et insolidum conficientibus et claudentibus infrascritis, et presentibus etiam Vicensio Vimentio Ximeno et Michaele Malo de familia dicti infrascripti domini visitatoris pro
testibus, ad infrascripta vocatis specialiter et assumptis, magnificus Franciscus Dalmau, civis
honoratus Barcinonae, syndicus, procurator et
actor admodum illustrius dominorum deputatorum ac Generalis Cathalonie constitutus personaliter coram admodum illustri domino don
Mathia Bayetula et Cavanillas, regente Regiam
Cancellariam in Supremo Aragonum Consilio,
visitatori regali et generali omnium officialium
a. acte de presentació intercalat en els folis 83v-84r del trienni
1635-1638.
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regiorum presentis principatus Cathalonie et comitatum Rossilionis et Seritanie, et magnificis
regiis consiliariis doctoribus Jacinto Ortin et don
Fernando Ascon, conjuditibusa dicti domini visitatoris, personaliter repertis in quadam aula palatii Sancte Inquisitionis siti ante ecclesiam majorem dicte civitatis, qui dicto nomine, eidem
dominis visitatori et conjuditibus obtulit et presentavit et per me, dictum Antonius Joannem
Fita, notari legi publicae petiit, instavit et requisivit et fecit quandam inscriptis papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis: «En força de
las generals constitucions etcètera». Inseratur
ut in papiro // signato littera A. Qua quidem papiri requisitionem sedula sic, ut praedicitur,
oblata et presentata et per me, dicto Antonius Joannem Fita, lecta et publicata copiaque illius
cum originali comprobata, dictis dominis visitatori et conjudici et conjudices tradita et liberata
et, ab eis, ac illico dicti domini regens et conjudices, me, dicti domini visitatoris responderunt
«que el fin principal con que su majestad ha
mandado hacer esta visita y los respondientes han
venido a poner en execución, a instancia de los
mismos senyores deputados, ha sido para administrar justicia las partes que la ayan pedido y
que assí se offrezcan promptos a administrarla
según los méritos que resultará de los processos, y
que no consienten en lo demás que contiene la assierta protesta». De quibus omnibus et singulis
petiit et requisivit dictis Franciscus Dalmau,
syndicus supradictus, fieri et confici publicum
instrumentum et sibi dicto nomine michib, dicto
Antonio Joanne Fita, dicti vero domini visitator
et conjudices mandarunt michi, dicto Joanni
Boer, cum et aliis cuya intersit, tradi et liberare
per me, dictum et infrascritum notarium. Que
fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et
loco praedicto, presentibus vocatis et rogatis nobis
dictis Joanne Boer et Antonio Joanne Fita, notariis et secretariis prae et infrascriptis et presentibus testibus praedictis, ad praemissa vocatis specialiter et assumptis.

Enc forsa de las generals constitucions de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y zelant la observança de aquellas, los deputats del
present Principat, per medi de son síndich, al
primer del corrent mes de abril, ordenàrem sed
representàs extrajudicialment a vostres mercès
don Mathias Bayetula y Cabanillas del Consell
del rey nostre senyor y son regent la Cancelleria
a. conjuditibus interlineat al marge esquerre.
b. michi dicto Antonio ... Boer interlineat al marge esquerre.
c. requeriment intercalat en els folis 83v-84r del trienni
1635-1638.
d. se interlineat.

en lo Supremo de Aragó, visitador en aquest
Principat y comtats, y don Fernando Ascón y
Hiacynto Ortín, doctors en drets y del Consell
de sa magestat, y conjutges de dit visitador, una
scriptura, contenint en substància, que attès
que la real pragmàtica dada en Madrit a 11 de
juliol 1630 encontrava ab generals constitucions de aquest Principat y comtats, y en particular a las referidas en aquella, axí que havent
per part dels procuradors fiscals de la ballia y visita real instada querela contra los presidents de
la Real Audiència, en observança de dita real
pragmàtica, que axí dita pragmàtica com dita
querela y procehiments, en orde de aquella fets,
són contra ditas generals constitucions, que per
ço fossen vostres mercès servits manar als sobredits procuradors fiscals, desistescan de dita instància en dita querela y revoquen aquella, y demés procehiments, y donen loch a la decissió de
dita querela, a la qual scriptura encara que se ha
respost per vostres mercès al·legant lo disposat
en lo capítol 5 de las Corts del any 1599, segons
lo qual està eregida y ordenada la visita real y,
que a la observança de aquell, estan obligats los
deputats del General. Emperò dita resposta no
satisfà a la contrafacció y violació de ditas constitucions, per lo que principalment està eregida
dita real visita, perquè encontrant com en- //
contra dita real pragmàtica ab ditas generals
constitucions y assenyaladament, ab las referides ab dita scriptura presentada dit die del primer de abril, y ser notòriament dita querela y
procehiments en orde a ella, fets contra las mateixas constitucions, és evident toca a dits deputats axir al reparo de aquellasa y no són deb estranyar las diligèncias que, per rahó y obligació
de lur càrrech, los incumbeix fer, yc vostres
mercès per sa part deuend y són obligats manar
remediar ditas contrafaccions segons la disposició de dit capítol 5 al·legat y altres. Per tant y
altrament, lo síndich del General extrajudicialment continuant la dita protesta, insta y requereix a vostres mercès manen als instants dita
querela, desistescan de la instància y revoquen
aquella y tots los dits procehiments y que vostres mercès no fassen decisió ni judici algú en
dita querela, altrament protesta de valer-se dels
remeys de justícia y altres segons generals constitucions de Cathalunya. Requirens notarius et
cetera.

a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, y a vostres mercès.
són de interlineat.
a continuació ratllat, donen y són obligats.
deuen ... obligats interlineat al marge esquerre.

Requestaa donada al doctor Diego
Hierònym Lamata proveït plebà
rector de la vila de Montblanc a
instància de Francesch Dalmau
síndich del general.
In nomine Domini amen. Presenti publico instrumento cunctis pateat evidenter et sit notum
que anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die vero vigesima
secunda mensis aprilis intitulata, presente vocato
et interveniente Joanne Josepho Riquer, notario
substituto jurato domestico meo Joannis Riquer,
notari publici Vicensis insfrascripti, et presentibus ibidem admodum reverendo domino Petro
Paulo Fauria, presbitero in Sede Vicensis beneficiato, et don Antonio Illa, notario cive Vicensis ac
magnifico Jacobo Clota, utriusque iuris doctor,
Vici populato, testis ad ista vocatis, rogatis et assumptis admodum reverendus dominus Joannes
Emmpesa, presbiterus alberguerius Sedis Vicensis
ac in civitate et collecta Vicensis, deputatus localis
habensque de his expressas facultatem et potestatem ab admodum illustribus dominis deputatis Generalis presentis principatus Cathaloniae
Barcinone residentibus, in et cum eorum litteris
papyreis sigillo dicti Generalis in cera vermilea
impresso in earum dorso sigillatis cum signo de registrata, et aliis debitis et assuetis signaturis expeditis, dattum Barcinone, decima tertia mensis februarii proxime dimissi, dicto nomine, existens
personaliter constitutibus coram admodum illustri et reverendissimo in Christo patre domino domino Gaspare Gil, Dei et sancte Sedis apostolice
gracia Vicensis episcopo et regio consiliario, in
quadam aula sui palatii episcopalis Vicensis, personaliter reparto et adiuvento obtulit et presentavit seu perdictum substitutus meum, dicti notari,
presentari ac publicae legi petiit, instavit et requisivit ac fecit eidem reverendissimo domino Vicensis episcopo. Ibidem presenter haecque, ut videbatur audienti et intelligenti quasdam patentes
papyreas litteras tipis impressas a dictis admodum
illustribus deputatis presentis principatus Cathaloniae et ab auditoribus computorum eiusdem
Generalis emanatas manu admodum illustris deputati ecclesiastici dicti Generalis, ut ibi legitur
subscriptas savas atque fidedignas inferius incertas quasquidem litteras, dicto reverendissimo domino Vicensis episcopo obtulit et presentavit ad
omnes et singulos effectus in eisdem litteris contentos, quas cum dictus substitutus meus dicti notario eidem reverendissimo domino Vicensis episcopo
legere, vellet et publicare. Idem reverendissimus
dominus Vicensis episcopus habuit ipsas pro lectis
a. requesta intercalada en els folis 87v-88r i en els 98v-99r del
trienni 1635-1638.
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et publicatis // petiit tamen copiam de eisdem litteris sibi dari et tradi que quidem copia tipis
etiam impressa ac cum eadem subscriptione expedita fuit, eidem reverendissimo domino Vicensis
episcopo illam acceptanti in continenti tradita
per dictum substitutum meum, dicti notario,
cum esset parata quam dicta sua reverendissima
dominatio acceptavit et penes se retinuit.
Postmodum autem die vigesima sexta dicti mensis
aprilis annoque praedicto millesimo sexcentessimo
trigesimo sexto, presente vocato interveniente dicto Joanne Josepho Riquer, notario substituto sub
me, notario prae et infrascripto, jurato et presentibus ibidem dicti Antonio Illa et Jacobo Clota,
testibus adicta vocatis specialiter et assumptis,
dictus dominus Joannes Emmpesa, dicto nomine,
existens personaliter constitutus coram illustribus
et admodum reverendis dominis Melchiore Palau, archidiacono, Bernardo Marot, Francisco
Luciano de Codina, Hyacinto Roca, Jacobo Jover,
Petro Joanne Damians, Andrea Sanmarti, Paulo Colldelram, Joannem Rexach, Didaco Plantalamor et Hieronym Collderam, omnibus canonicis Sedis Vicensis, intus domum Capitulum
claustri novi eiusdem Sedis Vicensis, de mandato
seu ordine dictis archidiaconi in ipso Capitulo
praesidentis, per porterium dicti reverendi Capituli et aliter more solito convocatis et congregatis,
capitulibus Capitulumque dicte Sedis Vicensis
tanque major et sanior pars canonicorum dicte
ecclesiae, habita ratione absentius et impeditorum seu aliter in dicta convocatione et congregatione inter esse, non valentibus, facientibus,
celebrantibus et representantibus obtulit et presentavit seu per dictum substitutum meum, dicti
notario, presentari ac publicam legi petiit, instavit et requisivit ac fecit eisdem dominis canonicis
Capitulo, ibidem capitulariter presentibus liceque, ut videbatur audientibus et intelligentibus
praementionatas et inferius incertatas papyreas
litteras, etiam ad omnes et singulos effectus in eisdem litteris contentos quas cum dictus substitutus
sub me, dicto notario juratus, eisdem dominis canonicis et Capitulo legere, vellet et publicarea,
idem domini canonici et Capitulus habuerunt ipsas pro lectis et publicatis petierunt tamen copiam
de eisdem litteras ipsis dari et tradi que quidem
copia etiam tipis impresa et cum eadem subscriptione expedita fuit, eisdem dominis canonicis et
Capitulo illam acceptanti in continenti tradita
per dictum substitutum // meum, dicti notario,
cum esset parata quam dictus dominus archidiaconus nomine, in presentia et de voluntate dicti
reverendi Capituli ac judicto Capitulo presidentis acceptavit, et ipsarum litterarum thenor sequitur et est talis:

a. a continuació ratllat, ib.
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«Nosaltres fra don Miquel de Lentorn, abat de
Amer, don Francesch de Llupià, en la vila de
Perpinyà populat, y Pere Prats, ciutedà honrrat
de Gerona, deputats del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residint, don Henrich de Alemany, sagristà y canonge de la Seu de
Vich, Francesch de Malla y Conanglell, donsell
en la vegaria de Vich domiciliat, y Jaume Badaula, mercader de la vila, oÿdors de comptes del dit
General. Als il·lustríssim y reverendíssim molt
il·lustres y reverendíssims il·lustres y reverents
senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias, cathedrals y col·legiadas, abats, pabordres y
convents de qualsevol órdens y religions que
sien y altres qualsevols personas en qualsevol
dignitats, càrrechs y officis constituhides y constituhidores en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya als quals
las presents pervindran, seran presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo
procurador fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, drets y privilegis de aquells y desitjant
evitar las contrafaccions, violacions y prejudicis
que·s cometen en aquelles y aquells y majorment, en les provisions de les dignitats, canonicats, prebendas, rectories, pensions, officis y beneficis ecclesiàstichs de dits aquestos Principat y
comptats, que contra la disposició, sèrie y tenor
de les dites generals constitucions, drets y privilegis dels matexos aquestos Principat y comtats
se acostumen algunes vegadas, axí per advertència com altrement, ab dol y frau dels concedints
donar, conferir y concedir-se a persones no naturals ni nades o nadiues dels dits present Principat y comptats, ans bé forasteres y estranyes de
aquells restants, axí les dites generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lezes y prejudicades, nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions, paerjudicis, y
supplicat esser-li conscedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenient, // y que conforme aquell és estat deliberat
per los molt il·lustres senyors deputats nostres,
immediats anteçessors, ab deliberació en son
consistori de consell de les nou persones de la
habilitació aleshores pròximament fahedora, de
les persones que havien de ser extretes per nostres officis y càrrechs de deputats y ohidors de
comptes del dit General, del present y corrent
trienni 1629, deliberant ser presentada, intimada y notificada a vostres senyories y mercès respective, la monició, exortació y requisició per lo
magnífich advocat fiscal del dit General, de orde
y manament de dits nostres antecessors, de consell y parer de dits senyors de la dita Novena ordenada, la qual, després és estada per nosaltres
habilitada, corregida e posada en deguda forma,
del thenor següent:

«No obstant que per differents constitucions de
aquest principat de Cathalunya col·locades sots
lo títol «Que los estrangers no pugan obtenir
officis ni benefficis ecclesiàstichs en Cathalunya», sia disposat que ninguna persona que no
sia verament natural del principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y nada en
aquells, puga obtenir en dits Principat y comptats, officis, ni beneficis ecclesiàstichs, ni altres
prebendas, dignitats, ni pensions han tingut notícia los senyors deputats y ohidors de comptes
del dit Principat, que alguns senyors archabisbe,
bisbes, prelats y capítols de iglésias, cathedrals y
col·legiades del present Principat y comptats,
aurian precehit algunes dignitats, canonicats,
rectories, prebendas, beneficis, curats y simples
y donat algunas pensions en favor de personas
forasteras que no són nades, ni nadiues de dits
Principat, contrafahent a ditas constitucions en
molt gran dany y prejudici dels matexos Principat y comptats, les quals y dels naturals de
aquells, contrafahent per ocupar los beneficis
ecclesiàstichs, personas forasteras, dexan ells de
ser precehits en aquells. E com dits senyors deputats y ohidors specte per rahó de sos càrrechs
y officis procurar per tots los camins possibles la
observança de ditas constitucions, y que són estades fetas per sa magestat y la Cort General en
que entrevenen las personas del estament ecclesiàstich y demés estaments, ab gran Cort y per
benefici dels dits Principat y comtats. Per ço, los
dits senyors deputats y ohidors, a cauthela que
danyar no pot, de consell // de les persones dels
tres estaments convocades per a fer la habilitació de las personas que podran concórrer en deputats y ohidors en la pròxim passada extracció,
y en execució de la deliberació en son concistori
feta a 21 de juliol pròxim passat y del present y
corrent any 1629, per los predecessors de ses
senyories, notifican a vostres senyories y mercès
respective las ditas constitucions y la contrafacció, violació que farian a ellas en fer qualsevol
manera de provisió de ditas dignitats, canonicats, rectories, prebendas, beneficis y officis ecclesiàstichs, axí curats, com simples, y en concedir y dar pencions ecclesiàsticas en favor y a
persones forasteras que no fossen verament naturals y nadiues dels dits present Principat y
comtats. Y no-res-menys requerexen a vostres
senyories y mercès respective, que de ninguna
manera provehescan en occasions de vagants ditas dignitats, canonicats, rectories, prebendas,
officis, ni beneficis ecclesiàstichs, ni consadescan, ni corren pensions algunes ecclesiàsticas en
favor y a persones que no sien vere y no fictament nades o nadiues de dits aquests principat
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya. Altrament protestan a vostres senyories y
mercès, del rompiment y violació de ditas constitucions y de las penas imposades contra los qui
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no las observan, y no-res-menys de què en las
habilitacions en havant fahedores, de las personas que an de concórrer, e deputats y ohidors
de comptes del present Principat, seran vostras
senyorias y mercès fets inhàbils, attès que contrafan a ditas constitucions, y axí no són personas hàbils per a què·s puga confiar las han de fer
observar. Y axí bé, seran fets inhàbils de tots y
qualsevol officis y beneficis del dit General y
també protestan de què per tots altres camins
que de dret y justícia seran permesos, procuraran lo reparo de ditas constitucions, fent los
procehiments que per alcançar aquest fi seran
necessaris fins alcansarlo, y finalment del prejudici que per dita rahó patirà lo General de Cathalunya. Requirens et cetera».
E nosaltres, attès que lo representat y supplicat
per dit procurador fiscal ve en observansa de ditas generals constitucions, drets y privilegis de
dits aquestos Principat y comtats, a la qual som
// tinguts y obligats en rahó de nostre offici y
càrrech, en execució de la deliberació per nosaltres, ab intervenció dels senyors ohidors de
comptas del dit General lo die present y devall
scrit, fetas ab tenor de las presents, diem y notificam a vostres senyories y mercès respective, la
dita y preincertada scriptura de monició, exortasió y requerició del dit procurador fiscal del
dit General, per rahó de la observança de ditas
generals constitucions, drets y privilegis de dits
aquestos Principat y comtats dalt incertadas, y
exortam y requerim a vostres senyories y mercès
respective, que observen y observar fassen, lo
que en ella està contengut, en fe y testimoni de
las quals cosas, manam ser feta y expedida la
present, per nostre escrivà major y secretari del
dit General. Dattus Barcelona, a XIII del mes de
febrer MDCXXXVI lo abat de Amer».
De et super quibus omnibus et singulis supradictis
dum sie praemittitur, agerentur, dicerentur et
fuerent petiit et requisivit dictus dominus Joannes Empesa, dicta nomine, sibi et aliis quorum
intercit, fieri et tradi unum et plura, publica instrumenta per me, dictum notarium.
Que fuerunt acta et cetera, sub anno, diebus, mense et locis praedictis, presente vocato et interveniente dicto substituto meo, dicti notarius, et presentibus testibus supradictis ad ista respective vocatis,
rogatis et assumptis, prout superius continetur.
Sig+num meum, Joannis Riquer, apostolica et
regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi
auctoritatibus publicus Vicensis, qui premissa in
quibus dictus substitutus sub me juratus Vice, nomine meis interfuit in notum sumpsum aqua,
presens instrumentu manu alterius juhys precedentibus tribus foleis, presenti comprehense fideli-
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ter scriptum extraxi, subscripsi et signavi publicam in fidem et testimonium premissorum rogatus.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo sexto,
die vero vigessima prima mensis aprilis intitulata, presente et adhec vocato, requisito atque rogato me, Joanne Baldira, publico, apostolica et
regia auctoritatibus notario, cive scribaque Deputationis localis Generalis civitatis et collecte
Tarraconae infrascripto, et presentibus etiam
illustri domino Hieronymo Frexa et de Castellvi,
domicello in dicta civitate domiciliato, et honorabile Raphaele Castells, mercatore cive illius
egribus adhec assumptis magnificus Franciscus
Dalmau, civis Barchinone, honoratis syndicus
Generalis Cathalonie, constitutus personaliter
ante presentiam illustrissimi et reverendissimi in
Christo Patris et domini domini fratris Antonii
Perez, miseratione divina sancte Tarraconense
ecclesie, archiepiscopi regiique consiliarii in eius
palatio archiepiscopali Tarraconense, reporti eidem obtulit et presentavit quandam papiream
scripturam, quam cum ego, ipse notario et scriba,
legere, vellent sua illustrissima et reverendissima
dominatio habuit pro lecta fuit tamen eius copia
tradita eidem, et est thenoris sequentis:
«Il·lustríssim y reverendíssim senyor. No obstant que per differents constitucions de aquest
principat de Cathalunya col·locades sots lo títol
«Que los strangers no puguen obtenir officis, ni
beneficis ecclesiàstichs en Cathalunya» y assenyaladament, per la primera en orde de dit títol,
en la nova recopilació, sia disposat que ninguna
persona que no sia verament natural del present
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Serdanya y nada en aquelles, puga obtenir en
dit Principat y comptats, officis, ni benefficis ecclesiàstics, ni altres prebendes, dignitats, ni pensions algunes, y així mateix, no obstant que per
observansa de dites generals constitucions per
los praedecessors dels molt il·lustres senyors diputats del General que vuy són, ha estat deliberat ab deliberació feta a vint-y-hu de juliol
MDCXXVIIIIo, que los prelats y altres persones
que contrafaran a dites generals // constitucions
sian fets inhàbils de tots los officis y beneficis de
dit General, ultra les penes inposades contra los
qui no les observen, han tengut notícia los molt
il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes
del General del dit Principat, que vostra il·lustríssima ha praecehit la plebania o rectoria de la
vila de Monblanch en persona de Diego Hieròa. resposta intercalada en els folis 87v-88r i en els 98v-99r del
trienni 1635-1638.
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nym Lamata, de nació aragonès, lo que directament encontra ab dites generals constitucions
que són stades fetes per sa magestat y per la
Cort General, ab intercessió de les persones dels
tres estaments ecclesiàstic, militar y real ab gran
acort y per benefici dels dits Principat y comptats. Per tant, Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, sýndich del General de Catalunya, ab los prescrits escrits, requereix a vostra
il·lustríssima y ab lo degut acato, lo interpel·la,
que revoque, çaesse y annul·le la nominació y
provisió de dita plebania eo rectoria de dita vila
de Monblanch per vostra il·lustríssima feta, en
favor de dit Diego Hierònym Lamata, ab tots
los actes subsegüents, com a feta en notòria
contrafacció y violació de dites generals constitucions. Altrament, en cas de recusació, dit Dalmau, en lo nom sobredit, protesta a vostra
il·lustríssima de la sobredita contrafacció y violació de dites generals constitucions y de la sobredita deliberació, y de tot lo demés lícit y
permès de protestar. Requirens vos notarium et
cetera».
Qua scriptura, ut prefertur presentata illico
dictus illustrisimus et reverendisimus dominus
archiepiscopus dixit, quod ad respondendum et satisfaciendum eidem terminum iuris sibi retinebat. De quibus dictus magnificus Franciscus Dalmau, dicto nomine, publicum per me eiusdem pre
et infrascriptum notarium confici petiit instrumentum.
Deinde vero die vigessima tertia predictorum
mensis et annis, honorabilis et discretus Thomas
Riber, notarius Tarracone, civis procurator dicti
illustrisimi et reverendisimi domini don fratris
Anthonii Peres, archiepiscopi prefati et eius mense archiepiscopalis [...] de sua potestate constat in
scribania communi dicte civitatis Tarracone in
Joannis Foxa et Baldirii Mas, typographorum in
dicta civitate Tarracone habitatorum, testium
ad hec vocatorum presentia tradidit mihi, eidem
pre et infrascrito notario et scribe, quandam papiream scripturam quam in suprainserte calce
inseri et sine ea intrumentum non claudi, requisivit, et est thenoris sequentis:
«Satisfent lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
don fray Antonio Pérez, // arcabisbe de Tarragona, a una scriptura a sa il·lustríssima senyoria
presentada per Francesch Dalmau, sýndich del
General de Catalunya, que comensa «No obstant» y acaba «Requirens vos notarium», y responent ad aquella, diu que en la provisió de la
plebania de la vila de Monblanch feta per la
Sanctedad de nostre sanctíssim pare papa Urbà
Octau, en favor de Diego Hierònym Lamata,
presbítero, ha procehit sa il·lustríssima, inseguint la disposició del sagrat Concili de Trento

y constitucions de diversos romanos pontífices,
sens ninguna excepció de persones que a la vacació de dita plebania se haguessen oposat, si y
conforme de dret està obligat y sos predecessors
han fet y observat en les provisions de qualsevols beneficis, no obtant les constitucions generals del present principat de Catalunya, prohibints als estranys que no són verdaderament
catalans lo obtenir benefici, officis y altres prebendes y pensions sobre dits beneficis en Catalunya, per no ésser aquelles auctoritate apostòlica confirmades, la qual faltant, no pot sa
il·lustríssima, sens notable dany y detriment del
estament ecclesiàstic, observar dites constitucions, que encara que haja entrevingut en fer
aquelles y consentint lo bras ecclesiàstic del present Principat, emperò és grat salvo beneplacito
apostolico com de les mateixes constitucions és
de vèurer, y ademés de dita expressa y special
protestació y reservació del baneplàcit apostòlich, sempre lo stament ecclesiàstic, generalment en la conclusió de Corts, consent al ordenat y statuït en aquelles salves a dit stament
qualsevols drets, llibertats e inmunitats pertanyents, per la qual causa ab sciència y paciència
dels molt il·lustres senyors deputats que vuy
són, que per temps són estat y de tot lo principat de Catalunya moltes persones que no són
catalanes tenen y han tengut en Catalunya beneficis y officis ecclesiàstichs y pensions sobre
aquells, sens contradicció alguna, ni sa il·lustríssima, en prejudici de la institució y col·lació
apostòlica de dita plebania y de la possessió en
virtut de aquella, que dit Lamata té, innovar, ni
tocar cosa alguna pot, de ont sa il·lustríssima
senyoria en la provisió de dita plebania en favor
del dit Lamata, no entén haver contravengut a
ninguna constitució de Catalunya // a la observansa de la general estigués obligat, ans bé, desijant sa il·lustríssima poder, sens ningun perill
ni dany a sa consiència, observar dites constitucions en favor y gràcia dels naturals de Catalunya, offereix, quant és de sa part, fer qualsevol
diligència convenient per alcansar sa Santedat
confirmació apostòlica de dites constitucions y
quant, per dit respecte o altrament, se tentàs fer
algun perjudici a les perrogatives y drets de sa
dignitat archiepiscopal, protesta de dita invasió
y de les penes y censures contra invasores rerum
ecclesiasticarum de dit y per constitucions dits
concilis provincials Tarraconenses inposades, y
aje denegat tot lo prejudicial de dita scriptura,
reprotesta de tot lo lícit y de dret permès de
protestar, requerint al notari no clogui acte de
dita scriptura sens inserta de la present resposta.
De quibus et cetera. Que fuerunt acta Tarracone
et cetera.

putationis localis Generalis civitatis et collecte
Tarracone, qui hec quibus interfuit scripsit et requisitionis clausit. Die XXIIIIo dicti mensis aprilis
aprobo et susbcribo.

Sig+num Joannis Baldira, publici, apostolica et
regia auctoritatibus notarii, civis scribeque De-

a. resposta inserta en els folis 87v-88r i en els 98v-99r del
trienni 1635-1638.
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Noverinta universis quod anno a Nativitate Domini milesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die
vero vigesima prima mensis aprilis intitulata,
presente et adhec vocato, requisito atque rogato
me, Joanne Baldira, publico, apostolica et regia
auctoritatibus notario Tarracone, cive scribaque
Diputationis localis Generalis dicte civitatis et
eius collecte infrascripto, et pressentibus etiam
il·lustri domino Hieronymis Frexa et de Castellvi, domicello in dicta civitate domiciliato, et honorabili Raphaele Castells, mercatore cive dicte
civitatis, testibus, ad hec assumptis, magnificus
Franciscus Dalmau, civis Barchinone honoratus,
syndicus Generalis Cathalonie, constitutus personaliter ante presentiam reverendi Didaci Hieronymi Lamata, presbyteri domino domno plebani ecclesie parochialis oppidi de Monblanch,
Tarraconensis diocesis, personaliter in dicta civitate reperti, eidem obtulit et pressentavit et seu
per me, eundem pre et infrascriptum notarium et
scribam, praesentari ac legi, petiit at fecit quandam papiream scripturam, thenoris sequentis:
«No obstant que per la constitució del sereníssim rey Alfons Quart, feta en les Corts celebrades en Sant Cugat any MCCCCXVIIII, sots lo títol
«Que los strangers no puguen obtenir beneficis
ecclesiàstichs en Catalunya», primera en orde
en la nova recapitulació y per moltes altres colocades en dit títol, sia disposat que ninguna persona, que no sia verament natural del principat
de Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya
y nada en aquells, puga obtenir en dits Principat
y comptats, officis, ni beneficis ecclesiàstics, ni
altres prebendes, ni dignitats, ni provisions, han
tengut notícia los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General del dit
Principat, que lo il·lustríssim senyor arquebisbe
de la sancta yglésia de Tarragona, ha provehit a
vostra mercè senyor Diego Hierónymo Lamata,
la plebania eo rectoria de la vila de Montblanch,
la qual nominació y provisió per dit il·lustríssim
senyor arquebisbe, feta en favor de vostra
mercè, encontra ab les sobredites y altres constitucions, per no ésser vostra mercè natural del
present principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Serdanya, per ésser vostra mercè de
nació aragonès y així, incapàs, per rahó de les dites constitucions, de obtenir officis, ni // beneficis ecclesiàstichs en lo present Principat y comp-
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tats, y per consegüent, la dita plebania eo rectoria de la dita vila de Montblanch, no poder tenir
aquella. Per tant, Francesch Dalmau, ciutadà
honrrat de la ciutat de Barcelona, sýndich del
General, notifica y a vostra mercè representa les
sobredites constitucions y violació de aquelles
per a què encontinent, sens mora ni tardansa alguna, dexe vacca y despedida la dita plebania eo
rectoria de dita vila de Monblanch. Altrament,
en cas de recusació, li protesta de les penes inposades per dites generals constitucions com altrament, com a contrafactor de aquelles, y de
tot lo demés licit y permès de protestar. Requirens et cetera».
Qua preinserta papirea scriptura, ut prefertur
presentata et lecta illius copia, fuit tradita et liberata dicto reverendo Didaco Hieronymo Lamata,
qui dixit quod ad respondendum et satisfaciendum dicte scripture retinebat sibi terminum iuris. De quibus dictus magnificus Franciscus Dalmau, dicto nomine publicum, per me eundem pre
et infrascritum notarium et scriba, confici petiit
intrumentum.
Deinde vero die vigessima tertia predictorum
mensis et anni supradictus, reverendus dominus
Didacus Hieronymus Lamata, et Joannis Foxa et
Baldirii Mas, typographorum, in dicta civitate
Tarracone habitatorum, testium, ad hec vocatorum presentia tradidit mihi, eidem pre et infrascripto notario et scribe, personaliter in domo vel
habitationis reperto, quandam papiream scripturam, quam in suprainserte calce inseri et sine
ea instrumentum non claudi requisivit, thenoris
sequentis:
«Responent Diego Hierónymo Lamata, prevere y pleba de la plebania de la vila de Montblanch, a una scriptura o requesta que per part
de Francesch Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, sýndich del General de Catalunya, li és
stada presentada, que comensa «No obstant» y
acaba «Requirens notarium et cetera», diu que
la dita plebania obté per provisió apostòlica, y
com lo romano pontífice tinga poder pleníssim,
en la provisió dels beneficis ecclesiàstichs, lo
qual sens con- // sentiment, voluntat y auctoritat de sa Santedat no pot ser coaritat, ni limitat
per ningunes constitucions generals del present
principat de Catalunya, de aquí és que la constitució del sereníssim rey Alfons Quart y altres
alegades en dita scriptura, no poden impedir ni
frustrar la gràcia que de dita plebania ha fet sa
Santedad a dit Lamata, ni pot ser molestat, ni
perturbat per ninguna persona en la possessió
que quieta, pacíficament té ab dita plebania, en
virtut de dita gràcia apostòlica, sens incurs de
les penes y censures contengudes en les bulles y
lletres apostòliques de dita gràcia. Y axí protes1742

tant de dites penes y censures y de altres qualsevols de dret statuÿdes contra los perturbants les
provisions apostòliques, y així mateix, de les penes y censures en virtut de les constitucions provincials de Tarragona, contra los perturbants y
violants la llibertat ecclesiàstica inposades, y de
tot lo demés lícit de protestar, no consent, en
manera alguna, en ninguna cosa que li sia prejudicial de les contengudes en dita scriptura, ans
reprotesta et cetera, requerint al notari sie closa
lo acte sens inserta de la present resposta». De
quibus dictus reverendus dominus Didacus Hieronymus Lamata, publicum per me, eundem pre
et infrascriptum notarium et scribam, confici petiit instrumentum.
Quae fuerunt acta Tarracone, sub anno, die
menseque predictis, presente me, pre et infrascripto notario et scriba, et presentibus etiam testibus
respective supradictis, ad predicta singula singulis referendo, vocabis et assumptis, ut superius
continetur.
Sig+num Joannis Baldira, publici, apostolica et
regia auctoritati notarius, civis scribeque Deputationis localis Generalis civitatis et collecte
Tarracone, qui hec iniis duobus foleis contentam
quibus dicto nomine interfuit, scripsit et rogavit
clausit. Die XXIIIIo dicti mensis aprilis, aprobo
ego Joan, notario et cetera.

Noverinta universis quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigesimo sexto, die
vero vigesima quinta mensi aprillis anni eiusdem intitulata, presente et adhec voccato, requisito atque rogato me, Anthonio Joanne Folch,
auctoritate regia notario publico ville Montialbi,
diocesis Tarraconensis, scribaque Deputationis
localis dicte ville et collecte, et presentibus etiam
magnifico Jacobo Vantellols, utriusque iuris doctor, et Josepho Sangenis, lane paratore dicte ville
Montialbi habitatori, pro testibus, ad ista voccatis specialiter et assumptis, constitutus personaliter magnifficus Franciscus Dalmau, civis
onoratus Barcinone, sindicus Generalis presentis Cathalonie principatus, prout constat de eius
sindicatu die veneni quinta mensis julii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentessimo trigessimo, in libro Deliberationum consistorialium
dominorum deputatorum Generalis Cathalonie,
prout fidem fecit discretus Anthonius Joannes
Fita, notarius publicus Barcinone, scriba mayor
et secretarius dicti Generalis Cathalonie, dicto
nomine, coram et ante presentiam reverendorum
dominorum Francisci Grinyo et Raymundi Caa. resposta intercalada en els folis 87v-88r i en els 98v-99r del
trienni 1635-1638.

laff, procuratorum anno presenti, reverende comonitatis presbiterorum ecclesie dicte ville Montisalbi una cum reverendo Carolo Janer, ab hoc
actu absente, Jacobi Juana, vicarii, et dicto nomine, pro reverendo domino Didaco Hieronimo
Lamata, plebano dicte ecclesie, Salvatori Vidal,
Thome Vidal, Raymundi Mestre, Josephi Joan,
Cosme Pallares, Jacobi Magrinya, Jacobi Malet,
Francisci Llort, Josephi Barbera, Jacobi Tort, Joannum Palau et Josephi Juana, omnes presbiteris
dicte comonitati, personaliter repertorum in
domo Capituli dicte comonitati, site prope ecclesiam mayorem dicte ville, quibus sich convocati et
congregati, obtulit et presentavit seu per me, dictum notarium, presentari petiit, instavit et requisivit quandam scripture sedulam, thenoris
huiusmodi:
«Molt reverents senyors, no // obstant que per
la constitució del sereníssim rey Alfonso Quart,
feta en las Corts celebrades en Sant Cugat any
1419, colocada sots lo títol «Que los strangers
no puguen obtenir beneficis ecclesiàstichs en
Cathalunya», primera en orde en la nova recopilació, y per moltes altres col·locades en dit títol, sia disposat que ninguna persona que no sia
verament natural del present principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, y
en aquelles puga obtenir, en dits Principat y
comptats, offici, ni benefici ecclesiàstich, ni altres prebendes, ni dignitats, ni pensions, han
tingut notícia los molt il·lustres senyors deputats y hoïdors de comptes del dit Principat, que
lo doctor Diego Hierónymo Lamata, prevere
de nasió aragonès, en virtut de nominació y
provisió en son favor, feta per lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor don fra Anthonio Pérez,
arcabisbe de la sancta iglésia de Tarragona, és
estat provehit de la plebania de la iglésia parrochial de la present vila de Monblanch. E com
vostres mercès, com a naturals del present Principat y residins en la present iglésia y comonitat
reverent de preveres de aquella, deguen procurar, en tot lo que és possible y lícit y permès, la
observansa de dites generals constitucions, y
obviar a la violació y contrafacció de aquelles y
als dits molt il·lustres senyors deputats y hoïdors
de comptes del General de Cathalunya, per
rahó de son offici, toque y specte procurar per
tots los medis possibles, la observansa d’elles,
les quals són estades fetes per sa magestat y la
Cort General en què entrevingueren les persones dels stamens ecclesiàstich, militar y real, per
tant, Francesch Dalmau, ciutadà honrat de la
ciutat de Barcelona, síndich del dit General, notifica a vostres mercès les dites constitucions la
contrafacció que farian a elles, donassen ajuda y
favor, ni procurassen que dit doctor // Hierònim Lamata fos admès en la dita plebania y requereix a vostres mercès que no·l admeten a la
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dita plebania, ni deuen consell, favor, ni ajuda
alguna. Altrament protesta contra de vostres
mercès del rompiment y violació de dites constitucions y de les penes imposades contra
aquells, que no las observaran, y que per tots los
altres camins, que de dret y de justícia seran permesos, procurarà lo reparo de dites constitucions, fent tots los prossehiments que per a alcansar aquest fi seran necessaris, y finalment del
prejudici que per dita rahó patirà y de tot lo demés lícit. Requirens notarius et cetera».
Qua quidem scripture sedula oblata et presentata
et publice lecta fuit, tradita eisdem copia cum
jam esset parata per me, dictum notarium,
quam dictus reverendus Franciscus Grinyo alter
ex procuratibus sive manibus accepit, et omnes
unanimes respondendo dixerunt, quod se retinebant tempus constitutionis ad respondendum. De
quibus et cetera.
Deinde autem adveniente die vigesima sexta predictorum mensis et anni constituti personaliter
Raymundus Calaff, alter ex procuratoribus dicte
comonitatis, et Joannes Palau, procurator ad littes dicte comonitatis, dictis nominibus ante presentiam mei, dicti et infrascriti notari, Salvatori
Coll, negotiatiori dicte ville Montialbi, et Francisci Llorens, agricultori Villefranque Penitensis
testium adhec vocatorum et assumptorum presentia personaliter reperti, in scribania baiuli dicte
ville Montialbi, sita in vico Mayori eiusdem ville,
qui obtullerunt michi, dicto notario, quandam
scripture sedulam responsionis, thenoris huiusmodi:
«Jhesus cum Virgine. Satisfent la molt reverent
comonitat dels preveres de la parrochial iglésia
de la vila de Monblanch y en nom de aquella, lo
reverent mossèn Francesch Grinyó, prevere
procurador en cap de dita molt reverent comonitat, a la requesta // ad aquella presentada per
part dels molt il·lustre senyors deputats y oÿdors de comptes del present principat de Cathalunya, y en nom de ses senyories, per los senyor
Francesch Dalmau, ciutadà honrat de Barcelona
y sýndich del General, que comense «Molt reverents senyors» y finex «Requirens notarium»,
diuen y responen que lo doctor Diego Hierònim Lamata, prevere, que alguns tres o quatre
dies després de la festivitat de la Nativitat de
Déu Nostre Senyor pròxim passat, ab bulles
apostòliques fou provehit, per sa Santedad, en
la dignitat dea la plebania de la parrochial iglésia
de la vila de Montblanch, y en virtut de dites
bulles apostòliques, tres o quatre dies com està
dit, després del dia de Nadal pròxim passat,
fonch donada pocessió de dita plebania, y ayxí,
a. de la plebania, interlineat al marge inferior.
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per ell, com per tot vicari, ha regida la cura de
las ànimes y fer les demés occasions que los plebans han acostumat de fer en los officis de dita
parrochial iglésia y per a vuy regeyxen. Y ayxí no
pot, ni és lícit a dita reverent comonitat fer-li
contrari a la pocessió de dita plebania, ni privarlo de les distribucions que reb en dita iglésia,
sens incórrer les censures apostòliques y manaments de sa Santedat, en aquelles contenguts. Y
si dita anominació és estada feta ayxí per lo
il·lustríssim reverent arcabisbe de Tarragona y
aprovada per sa Santedat, les generals constitucions de Cathalunya, per ésser lo dit Diego Lamata de nació aragonès, los senyors deputats de
Cathalunya com a protectors del Principat y als
quals toque la defensa de la contrafacció de ditas generals constitucions de Cathalunya, com
se diu en dita requesta, posar per los medis de
justícia permesos defensar dita contrafacció,
com a dita reverent comunitat no li sia lícit venir
contra la pocessió, que en virtut de dites bulles
apostòliques se ha donada al dit doctor Diego
Lamata de dita plebania, sinó en quant, sens incorriment de dites censures, ni gastos de dita reverent comonitat li sia lícit y permès, fins a tant
que per sa Santedat fos provehida altra cosa, en
rahó de la dignitat de // dita plebania, et requirens notarium».
De quibus petierunt et requisiverunt per eus confici intrumentum per me, dictum et infrascriptum notarium.
Que fuerunt acta in dicta villa Montialbi, diocesis Tarraconensis, sub anno, diebus, mense et loco
predicto, presente me, dicto notario, et testibus
predicti, ad premissa voccatis specialiter et assumptis prout superius continetur. Ita approbat
notarius infrascriptus manu propria.
Sig+num Anthonii Joannis Folch, auctoritate regia notari publici ville Montialbi, diocesis Tarraconensis scribaque Deputationis localis dicte ville,
que premissis una cum prenominatis testibus per
eus interfuit, eaque propria manu scripsit et rogatus clausit die XXVII apprillis MDCXXXVI.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo sexto,
die vero vigesima quinta mensis aprillis intitulata, presente et adhec vocato, requisito atque rogato me, Anthonio Joanne Folch, auctoritate regia
notario publico ville Montialbi, diocesis Tarraconensis scribaque Deputationis localis dicte ville
Montialbi, et presentibus etiam magnifico Jacobo
a. resposta intercalada en els folis 87v-88r i en els 98v-99r del
trienni 1635-1638.
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Ventellols, utriusque iuris doctor, et Josepho Sangenis, lane paratore dicte ville Montialbi habitatoris, pro testibus, ad ista voccatis specialiter et
assumptis, constitutus personaliter magnifficus
Franciscus Dalmau, civis Barcinone, sindicus Generalis presentis Cathalonie principatus, prout
constat de eius sindicata die veneni quinta mensis julii anno a Nativitate Domine millesimo sexcentessimo trigessimo, in libro Deliberationum
consistorialium dominorum deputatorum Generalis Cathalonie, prout fidem fecit discretus Anthonius Joannes Fita, notarius publicus Barcinone, scriba mayor et secretarius dicti Generalis
Cathalonie, dicto nomine, coram et ante presentiam magnifficorum Petri Andreu, Gabriellis
Oller et Monserrati Bover, consulum anno presenti universitatis dicte ville Montialbi, personaliter repertorum in domo consilii dicte ville, site
in platea Mayori, quibus obtulit et presentavit
seu per me, dictum notarium, presentari petiit,
instavit et requisivit, quandam scripturam sedulam, thenoris huiusmodi:
«Magnífics senyors. No obstant que per la constitució del senyor rei Alfonso Quart fetaa en las
Corts celebrades en Sanct Cugat any 1419, sots
lo títol «Que los strangés no pugan obtenir beneficis ecclesiàstichs en Cathalunya», en orde
en la nova recopilació y per moltes altres col·locades en dit títol, sia disposat que ninguna //
persona que no sia verament natural del principat de Cathalunya, comptats de Rosselló y
Cerdanya y nada en aquells, per obtenir, en dits
Principat y comptats, officis, ni beneficis ecclesiàstichs, ni altre prevendes, ni dignitats, ni pensions, han tingut notícia, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del dit
Principat, que lo doctor Diego Hierònim Lamata, prevere de nació aragonès, en virtut de
nominació y processió en son favor feta per lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Anthonio Pérez, archabisbe de la sancta iglésia de Tarragona, és estat provehir de la plebania de la
iglésia parrochial de la present vila de Monblanch, e com vostres mercès, per rahó de llur
offici y càrrech per lo jurament en lo ingrés de
llurs oficis prestat, degan procurar la observansa
de ditas generals constitucions y obviar la violació y contrafacció de aquellas, y a dits deputats y
oÿdors specte, per rahó de son càrrech y offici,
procurar per tots los medis possibles, la observansa de ditas constitucions, que són estades fetes per sa magestat y la Cort General, en què entrevenen les persones del stament ecclesiàstich y
demés staments, ab gran acort y benefici dels
dits Principat y comptats, per tant, Fransesch
Dalmau, ciutadà honrat de la ciutat de Barcelona, síndich del General, nottifica a vostres
a. a continuació ratllat, feta.

mercès les dites constitucions, la violació y contrafacció que farien a elles si vostres mercès donassen ajuda y favor, y no procurassen que dit
Diego Hierònim Lamata no sia admès en la dita
plebania de la vila de Montblanch, no donant-li
ajuda, consell, ni favor. Altrament, dit síndich,
protesta de vostres mercès, del rompiment y
violació de ditas constitucions y de les penes imposades contra aquells que no las observaran, y
també protesta que per tots los altres camins //
que de dret y justícia seran permesos, procurar
lo reparo de ditas constitucions, fent tots los
prossehiments que per al causar aquest fi, seran
necessaris, y finalment, del prejudici que per
dita rahó patirà dit General de Cathalunya y de
tot lo demés lícit y permès de protestar. Requirens vos notarium.»
Qua quidem scripture sedula oblata et presentata
et publice lecta fuit, tradita eisdem copia cum
jam esset parata per me, dictum notarium, que
dictus Petrus Andreu, alter ex consulibus dicte
universitati sive manibus accepit, verboque respondendo omnes dixerunt, quod se retinebant
tempus constitutionis ad respondendum. De quibus et cetera.
Deinde autem die vigesima sexta predictorum
mensis et anni, in presentia mei, dicti et infrascripti notari, discreti Pauli Gomes, notari ville
de Sa Real et Gaspari Capdevila, sartori dicte
ville Montialbi, testius, adhec voccatorum et
asumptorum, presentia constituti personaliter
Petrus Andreu et Monserratus Bover, consules
dicte universitatis Montialbi, qui obtullerunt
michi, dicto et infrascripto notario, reperto personaliter in vico Mayori dicte ville, in presentia
dictorum testium, quandam scripture sedula responsionis, thenoris huiusmodi:
«Ihesus. Responent los magnifichs cònsols de la
present vila de Montblanch en lo any present de
1636, a una scriptura a ells presentada per part
dels molt il·lustres senyors deputats del present
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, la qual comense «No obstant» y
acabe «vos notarium», diuen y responen, que
pervingut a sa notícia en los primers dias del
mes de noembre del any pròxim passat de
1635, que la plebania de la present vila, per la
mort del doctor Rafel // Pasqual, últim pocessor de aquella, per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Anthonio Pérez, arcabisbe de la
sancta iglésia de Tarragona, que és estada provehida en persona del doctor Hierònim Lamata
de nació aragonesa, congregaren lo consell de la
present universitat, donant-los notícia de dita
provisió, per com fos estada feta contra les generals constitucions de dit principat de Cathalunya, s·i donàs lo degut remey, y ab savi y vale1745

dor consell, fonch resolt se scrigués a dits molt
il·lustres senyors deputats per a què, com
aquells a qui toque fer, se observen les leys del
present Principat, y donassen lo degut remey, lo
que encontinent fonch fet. Y als vuit dies de dit
mes de noembre, tremesa dita carta a dits senyors deputats, y per son legítim síndich presentada en lo consistori de dits senyors deputats, en lo que compliren en la obligació que
tenien. Y com dits molt il·lustres senyors deputats, per les causes y rahons a sas senyorias ben
vistes, fins vuy, que estan als 25 de abril any
1636, no hayen rescrit dits senyors deputats a
dits magnifichs cònsols, dits magnífichs cònsols
no se són curats més de dit negossi. Y com vuy,
dit doctor Lamata tingue pocessió de dita plebania, los és impossible impedir aquella y axí,
com totes les coses en dita scriptura contengudes, no puguen constituir a dits magnífichs cònsols en culpa dinguna, en aquelles no consenten, ans expressament ý dissenten, requerint al
discret no clogue lo acte de dita scriptura, sens
inserció de la present resposta».
De quibus omnibus et singulis sich acti facti gestis
atque sensis, petierunt et requisiverunt per eus
confici instrumentum per me dictum notarium.
Que fuerunt acta in dicta villa Montialbi, sub
anno, diebus, mense et loco predicto, presente me,
dicto notario // et testibus predicti, ad premissa
voccatis specialiter et assumptis, ut superius continetur.
Sig+num Anthonii Joanni Folch, auctoritate regia notario publici ville Montialbi, diocesis Tarraconensis scribaque Deputationis localis dicte ville, qui premissis una cum prenominatis testibus
per eus interfuit eaque propria manu scripsit et
rogatus die XXVII aprillis MDCXXXVI clausit.

Instruccióa per als magnífichs mossèn Francesch Vidal, altre dels assessors ordinaris de la
casa de la Deputació, y misser Joseph Vinyals,
servint lo offici de advocat fiscal per impediment del magnífich misser Francesch Magarola,
en execució de la deliberació feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comtes
del General de Cathalunya als 28 de abril 1636.
Primo se conferiran en la ciutat de Gerona.
2o. Arribats en dita ciutat de Gerona, faran presentar, per lo sýndich del General, las scripturas
al molt reverent canceller, noble regent la Real
a. instrucions intercalades en els folis 88v-89r del trienni
1635-1638.
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Cancelleria y magnífichs doctors de la Real Audiència, ab la forma que estan minutadas y se’ls
an entregadas, prenent loa notari, per dit effecte,
de la Deputació local de dita ciutat de Gerona.
3o. Feta dita presentació de scripturas, llevaran
sos actes, los quals, ab las respostas, enviaran als
molt il·lustres senyors deputats.
4o. Axí mateix, arribats en cada ciutat de Gerona, presentaran al advocat fiscal de la Ballia General, la scriptura que se’ls és entregada y llevaran acte de la presentació y resposta, y remetran
aquella a dits molt il·lustres senyors deputats.
5o. Per los dits y baix continuats capítols, si és
necessari informeran als dits senyors canceller,
regent y doctors de la Real Audiència y faran lo
que convindrà per a la effectuació dels capítols
de la present instrucció, donant rahó de tot a sas
senyorias.
6o. Procuraran solicitar la declaració de la causa
del dupte interposat per los sýndich del General, sobre la contrafacció de la constitució 5, títol «Accusacions y denunciacions». //
7o. Que per medi del sýndich se envie un recaudo al magnífich misser Miquel Carreras, relador
de la causa introduïda en la Real Thezoreria,
dels curadors de dona Maria de Pimeltel y Ostalrich, contra dona Dionísia de Caldes y altres,
dient y notificant a dit magnífich relador, que
no passe avant en dita causa, per quant en
aquesta se tracta interès del procurador fiscal
del General, remetent dit procés y parts al consistori de sas senyorias, hon se tracta dita causa.
Y per dit effecte se’ls entregue la suplicació presentada per part de dita dona Dionísia de Caldes.
8o. Dada la requesta al advocat fiscal de la Ballia
General, faran fermar dupte al sýndich sobre lab
contrafacció de diversas constitucions causada
de la observansa de la real pragmàtica de las causas feudals, dada en Madrid a sis de juliol 1630,
y si acàs parexia no convenir lo fermar dit dupte,
aviseran a sas senyorias.
9o. An de instar la revocació dels procehiments
fets per lo excel·lentíssim marquès de Vilafrancha, en la apprehensió de la pollacha del patró
Barrasino Sarruto, genovès, en la platja de Barcelona, junt a Mongat, carregada de barnella y
llibanteria en Alicant, regne de Valènsia, per
comte de Joan Batista Corretja, per dit senyor
marquès.
a. lo interlineat damunt de per ratllat.
b. la interlineat.
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10. An de fer que lo sýndich del General comparegue judicialment en la Real Audiència y ferme
dupte en aquella, als pares inquisidors, aba la forma que és acostumada procehir contra els comissaris apostòlichs, citan-los ad banchus regius
informatu, acerca las dos contrafaccions per
aquells comesos so ésb, en voler que lo actor familiar pugue citar al reo devant de dits pares inquisidors, // e imposar als patrons dels barchos que
venen a la present ciutat y platja de aquella, ab
motius de regonèxer las barchas y vaxells que·y
arriben, per vèurer si aportan llibres prohibits.
11c. Hordenar al sýndich del General ferme
dupte en la forma acostumada, a effecte de alcansar lo report de las contrafaccions fetas per lo
spectable governador don Francisco de Ayguaviva y altres officials reals, en respecte de las
scripturas fetas contra la constitució 1, títol «De
capturas» y altres, y de la octava del 1599.
12. Advertiran que sempre se offeresca axí dupte en la execució de las demuntditas cosas, com
offerir-se y succehir-sed cosa nova en ditas matèrias, ditas promptement avisaran y donaran rahó
a sa senyoria.

Molte il·lustre y molt reverent senyor canseller,
noblef regent la Real Cancelleria y il·lustres senyors doctors de la Real Audiència de Cathalunya. Per part dels molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors del present principat de Cathalunya, se
ha suplicat al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat en dits Principat y
comtats, que per observança de la constitució
20, sots títol «De vectigals», fos servit revocar
los procehiments fets per don Leonardo Moles,
sargento maior, per los capitans Hércules Turell, don Caesar Garraffa, don Sancho de Alondonyo y altres capitans, y dels officials, ministres
y soldats de las companyias de aquells, que de
algún temps a esta part se troban en esta província, per resultar de dits procehiments, nous vectigals, imposicions y contribucions, ab grandíssims excessos contra del que està disposat en las
generals constitucions, dexant en mà de sa excel·lència, còpia de la embaxada, contenint la
dita suplicació, y axí mateix de la informació
que per dit consistori és estada rebuda, per
medi dels magnífichs assessors ordinaris, a instància del procurador fiscal del General, ab la
a. ab la forma ... informatu interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, acerca la.
c. a continuació ratllat, posar en.
d. a continuació ratllat, noves.
e. requesta intercalada en els folis 88v-89r del trienni 16351638.
f. noble interlineat damunt de molt il·lustres ratllat.

qual consta dels dits excessos y procehiments,
contenint les dites imposicions y exaccions de
nous vectigals, imposicions y contribucions se
deu prestar per allojaments, y de las atroses violèncias y excessos que han comès per extorquir
dits vectigals, imposicions y contribucions. E
com dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general fins al die present, no obstant que
hagen passats, no sols los tres dies praefigits en
dita constitució, però encara molts més, no sie
estat servit // revocar dits procehiments, y axí
estan en térmens, que la revocació specta a vostres senyories y mersès com ha representants, y
fent la Real Audiència de Cathalunya suplicació,
per ço lo síndich del General, que sien servits en
nom de sa excel·lència revocar ab effecte los dits
procehiments, repossant las cosas en son primer
estat, axí com està disposat en la dita constitució
20, protestant altrament, de les penes en ella
imposades y de tot lo que·s lícit de protestar.

Diea sabbati decima mensis maii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto in civitate Gerunde, presente et vocato me, Antonio Joanne Fita, notarius publicus Barcinone,
scriba major ac secretario Generalis principatus
Cathalonie, et presentibus etiam Josepho de Maduxer y Junyt et Barnardo Famada, caucidico,
civi dicte civitatis Gerunde, pro testibus, adhaec
vocatis et cetera, magnificus Thomas Vidal de
Roda, burgesius ville Podyseritani, sindicus Generalis Cathalonie, durante ympedimento magnifici Francisci Dalmau, civis honorati Barcinone,
rigore licentie per admodum illustres dominos deputatos sibi concesca dioc. dicto nomine, existens
personaliter constitutus coram et ante presentia
nobilis don Acacii de Ripoll, a consiliis suae majestatis et fisci ad notari bajulie principatis Cathalonie in civitate Gerunde reperti, obtulit et presentavit eidem ac per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam legi publice, petiit, instavit,
requisivit et fecit quandam scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris huiusmodi: «Havent
entès los deputats et cetera». Inseratur et cetera.
Et dictus don Acasius de Ripoll accepta prius copia dicte requisitionis cum originali comprobata,
verbo respondendo dixit, quod retinebat sibi terminum juris. De quibus et cetera.
Post modum autem die lune duodecima predictorum mensis et anni, presente et adhaec vocato
atque rogato me, dicto infrascripto notario et scriba, et presentibus pro testibus Antico Servat, juniore notario publico Barcinone, et Raphaele
Claures, notario cive Barcinone, ad ista vocatis et
a. presentació intercalada en els folis 92v-93r del trienni
1635-1638.
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assumptis, dictus don Acasius de Ripoll, in dicta
civitate Gerunde existens, tradidit et liberavit michi, dicto notario et scriba majorea, in dictorum
testium presentia quandam in scriptis papiri responsionis sedulam, quam in // pede seu calse dicte
requisitionis inieri seu censui illius absque huiusmodi responsionis sedule insertione copia minime
tradi, petiit et requisivit. Qua quidem responsionis sedulam ego, dicto et infrascriptus notarius, ad
me recepi et [...] et est thenoris sequentis: «Responent don Acàcio de Ripol etcètera». Inseratur et
cetera. Que fuerunt acta et cetera.

Hanb entès los deputats del General de aquest
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, que Francesch Aquiles, procurador
fiscal de la Ballia General, y lo doctor misser Joseph Piella, procurador fiscal de la visita, que de
present se té en la present ciutat de Barcelona
contra los officials reals no subjectas a purgar
taula, de consell y firmas del doctor don Acàsio
de Ripoll, advocat fiscal de dita Ballia General, y
del doctor Pere de Axea, advocat fiscal de ditac
visita real, sots die de 22 del mes de setembre
1635, en dita visita real han proposat querela
contra los presidents de la Real Audiència, pretenent que aquells estan estrets y obligats en
observar una real pragmàtica del rey nostre senyor, dada en Madrit als 11 de juliol 1630, en la
qual, entre altres coses, està disposat que las
causas del patrimoni real se tinguen y hagen de
tractar y decidir en la Ballia General de Cathalunya y que, ab ningun motiu que pensar, ni
imaginar se pugue, se evoquen a la Real Audiència de dit Principat, y que axí dits presidents
no han dubtat ni dubten contrafent dita real
pragmàtica y altres evocar causes a dita Real Audiència, y assenyaladament, la causa que·s porta
entre lo síndich de la vegueria de Gerona, de
una, y lo procurador fiscal y don Francisco
Bach, de part altra, a relació del magnífich misser Ramon Rubí y de Marimon sobre la infeudació del loch de Orriols, y axí mateix la causa
del síndich de Saderra contra dit procurador fiscal y don Lúys Descallar, a relació de dit magnífich doctor misser Ramon Rubí y de Marimon.
Y axí instan que dits praesidents sien castigats
com ha contrafahents de dita real pragmàtica y
per consegüent, que aquella // sie manada observar. Y com dita instància de dita querela y
procehiments, sien directament contra las generals constitucions del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y en
a. a continuació ratllat, quandam in scriptis responsionis.
b. resposta intercalada en els folis 92v-93r del trienni 16351638.
c. a continuació ratllat, de dita.
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prejudici de aquelles, lo contrari de dita pragmàtica real disposant y assenyaladament, en
contra ab la constitució de Alfons Quart de la
Cort de Barcelona anya 1432, capítol 1, que és
segona sots títol «De evocació de causes», la
qual disposa que las causas patrimonials se puguen tractar en la Real Audiència, y també ab la
constitució de la reyna germana en la Cort de
Monçó, any 1512, capítol 2, que és constitució
12, títol «De vectigals», y ab la consti(tuci)ó del
rey don Pere Segon en la Cort de Barcelona any
1283, capítol 56, que és tercera, títol «De feus
y potestats», la qual disposa que las causas feudals entre lo senyor rey y particulars se hagen de
declarar per pares curiae y altres aplicables. Las
quals constitucions dalt referides, ha vostra
mercè jurades observar y per ço, oÿt sentència
de excomunicació. Per tant y altrament, lo síndich del General, tenint orde y mandato dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, a qui toca exir al reparo de dita
contrafacció, inseguint en particular lo vot y
consell que sobre de assò se’ls és estat donat per
los assessors y advocat fiscal y altres doctors
aplicats, y per descàrrech de son offici lo requereix y interpel·le, que sens mora ni tardança desistesca y se aparte de dita instància, renunciant
en aquella, revocant, çaessant y anul·lant tots los
actes y procehiments fets en dita querela, com si
fets no fossen, com axí de dret y justícia sie, y en
virtut y forsa de altres generals constitucions de
Cathalunya, sien nul·los y de ningun valor, força // y efficàcia. Altrament, en cas de renitència
y recusació, protesta contra de vostra mercè de
la violació de ditas generals constitucions de Cathalunya y de les penes en aquelles contengudes, y del [...] y sentència de excomunicació en
que haurà incidit, y de tot lo lícit y permès de
protestar. Requirens vos notarium et cetera.

Responentb don Acàcio de Ripoll, del Consell
del rey nostre senyor y son advocat fiscal de la
Ballia General de Cathalunya, ha una requesta a
ell presentada a instància del sýndich del General de Cathalunya, contenint, en effecte, que se
aparte y decistesca a la instància feta per lo procurador fiscal de dita Ballia General, contra los
presidents de la Real Audiència, per haver ells
contrafet a la real pracmàtica feta per lo rey nostre senyor en lo any 1630, prohibint sots qualsevol motiu o calitat, la evocació de las causas
vertents en dita Ballia a la Real Audiència, pretenent dit sýndich que dita pracmàtica és contra
las generals constitucions de Cathalunya, a la
a. any interlineat damunt una paraula ratllada.
b. resposta intercalada en els folis 92v-93r del trienni 16351638.
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qual diu que dita pracmàtica del any 1630 no és
contra constitucions, ni capítols de Cort, com
del tenor de aquella és de vèurer ben llegida y
considerada, ni conté disposició nova sinó declaració de les pracmàtiques antigues, conforme
se veu del tenor de aquella, la qual fou feta ab
determinació del sacro Supremo Consell de
Aragó, conforme és de vèurer ab les fermes dels
regents y demés solemnitats despachades, los
quals atenen sempre a la observansa de les constitucions, fors, privilegis y altres drets de la corona.
Ni obstan dita pracmàtica de any 1630, ni al tenor de aquella, la constitució segona, títol «De
evocació de causes», que és del senyor rey don
Alfons Quart en la Cort de Barcelona 1432, capítol 1, per moltes rahons deduhides ab diversos memorials y en particular, // per què dita
constitució parla expressament estant lo rey
nostre senyor en lo present Principat, per quant
los reys de Aragó, al temps que·s féu dita constitució, acostumaven viure en dit Principat. Y
basta que la consuetut interpretativa la aje sempre entesa de aqueixa manera, de hont se veu
que ab antiquitas ante dictas pracmaticas mencionatas in pracmatica anni 1630 les causes patrimonials, no·s podia evocar a la Real Audiència del lloctinent general sine qualitat, com
consta de la observansa, capítol 24, de la primera part de les observanses de Miquel Ferrer. Altrament se seguirie, que abans de dites pracmàtiques se foren pogudes evocar les causes sens
calitat per disposició de dita constitució. Y així
mateix no obsta la constitució 12, títol «De vectigals y lleudes», que és de la senyora reyna germana en la Cort de Monsó any 1512, capítol de
Cort 2, perquè se respon que dita constitució
no disposa que les causes de lleudes y altres
drets, que per la dita constitució se hajen de
portar en la Real Audiència, sinó que suposa
que, ni portaven algunes y és cosa certa que suposar no és disposar, ni té força, ni naturalesa de
disposició. Y així mateix diu que la constitució
3, títol «De feus y emparas reals», que és del
senyor rey don Pere en la Cort de Barcelona any
1283, capítol 56, no obstant perquè a dita
constitució y a les demés que·s pretén ser aplicables, se respon que de temps immemorial recessit ab aula lo judici de paribus curiae en respecte del rey nostre senyor, lo qual basta per a què
no obsten semblants constitucions per ser, de
comú consentiment // de tot lo Principat abrogades ab lo temps immemorial, com ho porta
Antoni Oliba del Consell del rey nostre senyor.
Y son advocat fiscal patrimonial, de acció tom 1,
paguine 1, libre 3 ad penales número 86, quant
y més que ab dita pracmàtica no·s altra cosa alguna, en la disposició de la decissió de les causes
que en la Ballia General se tractan, conforme la

constitució 4, títol «De offici de balle general»
que és del senyor rey don Phelip en la Cort de
Monçó 1585, en la qual està disposada la forma
com se han de evocar les causes que·s portan en
la Ballia General a la Real Audiència, per ont dit
don Acàcio de Ripoll, entén haver ben procehit
en ditas querellas, conforme a dret y intenció
del rey nostre senyor. Y així bé, essent molt voluntària dita requesta, donà les presents respostes a ella, requerint que sien continuades al peu
de aquella y que no sie donada còpia d’ella sens
incerció de la present resposta.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die
vero decima quinta mensis maii ejusdem intitulata, presente et in his vocato me, Michaele Perez
sacra, catolica et regiae magestatis mandati scriba ejusque regia auctoritate notario publico Barcinonae populato, et presentibus etiam Antonio
Garcia de Padilla, secretario, et Josepho de Felices, domicello villae Acrimonus nunc Gerundae,
degente pro testibus, ad ista vocatis specialiter et
assumptis, excellentissimus dominus don Henrricus Folch de Aragon, de Cardona et Corduba,
dux Sugurbi et Cardonae, de consilio status domini nostri regis ejusque locumteniente et capitanus generalis in principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, existens et
personaliter constitutus in quadam aula site palatii quod fovet in vico nuncupato dels Ciutedans
presentis civitatis Gerundae, tradidit et liberavit
mihi, dicto Michaeli Perez, quandam papyri
scripturam castellano sermone conceptam, tenoris sequentis:
«Haviendo entendido que el sargento mayor don
Leonardo Moles, governador de la infantería napolitana, que reside en este Principado y condados, don Joan Phirisón, don Hércules Turell, don
Hierónymo Dies, Domingo Grasso, Frabricio Prinyano, don Cézar Garrafa, don Gaspar Calvillo
Medina, Andrez Filomarino, don Diego Brisuela, // Francisco Plassa, Joan de Tarrassa, don
Sancho de Londoño, capitanes de cavallo y infantería, el alférez don Joan de Bustamante de la
companyía del conde-duque, y otros officiales y
soldados, estando alojados en los condados de Rossellón, han hecho algunos desórdenes y excessos,
mandé recivir información. Y resultando haver
contravenido a las constituciones deste Principado y condados, haziéndome instancia los deputados del General de él, he acordado, con parecer del
Consejo Real, revocar según que con la presente
revoco y doy por nullos los dichos excessos, y mana. revocació intercalada en els folis 93v-94r del trienni 16351638.
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daré proceder contra los culpados en ellos por no
haver cumplidos mis órdenes, castigándoles según
merecerán sus culpas. Y quando las partes interessadas acudiran a mi, mandaré restituirles lo
que constare haver tomado dichos capitanes y soldados. Y en esta conformidad lo advertí al governador del condado de Rossellón y cónsules de la villa de Perpinyán».
Qua siquidem papyri scriptura mihi, dicto regio
scribae et notario, ut prehabetur, tradita et liberata sua excellentia in dictorum testium presentia verbo dicit et declaravit, que ipse revocabat
prout cum presenti revocat, excessus supradictos
prout et quaemadmodum in praeinserta scriptura continetur. Et nihilominus mandavit de
praedicta revocatione presens fieri et // confici
instrumentum dictisque dominis deputatis, ac
aliis cuya intersit dari et tradi publicum et auctenticum.
Quod fuit actum Gerundae, die, mense, anno et
loco praefixis, presente me, dicto scriba mandati
et notario publico, ac testibus ante dictis, ad praemissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.
Sig+num Michaelis Perez, sacra, catolica et regiae magestatis mandati scribae eiusque auctoritate notarii publici Barcinone populati, qui
praemissis una cum praenominetis testibus presens interfuit, eaque scriptura fecit et requisitus
clausit. Per me.

Ina nomine Domini amen. Noverint universis
quod sub anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo trigesimo sexto, die vero vigesima
quarta mensis maii intitulata, in mea, Salvii
Frabrega, notarii publici et scribe Deputationis
localis civitate et collecte Gerunde, et testium sciliscet Pauli Vern et Antony Vinyes, sartorum Gerunde, adhec vocatorum et rogatorum presentia
et audientia, magnificus Thomas Vidal de Roda,
sindicus Generalis Cathalonie, personaliter constitutus coram et ante presentiam illustris et magnificis Francisci Ferrus, domicelli utriusque iuris
doctor et fisci advocati Regii Consilii presentis
principatus Cathaloniae, in eius domo quam fovet in vico Civium presentis civitate Gerunde,
personaliter reperto, eidem et coram eo obtulit et
presentavit et seu per me dictum notarium, presentare fecit papiri scedulam thenoris sequentis:
«Molt il·lustre senyor. Com toque als molt illustres senyors, senyors diputats del General de
a. presentació y respostes intercalades en els folis 97v-98r del
trienni 1635-1638.
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Cathalunya, per rahó de sos officis, mirat per lo
bé públich del present Principat y vején lo dany
que reben los singulars de aquell per parar, den
del dia de denou del corrent ensà universalment
les causes vertents en la Real Audiència y altres
que se haurien de introduhir en ella, lo qual
dany haurie cessat y cessarie si vostra mercè y los
demés magnífichs doctors del Real Consell, hagueren seguit y seguien la Audiència del espectable portantsveus de general governador de
Cathalunya, com estan obligats en virtut de la
constitució única, sots títol «De la Audiència
del governador vice-règia» y altres lleys del dit
Principat y observança d’elles. Per tant, los dits
deputats y en llur nom, lo síndich del General,
suplican a vostra mercè, si y en quant per constitucions y altrament lo responés, requerexen que
ab la promptitud possible per observansa de ditas constitucions y lo ús y pràtica d’elles, acude
a seguir la Audiència del // espectable portantveus de general governador. Altrament protestan de sa diligència y de tot lo de justícia y en
particular, de donar-ne rahó a sa magestat, requerint al notari etcètera». Cui precentationi satisfaciens dictus Ferrus verbo dixit que retinet sibi
terminum juris ad respondedum «y que la resposta trobaran en poder de Monserrat Puigvert,
scrivà de manament». De quibus omnibus fecit
peritum intrumentum confici et cuya intersit,
dari et tradi presentibus pro testibus superius nominatis et dicto Monserrato Puigvert, scriba
mandati, qui etiam pro parte dicti Ferrus de predictis instrumentum confecit.
Deinde autem dicti die in mea, dicti notario et
testium sciliscet Joannis Riambau, nuntii curiae
ecclesiastice Gerunde, et Joannis Cavallero Carrasco, de familia infra dicendi domini Jacobi
Mir, adhaec vocatorum et rogatum presentia et
audientia supra inserta scriptura in et ante dicto
Vidal, sindico predicto, fuit presentata illustri et
magnifico Jacobo Mir, utriusque iuris et Regiae
Audientiae doctori, in eius domo quam fovet in
vico Sancti Laurentii, fortalesii veteris, presentis
civitate Gerunde reperto, qui satisfaciendo idem
presentationi fecit respontionem quam fecit dictus Ferrus.
Deinceps eodem die, presentibus Petro Joannes
Ardevol, argenterio Gerunde, et Gabriele Badia, famulo infraduendi domini Michaelis Joannis Magarola, testibus, adhec vocatis preincerta
scriptura fuit intimata per me, dictum notarium, illustri et magnifico Michaeli Joanni Magarola, utriusque iuris Regiae Audientiae doctori, in eius domo quam fovet in proxime vico
reperto, dicto Vidal, sindicio predicto, in et ante,
qui etiam fecit respontionem per dictum Ferrus
suprafactam.
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Post vero dicto quo supra die in mea, dicti notarii
et testium scilicet Antony Joannis Samara, regii
portarii, et Francisci Domenech, famuli infraduendi Benedicti Anglasell ,adhaec vocatorum et
rogatorum presentia et audiencia supra inserta
scriptura fuit presentata per me, dictum notarium, illustri et magnifico Benedicto Anglasell,
utriusque iuris et dictae Regiae Audientiae doctoris, eius domo quam fovet in platea Sancti Felicis reperto, qui fecit // responsionem per dictum
Ferrus facta.
De post autem eodem die, suprainserta scriptura,
presentibus me, pre et infrascripto notario, et pro
testibus, Salvatore Claustras et Josepho Sala, familiaribus domicis dicti Ferrus, adhaec vocatis in
et ante dicto sindico fecit presentata, illustri et
magnifico Josepho Masso, utriusque iuris et dictae Regiae Audientiae doctori, in domo dicti
Ferrus reperto, qui respondedit idem quod dictus
Ferrus.
Et in super eodem die presentibus me, dicto notario, et pro testibus, Jacobo Cros, regio portario, et
Joanne Rocha, cellerio Gerunda, adhaec vocatis
dictus Vidal, sindicus predictus, intimavit seu
per me, dictum notarium, precentare fecit supra
incertam scripturam illustri et magnifico Michaeli Carreras, utriusque iuris et dictae Regiae
Audientiae doctori, in eius domo quam fovet in
vico Curiae Regiae Gerundae reperto, qui etiam
fecit responsionem per dictum Ferrus factam.
In crassinum autem die vigesima quinta predictorum mensis et anni in mea, dicti notary et testium scilicet Francisci Amargos, dertusensis, et
Jacobus Camps, regy portary Barcinonae, adhaec
vocatorum presentia et audientia preincerta
scriptura fecit presentata in et ante dicto Vidal,
sindico predicto, illustri et magnifico Hieronymo
Guerau, utriusque iuris et dictae Regiae Audientiae doctoris, in eius domo quam fovet in dicto vico Sancty Laurenty, et dictus Guerau verbo
satisfaciens similiter qualiter dictus Ferrus fecit
responsionem.
Preterea dicto proximo die, presentibus Petro Bernona, clerico, et Raphaele Cortez, regio portario
Barchinone, pro testibus adhaec vocatis ego, dictus
notarius, in et ante per dictum sindicus obtuli et
precentavi dictam et supraincertatam scripturam, illustribus et magnificis don Josepho de Josa
et don Raymundo Rubi de Marimon, utriusque
iuris et dictae Regiae Audientiae doctoribus, in
simul repertis in domo dicti Josa, quam fovet in
dicto vico Civium que verbo respondentes fecerunt
responsionem per dictum Ferrus factam.
De post eodem die in mensis, dicti notary et testium scilicet Stephani Mallola, textoris, et Lau-

renty Ostench, blanquery villa Oloti, adhaec vocatorum et rogatorum presentia et audientia supraincerta scriptura fuit intimata et notificata
dicto Vidal, sindico predicto, illustribus et magnificis Paulo Guilamet et Bernardo Pons, utriusque iuris et dictae Regie Audientie // doctoribus,
ceparatim meorum respective, domibus quas fovent in vico d’en Talló Gerunde repertis, et uterque eorum fecit responsiones per dictum Ferrus
factam.

los demés doctors del Real Concell, a qui dita
scriptura és estada precentada, han feta la mateixa resposta. Y axí requer que aquella continuen
y de la precentació o precentacions de dita
scriptura sens la resposta, còpia auctèntica, ni
simpla, no doneu etcètera».

Nech non et dicti proximo die, in primam et secundam horas post meridiem, presentibus et adhaec pro testibus, Joannes Ratera et Narcisio Ayguabella, sutoris Gerundae, ego dictus notarius
instatus per dictum Vidal, sindicum predictum,
intimavit et non [fieri] dictam et supra incertam scripturam, illustris et magnifico Gabrieli
Berart, utriusque iuris et dictae Regiae Audientiae doctoris, in domo quam fovet in dicto vico
Civium reperto, qui fecit responsione per dictum
Ferrus factam. De quibus omnibus fuit peritum
confici et cuya intersit dari instrumentum presentibus pro testibus superius nominatis ad predicta respective vocatis, nech non et Monserrato
Puigvert, scriba mandati, qui de predictis etiam
instrumentum confecit.

Acta fecerunt haec Gerunde, anno, mensi et diebus quibus supra precentibus pro testibus superius
nominatis, ad premissa respective vocatis et rogatis.

Postremo die vigesima sexta predictorum mensis
et anni in mea, dicti et infrascripti notary et testium scilicet, admodum reverendi Josepho Novell,
canonici Sedi, et Bernardi Boris, scriptoris Gerunde, adhaec vocatorum et rogatorum presentia
Monserratus Puigvert, scriba mandati, constitutus que intus domos dicti canonici Novell, sitas in
dicto vico Sancty Laurenty, fortalisy veteris, requisivit me, dictum notarium, quatenus continuarem sequentia:
«Lo senyor Francesch Ferrús, doctor del Real
Consell, a què se ha presentat la scriptura, instant lo síndich del General, responent ab aquella ha donat la resposta següent: «Responent lo
doctor Francesch Ferrús, donzell doctor del
Real Concell y advocat fiscal de sa magestat, a
una scriptura a ell presentada a vint-y-quatre de
maig, per part de Thomàs Vidal, en nom de síndich del General del principat de Cathalunya,
qui comença, «Molt il·lustre senyor. Com toca
als molt il·lustres senyors deputats», y fineix «de
donar rahó a sa magestat requirint al notari
etcètera», diu y respon que·s ofereix prompte
per a seguir la Audiència del spectable portantveus de general governador en Cathalunya,
comforme disposa la constitució única, sots títol «De la Audiència del governador vice-règia»
y segons la pràtica y observança de la mateixa
constitució. Y en esta conformitat lo Concell
Real à scrit a dit spectable governador y està //
aguardant los órdens de sa senyoria etcètera», y
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De quibus omnibus et singulis predictis fuit petitum confici et eius interius dari et tradi instrumentum.

Eg+o Salvius Fabrega, notarius publicus et scriba
Deputationis localis civitatis et collecte Gerunde,
hec quibus rogatus interfui scribere feri subscripsi, signavit et clausit infrascriptum.

Satisfenta lo molt il·lustre senyor don Alexos de
Marymon y Jaffer, governador general de Cathalunya, del àbit de Sanct Jaume de la Spasa,
del concell de guerra de sa magestat, a la scriptura presentada a instància dels senyors deputats
y oÿdors del General de Cathalunya a 10 del
corrent, diu que està y persevera en la resposta
feta a la enbaxada, en dita scriptura referida, y
ajusta a aquella, que per cumplir a sa obligació,
tinguda la resposta dels doctors de la Real Audiència y Concell Real en Gerona residents, ab
orde del rey nostre senyor, com és notori a dits
senyors deputats y oÿdors per carta del senyor
duch de Cardona, y procehiments, cerca de açò
fets, en dit consistori del General de Cathalunya, acudí a dita ciutat de Girona ab son assessor
per determinar y clòurer las causas civils y criminals, segons la forma de la constitució al·legada.
Lo que no tingué effecte per no haver pogut
pèndrer resolució los dits doctors juntats, cerca
la proposició per sas senyorias feta, si començada la Audiència vice-règia podie, restant la Audiència Civil en Gerona, separar-se y venir ab lo
Consell Criminal a la present ciutat, y anar
ad·(a)ltras ciutat, vilas y llochs de Cathalunya
per perseguir y pendre malfactors o altrament,
conforme la disposició de la constitució «Més
statuïm», sinquena «De la Audiència y Concell
Real» y observança de aquella, per haver de acudir promptament a la present ciutat per cosas
tocants al servey del rey nostre senyor, las quals
executadas y cumplidas sinó serà arribat lo privilegi de lloctinent y capità general al senyor duch
de Cardona, lo qual ab sa carta última avisà que
a. resposta intercalada en els folis 99v-100r del trienni 16351638.
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molt prest li enviarà son agent de Madrid, encontinent tornarà a la ciutat de Gerona per dit
effecte, com no·s pugue conseguir en la present
ciutat, estant enperò lo dit orde de sa magestat
y acceptades. Per ço y altrament, totas y sengles
cosas favorables y negadas las // contràrias en
dita scriptura posada, dóna la present per resposta, requerint vos notari ni lleve acte, y la una
sens l’altra no·n doneu còpia.

Aa b los venerables, nobles, los diputados del nuestro principado de Catalunya.

se pudieron hazer todos en un día, siendo la provincia tan dilatada, sino fuera, embiando a cada
veguería un commissario que huviera sido de
gran gasto a la Generalidad, por que con cambiar
quatro nuncios, por quatro veradas se hizieron.
Que se le han de hazer buenos los onze días que
vacó y desde esta ciudad a Perpiñán a presentar
sus despachos al virrey, conforme el orden que tenía de su magestad.
Que se le han de dar ocho días para prevenir carruaje, para hazer su jornada, a más de las 20 dietas de buelta, porque es impossible que el mismo día,
que se acaba la visita, se pueda poner a cavallo.

El rey.
Diputados, porque se cumple este mes el triennio
de los cargos de mi lugarteniente y capitán general, en que me está sirviendo en essa provinçia el
duque de Sogorve y Cardona, y me hallo con la satisfaçión que mereze la attención con que la ha
governado, he tenido por bien de nombrarle por
otros tres años para los dichos cargos. Y assí os encargo y mando, que demás de admitirle y acudir
al juramento de la manera que se ha acostumbrado hazer, con los otros lugartenientes generales
que han sido hasta aquí, le respetéis y obedezcáys
en todo y por todos, comforme los poderes que lleva
y a lo que soys obligados, procurando por vuestra
parte, todo lo que convenga para el benefiçio, defensa, quietud y seguridad desse Principado y
condados, y extirpaçión de tantos malhechores,
como en ellos suele haver que allende, que esto importará mucho para que en essa tierra la justicia
sea administrada y se viva con la paz y reposo que
es menester, será hazer de vuestra parte lo que es
tan proprio de vuestros offiçios, y en ello reçibiré
muy accepto y señalado serviçio. Dada en Madrid, a XV de mayo MDCXXXVI. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius. Vidit Morlanes, regens.

Loc que de parte del regente don Mathías Bayetola y Cavanillas, visitador real general, se pretende y representa a los señores diputados, en orden a
la paga de su salario y dietas, y de los demás ministros y officiales de la visita.
Que el tiempo de la constitución ha de correr desde
los últimos pregones y no de los primeros, porque ni
a. carta intercalada en els folis 114v-115r del trienni 16351638.
b. anotació escrita al dors.
c. escriptura intercalada en els folis 117v-118v del trienni
1635-1638.
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En respecto del docto Ortín, conjudice, se dize que
la constitución quiere que se les pague des del día
que sale de su casa y que partió a 7 de março y
juró a 31 de dicho, y se le quitan cinco dias.
Que también se le deven dar dietas para buscar
carruaje, por la misma razón que se dize del regente.
Que a don Ferrando Azcón, otro conjudice, se le
han de contar sus dietas des del día que salió de
Madrid, conforme la constitución, y dar dietas
para buscar carruaje para la buelta.
Que al doctor Pedro de Exea, advogado fiscal, se
le han de hazer buenas las dietas des del día que //
salió de Çaragoça para venir a servir al dicho officio, que fue a 7 de agosto, y también se le han de
dar dietas para buscar carruaje.
Que a Juan Boher, scrivano y secretario de la visita, se le han de pagar las dietas des del día que salió de Madrid para venir a servir su officio, conforme lo dispuesto en el capítulo 7 de las Cortes del
año 1599, y dar dietas para prevenir su buelta.
Que mientras los señores diputados no cumplieren
concorrer las dietas a todos los susodichos, porque
supponen que los señores deputados sabían que los
términos de la visita se cumplían a 15 de julio, tenían obligación de hazer la cuenta con pago y notificarles que el dinero en el banco a su disposición
o llevarlo de contado.
Que supuesto que los señores diputados se refieren
al gasto y salarios que se hizo y dieron en la visita
del regente Clavero, holgará el regente visitador y
demás ministros ver la forma como se los tassaron
los salarios y dietas, y lo demás que se hizo con todos.
Por órden y mandato del señor regente visitador.
Juan Boher.

Loa que per part dels deputats dels General de
Catthalunya se respon segona vegada, al paper
que per part del senyor regent don Mathias Bayetula y Cabanillas, visitador que·s estat de la visita última dels officials reals no subjectes a purgar taula, los és estat presentat, és lo següent:
Quant al primer se diu que los quoranta diesb
han començat ja córrer de la primera crida, que
si las cridas que són estades fetes per part de dit
senyor visitador, són estades fetes en differents
diades y en differents parts, no importa perquè
se havia de fer totas en un mateix die, conforme
la disposició del capítol 5, ús, pràtica y intelligència de aquell, que per aqueix respecte y
dels demés preparatoris de la visita, se li han
passats a dit senyor visitador trenta dias.
Quant al segon que los onse dias que vacà dit
senyor visitador en anar a la vila de Perpinyà ha
presentar sos despatxos, se respon que ya se li
han fet bons perquè estan ya enclosos en los deu
dias que li han passats ço és, del última de juny
mil sis-cens trenta-sinch que per partí de sa casa
dit senyor visitador, fins a vint-y-set de setembre de dit any en lo qual dia començaren a córrer los tres mesos de la offensa. Y que axí no se li
poden passar parquè seria pagar-li salari doble,
contra lo capítol 7.
Quant al tercer se respon que no·s deuen los
vuyt dias per a prevenir carruatje, per estar
prohibit per lo capítol 7 y sentèncias de visita
del General, y no ser-se acostumat de pagar en
altras visitas.
Quant al quart que té respecte al doctor Hortín,
se diu que se li han pagat tots los dias que se li
devian, sens faltar-li’n hu, perquè li han pagat
del dia que partí de València fins lo dia que
prestà lo jurament.
Quant al quint, acerca de prevenir carruatge, se
respon lo que se ha respost en lo tercer.
Quant al sisè que té respecte a don Fernando
Escón, se respon lo que en los precedents capítols està respost.
Quant al setè que té respecte al doctor Pedro de
Exea, se respon que ya se li ha pagat tot lo que
se li tocava de justícia, per haver-se-li pagat del
dia que començà a servir.
Quant al vuytè que té respecte a Joan Bover, se
respon que, si bé li fos respost ab l’altre memoa. resposta intercalada en els folis 117v-118r del trienni
1635-1638.
b. dies interlineat.
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rial, que per orde de dit senyor visitador y conjúdices // fonch presentat en concistori per lo mateix Boer, laa mateixa pretensió que té dit Boer
està com és a justícia y axí pot proseguir sa causa.
Quant a la pretensió que dit senyor visitador y
demés nomenats en dit memorial tenen, de
que·ls corran las dietas per les causes contengudes en lo memorial, diuen que no creuen tal per
no ésser de justícia.
Quant al últim, diuen que lo dit senyor regent
se pot informar fàcilment contengut en dit capítol, puix los deputats sos praedecessors han pagat ab àpoches y partides de taula y banchs en la
forma acostumada.

Lasb dietas que el regente visitador pretende que
se le deven y han de contar, haziendo buena cuenta y justicia, son en la manera siguiente:
Veinte días para venir desde Madrid, de dónde salió a 30 de junio
y llegó a esta ciudad a 19 de julio.

20 días

Treinta para buscar y parar
casa, presentar sus despachos, jurar, oir sentencia de excomunión
y nombrar officiales.

30 días

Onze días que puso en yr a Perpiñán a presentar los despachos al
señor virrey, conforme el órden
que tenía de su magestad.

11 días

Diez y ocho días que se emplearon
en hazer los pregones en 17 veguerias de la provincia, los quales se
empeçaron aquí en Barcelona a
17 de agosto y se acabaron en 4 de
setiembre en la villa de Besalú,
conforme consta en el dietario.

18 días

Quareinta días que ay para dar
las querelas, los quales se han de
contar des del último pregón que
se hizo en Besalú a 4 de setiembre.

40 días

Ducientos noventa días por los
nueve meses que se dan para hazer los processos y publicar sentencias.

290 días

Quinze días para executarlas.

15 días

Veinte días para bolverse a Madrid.

20 días

a. la mateixa ... Boer, interlineat al marge esquerre.
b. memorial intercalat en els folis 117v-118r del trienni
1635-1638.
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Diez para buscar carruaje y despedirse, cumpliendo con la cortezía y obligaçiones como se ha hecho siempre y sino los menos que se
dieron a los otros visitadores. Son
en todos.

10 días
454 días

Que a razón de dotze libras, de a
diez reales cada una, valen.

5448 libras

A cuenta de las quales ha recivido.

3672 libras

Quédansele deviendo.

1826 libras

Ha de aver por 331 dietas, a razón de tres libras
doze sueldos cada día: mil ciento noventa y una
libra y doze sueldos. A saver es, de venir de Çaragoça aquí diez días, para buscar y parar casa
ocho días, de dietas desde 4 de setiembre que juró,
hasta el último de julio que fenesció la visita, contándola des del último pregón que se hizo en Besalú, el mismo día de 4 de setiembre que juró, van
331, y seys días para buscar carruaje y despedirse.
Ha recibido a cuenta, mil libras.
Ha de aver, 191 libras.

Y más todos los días que se le ha retardado y retardará la paga effectiva dellas, pues devieran los señores diputados, y aquí sabían quando se concluhía la visita hazer la cuenta con pago y
librarle la cantidad que se le devía de contado o
banco, notificándoselo, lo que no se ha hecho.

Dona Fernando Ascón, uno de los conjúdices del
regente visitador.
Ha de aver por 164 dietas, a razón de a seys libras
por cada día: 984 libras. A saber es, por 20 de venir des de Madrid aquí, diez para buscar y poner
casa, 108 por los tres meses y quinze días señalados
para hazer y publicar las sumas y executar, las 20
para bolverse a Madrid y 6 para buscar carruajes
y despedirse de las personas, de obligación como se
deve hazer en ley de urbanidad y cortesía.
Ha recivido a cuenta de ellas, 400 libras.
Quédansele deviendo, 584 libras.
El doctor Jacynto Ortín, otro de dichos dos conjúdices del regente visitador.
Ha de aver 144 dietas, a la dicha razón de a seys
libras por cada día: 864 libras. A saber es, de venir de Valencia aquí y poner casa 20 días, 108
días por los tres meses y quinse días señalados para
hazer y publicar las sentencias y executarlas, y seys
para buscar carruaje y diez para bolverse a Valencia.
A cuenta de las quales ha recivido, 400 libras.
Quédansele deviendo, 464 libras.

Juan Boher, escrivano mayor y secretario de la visita.
Ha de aver por 417 días, a razón de 25 libras
cada día: 1042 libras. A saber es, por 20 díes de
venir desde Madrid aquí, de buscar y poner casa
8, y desde 17 agosto del año 1635, que se publicó el
primer pregón aquí en Barcelona, hasta 4 de settiembre, que se publicó el último en la vila de Besalú, van 18 días, 40 del pregón, 290 de los nueve
meses, 15 días de la execución de las sentencias y es
para buscar carruaje y despedirse, y venirse para
bolverse a Madrid, que en todos son 417 días que
notan las dichas 1042 libras.
Ha recivido, 800 libras.
Dévensele, 242 libras.

Memoriala de les quantitats que las
personas avall scritas han de pagar
en virtut de las sentèncias fetas en
la visita del General de Cathalunya
començada en lo any MDCXXXV.
Primo, ab sentència sobre la querela de número
176, és estat condemnat Pere Barrera, tauler de
Vinçà, en haver de pagar al General sinquanta
lliures: 50 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela del número
101, los deputats y oÿdors del trienni pròxim
passat y micer Francesc Magarola, oÿdor real, in
solidum són estats condemnats en pagar vint-yquatre lliures y un sou al General: 24 lliures, 1
sou.

El doctor Pedro de Exea, advogado fiscal de la visita.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número

a. memorial intercalada en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.

a. memorial intercalat en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.
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38, és estat condemnat Francesch Descallar y de
Sorribes en donar y pagar al General vint lliures:
20 lliures.
Ítem ab sentència sobre la querela de número
17, lo canonge Onofre Ciurana y de Bellafilla és
estat condemnat en haver de restituir al General
noranta-tres lliures, quinze sous y quatre diners,
y en subsidi, los deputats y oÿdors pròxim passats in solidum: 93 lliures, 15 sous, 4 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela // de número
90, los deputats y oÿdors del trienni pròxim passat són estats condemnats en haver de donar y
pagar al General cent-y-vint lliures: 120 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
31, les persones devall scrites són estades condemnades en haver de restituir al General les
quantitats respectivament següents, so és, don
Phelip de Sorribes, deputat militar lo trienni
proppassat, quaranta-sinch lliures, sis sous; lo
canonge Onofre Ciurana y de Bellafilla, oÿdor
ecclesiàstich, vint-y-nou lliures, quatre sous;
don Ramon Sabater, oÿdor militar, vint-y-nou
lliures, quatre sous; los tudors y curadors dels
pubills, fills y hereus de micer Hierònym Palmerola, assessor, nou lliures, setze sous; Jaume Strada, Francesc Corretger y Mestre y Francesc
Vell, quiscú, una lliura, dotze sous, y Narcís Pau
Regàs, sinch lliures, y en subsidi los deputats y
oÿdors y micer Francesc Magarola: 125 lliures,
14 sous.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
212, los deputats y oÿdors de comptes del trienni proppassat y micer Joseph Massó, oÿdor real,
són estats condemnats en cobrar de Miquel //
Móra, deffenedor, tres lliures, dotze sous; de
Rafel Rubí, tres lliures, vuyt sous; Bernat Salitgés, dues lliures, vuyt sous; Savador Major, dues
lliures; Hiacyntho Squer, dues lliures; y de Valentí Subirats, una lliura dins sis mesos, y en
subsidi dits deputats y oÿdors y micer Massó
condemnats en donar y pagar al General decet
lliures: 17 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
171, Llorens Corell, prevere, deputat local de
Cervera lo trienni proppassat, és estat condemnat en haver de restituir al General quinze lliures: 15 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
37, los deputats y oÿdors de comptes de dit
trienni són estats condemnats en haver de fer,
dins un any del die del decret de execució en
avant comptador, las diligèncias necessàrias en
fer pagar al General la quantitat de set mil doscentes setanta-una lliura(s), dotze sous y sinch,
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restan devent les persones foren condemnades
en la sentència és estada ab la provisió del decret
de execució moderada, dient que no·s comprengan las quantitats que no·s podran cobrar
dels debitors, // en subsidi dels quals, foren
condemnats los deputats y oÿdors del trienni
1629, en la dita visita pròxim passada feta en lo
any 1632: 7271 lliures, 12 sous.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
36, los deputats y oÿdors del trienni proppassat
y micer Francesc Magarola són estats condemnats in solidum, en fer les diligències necessàries
per a què, ab tot effecte, se cobre, dins un any,
la quantitat de tres-centes sexanta-una lliuras,
quatre sous, de Agustí Llana. Y passat dit termini nunc pro tunc dits deputats y oÿdors in solidum condemnats en haver de pagar al General,
sols quiscú d’ells, vint-y-sinch lliures: 50 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
92, Antoni Ferrer, tauler de Arenys, és estat
condemnat en haver de pagar al General sis lliures, divuyt sous y vuyt diners: 6 lliures, 18 sous,
8 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
214, és estat condemnat Francesc // Roig, tauler de Prades, en haver de pagar al General vint
lliures, la qual quantitat en la provisió del decret
de execució, és stada reduÿda a deu lliures: 10
lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
210, Francesc Corretger y Mestre, credencer
del General, és estat condemnat en donar y pagar al General sinquanta lliures: 50 lliures.
Ítem, ab sentència sobre las querelas de números 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 166,
Joan Bernich, tauler de Lloret, és estat condemnat en haver de pagar al General dotze lliures:
12 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
109, Joan Amorós, tauler de Monroig, és estat
condemnat en haver de pagar al General setze
lliures y catorze sous: 16 lliures, 14 sous.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
167, dit Joan Bernich, tauler de Lloret, és stat
condemnat ordenar y pagar al General, lo dret
de las mercaderias en los albarans de guia contengudas, liquidació reservada.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
66, Hierònym Padró, tauler de Manreza, és estat condemnat en donar y pagar al General vint
lliures: 20 lliures. //
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Ítem, ab sentència sobre la querela de número
76, Francesch Capell, tauler de la vila de Aytona, és estat condemnat en pagar al General,
nous sous y quatre diners: 9 sous, 4 diners.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
169, Joan Vinyavella, tauler de la Bisbal, és estat
condemnat en haver de donar y pagar al General, dos lliures, dotze sous y vuyt: 2 lliures, 12
sous, 8 diners.
//

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
45, és estat condemnat Bernat Sagí, tauler de
Valls, en haver de donar y pagar al General quatre lliures, un sou y onze diners: 4 lliures, 1 sou,
11 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
44, Rafel Castells y Sebastià Carrera, taulers de
Tarragona, són estats condemnats in solidum en
donar y pagar al General vint-y-set lliures, dotze
sous y deu diners: 27 lliures, 12 sous, 10 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
58, Lluís Colom, tauler de Puigcerdà, és estat
condemnat en haver de donar y pagar al General cent y deu lliures, la qual quantitat ab la provisió del decret de execució, és estada reduÿda a
sinquanta lliures: 50 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
200, Francesc Xambó, tauler de Granollés, és
estat condemnat en haver de donar y pagar al
General, lo dret de las mercaderias contengudas
en los albarans de guia continuats en dita querela, liquidació reservada.
Ítem, ab sentència sobre la querela // número
95, Joan Palau y Joan Pere Tarau, taulers de
Mataró, són estat condemnats en donar y pagar
al General vuyt lliuras, quatre sous y onze diners: 8 lliures, 4 sous, 11 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
75, Antoni Borrut, tauler de la Torra d’en Barra, és estat condemnat en haver de donar y pagar al General, setse sous: 16 sous.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
133, Miquel Torrent, de Vilaller, és estat condemnat en donar y pagar al General, tres-centes
tretze lliures, quinze sous y sis diners, la qual
quantitat, ab la provisió del decret de execució,
és estada reduÿda a trenta-sis lliures, un sou y
vuyt diners: 36 lliures, 1 sou, 8 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
94, Ypòlit Camps, tauler de Casserras, és estat
condemnat en donar y pagar al General, setse
sous: 16 sous.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
59, Pere Gassó, tauler de Vilanova de Cubelles,
és estat condemnat en donar y pagar al General
una lliura: 1 lliura.
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Ítem, ab sentència sobre la querela de número
84, Steve Torrell y Pere Torrell, taulers de Vilaseca, són estats condemnats en haver de pagar al
General, vint-y-set lliures, decet sous y dos diners: 27 lliures, 17 sous, 2 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
87, Bernat Paladella, tauler de Carcia, és estat
condemnat en haver de pagar al General una
lliura, deu sous y vuyt diners: 1 lliura, 10 sous, 8
diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
82, Antoni Barrovés, tauler de Bot, és estat condemnat en haver de pagar al General quatre
lliures, quinze sous y sis diners: 4 lliures, 15
sous, 6 diners.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
145, Francesc Corretger y Mestre és estat condemnat en haver de donar y pagar al General
vint-y-vuyt lliures, dos sous y quatre diners: 28
lliures, 2 sous, 4 diners.
Scriba major visitae Generalis Cathaloniae.
Franciscus Pastor, notarius publicus Barcinone.

Memoriala de las personas que són
estades privadas y suspesas en
virtut de las sentèncias fetas en la
visita del general de Cathalunya,
començada en lo any MDCXXXV.
Primo, ab sentència proferida a 21 de abril
1636, sobre la querela de número 216, Joan
Roig, guarda del General de la vila de Alcover,
fonc privat perpètuament del offici de guarda.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
181, dit dia proferida, fonc privat perpètuament
micer Joan Maranges, assessor de la Deputació
local de la col·lecta de Puigcerdà.
Ítem, ab sentència sobre las querelas de números
173 y 174, lo mateix dia proferida, Llorens Corell, prevere, deputat local de la vila y col·lecta de
Cervera, fonc suspès per temps de dotze anys de
tenir officis, ni gozar de beneficis del General.
a. memorial intercalat en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.

En la de 23 se exortan los senyors deputats donen forma com se eviten los fraus se cometen en
la taula de Blanes en lo despaig de la clavasó.

Ítem, dit dita ab sentència sobre las querelas de
números 49, 50, 51, 52, 53 y 54, micer Cosme
Piso, assessor de la Deputació local de la vila y
col·lecta de Vilafranca de Conflent, fonc privat
perpètuament de dit offici de assessor y declarat
inhàbil per obtenir alguns officis, ni gozar de
benefficis del General per algun temps.
Ítem, ab sentència proferida a 14 de juny del
mateix any, sobre las querelas de números 5 y 7,
Jaume Solà, guarda extraordinària del General,
fonch privat // perpètuament del offici de guarda y Jaume Serra, també guarda, fonc suspès per
temps de tres anys, emperò la suspensió de dit
Serra, en la provisió del decret de execució, és
estada reduhida a un any tant solament.

En la de número 32 que·s deu observar en lo
donar dels propris usos de cotons.
En la de número 40 los senyors deputats fassan
servar a Onofre Massanés, sobrecullidor de la
part de ponent, la dita sentència.
//

En la de número 42 se mana als sobrecullidors
vajan quatre vegades lo any a sas col·lectas sens
dexar terça endarrerida, en la forma contenguda
en dita sentència, exortant als senyors deputats
la manen observar.

Ítem, ab sentència proferida dit dia de catorze
de juny, sobre la querela de número 197, Jaume
Roca, tauler de Sant Feliu de Codines, fonch
privat del offici de tauler.

En la de número 46 se ordena lo que deu observar-se en lo modo de gastar la confitura que·s
dóna en las festas del torneig y en los demés casos expressats en dita sentència.

Scriba major visitae Generalis Cathaloniae.
Franciscus Pastor, notarius publicus Barcinone.

En la de número 48 ab lo que disposa lo decret
de execució, se ordena que a Francesc Corretger y Mestre, credencer del General, no se li
done per lo treball pren per raó del dret de galeres, més de 60 lliures lo any, exceptat en lo cas
expressat en dita sentència.

Memoriala de les sentències de la
visita del general que disposan en
lo sdevenidor y ab ellas se exorta
als senyor deputats las manen
observar.

En las de número 62, 81 y 179 se remeten las
querelas als senyors deputats.

En la de número 2 se mana al racional fassa nota
al llibre de Vàlues, en lo compte de Galderich
Terrena de Perpinyà, de la dita sentència.
En la número 10 los senyors deputats y oÿdors,
manen remirar lo compte de Pere Mateu, en
respecte de la pedra lliurà lo trienni passat per la
obra de la Deputació.
En la de número 14 y decret de execució, com
se ha de donar la cauquilla a les guardes.
En la de número 15 que del compte de galeres
no·s puga girar quantitat alguna al compte del
dret del General, sinó és ab la forma disposa dita
sentència, y se exorta als senyors deputats suspengan la exacció dels dits drets de galeras.
En la de número 17 se exorta no·s donen strenas dobles en absència del deputat o oÿdor de
son bras.

a. memorial intercalat en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.
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En las de número 63 y 83 se exorta als senyors
deputats se servescan manar mirar lo que·s deu
fer en la exacció dels drets, que pagan las capas
de pastor que passan per las taulas de Sterri y
Tírvia.
En la de número 65 los senyors deputats miren
lo remey se pot donar per evitar los fraus se fan
en la platja de Vall d’Aro.
En la de número 80 se ordena la forma se ha de
guardar en la compra dels prisos que·s donen en
las justas y torneigs.
En la de número 96 se disposa lo que deu observar-se en la compra dels guants se donan en
las festas de las justas y torneigs. //
En la de número 88 los senyors deputats cobren
los arcabussos que tenen algunes universitats
que són del General.
En la sentència de número 113 se delibera que,
de aquí al devant, las 60 lliures se gastavan ab
ramellets lo dia de la festa de Sanct Jordi, se donen de cos a cos al mantenedor de la justa.
En la de número 133, ab lo decret de execució,

[ 1636 ]

[ 1636 ]

los senyors deputats miren com se deuen despatxar las mercaderias en la taula de Vilaller.
En las de número 172 y 175 los senyors deputats y oÿdors envien llibres de fraus als cullidors
y taulers del General, manant los senyors deputats, notificar als dits taulers y cullidors lo disposat en dita sentència.
En la de número 205 exortan als senyors deputats y oÿdors miren si és convenient Guillem
Montserrat cobre lo dret del General, que·s
paga al menut quant entran mercaderias per lo
portal de Mar.
En la de número 208 los senyors deputats y oÿdors fassan donar compte y raó a Pere Dalmau y
Francesc Besturs, verguers de la Deputació, dels
inventaris tenen en comanda y manen advertir
lo demés contengut en dita sentència.
En la de número 207 los senyors deputats y oÿdors han de manar lliurar lo privilegi de tauler de
la Seu de Urgell a Francesc Domenge, de la matexa ciutat, y posar-lo en possessió de dit offici.
Scriba major visitae Generalis Cathalonie. Franciscus Pastor, notarius publicus Barcinone.

Ítem, la querela de número 124, instant dit
procurador fiscal contra Antoni Fibla, tauler de
Alcanar.
Ítem, la querela de número 147, instant dit
procurador fiscal contra Andreu Coll, tauler de
Viella.
Ítem, la querela de número 182, instant dit
procurador fiscal contra Joseph Robí, tauler de
Puigcerdà.
Scriba major visitae Generalis Cathalonie. Franciscus Pastor, notarius publicus Barcinone.

Memoriala dels processos de
querelas que no foren publicadas y
se remeteren als molt il·lustres
senyors deputats del General de
Cathalunya.
Primo, la querela de número 108, instant lo
procurador fiscal de la visita del General de Cathalunya contra Francesc Corretger y Mestre,
credencer del General de Barcelona.
Ítem, la querela de número 115, instant dit
procurador fiscal y Lluís Poblet, parayre de
Monblanch, contra deputats y oÿdors de comptes del General del trienni 1632.

Memoriala dels processos de la
querelas que ab las sentèncias y
provisions de decret de execució,
són estades remesas als molt
il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya.

Ítem, la querela de número 117, instant dit
procurador fiscal contra Pere Bonadona, fill de
Pau, habitant en Barcelona.

Primo, la querela de número 62, feta a instància
del procurador fiscal de la visita del General de
Cathalunya contra Pau Mir y Miquel Bonanat
taulers de la Seu de Urgell.
Ítem, las querelas números 81 y 179, a instància
de dit procurador fiscal contra Joseph Massot,
credencer del General de la taula de Canet.
Ítem, la querela de número 91, a instància de
dit procurador fiscal contra Francesc Lagarda,
tauler de Pont de Suert.
Ítem, la querela de número 117, instant dit
procurador fiscal contra Miquel Pinyol y Rafel
Timonet, taulers de Alfarràs.
a. memorial intercalat en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.
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Ítem, la querela de número 118, instant dit
procurador fiscal contra Joseph Casals, tauler
de Falcet, y altres.
Ítem, la querela de número 24, instant dit procurador fiscal contra deputats y oÿdors de
comptes del General del trienni pròxim passat.
Ítem, la querela de número 149, instant dit
procurador fiscal contra Pere Combas, marxant
francès.
Ítem, la querela de número 170, instant dit
procurador fiscal contra Antoni Aymerich, receptor del General de Perpinyà. //
Ítem, la querela de número 184, instant dit
a. memorial intercalat en els folis 119v-120r del trienni
1635-1638.

procurador fiscal contra Joan Soler, tenaller y
arrendador de la taula de Olot.
Ítem, la querela de número 178, instant dit
procurador fiscal contra Francesc Neudí, procurador fiscal de Puigcerdà.
Ítem, la querela de número 213, instant Pere
Çabater, mercader de Tortosa, contra don Martí de Jordà, deputat local, y micer Joseph Isern,
prior major, son assessor, de dita ciutat de Tortosa.
Scriba major visitae Generalis Cathalonie. Franciscus Pastor, notarius publicus Barcinone.

El a doctor don Ramon de Queralt, thezorero y
canónigo de essa santa Yglessia, don Vicente Magarola y Jayme Bru, me han dado la carta de
vuestra señoría de 19 deste, y en su nombre, dicho
el gusto con que vuestra señoria se halla de haver
entendido la merced que su magestad me an hecho en mandarme continue su serviçio en estos
cargos, dónde, como en todas partes, estimaré tener muchas ocassiones en que mostrar lo que estimo a vuestra señoría. Y siendo tan de su gusto el
que vaya a jurar a essa ciudad, lo huviera exequutado luego a no tenerme las cosas desta frontera obligado a no poderme partir tan presto della,
pero crea vuestra señoría ganaré las horas que pudiere para yr a haçerlo, como más largamente dirán a vuestra señoría sus embaxadores. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Perpiñán, 29
de agosto 1636. El duque de Sogorve y Cardona.
Senyores diputados del General de Cathalunya.

Ihesusb Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del General infrascrits, acerca del demanat y pretès per lo senyor dom Mathias Baietula y Cabanilles, regent en lo Supremo de
Aragó, visitador que és estat dels officials reals
no subjectes a purgar taula, y per los assessors
don Fernando Ascón y Jacinto de Ortín, conjutges de la dita visita real, y demés officials de
aquella. Vists diversos papers que per part de dit
senyor regent y conjutges de dita visita són estats enviats a dits senyors deputats y oÿdors, en
differents jornades hans de acabar dita visita, y
després de acabada. Vist lo capítol de Cort 5, 6
a. carta intercalada en els folis 120v-121r del trienni 16351638.
b. vot intercalat en els folis 122v-123r del trienni 1635-1638.
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y 7 de las del any 1599. Vista una sentència de
la visita del General en jornada de 22 de juliol
1615, ab la qual fonch declarat no haver pogut
pagar los tunch deputats y oÿdors del General
del trienni antacedent o fet pagar als advocat fiscal, ministres y officials de la visita feta per lo
senyor regent Banyatos, més dietas de las que
importan los quoranta dies, nou mesos y quinse
dies que donà y taxà lo capítol 5 de ditas Corts
1599, comptadors del die que·s fa la crida, la
qual en Barcelona y per tota Cathalunya se pot y
deu fer en un dia, y al visitador Banyatos no haver-li pogut pagar sinó esto(s) dies y los que estigué per lo camí venint y tornant en sa casa, y
un més que estigué bastava, aprés de ser arribat
en Barcelona per a pèndrer casa, fer officials y
las cridas ordinàrias, y que a cetero no·s pugan
pagar més dietas de les dalt referides y lo demés
disposat en rahó de dits conjutges y altres officials de la visita real, a la qual sentència se ha relació. Vist un vot dels assessors, advocat fiscal
del General y altres doctors aplicats sots jornada
del primer de setembre 1635, acerca de la demanda feta per lo dit senyor regent Bajetula, de
la paga dels salaris dels officials que per dita visita avia anomenats, ab lo qual és aconsellat a dits
molt il·lustres senyors deputats que tenian obligació de estar a la disposició de dita sentència de
visita del General y no podian // apartar-se de
aquella, en la paga y tatxa de las dietas y salaris
dels officials de dita visita real. Vist tot lo que se
ha de vèurer, los assessors infrascrits, ab intervenció del advocat fiscal del General són de vot
y parer:
Quant als 36 dies que demana lo senyor regent
Bajetula que se li paguen, per haver-los estat en
anara de la vila de Madrit, de hont partí als 30
de juny 1635b, a lac de Perpinyà, hont lod excel·lentíssim senyor duch de Cardona y de Sogorb, lloctinent y capità general del present
Principat y comptats y Consell Criminal se trobava, hans de comensar la visita real y tornar a
Barcelona per fer dita visita real. Attès que per
lo dit capítol 7 de les Corts del any 1599 està
disposat que al dit visitador de la visita real se li
paguen tot lo temps que se occupa en dita visita, comtant del dia que ix de sa casa, fins tornà
en ella, attès que consta que dit senyor regent
Bajetula anà en la ditae vila de Perpinyà per conferir-se ab lo excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y Sogorb, lloctinent y capità general
en lo present Principat y sos comptats, lo que
era necessari, axí per a mostrar a sa excel·lència
a. anar interlineat damunt de venir ratllat.
b. a continuació ratllat quatre paraules.
c. a continuació ratllat, vila.
d. lo excel·lentíssim ... comptats interlineat al marge esquerre.
e. dita interlineat.

[ 1636 ]

[ 1636 ]

los órdens y instruccions de sa majestat y informar-se de las cosas necessàrias per la bona direcció de la dita visita reala. Per ço y altrament, dits
assessors y advocat fiscal són de vot y parer que,
ha dit senyor regent Bajetula, se li paguen dits
trenta-sis dies que se occupà eo gastà en anarb
de Madrit a Perpinyà y tornar a la ciutat de Barcelona.
Quant als demés dies que pretén dit senyor regent Bajetula que se li han de pagar, ab los memorials y papers entregats als molt il·lustres senyors deputats, en particular los deu dies de
appel·lacions de sentèncias, deu de carruatje y
altres per despedir-se. Attès que ab dita sentència de visita capítol 5 y 7 y de las Corts del any
1599 està disposat que al dit visitador real se li
donen tant solament trenta dies de preparatoris,
com són per lo jurament, creació de officials, fer
cridas y quoranta dies per los querelats y los nou
mesos respective y quinse dies aprés següents
que donà lo capítol 5 de ditas Corts del any
1599, dins los quals tres mesos últims se poden
y deuen executar las sentèncias y també dins
dels quinse dies aprés següents, los quals disposant dit capítol 5 que sian següents // als dits
tres mesos últims, és vistc contínuos ser, segons
disposició de dret. Y per consegüent, los dits
deud dies dee las appel·lacions que demana dit
senyor regent Bayetula, estan inclusos y compresos ab los mateixos 3 mesos últims y aprés
15 dies següents, de dit capítol 5 y vint dies per
tornar-se’n a Mad(r)it. Per ço y altrament, dits
assessors y advocat fiscal són de vot y parer que
ha dit senyor visitador sols se li poden y deuen
pagar los sobredits trenta dies, 40f dies y 9 mesos respective, y aprés, quinse dies següentsg y
vint dies per tornar-se’n a Madrit, y no altres.
Quant al demanat per lo senyor don Fernando
Ascón, conjutge de dita visita real, attès dita
sentència de visita y capítol 6 y 7 de las Corts
any 1599, y altrament, dits assessors y advocat
fiscal són de vot y parer que a dit don Fernando
Ascón sols se li poden y deuen pagar, és a saber,
per a venir de Madrit a Barcelona vinth dies, y
los que a vostra senyoria aparexerà per sercar
casa y altres preparecions, regulant vostra sea. a continuació ratllat, y Consell Criminal y Civil ab residència en la ciutat de Barcelona.
b. anar interlineat damunt de venir ratllat.
c. vist interlineat damunt de prest ratllat.
d. deu interlineat damunt de trenta ratllat.
e. de las appellacions ... capitol 5 interlineat al marge esquerre.
f. 40 dies ... respective interlineat damunt de de les appellacions que demana dit senyor visitador estan enclosos y compresos ab los mateixos tres mesos últims ratllat.
g. a continuació ratllat, quaranta dies, nou mesos y quinse
dies aprés següents.
h. vint dies y interlineat al marge esquerre.
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nyoria lo àrbitre ab lo que està disposat ab dita
sentència de visita del General, y los tres mesos
de las sentèncias y quinse aprés següents, y vint
dies per tornar-se’n a sa casa.
Quant al pretès per don Jacinto de Ortín, altre
de dits conjutges, dits assessors y advocat fiscal
són de vot y parer que no li poden pagar vostra
senyoria més dies dels refferits en respecte de
don Fernando Ascón, salvat que sols per venir
de València a Barcelona se li poden donar deu
dies y per tornar-se’n altres deu dies.
Quant al demanat y pretès per part de lo doctor
Exea, advocat fiscal de dita visita real, Joan
Boer, scrivà major, y dels demés officials de dita
visita, attès la disposició de dita sentència de visita del General, dits assessors y advocat fiscal
són de vot y parer que als sobredits officials y
advocat fiscal y escrivà major, tant solament poden pagar-los los dies expressats ab dita sentència y capítol 5 de las Corts del any 1599, ço és,
quaranta dies dels queralants, los nou mesos
respective y quinse dies aprés següents, y no altres, y que per lo present vot no·s fassa prejudici
a la pretensió de dit Boer, remesa a justícia.
Vidit Vidal, assessor. Vidit Vinyals, fisci Generalis advocatus. Vidit don Raymundus de Magarola, assessor.

Diea decima quarta octobris millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, Perpiniani.
Existens et personaliter constitutus magnificus
Joannes Salell, medicinae doctor Perpiniani, coram me, notario, et testibus infrascriptis, personaliter in domo, ubi multum illustri domini
dompnus Franciscus de Lupiano, deputatus militaris Generalis Cathaloniae, suam facit solitam
habitationem in oppido Perpiniani existentibus
et repertis, qui ad petitionem dicti multum illustris domini diputati fecti et continuari petiit sequentem relationem videlicet: «Que ell ha visitat
y visita actualment al molt il·lustre senyor don
Francisco de Lupià, deputat militar, del General
de Cathalunya, lo qual està sangrat y ab indisposició tal, que no pot, per encara, posar-se en
camí, per haver-se-li de fer de present alguns remeys, de molta importància per sa salut». De
quibus et cetera.
Testes magnificus Hyacintus Ham, burgensis,
Guillermus Duch, causidicus, ambo Perpiniani,
et ego Antonius de Ortega, notarius.
a. certificatòria intercalada en els folis134v-135r del trienni
1635-1638.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal de
dit General y doctors aplicats devall escrits,
acerca de la provisió que sa magestat ha feta de
la persona de Agustí Forés, donsell en Barcelona populat, en regent la vegueria, si aquella encontra ab las generals constitucions de Cathalunya per las causas y rahons deduÿdas per lo
procurador del General y per part de Pere Atxer, de la vila de Camprodon, part privada y a
sas senyories representades. Vist un procés original portat en la vila de Camprodon en poder
de Pallarí Blanc, notari sobre una querela feta y
donada contra dit Forés, en lo judici de taules
del temps que fou veguer de aquella vegaria de
Camprodon, ha instància de dit Pere Atxer, de
dita vila. Vista una informació rebuda devant
de dits senyors deputats eo devant dits assessors, sobre de haver donat dit Forés soldats al
rey nostre senyor per haver lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona. Y finalment tot
lo que se havia de vèurer y assenyaladament, las
constitucions generals de Cathalunya que d’estas cosas tractan. Attès que ab la constitució 4
que comença «Tot veguer», títol «De offici de
jutges de taula», està ordenat que penjant lo judici de taules, ningun official puga tornar usar
del offici fins que la inquisició sie terminada y
finida, y feta satisfacció del dany donat. Y si
condemnat serà en alguna cosa, lo official, per
rahó del offici, que en ningun temps puga tenir
offici del rey, nostre senyor, concedint al official que puga apel·lar una vegada tant solament, però que no puga tornar al offici fins que
sia determinada la apel·lació. Y per la constitució 5 // del mateix títol que comença «Com en
la Cort» està disposat que·l official que tindrà
taula no puga tornar a ningun offici del rey,
nostre senyor, fins que lo judici de taula sie finit
y la inquisició sie determinada y complida per
sentència y satisfacció feta, com ab altres constitucions estava abans ya disposat, las quals
constitucions y lo disposat en ellas, està confirmat en la constitució 7 que comença «Ordenam» del mateix títol y per la constitució 3 que
comença «Algun official» del títol «De persones prohibidas regir officis» està disposat que
ningun official que serà condemnat, en res, per
rahó del offici que aurà obtingut, en ningun
temps, puga tenir offici del rey, nostre senyor.

Y finalment ab la constitució 6 que comença
«Volem» de dit títol «De personas prohibidas
regir officis» està prohibit que de aquí avant a
algú que hage tingut offici de jurisdicció, fins
que taula hage tinguda y per sentència diffinitiva ne sie absolt, no·s pot comanar algun offici
de jurisdicció, ni se li poden dar esperanças de
haver-li·n de dar, ni·s pugan comanar a parents
sots sperança que·l hagen de tornar a dit official
després de finida la causa, consta que dit Agustí
Forés, en lo trienni que acaba en lo any 1633,
fonch veguer de la vegaria de Camprodon y
que acabat son offici, se li cridaren las taulas en
lo judici de las quals, dit Pere Atxer de la dita
vila de Camprodon, donà querela contra lo dit
Forés per haver-li, al temps que era veguer, pagat un colp de puny en la cara y coses, aportant-lo a la presó y haver-lo arrestat després en
sa casa per espay de 60 dies o més, ab pena de
400 liuras, per rahó del qual fonch necessari
que dit Atxer recorregués al Real Consell Criminal y obtenir allí, com obtingué, remissió y
absolució, y consta que en la sentència que·s
proferí en la dita querela per los jutges de taula
a 28 de juny 1633, és estat dit Agustí Forés
condemnat en haver de esmanar y refer al dit
Pere Atxer la injúria y los danys y gastos a ell
causats, per rahó de dita injúria y captura, tatxant y moderant aquells en 200 lliures moneda
barcelonesa, juntament ab las despeses. Y si bé
consta haver apel·lat dit Forés de dita sentència,
per no se ha encara declarat en aquell, ans penja encara indecisa devant dit jutge de apel·ls.
Per ço tot lo qual, los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són de vot y parer que lo dit Agustí Forés rebus ut nunc mentras no està revocada la sentència primitiva, ni
finit lo judici de taulas per absolució de son favor feta, resta inàbil per a poder obtenir ningun
offici del rey, nostre senyor, y per consegüent,
ni lo dit offici de regent la vegueria de Barcelona per a ser contra las ditas generals constitucions de Cathalunya y altres aplicables a la defensa de las quals, y al perjudici y rompiment de
aquellas, tenen obligació los molt il·lustres senyors deputats de opposar-s·i ab enbaxadas y
altrament, en la forma acostumada, fent a saber, juntament a sa excel·lència, ab la enbaxada
que lo procurador del General, no sols ha donat quexa contra dit Forés de dita contrafacció,
però encara dit y deduÿt que dit Forés havia
donat, per optenir dit càrrech, alguns soldats a
sa magestat, que li costaven molt ducats, dient
que ab axò tanbé se havia contrafet a altres
constitucions y senyaladament, a la constitució
7 que comença «Estatuïm» del títol «De officia
de veguers» en la qual se disposa que lo rey,
nostre senyor, per instituyr veguer, no rebrà

a. vot intercalat en els folis 135v-136v del trienni 1635-1638.

a. offici de interlineat.

In quorum propria manu scriptorum fidem ego,
dictus Antonius de Ortega, notarius publicus //
collegiatus Perpiniani, hic me subscribo meum solitum artis notariae appono sig+num.

1761

[ 1636 ]

[ 1636 ]

preu o prèstich algú, y per la constitució 13 que
comensà «Coma segons las constitucions»b, títol «De personas prohibidas regir officis» després de haver dit que segons constitucions de
Cathalunya, algun offici no dega ser donat, ni
comanant per diners y després de haver confirmades aquellas, se ordena y estatuex a las ditas
constitucions, ajustant, que si algú, per si o per
altri, directament o indirecte, haurà promès
prometrà o darà diners, argent o servey algú valents més de deu sous o farà promisió o obligació al senyor rey o altre qualsevol persona per
obtenir algun offici de jurisdicció dins lo present principat de Cathalunya, ara sie perpetual
o temporal si aquel, en dita manera, obtindrà
sia privat dels dit offici o officis e sia hagut per
infame sens alguna dispensació, e inàbil per deu
anys a obtenir offici de jurisdicció real en Cathalunya, // sobre del qual fet se’n està actualment rebent informació devant dels assessors
del General, de la qual fins vuy, resta provada
ab dos testimonis constestes y altres singulars y
altres de fama pública, la confessió extrajudicial
que ne ha fet dit Forés, de la qual informació
acabada que sia de rèbrer se donarà rahóc a sa
excel·lència, del que més avant resultarà d’ella.
Vidit Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis
advocatus. Don Raymundus de Magarola, assessor. Fontanella, consulens. Peralta, consulens. De
Paz, consulens. Malla, consulens.

Moltd il·lustres senyors. A la que tractava de disposar ma partida, me à sobravingut una desgana
hordinària que més és estat forçós sangrar-me
dos vegades, com ho veurà vostra senyoria ab la
fe autèntica que envia ab esta, la qual suplico
sien servits manar asentar al dietari y allargar-me
quinsa o vint dias mes la llisència. Que en poder-me posar per camí, acudiré a serbir a vostra
senyoria, a qui suplico me mane lo que sie de
son serbey. Y guarde Nostre Senyor a vostra
senyoria molts hainys. Perpinyà y octubra 13 de
1636. Don Francisco de Lupià.

Ae f los venerables y amados nuestros diputados
del General del nuestro principado de Catalunya.
El rey.
a. a continuació ratllat, que.
b. a continuació ratllat, dep.
c. a continuació ratllat, dell.
d. carta intercalada en els folis 138v-139r del trienni 16351638.
e. carta intercalada en els folis 144r-145r del trienni 16351638.
f. anotació escrita al dors.
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Diputados, he entendido la contradiçión que hazéys para que no se dé possessión a Juan Agustín
Forés del offiçio de veguer de essa çiudad, de que le
hize merced. Y porque no es justo dilatársela, os
encargo y mando que alzéys la mano desto para
que usse de su privilegio, que ésta es mi voluntad.
Dada en Madrid, a V de noviembre MDCXXXVI.
Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit Don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Morlanes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Christia nomine invocato. Josephus de Orlau,
utriusque iuris doctor, iudex delegatus a magnifico Francisco de Montserrat, utriusque iuris doctor, domicello Barcinone domiciliato, et pro sancta, catolica et regia magestate judice causarum
apellationum interpositarum et interponendarum a sententiis latis per judices seu inquisitores
tabulae officialium regiorum, qui officia regia et
jurisdictionala exercuerunt et tabulam tenuerunt in viccariis, bajulis et civitatibus Barcinonae, Garundae, Vici, Minorissae, Campirotundi
et aliis nostrae jurisdictionis submissis, visa in
primis supplicatione oblata die decima tertia
mensis julii millesimo sexentesimo trigesimo tertio per magnificum Joannem Augustinum Fores,
domicellum et olim vicarium Campirotundi, in
et cum qua petit causam apellationis a sentencia
perjudices tabulae vicariae Campirotundi lata
admitti et cetera.
Attento ex meritis processus tam primitivi quam
presentis causae appellationis constat non fuisse
aliquid deductum allegatum et probatum pro
parte Augustini Fores, domicelli, olim regentis
viccariae Campirotundi, propter quod sentencia
contra eum et in favorem Petri Atxer ejusdem villae lata die vigesima octava junii millesimo sexcentesimo trigesimo tertio, a qua per dictum Fores extitit appellatum debeat commutari. His et
aliis meritis dictorum processum attentis et alter
sententiamus, pronuntiamus et declaramus bene
fuisse in et cum praechalendata sentencia per
dictos judices tabulae pronunciatum et male per
dictum Fores appellatum eundem Fores in expensis postea texandis eandem nando probistractis
vero solitam mandamus fieri executionem. Vidit
Orlau, delegatus.
Lata, lecta et publicata fuit huiusmodi sententia
per dictum magnificum dominum Josephum de
Orlau, judicem delegatum a magnifico Francisa. sentència intercalada en els folis 148v-149r del trienni
1635-1638.

co de Montserrat, judice causarum appellationum
de suprafacta et cetera, et de ejus ordine lata et publicata fuit per Sebastianum Ameller, scriptorem
juratum sub me, Antonio Stalella, auctoritatibus
apostolica atque regia notario publico Barcinone,
et dictarum causarum appellationum scribam
intus domos dicti magnifici Josephi Orlau, quae
scita sunt in presenti civitate Barcinone in vico
qui decendit de domo presentis civitatis ad vicum
dictum del Regomi, et in sua praesentia die vigesimo quarto mensis novembris hora decima ante
meridiem, anno a Nativitate Domini millesimo
sexecentesimo trigesimo sexto presentibus, instantibus et requirentibus magnifico Antonio Jofreu,
utriusque iuris doctor, cive, et Petro Benedicto Atxer, procuratori dicti Petri Atxer, et praesentibus
etiam venerabili Michaelis Boxeda, presbitero
Barcinone residente, et Raphaele Reix, sartore
cive Barcinone, pro testibus, ad praemissa vocatis
specialiter assumptis prout super continetur.

Christia nomine invocato. Nos Petrus Moner et de
Solanell, domicellus presentis villae Campirotundi, Petrus Martir de Pastos, juris utriusque doctoris, in villae Sancti Joannis de Abbatissis presentis
viccariae Campirotundi domiciliatus, et Joannes
Michael Francoli, notarius ejusdem villae Campirotundi, judices seu inquisitores tabulae creati
et deputati per sacram, catolicam et regiam magestatem, serenissimi et potentissimi domini nostri regis Philippi, contra officales regios dictae
presentis villae et viccariae Campirotundi qui in
triennio proxime elapsos quod si finitum fuit die
Carnisprivii anni currentis 1633, officia regia
tenuerunt et gobernarunt et contra alios officiales qui actenus tabulam non tenuerunt prout in
privilegio inde nobis facto et concesso, dattum in
oppidum Madriti die quarta mensis januarii millesimo sexcentesimo trigesimo tertio, latius continetur viso toto presenti processu et cetera.
Attento quia ex dictis et depositionum testium pro
parte dicti Petri Atxer, protuctorum, ministratrorum et receptorum plene, constat dictum magnificum Augustinum de Fores, domicellum olim
viccarium dictae presentis villae et viccariae
Campirotundi, die commemorationis Deffunctorum anni 1631, non dubitasse illum capturare y
pagar-li en lo puny clos, un cop de puny en la
cara, et illum queb sit captunt deducere usque ad
plateam majorem dictae presentis villae, cui
mandavit quod arrestum ipsius domi tenetur ad
penam quaturcentarum librarum monete Barcinone, in quo arresto illum diu detivit nullo per
a. sentència intercalada en els folis 148v-149r del trienni
1635-1638.
b. que sit interlineat damunt de fecit ratllat.
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eum commisso seu perpetrato delicto saltim, quod
appareat et absque consilio provisione sui assassoris occasione cujusquidem gravassionis necesse,
habuit ad Regium Consilium Criminale recurrere, quo recurso interposito exproductis et exhibitis per dictum Atxer, in processu constat a dicto
Regio Consilio absolutionem obtinuisse et ideo
absque culpa et injustae captum et detentum per
dictum Fores fuisse, quem etiam ex requisitionibus per eundem Atxer exhibitis constat suo debito
tempore fuisse interpellatum et requisitum quattenus eum a dicto arresto relexaret et liberaret et
dictam injuriam et damna sibi emendare et reficeret, quod semper ab eo ficit recusatum in grave
illius damnum et detrimentum quem etiam ex
depositionibus dictorum testium constat hominem esse bona vitae et famae et timoratae consientiae dem [...] que // uxor et filio habere honestos et
commode habere ad se suamque familiam sustentandum bisque sive ter fuisse consulem dictae praesentis villae Campirotundi, et tempore quo fuit
per dictum vicarium captus fuisset esse alterum ex
hominibus deputatum custodiae, morbi in dicta
villa occasioneque administratoris dicti officii
fuisse captum, et sic injuriatum ex quibus omnibus et alias ex meritis presentis proessus constat
valde dictum Petrum Atxer fuisse et esse per dictum Fores vicarium injuriatum, et in suo onere et
bonis damnificatum, cui non officiunt deducta et
allegata per dictum Fores, olim vicarium, quia de
jure non subsistunt et maxime inquisitio per eum
in processu exhibita cum de contentis in ea sit jus
dictum et cognitum per dictum Regium Consilium ex quo dictus Atxer tanquam inmunus
absolutionem obtinuit et sic clare apparet fuisse
injuste captum et detentum et injuriatum et
damnificatum, dictumque Foresa nomine praedictorum, fuisse et esse in valde culpa et dolo repertum et constitutum. His igitur et aliis motivis
animum nostrum juste moventibus pronuntiamus, sententiamus et declaramus unanimes et
concordes, dictum Augustinum de Fores, olim viccarium presentis villae et viccariae Campirotundi et ejus fidejussores, simul et insolidum ita tamen quod unica solutio sufficiat esse obligatos ad
emendandum, refficiendum dicto Petro Atxer,
dictam injuriam nec non et damna et sumptus
occasione et ratione praedicta injuria et capturae
ei causatam, causata et causatos, quam injuria
et sumptus, cum presenti taxamus ei moderamus
ad quantitatem ducentarum librarum monetae
Barcinone. Et ideo illum, et ejus fidejussores, simul et insolidum, condemnanus, ita tamen quod
uno solvente ceteri liberentur ad dandum et solvendum dicto Atxer dictam quantitatem uno
cum exprensis presentis causae et processus liquidatione tamen illarum nobis reservata et concessa
copia int [...]. Pere Moner de Solanell, Pastors ala. a continuació ratllat, per.
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ter ex judicibus tabulae et cetera. Francoli alter
ex judicibus tabulae.

E més, a la masa de plata petita de dit Ramon
Saqués ý falta una ala tota entera de plata.

Lata, lecta et publicata fuit huiusmodi provisio
sententia seu declaratio per dictos magnificos judices et inquisitores, praesentis tabula intus presentem villam Campirotundi, intusa studium
domus dicti Joannis Michaelis Francoli, cedentes
pro tribunali more // judicium recte judicantium
die vigesimo octavo mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo
tertio, inter tertiam et quartam horas post meridiem, ipsius diei et lecta per me Palaudarium
Blanch, notarius et scribam dictae tabulae, presentibus pro testibus Pallario Marcer, fabro lignario, et Joanne Jofra, paratore, omnibus dictae
villae Campirotundi.

La qual relació fas yo Francesch Tamarit, argenter, per horde y manament dels molt il·lustres
senyors deputats del dit General y la firmo de
mannu pròpia vuy a 27 de noembre 1636.
Francesc Tamarit, argenter.

Quae quidem sententiae fuit intimata et notificata Joanne Sala, procuratore magnifici Joannis
Augustini de Fores, cum cartello intimae uxori
suae tradito, propter ejus absentiam per Petrum
Masuch, nuntium juratum presentis tabulae,
dicto die vigesimo octavo praedicti mensis et anni
et Paulo Post, sich refferentem.

Lab relació que fas yo Francesc Tamarit, argenter, als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya de las massas velles que tenian encomanades y en custodi los vergués de la
present casa de la Deputació, és la següent:
Primo, en la massa grande Pere Dalmauc, verguer de la present casa, y a totes les carteles, si
bé sol n·í à una que sie ab lo compliment degut,
que a las demés ý faltan las fulles y caragols.
E més, a la massa petita de dit Pere Dalmau,
que diu la aporta lo verguer que se’n anà ab lo
senyor deputat ecclesiàstich, està entera.
E més, a la masa petita de Bestús, altre dels verguers, ý falta una ala tota entera de plata.
E més, a la masa que vuy té Ramon Saqués, altre
dels vergués, ço és, la massa gran, ý faltan tres
cartelas enteras de plata, y a las demés restants ý
faltan totes les fulles y caragols que ninguna n·í
ha de entera.

Molta il·lustres senyors. Complint ab lo horde
de vostra senyoria, dilluns paçat tingué audiència del rey nostre senyor y lo doní la carta de
vostra senyoria, representant los grans y graves
ynconbenients que resultaran a tota Catalunya
de què las audièncias no estiguesen en aquexa
ciutad, y per a dit efecta féu lo memorial que
anà ab esta. Y avent-me oït su magestad me respongué, yo lo mandaré ver. Fins ara no he pogut
tenir audiència del senyor comta-duch ab qui ce
à de replicar del que·m respondrà, daré avizo a
vuestra señoría. Guardi Nostre Senyor. De Madrid, a 22 de novenbre de 1636. Molt il·lustres
senyors. Beso les mans de vostra senyoria. Don
Juan Grau y Monfalcon.

Señoresb. Los diputados del General del principado de Cataluña, dizen que con otros memoriales y
cartas que an escrito a vuestra magestad en diferentes ocasiones y enbaxadas que an hecho al duque de Cardona, lugarteniente general, an representado los muchos y graves inconbenientes y daños
que resultaban en aquella probinzia, de que las
audiencias estubiesen fuera de la ciudad de Barzelona, y a lo eso que ban creziendo les obliga hazer
nuebas instanzias a vuestra magestad. Y así, postrados a sus reales pies, supplican, que por su benignidad y clemenzia, sea servido hazer merced a
todo aquel Principado de mandar restituyr todos
los consejos en la dicha ciudad, para que, de esa
manera, en todo aya buén govierno y se pueda administrar la justiçia como antes, todo lo qual redundará en servicio de vuestra magestad y veneficio de sus basallos, lo que rezivirán a particular
merced desta real mano de vuestra magestad.

E més, falta en dita masa tres fulles de plata de
les que estan en la pesa més alta, a la qual ý à les
armes del General.

Ihesusc Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, acerca de si encontran ab les generals

a. a continuació repetit, intus.
b. relació intercalada en els folis 150v-151r del trienni 16351638.
c. a continuació ratllat, altre.

a. carta intercalada en els folis 150v-151r del trienni 16351638.
b. memorial intercalat en els folis 150v-151r del trienni 16351638.
c. vot intercalat en els folis 155v-156r del trienni 1635-1638.
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constitucions de Catalunya y són contràrias a
ellas unas cridas, que de part del excel·lentíssim
senyor duch de Cardona, lloctinenta y capità
general, se són manades publicar en lo present
Principat en lo mes de setembre proppassat del
corrent any 1636. Vistas las ditas cridas, vists
molts dietaris y libres de Deliberacions, y de
vots donats en semblantsb matèrias per los assessors y doctors aplicats en la present casa de la
Deputació. Vist tot lo que se havie de vèurer.
Attès les dites crides contenen que sa excel·lència prohibex y mana que, del dia de la publicació d’elles en avant, no·y puga aver ballades, ni
regosijos públichs, com són cossos y altres festes
que puguen causar ajusts y congregacions de
gent en las vilas y llochs del present Principat,
en dias de festes majors, en los quals hi acostuma aver ballades, cossos y altres regosijos, sinó
és ab expressa llicència de sa excel·lència, sots
pena que los ordinaris de dits llochs que per
més que dites ballades, cossos y altres regosijos
seran punits y castigats a àrbitre de sa excel·lència yc Real Concell y los músichs que atreviran
sonar, per ocasió de dites ballades, de perdre los
instruments de música y de estar coranta dies en
la presó y altres penes majors o menors, a àrbitre de sa excel·lència y doctors del Real Consell
etcètera. En lo que són vistes dites crides ésser
concebudes en forma de estatut y edicte general, losd quals en la present casa de la Diputasió
sempre se són tinguts pere prohibits per generals constitucionsf y assenyaladament, per la 1,
títol «De usatges» y per las constitucions de títol «De interpretació de Usatges», yg per la
constitució «Revocant» y en orde del títol «Del
dret del fisch», y en moltas ocasions ho han axí
votat los assessors y doctors aplicats y los deputats y oÿdors ab embaxadas, y altrament, // si són
oposats per obviar la contrafacció com apar en
los dietaris dels anys 1599, 1601, 1610, 1612 y
altresh, ha hont estan continuats ditsi vots y diligències en semblants casos fetes per los deputats y oÿdors, majorment que estes crides, a més
d’ésser concebudes com està dit en forma de
statut y edicte general, contenen també un
prejudici notable que axí mateix ésj contra constitució, que sens conexença de causa y sens judicar per directum, privank als ordinaris y als baa. lloctinent ... general, interlineat al marge esquerre.
b. en semblants interlineat damunt de dues paraules ratllades.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. los quals interlineat damunt de que ratllat.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació ratllat, per.
g. y per ... fisch, interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat, y altres.
i. a continuació ratllat, vots.
j. axí mateix és interlineat, damunt tres paraules ratllades.
k. a continuació sis paraules ratllades.
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rons de sas jurisdiccions, llevant-los la facultat
de donar y llevar les llicèncias de ballades y altres regosijos, que en ses vegueries, ballies y baronies respective, los toca y specta, lo que encontra particularment, ab la constitució 4 ya
següents del títol «De violència y restitució de
despulles» en los quals lo rey nostre senyor, se
ha abdicada la facultat deb llevar a ningú lo que
li toca, sens conexença de causa. Per rahó de las
quals constitucionsc del dit títol «De violència y
restitució de despulles» en lo any 1612d, los deputats que leshores eren, se oposaren a altree
contrafacció semblant a esta, fent embaxades a
sa excel·lència per lo reparo de aquella, com
apar en lo dietari de dit any. Per ço, los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits són de vot y parer que los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, inseguint los
vestigis de sos passats, tenen obligació de opposar-se a la dita contrafacció, fent les solitesf embaxades y demés diligències que convinguen
per al reparo de aquella. Vidit Vidal, assessor.
Fabregues, fisci Generalis advocatus. Vidit Sabater, assessor. Fontanella, consulens. Peralta, consulens. De Paz, consulens. Malla, consulens.

Memòriag dels censals luhits de las
galeras.
Febrer. Primo, a 2 de setembre 1631 a Francesc
Carbonell, sastre, per lo censal que rebia a 3 de
febrer: 400 lliures.
Febrer. Ítem, a dit dia a dona Izabel [...] y de
Queralt a 3 de febrer: 6.000 lliures.
Febrer. Ítem, a Pau Ferran a 3 de febrer: 500
lliures.
Febrer. Ítem, al mateix a dit dia: 500 lliures.
Febrer. Ítem, a Magdalena Cabanyes, muller de
Climent Cabanyes, sabatera, a dit dia: 300 lliures.
Febrer. Ítem, als curadors de Anna Maria Vidal
a dit dia: 500 lliures.
Febrer. Ítem, als mateixos a dit dia: 500 lliures.
a. y següents interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, privar.
c. a continuació ratllat, en.
d. a continuació 8 paraules ratllades.
e. a continuació ratllat, semblant.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. memorial intercalat en els folis 162v-163r del trienni 16351638.
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Febrer. Ítem, a don Joseph de Pons a dit dia:
3.000 lliures.

Setembre. Ítem, a la senyora Gràcia Gualbes,
viuda, a dit dia: 600 lliures.

Setembre. Ítem, al reverent vicari y comunitat
de Sanct Pere de Monistrol a 20 de setembre:
600 lliures

Setembre. Ítem, a Pau Ferran, mercader, a 22
de dit: 1.000 lliures.
Setembre. Ítem, als curadors dels fills de Gervasi Costa a 18 de setembre: 200 lliures.

Febrer. Ítem, a mossèn Hierònym Nadal a 3 de
febrer: 4.000 lliures.

Setembre. Ítem, a mossèn Sebastià de Miralles a
dit dia: 100 lliures.

Juliol. Ítem, a Anna Bonanat, viuda, a 13 de juliol: 500 lliures.

Setembre. Ítem, a Joan Battista Ferriol, notari,
a dit dia: 800 lliures.

Juliol. Ítem, a mossèn Raphel Grimosachs a dit
dia: 1.500 lliures.
//

Juliol. Ítem, al matex a dit dia: 2.000 lliures.
Juliol. Ítem, a mossèn Francesc Bru a dit dia:
240 lliures.
Juliol. Ítem, a Maria Annaa Carol a dit dia:
1.000 lliures.
Juliol. Ítem, a Hierònyma Voltor, viuda, a dit
dia: 500 lliures.
Juliol. Ítem, a 28 de noembre a sor Clara de
Cardona, monja de Hierusalem, a 22 de juliol:
600 lliures.
Juliol. Ítem, a mossèn Francesc Bonaventura de
Gualbes y Maria de Gualbes a dit dia: 2.000
lliures.
Juliol. Ítem, a Agnès Amat, donzella, a dit dia:
300 lliures.
Juliol. Ítem, a mossèn Hierònym Nadal a dit
dia: 2.000 lliures.
Juliol. Ítem, a Pau Ferrer, droguer, a dit dia:
1.000 lliures.
Setembre. Ítem, al reverent rector y comunitat
de la església de Nostra Senyora del Pi a 18 de
setembre: 200 lliures.
Setembre. Ítem, a dona Stàsia de Malla a 26 de
setembre: 600 lliures.
Setembre. Ítem, a miser Domingo de Ozona a
18 de dit: 810 lliures.
Setembre. Ítem, a Joan Hierònym Talavera, notari de Leyda, a dit dia: 710 lliures.
Setembre. Ítem, a Pau Ferrer, droguer, menor,
a dit dia: 600 lliures.
a. a continuació ratllat, Sanyol.
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Y lo que suma la atràs scrita pàgina: 32.760 lliures.
Setembre. Ítem, al reverent Capítol de la església de Sancta Anna a 28 de setembre: 768 lliures, 8 sous.
Setembre. Ítem, a mossèn Joan Lorens de Rovís
a dit dia: 731 lliures, 11 sous.
Setembre. Ítem, a dona Catherina Casamijana a
dit dia: 1.000 lliures.
Setembre. Ítem, a dona Anna de Peguera, viuda, a dit dia: 1.500 lliures.
Setembre. Ítem, a Pere Mas, notari, a dit dia:
300 lliures.
Setembre. Ítem, al matex a dit dia: 500 lliures.
Setembre. Ítem, al matex a dit dia: 200 lliures.
Setembre. Ítem, al matex a dit dia: 200 lliures.
Setembre. Ítem, al matex a dit dia: 100 lliures.
Setembre. Ítem, a don Miquel Sala a dit dia:
1.000 lliures.
Setembre. Ítem, a la senyora Maria de Fluvià a
dit dia: 1.200 lliures.
Setembre. Ítem, als curadors de Anna Maria Vidal a 25 de setembre: 88 lliures.
Setembre. Ítem, a mossèn Ramon Romeu a 18
de setembre: 1.000 lliures.
Octubre. Ítem, a Matheu Montserrat a 13 de
octubre: 300 lliures.
Novembre. Ítem, a misser Joseph Dalmau a 5
de novembre: 500 lliures.

Novembre. Ítem a la reverent abadessa y convent de Pedralbes a 17 de novembre: 340 lliures.

Novembre. Ítem, al matex a dit dia: 500 lliures.
Novembre. Ítem, a la senyora Anna Luçàs a 4
de novembre: 400 lliures.

Luhidas: 63.238 lliures.
Faltan per luhir: 16.762 lliures.

Novembre. Ítem, a don Francesc Gamis, menor, a 10 de novembre: 550 lliures.
//

Juliol. Ítem, a 7 de juliol 1635 a sor Maria Rossell a 28 juliol: 1.200 lliures.
Juliol. Ítem, a mossèn Jaume Baxart, prevere
obtenint lo benefici de la conversió de Sanct
Pau en la Seu, a dit dia: 500 lliures.
Juliol. Ítem, a dona Izabel de Peguera, viuda, a
15 de juny: 1.200 lliures.
Setembre. Ítem al doctor Joan Francesc Rossell
y altres per lo quòndam misser Jaume Aymerich
a 26 de setembre: 3.000 lliures.
Setembre. Ítem, a la reverent priora y convent
de Junqueras, a 19 de setembre: 720 lliures.
Setembre. Ítem, a la senyora Elena Rubió, viuda, a 26 de setembre: 1.000 lliures.
Setembre. Ítem, a la reverent priora y convent
de les Calses a 18 de setembre: 4.000 lliures.
Setembre. Ítem, a la dita priora y convent a 20
de setembre: 2.300 lliures.
Setembre. Ítem, a mossèn Hierònym Guich ý
ha de dir Guiu, prevere, obtenint lo personat
del Sanct Hierònym en la església del Tarròs a
18 de setembre: 360 lliures.
Setembre. Ítem, al reverent vicari y comunitat
de la església de Sancta Maria de la Mar, a 18 de
setembre: 1.000 lliures.
Setembre. Ítem, al reverent rector del col·legi
de Sanct Martí Çacosta de Gerona, a dit dia:
1.000 lliures.

Març. Ítem, a 24 de dezembre 1636 al il·lustre
Capítol dels canonges de la Seu de Barcelona,
administradors de la charitat de dita església, a
31 de març: 586 lliures, 10 sous.
Març. Ítem, a dit dia al matex Capítol administradors dels aniversaris comuns, a dit dia: 870
lliures.
Juny. Ítem, a dit dia a mossèn Nicolau Bonet a
25 de juny: 600 lliures.
Juliol. Ítem, a dit dia a mossèn Francesc Pla y de
Cadell, donzell, a 28 de juliol: 1.000 lliures.
Juliol. Ítem, a dit dia als administradors del ospital general de Sancta Creu de Barcelona a dit
dia: 1.400 lliures.
Juliol. Ítem, a dit al il·lustre Capítol de la Seu de
Leyda, administradors de la charitat, a dit dia:
600 lliures.
Setembre. Ítem, a dit dia als tudors y curadors
dels fills y hereus de Guillem Pere Dusay a 18
de setembre: 780 lliures.
Setembre. Ítem, a dit dia als reverents domers y
comunitat de Sanct Pere de las Puellas a 20 de
setembre: 300 lliures.
Setembre. Ítem, a dit dia al reverent rector y comunitat de Sanct Jaume a 18 de setembre: 500
lliures.
Setembre. Ítem, a dit dia al il·lustre Capítol de
la Seu de Leyda, administradors dels aniversaris,
a 18 de setembre: 300 lliures.

Setembre. Ítem, al matex a dit dia: 820 lliures.

Setembre. Ítem, a dit dia al matex administrador de la charitat a 25 de setembre: 600 lliures.

Setembre. Ítem, a Hierònym Vedruna y altres
administradors de la causa pia de March, a 20
de setembre: 500 lliures,

Novembre. Ítem, a dit dia al matex administrador dels aniversaris a 4 de novembre: 300 lliures.

Novembre. Ítem, al reverent prior y convent
dels descalsos de Tarragona a 4 de novembre:
500 lliures.

Novembre. Ítem, a dit dia als reverents domers
y comunitat de Sanct Pere a 4 de novembre:
200 lliures.

Setembre. Ítem, a la reverent priora y convent
de Junqueras a 26 de setembre: 800 lliures.

8.036 lliures, 10 sous.
Falten per luhir: 8.725 lliures, 10 sous.
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Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya als assessor ordinari, lo altre ex causa impedit y advocat fiscal del General, si lo estar
absent lo noble don Ramon de Magarola, ardiaca de Lobragat, y altre dels assessors ordinaris
del General de la present casa de la Deputació y
nominació de subrogat en lo exercisci de son
offici, feta de la persona del doctor misser Joan
Çabater, al temps obtingué licència dels senyors
deputats y oÿdors per anar-se’n en la vila de Madrit per sos negocis, encontra a capítols de
Cort, y si segons aquells pot estar absent y dexar
lo exercisci y residència de son offici. Vista la deliberació feta per los senyors deputats y oÿdors
als 24 de novembre proppassat, ab la qual se
donà licència al dit don Ramon de Magarola per
anar per sos negocis en la vila de Madrit, y durant sa absència aprovan la nominació de subrrogat, en son loch, del doctor misser Joan Çabater. Vist lo capítol 8 del libre dels Quatre
Senyals de las Corts del any 1413, foli 17. Y la
resposta quarta de las Corts 1420 de dit libre,
foli 52. Y lo capítol 22 de las del any 1599. Y
vistas diversas deliberacions y exemplars, en
semblants y altres casos fetas. Y vist tot lo que se
ha de vèurer. Y attès principalment que consta
en las Corts del any 1599 en lo capítol 22, la
Cort General provehí los casos, en los quals los
officials del General poden dexar lo exercisci y
residència de son offici, disposant que per causa
de malaltia o just impediment a coneguda dels
senyors deputats y àrbitre lur, puguen los officials del General dexar lo exercisci de lur offici,
nomenar en subrrogat persona hàbil y idònea,
obtingue las qualitats necessàrias. Y absentantse dit official o dexant lo exercisci de son offici
fora dels alt dits casos, anomenant subrrogat ab
las ditas qualitats, y axí, per cas voluntari o negocis propris no se hage de // pagar sinó un salari entre los dos, y no anomenant, hagen de
anomenar los senyors deputats, com largament
en dit capítol és de vèurer al que se ha relació. Y
consta en los libres de Deliberacions que axí en
los casos de malaltia o just impediment, com en
altres casos voluntaris y per negocis propris dels
officials, dexant subrogat en lur loch, han dexat
lo exercisci y residència del offi(ci) per molt
temps, precehint emperò licència dels senyors
deputats y oÿdors, ab diferència que si la absència era o és per malaltia o impediment just, pague lo General dos salaris ço és, al official y al
subrrogat, y si la absència és per negocis propris
del official, pague lo General sols un salari. Y axí
consta ser-se observat del any 1599b fins vuy y
a. vot intercalat en els folis 171v-172r del trienni 1635-1638.
b. a continuació ratllat, y en pe.
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en particular, ab las absèncias voluntàrias y per
negocis propris féu lo noble don Francisco Oluja, assessor, lo trienni pròxim passat, y vuy encara se observe ab lo noble don Pedro Aymerich,
qui obté lo offici de las àpochas, don Vicents de
Magarola, qui obté lo offici de receptor dels
drets de la bolla de Barcelona, y ab lo noble don
Francisco de Vallgornera, qui obté lo offici de
regent los comptes, los quals, per estar justament impedits per sos negocis propris, han dexat la residència de son offici y subrrogat ab un
sol salari ab licència de dits deputats y oÿdors, y
de la mateixa manera s’és observat y ab altres officials del General, baix del qual nom de official
del General de què parla y disposa dit capítol
22, no·s pot dubtar que no s·i comprengan los
assessors y advocat fiscal. Y axí mateix, que ab
dit capítol 22 està derogat lo disposat en las
Corts 1413, capítol 8, libre dels Quatre Senyals,
foli 17, en quant disposava que no puguen los
advocats del General, per justa causa o necessitat, fer absència de sa residència sinó per temps
de dos mesos, ab licència de diputats, altrament
los abatia lo salari, lo qual capítol tampoch no
disposava en lo cas que dit advocat dexava subrrogat. Y axí mateix està derogada la disposició
del capítol o resposta 4, Corts 1420, en lo libre
praedit, foli 52, // en quant disposava que los
advocats del General no podien dexar subrrogat, ans ho haguessen de fer los deputats, per
quant és doctrina assentada en dret y las leys
posteriors derogan las anteriors en quant se encontran. Y axí, attès consta ab la alt referida desliberació feta per los senyors deputats als 24 de
novembre, que ab licència dels senyors deputats
y oÿdors, lo dit don Ramon de Magarola, assessor ordinari del General, s’és absentat y ha dexat
lo exercisci y residència de son offici per negocis
propris y pera anar a la vila de Madrit, dexant
subrrogat en son loch lo dit misser Joan Çabater, y fou aprobatb y tingut per idóneo per dits
senyors deputats y oÿdors. Per ço y altrament,
són de vot y parer que la dita absència de don
Ramon de Magarola y nominació de subrrogat,
extant la licència y aprovació dels senyors deputats y oÿdors, no encontra a capítols de Cort, ans
bé és comforme a la disposició del dit capítol 22,
en lo versículo «Absentant-se emperò etcètera»,
y a la observança de aquell. Vidit Vidal, assessor.
Vidit Fabregues, fisci Generalis advocatus.

Arac ojats etcètera. Que conciderant sa excellència lo molt importa al servey de sa magestat
a. a continuació ratllat, haver.
b. a continuació ratllat, per.
c. crida intercalada en els folis 177v-178r del trienni 16351638.

saber ab claritat y individuació lo número dels
cavalls o rossins que avuy se troban en lo present
Principat y comtats, per a què en las ocasions
que·s poden succehir per la deffensa, se sapie los
que·y ha y de pas utilitat són. Per tant, sa excel·lència, desijant saber ab tota punctualitat y
prestesa lo número de dits cavalls y rossins, inseguint la conclusió en lo sacra Real Consell feta
als 14 del corrent mes de mars 1637, mana, nottifica y fa a saber a tothom generalment de qualsevol stat, grau o condició, sie que dins vuyt dies
immediadament següents, des de la publicació
de la present crida, tinguen obligació ço és, en la
present ciutat al noble regent la Real Thesoraria,
denunciant los cavalls o rossins que tindran en
son poder, designant lo pèl de aquells y lo senyal
que cadahú d’ells tindrà, y si seran closos o no. Y
en les altres ciutats, viles y lochs als ordinaris de
aquelles. Y los dits ordinaris, dins altres vuyt dies
següents, tinguen obligació de enviar dites denunciacions als veguers ordinaris en cada cap de
vegaria y dits veguers, de enviar-les ab tota diligència y prestesa al dit noble regent la Real
Thezoraria, dins deu dies pròxims següents, passats los vuyt dies que estan senyalats per als ordinaris. Y qui no denunciarà dins los dits vuyt dies,
los dits cavalls o rossins que tindran als ordinaris
de les dites ciutats, viles o lochs a hont habitaran
y en açò faran frau, incorregan pena de vint-ysinch liures moneda barcelonesa y de // pèrdrer
los dits cavalls o rossinzs que tindran. Y los ordinaris que tindran en son poder dites denunciacions, no les enviaran als veguers en lo caps de
vegueria, incorregan també en pena de dos-centes liures moneda barcelonesa. Les quals denunciacions mana sa excel·lència se fassen en poder
dels ordinaris de les dites ciutats, viles o llochs
per los notaris y scrivans de les Corts, sens pèrdrer diner algú de dites denunciacions, ni de
persona altre alguna. E perquè etcètera. El duque de Sogorbe y de Cardona.
Vidit don Michael Sala, regens. Vidit De Caldes
et Farran, regens Thesaurariam. Vidit Ferrus,
fisci advocatus. Michael Perez.
Quod quidem praeconium fecit publicatum per
loca solita praesentis civitatis Barcinonae, sono
duarum tubarum prius et posterius emisso, die
decima quarta mensis martii anno a Nativitate
Domino millesimo sexcentesimo trigesimo septimo, per Joannem Gasparem Pau, regium tubicenarium, sich refferentem.
De praemi extactio regio registro firmarum et
obligationum praetitulati in Regia Cancilleria
recondito et [...] fidem faci Michael Perez, regii
mandati scriba locumtenienti, protonotarii et
notario publico Barcinone populatus, haec propria manu subscribsi.
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[ 1636 ]
Molta il·lustres senyors. Ab sentència de visita
sobre la querela de noembre 22, los diputats y
oÿdors de comptes del trienni proppassat y misser Joseph Massó, oÿdor real, són estats condemnats en cobrar de Miquel Móra, defenedor,
tres lliures, dotse sous; de Rafel Rubí, 3 lliures,
12 sous; de Onofre Coromines, 2 lliures, 8 sous;
de Bernat Salijes, 2 lliures, 8 sous; de Salvador
Major, 2 lliures; de Jacinto Esquer, 2 lliures; de
Valentí Subirach, 2 lliures dins sis mesos y en
subsidi, dits diputats y oïdors y misser Massó,
condemnats en donar y pagar al General 17 lliures. Y al altra sentència de la querela de nombre
37, los diputats y oÿdors de comtes del dit trienni, són estats condemnats en haver de fer, dins
de un any de die del decret del [...] en avant contador, les diligències necessàries en fer pagar al
General les quantitats restan devent les perçones
foren condemnades en les sentència de la visita
feta en l’any 1632 del trienni 1629, la qual
sentència és estada ab la provisió del decret del
[...] moderada, dient que no·s comprenguen les
quantitats que no·s podran cobrar del debitors
en subsidy dels quals, foren condemnats los diputats y oÿdors del trienni 1629, en la dita visita
pròxim passada feta en l’any 1622. E com desijen les perçones que foren diputats y oÿdors en
lo trienni proppassat 1622, obtemperar a les ditas sentèncias y per ço, fer les degudes diligències, en observansa del ordenament en dites
sentències, y no sie possible poder-ho fer per son
comte, sinó instant vostra senyoria, que per
medi de son exactor o altrament, manen exequtar les perçones contengudes en lo memorial
que se entrega a vostra senyoria, ab la presentació de la present supplicació y les quantitats continuades en dit memorial, advertint a vostra senyoria per los diputats del trienni 1629, són
condemnats en subsidi en differents sentències
de la visita del trienni 1629, com són en les querelas de nombre 19, 63, 61, 10, 19, 67 y 51, y
per consegüent, estan exempts dits diputats y
oÿdors de dit trienni 1632, de fer diligències per
cobrar les quantitats contengudes en dit memorial, resultants de ditas querelas expressades. Per
ço, lo legítim procurador deb dit Joseph Massóc,
// oÿdor militar, qued en dit trienni de 1632, a
effecte de complir ab sa obligació, desijant obtemperar ditas sentèncias de visita a vostra senyoria, supplica, en quant menester sie ab lo degut acato y reverència, requereix y interpel·la
ella sie de son servey manar ha Josepe Miquel
a. suplicació intercalada en els folis 190v-191r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, don Felip Sorribes y del.
c. a continuació ratllat, diputat militar y.
d. a continuació ratllat, fou.
e. Josep interlineat.

[ 1637 ]

Quintana, exactor del General de Cathalunya,
exequte les persones y béns dels anomenats en
dit memorial y les quantitats en ells contengudes, a fi y effecte que dit General cobre dites
quantitats y pugan dits supplicants, estar fora de
ses obligacions. Altrament com per fet seu, no se
estigue que dites quantitats no·s cobren, protestan que devant de jutje competent se quexeran
de vostra senyoria y altres oficials a qui toca la
exacció de dèbits de dita casa del General, supplicant a vostra senyoria mane llevar acte, al
scrivà major de la present casa, de la presentasió
de la present scriptura, en observansa del capítol
59 del nou redrés de lesa Corts del any 1599,
pretensionsb en cas de recusació de tot lo lícit de
protestar.

Barthomeu de Binós y Andreu Coll de Viella,
querela número 209, foli 363: 182 lliures, 17
sous, 8 diners.

Oblata in concistorio die secunda maii MDCXXXVII per reverendum Petrum Pons, presbiterum in
ecclesie beatae Mariae de Mari Barcinone beneficiatum, uti procuratorem magnifici Josephi
Masso, utriusque iuris et Regiae Audientiae Cataloniae doctoris, civis honorati Barcinone, constat apud Antonium Joannem Llobera, notarium, die 22 aprilis proxime elapsi. Testes sunt
don Franciscus de Vallgornera et Senjust, Barcinone populatus, et Franciscus Fitor, notarius publicus Barcinone.

Otzer cap de aguayta, per querela número 75,
foli 375: 2 lliures.

Narcís Valancas de Gerona, querela número 79,
foli 364: 2 lliures, 8 sous.
Hiecinto Vilossa, donzell de Barcelona, querela
número 105 y deliberació dels senyors diputats,
foli 364.
Miquel Salityas de Barcelona, querela número,
foli 374: 36 lliures.
Hiecinto Arqué, querela número 105, foli 375:
44 lliures.

Onofre Coromines, querela número 105, foli
375: 14 lliures, 18 sous.
Joseph Blanco, querela número 105, foli 375: 4
lliures.
Jaume Luceny, querela número 105, foli 376: 3
lliures, 4 sous.
Joan Soler, querela número 105, foli 376: 28
lliures.

Memorialc de les restes que·s
deuen cobrar dels condemnats en
la visita del trienni de 1629, de les
quals apar en lo llibre de Vàlues
corrent en diversos fòlios.

Misser Joseph Ferrer, per querela número 105,
foli 376.
Bernat Salityes, querela número 105, foli 376:
28 lliures, 16 sous, 4 diners.
Joan Tresserres, querela número 105, foli 377:
4 lliures, 8 sous.

Primo, de Bernat Modolell de Alcover, per querela de número 49, foli 360: 2 lliures, 17 sous,
10 diners.

Rafel Rubí de Puigcerdà, querela número 54 ya
105, foli 377: 97 lliures, 8 diners.

De Salvador Major, per querela de número
101, foli 361: 7 lliures, 1 sou, 5 diners.
Onofre Massanés, pro querela número 133, foli
361.
Thomàs Callar de Cardona, pro querela 102,
foli 362: 5 lliures.
Onofre Colom de Puigcerdà, querela número
139, foli 362: 20 lliures.
a. a continuació ratllat, coses.
b. a continuació ratllat, ab lo degut cas interlineat al marge
esquerre.
c. memorial intercalat en els folis 190v-191r del trienni 16351638.
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Francesch Martí, querela número 105, foli 378:
2 lliures.
//

Jacintho Vernet, mercader, querela número
105, foli 378: 62 lliures, 9 sous.
Pere Massanés, querela número 105, foli 378: 4
lliures.
Lluch Duran, querela número 105, foli 378: 7
lliures, 8 sous.
Francesch Collbara, notari, querela número
105, foli 379: 12 lliures, 8 diners.
a. a continuació ratllat, folis.

Hieroni Galí, querela número 105, foli 379: 13
lliures, 16 diners.
Francesc Domingo Bastaix, querela número
105, foli 379: 2 lliures.
Esteve Lloses, querela número 105, foli 379: 4
lliures, 16 sous.
Miquel Móra, querela número 105, foli 380: 7
lliures, 4 sous.
Francesc Massanés, querela número 105, foli
380: 2 lliures, 8 sous.
Joan Lladó, querela número 105, foli 380: 2
lliures, 8 sous.
Pere Torres, criat de Antoni Tió, querela número 105, foli 381: 1 lliura, 4 sous.
Miquel Figueres, querela número 105, foli 382.
Gispert Moracalb, querela número 105, foli
385: 21 lliures, 10 sous.
Lo senyor bisbe de Leyda o ses fermances, foli
674: 72 lliures, 19 sous, 8 diners.
Don Hiecinto Descallar, foli 390: 72 lliures, 19
sous, 8 diners.
Lo abat Francesc Esteve Salacruell, foli 391.

despedit a tres de abril 1637, contenint en
aquell que encontinent que dit manament los
serà presentat, examinen la persona de misser
Barthomeu Soler, escrivent ordinari del resional, per los senyors deputats anomenat, per a fer
lo exerçisci y ministeri de scrivent ordinari del
resional y, fet dit examen, relació fasen en scrits,
en mà y poder de ses senyories, de la abilitat o
inabilitat de dit misser Barthomeu Soler, si y
comforme llargament està contengut ab la deliberaçió, en virtut de la qual, se ha despedit dit
manament, com més llargament en dita deliberació y manament és de vèurer, als quals se ha
relació. Y obtemperant nosaltres dit Fita, Sovias
y Coromines a dit manament com és rehó, fem
la relació a vostres senyories infrascrita, dient
com nos som conferits algunes vegadas tots tres
junts ab dit misser Barthomeu Soler, y llegida y
oÿda la dita deliberació, com en dit manament
se diu, avem axaminat a dit misser Barthomeu
Soler en scríurer y en las quatre reglas de comptes ço és, sumar, restar, multiplicar y partir, axí
de compte de alba, com de compte pla, que són
necessàrias aver-se de saber per lo exercisci de
dit ministeri y càrrech de scrivent ordinari del
resional, y aquell avem trobat àbil per a fer dita
servitut. E aquesta és la relació que tots tres,
concordament, fem a vostres senyories, scrita
de mà // de dit Onofre Coromines y firmada de nostres mans en Barcelona, a dos de maig
del any de mil sis-cents trenta-y-set. Antoni
Joan Fita. Baldiri Miquel Sovias. Onoffre Coromines.

Francesch Cànoves, donzell, foli 391: 3 lliures,
14 sous.

Molta il·lustres senyors. De part de vostres senyories és estat fet manament a nosaltres Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona, escrivà major y
secretari del General, Baldiri Miquel Sovias,
mercader, scrivent ordinari del regent los
comptes, y Onofre Coromines, mercader, credenser dels draps de la bolla de la present ciutat,

Molta il·lustres senyors. Don Anton de Perapertusa y Vilademany, vescompte de Joch, dona
Luisa de Ardena y Sabastida, viuda del quòndam don Joan de Ardena y de Dernius, com a
tenint y posehint la universal heretat y béns del
dit quòndam son marit y altrament, tudora y
curadora dels fills y hereus a ells comuns, los tudors y curadors dels pubills, fills y hereus de
Joan Pau Rifós, hereus del quòndam Joan Pau
Riffós, canonge y ardiaca de la Seu de Barelona,
fermances donades en lo ingrés del càrrech y
magistrat de oÿdor de Cathalunya per lo doctor
Jaume Lamarca, estan obligats en nou-centes
lliures o altra més verdadera quantitat, segons se
veu en lo llibre de Vàlues que dit doctor Lamarca resta debitor a la Generalitat de Cathalunna,
del que fonc condemnat en la visita y residència
que tingué de son trienni y qualssevols altres
quantitats que en subsidi fos estat condemnat
dit, en la dita visita. E com molt il·lustres senyors no sia just que les fermances ajan de pagar

a. relació intercalada en els folis 191v-192r del trienni 16351638.

a. suplicació intercalada en els folis 195v-196r del trienni
1635-1638.

Josep Miquel Quintana, foli 392: 22 lliures, 10
sous.
Mossèn Hieroni Santís, foli 393: 33 lliures, 6
sous.
Misser Jaume Lamarca, foli 394: 1054 lliures.
Agustí de Lana, querela de 1629, foli 308: 361
lliures, 4 sous.
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lo que lo principal se ha menjat, ni que, podent
cobrar ara del prinsipal, resten les fermances ab
tant evident perill de aver de pagar quantitat
tant notable, per so y altrament, suplican a vostra senyoria sia de son servei manar al exactor de
la Generalitat que, ab los remeis de justícia, ab
tot effecte, cobre la dita quantitat del dit doctor
Jaume Lamarca, principal obligat, que essent la
petició tan justa esperen de vostra senyoria esta
mercè, requirint al escrivà major d’esta casa
que, per observància del capítol de las Corts del
ainn 1599, lleve acte de la oblata de la present
suplicació. Officio et cetera. El licet et cetera. Altissimus et cetera. Joffreu.
Oblata XX maii MDCXXXVII In consistorio et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum audita supplice dixerunt, quod retinebant sibi terminum juris ad respondendum. Testes sunt Hieronymus Gali et Michael Marques, notarius cives Barcinonae.

Vota b del usatge Princeps namque
Jesús Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de General
de Cathalunya, als assessors y advocat fiscal del
mateix General de Cathalunya y doctors applicats infrascrits, aserca de las crides reals que lo
excel·lentíssim senyor duch de Cardona, llochtinent y capità general en lo present Principat,
ab firma dels nobles regents la Real Cancellaria
y Tesauraria y magnífic advocat fiscal, ha manades publicar en la present ciutat de Barcelona a
tretse del corrent mes de juny 1637, ab inserta
de unes lletres reals de sa magestat a quatre del
mateix mes de juny despedida per la Real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, aserca
del usatge «Princeps namque», declaració, convocació y exequució de aquell fahedora lo die
que senyalarà per vèurer si encontran ab los
usatjes, constitucions, capítols de Cort del present Principat, usos y stils y consuetuts de
aquell. Vist y ben considerat lo dit usatje «Princeps namque», situat en lo volum de les constitucions sots títol «Del dret del fisch» y altres
constitucions de aquell parlants. Vist lo que los
doctors pràtichs de Cathalunya en la matèria del
dit usatje scriuen. Vist los exemplars que·s són
trobats en aquesta matèria. Vists altres diversos
papers ascerca d’ella fets y altres coses. Attès
que de la contextura, sèrie y paraules de dit
usatge «Princeps namque», del títol «Del dret
del fisch y de las suas regalias», lo qual la constia. vot intercalat en els folis 216v-217r del trienni 1635-1638.
b. anotació escrita al dors.
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tució 6 del mateix títol vol y disposa expressament ésser servat, segons que parla e dispon, revocats tots abusos y de la mente del legislador y
de las constitucions que parlan de la matèria del
dit usatge, y del que scriuen los doctors pràtichs
de Cathalunya aserca de aquell, y del que s’és
vist en molts exemplars que·s són trobats, y altrament consta, que la declaració, convocació y
exequució de // dit usatje requereix la presència
de la real persona de sa magestat en lo present
Principat, del tal manera que sempre que dits
actes se són fets, altrament que per sa magestat
y aquell estant en lo Principat s’és quexat, lo
Principat y a instància sua són estats revocats
per los senyors reys en Corts Generals y altrament, y lo stil, observansa y consuetut en esta
matèria són estats sempre de aquexa manera,
sens que la occupació de sa magestat, que se
al·lega en dites reals lletres, salva sa real clemència, sie sufficient per a poder, en sa absència,
usar de dit usatje, y consta que les dites lletres
reals insertades ab dita crida real contenen, no
sols declarasió y convocasió de les gens del present Principat per rahó de dit usatje ja fetes,
però encara exequució fahedora en absència de
sa magestat, que havia de ser de necessitat per
alguna persona per al dit effecte, per sa magestat
delegadora, cosa que sempre que se és feta és
estada revocada per los senyors reys, com se troba en los exemplars que·s són vistos. Per ço y altrament, dits assessors, advocat fiscal y doctors
applicats infrascrits són de vot y parer que dita
crida y reals lletres en ella insertades, encontran
ab lo dit usatje «Princeps namque» y constitucions a aquell applicables, y als usos, pràtiques,
costums y styls en esta matèria fins assí en lo
present Principat observats, y que tenen obligació los senyors deputats y oÿdors opposar-se per
los remeys de las generals constitucions, per los
que més convindrà al reparo de ditesa contrafaccions,b segons lo styl, usos y pràctiques de la
present casa. Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis advocatus. Sabater, assessor. Fontanella,
consulens. Joli, consulens. Joannes Martinus Rull,
consulens. Peralta, consulens. Mas, consulens.
Boix, consulens. Balet, consulens. Molera, consulens. Cornell, consulens. Aguilo, consulens.

Còpiac de la embaxada feta a sa excel·lència.
Embaxada feta per la ciutat de Barcelona a sa
excel·lència. Excel·lentíssim senyor. La ciutat de
a. a continuació ratllat, consticions.
b. contrafaccions interlineat, damunt de constitucions ratllat.
c. embaxada intercalada en els folis 222v-223r del trienni
1635-1638.

Barcelona que sempre, com ha tant fael vassal a
son rey y senyor, ha rebut de sa magestat, Déu
lo guarde, innumerables favors y entre ells dea
què mirar per la conservació de sos privilegis,
exemplars, prerrogatives y dret municipal de
aquesta província, de les constitucions de la
qual és conservadora, ha procurat, molt consultament, fer les diligències li són estades possibles per a certificar-se si la declaració, publicació
y exequució del usatge «Princeps namque» y
motius en aquella continguts, fetes y publicades
respectivament a 4 y 5 a 13 del corrent, encontran o no ab dit usatge y generals constitucions
aplicables a ell, y és estada certificada, ab relació
copiosa, uniformament feta, són en gran manera contràries a ellas, axí perquè demana dit usatge, a sa observança y les constitucions a ell conferents, explicació dels pràtichs, en orde a ellas,
presència de sa magestat en esta província, com
altrament, anagenant dits drets, de si torb abussos com los ha repel·lets la observansa subseguida en semblants casos, ni ésser lo present que·y
aja guerra, qual disposa dit usatge, ab lo qual estas cosas, per altres que no són presents o demana aquell, encontran dites declaració y publicació, per les quals rahons y altrament, essén cert
que dites declaració y publicació no tenen loch
al present, ni sa magestat, salva sa real clemència, podia manar fer dites declaració, convocació y exacció, y axí supplica esta ciutat a vostra
excel·lència mane revocar dita crida y publicació
de aquella y parar en la exacció del die posat en
dita declaració, per observansa de Cort, usatge y
altres drets, consuetuts, styls y pràtica d’esta pàtria fins observades, que de aquesta mercè que
de vostra excel·lència se spera, ne resultarà molt
gran servey a les magestats divina y humana y
benefici y quietut universal de dita província.

Fasb fe jo Antoni Joan Fita, notari públich de
Barcelona, scrivà major secretari del General de
Cathalunya, com lo primer die del mes de juliol
del any 1637,c lo il·lustre y molt reverent senyor
Francesch Puig, prevere, doctor en drets, canonge de la sancta iglésia de Tortosa, sýndich
de la reverent província de Tarragona, constituït personalment devant los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, en
Barcelona residints, y en llur concistori, explicà
a ses senyorias que, en execució del decret fet
per lo Concili Provincial de Tarragona, celebrat
lo present y corrent any en la present ciutat de
Barcelona, en la cessió 39, de part de dita revea. de interlineat.
b. certificatòria intercalada en els folis 227v-228r del trienni
1635-1638.
c. a continuació ratllat, constituït personalment.
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rent província, supplicava a sa senyoria fos servit
donar y concedir licència de què tres processos
de Concilis Provincials, avall designats, fossen
posats y constituïts dins lo archiu de laa present
casa de la Deputació, per a què allí millor fossen
gordats y concervats, ab expressa provisió que
en tot temps y quant a dita reverent província, o
a las persona o personas que son poder tindran,
fos ben cert dits processos pugan ésser trets de
dit archiu y la persona o personas, qui tal poder
tindran,b se’ls ne puga aportar a hont ben vist
les serà o en lo mateix archiu los pugan vèurer,
mirar y regonèxer. Y de dits processos fer trèurer y exemplar tot lo que convindrà, tantes
quantes vegadas, al comissari o comissaris de
dita reverent província, serà ben vistc sens contradicció, ni impediment algú, que dita reverent
província y ell, dit senyor canonge Puig, en
nom y com a comissari de aquella, ho rebria de
sa senyoria a singular gràcia y mercè. E los dits
molt il·lustres senyors deputats // respongueren
que estimaven de la reverent província la confiansa que havia fet de llur concistori, en rahó de
la custòdia de dits processos, y que en conformitat y correspondència de aquella donació, ý
concedian líberad favor y llicència de què dits
processose sien posats y col·locats en lo dit archiu de la present casa, y que de allí puguen ésser extrets o en lo mateix archiu puguen ésser
tretes y exemplades def dits processos les scriptures, y tot lo que convinga, a instància y petició
de la persona o personas que de dita reverent
província tindran poder y facultat en tot temps,
y quant y tantes vegades quantes a ditas persona
o personas, qui tal poder o comissió tindran,
per a ben vist sens impediment ni contradicció
de dits senyors deputats y de sos successors en
llurs officis. Y en conseqüència, del demuntdit,
lo dit senyor canonge Francesch Puig, estimant
y agrahint en nom seu y de dita reverent província, aquesta merex rebuda de dits senyors deputats, lliurà y entregà a mi Antoni Joan Fita,
scrivà y secretari desús dit, en presència de dits
molt il·lustres senyors deputats y dels testimonis
avall scrits, tres volums o llibres enquadernats
ab cubertas de pregamí, lo primer dels quals és
un procés original del Concili Provincial de Tarragona celebrat en la dita ciutat de Tarragona,
celebrat en la dita ciutat de Tarragona en lo any
1630, president log il·lustríssim y reverendíssim
don fra Joan de Gusman, arcabisbe de Tarragona; lo segon és altre procés de altre Concili Provincial, celebrat en Tarragona en lo any 1636,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a continuació ratllat, scrivania.
a continuació ratllat, de dita reverent província.
serà ben vist interlineat.
a continuació ratllat, sus.
a continuació ratllat, fossen.
de dits processos interlineat.
a continuació ratllat, doctor.
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per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don
fra Antonio Pérez, arcabisbe de Tarragona; lo
tercer és altre procés de altre Concili Provincial,
celebrat en Barcelona en lo present y corrent
any 1637, president lo il·lustríssim y reverendíssim don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona, com a més // antich bisbe de la província.
Los quals tres processos jo, dit scrivà major y secretari, de orde y manament de dits senyors deputats, posí y col·loquí en un calaix o estància
del armari gran, que és dins lo archiu de la present casa arrimat a la paret, que mira ala carrer
de la Font de Sanct Honorat, de totas les quals
cosas desús dites, dits senyors deputats, a petició de dit senyor canongeb Francesch Puig, manaren a mi, dit scrivà major y secretari, ne llevàs
acte y·n donàs còpia auctèntica y fefahent al dit
senyor canonge Francesch Puig. Presents en totas las demuntditas coses per testimonis, Pere
Dalmau, sastre, y Hyacinto Bertomeu, pintor,
ciudedans de Barcelona.

rals de Cathalunya y permès a dits senyors deputats per al reparo de contrafaccions, per ço y
altrament, dits assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats infrascrits, són de vot y parer y aconsellen que dits senyors deputats y oÿdors seguescan lo vot y resolució dels brasos dalt referits,a
en la forma y modo que allí està contengut. Vidal, assessor. Mas, fisci Generalis advocatus. Sabater, assessor. Fontanella, consulens. Llenes, consulens. Joli, consulens. Molera, consulens. Aguilo,
consulens. Boix, consulens. Joannes Martinus
Rull, consulens. Cornell, consulens. Balet, consulens. Peralta, consulens.

Ab c 11 de juliol 1637, carta de sa magestat.
Ad los venerables, noble y amados diputados del
General del nuestro principado de Cataluña.
El rey.

Enc lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats del principat de Cathalunya, als
assessors y advocat fiscal del General y als doctors que han entrevingut en las juntas de la
matèria corrent, que·ls digan ab tota brevedat
possible lo que·ls apar deuen fer, en orde del vot
dels tres brassos se tingueren a tres del corrent
mes de juliol 1637. Vista la resolució dels ditsd
braços tinguts dit die de tres del corrent. Y attès
que ab vot de dits assessors, advocat fiscal y
doctors aplicats, fet a 20 de juny del corrent any
1637, és estat resolt que la crida y las letras reals, en ella insertades y en dit vot referides, encontraven ab lo usatge «Princeps namque» y
constitucions a aquell aplicables y als usos, pràtiques, costums y styls en aqueixa matèria, fins
assí en lo present Principat observats, que tenen
obligació los senyors deputats y oÿdors opposar-se per los remeys de las generals constitucions, per lo que més convindrà al reparo de
ditas contrafaccions, segons lo styl, usos y pràctiques de la present casa. Y attès més avant, que
aprés de haver-se fet dit vot dits senyors deputats y oÿdors ajuntaren los braços, y en ells reportaren lo dit vot y lo demés se havie fet fins en
aquella occasió, demanant als brassos lo que devien fer per lo reparo de ditas contrafaccions, y
que los braços aconsellaren a dits senyors deputats fossen servits formar dubte, ab la forma en
dita resolució de braçose contenguda. Attès que
dit remey és comforme a las constitucions genea.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat, a paret.
canonge, interlineat.
vot intercalat en els folis 233v-234r del trienni 1635-1638.
dits interlineat.
a continuació ratllat, referida.
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Diputados, la publicación que se hizo en essa provincia del ussage «Princeps namque» fue ussando
yo de la facultad que tengo, conforme las constituciones della y estado que las cosas tienen, como se
manifiesta en las letras de la dicha publicación, y
constará también, por las que de nuevo he mandado despachar, assignando día y puesto a donde
se ha de acudir. Y aunque conforme vuestra obligación lo devéis hazer y lo havéis acostumbrado en
occasiones semejantes, todavía quise advertiros de
ello, y que no déys lugar a que yo aplique a esto el
remedio que fuere menester, como se hará, para
que se cumpla con lo que importa a mi servicio y
beneficio dessa provincia, executando en razón
desto, las penas que dispone el ussage sin excepción
de nadie, y conforme a mi confianza, devéis ser los
primeros a cuyo exemplo os sigan los demás y experimente yo lo que siempre en vuestro amor y fidelidad. Dada en Madrid, a III de julio MDCXXXVII.
Yo, el Rey.
Vidit dux. Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Joannes Laurentius
de Villanueva, secretarius.

Yoe advertí a vuestra señoría y a esta ciudad los
daños que podían temerse de las armadas enemigas que se van juntando en estos mares y de las ara. a continuació ratllat, sie.
b. carta intercalada en els folis 236v-237r del trienni 16351638.
c. anotació escrita al dors.
d. anotació escrita al dors.
e. paper intercalat en els folis 236v-237r del trienni 1635-1638.

mas que previenen françeses, y quan preciso hera
tratar de la defensa desta provincia. Y no haviendo obrado esta diligençia el fruto que della se
esperava, su magestat, considerando que cada
día se aprieta más el peligro de la imbasión, se ha
hallado con necesidad de valerse de sus derechos,
mandando publicar el usage para defender esta
provinçia que está en mayor peligro de lo que se
ve, pues en una velada y una noche pueden llegar
las armadas enemigas a la costa y muy çerca de la
frontera. Estos días ha pareçido mucho número
de gente, que al principio pareçió que tumultuava y está ya reducida a la obediençia de los capitanes de su rey, en todas partes se disponen los enemigos a nuestra ofensa y en todas se disponen los
vasallos de su magestad a oponérseles y resistirles,
sirviendo con mucha fineza con sus personas y
haçiendas. Y aunque la boluntad y veras de los
naturales desta provinçia, en nada ceden a los de
otra alguna, asta oy no veo que por otro camino se
haya façilitado la defensa que su magestad desea
por más que se dexe ver, quan cargado está su magestad de exérçitos. Y assí que mucho que en obligación tan grande, viendo a vuestra señoría descuydada en su mesma defensa, su magestad usse
de sus regalías y, en birtud dellas, convoque a
vuestra señoría para lo que a vuestra señoría mesma le ymporta, pues no le ha (da)do vuestra señoría otro camino para que, consiguiéndose su real
intento, se escusase la execuçión del usage. Y assí
escrive a vuestra señoría la carta que doy con este
papel y desearía arto que vuestra señoría se dispusiese, de manera que biese su magestad que para
todo tiene en los catalanes los más finos vassallos
de su monarquía.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo septimo
die vero dominica duodecima mensis julii intitulata, presente et adhaec vocato ad instantiam
magnifici Ivonis Garbi, domicellus, utriusque
iuris doctor, de servientis officio syndici Generalis
Cathaloniae, ex licentia dominorum deputatorum Generalis, me, Antonio Joanne Fita, notario publico Barcinonae, scriba maiore dicti
Generalis Cathaloniae, et mandato infrascripti
excellentisimi domini locumtenentis generalis interessente Joanne Paulo Oller, regii mandati
scriba, Barcinonae populato, simul stipulantibus
et insolidum claudentibus et presentibus pro testibus Hieronymo Gali, notario, et Andrea Roure,
bibliopola, civibus Barcinonae ad ista vocatis specialiter et assumptis, dictus magnificus Ivo Garbi, dicto nomine constitutus personaliter ante
presentiam illustrisimi et excellentisimi domini
a. suplicació intercalada en els folis 239v-240r del trienni
1635-1638.
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ducis Sugurbii et Cardonae pro sacra, catolica
et regia majestate locumtenentis et capitanei generalis in presenti principatum Cathaloniae et
comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, existentis
personaliter in suo palatio seu domibus suis, sitis
in presenti civitate Barcinonae in platea Sancti
Francisci, venia previs obtenta suae excellentiae,
illis quibus decuit respecte et reverentia obtulit et
presentavit eidem excellentisimo domino locumtenenti super me, dictum et infrascriptum notarium, scribam maiorem legi publice, petiit, instavit et requisivit quandam in scriptus papyri
supplicationis sedulam tenoris huiusmodi: «Illustríssim y excel·lentíssim senyor. De part de
vostra excel·lència etcètera». Qua quidem papyris supplicationis sedula sic, ut praedicitur, oblata et presentata et a dicto excellentisimo domino
locumtenente habita, ut dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius cum originali conprobata
eidem excellentisimo domino locumtenenti tradita et liberata illico sua excellentia verbo respondendo dixit «que lo oygo». De quibus ita peractis
et gestis, dicto Ivo Garbi, dicto nomine, petiit et
requisivit sibi ac dictis dominus deputatis fieri
et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem dicti Generalis, et
dictus excellentisimus dominus locumtenentis
mandavit dicto Joanni Paulo Oller quatenus de
predictis conficeret // et sibi traderet instrumentum. Que fuerunt acta Barcinonae sub anno,
die, mense et loco praedictis, presente et interessente mandato dicti excellentisimi domini locumtenentis dicto Joanne Paulo Oller, presente et
adhaec vocato atque rogato me, dicto Antonio Joanne Fita, notario et scriba supramemorato,a pro
parte et ad instantiam dicti syndici, dicti Generalis, simul stipulantibus et insolidum et audentibus et presentibus testibus praedictis ad praemissa vocatis specialiter et assumptis prout
superius continetur.

Il·lustríssimb y excel·lentíssim senyor. De part
de vostra excel·lència són estadesc publicadesd
unas cridas en la present ciutat de Barcelona als
13 de juny del corrent any de 1637, ab firmas
dels noble regent la Real Cancelleria, del magnífic advocat fiscal y regent la Reale Thesoraria,
refferendades per Miquel Pérez, scrivà de manament, y ab las demés solemnitats de la Real
Canselleria despedidas, ab inserta de unas lletras
a. a continuació ratllat, instavit dicto syndico dicti Generalis.
b. escriptura intercalada en els folis 239v-240r del trienni
1635-1638.
c. a continuació ratllat, manades.
d. es interlineat.
e. a continuació ratllat, cancelleria.
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reals emanades de la majestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, y en forma de Canselleria del Consell Supremo de Aragó despaxades,
la data de las quals és en Madrit a 4 dels dits més
y any, que contenen la declaració per sa majestat feta en Madrit, que estam en lo cas del usatje
«Princeps namque», y en execució d’ell, manà
que se publique y execute dit usatje en totas las
ciutats, viles y llochs d’esta província y en la forma acostumada. Y axí mateix manà a tots y a
quiscun, que lo dia se’ls assenyalarà, ab ses armes y vitualles acudan a les parts del present
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya,
com estan obligats, en la forma y de la manera
que en dit usatje se conté, per lo effecte en ditas
lletras reals refferit, y que en manera alguna no
fessen lo contrari, sots les penes en lo dit usatje
contengudes, las quals lletres à vostra excel·lència manat publicar per a què los órdens y manaments de sa majestat siena obehits y a deguda
execució deduïts, y que de ditas cosas no·s pogués al·legar ignorància, segons que en ditas cridas reals més llargament se conté. E com, il·lustríssimb y excel·lentíssim senyor, lo contengut
en ditas lletras reals, salva la real clamència, y ab
la deguda obediència y humilitat parlant, se encontre ab lo mateix usatje «Princeps namque» y
constitucions a ell aplicables y ab los usos, pràtiques y estils fins assí observats, que requereixen
la presència de sa majestat en lo present Principat, tant per la declaració, com per la convocació y execució de dit usatje. En particular, lo dit
usatje disposa que aquell sols tingue lloch en cas
que lo príncep sia assetiat o ell tindrà sos enemichs assetiats, o oÿrà algun rey o príncep venir
contra si a batellar, y la constitució del serenýssim rey don Ferrando 2, en la primera Cort de
Barcelona, any 1481, capítol 8, que és la sisena
en orde, sots títol «Del dret del fisch», disposà
que dit usatje «Princeps namque» sie servat segons que parla e dispon. // E la constitució següent, començant «Revocant», del mateix títol,
diu y disposa que no·s pugan fer cridas ni edictes generals en cas de guerra, sinó és que aquella
sia en Cathalunya y sia tal en què haja lloch
«Princeps namque». Per lo que ditas lletras reals, manaments y commissions en aquellas contingudes, salva sa real clemència, perc encontrar
ab dit usatje y constitucions referides, segons
disposa la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observança 11», sots títol «De
observar constitucions», són ipso facto nul·les,
invàlides e inexiquibles per qualsevols officials
de qualsevol praeheminència, sian no obstant
precehesca primera, 2a y 3a jussió o qualsevol
manament, com més llargament en dita constia. sien interlineat, damunt de foren ratllat.
b. il·lustríssim interlineat.
c. per encontrar ... referides interlineat al marge esquerre.

tució està expressat. Y axí ditas cridas y publicació de aquells se encontran ab la mateixa constitució «Poch valdria» y ab la constitució «Revocant» y altres aplicables. Y havent los deputats y
oÿdors del principat de Cathalunya, a qui toca
per rahó de sos officis, comforme a la mateixa
constitució y altres, fet a vostra excel·lència tres
embaxades representant ditas contrafaccions y
supplicant fos servit reparar-les, sempre que
vostra excel·lènccia ha respost ho manaria vèurer, sens haver·i fins vuy presa resolució ni dada
altra resposta, per ço, desijant dits deputats alcansar ab tot effecte lo reparo de ditas contrafaccions, a vostra excel·lència, per medi de son
síndich, supplican sia de son real servey, per observança de ditas generals constitucions, manar
revocar ditas cridas y la publicació y publicacions de aquelles. Y axí mateix supplican a vostra excel·lència dits deputats que, per son descàrrech, se servesca donar llicència se continue
acte de la present suplicació y scriptura. Officio
et cetera. Altissimus et cetera.

Yoa advertí a vuestras señorías y a los diputados, los
daños que podían temerse de las armadas enemigas que se van juntando en estos mares, y de las armas que previenen franceses, y quan precisso era
tratar de la defensa desta provincia. Y no haviendo obrado esta diligencia el fruto que della se esperava, su magestad, considerando que cada día se
aprieta más el peligro de la imbación, se ha hallado
con necessidad de valerse de sus derechos, mandando publicar el usage para defender esta provincia
que está en mayor peligro de lo que se ve, pues en
una velada y una noche pueden llegar las armadas enemigas a la costa, y muy cerca de la frontera
estos días ha parecido mucho número de gente que
al principio pareció que tumultuava y está ja reducida a la obediencia de los capitanes de su rey, en
todas partes se disponen los enemigos a nuestra
ofensa, y en todas se disponen los vassallos de su magestad a oponérseles y resistirles, sirviendo con mucha fineça con sus personas y haçiendas. Y aunque
la volundad y veras de los naturales desta provincia en nada ceden a los de otra alguna, hasta oy no
veo que por otro camino se aya facilitado la defensa
que su magestad desea, por más que se dexe ver
quan cargado está su magestad de exércitos. Y así
que mucho que en obligación tan grande, viendo a
vuestra señoría descuydada en su misma defensa,
su magestad use de sus regalias y, en virtud dellas,
conboque a vuestra señoría para lo que a vuestra
señoría mesma le importa, pues no le ha dado vuestra señoría otro camino para que, consiguiéndose
su real intento, se escusase la execución del usage.
a. paper intercalat en els folis 243v-244r del trienni 16351638.
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Y así escrive a vuestra señoría la carta que doy con
este papel y desearía harto que vuestra señoría se
dispusiesse de manera que viese su magestad, que
para todo tiene en los catalanes los más finos vasallos de su monarquía.

Aa los amados y fieles nuestros los consellers de la
nuestra ciudad de Barcelona y Consejo de Ciento.
El rey.
Amados y fieles nuestros, la publicación que se
hizo en essa provinçia del usaje «Princeps namque» fue usando yo de la facultad que tengo, conforme las constituciones della y estado que las cosas tienen, como se manifiesta en las letras de la
dicha publicación y constará también por las que
de nuevo he mandado despachar, assignando día
y puesto a donde se ha de acudir. Y aunque, conforme vuestra obligación, lo devéys hazer y lo havéys acostumbrado en occasiones semejantes, todavía quise advertiros della y que no déys lugar a
que yo aplique a esto el remedio que fuere menester, como se ará para que se cumpla con lo que importa a mi servicio y beneficio dessa provinçia,
executando, en razón desto, las penas que dispone
el usaje sin excepción de nadie. Y conforme a mi
confianza, desvéys ser los primeros a cuyo exemplo
os sigan los demás y experimente yo, lo que siempre, en vuestro amor y fidelidad. Dada en Madrid, a III de julio MDCXXXVII. Yo, el rey.
Vidit dux. Vidit don Francisco de Castellvi, regens. Vidit Bayetola, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlans, regens. Joannes Laurentius
de Villanueva, secretarius.

Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo septimo die
vero lune decimatertia mensis julii intitulata,
presente et adhaec vocato atque rogato me, Antonio Joanne Fita, notario publico Barcinonae
scribaque maiore Generalis Cathaloniae, et presentibus pro testibus Hieronymo Gali et Michaele
Marques, notariis civibus Barcinone ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Ivo Garbi,
domicellus, utriusque iuris doctor, civis Barcinone, de servientis officio syndici Generalis Cathaloniae ex licentia dominorum deputatorum dicti
Generalis, constitutus personaliter coram nobili
don Michaele Sala, utriusque iuris doctor, a Cona. lletra intercalada en els folis 243v-244r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
b. requesta intercalada en els folis 244v-245r del trienni
1635-1638.
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silii suae majestatis regentis Regiam Cancellariam in presenti principatum Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, personaliter
existente intus domus suae propiae habitationis
quas fovet in presenti civitate Barcinonae, in vico
que itur a quatuor angilis de Regomerio ad ecclesiam palatii excellentisimi marchionis de los
Veles, presentis civitatis Barcinone, personaliter
existente obtulit et presentavit eidem super me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam legi publice, petiit, instavit et requisivit quandam
in scriptis papyri requisitionis, sedulam tenoris
sequentis: «Molt il·lustres senyors. De part de
sa excel·lència etcètera». Inseratur. Qua quidem
papyri requisitionis sedula sicut predicitur oblata
et presentata et a dicto domino regente habita pro
sibi lecta et publicata copiaque illius cum originali conprobata, eidem nobili regenti tradita et
liberata illico dictus dominus regens verbo respondendo dixit «que no entenia haver contrafet a
alguna de las constitucions, capítols, usatges,
pragmàticas, privilegis, ni actes de Cort al·legats
en dita scriptura y que està prompte y aparellat
guardar y fer-los servar, y que a major cautela se
reserva lo temps de dret per a respòndrer». De
quibus ita peractis et gestis dictus magnificus Ivo
Garbi, dicto nomine, petiit et requisivit sibi ac
dictis dominis deputatis fieri et tradi unum et
plura publicum et publica instrumenta per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribama.
Postmodum autem dictis die et anno et paulo post
praedicta, presente et adhec vocato atque rogato
me, dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus pro testibus dictis Hieronymo Gali et Michaele Marques, notariis, ad ista vocatis speciali// ter et assumptis dictus magnificus Ivo Garbi,
dicto nomine, constitutus personaliter coram nobili don Raymundo de Caldes y Ferran, domino
de Pierola, regio consiliario ac regente Regiam
Thezaurariam in presenti principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, personaliter existente intus domos palatii marchionis de los Velez, huius civitatis ubi ipse suum
fovet domicilium et in quibus ipse in lecto iacebat
egrotus, obtulit et presentavit eidem ac per me,
dictum et infrascriptum notarium, legi publice,
petiit, instavit et requisivit supra insertam requisitionis sedulam qua oblata et presentata et a dicto nobilib regente Regiamc Thezaurariam habita, pro sibi lecta et publicata copiaque illum cum
originali conprobata, eidem tradita et liberata
illico dictus regens Regiam Thezaurariam, verbo
respondendo dixit, quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum. De quibus ita peractis et
gestis dictus Ivo Garbi, dicto nomine, petiit et rea. a continuació ratllat, qu.
b. a continuació ratllat, do.
c. a continuació ratllat, Cancelleriam.
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quisivit sibi ac dictis dominis deputatis fieri et
tradi unum et plura, publicum et publica instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam. Que fuerunt acta Barcinonae
sub anno, die menseque et locis praedictis et adhaec vocato atque rogato me, dicto et infrascripto
notario et scriba, de presentibus etiam testibus
predictis ad praemissa respective vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur.

Molta il·lustres senyors. De part de sa excel·lència, ab firmas de vostres mercès, losb senyors
don Miquel Sala, regent la Real Cancelleria, y
don Ramon de Calders, regent la Real Tezoreria, són estades publicades unes crides en la present ciutat de Barcelona a 13 de juny 1637, ab
inserta de unes lletres reals emanades de la magestad del rey nostre senyor en forma de Cancelleria del Consell Supremo de Aragó despatxades, la data de les quals és en Madrid a 4 dels
dits mes y any, que contenen la declaració per sa
magestad feta en Madrid, que estam en lo cas
del usatje «Princeps namque», per execució
d’ell, mana que se publique y execute dit usatje
en totes les ciutats, viles y llocs de aquesta província y en la forma acostumada, y axí matex
mana a tots y quiscun, que lo dia se’ls assenyalarà, ab ses armes y vitualles acudan a les parts
del present Principat y comtats de Roselló y
Cerdanya, com estan obligats en la forma y de la
manera que el dit usatje se conté, per lo effecte,
en dites lletres reals referit, y que en manera alguna no fessen lo contrari, sots las penas en lo
dit usatje contengudes. Y dites crides sa excellència ha manat publicar per a què los órdens y
manaments de sa magestad sian obeïts y a deguda execució deduïts, y per a què de dites coses
no·s pogués al·legar ignorància, segons que en
dites crides reals més llargament se conté. E
com lo contengut en dites lletres reals, salva la
real clemència, y ab la deguda obediència y humilitat parlant, se encontre a lo mateix usatje
«Princeps namque» y constitucions // a ell aplicables y ab los usos, pràtigues y stils fins assí observats, que requerexen la presència de sa magestad en lo present Principat, tant per la
declaració, com per la convocació y execució de
dit usatje y, en particular, lo dit usatje disposa
que aquell sols tinga lloc en cas que lo príncep
sia assetiat o ell tindrà a sos enemics assetiats, o
oÿrà algun rey o príncep venir contra si a batellar, y la constitució del sereníssim rey don Fernando Segon, en la present Cort de Barcelona,
any 1481, capítol 8, que és la sisena en orde,
a. requesta intercalada en els folis 244v-245r del trienni
1635-1638.
b. los senyors ... Tezoreria interlineat al marge esquerre.
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sots títol «Del dret del fisc», que disposa que dit
usatje «Princeps namque» sie servat, segons que
parla e dispon en la constitució següent, comensant «Revocant» del matex títol, diu y disposa que no·s pugan fer crides, ni edictes generals en cas de guerra, sinó és que aquella sia en
Catalunya y sia tala en què aja lloc «Princeps
namque». Per lo que dites lletres reals, manaments y commissions en aquellas contengudes,
salva sa real clemència, segons la constitució
«Poc valrria», vulgarment dita «De la observança 11», sots títol «De observar constitucions», són ipso facto nul·les, invàlides e inexequibles, y qualsevols officials de qualsevol
preeminència sian,b no obstant preceesca primera, 2a y 3a jussió oc altre manament, conforme
més llargament ab dita constitució està expressat. Y axí dites crides y publicació de aquellas, se
encontran ab las matexas constitucions «Poc
valdria» y ab la constitució «Revocant» y altres
aplicables. Y havent vostres mercès firmat dites
crides, han també contrafet a les dites constitucions y drets del Principat dalt dits. Per so, lo
síndic del General de Catalunya, desitjant alcansar // ab tot effecte lo reparo de ditesd contrafaccions, ab la forma que les generals constitucions de Catalunyae als deputats y oÿdors y
síndic del General de Catalunya permeten, a
vostres mercèsf senyor regent, advocat fiscal y
regent la Real Tezoreria, y a quiscú de vostres
mercès, suplica, y en quant menester sia, ab lo
degut acato parlant, requerex revoquen y quiscú de vostres mercès revoque les dites firmes per
vostra mercè fetes en dites crides y lo demés fassen,g a què estan obligats segons lah dita constitució «Poc valdria», dalt referida, y altres aplicables. Altrement, ab lo matex degut acato
parlant, protesta contra de vostres mercès y de
quiscun de vostres mercès de les penasi imposades als contrafactors de les generals Corts de
Catalunya y de tot lo demés lícit yj permès de
protestar. Requirens vos notarium et cetera.
Die XIII julii 1637. La present requesta és estada
presentada al noble don Miquel Sala, regent la
Real Cancelleria, trobat personalment en una
de las stàncias de sa casa, dient la tenia per legida, y responent ak ella, digué que no entenia haver contrafet a alguna de las constitucions, capía. a continuació ratllat, que.
b. a continuació ratllat, y.
c. o interlineat, damunt de tres paraules ratllades.
d. a continuació ratllat, constitucions.
e. a continuació ratllat i interlineat, permeten.
f. a continuació ratllat, y a quiscun de vostres mercès, senyor noble regent.
g. a continuació ratllat, segons.
h. a continuació ratllat, referí.
i. a continuació ratllat, constituïdes.
j. y permès, interlineat.
k. a ella digué, interlineat al marge esquerre.

tolsa, usatges, pragmàticas, privilegis, ni actes de
Cort al·legats en dita scriptura, y que està
prompte y aparellat guardar y fer-los servar, y
que a major cauthela, seb reservarà lo temps de
dret per a respòndrer, dec la qual requesta se li
és entregada còpia. Presents per testimonis
Hierònym Galí y Miquel Marquès, notaris ciutadans de Barcelona.
Dicto die. E axí mateix fonch presentada la dalt
dita requesta al noble don Ramon Calders, regent la Real Thezoraria, trobat personalment
en una de las // stàncias de sa casa en lo lit desganat, lo qual ha respost que la tenia per llegida
y que se aturava lo temps de la constitució per a
respòndrer, de la qual requesta se li és entregada
còpia. De quibus et cetera. Presents per testimonis los demuntdits.

Noverintd universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto die
vero lunae decima tertia mensis julii intitulata,
presente et adhaec vocato atque rogato me, Antonio Joanne Fita, notario publico Barcinonaee
scribaque maiore Generalis Cathaloniae, et presentibus pro testibus Hieronymo Gali et Michaele
Marques, notariis, civibus Barcinonae, aed ista
vocatis specialiter et assumptis, magnificus Ivof
Garbi, utriusque iuris doctor, domicellus, Barcinone domiciliatus, de serventis officio syndici
Generalis Cathaloniae et licentia dominorum
deputatorum dicti Generalis, constitutus personaliter coram magnifico Michele Perez, regii
mandati scriba, Barcinone populato, personaliter
existente intus domus suae propriae habitationis
sitis in platea monasterii Sanctissimae Trinitatis
presentis civitatis Barcinonae, obtulit et presentavit eidem ac per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam majorem,g legi publice, petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papyri requisitionis, sedulam tenoris huiusmodi:
«Molt bé sab vostra mercè senyor Miquel Pérez», inseratur. Quaquidem papyris requisitionis
sedula sic, ut praedicitiur, oblata et presentata et
a dicto magnifico Michaele Perez habita pro lecta
et publicata copiaque illius cum originali comprobata, eidem tradita et liberata illico dictus
magnificus Michael Perez, verbo respondendo dixit, quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. De quibus ita per actis et gestis dictus
a. a continuació ratllat, ni y actes de Cort.
b. a continuació ratllat, atura.
c. de la qual ... còpia, interlineat al marge esquerre.
d. requesta intercalada en els folis 244v-245r del trienni
1635-1638.
e. a continuació ratllat, et.
f. a continuació ratllat, Gabu.
g. a continuació ratllat, presentari.
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Ivo Garbi, dicto nomine, petiit et requisivit sibi ac
dictis dominis deputatis fieri et tradi unum et
plura, publicum et publica instrumenta, per me
dictum et infrascriptum notarium et scribam
majorem dicti Generalis. Quae fuerunt acta Barcinonae sub anno, die, menseque et loco praedictis,
presente et adhaec vocato et rogato me, dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus pro testibus supradictis ad praemissa vocatis specialiter
et assumptis prout superius continetur.

Molta bé sab vostre mercè senyor Miquel Perez,
scrivà de manament, que ha despedidez y referendades unes crides reals, de part de sa excellència, publicades en la present ciutat de Barcelona a 13 de juny proppassat, ab inserta de unes
letres reals de sa magestat, despedides en Madrit a 4 de dit mes de juny, contenint en effecte
una declaració, convocació y exequució del
usatge «Princeps namque», que encontra ab lo
mateix usatge y altres constitucions aplicables,
usos, styls de Cathalunya fins assí observats, per
ser fetas sens trobar-se present la magestat del
rey nostre senyor en lo present Principat y no
tenir loch dit usatge, sinó és en cas que lo príncep estiga assetiat o ell tinga a sos enemichs assitiats, o oÿrà algun rey o príncep venir contra si a
batallar, per hont abb lo mateix usatge y altres
constitucions aplicables encontren també les dites crides y publicació de aquellas. Y havent-les
vostra mercè despedides, referendades y firmades, ha contrafet als mateixos drets del present
principat de Cathalunya y, en particular, a la
constitució «Poch valdria», 11 del títol «De observar constitucions», que prohibeix semblants
cosas. Per ço, lo síndich del General de Cathalunya, a vostra mercè requereix e interpel·la, per
observança de ditas generals constitucions, revoque la dita firma y dites cridas y publicació de
aquelles leve dels libras hont estan continuades,
y lo demés fassa que té obligació, comforme las
generals constitucions. Altrament protesta contra vostra mercè de les penes imposades contra
los violadors de las generals constitucions y de
tot lo lícit y permès. Requirens vos et cetera.

Ac los venerable, noble y amados nuestros diputados de nuestro principado de Cathaluña.
El rey.
a. requesta intercalada en els folis 244v-245r del trienni
1635-1638.
b. ab interlineat.
c. carta intercalada en els folis 273v-274r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
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Diputados, he entendido por carta del duque de
Cardona, mi lugarteniente y capitán general en
essa provinçia, al serviçio que havéys hecho en libras, ocho mil libras, para reparo y fortificaçión
de los castillos de Perpinyán y Salses y Reduto del
Grao, y los mil escudos más para adrezar las
puentas y rastillos a su instançia. Y después de
daros graçias por esto he querido que entendiéssedes por carta mía, quan servido quedo dello, y encargaros, com hago, libréys más cantidad para las
obras de Salses, el Grao y Rossal, de lo mismo que
se resta deviendo del serviçio del año 1585, por ser
tan neçessario en la occasión presente como sabéys,
y assí os lo encargo. Dada en Madrid, a XXII de
julio MDCXXXVII. Yo, el rey.
Vidit don Franciscus de Castellvi, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

que el enemigo acometiere. Y aunque todos los lugares desta frontera están con las armas en la
mano y embiando gente a su costa, a puestos que
les he señalado, y la ciudad de Gerona está levantado una compañía pagada por tres meses, después pase muestra en este condado para servir a su
magestad en las ocasiones presentes, y en el condado de Ampúrias han hecho otra que es la primera
de catalanes que ha llegado a este exército, y para
prevenir esto, pedí a vuestra señoría muchos meses
á que nombrase personas, para que confiriesen las
materias de guerra, lo que reusó vuestra señoría
ignorando yo las causas que obligaron a no admitirlo, quando pensé haçer con vuestra señoría una
lisonja, todavía el número considerando, en que es
de creer se juntará el enemigo con brevedad, haçe
no sosegar hasta tener nuevas de que vuestra señoría, con otra tanta, con el esfuerço mayor que pueda, saldrá a la defensa de su casa y reputación en
que el servicio de su magestad está tan interesado.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Salses, 3 de setiembre 1637. El duque de Sogorve y de
Cardona.

Deseandoa su magestad no adquirir nuevos reynos
a su monarquía, sino que en los que tiene aya la
paz y que han menester, viendo que el medio más
cierto para esto es mostrar a los enemigos de su corona que no solo defiende los que con exérçitos le
han invadido, sino que por estos confines entren
sus armas a procurar la que se desea, y desviar
aquellas, me ha mandado que con las que hasta
ahora ha tenido en estos condados de los reynos de
Castilla, Valençia, Aragón, Italia y Flandes se
entrase en Françia, como a los 29 del pasado se
executó, haviendo reconocido los puestos y ocupado
los que pareçió convenir, para el sitio que se ha
puesto a la Leucata, primera plaça de françeses. Y
aunque debo prometerme que quando esta nueva
aya llegado vuestra señoría, como tan interessado
en los buenos suçesos de las armas de su magestad,
no le quedará que aguardar para mostrar las fineças que sus anteçesores en semejantes casos han
hecho, sino que como a tan fieles y leales vasallos,
han de acudir a obligación que la misma reputación deve engendrar en vuestra señoría, pues en sa
con tal se estrañará que sin cathalanes se hagan
en su frontera este género de diligencias militares
para la conservaçión de su misma provinçia, con
sólo forasteras fuerças y así obligado, de lo que estimo a vuestra señoría, me ha parecido deçírselo
porque no se ignore en ningún tiempo quan interessado cathalán me ha mostrado en los açiertos de
la patria y en su mayor honor. Y con esta ocasión,
acordar a vuestra señoría el empeño en que está, a
los ojos de su obligaçión y del mundo, si bien espero
de tan buenos cabos y soldados, como su magestad
tiene en este exército, que a poder hallarse en todas
partes // no se viera tanto la falta de defensa en las

Ayera escriví a vuestra señoría el estado que las cosas tenían en esta frontera, pareciéndome justo no
negarme a quanto pudiese facilitar en vuestra señoría los aciertos que le desseo. Avisado ahora,
como en carta de 3 deste, de que doy qüenta a su
magestad, tengo avisso por mano del conde Juan
Serbellón, que le ha tenido muy seguro, como en
Narbona se junta, con suma diligencia, infantería y cavallería en número de quince mil hombres
y dos mil cavallos, para entrar en estos condados y
socorrer la Leocata, haciendo entrada en ellos.
Confírmalo así el señor de Rocafort, prisionero
francés que se halla aquí, y que sin niguna duda
es este el número destinado para el primer acometimiento. Y no se puede negar tienen merecido estos condados, con los travajos padecidos del tiempo
que á, que estan sufriendo las incomodidades de
tantos alojamientos, que vuestra señoría procure
su defensa tan vivamente, que se conozca emplear
en ellos, quanto útil dan a vuestra señoría sus derechos, en cuyo caso sería ignominiosa la tibieza y
inesperable la neutralidad, y exemplar de vituperio, el no asistirles en ocasión tan fuerte, quando
con tantas armas forasteras y costosos gastos, procura su magestad oponerse a todo y defender sus
reynos, deviéndose considerar que si a los aprietos
de Italia, Flandes, Borgoña, Alsacia, Palatinado, Alemania y India no se les procurase estorvar,
con divertir los progresos de las suyas, menguando
con pérdidas de plaças, la reputación y el poder,
cargaría todo sobre estos reynos, y otras razones

a. carta intercalada en els folis 277v-278r del trienni 16351638.

a. carta intercalada en els folis 277v-278r del trienni 16351638.
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tan urgentes, reservadas a la mente de su magestad, averiguadas en sus consejos de estado, aunque ya no se necesita de pretextos ni razones de
apoyo quando vienen las armas enemigas tan efetivamente ciertas y en número tan grueso, y de
una provincia tenida por tan // militar y tan superior en número de cavallería, cuyos danyos serán irremediables, aunque las de su magestad
tengan los brios y crédito que merezen. Yo y mis
soldados procuraremos cumplir con tanta obligación con nuevos avisos, se certifica y confirma la
gente que viene y vuestra señoría verá lo que se expone, pues conoce a lo que está obligado. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Salsas, 4 de
septiembre 1637. El duque de Sogorve y Cardona.
Señores diputados del General de Cataluña.

Molta il·lustres senyors. Complint ab lo horde
de vostres senyories donaré la carta a sa magestad, supplican-lo sia servit de proveir las plaças
que estan vacas, y parlaré al senyor protonotari.
Y de tot donaré avís a vostres senyories, a qui
guarde nostre senyor. Madrid, a 3 de setembre
de 1637. Molt il·lustres senyors. Beso la mà de
vostres senyories. Son criat. Don Juan Grau y
Montfalcon.

Cartab del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província de Cathalunya, rebuda als 15 de setembre 1637.
Carta del excel·lentíssim senyor duch de Cardona, lloctinent de sa magestat en aquesta província enviada a ses senyories.

mos la gente armada. Guarde Dios a vuestra señoría mucho años. Clayrá, 10 de setiembre 1637.
El duque de Sogorve y de Cardona.
Diputados del General de Cathalunya.

Muya ilustres señores. La de vostres senyories,
de primer de setiembre, tinch rebuda ab lo
dupplicat de la carta per al eminentíssim senyor
cardenal Borja, la carta en què vostres senyories
supplicavan a sa magestat fos servit de manar
proveir las plaças que estavan vacas en exa Real
Audiència, doní a sa magestat, y, en nom de
vostres senyories, suppliquí a sa magestat manàs proveir ditas plaças. Després de aver-me oït,
me respongué, yo lo mandaré, en la matexa
conformitat parí al senyor conde-duque y protonotari, y oferiren que per sas part farian tota la
instància per a què sa magestat manàs proveir
ditas plaças. // Así se an tingut algunas juntas
per a veura en la forma podrà disposar sa magestat que aquexa Generalitat, y la ciutat y vilas
de Principat, farà gent per a socórrer al exèrcit
que és entrat en França, troban mil dificultats
per las que an experimentat en la declaració del
usaje «Prínceps namque», del que entendré,
daré avís a vostres senyories ab la puntualitat
que dech. Guarde Nostre Senyor a vostres senyories. De Madrid, a 12 de setembre de 1637.
Molt il·lustres senyors. Beso la mà de vostres
senyories. Son menor criat. Don Juan Grau y
Montfalcon.

Ab los venerables, nobles y amados diputados del
General de nuestro principado de Catalunya.
El rey.

En éste condado y aún en todo el Principado, hay
tanta falta de arcabuçes y mosquetes, y los que tiene su magestad en sus magazenes són tan necessarios para la gente que va viniendo de Castilla y
otras partes, que no pueden ser socorridos los naturales con ellos, y assí me ha parecido dezir a
vuestra señoría que, por todos los medios possibles,
procuren remediar esta falta valiéndose de essa
ciudad, pidiéndole prestado hasta seis o ocho mil
bocas de fuego, pues podrá vuestra señoría, con
brevedad, hazerlas venir de Biscaya o otras partes
y restituirlas, que dándolas vuestra señoría a las
universidades de esse Principado, en la forma que
se acostumbra, cobrarán el precio dellas y tendre-

Diputados, del duque de Cardona he entendido
el buén ánimo con que estáys de servirme en la occasión presente de hallarse mis armas en Françia,
y que la execuçión del os embaraza el capítulo 2o
de las Cortes del anyo 1599. Y si bien espero, del
amor y fidelidad con que siempre havéys acudido
a mi serviçio y al de los señores reyes mis predecessores, que para assistir al duque con gente, para
la defensa de los puestos que tiene ocupados habréys, quando llegue esta, venzido todas las difficuldades que se os offrezían, particularmente,
siendo reputaçión de essa provincia que, lo que se
fuere conquistando en Françia, se conserve como

a. carta intercalada en els folis 278v-279r del trienni 16351638.
b. carta inserta en els folis 278v.-279r. del trienni 1635-1638.
- anotació escrita al dors.

a. carta intercalada en els folis 280v-281r del trienni 16351638.
b. carta intercalada en els folis 282v-283r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
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parte y porçión en el dominio della, me ha parezido significaros la confianza con que quedo de que
obraréys de manera en esta occasión, que con
vuestro exemplo, se experimenten los effectos que se
dessean, y juntamente, he querido deziros para
mejor disposición de la materia, y que en ella no
halléys tope alguno, que de todo aquello de que se
os pueda hazer cargo, saldré a la satisfaçión y os
sacaré indemnes, de manera que por esta causa,
no padezcáys ningun daño. Y assí espero que los
esfuerzos que hazéys para manifestar vuestra fineza seran tales, que confirmen en mi estimaçión
la que siempre he hecho de esse Principado y la que
haré deste serviçio tan particular, conozereys en
quanto os tocare. Dada en Madrid, a XX de setiembre MDCXXXVII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Magarola, regens. Joannes Laurentius de Villanueva, secretarius.

Venerablea, noble y amats de real magestat, los
diputats del General de Cathalunya.
Lo duch de Sogorb y de Cardona, lloctinent
y capità general, etcètera. Venerable, noble y
amats de real magestat, en onse del corrent, vos
escrigué avisant-vos com, havent entrat lo exèrcit del rey nostre senyor en lo regne de Fransa y
sitiat la forsa de Leocata, tenian avisos certs de
què lo rey de Fransa estava apparellant exèrcit
per a rómprer las fortificacions que tenia fetas,
nostre exèrcit, en lo siti de Leocata, y entrar en
aquest comptat de Rosselló par a damnificar-lo
y destruir-lo. Y com haje posat en effecte sos intents, fent venir a las trincheras de nostre exèrcit
un gros de vint mil infants y quatre mil cavalls,
los quals, estant passada, han romput las trincheras de nostre exèrcit, derrotant aquell del
tot, fent alzar lo siti, prenent las artilleries y retirant-se los que són restats de nostre exèrcit, restant en perill notable los comptats y aquest
Principat, sinó és socorregut prest de la jent de
aquexa província, ab gran número d’ella, per
haver-se feta ya la convocació de tots los hòmens de aquestos comtats y no ésser bastant,
per ço vos diem y encarregam que, ab la major
brevedat posible, fasau venir en aquest comtat
lo major número de jent armada que pugau
ajuntar, per a resistir al enemich y impedir als
danys que se esperan succehir a tota la província, que en assò cumplireu ab vostra innata fidelitat, imitant a vostres predecessors, y sa magestat ho tindrà a accepte servei. Dattus en la vila
de Perpinyà, als XXIX de setembre MDCXXXVII. El
a. carta intercalada en els folis 283v-284r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
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duque de Sogorve y Cardona. Vidit Vinyes, regens. Paulus Franciscus Sola. In Itinerium Locumteniente XII, foleo CLX.

Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà enviada als senyors deputats.
Molt il·lustre senyor. En est punt, que són las
dos horas de matinada, avem tingut avís cert
com las armas del rey nostre senyor, que estavan sobre Llaucata, estan rompudes y pardudes, y la gent a tota prisa se va retirant en la
present vila. Nosaltres estam ab arma procurant
la deffensa de esta fidelíssima vila, la qual temem se ha de vèurer ab molt grans apretos per
venir lo enemich molt poderós y entrar victoriós. Donam est avís a vostres senyories per a
què nos fassan marcè, ab tota diligència, com
en les demés occasions nos la han feta, venir a
socórrer-nos en est treball, afflicció y perill tant
gran, que a més serà acudir al servey de Déu y
de sa magestat, que Déu guarde, serà també
acudir a la pròpria deffensa de vostres senyories. E lo Senyor guarde a vostres senyories
com pot y nosaltres desiyam. Perpinyà y setembre als 29 de 1637. Molt il·lustre senyor de
vostres senyories. Molt affectats servidors qui
les mans li besan. Los cònsols de la fidelíssima
vila de Perpinyà.
Senyors deputats del General de Cathalunya.

Amadosb y fieles diputados del General de Cataluña.
El rey.
Diputados, el successo del sitio de Leocata obliga a
poner summo cuidado en reprimir los intentos de
françeses, y acudir a la defensa de los confines desse Principado, con tanta presteza que assegure
qualquier daño y invasión que pretendan executar en ellos. Y aunque no dudo, que con la promptitud que vuestra fidelidad promete, havréys
obrado ventajosamente a lo que el successo de Leocata pide, en que está tan empañada la reputación de mis armas y vuestra propria defensa, todavía me ha pareçido encargaros assitáis, con la
más gente que fuere possible, a la defensa dessas
fronteras por el camino más breve y eficaz que se
puede conseguir, pues vuestra obligación es acua. carta intercalada en els folis 283v-284r del trienni 16351638.
b. carta intercalada en els folis 294v-295r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.

dir con exemplo, en occasión tan apretada, sin limitaçión y ninguna ley os puede embarazar en semejante aprieto, para que se acuda a reprimir
qualesquier intentos del enemigo, en que quedaré
de vosotros servido. Dada en Madrid, a VIII de octubre MDCXXXVII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Sisternes, regens. Vidit Villanueva. Vidit Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Hieronymus
Villanueva, protonotarius.

Sua carta de vuestra señoría de 2 deste me dio el
doctor Joan Sabater, su asessor, y espero que, pues
constará a vuestra señoría lo que passa en este
condado, la neçessidad que ay de prevenir socorro competente para oponerse al enemigo y conservar los intereses que aquí desfrutan, la logrará
vuestra señoría, como pide la propia defensa. Y
yo fio tanto de la fineça con que vuestra señoría
ha de mostrar su çelo, que no puedo dudar de
una gran demonstraçión en esta ocasión. Guarde Dios a vuestra señoría largos años. Perpiñán,
13 de octubre 1637. El duque de Sogorve y Cardona.
Señores deputados del General de Cathalunya.

Jhesúsb Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya, acerca dels manaments que per
part dels veguers del present Principat y altres
ministres reals són estats fets als balles, sagramentals, obrers, jurats, consell y altres persones
a qui lo govern toca y singulars hòmens, caps de
casa, de las vilas, parròchias o llochs del dit Principat, contenint en effecte, diversas jussions y
comminacions penals çoc és, que en virtut del
somatent general declarat als 29 de setembre
proppassat, per sa excel·lència y Real Consell,
contra francessos que invadexen lo comtat de
Rosselló, acuden personalment, ab somatent alsat, ab ses armes a Figueres y had altres parts,
dins y fora de sas vegarias, si aquells y altres procehiments fets per dits veguers y ministres en
la continuació de dit somatent, encontran ab
lese consuetuts, usatjes, constitucions, drets y
llibertats del dit Principat y comtats. Vists dits
manaments y prosehiments y, senyaladament, la
informació rebuda per orde de dits senyors dea. carta intercalada en els folis 294v-295r del trienni 16351638.
b. vot intercalat en els folis 299v-299r del trienni 1635-1638.
c. ço és interlineat.
d. ha interlineat.
e. ab les interlineat, damunt de a las ratllat.
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putats a instància del procurador fiscal del General. Vistes y considerades las constitucions y
lleis de la terraa, usos y consuetuts de aquella,
los assessors y advocat fiscal del General y doctors aplicats. Attès queb ab dits manaments y
prosehimentsc se manà als provencials del present Principat acudan ab sas armas en las parts
en dits manaments designades, ab somatent alsat contra los francesos que invadexan lo dit
comtat de Rosselló, yd jate sie que per invasió de
francessos se pogués declarar somatent, enperò
per quant en lo estat present cessà la dita invasió
y, per consegüent, la causa de dit somatent, que
fonch per repel·lir y perseguir los francessos
que·s deja havien entrat e invadit lo dit comtat,
y attès que per las ditas constitucions generals,
usatjes y consuetuts, cessant la causa per la qual
s’és declarat lo somatent, à de cessar la continuació de aquell, tor- // nant-se’n las personas
convocades ab dit somatent a llurs cases, ciutats, vilas y llochs de hont són exides. Y fent-se
lo contrari seria introduhir una nova servitut en
Cathalunya, contra las ditas constitucions y llibertats, pràtiques y observança de aquellas. Per
ço y altrament, són de vot y parer que dits manaments y procehimentsf sobredits, encontran
ab las constitucions de somatent y altres aplicablesg, drets, llibertats y consuetuts de dits Principat y comtats, y que axí dits senyors deputats y
oÿdors de comptes deuen axir al reparo de ditas
contrafaccions per los remeys que las constitucions disposan, ús y stil y pràtica de la present
casa. Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis
advocatus. Sabater, assessor. Bernardus Sala,
consulens. Boix, consulens. Narcisus Mir, consulens. Osona, consulens. Marti, consulens. Mas,
consulens. Tristany, consulens.

Dimecresh als onse de novembre mil sis-cents
trenta-set.
Reffereix a mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà, scrivà de la Deputació local de dita vila y sa col·lecta, baix firmat, lo il·lustre y molt reverent Joan Reart, doctor en drets, canonge y degà de la sancta iglésia
de Tortosa, que ell, juntament ab lo il·lustre
Thedeo del Viver y Santmartí, donzell, y magnífich Gregori Prats, així bé doctor en drets y
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació ratllat, en lo.
c. a continuació ratllat, se manà.
d. a continuació ratllat, a més que.
e. jat sie ... per quant interlineat al marge esquerre.
f. a continuació dues paraules ratllades.
g. aplicables interlineat, damunt de constitucions ratllat.
h. resposta intercalada en els folis 304v-305r del trienni 16351638.
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burgès honrat de dita vila, embaxadors per los
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, elegits y nomenats,
com divendres pròxim passat que comptàvem
sis del present y corrent mes, a les onse ans de
migdia, hora per dit effecte assignada, se conferiren, per orde de dits senyors deputats, acompanyats del deputat local y demés officials del
General de dita vila y de mi, dit Andreu Bosch,
notari y scribà predit, en la casa ahont fa sa residència y habitació lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Çogorb y de Cardona, lloctinent y capità general de sa magestat en lo
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, situada dins la dita vila en lo carrer
vulgarment dit del Procurador Real, a ffi y effecte de explicar y refferir a sa excel·lència una
embaxada per part de dits senyors deputats, la
qual refferida y explicada li lliuraren còpia de
aquella, la qual és del thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los clamors de las universitats y poblats de aquest
comptat de Rosselló, ocasionades de las vexacions y opressions dels soldats y gent de guerra
continuades de tant llarch temps ensà, en lo
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, ha ocasionat als deputats del General de Cathalunya, que per descàrrech de llur offici las representassen, com las representam a
vostra excel·lència, y ab lo major affecte que podem de present de dits deputats, suplicam a vostra excel·lència, com ja en moltas ocasions és estat supplicat, sia de son real servey condolres de
ditas universitats y poblats ab tant // llarch y
contínuo alotjament de soldats, servint-se vostra excel·lència fer-los mercè donar·y remey
concurrent y, majorment, moltas violacions de
las generals constitucions de Cathalunya, drets
y llibertats de la pàtria. Y també nos hana ordenat repr(ese)ntàssem las contínuas queixas que
tenen de las universitats de aquest Principat y
procehiments se’ls fan ab motiu del somatent
que·s declarà, fent-los los veguers y altres officials reals moltas opressions y amanassas, destorbant-los del sembrar, perquè un die y altre
fan anar los singulars al cap de las veguerias y tenir lo somatent alçat, sens que al die de avuy se
concidere causa per la qual se puga tenir dit somatent, en gran prejudici del Principat, perquè
no podent los particulars sembrar, seria la ruina
de aquell. Per ço, supplican a vostra excel·lència
extrajudicialment, mane donar remey a estas
cosas, segons la matèria demana y lo beneffici
del Principat y comptats, com sempre vostra excel·lència à acostumat honrar y fer mercè als deputats y Principat».

A la qual embaxada, disapte aprés següent, que
comptàvem set del predit mes y any, ha feta sa
excel·lència la resposta baix scrita, a dits embaxadors lliurada per mans de Francès Solà, scrivà
de manament de dita ciutat de Barcelona, regint lo offici de secretari, la qual és del thenor
següent:
«Su excelencia a la embaxada que en nombre de
los diputados de Cathalunya han dado el doctor
Juan Reart, deán y canonigo de la santa iglesia
de Tortosa, Tadeo del Viver y Sanmartí y el doctor Gregorio Prats, burgés de Perpinyán, dize que
ha mandado recibir informaciones de los excessos
se le han representado hazen los soldados y se continúan con toda atención y cuydado, haviendo
castigado los que le han constado y mandado publicar pregones, para que los provinciales que tuvieren quexas las den, que se los hará dar entera
satisfacción oy, en quanto al sometent que, según
constituciones deste Principado se ha declarado,
dize que ha sido en su caso y que mandará recibir
información de los excessos se representan, y constándole, los castiga y siempre // se guarden las
constituciones del principado de Cathalunya y estos condados».
De las preditas cosas fas fe jo Andreu Bosch, notari y scrivà predit.

Oblataa 17 decembris 1637.
Embaxada feta al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, llochtinent de sa majestat en aquesta
província, residint en la vila de Perpinyà, acerca
dels manaments als vassalls de don Felip de Sorribas, abat de Arlés.
Dissabte als vint-y-vuyt de novembre de mil siscents trenta-set en Perpinyà.
Reffereix a mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà y scrivà de la Deputació local de la mateixa vila y sa col·lecta,
baix firmat, lo il·lustre y molt reverent Joan Reart, doctor en drets, canonge y degà de la sancta
iglésia de Tortosa, que ell, juntament ab lo
il·lustre Thedeo del Viver y Santmartí, donzell,
y los magnífichs Gregori Prats, així bé doctor en
drets y burgès honrat de dita vila, embaxadors
per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors
de comptes del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, elegits, nomenats, com lo dia present y dalt scrit, a las deu
horas ans de migdie, hora per dit efecte assignaa. embaixada intercalada en els folis 315v-316r del trienni
1635-1638.

a. a continuació ratllat, represente.
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da, acompanyats del magnífich Joseph Soler y
Coma, burgès honrat, y de present, deputat local de dita vila, y de molts officials del General
de la dita vila y de me, dit Andreu Bosch, notari
y scrivà predit, se conferiren en la casa a hont fa
sa residència y habitació lo il·lustríssim y excellentíssim senyor duch de Çogorb y de Cardona,
lloctinent y capità general de sa majestat en lo
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
ya Cerdanya, nomenada la Casa del Procurador
Real, a fi y effecte de explicar y refferir a sa excel·lència una embaxada, per part de dits senyors deputats, la qual refferida y explicada, se
le lliurà còpia de aquella, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los vassalls de don Phelip de Surribas y del reverent
abat de Arlés y de altres barons del comptat de
Rosselló, representaren als deputats y ohidors
del General de Cathalunya, que los manaments
se’ls feren, de què acudissen a certas parts y
llochs de la frontera de França ab ses armes y vitualles, encontraven ab las constitucions 3 del
títol «Del dret del fisch» y altres aplicables, usos
y costums, drets y libertats de aquest Principat y
comptats, los deputats // del General de Cathalunya y ohidors de comptes scrigueren a vostra
excel·lència, ab sa carta de 27 de setembre proppassat, fou servit respòndrer que la dita contrafacció proposada per dits vassalls, no prosehia
per no estar aquells compresos en la dita constitució, però com en dita constitució se disponga
que los hòmens de orde de iglésies, cavallers y
altres en ella expressats, no puguen ser posats en
frontera o en stabliments forsadament, sinó en
lo cas del usatge de Barcelona, de la forma de la
pau y treva, ningú dels quals casos concorria
quant se feren los dits manaments, y en la dita
constitució no·y ha altre exempció, en orde als
dits vasalls, així, dits manaments encontran a la
dita constitució y altres aplicables, drets, usos y
llibertats dels dits Principat y comptats. Y com
los dits deputats, per la obligació de sos officis,
degan eixir al reparo de dita contrafacció, per
los medis que per generals constitucions de
Cathalunya està disposat, nos han ordenat representàssem extrajudicialment a vostra excellència, per medi de aquesta embaxada, la dita
contrafacció, y suplicàssem a vostra excel·lència
sie de son real servey manar revocar dits manaments y parar en la prossequció de aquells, que
ho rebran de vostra excel·lència a singular gràcia
y mercè.»
A la qual embaxada respongué encontinent, sa
excel·lència «yo lo mandaré ver y responderé».

a. y Cerdanya interlineat.
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De las preditas cosas fas fe de mà pròpria jo, Andreu Bosch, notari y scrivà predit.

Oblataa decembris 1637.
Embaxada feta al excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, llochtinent [...], acerca dels manaments als vassalls de don Felip Sorribas y abat de
Arlés.
Dijous als tres de dezembre de mil sis-cents
trenta-set en Perpinyà.
Reffereix lo il·lustre y molt reverent Joan Reart,
doctor en drets, canonge y degà de la sancta
iglésia de Tortosa, a mi Andreu Bosch, notari
públich col·legiat y scrivà de la Deputació local
de la vila de Perpinyà y sa col·lecta, que ell, juntament ab lo il·lustre Thedeo del Viver y de
Santmartí, donzell, y lo magnífich Gregori Prats,
així bé doctor en drets y burgès honrat de dita
vila, embaxadors elegits y nomenats per los
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, lo dia presentb y dalt
scrit, a las honse ans de migdia, hora assignada,
acompanyats de molts officials del General de la
mateixa vila y de mi, dit Andreu Bosch, notari y
scrivà predit, se conferiren en la casa a hont fa sa
residència y habitació lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duc de Çogorb y de Cardona,
lloctinent de sa magestat y son capità general en
lo principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, anomenada la Casa del Procurador Real, a fi y effecte de explicar y refferir a sa
excel·lència una embaxada, per part de dits senyors deputats, la qual és del thenor següent:c
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab altra
embaxada los deputats y oÿdors del General de
Cathalunya han representat a vostra excel·lència
la contrafacció se fa a les generals constitucions,
y, en particular, a la 3, títol «Del dret del fisch»,
que·s feya y se ha fet ab los manaments fets als
vassalls de barons del present Principat y comptats, ordenant-los, que lo dia se assenyalava en
dits manaments, acudissen ab les armes y vitualles als llochs de la frontera de França, supplicant a vostra excel·lència fos servit manar reparar dita contrafacció, com a tant zelós de la
observança de les generals constitucions, usos y
llibertats del present Principat y comptats, lo
que fins vuy no han obtingut de vostra excela. embaixada inserta en els folis 315v.-316r. del trienni 16351638.
b. a continuació ratllat, present.
c. a continuació ratllat, ab altra embaxada.

[ 1637 ]

[ 1637 ]

lència. Per ço y altrament, dits deputats y oÿdors // del General de Cathalunya, tornen ab
esta segona embaxada ha supplicar lo mateix a
vostra excel·lència, que ho rebran a singular
gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.»
La qual refferida y explicada se lliurà a sa excel·lència còpia de aquella y encontinent, que li
fonch lliurada, respongué «yo lo mandaré ver y
respondré».De las preditas cosas fas fe de mà
pròpria jo,a Andreu Bosch, notari y scrivà predit.

Respostab feta per sa excel·lència a ditas dos embaxadas.
A la embaxada que han explicado a su excelencia
en nombre de los deputados y oydores del General
de Cathalunya, el deán Reart, Thadeo del Viver
y Gregorio Prat, en la qual se pretende que con los
mandamientos que los días passados se hizieron a
los vassallos de don Phelipe de Sorribes y del abbad
de Arlés, se ha contravenido a la constitución tercera del título «Del dret del fisch», dize su excelencia que los vassallos de los dichos Sorribes y abbad de Arlés no están comprehendidos en la
prohibición contenida en dicha constitución 3, ni
en su disposición, y que por esta causa, los mandamientos que se les hizieron, procedieron en su caso,
con que se pueden dar por contentos el síndico del
General y dichos vassallos, siendo como de la voluntad de su excelencia, de guardar y hazer se
guarden con mucha attención al principado de
Cathaluña, las constituçiones y immunidades
que tiene, como assí lo ha leido siempre.

Embaxadac primera feta al excel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat a aquesta província, residint en la vila de Perpinyà, acerca dels
manaments fets per los veguers per rahó del sometent general.
Dissapte als vint-y-vuyt de novembre de mil siscents trenta-set en Perpinyà.
Reffereix a mi Andreu Bosch, notari públich
col·legiat de la vila de Perpinyà y scrivà de la Deputació local de dita vila y sa col·lecta, baix firmat, y lo il·lustre y molt reverent Joan Reart,
doctor en drets, canonge y degà de la santa iglésia de Tortoza, que ell, juntament ab lo il·lustre
a. a continuació ratllat, dit.
b. resposta intercalada en els folis 315v-316r del trienni 16351638.
c. embaixada intercalada en els folis 315v-316v del trienni
1635-1638.
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Thedeo del Viver y Santmartí, donzell, y lo
magnífich Gregori Prats, així bé doctor en drets
y burgès honrat de dita vila de Perpinyà, embaxadors per los molt il·lustres senyors deputats y
ohidors de comptes del General del principat de
Cathalunya, en Barcelona residints, elegits y
nomenats, lo dia present y dalt scrit, a las deu
horas ans de migdie, hora per dit effecte assignada, acompanyats del magnífich Joseph Soler y
Coma, burgès honrat, de present deputat local
de dita vila, y dels molts officials del General de
la mateixa vila y del dit Andreu Bosch, notari y
scrivà predit, se conferiren en la casa a hont fa
residència y habitació lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Sogorb y de Cardona,
llochtinent y capità general de sa majestat en lo
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, nomenada del Procurador Real, a fi
y effecte de explicar y refferir a sa excel·lència
una embaxada, per part de dits senyors deputats, la qual refferida y explicada se li lliurà còpia
de aquella, la qual és del tenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los veguers del present Principat y altres ministres reals, ab manaments fets ço és, diverses jornades,
han manat als balles, sagramentals, obrers, jurats, concells y altres perçones, a qui lo govern
toca, y singulars hòmens, // caps de casa de las
vilas, parròquias o llochs de dit Principat, ab diversas jussions y cominacions penals que, en virtut del sometent general declarat als 29 de setembre proppassat, per vostra excel·lència y
Real Consell, contra francesos que invadeixen
lo comptat de Rosselló, acudan perçonalment
ab les armes a la vila de Figueres y altres parts,
dins y fora de sas veguerias, compel·lint-los de
diverses amenasses, a fer cert número de soldats, atemoritzant-los ab penas, així pecuniàries
com personals, en cas ho recusen, manant alguns de dits veguers o ministres reals que tots,
de setse anys fins en sexanta, vagen a somatent,
los quals manaments y procehiments encontran
ab las constitucions de somatent y altres aplicables, drets y llibertats del present Principat y
comptats de Rosselló y Cerdanya, perquè jat sie
que per invasió de fransesos se puga declarar sometent, enperò com el temps se són fets dits
manaments y en lo estat present, cesse la dita invasió y així, la causa de dit somatent, que és per
repel·lir y perseguir los fransesos que deyan havien entrat e invadit lo dit comptat, cessant la
qual causa, ha de cessar la continuació de dit somatent, tornant-se’n las perçones convocades
ab dit somatent a llurs cases, ciutats, viles y
llochs, de hont són eixides, seguint-se del contrari una nova servitut en Cathalunya, contra las
ditas constitucions, llibertats, pràtigues y observançes del present Principat, y si bé los deputats
y ohidors del General de Cathalunya van fent y

fan diligències, que per generals constitucions
de Cathalunya tenen obligació de fer, per alcançar de dits veguers y demés ministres reals lo
reparo de ditas contrafaccions, ab tot, fins vuy
no han pogut // alcançar aquell. Per ço y altrament, los dits deputats, per acudir al que per
generals constitucions de Cathalunya estan
obligats, nos han ordenat representàssem extrajudicialment, a vostra excel·lència, per medi
d’esta embaxada, la dita contrafacció, y suplicàssem a vostra excel·lència, com a llochtinent general de sa magestat en aquest Principat,
sie del servey de vostra excel·lència manar posar
lo degut remey en aquest fet tant contrari a las
ditas constitucions y a lasa llibertats, usos y pràtigues del present Principat, manant revocar
dits manaments y procehiments, y així bé, reparan las ditas contrafaccions de constitucions, y
que aquelles, en lo fet present y en lo demés,
sien inviolablement observades y exequtades,
segons la sèrie y tenor de aquellas, corregint y
castigant los contrafactors y violadors de dites
constitucions, ab les penes en ella disposades y
altrament, comforme serà de justícia, que dits
deputats ho rebran a mà de vostra excel·lència a
singular mercè».
A la qual embaxada encontinent, respongué sa
excel·lència «yo lo mandaré ver y responderé».
De las preditas cosas fas fe de mà pròpria jo, dit
Andreu Bosch, notari y scrivà predit.

Embaxadab feta a sa excel·lència de la dita matèria.
Dijous als tres de dezembre de mil sis-cents trenta-set en Perpinyà.
Reffereix lo il·lustre y molt reverent Joan Reart,
doctor en drets, canonge y degà de la santa iglésia de Tortosa, a mi, Andreu Bosch, notari públich col·legiat y scrivà de la Deputació local de
la vila de Perpinyà y sa col·lecta, que ell, juntament ab lo il·lustre Thedeo del Viver y de Santmartí, donzell, y lo magnífich Gregori Prats,
així bé doctor en drets y burgès honrat de dita
vila, embaxadors elegits y nomenats per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Cathalunya, en Barcelona residints, lo dia present y dalt
scrit, a las honsa horas ans de migdie, hora assignada, acompanyats de molts officials del General de la mateixa vila y de mi, dit Andreu
a. a continuació ratllat, ditas.
b. embaixada intercalada en els folis 315v-316r del trienni
1635-1638.

1787

Bosch, notari y scrivà predit, se conferiren en la
casa a hont fa residència y habitació lo il·lustríssim y excel·lentíssim senyor duch de Çogorb y
de Cardona, lloctinent de sa magestat y son capità general en lo principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, anomenada
la Casa del Procurador Real, a fi y effecte de explicar y refferir a sa excel·lència, una embaxada,
per part de dits senyors deputats, la qual és del
thenor següent:
«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Ab la embaxada feta a vostra excel·lència a 28 de nohembre proppassat, de part dels deputats del General de Cathalunya se representà a vostra
excel·lència la contrafacció de les generals constitucions de Cathalunya, drets y llibertats de
aquestos Principat y comptats de Rosselló y
Cerdanya, feta per los veguers y altres ministres
reals, per rahó dels manaments fets als balles, sagramentals, obrers, jurats, concells y altres
perçones, a qui lo govern toca, y singulars hòmens, caps de casa de les viles, parròquies o
llochs de dit Principat que, en virtut del sometent general declarat als 29 de setembre proppassat, per vostra excel·lència y // Real Consell,
contra·ls francesos que invadeixen lo comptat
de Rosselló, acudan ab sas armas a la vila de Figueres y altres parts, dins y fora de sas veguerias,
compel·lint-los ab amenasses a fer soldats, lo
que és contra las constitucions de sometent y altres aplicables, drets y llibertats de aquest Principat, pus que cessant la invasió, ha de cessar la
prossequció del sometent, supplicant a vostra
excel·lència, extrajudicialment, fos de son real
servey manar reparar y esmenar ditas contrafaccions y revocar dits manaments y procehiments,
y així bé, corregir y castigar los contrafactors y
violadors de ditas constitucions, de la manera
que aquellas disposan. Y com fins lo dia present
no se haja alcançat lo supplicat ab dita embaxada, ans bé restan las ditas constitucions de la
mateixa violació y contrafacció, ab esta segona
embaxada se supplica extrajudicialment, a vostra excel·lència, lo mateix que ab la dita embaxada se ha representat y supplicat, prometent-se
dits deputats alcançar de vostra excel·lència,
com a tant zelós de la observança de les generals
constitucions, drets y llibertats de aquestos
Principat y comptats, lo reparo de dita contrafacció, que ho rebran a singular gràcia y mercè
de mà de vostra excel·lència».
La qual refferida y explicada, se lliurà a sa excel·lència còpia de aquella, y encontinent que se
li fonch lliurada, respongué «yo lo mandaré ver y
responderé».
De las preditas cosas fas fe de mà pròpria jo, Andreu Bosch, notari y scrivà predit.

[ 1637 ]

[ 1637 ]
Respostaa feta per sa excel·lència a las embaxadas.
A la embaxada que han explicado a su excelencia, en nombre de los diputados y oydores del General de Cathalunya, el deán Reart, Thadeo del
Viver y Gregorio Prat, desta vila de Perpinyán,
pretendiendo que por la continuación del sometente declarado en el Consejo Real en 29 de setiembre deste anyo 1637, han contravenido los vegueres, bailes y otros ministros reales a las
constituciones y immunidades de Cathalunya,
dize su excelencia que el sometente general fue declarado por el Consejo Real, usando de la suprema regalía que compete a su magestad en su caso,
por haver constado de evidente necessidad que
concurrió, por la instante invasión de las armas
francesas en el condado de Rossellón, a tiempo que
estava sin las fuersas que eran menester, per a opponerse a sus desinios. Y que por durar la misma
causa, se continuó, de órden de su excelencia, por
los vegueres y bailes y otros ministros de su magestad, que quando se mitigó aquella causa, que dio
occasión al sometente general, dio su excelencia
las órdenes convenientes para que se usasse del sometente en la moderación que fue possible, procurando a las ciudades, vilas, pueblos y barones de
Cathalunya, el alivio y comodidad que pudo, que
hasta oy no se ha procedido en la execución de las
penas impuestas a los llamados al sometente general, en que pueden haver incurrido, por no haver
obedecido, y mandará en adellante no se haga
sino en quanto fuere de justicia y lo pidiere la necessidad y utilidad común desta provincia, que
tiene su excelencia por cierto, que no habrá excedido ministro alguno en la continuación del sometente, y que quando legítimamente le constare
de algún excesso, lo mandará su excelencia reparar y procurará se le guarden al Principado, con
mucha puntualidad, sus constituciones y immunidades, como lo ha procurado siempre.

Revocaciób feta per sa excel·lència dels danys y
excessos causats per los capitans y soldats, altra
gent de guerra, als provincials en aquesta província, conforme li era estat suplicat per los senyors diputats ab tres embaxadas de 23 y 28 de
juliolc, y dos de agost.
Noverint univeris quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo septimo,
a. resposta intercalada en els folis 315v-316r del trienni 16351638.
b. resposta intercalada en els folis 315v-316r del trienni 16351638.
c. a continuació ratllat, passat.

1788

die vero quinta mensis decembris eiusdem anni,
presente et in his vocato me, Paulo Francisco Sola,
sacra, catolica et regia magestatis mandati scriba, cive honorato Barcinonae, et presentibus
etiam nobili Grabiele de Lupia et Antonio Garcia de Padilla, secretario, pro testibus, ad ista
vocatis specialiter et assumpits, excellentissimus
dominus don Henrici Folch de Cardona et Corduba, dux Sugurbii et Cardona, a consilio status
domini nostri regis, eiusque locumtenens et capitaneus generalis in principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, exhistens et
personaliter constitutus in quadam aula sui palatii, quod fovet in presenti villa Perpiniani, tradidit et liberavit mihi, dicto Paulo Francisco
Sola, quandam papiri scripturam thenoris sequentis: «Haviendo entendido que don Juan de
Bustamante, alferes, Francisco Plasa, capitán,
Diego Brisuela, capitán, don Hércules Torruella,
Joan Tarrassa, capitanes, don Leonardo Moles,
sargento major, Fabricio Priniano, Hierónimo
Dies, Diego Salsedo, don Luís de Vilanova, capitanes, Hierónimo Albarés, Diego de la Serra, alferes, don César Garrafa, el alferes y sargento de
la companya de don Hércules de Torruella, don
Alonso de Atán, don Antonio Braxán, don Hércules Turell, capitanes, Bernardinoa..., lugartiniente de la artillaría de Nápoles, don Sebastián
Medina, Pedro Çevallos, el capitán Tomás, don
Joan Frisón, teniente, don Fernando Gallo, Rafel
Moreno, don Fernando Fernandes, el cabo de esquadra de la companya de Cruí,b ... Torres, don
Francisco Compte, don Joan Comenador, don
Sancho de Londonyo, Andrés Filo Marino, Antonio Gris, el capitán Simón, don Alonso de Alarcón, don Oracio Marino, el capitán Pamos, don
Christófol León, el alferes Albaejar, don Diego
Morer, el capitán Francisco Mur, don Francisco
Freixe, don Joseph de Oms, don Diego de Prado,
don Pedro Rosal, capitán de ginetes, don Ximén
Pérez, sargento major, don León de Surco, don
Bernardo Bravo y don Pedro Santacecilia, capitán de dragones, y otros officiales y soldados, estando alojados en el principado de Catalunya y
condados de Rossellón y Serdanya, des de 23 del
mes de dezembre 1635 hasta 12 de março de
1636, y // desde dicho día hasta 14 de junio 1637,
han hecho algunos desórdenes y excessos, mandé
recibir informaciones. Y resultando contravenido
a las constituciones del Principado y condados,
haziendo istancia los deputados del General del,
he acordado, con parecer del Consejo, revocar según que con la presente revoco, y doi por nullos,
drechos, excessos, y mandado proceder contra los
culpados en ellos, por no haver cumplido mis órdenes, castigándolos según merecen sus culpas. Y
quando las partes interessadas acudirán a mi,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.

mandar restituirlos, lo que constaré haver tomado dichos capitanes officiales y soldados. Y en esta
conformidad, ha muchos días que mandé llamar
con pregones públicos a todos los que tenían quexas contra los soldados y gente de guerra, para
que, provando haverles hecho extorsiones los soldados y gente de guerra, les mandase restituhir lo
que contase haverles tomado contra justicia, y lo
he encome[ndado] al governador de los condados
de Rossellón y Cerdanya, para que, en mi ausencia, attienda a ello con mucho cuidado, por que
mi voluntad ha sido siempre, y es, que a los provinciales se les haga buén tratamiento y se les
guarden las constituciones y inmunidades de que
gozan con mucha atención». Qua siquidem papiri scriptura mihi dicto regio scribae mandati, ut
praehabetur, tradita et liberata su excellencia in
dictorum testium presentia, verbo dixit et declaravit quod ipse revocabat prout cum presenti revocat excessos supradictos, prout et quemadmodum in preinserta scriptura continetur et nihil
ominus mandavit de predicta revocatione presens
fieri et confici instrumentum dictisque dominis
deputatis ac aliis cum intersit, dari et tradi publicum et auctenticum. Quod fuit actum Perpiniani die, mense, anno et loco predicto, presente
me, dicto scriba mandati, ac testibus ante dictis
ad praemissa vocatis specialiter et assumptis
prout superius continetur.
Sig+num Pauli Francisci Sola, civis honorati
Barcinonae, sacra, catolica et regia majestatis
mandati scriba, qui praemisis una cum praenominatis testibus, praesens interfuit eaque scribere
fecit et clausit requisitus. s. l.

Aa la embaxada que ha explicado a su excelencia
el syndico del General de Cathalunya, en razón
de los excessos que pretende haver cometido algunos capitanes, officiales y gente de guerra, dize
que siempre ha procurado con mucha atención
que los capitanes officiales de la guerra y soldados,
se abstubiessen de vexar y dar molestias a los provinciales, contentándose de lo que según justicia
pueden pedirlos, y que haviéndole representado
algunos excessos, que se pretende han sido cometidos, ha mandado su excelencia tomar informaciones por la regia corte, las quales se estan ajustando, y que según constará de dichos excessos,
proveherá de justicia. Y que sin embargo, para
que los provinciales que se han quexado, que algunos soldados les han hecho danyos, pudiessen ser satisfechos, ha mandado su excelencia proceder por
los ministros de guerra contra los tales capitanes,
officiales y soldados, y con pregones ha offrecido les
a. resposta intercalada en els folis 315v-316r del trienni
1635-1638.
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hará dar cumplida satisfación y lo mandará
cumplir, porque su intención ha sido y será siempre de que el Principado y a sus provinciales se les
guarde la justicia que tubieren.

Nosaltresa Pau Boxó, Pere Mateu, Francesch
Çosies y Pere Rocha, tots mestres de cases ciutadans de Barcelona, experts anomenats ço és,
Francesch Çocies y Pere Rocha, per part dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, y Pau Boxó y Pere Mateu, per part
de Pere Pau Farrer, mestre de cases ciutadà de
Barcelona, y per obeir a un manament a nosaltres
fet de paraula, de part de dits senyors deputats,
en virtut de del·liberació feta en son consistori
ab... de janer proppassat, ab lo qual nos manan
que·ns conferiam en presència dels senyors oïdors ecclesiàstich y militar en la present casa de la
Deputació, en la obra nova fan fer dits senyors
deputats al sobredit Ferrer, en la part de la Devallada de Sancta Eulària. Y allí conferits, vejam,
mirem, visurem y regonegam las ditas obras, y si
està conforme lo tenor del acte o capitulació, y
si en aquella ý·ha millores algunas, y quines són,
y en què consisteixen, y també que considerem y
advertiam tot lo que, en rahó de aquest fet, nos
aparexerà advertir y considerar, y que de tot, relació fasam a dits senyors deputats en scrits.
E axí nosaltres sobredits experts, diem que·ns
som confarits en la sobredita obra, en presència
de dits senyors oïdors y després asolas, una y
moltas voltas, y allí havem haguda rahó de tot lo
que·ns és estat manat y advertit. Y tots unànimes y conformes, diem que la sobredita obra
està feta ab tota perfecció, tot lo que està acabat
y conforme tenia obligació dit Farrer, y trobam
que en la dita obra ha fet lo dit Farrer moltas cosas ademés de la obligació que tenia y en molt
gran utilitat de la obra, conforme // havem vist
ab la capitulació y trasa que·ns és estada donada
per fer dita visura y judicació, las quals cosas fetas, ademés de la obligació, són las següents:
Primo trobam ha fetas deu rexes o finestras, ab
rexa de obra rústica de pedra picada de relleu,
per donar correspondència a les cantonades y
portal de dita obra. Y per tot lo redador de dita
obra, allà ont és estat menester, à fet los sòcols
de pedra tallantada per trobar-se tota la obra de
un livell. Y per totas las lindas de pedra de las finestras de dita obra, ha fetes las armes del General de relleu. Y per tot lo redador à posats per
mòdols de pedra picada, per poder asentar las
a. paper intercalat en els folis 323v-324r del trienni 16351638.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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solas de la ancavallada de la cuberta o taulada.
Ha millorat tota la cornisa, fent en los anfronts,
alquitrava y frizó sota la cornisa, que no·y tenia
obligació, lo que resulta en mol gran aucment y
beneffici de dita obra. Ha fetas las tres caras dels
anfronts de la part de dinté de pedra picada,
juntat y perfilat. Ha arrebosat las parets apunt
de anblancar-la devés la Seu.
Tot lo qual judicam, per la experiència que tenim en nostres officis o art de mestre de cases,
justa nostra conciència, y per lo jurament que
tenim prestat, que totas las sobreditas cosas valen, ademés del que estava consertat de mans de
mestre de cases, sinch-centes vint-y-nou liures y
vuyt sous, dich: 529 lliures, 8 sous.

gestat, Déu lo guarde, y a sa excel·lència, lo que
serà en benefficy de la causa, com més llargament entendrà vostra senyoria del doctor misser
Aleixandre Calaff y de Soldevila, advocat y síndich ordinary de esta ciutat, a qui se servirà vostra senyoria de donar-li entera fe y crehensa, en
tot lo que li dirà de nostra part, supplicant a vostra senyoria traga la mà poderosa en aquest negocy, perquè, no solament pretent no venir a
Leyda, per les causes en primera instància, //
però ni en Tarragona en cas de appel·lació. Y los
valencians del bisbat de Tortoza estan attents a
est succés per procurar lo mateix y tots junts, lo
descrèdit del metropolità y de la nació que tants
anys lo an regonegut per primat. Guarde Déu a
vostra senyoria. Leyda y janer als 27 de 1638.
Los pahers de la ciutat de Leyda.

Pau Boxó, mestre de cases, firmo la dita relació.
Pera Mateu,a mestre de cases. Francesch Sucies,
mestre de cases. Pere Roca, mestre de cases.

Donb Francisco de Oluja, degà, canonge y sýndich d’esta iglésia, en conformitat del doctor
Alexandre Calaff y de Soldevila, sýndich d’esta
ciutat, representarà a vostra senyoria les vexacions y oppresions que los del regne de Aragó
no·s fan, acerca del viccariat general de Monçó.
Y en tot lo que dirà de nostra part se servirà vostra senyoria donar-li entera fe y crèdit, a qui,
humilment suplicam, sie de son servey ampararnos com sempre, pues és propri de aqueix molt
il·lustre consistori donar la mà als oprimits en
semblants occasions. Guarde Déu a vostra senyoria. Leyda y jener als 28 de 1638. Los degà y
Capítol de la santa iglésia de Leyda.

Crehía que mi viccario general stuviera ja en essa
ciudad, pero con dos sangrías queda en la cama
de un axaque en lo oýos, y viendo que se dilata su
partida me ha parescido remeter a vuestra señoría, en tanto de la concòrdia que aquí se ha hecho,
sabe Dios lo que nos ha costado el redusirla a estos
términos, y haviéndome constado que stavan para
despaxarse las temperalidades, ha sido forsoso tomarb este asciento, olgaré que sea a satisfacción de
vuestra señoría, a quién guarde Dios en su grasia, como deseo. Monsón y henero 11 de 1638. El
obispo de Lérida.

Copiac de la carta que el duque de Sogorve y Cardona, mi señor, scrivió a su magestad en manos
de Pedro de Vilanueva, secretario.

Senyors diputats de Cathalunya.

Olvidatsc los de la vila de Monçó, bisbat de Leyda, en lo regne de Aragó, que lo archebisbat de
Çaragossa y los bisbats de tot lo regne de Aragó
eran suffragàneos del metropolità de Tarragona,
y tots súbdits, en lo spiritual, seus y del bisbe de
Leyda, an procurat, ab falses informacions desautorizar nòstron prelat y la cathedral de Leyda, demanat un vicari general per a les causes
dels aragonesos y aquest, ab firmes y exorbitants
modo de prossuhir, lo volen conservar, tant en
perjudicy y descrèdit del reverent Capítol y de la
ciutat, que és forsa acudir a la deffensa y, en primer lloch, a vostra senyoria, supplicant a sa ma-

Señor. La ciudad y cabildo de la iglesia de Lérida
me han dado, por manos de sus síndicos, el memorial incluso. Y dicho quan grandes son los inconvenientes que se siguen de la concordia que·l obispo de aquella iglesia, ha echo con los jurados de
Monsón, así por ser contra la bulla de su Santidad, pues no quiere que·l vicario general de Monsón tenga más facultad que se le concede son special mandato, como porque es destruir aquella
ciudad y obispado, tan justamente stimado por su
antigüedad y por lo mucho que los de Lérida an
serbido a vuestra magestad, todas ocasiones, mereciendo de su real mano el favor que esperan, me
a parecido dar cuenta a vuestra magestad dello,
juntamente remitir con esta, el memorial que me
an dado para que, por él, quede vuestra magestad

a. a continuació ratllat, Mateu.
b. carta intercalada en els folis 329v-340r del trienni 16351638.
c. carta intercalada en els folis 329v-340r del trienni 16351638.

a. carta intercalada en els folis 329v-340r del trienni 16351638.
b. a continuació repetit, tomar.
c. carta intercalada en els folis 329v-340r del trienni 16351638.
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informado de quán justamente sienten los daños
desta y, según veo, se enbarasan en esto las preheminencias destos dos reynos de Aragón y Cathalunya, devo desirlo a vuestra magestad, para que
sirbiéndose de que se tome la resolución más conveniente, se atajen estos enqüentros que podrían
ser considerables. Guarde Dios la cathólica persona de vuestra magestad, como la crestiandad, a
menester. A los 10 de Febrero 1638. El duque de
Sogorbe y Cardona.

Urbanusa Papa VIII. Ad futuram rey memoriam exponi nobis nuper ferit carissimus in
Christo filius noster Philippus, hispaniarum rex
catolicus, quod ecclesia ilerdensis in principatu
Cathalonie exhistens majorem reddituum suorum et sue diocesis partem in Aragone regno possedit, extra quod iuxta leges eiusdem regni illicco
incole in alias provincias ad littigandum thrahi
non possunt, tam in causis civilibus, quam criminabilibus, a Deo, ut rey in vim firmarum vulgo
nuncupatarum sive provisionum quibus solventur iustitiae executionem ita inperiant, ut illam
actores consequi non possint et delicta remaneant
inpunita liis vero incomodis, que in dies occurrere solent obram iretur, si pro tempore existhens
episcopus ilerdensis, quod eius predecessores actemus fecerunt viccarium unum generale haberet
cum plenissima jurisdictione et carriere in oppido
de Monçon, ilerdensis diocesis, quod in medio
aliorum dictae viccariae locorum in predicto regno exhistentium situm numerosis que populo et
personis ecclesiasticis reffectum exhistit et in quo
curie sive generali parlamenta dicti regni selebrari solent, nobis propterea dictus Phillippus, rex
humiliter, suplicare fecit, ut super premissis opportune providere de benignitate apostolica dignerentur nos, igitur, dicti Phillipi, regis votis
quantum cum domino possimus annuere volentes
huiusmodi suplicationibus inclinati venerabili
fratri nostro Bernardo, moderno et pro tempore
exhistenti, episcopo ilerdensis, accedi episcopali
ilerdensis quando a cunque vaccante dilectis filiis
Capitulo et ca // nominis dicte ecclesie ilerdense
per presentes committimus et mandamus, ut in
predicto oppido de Monçon et non in aliis dicte ecclesie locis in eodem regno, exhistenti viccarium
unum generalem, ut predicitur teneant et habeant qui quidem viccarius tanque eidem episcopus
subordinatus causas civiles et criminales inter
personas locorum dicte ecclesie in predicto regno
exhistens, pro tempore motas pendentes et infructuas audeat et cognoscat non possit tamen dictus
viccarius, ut predicitur pro tempore deputatus
congregare sinodum, nech facere concursum,
a. butlla papal intercalada en els folis 329v-340r del trienni
1635-1638.
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nech consequenter se ingerere in parrochialem ecclesiarum concursu et approbatione appositorum,
nech quod ad ea que in viccario licet generali requirunt spesiale mandatum, non obstantibus
quibus eius constitutionibus et ordinationibus
apostolicis ac dicte ecclesie etiam juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia
roboratis estatutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque indultis, et litteris apostolicis in contrarium, quo modo libet comessis, confirmatis et innovatis quibus omnibus et singulis eorum omnium teneri pro plene et sufficienter expressis ac
vitedum tacxat, et espesialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis, non obstantibus quibuscunque. Dattus Rome apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die vigesima sexta
januarii millesimo sexcentesimo trigesimo octavo.
Pontificatus nostri anno decimo tertio.

Excelentíssimoa señor. Los síndicos del cabildo de
la santa iglesia y de la ciudad de Lérida, disen
que, después fue trasladado el obispado del convento de Roda, donde residia, a la iglesia chatedral de Lérida, que ha centenares de anyos ha sido
sienpre dicha cathedral, iglesia, sede propria del
obispo de aquella ciudad, y fue dicha translación
echa con autoridad de la sede apostólica, y con esse
título ha tenido siempre dicha iglesia possesión
pascifica de tener en ella su prelado, sin alguna
perturbación, y en ella ha governado lo spiritual y
temporal tocante a la mitra, así en las partes del
reyno de Aragón, como en lo tocante al principado de Cathalunya en dicho obispado. Y por ser
tan dilatado el territorio, a sido servido su magestad, que Dios guarde, presentar personas doctas y
scientificas a su Santidad, para la administración y govierno del y in potestatem solicitudinis
han tenido dichos obispos, vicarios generales muy
doctos y pláticos en el govierno, asignándoles pingues salarios por sus trabajos, nombrando solo officiales foráneos para discidir las causas de sus
tribunales, hasta la cantidad de sinquenta sueldos, y así los ha tenido siempre en la villa de Benavarre, Tamarite de Litera, villa de Fraga, collegiatas insignes, en la de Monsón y otras del reyno
de Aragón, tiniendo las facultades limitadas,
pues las cosas de más importancia se terminavan
por el obispo y sus viccarios generales en Lérida.
Otro si, disen que la Santidad de Urbano Papa
VIII, con motivo que los aragoneses, por ley de
aquella tierra, no podían ser sacados de su reyno,
fue serbido en la bulla de la gracia del obispado,
en favor de don Bernardo Cavallero de Paredes,
obispo de dicha ciudad, mandar que tenga vicaa. escriptura intercalada en els folis 329v-340r del trienni
1635-1638.
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rio general en la villa de Monsón, lugar del reyno
de Aragón y del dicho obispado, con las palabras
siguientes, volumus quod deleges unum viccarium generalem in oppido de Monson, juxta facultates per nos declarandas, de lo que se suscitaron muchas diferencias entre dicho obispo y los
jurados de dicha villa.
Otro si, disen que su Santidad fue servido declarar, en 26 de enero de 1636, las facultades que dicho vicario general de Monsón havía // de tener, disiendo en la bulla quod sit episcopus subordinatus
et causas civiles et criminales inter personas locorum dictae ecclesiae in predicto regno existentium, pro tempore motas pendentes et instructas
audiat et cognoscat, con las limitaciones siguientes: non possint tamen dictus vicaris generalis dicitur per tempore deputatus congregare sinodum,
nec facere concursum, nec consequenter se ingerere
in parrochialium ecclesiarum concursu et approbatione oppositorum, nec quo adeaque in vicario
licet generali requirunt especiale mandatum.
Otro si, disen que, no obstante que su Santidad
hiso dicha declaración por las jurisdiciones que dicho vicario general havía de usar en su tribunal,
con la potencia de las firmas que en aquel reyno
usan, fueron poderosos para obligar al obispo a
concordar con los jurados de dicha villa, como en
effeto hisieron concordia, en la qual concedió más
jurisdiciones y facultades el dicho obispo al vicario
de dicha villa, que su Santidad havía concedido
en el dicho breve, asiendo contra el tenor de aquel y
contra la voluntad de su magestad, que Dios
guarde, a cuya petición se hiso dicha declaración.
Y para que se vea más espesificadamente, disen dichos síndicos que en la dicha concordia se dan más
facultades y jurisdiciones al vicario de Monsón,
por concederle que pueda conoscer de causas beneficiales de patronado y matrimoniales, que pueda
dispensar las moniciones ad matrimonia en Monsón, que pueda conceder letras de rebus insertis,
que pueda admitir resignaciones en Monsón, que
pueda conceder licencias de predicar en Monsón,
que pueda examinar los presentados para curas,
por patrón, layco o ecclesiástico, en Monsón, que
pueda explorar la voluntad de las monjas en Monsón. Todas las calidades sobredichas, para poder
tratar aquellas un vicario aunque general, necesita de special mandato, haviéndole particularmente prohibido la declaración de dichas facultades, su
Santidad al dicho vicario general de Monsón, de
tratar cosas que requirunt speciale mandatum, y
así parece que dicha concordia es contra la declaración de su Santidad y de la voluntad de su magestad. Y esta es la comuna resolución de todos los
dotores, los quales dan dichas calidades por especiales, y que no puede vicario general, sin comissión
particular de su obispo, conocerlas.
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Otro si, disen que dicha concordia contiene manifiesta injuria a la jurisdicción episcopal, pues
prohibe suo modo al obispo, el assistir en dicha villa
y lugares de Aragón, ordenando que no resida
para tratar negocios en los lugares de dicho reyno,
in emulationem del tribunal de Monsón, cosa indigna y indecente que se diga de un vicario y a su
prelado, al qual, de estar subordinado, según dicha bulla, priván- // dole también que no tenga officiales foráneos, sin tratar dellos su Santidad en
la delcaración de las facultades, lo que es en prejuisio notable de la mitra del patronazgo de su magestad, de la iglesia, chatedral y ciudad de Lérida.
Otro si, disen que semejante mudansa causaría
grande ruina a la mitra, porque vendría su obispo a ser como un official foráneo, respecto de vicario general de Monsón, a causa de ser cosa muy
poca lo que el obispo tiene en Catalunya, porque
de las quatro partes del obispado, las tres son situadas en el reyno de Aragón.
Otro si, disen que con la existencia de dicho vicario general en dicha villa, se causaría notable
prejuisio a los litigantes, porque Lérida acusa de
la universidad tan insigne, abunda de famosos
letrados y, con ellos, de notarios causídicos, cosa
más que inpossible para Monsón.
Otro si, disen que Monsón no tiene disposición
para poder asalariar competentemente vicario
general, bastante a la expedición de los más graves negocios del districto, porque Lérida, en dicha
corte ecclesiástica, ni en su obispado, no ha consentido jamás en salarios de sentencias, ni otras
provisiones, observando lo dispuesto por drecho.
Otro si, disen que Monsón es de un cavallero particular del hábito de San Joan. Lérida, enpero, es
propria de su magestad, que Dios guarde, y ciudad de las más insignes de Cathalunya, la qual
tiene entra ellas el sigundo lugar, aviéndola honrado su magestad y sus predecessores de gloriosa
memoria de muchos privilegios y honores por su
innata fidelidad y servicios. Y así parece que es
major utilidad de su magestad y de su real patrimonio conservarle una ciudad propria tan calificada, que aumentalle una villa agena.
Otro si, disen que dicha ciudad tiene la universidad más principal de la corona, fundada por el
rey don Jayme el Sigundo, de immortal memoria,
en la qual se leen todas facultades, senyaladamente, leyes y cánones, y por dicha causa, ay insignes abogados, los quales, por esser los salarios de las
cátedras ténuos, se sustentan de abogassias en la
corte ecclesiástica, lo que no tenría lugar nombrando vicario general en Monsón, pues la major
parte de las causas cesarían en la corte ecclesiástica de Lérida.

A más de lo dicho, disen que teniendo efeto la pretención de los de Monsón, no solo se quita la primera instancia al obispo de Lérida, sigún lo concordado, sinó que tanbién inpiden el recurso y
appellación, no solo a su obispo, pero tanbién al
metropolitano de Tarragona. // Y poco a poco, con
la omnipotencia de sus firmas, intentaran otras
cosas de majores prejuisios a la mitra, y perderá
su magestad un patronazgo de los mejores de Cathalunya en dicha desmenbración.
O si, disen que dicha concordia no puede tener
subsistencia alguna, no solo por lo prejuisios quea
en ella se contienen y arriba referidos, pero tanbién por no haver pedido del obispo el consentimiento al deán y cabildo de su iglesia, a lo que estava obligado según drecho maxime in re tam
gravi. Y más particularmente, por haver echa dicha concordia dicho obispo, por temor de la ocupación de las temporalidades, las quales, sigún la
carta que escrive el deán y cabildo de su iglesia, en
onse dias del mes de henero, le constava estavan
para despacharse, y así dise en ella que dicha transacción, hiso forsoso de lo que parece que dicha concordia, por muchos títulos, no puede subsistir.
Por las quales causas y rasones y otras, dichos síndicos, en nombre de sus principales, suplican a
vuestra excelencia sea de su servicio representar a
su magestad, que Dios guarde, los danyos grandes
que padecería aquella iglesia, si tenía lugar lo
concordado, mandando no se pase adelante, ni se
execute dicha concordia, que su Santidad no delibere, lo que fuere más del servicio de Dios y beneficio de su patronazgo y de la iglesia, chatedral y de
su ciudad, adonde tienen la causa introdusida,
así por los prejuicios, como por todo lo dicho, que a
más que en esto hará grande servicio a Dios Nuestro Senyor, dichos supplicantes lo tendrán en singularíssima merced.

Cabosa b acordados entre su senyoría
ilustríssima del senyor obispo de
Lérida don Bernardo Cavallero de
Paredes del Conseyo de su magestad
de una parte y de la otra la insigne
villa de Monçón, en raçón del
vicario general de ella.
Haver hecho merced su senyoría ilustríssima del
senyor don Bernardo Cavallero de Paredes, del
a. a continuació dues paraules ratllades.
b. escriptura intercalada en els folis 329v-340r del trienni
1635-1638.

1793

Conseyo de su magestad, de venir y honrrar con su
presencia a la villa insigne de Monsón, ha sido
buena ocasión conferir las dudas que se han offrecido en su jurisdicción y exercicio de ella, que según concessiones apostólicas ha podido y puede tocar al officio de vicario general, que en dicha
villa, a ruego de su magestad, que Dios guarde, se
ha instituido, senyalándole por territorio todo lo
que en el reyno de Aragón pertenesca al obispado
de Lérida. Y haviéndose attentamente discurrido
en la materia, por bien de paz y gosar con ella los
benefficios de tanto prelado, se han acordado los
cabos siguientes:
Vicario general, que puede hazer en su tribunal:
Conosca lo concerniente a justicia sin distincción,
como se ha platicado hasta agora, sin apelación a
Lérida, ni otro recurso, y para meyor entender
esta regla, se dirán, in individuo, algunas especias comprehendidas en ella, y assí conoscerá causas civiles y criminales, benefficiales de patronado
y matrimoniales. Podrá dispensar las moniciones
ad matrimonia en Monsón. Podrá conceder letras de rebus insertis. Nada de lo tocante a esta
jurisdicción y districtu se pueda tratar, ni hazer
fuera de este tribunal etiam ex consensu littigantium aut precantium exceptado su senyoría ilustríssima, com baixo se dirá.
Lo que no puede el vicario general de Monsón en
su tribunal: No junte sínodo, no visite, no tenga
concursos, quando se offreciere de gracias e mare
libertatis no lo hagan, no admitta resignaciones,
exceptadas las de Monsón, no conceda licencias de
predicar y confesar, exceptado que las de predicar
podrá concederlas a los que si dieren en Monsón
mientras durare su residencia, de manera que si
o clérigo o religioso se la concedieran, duren
mientras el clérigo conservare su domicilio y el religioso su assignación en Monsón. No examine los
presentados para curas por patrón layco o ecclesiástico, exceptados los curas de Monsón, y para
este caso, nombre su ilustrísima sínodos en Monsón o mande venir los de Lérida. No explore las
voluntades de las monyas, exceptadas las de Monsón, no den decretos para agenaciones de cosas ecclesiásticas, no ren[...] o parte a los que huviera
condenado, ni comute las penas corporales en pecuniarias. Y sin peyuhisio de lo arriba dicho, no
haga lo que requiere especial mandato.
Concideración a su persona del ilustríssimo senyor obispo y, por su respeto, a los successores es su
dignidad: Estando su senyoría ilustríssima, y los
successores en su dignidad, en el reyno de Aragón
y districto deste vicario general, podrá conoscer y
determinar en el reyno, en otra parte, las causas
que delante de su senyoría ilustríssima se propusieren con estas declaraciones, que no sean contra
algún secular de Monsón, como a reo, ni la asis-
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tencia de su ilustríssima prudentis arbitrio sea
in emulacionem del tribunal de Monsón. // Que
el tribunal de Monsón esté erecto y se despache
en él, en la misma conformidad que si el senyor
obispo estuviesse fuera del reyno. Y que los presos
por su ilustríssima, se guarden en su caso en la
cárcel común de Monsón, que está dispuesta para
todo el territorio, o en la que se dispondría meyor,
si de la que agora se usa no agradare a su ilustríssima.
Officiales foráneos: No haya officiales foráneos,
com agora no los hay, y últimamente renuncian y
se apartan, su senyoría ilustríssima y la villa de
Monsón de los appellidos y processos que particularmente, en rasón del vicario general, se han actitado y encantado, quedando con este común
acuerdo y concordia, acabadas las differencias
que tan penosamente han causado grande inquietud y desasosiego. Y con la paz se gozará, la
buena gracia de monsenyor ilustríssimo, la qual
estima la villa, por uno de los mayores bienes de
esta concordia, y de los que en la larguesa de su
duración logra y logrará con mayores muestras de
agradecida voluntad, y obediencia resignada a
la de su senyoría ilustríssima.
Que se haga aucto para cumplir todo lo contenido
en esta concordia.
Don Bernardo Cavallero de Paredes, obispo de
Lérida. Dominus domnus Jacinto Valonga.
Francisco de Guazo, jurado en cap. Lorenso Serra, jurado. Estevan Monseo, jurado.

Aa los venerables y amados nuestros los diputados
del General de Catalunya.
El rey.
Diputados, por la justa confiança y gran satisfación que tengo, de la calidad, partes y servicios
que concurren en el conde de Santa Coloma, para
servir los cargos de lugarteniente y capitán general en essa provincia que vacan, por haver dado
al duque de Cardona la licencia que me pidió
para ebsonorarse dellos, le he nombrado para dichos cargos. Y pues ha de representar mi persona,
os encargo y mando que, demás de admitirle y
acudir al juramento, de la manera que se ha
acostumbrado hazer con los otros lugartenientes y
capitanes generales que ha avido asta aquí, le respetéis y obedescáis en todo y por todo, conforme los
poderes que lleva, y a lo que sóis obligados, procurando por vuestra parte todo lo que convenga al
a. carta intercalada en els folis 341v-342r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
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benefficio, defensa y quietud y seguridad de esse
Principado y condados, que demás de que esto importa mucho para que en essa tierra la justicia
sea administrada y se biva con la paz y reposso que
es menester, será hazer de vuestra parte lo que es
tan propio de vuestros officios, y en ello le resciviré
de vosotros muy acepto y senyalado servicio. Dada
en Madrid, a XXII de febrero MDCXXXVIII. Yo, el
rey.
Vidit cardinalis. Vidit Magarola, regens. Vidit
Morlanes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

Nosaltresa Berthomeu Massaguer, Llorens Artigas y Joan Serra, fusters, y lo any present
prohòmens de la confraria dels fusters de la
present ciutat de Barcelona, per horde dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, som anats a mirar y judicar unas
peças ço és, dotse jassenas, per lo qual effecte
nos som conferits, una y moltes voltes, a la
platja de la mar, a hont són les dites o jassanes,
las quals havem canades y tenen sexanta-ysinch palms de llargària, dos palms y un quart
de amplària y un palm y tres quarts de alsada, y
tot bastant, les quals judicam, juxta nostras
consiènsias, tots tres comformes, que valen sexanta liures, diem 60 lliures cadahuna, segons
la experiènsia tenim del preu que val vuy la fusta. Y aquesta és nostra relació, y axís ó firmam
de mà de cadahú de nosaltres, en Barcelona,
vuy a 18 de febrer 1638.
Attès que·l senyor Florensa se’n acontente de
aquès preu, nosaltres, proms de la confraria dels
fusters. Jo, Barthomeu Massaguer, prom en
cap. Llorens Artigues, prom segon. Joan Serra,
prom ters.

Requesta presentadab a don Daniel de Marimon
y Jaffer, com ha regint la General Governació
del spectable portantveus de general governador de Cathalunya.
Per orde de vostra mercè, senyor don Daniel de
Marimon y Jaffer, del orde de Santc Jaume de la
Spasa, com ha pretès,d regint la General Governació del espectable portantveus del general goa. relació intercalada en els folis 342v-343r del trienni 16351638.
b. requesta intercalada en els folis 349v-350r del trienni
1635-1638.
c. Sant Jaume de la Spasa interlineat, damunt de Tiago ratllat.
d. pretès interlineat.

vernador de Cathalunya, als 8 del corrent mes
de març, són estats fets manamens a qualsevols
officials y ministres de la Generalitat de Cathalunya de la ciutat de Tortosa, taulers, guardes
ordinàrias o extraordinàrias y altres qualsevols,
ya en poder dels quals estiguen acomanadas o
altrament existescan qualsevol robes y mercaderies, quiscun fetes y fabricades en lo regne de
Fransa, o que per trànsit per dit regne ajen passat, y no se ajen manifestat, segons las cridas y
reals pragmàtiques, que alguns botiguers de teles o altres qualsevol persones, ajan aportat a
dita casa de la Generalitat de la dita ciutat de
Tortosa, aquelles tinguen en secrest y custòdia
de la dita General Governació, per haver-se
aplicades y confiscades, conforme la disposició
de dites reals crides, entregant y posant en mà y
poder de dita General Governació les dites robes, sots pena de mil ducats, applicadors al [...]
de la General Governació y altres penes majors
y menors, a àrbitre de dit expectable portantveus de general governador, ab comminació
que·s procehirà contra los officials y ministres
del General, segons de justícia se trobarà fahedor. Y com vostra mercè no·s pugue entremetre, ni posar la mà en los negosis, ni cosas de las
generalitats, ni en los officials del General, en
respecte de cosas concernents al exsercisi de
llurs officis y de las generalitats, a més de què
las robas que estan en las aduanas, magatsims
// y botigas del General, ni en poder de officials
de dit General, que per rahó de sos officis tenen dites robes en nom del General, fins que
aquellas ajen despatxades, per estar aquest baix
de salvaguarda real, y axí dits manamens sien
impeditius y impedescan la líbera exacció dels
drets del General y despaxi las robas estan en
dits magatzems y botigas del Generalb. Per tant
y altrament, lo sýndich del General de Cathalunya, a vostra mercè, en dit pretès nom, ab lo
degut acato lo requereix y interpel·le, çasse, revoque y anul·le los dits manamens, tornant las
cosas a son prístino estat, y de la revocació y
anul·lació de dits manamens, done còpia authèntica y fefahent al dit sýndich, y lo original
de dit manament, continuat en los registres de
dita General Governació ésser borrat y delineat
dels registres de dita General Governació. Altrament en cas de recusació, lo que no·s creu,
protesta contra de vostra mercè y de sos béns
de procehir, com ha impedint la líbera exacció
dels drets del General y exsercici de la jurisdicció de dits deputats, y de tot lo lícit y permès de
protestar, en virtut de actes de Cort y styl de la
casa de la Deputació. Requirens vos notarium et
cetera.

a. a continuació ratllat, a altres.
b. General interlineat al marge esquerre.
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Die lunes XII martii MDCXXXVIII.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo octavo, die
vero lunea vigesima secunda mensis martii intitulata, presente et adhaec vocato et rogato me, //
Antonio Joanne Fita, notario publico Barcinone scribaque majore Generalis Cathalonie, infrascripto, et presentibus pro testibus Raymundo
Codina, curritori auri, cive Barcinone, Joanne
Baptista Vidal, notario, et Josepho Fita, sumptore et commorontibus, ad ista vocatis specialiter et
assumptis, magnificus Yvo Garbi,b domicellus,
utriusque iuris doctor, civis Barcinone, gerens officium syndici dicto Generalis Cathalonie et licentia dominorum deputatorum dicti Generalis
Cathalonie, constitutus personaliter coram nobili don Daniell de Marymon, milite ordinis et milite Sancti Jacobi de Spata, personaliter exhistente intus domus suae propriae habitationis, sitas
in presente civitate Barcinone, in vico porte Angeli, obtulit et presentavit eidem ac per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam legi
publice, petiit, instavit et requisivit quandam
inscriptis papyri requisitionis, sedulam tenoris
huiusmodi: «Per orde de vostra mercè etcètera.» Inceratur, ut supra, de verbo ad verbum usque ad finem et postea dices. Quam quidem
papyri requisitionis sedulam cum ego, dictus et
infrascriptus notarius et scriba, ad instantia dicti syndici dicti Generalis, legerec vellemd copiam
illius dictus syndicus, eideme oferret dictus don
Daniel de Marimon, verbo dixitf: «que no entenia donar lloch a què se li presentàs dita scriptura, ni volia acceptar la còpia de aquella, que
primer no fos habilitada per son assessor», et
tunch dicta copia dictae requisitionis sedulae
fuit, per dictum syndicus, in presentia dicti don
Danielis meique dicti et infrascripti notarius et
dictorum testibus presentia et ibi relicta. De quibus ita peractis et gestis // dictus syndicus, dicto
nomine, petiit et requisivit sibi ac aliis cuya intercit, fieri et tradi unum et plura, publicum et
publica instrumenta pro me, dictum et infrascriptum notarium et scribam. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco praedictis,
presente et rogato me, dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus testibus praedictis in
his vocatis specialiter et assumptis prout superius
continet.

a. lune interlineat.
b. a continuació ratllat , utriusque iuris.
c. a continuació ratllat, et publicam vellem.
d. a continuació ratllat, dictus don Daniel de Marymon
permissit ut illam legerem et
e. a continuació ratllat, offerebat accipere voluerit [...] prius
dicta requisitio non fuisset habilitata per ejus assessores.
f. a continuació tres paraules ratllades.
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Respostaa a la present requesta donadab per
Francesch Domènech, scrivent, procurador de
don Daniel de Marimon a 29 del present, consta de sa procura en poder de Joseph Vendrell,
notari de Barcelona, dit die etcètera. Testes
Hierònym Galí et Michael Marques, notarii.
Satisfent don Daniel de Marimon a una requesta a ell presentada per lo síndich del General de Cathalunya, que comensa: «Per orde de
vostra mercè senyor don Daniel de Marymon y
Jafer» y acaba «Requirens vos notarium et cetera», diu y respon que ha servit alguns dias lo
ofici de governador per nominació de spectable don Alexos de Marymon, son pare, per
estar sa senyoria ab poca salut, y durant dit
temps ha fet diversos actes consernents la bona
administració de justícia y, particularment, en
fer execucions contra robas de francesos, inseguint lo tenor de las cridas reals y en execució
de aquelles, procehint sempre ab parer de son
assessor y ab provisions per ell fetas, en què no
entén haver contrafet a ninguna constitució de
Cathalunya ni privilegi del General, perquè sa
intenció sols és estada de fer justícia y executar
las reals cridas. Y quant fos axí, cas negat, que·s
fossen fets procehiments contra ditas constitucions o privilegis, y a vuy no·ls-hi podria revocar, per quant ja no servex lo ofici de governador, y per consegüent, faltar-li jurisdicció y
poder per a fer las revocacions pretesas, las
quals, en cas se hajan de fer, las ha de fer dit
senyor don Alexos, son pare, que és governador propietari y exercex vuy, per si, lo dit offici, y la present dóna per resposta, requerint vos
notari que no lliureu còpia de la requesta sens
la present resposta, protestant de tot lo lícit et
cetera.
Die lunae 29 martii 1638. Resposta donada per
Francesch Domènech, scrivent, procurador de
don Daniel de Marymon y Jafer, com de la present consta ab acte rebut en poder de Joseph
Vandrell, notari de Barcelona, lo dia present.
Galí y Marquès, notaris.

deziembre del anyo pasado y el memorial que venía con ella de los excesos que dezís han cometido
los ministros y officiales de la guerra. Y porque mi
ánimo y cuidado es que mis vassallos no recivan
vexaçión de nadie, como es razón, ni a los de essa
provinçia se hagan extorsiones ningunas por la
gente de guerra, y que los exçessos se castiguen, he
mandado que de los que se me han representado, se haga averiguación por el consejo de guerra, y assí os lo aviso y que el castigo será condigno a ellos. Dada en Madrid, a XXII de marzo
MDCXXXVIII. Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius.

Aa los amados y fieles nuestros los diputados del
General de nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
Diputados, el duque de Módena viene a Espanya
y á de desembarcar en essa çiudad, y porque deseo
que experimente el agasajo que es razón en mis
reynos, he querido encargaros hagáis con él lo mismo que con la princessa Margarita y sus hermanos quando passaron por aý, de manera que no se
altere en nada con él, de lo que con los dichos se
hizo, en que espero experimentar en vosotros, como
en totas occasiones, el affecto y amor con que acudís a todo lo que es de mi servicio, como más particularmente entenderéys del conde de Santa Coloma, mi virrey y capitán general de essa provinçia.
Dada en Madrid, a XVIII de mayo MDCXXXVIII.
Yo, el rey.
Vidit cardinalis. Vidit Sisternes, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Morlanes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius.

Diputados, hase visto vuestra carta de quatro de

Inseguintb los ordes que per part de vostres senyories se’m són donats, després de ser estada
rejecta la pretensió de vostres senyories, en
quant se instave confirmació apostòlica de la
constitució Tarraconense, emanada en favor
dels oriündos, ab pretexto que no·s podia tractar sens lo consentiment del rey nostre senyor,
que Déu guarde, per a vèurer dita repulsa, és estat necessari donar informació a sa Santedad,
còpia de la qual envio ab esta. Fonch comesa

a. resposta intercalada en els folis 349v-350r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, per.
c. carta intercalada en els folis 353v-354r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.

a. carta intercalada en els folis 371v-372r del trienni 16351638. - anotació escrita al dors.
b. carta intercalada en els folis 373v-374r del trienni 16351638.

Ac los venerables, nobles y amados los diputados
del General del nuestro principado de Cathalunya.
El rey.
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per sa Sanctedat a monsenyor datari, monsenyor Maraldi y a monsenyor Panzirolo, per a
què los dits, en congregació, remiren los mèrits
de la pretenció de vostres senyories. Són-se fetes
informacions, no he pogut calumbrar los effectes, sols puch assegurar a vostres senyories que
ara ya no·s parla del consentiment régio. En
pendre resolució avisaré promptament a vostres
senyories, conforme me manà, perquè puga deliberar lo més convenient, folgaria fos prest perquè sortís lo effecte tant santa obra, que tan se
judica del servey de Nostre Senyor, qui a vostres
senyories guarde com pot y li suplico. De
Roma, als 24 de abril de 1638. De vostres senyories humilíssim criat. Lo doctor Joan Ramon Domènech y Desbarry.

Allaa Santitá di nostri signori per li deputati del
principato di Catalogna.
Essendo che gli habitatori et citadini del principato di Catalogna appogiati primo alla divina
providenza, secondamente per l’innata loro propensione verso sanctá sede apostolica fede catholica et liberta ecclesia si siano sempre sin allo
stato presente della christiana republica con somma sollicitudine, vigilanza e diligenza conservati intatti dell’heretica pravitá, e con santa e virtuosa emulatione habbino sempre pareggiato tra
loro di riuscire illustri, si nell’ordine clericale,
come nella disciplina militare e tutte altre scienze liberali et avió de hoggi sia tanto più nota al
mondo la devotione di quei popoli verso santa romana chiesa et ortodossa fede, li deputati del
Principato suddetto come rappresentanti il corpo
di tutta la republica avió non apparissero mancare al sostento et conservatione di quella conciosa che gia dalli vescovi, prelati et capitoli nell’ultimo sinodo provinciale celebrato l’anno passato
in Barcellona, per bene publico e reggimento ecclesiastico, con approvatione del sacro Concilio
fra gli altri lodevoli decreti fù salutarmente statuito, che da indi in poi chiunque che aspirasse a
beneficii ecclesiastichi non potesse di quelli esser
capace se non fosse oriundo del principato di Catalogna. Attero che la chiara memoria di Carlo
Quinto, imperator romano, e Filippo Secondo, re
cattolico, et altri re d’Aragona, con ogni studio,
e quante poterono per varie constitutioni, esclusero li forastieri da tale illecita loro pretensione.
Con tutto avió affinche la s. v. alle giuste preghiere di deto Principato si degni inclinare per
parte del medesimo Principato humilmente se li
espone essere stato con ottimo Consilio provisto
che, nel formare e stabilire li statuti de solamena. informació intercalada en els folis 373v-374r del trienni
1635-1638. - anotació escrita al dors.
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te concernino il regimento ecclesiastico, non si
ricenchino i voti o consensi d’altri che di quelli quali secondo il sacro Concilio decretarono li
medesimi statuti, avió che si come per honestá
dell’ecclesiastica immunita conviene che le leggi
ecclesiastiche canoniche habbino il primo loco.
Così ancora posta ogni humana potenza e rispetto il formare e promulgare salutevoli statuti di
modo che di poi, per ottenere la confirmatione
apostolica da i medesimi, non vireti da desiderare altro titulo di honestá e necessitá, se non che
d’implorare il beneplacito della s.v. independentemente libero e rispettivo al suo paterno affecto.
La onde li deputati del principato di Catalogna
predetti, prostrati a i piedi della s. v. humilmente la supplicano a degnarsi de plenitudine potestatis motu proprio et sanctae sedis apostolicae
patrocinio convalidare, approvare et confirmare
il suddeto decreto come sopra stabilito, si come
altra volta nel regono di Valenza fù simil gratia concessa. Così Dio Nostro Signore conservi et
prosperi la s.v. e sotto il suo felice pontificato conceda a santa chiesa degni augmenti di felicitá.
Quam Deus et cetera.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal
del mateix General y doctors aplicats infrascrits, acerca deb la quexa que ha donat lo síndichc del General y altres síndichs del present
Principat, de uns manaments que lo noble regent la vegaria de Barcelona y altres veguers de
Cathalunya yd officials reals, han fet ha diferents universitats, manant-los ab graves penes
de 500 lliures y altres pecuniàries, fins arribar
alguns a pena de mort natural, que donassen
cert número de soldatse armats y pagats a sos
gastos, perf cert temps, y que si axò no feyan
los manaven que tots los particulars de ditas
universitats se conferissan en la vila de Figueres, per rahó de sometent general que se havia
declarat. Vistas las informacions sobre ditas cosas, per los magnífichs assessors del General de
Cathalunya, a instància del sýndich del dit General, per aquest effecte rebudas en differents
parts de Cathalunya, y vist tot lo demés se havia de vèurer.g
Attès que per las ditas informacions ha constat
y consta, del sobredit, és a saber, que lo noble
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

vot intercalat en els folis 376v-377r del trienni 1635-1638.
de la quexa ... Principat interlineat al marge esquerre.
síndich interlineat, damunt de procurador ratllat.
y officials reals interlineat.
a continuació ratllat, pagats.
per cert temps interlineat.
a continuació ratllat, attès.
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regent la vegaria de Barcelona y altres de Cathalunya, anomenats en ditas informacions, han
fet los sobredits manements a moltas universitats de Cathalunya, manant-los tots certas
penas pecuniàrias, y algú d’ells de la vida, que
donassen al rey nostre senyor cert número de
soldats, que ells mateixos se tatxavan, armats y
pagats per las ditas universitats, per cert temps,
y si no volian donar- // los, manaven que acudissen en la vila de Figueres tots los de las universitats, ab sas armas, per lo sometent general
sea hera declarat contra francessos, ab los quals
manaments són estats vistos dits veguers posar
vectigals nous en Cathalunya, obligant ha donar soldats forçosos a sos gastos, sens tenir-hi
obligació, passant encara més havant lo veguer
de Lleyda, en lo lloch de Belloch, que·ls féu
promètrer dos soldats, y per no haver-hi personas en dit lloch a propòsit, se reduí dita obligació a diners y·ls feren promètrer donassen 55
lliures per dit effecte, los quals vectigals en Cathalunya són prohibits per las constitucions del
títol «De vectigals». Per ço, los dits assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats són de vot y
parer que ab dits manements y procehiments
se ha contrafet a las ditas constitucions del títol «De vectigals», a la qual contrafacció tenen obligació los senyors diputats y oÿdors de
comptes, opposar-se en la forma que ordenan
las constitucions de Cathalunya, capítols y actes
de Cort, usos y costums de la present casa, fins
ha obtenir la reintegració de dita contrafacció.
Sabater, assessor. Fontanella, consulens. Peralta,
consulens. Narciscus Mir, consulens. Mas, fisci
Generalis advocatus. Joannes Baptista Vila, assessor. De Paz, consulens. Cornell, consulens. Malla, consulens.

Ab la embaxada que en nom dels diputats del
General de Cathalunya esplicaren y donaren a sa
excel·lència, a 26 del corrent mes de juny, don
Francisco Sans, canonge de la Seu de Barçelona,
lo doctor Jaume Ferran y lo doctor Pau Claris,
canonges de la Seu de Urgell, don Francisco
Grimau, Phelip de Boxadós, don Vicent Magarola, Jaume Bru, Joseph Urrea, Segismundo
Bufill, diu sa excel·lència que los prosehiments
que feren los veguers, balle y altres officia(l)s y
ministres de sa magestat, dels quals en dita embaxada se fa menció, foren fets en execusió de la
provisió del somatent general que·s féu en lo
Consell Real, llegítim procés, praecehint per
causes justes y per generals constitucions del
present Principat approvades, y en la forma que
a. se hera interlineat, damunt de serà ratllat.
b. resposta intercalada en els folis 381v-382r del trienni 16351638.
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en altres semblans, per conservació de las regalias de sa magestat, s’és observat y praticat. Y
que no té notícia dits veguers, balles y officials y
ministres reals, en la execusió de dita provisió,
ajan fets excesos alguns. Y que sempre que judicialment seran deduhits y provats, se offereix
prompte de castigar als qui·ls avian fets, y de
guardar justícia a les parts ab tota puntualitat, y
de cumplir tot ço, y quant per constitucions y
drets d’esta província està disposat.

Diea VI julii 1638 Barcinone. Convocat y congregat lo Consell de Cent Jurats, en la forma y
lloch acostumats etcètera.
E lo present Consell féu la deliberació y conclusió següent, que, attesa la gravedat de la matèria proposada, los senyors consellers, demà,b en
forma de ciutat y vestits ab les insignies consulars acompanyats, com és rahó, fassen una embaxada a sa excel·lència representant-li, en
aquella, que ha entès esta ciutat ha manat sa excel·lència se traguessen dels càrcers reals de la
present ciutat y fosen portats en lo regne de
Castella, Emanuel Vázquez de Inestrosa y Diego Méndez Gomes Salaçar, supplicant a sa excel·lència mane detenir dita extracció y remissió, attès encontra aquella ab los privilegis
concedits per los senyors reys Pere Terç y Ferrando Segon a esta ciutat, la justícia de la qual
consta també ab un vot que feran molts advocats continuats en ell, fet en lo any 1594, del
qual se done còpia a a excel·lència de qui spera
aquesta ciutat rèbrer esta generalitat, en orde
(a)questa matèria ocorrent, ha fet elecció de
dotse persones, que per ço los senyors consellers ne anomenen altres dotse del present Consell, ab igual número de estaments, les quals y
advocats d’esta casa, ab les anomenades per la
Generalitat, tinguen les conferencias convenients, discorrent y batents la matèria a tot benefici de aquesta provínçia y ciutat, ab la conformitat que demanen la unió de les dos cases y
matèria que tant importa, y del que auran censurat, aver-se de fer presa, primer resolució en
la Deputació per los assessors d’ella, la qual legir-lo en lo savi Consell de Cent, per a què
entès, pugue deliberar lo que aparexerà més
convenir, y que aquesta deliberació se fasse a
saber a dit molt il·lustre consistori per lo magnífich misser Pere Juan Rossell, advocat de la
present casa.

a. resolució intercalada en els folis 393v-394r del trienni
1635-1638.
b. demà interlineat.

Molta il·lustres senyors. A notícia dels cònsols de
la vila de Perpinyà, ha novament pervingut queb
Francesch Tort, donsell, està enseculat per la vegueria de Rosselló, y lo dit Tort no tinga domicili ni hazienda alguna en dita vegueria. Y axí segons cònsols de Cort, no puga ésser enseculat
per aquella. Per tant y altrament,c lo sýndich de
dita vila supplica a vostres senyories sien servits
manar borrar del llibre del Ànima a dit Tort, o altrament manar tenir aquell per no enseculat per
dita vegueria y per lo lloc que obté,d y axí manar
ensecular lo dit lloc com a vagant, lo que a més és
de justícia, dits cònsols ho rebran a mercè. Que
licet et cetera. Altissimus et cetera. Cornell.
Oblata XV julii MDCXXXVIII In consistorio et cetera. Et domini deputati intervenentibus dominis
auditoribus computorum comisserunt per dicta
magnificis assessoribus Generalis, qui praedicta
videant et relationem faciant.

Molte il·lustres senyors. Mossèn Francesch Tort,
donzell,f està enseculat en la present casa de la
Deputació per la vegueria de Rosselló, y comg
noh tinga, ni tenia domicili, nii haziendaj en dita
vegueria, y axí segons capítols de Cort no poriak
estar enseculat per dita vegueria, per tant y altrament, renunciant al lloch que obté y en lo
qual està enseculat, supplica ésser-li admesa la
present renunciació y axí, manat borrar de dit
lloc, o altrament tingut per no enseculat en
aquell, lo que a més d’ésser de justícia, dit supplicant ho rebrà a mercè. Que licet et cetera. Altissimus et cetera. Cornell.
Oblata XV julii MDCXXXVIII. In consistorio et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis, qui
praedicta videant et relationem faciant.

Enl lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comtes, acerca de las supplicacions
a. suplicació intercalada en els folis 394v-395r del trienni
1635-1638.
b. a continuació ratllat, mossèn.
c. a continuació ratllat, dit.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. suplicació intercalada en els folis 394v-395r del trienni
1635-1638.
f. donsell interlineat.
g. a continuació tres paraules ratllades.
h. no tinga ni tenia interlineat al marge esquerre.
i. ni interlineat, damunt de y ratllat.
j. a continuació tres paraules ratllades.
k. poria interlineat, damunt de puga ratllat.
l. vot intercalat en els folis 394v-395r del trienni 1635-1638.
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donadas per los cònsols de la vila de Perpinyà y
per Francesch Tort, donsell, lo die infrascrit, sobre la enseculació que a 15 del mes de juliol del
any 1635 se féu de la persona de dit Francesch
de Tort, en deputat militar per la vegaria de
Rosselló, attès que de las consessions fetas per
dit Tort en dita supplicació, consta que ell està
enseculat en deputat militar per dita vegaria y
que en aquella no tenia domicili, ni asienda, en
lo temps de dita enseculació, ni al die de avuy la
té, y axí la dita enseculació fonch feta contra los
capítols de Cort, que per so poden los senyors
deputats desensecular al dit Francesch Tort y
ensecular de nou lo dit lloch, com ha vagant.
En Barcelona, a 15 de juliol 1638. Vidal, assessor. Sabater, assessor.

Ena lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors als a(sse)ssors ordinaris de la present
casa y advocat fiscal infrascrits, sobra la excepció
proposada per part del procurador fiscal del General en las personas de don Joseph Ripoll y Dimas Pobla, adl·ligant ser aquells inàbils per a
poder concorre en la present extracció de enseculadors, que·s fa per lo loch vaccant de deputat
militar de la vegaria de Gerona, per mort de
mossèn Miquel Colomer menor, per trobar
aquells en altres insiculacions y abilitacions inpedits de concorre, per aver faltat a sos acreadors, y axí sie tant dita excepció, deuen y poden
concórrer o no. Vistes dites inhabilitacions, vist
un acte de concòrdia fet entre los acreadors de
dit don Joseph Ripoll y Dimas Pobla, de una
part, y dits acreadors, de altra, firmada en poder
de Ephifànio Therés, notari de Barcelona, sots
divertis calendaris, lo primer del qual fonch a 4
de juliol 1636 y lo últim a 30 del mateix, y vist
tot lo que se avia de vèurer y attès lo que se ha
de atténdrer, los dits assessors y advocat fiscal,
attès en particular, que si bé dit don Joseph Ripoll y Dimas Pobla se troban inhabilita(t)s // en
las presedents insiculacions per las rahons sobredites, però attès que de la sobredita concòrdia resulta aver los dits Ripoll y Pobla, concordat ab sos acreadors, y attès que no consta que
sien estats cridats y publicats per fallits, segons
forma de las generals constitucions, col·locades
sots lo títol «De abatuts y fallits», són de vot y
parer que poden y diuen dits Ripoll y Pobla,
concorre en la present extracció de la dita insiculació. En Barcelona, als 16 de juliol 1638. Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis advocatus.
Sabater, assessor.

a. vot intercalat en els folis 394v-395r del trienni 1635-1638.
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Ena lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors, als assessors y advocat fiscalb ordinaris
infrascrits, sobre la excepció proposada per part
del procurador fiscal del General en la persona
de Hyerònim Perearnau, cavaller, al·legant ser
aquell inhàbil per a poder concórrer en la present extracció de enseculadors, que·s fa per lo
lloch vagant de deputat militar de la vegaria de
Gerona, per mort de Miquel de Colomer menor, per trobar aquell en altres enseculacions y
habilitacions impedit de concórrer, per haver
fallat a sos acreadors, y axí, si estant dita excepció pot y deu concórrer o no. Vistas ditas inhabilitacions, vist un acte de concòrdia fet entre
dit Hyerònim Perearnau, de una, y sos acreadors, de part altre, firmada en poder de Hyacintho Pareja, notari públich de Barcelona, a 27
de mars 1636, vistas las constitucions col·locadas sots lo títol «De abatuts y fallits», vist tot lo
que se ha de veure y attès tot lo que se ha de attendre, los dits assessors y advocat fiscal, principalment, attès que si bé dit Hyerònim Perearnau se troba inhabilitat en las precedens //
extraccions per las rahons sobreditas, però attès
que de la sobredita concòrdia resulta haver lo
dit Hyerònim Perearnau concordat ab sos acreadors, pagantc aquells íntegrament, y attès que
no consta que sie estat cridat, ni publicat per fallit, segons forma de las generals constitucions,
col·locades debaix del títol «De abatuts y fallits», són de vot y parer que pot y deu dit
Hyerònim Perearnau, concórrer en la present
extracció de la dita insiculació. En Barcelona, a
16 de juliol 1638. Vidal, assessor. Fabregues, fisci Generalis advocatus. Sabater, assessor.

Moltd il·lustres senyors. Quant és arribat lo propi ab la resposta de vostres senyories, se estavan
presentant las escripturas y requestas als officials
reals que estavan devant la botiga té lo General
dins la present vila, ab las armas de dit General
sobre las portas, han representat las requestas al
alguazir Monrrodon, que és lo qui tenia, segons
ha asserit la comissió de sa excel·lència, per a
executar lo que per avall se referirà, y axí mateix
se han presentat requestas als officials de la Capitania. Lo doctor Puig no ha volgut pèndrer la
còpia, perquè aquella no estava habilitada per
hu dels senyors presidens de la Real Audiència,
també se ha presentat requesta al balle d’esta
vila, qui assistia als actes, y al doctor Puig se li ha
dexada còpia en una taula tenia devant en lo
a. vot intercalat en els folis 395v-396r del trienni 1635-1638.
b. a continuació ratllat, infra.
c. pagant aquells íntegrament interlineat al marge esquerre.
d. carta intercalada en les folis 397v-398r del trienni 16351638.
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carrer enfront lo portal de dita botiga. Presentadas las escripturas, los dits offiçials han comensat a fer, per manyans, rómprer lo pany y cadena
de ditas portas, dit Monrrodon y demés officials
de la Capitania són entrats // dintre dita botiga,
sens assistir-hi ningun official del General, ni
arrendatari, y van prenent inventari de les robbes. Són ellas tantas, las que són dintre exa botiga, que diuen ne tenen per dies si las han de
portar a exa çiutat, conforme los ordes de sa excel·lència, y lo que pigrós és que no·s poden ben
individuar y conèxer las robas són de contrabando, y axí si se la ne han de portar totas, serà
de gran dany per los negocians, y encara faltan
las botigas de mar, que segons los brios tenen,
s·i arribarà altre die.
Estant lo negoci en est estat, havem aplaçat que,
attès ditas dificultats, lo magnífich misser Puig
donàs rahó del fet a sa excel·lència, y yo, a vostra
senyoria, cadahun per son propi, restant entre
los dos de què en orde a traure las robas de dita
duana, se paràs fins de aquí se mane lo que·s
deu fer. Lo llans és tan apretat, com vostra senyoria veu, estos offiçials de vostra senyoria y
yo, no faltarem al que per vostra senyoria se ha
manat, ans de partir de aquí y ara ab la de vostra
senyoria, però per los quefers aportan estos prosehiments y per lo que està avalotada esta vila,
no podrem tan prest rèbrer las informaçions,
però asseguram a vostra senyoria que tenim sertas confiansas de què de tot lo referit y dels demés excessos, se rebran valentas informaçions.
Sempre han assistit en las botigas en devant //
ellas, cuerpo de guàrdia, y aniran continuant,
també ne havian posat encara del tauler [...] en
aquest punt he alcansat se traguessen los soldats
de sa casa. Guarde Déu molts anys las il·lustres
personas de vostres senyories. Mataró, a 20 de
juliol 1638. Beso la mà de vostres senyories. Lo
doctor Juan Sabater.

Ena Mataró a 19 de juliol 1638. Senyor Antoni
Muxiga.
Lo doctor misser Puig de l’Audiència, juntament ab los de la Capitania, són así y nos obrien
tots los magatsems, en particular, lo primer, an
comensat a casa à portar molt gran rigor, he·ls
fet protestar y llevar a dites donen orde, quant
no tot asò serà perdut no à corrent altre. Nostre
Senyor a vostres senyories guarde y ab tots.
Melchior Tria y Reniu.

a. nota intercalada en els folis 397v-398r del trienni 16351638.

Respostaa feta per lo senyor virrey a dita embaxada a 24 de juliol 1638.
Sa magestad, que Déu guarde, per occaçió de
les guerres ocurrents y per comun y pública utilitat de sos regnes y, assenyaladament, del present principat de Cathalunya, ha manat, ab
edictes públichs, prohibir, com en effecte ha
prohibit, tot comers y comunicaçió ab lo regne
de França y tota entrada de robes y altres coses
fabricades, o que són del dit regne de Fransa, o
que, essent de altres províncies han passat per lo
dit regne de França, imposant al contrafactors, a
més del comís y confisaçió de ditas robas y cosas, graves penas, com en dits edictes més llargament se conté. Y perquè importaria poch que
dita prohibiçió fos feta, si ab tota puntualitat
no·s prosehís a la execuçió dels contrafactors, lo
procurador fiscal de la Capitania General, a qui
toque, ha instada la puntual observança de dita
prohibiçió, fent y instant fer-se las averiguaçions
necessàrias. Entre molts que se són fetas, se à
averiguat que lo tauler y officials del General de
Catalunya de la vila de Mataró, han recullides
en los magatsems del General y altres parts de
dita vila de Mataró moltes robes de França, y
prohibides ab dits edictes reals, fent receptàculo
de dites robes, los magatsems del General, procurant per est camí, la contrafacció de dites
prohibisions, y que ditas robas francesas entre y
corren per lo present Principat llíberament.
Conciderant sa excel·lència la mala qualitat de
estos prosehimens, del tauler y altres officials de
la vila de Mataró, y que sa magestad se ha de
donar per molt de servit d’ells, per opposar-se
directament a sa real voluntat, ab los dits reals
edictes declarada, desistint fer aprehensió de les
robes de França y de contrabando que estan recòndides en dits magatsems, per a què los dits
reals edictes sien, // com és rahó, puntualment
executats, sabent que si no se passaven segures
guardes pogueran occultar-se ab facultat dites
robes, determinà enviar ministres reals de molta
confianza y auctoritat per a impedir la ocultasió
que podria seguir de dites robes. Juntament,
per a què lo General cobràs los drets li espectan,
ordenà a don Garau de Guardiola, receptor dels
béns de françesos, pagàs realment aquelles, y
perquè en la regoneixenza de ditas robas y aprehençió d’elles, se prosehís ab satisfaçió, per
medi del doctor Joseph Massó, del Real Consell
de sa magestad, féu dir a vostra senyoria son intent, y que vostra senyoria manàs enviar a Mataró algun offiçial preheminent, lo qual assistís a
tot lo que convingue per la cobrança dels drets
a. resposta intercalada en els folis 398v-399r del trienni 16351638.
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del General. Y esperant que vostra senyoria faria
ab tota puntualitat cosa tant justa, s’és vist que
vostra senyoria, amparant las contrafaccions als
reals edictes, y lo interez particulars de alguns
officials del General, per compte dels quals tenen estes robes, ha enviat a la vila de Mataró un
assassor, lo advocat fiscal y altres officials del
General, per a impedir la regoneixenza de dits
magatsems y de les robes que en ells hi ha de
contrabando, opposant-se, ab escriptures y altres proçehiments, als officials y ministres reals,
qui estan allí per orde de sa excel·lència, continuant la deguda execució dels reals edictes. Y
anà ab una supplicaçió que lo subrogat de advocat fiscal del General, per orde de vostra senyoria, ha donat a sa excel·lència, ha vist prosegueixin vostra senyoria lo mateix intent, sots color
de què són praejudiçials als drets del General,
los prosehiments que los offiçials y ministres reals fan en Mataró. Y de una y altra cosa ha feta
gran admiraçió sa excel·lència, perquè ben cert
y despedit és que lo General de Cathalunya en
esta matèria no·n supose tenir altre interès que
cobrar los drets que poden dèurer dites robas, y
que lo comminar-los-les són entrades contra las
disposiçió de dits edictes // reals, specte a soles
als offiçials de sa magestad, y que resten conservats los diners del General pagant, lo que per
rahó d’ells pot ésser degut la paga d’esta quantitat, han offert ab diners comptans. Y presents
los officials, los officials reals en Mataró, y offereix sa excel·lència la manarà fer afectivament,
donant vostra senyoria orde als ministres la reben, si és estat forçós obrir los magatsems del
General per a regonèixer ditas robas, no és estada culpa dels officials reals, sinó que·u és dels
officials del General, per ço que han tancats dits
magatsems y se són absentats de Mataró, y los
que han acudit allà no·se’lsa han volguts obrir.
Però en quant poden, impedeixen y torben als
ministres reals lo entrar en ells, y tot ve a càrrech
de vostra senyoria que no han volgut donar la
asistènçia que lo dotor Massó, en nom de sa excel·lència, los demanà, per ço, sa excel·lència,
referint tot lo sobredit a vostra senyoria, ab la
present escriptura, conciderant que los prosehiments dels officials reals que estan en Mataró
sol·se encaminen a la execuçió dels reals edictes,
prohibints lo comers ab França, y a la confiscaçió de las robes que són entrades en est Principat, contravenint a aquells, que és cosa que
toque a sa magestad y a sos offiçials tant solament, y que lo General pot restar satisfet, tant
fàçilment com és cobrant sos drets y rebent affectivament les pecúnies, que per rahó d’ells, seran degudes, ab què no·s pot considerar algun
prejudici en cosa que specte al General, serà
molt del servey de sa magestad que vostra sea. a continuació ratllat, no·ls.
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nyoria done orde als officials del General que·s
troben en Mataró, que reban affectivament los
drets que las ditas robas de contrabando podran
dèurer, y que no torben, ni impedescan als offiçials reals en la execució dels edictes reals y en
lo exerçiçi de las regalias de sa magestad, advertint-los que altrament no, lo que no creu de
vostra senyoria, per la experiència té del bon
amor ab què acuden al // servey de sa magestad,
no podian dexar de prosehir, contra la seran
trobats culpats per tots remeis de justícia.

Jhesúsa Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya al assessor, advocat
fiscal del dit General y doctors aplicats infrascrits, acerca dels procehiments que Miquel Joan
de Montredon, algutsir ordinari del present
Principat, a instància del procurador fiscal de la
Capitania General y altres ministres y officials
reals y de dita Capitania, ha fets en las casas del
General y dels taulers y magatsems delb General
de la vila de Mataró y de la vila de Arenys, fent
despanyar las portas y entrant-se’n en ditas casas
y magatsems, ab motiu que volien regonèxer las
robas que·y havia de França y de contrabando,
que per edictes reals eren caygudes en commís y
se havian de commissar y aplicar als cófrens reals
de sa magestat, com en effecte les han regonegudas, y las que·ls ha aparegut que era de França y de contrabando las han posades apart, per a
tràurer-les de allí, com comminan, aportar-se’nlas en la present ciutat de Barcelona, los quals
procehiments se són fets, contradient-hi los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, per medi de son síndich y de un assessor y altres officials del General, que per dit effecte han enviat y al present tenen en dita vila de
Mataró, com apar de diversas scripturas que per
dit síndich són estades presentades als dits
Montredon y altres officials reals y de dita Capitania, per a què lo dit assessor, advocat fiscal y
doctors aplicats infrascrits, diguessen de justícia, si dits procehiments se eren poguts fer per
dits Montredon, officials de la Capitania y reals,
y si encontravan y encontran ab las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y styls del General. Vistas
moltas scriptures ad invisem presentades entre
los dits officials reals y del General en la dita vila
de Mataró y las que, per part de dits senyors deputats, se han presentat a sa excel·lència, y las
respostas de aquellas, de las quals resulta lo fet
sobre què·s demanà consell. Vists los libres dels
privilegis // concedits per los sereníssims reys de
a. vot intercalat en els folis 403v-404r del trienni 1635-1638.
b. del General interlineat.
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Aragó al dit General de Cathalunya, las constitucions, capítols y actes de Corts fahents al cas
de què·s tracta y molts exemplars de casos semblants, en diversos temps subseguits en lo General. Y vist tot lo demés que·s devia vèurer.
Attès que per molts privilegis reals, capítols y
actes de Cort y, assenyaladament, per los que·s
refereixen en lo capítol 7 de las Corts del any
1547, en lo libre vell del redrés del General
consta que los deputats del General de Cathalunya tenen poder de administrar tots y sengles
béns y negocis, causes o coses del General, presents y sdevenidors, ab líbera y franca administració y que dits deputats y quiscú d’ells en son
cas tenen franca libertat y àrbitre de ordenar y
de fer ab acabament, totes y sengles coses pertanyents a sos officis, y quiscú d’ells e a la dita
Deputació, e aquells, e aquella tocants, segons
està en lo original, sens enpatxament, torb o
embarch algú, y que de tals fets ningun altre
se’n pot entremètrer de qualsevol praeheminència y auctoritat que sie, ni lo rey nostre senyor, ni lo senyor duch, ni sos officials, diu en lo
original, ni de delictes perpetrats acerca de ditas
generalitats, lo senyor rey, ni sos officials se’n
poden entremètrer ni en alguna manera punir.
Y passant mes avant, diu que per lo sereníssim
rey don Fernando és estada donada y atorgada
la jurisdicció acostumada als deputats y a sos
successors, y que són confirmats y per actes de
Cort aprovats los capítols, privilegis, pràtigues y
ordinacions que sien en la Deputació, e dels
quals, aquells poden y han acostumat de usar y
que de aquells usen los deputats presents y sdevenidors. Y finalment refereix la constitució 3,
«De offici de deputats», a hont fonch confirmada la jurisdicció civil y criminal als dits deputats,
consta també que ab un privilegi del sereníssim
rey don Joan, datat en Monçó a 29 de maig
1389, y ab altres privilegis del sereníssim rey
don Martí, datat en Bellesguart a 3 de maig
1410, y ab un capítol de las Corts del sereníssim
rey don Pere, del any 1376, // és estat concedit
als dits deputats, que ells y lurs assessors, y no
altres, tinguessen de declarar los dubtes que occorreriana sobre las cosas del General, lo que
després, en las Corts del any 1599, capítol 39,
és estat també statuït y ordenat per acte de
Cort, y consta axí mateix ab un privilegi del sereníssim rey don Fernando, datat en Valladolit a
19 del mes de maig 1519, que està en la fi del libre dels Quatre Senyals, que los deputats per
capítols de Cort y provisions reals poden, per
lur offici, procehir contra dels perturbadors de
las generalitats y estimar los danys y condempnar aquells, la qual concessió de jurisdicció feta
als deputats del General de Cathalunya per los
a. a continuació ratllat, sobre.

sereníssims reys de Aragó, és tan ample y afavorida, que són dignats de fer-se mers exequutors
de las sentèncias y provisions de dits deputats
que faran acerca de ditas generalitats, no volentse’n, altrament, entremètrers, sinó a effecte de
exequutar-les a instància dels deputats, comforme consta per una letra real del sereníssim rey
don Pere, datat en Perpinyà a 27 de juny 1362,
y dirigida al veguer de Barcelona: «Ibi nos igitur
qui ex ordinatione in dicta Curia Generali facta
in praedictis, sumus meri exequtores ad requisitionem dictorum deputatorum propterea nobis
factam vobis dicimus, committimus et mandamus quaternus compellatis fortiter et districte
dictos nobilem Berengarium de Apilia et Arnaldum de Caneto ad solvendum et restituendum
dictis deputatis, quantitates ipsas prout per eosdem deputatos fuit cognitum et decissum faciendo et exequutionem in bonis eorum et aliter eos
fortiter compellendo taliter, quod ipsi deputati
quantitatesa habere et recuperare valeant supra
dictas». Y lo mateix manà lo sereníssim rey don
Pedro, al governador de Cathalunya y als demés
officials, ab letras despedides a 18 del mes de
dezembre 1359, volent que, encontinent, fossen requests per los deputats dexats tots afers, ni
esperat encara sobre açò a Cort, ne consell de
jutge o assessor, ne de altre qualsevol persona,
// com los dits deputats y no altre, en aquests
fets, tocants la dita proferta, sien conexedors, e
lur conexensa e requesta tinga loch de consell
de jutge e de assessor etcètera, haguessen de
exequutar las provisions dels deputats, y que
açò haguessen de jurar tots los officials reals,
prestant-ne sagrament y homenatge als dits deputats, comforme s’és observat y se observe encara vuy, que axí lo governador com los demés
officials reals, fan la dita promesa y per ella presten sagrament y homenatge, consta que la matèria de què·s tracta, que és matèria de las generalitats y de la administració del General, y
exacció dels drets, per què·s tracta de unes robes y mercaderies, que los que las havien fetas
venir de fora regne, las havien denunciades y
manifestades al General, y portades en las casas
del General, y taulers y magatsems del General,
per a poder-las legítimament despatxar y pagar
los drets al General, cumplint ab la disposició
del capítol 8 de las Corts del any 1547, número
2, en lo libre vell del redrés del General, de hont
resulta que, en cas lo procurador fiscal de la Capitania General praetenga alguna cosa en ditas
robas, per rahó de las cridas y edictes reals de la
confiscació general de béns de francesos y de
contrabando, no podien los officials reals de la
dita Capitania, de sa pròpria auctoritat, anar a
pèndrer-se ditas robas, ab motiu de dita confiscació, sinó que havien de acudir als deputats del

General de Cathalunya, a compte de qui estan
ditas robas, per rahó dels capítols de Cort, a demanar-les en virtut de ditas cridas y edictes reals. Y fent com han fet lo contrari los dits officials reals y de dita Capitania, són vists turbar la
jurisdicció de dits deputats y la exacció dels
drets y pèndrer-se la jurisdicció que no·ls toca
en aquesta cas.

a. a continuació ratllat, adhaec.

a. capitana interlineat, damunt de capità ratllat.
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Ni obsta dir que lo General no té altre interès
en ditas robas, sinó sols en respecte dels drets li
tocan en aquellas, y que los dits officials y de la
Capitania ja han offert pagar lo dret als officials
del General, requerint-los que·l rebessen, los
quals no·l han // volgut rèbrer. Y cessant lo interès del General, com per dita rahó pretenen
cessaria, ha de cessar també la quexa que fan los
deputats per rahó dels procehiments sobredits.
Perquè los deputats tenen la jurisdicció que està
dita en las cosas y fets de las generalitats, privative al senyor rey, salva sa real clemència, y també
tenen, a més del interès d’ells, lo dret de la confiscació y commís en los casos ordenats per los
capítols de Cort y ordinacions del General, y podent-hi haver cosas que han de ser confiscades al
General à de ser primer en elles lo General que
las té en son poder, que no la Capitania General,
hi podria haver altres robes que eren en ditas casas y magatsems molt abans de las ditas cridas y
edictes, prohibitòries del commers ab França. Y
axí, perquè no·s fassa praejudici al General, ni a
la sua jurisdicció, és necessari que lo procurador
fiscal de la Capitania acude als deputats, demanant las robas de França o de contrabando, los
quals, no trobant impediment que sie praejudici
a la Generalitat, és cert que las liurarien comforme serà de justícia, y ho han fet altres vegades
sens esser-se’n fets may de dificultosos.
Y açò no és cosa nova, que los officials reals y de
la Capitania General, ans bé estan los libres de la
Deputació plens de exemplars que per estos y
semblants casos han acudit al General y comparegut judicialment, quant han tingut algunas de
estas o semblants praetensions, y no hi ha que lo
General hage comparegut en altre tribunal per
cosas de la Generalitat.
Y si hi ha hagut officials reals, que en estas cosas
en algun temps hagen excedit, ha acostumat lo
General procehir contra d’ells per via, axí de
manaments com de torb, condempnant-los en
las quantitats ben vistas, y exequutant eo fent
exequutar aquellas, y, assenyaladament, a 8 de
octubre 1611 se declarà // torb contra los assessors y demés officials de la Capitania General
que anaren a la galera capitanaa de Cathalunya y
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tragueren d’ella un jueu que·y tenia lo General,
de qui eren las galeras. Y a 12 de agost 1616, se
declarà axí mateix torb contra don Francisco de
Atiensa, capità de cavalls, que a instància del
procurador fiscal de la Capitania General y per
dita Capitania, havie fets alguns agravis al General y, en particular, era entrat de sa pròpria auctoritat, per orde de la Capitania General, en las
casas del General de Tortosa, y se’n havia aportat unes veles y un timó de una barca, que allí
havia aportat lo deputat local de Tortosa, la
qual declaració fonch molt calificada, perquè, a
més dels magnífichs assessors del General, la
aconsellaren y sotascrigueren vuit doctors, y entre ells, los magnífichs misser Phelip Vinyes y
Joan Batista Gorí, vuy doctors dela Real Consell. Y en lo any 1630, havent près los officials
de la Capitania General certas mercaderias y
monedas en la platja de Sanct Feliu de Guíxols,
ab motiu que eren de contrabando, y havent-les
tingudes vuit dies en son poder, los officials del
General de la col·lecta de Gerona la repetiren
dels officials de la Capitania General y les posaren dins los magatsems delb General, y per a cobrar-les, acudí lo procurador fiscal de la Capitania devant los deputats, donant súplica judicial,
ab la qual demanà ditas robas y moneda per ésser de contrabando, y féu-se procés, y los magnífichs assessors del General, que aleshores eren
los doctors Phelip Vinyes y Bernat Sala,c a quinse de janer de dit any 1630, feren conclusió y
provisió que·s liuràs dita moneda al procurador
fiscal de la Capitania General, pagats primer los
drets del General, attès los consta eren de contrabando, y axí fou exequutat y fetd. Y pochs
dies fa, lo balle de Barcelona, a instància del
procurador fiscal de dita Capitania, prengué en
lo moll de Barcelona, certas robas que·s pretenia ser de francesos y de contrabando, y guardant las praerrogatives al General, las aportaren
en las casas del General, y allí las ha després rebudas la Capitania fent-las despatxar y pagant
los drets del General, y no prenent-se-las de sa
pròpria auctoritat. Per ço y altrament, lo dit assessor, advocat fiscal y doctors aplicats són de
vot y parer que lo dit algutsir Montredon y los
demés officials reals y de la Capitania General,
en fer rómprer las portas de las casas del General
y dels taulers de aquell, y entrar en ellas, y en los
magatsems, fent de sa pròpria auctoritat regonexensa de las robas que en ellas hi havia, y posant-les·a de part, per a portar-se-les-ne, y demés procehiments per ells fets, han fet cosa que
no podien fer y han turbat la jurisdicció dels deputats y la exacció dels // drets, y que per ço és
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, gen.
a continuació ratllat, capitania.
a continuació ratllat, y.
a continuació setse línies ratllades.

lícit als senyors deputats rèbrer informació sobre dites coses y procehir contra los que d’ella
resultarà ser culpables, axí officials reals, com de
la Capitania, y altres, comforme diposan los capítols y actes de Cort, y segons los usos, styls y
observanças del General. Vidal, assessor. Mas,
fisci Generalis advocatus. Don Franciscus Roig
de Mendoça. De Paz, consulens. Cornell, consulens. Bernardus Sala, consulens. Fontanella, consulens. Peralta, consulens.

Segonaa resposta de sa excel·lència a las 2 embaxadas en lo consel de la vila de Mataró.
Sa excel·lència, vista la escriptura que, en nom
de vostra senyoria, se li ha donat, que comença
«Il·lustríssim y reverendíssim senyor. Los deputats del General de Catalunya diuen que llur intenció etcètera», diu que la execució dels reals
edictes, prohibits lo comers ab França specte,
y·s pertany a la jurisdicció de sa magestat y de
sos reals ministres, sens que ella se pugue entremètrer, lo General de Cathalunya, lo qual té
interès en què se li paguen los drets de entrada
de las robas de França, a la confiscació dels
quals, proceex lo procurador fiscal de la Capitania General, com expreçament en dita scriptura
o confesà vostra senyoria. Y si bé anyadeix que
estan las robas ab manifest, en nom dels amos
d’ellas, dins las casas o magatzems del General,
sols los ministres del General tenen jurisdicció
para despachar-les y entregar-les, y que los ministres reals no tenen jurisdicció para entrar a les
dites cases o magatzems, a efecte de regonèxer y
pendres aquelles, y que axí, en lo cas present,
havian de acudir a vostra senyoria perquè las
manàs entregar, com ó haguera fet ab tota puntualitat, diu sa excel·lència, per a què cesse tot
scrúpol, que procehint lo procurador fiscal de la
Capitania General a la confiscació de las robas
de contrabando, pot fer apreenció y regonexenssa d’ella en qualsevol part se troben, en casa
que sien en les cases y magatzems del General,
les quals no tenen ninguna perrogativa fiscal lo
procehir en semblant cas per aprehencionem et
manu plena han pogut jurídicament, los ministres reals, fer la dita aprehenció, en la forma y
manera la han feta, si bé sa excel·lència, desitjant procehir ab tota satisfacció, féu demanar a
vostra senyoria enviar perçona que assistís a la
regonexensa de dites robes, per lo interès podia
tenir en la exacció del dret del General. Y sense
enganyats los que aconsellan a vostra senyoria,
penssant que esta // asistència la demanave sa
excel·lència, com acte jurisdiccional, perquè tea. resposta intercalada en els folis 402v-403r del trienni 16351638.
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Jhesúsa Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya al assessor ordinari,
advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, acerca de unas íntimes que·s són presentades a dits
senyors deputats y oÿdors de comptes, estant
consistorialment ajuntats, al sýndich y procurador fiscal del General, a 28 del present, una de
las quals diu intimau a don Miquel de Lentorn,
abat de Amer, don Francisco de Lupià yb ... Fortuny, deputats del General de Cathalunya, y a
don Henrich de Alemany, ac... de Malla y Jaume
Badaula, oÿdors del dit General de Cathalunya,
que lo magnífich regent la Real Cansellaria, en la
suplicació de dupte presentada per Miquel Joan
de Montrodon, alguazil ordinari de sa majestat,
ha provehit, feta paraula en las tres salas, que
sian insertadas les productes y asigna a fer relació
per a tres de agost propvinent, y sia intimat, la

qual íntima ha despatxadaa... Puigvert, scrivà de
manament, y presentada Luís Riera, verguer de
la Real Audiència, de la qual íntima y de la suplicació y provisió, de hont és emanada, se veu haver dit Montrodon, comparegut en la Real Audiència fermant dupte en ella, per rahó de las
escriptures y requestes se li havian presentades
en la vila de Mataró per part del sýndich del General, per los prosehiments havia allí fets ab prejudici del General, a instància del procurador fiscal de la Capitania General, espallant las portes
del General y de las casas dels taulers, per regonèxer les robes que deyen eren de contrabando, y aportar-se-las-ne de lur pròpria auctoritat.
Y que la Real Audiència à admesa dita causa y vol
conèxer de aquella y declarar lo dupte, si dit //
Montredon, ab dits prosehiments, à prejudicat y
contrafet a las constitucions, capítols de Cort y
privilegis reals que tracten de la jurisdicció dels
deputats y de las generalitats de qualsevol manera y, en particular, de la exacció dels drets. Vista
dita íntima y suplicació, y vistes les constitucions
de Cathalunya col·locades sots títol «De observar constitucions» y, en particular, la 11 que comensa «Poch valdria». Vists los capítols de Cort
del sereníssim rey en Pere, del any 1376, y lo privilegi del sereníssim rey don Joan, dat en Monçó
a 29 de maig 1389, y altre privilegi del rey don
Martí, dat en Bellsguart a 3 de maig 1410, lo capítol 39 de las Corts 1599, y vists diversos vots
per los magnífichs assessors y altres doctors aplicats, consernents a la matèria. Y vistas diversas
sentèncias fetas de vot de dits assessors en altres
consemblants casos, que estan tots recòndits en
la casa de la Deputació, y vist lo que se ha de
vèurer. Attès que las constitucions de la observança y, en particular, la 11 que comensa «Poch
valdria», en virtut de la qual dit Montrodon ha
introduït dita causa y los magnífichs doctors del
Real Consell tenen la jurisdicció de poder conèxer dels duptes, que·s firmen sobre contrafaccions de constitucions, no parlan, ni tenen lloch
en lo cas, quant se preté la contrafacció acerca de
las generalitats, y de la jurisdicció dels deputats y
exacció dels drets, ni cosas dependents, nib
emergents o insidents, com és lo present, que las
mercaderias estaven recòndides en la casa del
General y dels taulers y manifestades per despatxar-les a son temps, y pagar lo dret, hans en dit
cas, comforme los capítols de Cort del senyor
rey en Pera, del any 1376, y en lo privilegi del sereníssim rey don Joan, datat en Monsó a 29 de
maig 1389, y altre privilegi del rey don Martí,
datat // en Bellesguart a 3 de maig 1410, y lo capítol 39 de las Corts de 1599, usos y estils de la
present casa,c la conexensa de la causa de dits

a. vot intercalat en els folis 413v-414r del trienni 1635-1638.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 9 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. ni interlineat.
c. a continuació ratllat, y las.

nint per constant que vostres senyories no tenen en aquest respecte jurisdicció alguna, fentse-li actual paga del dret del General, demanà
assistència, no per entrar en les cases del General, sinó sols que assistís una perçona per averiguar que quantitat hera deguda per dits drets, y
rebés dits drets, que és asistència extrajudicial,
la qual pot fer en semblants actes qualsevol que
preté interès. Y encara que no volent los ministres reals pagar, per ara, los drets del General,
deguts per dites robes, sinó aguardar quant fos
feta la causa de la confiscació, fos estat just restassen dites robes en manifest del receptor real,
axí com ó estavan abans de llurs pretesos amos,
però volent, com ha volgut dit receptor, pagar
de comptants dits drets, és indubitat que no
han pogut, ni poden los officials del General
impedir la estracció de dites robes de las casas y
magatzems del General, lo interès del qual cessa, pagats los drets o ab la real offerta de pagar.
Y tota la jurisdicció que està restreta a la exacció
dels drets, resta finida y sols la pot y deu exercí
sa excel·lència y sos ministres, en lo cas de confiscació de dites robes, per execussió dels edictes
reals, y en altres casos, que·s poden oferir, dels
separats de la exacció dels drets del General. Per
so, offerint-se sa excel·lència prompte a tot lo
que sie concervació dels drets del General y de
sa exacció, diu a vostra senyoria la obligació que
té de apartar-se dels impediments, procurans los
officials del General en la vila de Mataró, certificant a vostra senyoria que no podia dexar de
tornar las regalias de sa magestat y líbero exercici d’ella y de sa jurisdicció.
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[ 1638 ]

[ 1638 ]

duptes toca privativement a dits deputats y a son
consistori, y sens que sa majestat, salva sa real
clemència, se’n puga entremètrer, comforme
s’és declarat moltas vegades, fórmiter en lo consistori de dits senyors deputats, en los mateixos
casos en térmens de què avuy se tracta y, assenyaladament, en lo any de 1557, en cas que avia,
axí mateix, insurgit dupte a qui tocave la conexença de aquell, després de aver ab molt gran
maduressa mirat lo negosi per los assessors del
General, qui aleshores eran y molts graves doctors aplicats, se declarà contra lo molt reverent
canseller Matia Sorribas y lo magnífich misser
Francesc Montaner, regent la Real Canselleria,
ab sentència fórmiter proferida en la Deputació
a 26 de novembre 1557, fundant-ho ab molts
motius y rahons,a cotant capítols de Cort y privilegis del General, ab què axí estava disposat, y
al·legant la observança comuna, que la conexensa de dit dupte, per ser de cosas de la Generalitat, tocava als deputats y no al Real Consell, y
que los prosehiments, en rahó de dita conexença
fets per lo Real Consell, eren nul·los y nul·lament fets, y contra los privilegis, llibertats, pràtica y estil de la casa de la Deputació y altres coses
que allí són de vèurer. Y lo mateix era estat ja antes declarat en lo any 1464 en la casa de la Deputació en un procés que·s féu contra lo balle de
Barcelona, no obstant la ferma de dret que ell
havia feta en lo Real Consell, dient que los deputats tenen tota la jurisdicció y conexença y
decissió de la causa y sobre los dependents y
emergents de aquella, et super dubiis inde iniurgentibus non obstante exceptione guerrae et belli

ocurrentis propter quod // praetenditur pro parte
fisci regii ad dominum regem pertinere omnimodam jurisdictionem cum ipse sit dominusa exercituum et cetera. E axí mateix se declarà també
contra Luís Çaportella, veguer de Leyda, a 28 de
febrer 1579. Y després al primer de decembre
1586 se declarà axí mateix contra Francesc de
Marimon y altres, dient que la conexença de las
causas de matèria de turbació del General y de la
líbera exacció dels drets, privativament toca als
deputats, declarant nul·los tots los prosehiments
que en dit negoci eren estats fets per lo Real
Concell, a hont avian recorregut. Per ço, los dits
assessor, advocat fiscal y doctors aplicats són de
vot y parer que, no obstant la dita causa de dupte introduïda en lo Real Consell, a la qual no·s
deu comparèxer com no·s comparegué, en los
dits exemplars y altres poden los dits deputats
conèxer de dita causa y prosehir en ella, comforme los capítols de Cort y privilegis del General,
usos y costums de aquell, y comforme en los
sobredits y altres exemplars s’és acostumat en
altras semblants ocasions de prosehir. Presehint
primer, per major justificació, una embaxada solemne que·s fassa a sa excel·lència, donant-li
rahó del prejudici que·s fa al General en aver admesa dita causa lo Real Consell, per tocar merament a la jurisdicció del General per la rahons
dalt dites, les quals també posaran a la embaxada. Vidal, assessor. Mas, fisci Generalis advocatus.
Fontanella, consulens. Peralta, consulens. Don
Francisco Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Cornell, consulens. De Paz,
consulens.

a. a continuació ratllat, cons.

a. a continuació cinc paraules ratllades.
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Apèndix 6

9/1r

nyor, besa a vostra senyoria les mans, Joseph Soler y Coma. Deputat local.

4 Augusti, 1638. A.
Molta il·lustres senyors. Havent-me fet estos
dies passats entendre lo marquès de La Rena que
en la casa y duana del General de la vila de Çalses
y havia una bala de tabaco lo qual pretenia ésser
vingut de França, y axí, que donàs orde al tauler
de dita vila que·l entregàs als ministres de la Capitania General per rahó de la prohibició del comers té feta sa magestat, y responent-li que jo
me informaria ab lo tauler de Salses com y de
quina manera dita bala estava en dita duana, sabí
per relació de dit tauler com dita balab, juntament ab altres, eran entrades en dita duana ab
sciència y passiència de dit marquès de La Rena
havia mesos, las quals bales se manifestaren y
tingueren en lo llibre de dita duana en nom y per
comte de Francisco Jofre. Mey y asaneat de açò,
fiu tornar resposta, de consell de mon assessor y
advocat fiscal, al dit marquès de La Rena que en
ninguna manera podia ni devia servir a sa senyoria que primer no ho hagués consultat ab vostra
senyoria. Y després, ventilant dit fet per medi del
procurador fiscal de dita Capitania lo dia de
vint-y-vuit del corrent, restàrem en acort que dit
marquès o consultaria ab sa excel·lència y jo, ab
vostra senyoria. Y estant en aquest concert, ahir
a la tarda, segons tinch entès de micer don Fransisco Gotierres, sargento mayor y governador
del castell de Salses, avia de fer, acompanyat de
alguns soldats, anaren en dita casa de la duana y
romperen les portes y se’n aportaren dita bala.
De manera que per descàrrech de mon offici me
ha aparegut scriure la present a vostra senyoria y
juntament partir-me per rèbrer informació per
dit fet, la qual rebuda anunciaré ab tota diligència ab vostra senyoria per que // 9/1v // mane ordenar lo fahedor. E Nostre Senyor los anys de
mon desig a vostra senyoria guarde. De Perpinyà y juliol als 30 de 1638. Molt il·lustre se-

9/2r

a. carta intercalada entre els folis 8v-9r del trienni 16381641.
b. a continuació ratllat, estava en dita.
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Respostaa feta per sa excel·lència a la embaxada
que de paraula li fonch donada.
Sa excel·lència, ab la embaxada que de paraula se
li à feta y ab la carta del diputat local de Perpinyà
feta als 30 de juliol passat, per vostra senyoria enviada, y altres que té rebudes de la vila de Perpinyà, té entès que don Francisco Gotierres, sargento mayor y governador del castell de Salses,
acompanyat de alguns soldats de la aduana del
General de la vila de Salses, se’n à portat o fet secrestar una bala de tabaco. Y constant a sa excellència que la dita aprehençió o segrest de tabaco
ha feta per dit don Francisco Gotierres sens orde
seu, sens assistència de official real ordinari de la
província, y axí bé, sens tenir jurisdicció alguna
per obrar dit fet, que la oblaçió dels drets del General és estada verbal y no real, com era neçessari,
y que la dita mercaderia no està averiguat sia roba
de contrabando, però diu que donarà orde a la
perçona que convindrà en Perpinyà per que fassa
restitució de la dita bala de tabaco als offiçials del
General, ab que restituhida la tingan dits officials
per secrestada per manifest de la Capitania General fins que sia altre cosa provehit per justícia.

1r

Cartab del il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Urgell.
Rebuda a 8 de agost 1638. C.
He rebut la carta de vostra senyoria y per ella he
a. carta intercalada entre els folis 8v-9r del trienni 16381641.
b. carta intercalada entre els folis 28v-29r del trienni 16381641.

[ 1638 ]

[ 1638 ]

vist que, havent-se fet extracció, a 2 del present,
de visitadors, per execució del capítol primer
del nou redrés del General feta en la Cort del
any 1499, ha caigut en mi la sort de ésser un
dels dits visitadors per lo bras ecclesiàstich,
dient-me y encarregant vostra senyoria que per
a 16 del present mes de agost me trobe en la
casa de la Diputació per a jurar y acceptar dit
càrrech. Jo voldria poder servir a vostra senyoria
y poder-me desocupar per a dit effecte, però las
ocupacions que al present se me offerexen en
esta diòcesi són tan urgens que necessitan de la
mia personal assistència en ella. Y axí suplico a
vostra senyoria me tinga per escusat y vulla acceptar la mia bona voluntat. Y per a dit effecte
he donat poder en formal Cancelleria a Pere
Joan Plana, per a // 1v // que en mon nom renuncie devant de vostra senyoria lo dit càrrech,
per a que vostra senyoria puga fer extracció de
altre persona més desocupada y convenient,
certificant a vostra senyoria que tinch particular
sentiment de no trobar-me desocupat per a servir-la. Y Nostre Senyor a vostra senyoria guarde.
Del castell de Sanahuja a 2 de agost, 1638.

1r

a

Original del memorial enviat per los molt illustres senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya a la magestat del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, acerca dels procehiments fets
per los officials de la Capitania General y altres
en las casas dels magatsems del General de la
vila de Mataró, a 8 de agost de 1638.
A.
Señor: Los deputados del General de Cathaluña
dicen que al presente se hallan en un gran desconsuelo por ocasión de unos procedimientos que los
ministros de vuestra magestad en aquel Principado han intentado en prejuicio de la Generalidad y de la jurisdicción que los deputados tienen
concedida por vuestra magestad. Por quanto no
obstante que los sereníssimos progenitores de vuestra magestad, reyes y señores nuestros de gloriosa
memoria, attendiendo a que por los continuos y
grandes servicios que les havían hecho y a los gastos
que en tantas guerras havían hecho y a los gastos
que en tantas guerras havían sostenido y que por
propia y mera voluntad y liberalidad se havían sus
vasallos cargado cisas y alcábalas para el desempeño de las obligaciones en que estavan, se sirvieron
conceder juntamente con las Cortes que la exacción y cobrança destas cisas y derechos la tubiessen
los deputados por sí y sus ministros, constituyéndoles peculiares jueces, exhigiendo un tribunal disa. memorial intercalat entre els folis 30v-31r del trienni
1638-1641.
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tinto de los demás de la provincia e independiente
de todos, con tanta y tan amplia facultad como
vuestra magestad y las Cortes tienen, por su clemencia, del conocimiento de lo tocante a la dicha
exacción y administración y de todo lo annexo a
ella, queriendo ser sólo executores meros de lo declarado y dispuesto por ellos como jueces peculiares a
este efecto deputados, de donde se originó su nombre. Y por la utilidad crecida que a su real servicio
y al bien público resultava desta // 1v // forma de
administración, tubieron a bien sus magestades,
ansí en las Cortes que se celebraron como por particulares privilegios, decorarla de prerrogativas haventajadas para que con mayor comodidad y facilidad tuviesse devido efecto el exercicio de su
jurisdicción, como consta de infinitos autos de que
están llenos los archivos de vuestra magestad y de la
casa de la Deputación. En special se representan
los siguientes: En las Cortes de Monsón del año
1376, que celebró el señor don Pedro, en el capítulo
68, se dispone que los deputados tienen el poder de
administrar todos los bienes y negocios, causas y cosas del General, presentes y futuras, con líbera y
franca administración. En el capítulo 80 de las
mismas Cortes, que los deputados tengan franca
libertad y arbitrio de ordenar y dar cumplimiento
a todas las cosas tocantes a sus oficios sin estorbo,
embargo o impedimento alguno. En el 81, que de
los negocios de la Generalidad nada se pueda entremeter de qualquier preeminencia y auctoridad
que sea ni de delitos cometidos acerca dellos sino solos los deputados. En las que el señor rey don Fernando Primero celebró en Barcelona en el año de
1413, dio y atorgó la jurisdicción acostumbrada a
los deputados y a sus successores trienales, y en el capítulo de las dichas Cortes que comienza: «Declaram més avant», etcétera, se confirman y por autos
de Cortes se aprueban los capítulos, privilegios,
prácticas y ordinaciones que tenía la Deputación y
de que solía usar. En las del año 1510 se hizo constitución que comienza: «Ítem, molt alt cathòlich
príncep y senyor», etcétera, que confirma la jurisdicción civil y criminal de los deputados colocada
en el volumen de las constituciones, la tercera, en el
título: «De offici de deputats». En las que se celebró el señor rey don Philipe, abuelo de vuestra magestad, en Monçón, como primogénito y // 2r // lugarteniente general del emperador Carlos
Quinto, en el año de 1547, en el capítulo 7, se hace
mención de los susodichos capítulos y constituciones
y se manda que se guarden, y en él se da por assentada la jurisdicción que compete a los dichos diputados y se aprueba por diversos capítulos de las más
de las Cortes que se han celebrado, en que se da forma a la cobranza, conservación y augmento de los
dichos drechos, haciendo particular mención del
poder, facultad y jurisdicción que tienen los deputados y para mayor corrovación della y que con
más sertidumbre se supiesse quan cumplida es, y
más, sin embargo, usasen della los deputados. El se-

ñor rey don Pedro, con sus letras dadas a 18 de deciembre, 1359, mandó al governador de Cathaluña y a otros officiales que luego como fuessen
requiridos por los deputados, dexada toda otra
ocupación y sin aguardar consejo de juez o assessor
o de otro alguno, executen lo que se les propusiere, y
que los dichos requirimientos tengan fuerça de
consejo de juez y assessor, y que ansí lo jurassen,
prestando sacramento y haviendo pleyto homenaje.
Él mesmo, por su carta real dada en Barcelona, a
27 de junio del año 1362, manda a sus officiales
que por cuanto por ordinación hecha en las Cortes
era mero executor a requirimiento de los deputados, con todo rigor compelían a los obligados al
cumplimiento de la que por los deputados se havía
conocido y declarado. El señor rey don Juan, por su
real privilegio dado en Monçón a los 29 de mayo,
1389, confirmó la dicha jurisdicción de los deputados. Lo mismo hizo el señor rey don Martín, por
su real privilegio dado en Bellesguart a 3 de mayo,
1420. // 2v // El señor rey don Fernando, en su privilegio dado en Valladolid a 19 de mayo, 1529, refiere cómo los deputados, por capítulos de Corte y
provisiones reales, pueden proceder contra los que
perturban las generalidades, estimando los daños
y condenándolos a la satisfacción y paga dellos.
Concedieron, a más de lo susodicho, a los diputados, que ellos y sus assessores y no otros hubiessen de
declarar las dudas que ocurriesen sobre las cosas
del General, como se ve en uno de las capítulos de
las dichas Cortes del señor rey don Pedro del año
1376. Esto mismo se ordenó en el capítulo 39 de las
Cortes que celebró el señor rey don Philipe, padre de
vuestra magestad, en Barcelona, en el año 1599,
atribuyendo a los deputados la facultad de interpretar los capítulos de Corte a efecto de prevenir las
cosas concernientes y que tienen respecto a buen govierno y administración de la justicia de las cosas
de la Generalidad. Antes y después del capítulo últimamente referido, en los casos que se han ofrecido
de duda acerca de competencia de jurisdicción,
han sido los deputados los que han declarado, y
siendo de cosas tocantes a la Generalidad han
dado por nulos los procedimientos hechos en el Consejo Real, por ser contra los privilegios, libertades,
práctica y estilo de la Deputación, fundando en los
arriba allegados capítulos de Corte privilegios del
General, que ansí lo disponen en la común observancia que cerca desto ha havido en la dicha casa.
De los processos de causa de dudas ansí declaradas
con voto en unas y otras de muchos y graves doctores
estan llenos los archivos de la Deputación, sin que
jamás hayan los ministros del General comparecido compellidos en el Real Consejo deste Principado
para la declaración de semejantes dudas. Entre estos exemplares se hallan algunos en los quales, aunque el fisco real de la Capitanía General pretendía algún interés en las ropas y mercaderias por
confiscación o commisso contra el dueño dellas, e
que estavan en manos del General para cobrar sus
1809

derechos, pedía a los diputados las entregassen
como en su caso y lugar, no haviendo inconveniente que lo // 3r // estorvasse, y conociendo jurídicamente dello los deputados se las entregarán. Con
todo este fabor, lúcidos y aventajados privilegios
que su cumplimiento parece no havía de padecer
menoscabo se les ha causado por los ministros de la
Capitanía General y otros officiales reales una notable lesión y crecido detrimento en los últimos de
julio deste año de 1639. En el siguiente caso: Halláranse en las aduanas y almaçenes que el General tiene en la villa de Mataró algunas balas de
mercaderías dexadas allí por sus dueños para el
despacho dellas, conforme lo que en esto se costumbra y se debe hacer. Estando aún enfardaladas y
sin haverse especificado lo que contenían individuadamente, que esto es lo que se hace quando se
despachan según ordenan los capítulos de Cortes,
llegaron los dichos ministros de la Capitanía General, el doctor Raphel Puig, juez de Corte, y Miquel Joan de Montredon, alguazil ordinario, y
otros ministros y officiales reales y una esquadra de
soldados a las dichas aduanas, casa y puestos donde
estavan las dichas mercaderías guardadas por el
General. Y con motivo de que entre ellas havía algunas que por razón de la prohibición del comercio
de Francia habían cahído en comisso y estavan adquiridas al fisco de vuestra magestad hicieron, de
su auctoridad propria, descarregar y abrir las
puertas de dichas aduanas y, entrando en ellas, se
apoderaron de quanto havía, poniendo en todos los
puestos guardas de soldados que impedían la entrada de los officiales del General y comerçiantes y
el despacho de las mercaderías. Y allí, entreveniendo el doctor Joseph Massó, del Consejo Real del
dicho Principado, y Juan Montalt, alguasil extraordinario, que sobrevinieron, sacaron las mercaderías y las llevarían donde les pareció, despojando
al General de lo que tenía en su poder para los efectos que más le conviniesse, ansí del commisso, si le
havía, como para la cobransa de su drechos. A estos
procedimientos se ofrecieron los ministros del General con requerimientos y scrituras que a los unos
y a los otros presentaron, haviéndolos notorios los
privilegios y exempciones de los puestos que ofendían, jurisdicción que usurparan y turbación que
havían a la exacción y administración libre de los
derechos del General, ofreciéndose promptos de hacerlo por su mano la entrega de todo // 3v // aquello que no siendo commissado al General hubiesse
cahído en el bando prohibitorio del comercio, despasiándolas en la forma acostumbrada, que era el
modo justo y el que conbenía a la íntegra cobrança
de lo que fuesse del real fisco, y más sin costas, salarios y gastos que por este camino se escusaran. Pero
ellos, atendiendo más a sus provechos que lo que importava al servicio de vuestra magestad, hicieron
los dichos rompimientos, sacaron y se levaron las
dichas mercaderías quedando el General sin ellas,
desarrajadas y abiertas las puertas de sus adua-
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nas, los derechos sin cobrarse, los despachos sin hacerse su administración, turbadas y lesa su jurisdicción. No contentos desto, fueron otros ministros
de la Capitanía General a la villa de Arenys y en
las aduanas del General, sin embargo de los protestos que les dieron los officiales dél, rompieron las
puertas dellas con el proprio pretexto de sacar lo
que hubiesse de contrabando, sin que hallassen allí
cosa alguna, padeciendo el General la misma lesión, daño y perjuicio. Consta de lo sobredicho por
las informaciones que recibieron los ministros del
General. Y vistos por los diputados, deseando proceder en este hecho acertadamente, lo cometieron a
sus asesores ordinarios y abogado fiscal y a siete doctores de los abogados doctos y graves de la ciudad de
Barcelona, los quales resolvieron, unánimes y conformes, de que haviendo visto los capítulos de Corte, constituciones, privilegios, usos, costumbres, estilo y exemplares de la casa de la Deputación y lo
demás que se havía de ver, eran de voto y parecer, el
qual dieron por scrito y firmado, que los dichos officiales reales y de la Capitanía General en el dicho
rompimiento y entrada, reconocimiento de mercaderías desta propria auctoridad y haverla sacado y otros procedimientos havían hecho cosa que no
podían hacer y turbado la jurisdicción de los diputados y la exacción de los drechos, y por tanto les era
lícito recebir la sobredichas informaciones y proceder contra los que resultasse ser culpables, ansí officiales reales como de la Capitanía y otros, conforme disponen los capítulos y // 4r // autos de Corte y
según el uso y estilo y observancia del General. Pareciéndoles al dicho Montredón y a otros culpables,
que porque los requirimientos que se les havían hecho contra sus procedimientos se les decía que los revocassen, por ser clara contrafacción de constituciones, privilegios, usos y stylos y costumbres del
General, podía entrar la disposición de las constituciones de la observancia, que atribuyen la declaración de contrafacciones de constituciones a los
doctores del Consejo Real del Principado, acudieron a él y firmaron duda sobre si se había contravenido, haciéndolo intimar a los deputados a su síndico y procurador fiscal con término de seis dias
para la relación y declaración. Túvosse esta firma
de duda por cosa que no se podía llevar al Consejo
Real, por ser el hecho concerniente a la Generalidad y exacción de los drechos, y por consiguiente la
declaración desta duda tocava a los deputados. Y
por tanto lo consultaron con los mismos asesores,
abogado fiscal y demás letrados, los quales por los
capítulos de Corte, constituciones, privilegios, usos,
práctica y estilo de la casa de la Deputación, y por
la muchedumbre de exemplares que en semejantes
casos y aún más apretados vieron en que havian
votado y dado su parecer muchos y graves doctores,
dieron en si mismo su voto y parecer de que no obstante la dicha causa de duda introducida en el
Consejo Real, a la qual no se había de comparecer,
como no se compareció, en los exemplares antece1810

dentes, podían los dichos deputados conocer de la
dicha causa y proceder en ella conforme los capítulos de Corte, privilegios del General, usos y costumbres del en los dichos exemplares observados. Diose
razón desto para mayor justificación con una solemne embaxada al lugartiniente de vuestra magestad, representándole el prejuicio grande se hacía al General en haver el Real Consejo admitida
la dicha causa, por tocar meramente a la jurisdicción de los deputados, de cuya respuesta no se
aguardó el reparo. Y ansí el procurador fiscal del
General pidió ante los diputados que se declarassen jueces competentes con revocación de lo que se
havía hecho ante el Real Consejo, // 4v // que es el
stylo y modo de proceder observado en estos casos en
la casa de la Diputación. Y formado el proceso y
vistos los autos, con voto y parecer de los dichos assessores y abogados aplicados, hicieron la declaración
y revocación pedidas, por no ser el caso ocurrente
del que disponen las constituciones de la observancia y atribuyen en la jurisdicción al Consejo Real,
sino de la exacción de drechos, administración y
cosas tocantes a la jurisdicción de los deputados. Y
por embaxada le dio noticia dellas al dicho lugarteniente de vuestra magestad, para que ordenasse
no se passasse adelante en el Real Consejo en la
causa de la dicha duda. No sólo no detuvo esto la
declaración que al Consejo se havía pedido, pero
por ocasión del dicho voto que los assessores y demás
abogados habían dado y firmado se procedió contra ellos por processo de regalía, proveyendo de captura de sus personas. Y estando ocupado en la casa
de la Deputación por los negocios occurrentes les
han citado por públicos pregones ad finnnes banni
con término de tres días, acostumbrando de dar a
los demás dias, con comminación de destierro, sin
que se pueda tener otro motivo sino el haver aconsejado a los deputados en este caso, en que según la
doctrina y conciencia de todos ellos se ha de tener
por cierto han precedido segun lo que han entendido ser de justicia, siguiendo la muchedumbre de
exemplares que para ello han tenido y visto. Desta
parte ha declarado el Consejo Real por nula la declaración de los deputados sobre la dicha duda,
mandando que se saque y borre de los libros de la
Deputación. Y a más desto, que por el dicho Montredon y los demás officiales reales y de la Capitanía no se havía contravenido a las constituciones
de Cathaluña. De todos los sobredichos procedimientos y declaraciones del Consejo viene, señor, a
sacarse clara consequencia que todo va encaminado a la total destrucción del General, de su jurisdicción, prerrogativas y drechos, que tanto han
favorecido los reyes y señores nuestros, vuestra magestad y las Cortes. Y para temorisar a las personas
de quien se valen los deputados para sus consejeros,
que no tengan quien les diga lo que pueden y deven
hacer de justicia, y se venga a perder lo que tanto
han efectado los antepassados que se instituyese y
conservasse para el bien común, pues el voto que

han dado procede con toda justificación y se funda
en los dichos privilegios, capítulos de Corte, estylos,
observancia y exemplares, que han visto de que los
doctores del Real Consejo no puedan estar tan informados como los que con particular atención en
la Deputación lo han declarado, pues en ello // 5r
// no tenían otro interés que mirar lo que era justo
y hacer el descargo de sus consciencias. Síguesse de
los rompimientos de privilegios, capítulos de Corte,
constituciones, lesión de la jurisdicción de los deputados, temores causados a las personas, con quien se
aconsejan que en adelante los drechos que cobre la
Generalidad queden sin poderse exigir y cobrar,
faltando precisamente a las obligaciones para que
están construhídos del servicio de vuestra magestad, defensión de la patria, salarios de los doctores
del Real Consejo, real fábrica de las Ataraçanas,
palacio y cárceles reales de la ciudad de Barcelona,
gastos de Cortes, paga de los censos y juros, cargados
para acudir a los servicios hechos a los señores reyes,
que reciven iglesias, monasterios, hospitales y particulares personas, que montan más de sincuenta
mil ducados annuales, pues a imitación deste hecho qualquier official y ministro procederá a semejantes rompimientos y turbaciones, como en este
modo lo ha hecho un ministro en las aduanas del
General del lugar de Salsas, y de otra parte, contra
lo acostumbrado y que tienen jurado los officiales
reales. Y requirido el dicho alguacil Montalt para
que asistiese a la averiguación de un fraude del
General, la negó, causando estorvo y daño al General y a sus drechos, de que también se tiene el desconsuelo y sentimiento que es justo. Y quedando los
deputados sin la jurisdicción atribuhida ni se cobrarán los drechos ni podrán atender a lo que les
toca y al ministerio para que están constituhídas.
Viendo quan clara y notoria es la justicia del General, en este hecho tratan los ministros reales y de
la Capitanía de escusarse, diciendo que para hacer la aprehensión de las mercaderías decían que
eran de contrabando, se pidió a los diputados diessen alguna persona que acudiesse a ella y que por
no haverla dado pudieron proceder en la forma
arriba referida; pero como fuesse esta petición insólita y se tubiesse por inpraticable se respondió significando para que con la comodidad possible se hiciesse lo tocante al servicio de vuestra magestat. Al
tiempo que se aguardava lo que en esto parecería
convenir se hizo el rompimiento y aprehensiones referidas sin querer los ministros reales tratar de ver
antes la forma que podian tener lugar para la entrega, que era la que se ha offrecido por parte del
General, com embaxadas y scrituras, de hacerla
sus ministros a los de la Capitanía de todo aquello
que le perteneciesse por causa del commisso, como se
ha hecho en diversos casos semejantes, pidiéndola al
General y cobrando él sus drechos. // 5v // Otrosí,
quieren escusarse con decir que en acto mismo de la
aprehensión ofrecieron a los ministros del General
la paga real y efectiva con dinero de presente para
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satisfacción de los drechos, y que ansí, no teniendo
el General otro interés, no havía para qué haver de
recivir las mercaderías de los ministros del General sino que de su propria auctoridad las podían
tomar. En esto han revivido engaño, porque la sobreexacción y administración que tanto encomiendan las constituciones, capítulos y privilegios,
consiste en tener el General en su poder todo lo que
paga drechos y cobrarlo, por si antes que salga de su
mano lo que cessava, haviendo hecho y precedido la
dicha aprehensión por los ministros de la Capitanía por su propria auctoridad. Y en todo caso se
havía de hacer primero averiguación de las mercaderías que havía que eran de commisso del General, que por la prevención y estar en su poder en
quanto a ellas havía de ser preferido y en las demás
se havía de haçer por su ministerio la división específica, de las que eran en commercio de las prohibidas, para que ansí se pudiessen entregar a sus dueños lo que a cada uno les tocasse, descargándolas
del manifiesto, como es costumbre y está ordenado
por capítulos de Corte. Culpan los de la Capitanía
General a los ministros de las aduanas de Mataró
de que administran en ellas mercaderías de contrabando, de que resultava que después se despedían por el reyno sin tener notícia della para commissarlas por la Capitanía, infiriendo que por esto
era lícito usar de la propia auctoridad sin pedirlas
a los diputados. Este desacierto de los ministros del
General, en caso que concurriese, a más de que teniendo noticia los deputados le hubieran castigado
severamente, no ha podido privar al General y a
sus deputados de su jurisdicción, privilegios, derechos y prerrogativas, ni dar asidero a los de la Capitanía y demás officiales reales a romperlos, llegando a tales extremos y excessos como quedan
refiridos, pues la culpa de los ministros, en caso que
la huviera, no podía parar prejuicio a quien en
ella no participava ni podía participar. Y mucho
menos le pudieron tener los doctores de la Real
Audiencia para el estruendo que han movido en
desconsuelo lo universal del Principado, que sie
romper sus constituciones en tantas maneras y perseguir por delinquentes a quien con zelo piadoso y
deseo de acertar le aconseja y dice lo que siente. Este
justo sentimiento del Principado representan a
vuestra magestad los deputados en su nombre, y
postrados a sus reales pies suplican sea del real servicio de vuestra magestad mandarlo // 6r // ver y
remediar por medios efficaces, continuando el favor y merced que vuestra magestad siempre le ha
hecho y el que sus gloriosos progenitores quisieron y
ordenaron, assí en las Cortes como en sus privilegios reales, se les hiciesse y guardasse, consolándole
en tan grande afflicción para que, libre della todos
los fidelíssimos vassallos que en él tiene vuestra magestad, acudan con las veras que deven a su real
servicio, rogando a Dios por la conservación, augmento y prósperos sucesos de la feliz monarquía de
vuestra magestad, a quien prospere y guarde.
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Rebuda a 15 de agost, 1638. A.
Molta il·lustres senyors: La falta de salut y altres
ocupacions que al present me obligan a la actual
residència no·m donan loc a acceptar el càrrech
de visitador que per sort ha estat servit Nostre
Senyor donar-me, de què estich amb lo sentiment possible per no poder fer empleo d’ell en
servey de la Generalitat y de aquexa il·lustre casa
de la Diputació. Confio abonarà vostra senyoria
estas causas y rahons per legítimas y bastants, ab
què tenint-me vostra senyoria per justament
impedit se podrà procehir a nova extracció que
espero serà en persona tal que sia molt del servey de Nostre Senyor, acreçentament de aquesta il·lustre casa y gust de vostra senyoria. A qui
Nostre Senyor guarde, ab la felicitat de successos yo desitjo, etcètera. Banyoles y agost a 13,
1638. Molt il·lustre senyor, beso les mans de
vostra senyoria, son major servidor, fra Antonio
de Mantilla, abat de Banyoles.

1r

1r

Còpia o requestaa presentada a Antoni Seriol,
de la vila de Sitges a instància del procurador fiscal de la Capitania General.
Públich y notori és a vostra mercè, Anthoni Seriol, tauler del General de la vila de Sitges, que
en los magatzems de dit General de dita vila hi
ha molta roba de contrabando, de goma, cera,
telas y altras robas fetas y fabricadas en França o
per trànsit per dit regne passades, les quals robes
són incorregudes en commís en virtut dels edictes reals de orde y mandato del rei, nostre senyor, y de sa excel·lència publicats. Per tant y altrament, Magí Traver, procurador fiscal de la
Capitania, que insta y a vostra mercè requireix li
obria o obrir fasse dits magatsems per regonèxer
las ditas robas de contrabando, y que li pase la
deguda assistència per fer la deguda aprehensió
de aquella, essent cert com és que dites robes de
contrabando no són robes mercanciades ni de
commers, offerint effectivament y realment ab
diner, de present pagant tot lo dret qual que
toca, y exhigir poc, altrament lo que no·s creu,
que dit procurador fiscal de remeis deguts per a
què de dita roba se puga fer la aprehensió sobredita. Requirens notarius.

Còpiab de la carta del marquès Gueri de La
Rena al conde de Santa Coloma.
Después de haver despachado el correo, yente a
toda diligencia, e tenido las nuevas que verá juntamente con essas gazetas de Francia. Paréçeme
que por todas partes quiere el enemigo hazer su
hecho. Si sucediere algo se hará todo el esfuerzo posible para la defensa y se hirá dando toda prissa
en el trabajo de todas las fortificaciones. Y el proveher los castillos no és posible tan presto. Respeto
de haverse embiado las cavalgaduras con los soldados sin embargo procuraré hacer la diligencia
posible para ello. No se ofrece otra cosa de que abisar a vuestra excelencia, a quien guarde Dios,
como deseo. Perpiñán y agosto 18 de 1638. El
marqués Gueri de la Rena.

1r

haziendo hasta 800 más. Y que tiene la orden del
rey en que le dize esté a punto para primero de octubre para entrar en Rosellón. Y se va haciendo
cada día mucha más gente de infantería y cavallería por la Leguadoca. Que en Cabastany
hay tres compañías de cavallos sin las referidas
arriba.

1r

26 augusti, 1638. A.

Que en Çalsas están 9 compañías, y las demás tres
leguas más adentro. Y que se han llebado para
ellas 6 cargas de pólvora y 6 de balas y cuerda y algunos petardos. Que una legua de Biesses está el
duque de Lui con 120 infantes. Que el hijo del
marqués de Mirapeix tiene 1.200 caballos y ba

El Reyb. Diputados: Del conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitán general en essos principados y condado, entendréis lo que he mandado
escrivirle para que pase por ellos la ropa de cierta
persona que viene, sin reconocerla ni pagar drecho, a que os encargo y ruego que, en conformidad
de lo que cerca desto de mi parte os dixo, proveáis y
déis las órdenes que convengan para su cumplimiento, dando esto por de propio uso y servicio,
atendiendo a que la recibiré de vosostros muy particular en ello. Dada en Aranjuez a XX de abril,
MDCXXXVIII. Yo, el Rey. Petrus de Villanueva, secretarius.

a. carta intercalada entre els folis 44v-45r del trienni 16381641.
b. carta intercalada entre els folis 51v-52r del trienni 16381641.
c. carta intercalada entre els folis 51v-52r del trienni 16381641.

a. carta intercalada entre els folis 51v-52r del trienni 16381641.
b. carta intercalada entre els folis 59v-60r del trienni 16381641.

Avisosc de Francia.
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Videt Cardenalis. Videt Bayetula, regens. Videt
Sisternes, regens. Videt Magarola, regens. Videt
Morlanes, regens

9 septembris, 1638.
El reya. Diputados: Del conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, he entendido la contención que se ha movido por vuestra parte sobre la pretensión de los
contrabandos y las raçones en que se funda, tan
agena del caso, que muestran bien quan voluntariamente se ha entrado por vuestra parte en esto
contra el drecho de una de las maiores regalías
mías. Y aunque he estrañado mucho el haverlo
intentado, pues en cosa tant clara y que no admite duda fuera bien escusarlo, mucho más estraño
que habiéndoos desengañado la audiencia con sus
declaraciones de la poca justicia y rasón que tiene
esa Diputación perseveréis en los procedimientos,
de que tengo el sentimiento que devo, porque desdisen estas acciones de vuestra attención. Y assí os
advierto que, considerando mejor lo que devéis
hazer en esta parte, las ajustéis a la razón, porque
lo contrario, siendo contra mi servicio, no puede
dexar de obligarme a demostraciones contra los
que occasionan estas novedades, a que espero que
no daréis lugar, sino que evitaréis. Dada en Madrid, a XXXI de agosto, MDCXXXVIII. Yo, el rey.
Videt Cardenalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Morlanes, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de
Villanueva, secretarius.

1r

Paper de medis enviats per la ciutat.
(...) septembris, 1638. A.
Continuantb la ciutat los officis en servey de la
magestat del rey, nostre senyor, y desijant la
conservació de la Generalitat en orde de las
matèrias corrents, aprés de haver tingut vàries
conferèncias ab los magnífichs regent y senyors
de la Real Audiència anomenats per sa excellència, y ab los senyors deputats y oÿdors y personas anomenadas per lo consistori dels dits deputats, per conferir ditas matèrias, havent fet
alguns apuntaments per mediar dits negocis y
contencions, se aparagué als senyors consellers
y Vintiquatrena per dit effecte anomenada que
a. carta intercalada entre els folis 80v-81r del trienni 16381641.
b. carta intercalada entre els folis 88v-89r del trienni 16381641.
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es fes lo servei del rey, nostre senyor, que ditas
matèrias y debats se assienta en la forma següent: Que la ciutat supplica a sa excel·lència
que, en consideració de la intercessió y mediania que ha interposada en est negoci, sie servit
suspendre y sobreseure, per ara y per tots
temps, tots los procehiments, regalias, manaments, provisions, execucions, enquestas criminals, processos y capturas, axí en lo Real Consell
com també en la Capitania General, directe o
indirecte, dependens y incidens o emergents de
aquells, contra qualsevol persones, capturades o
no, y que en ningun temps no·s pugan traure en
conseqüència ni algú en puga ser carregat directe ni indirectament, ni principalment ni accessoriament, ni de alguna altra manera, sens emperò prejudici de las regalias reals. Que la ciutat
diu que los deputats y oÿdors suspendran y sobreseuran, per ara y per tots temps, tots los procehiments per ells fets de consell de sos assessors, advocats applicats, de manera que en
ningun temps no·s pugan traure en conseqüència ni algú en puga ser carregat directe ni indirectament ni de alguna altra manera, sens
emperò prejudici de las constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos y costums y
privilegis en favor del General concedits. Quant
emperò en lo cas de las robas de Mataró y Sitges
la ciutat, accudint al servei de sa magestat, // 1v
// supplica a sa excel·lència sia servit y tinga a bé
que com a medianera despatxe ditas robas, y la
que serà de contrabando dexerà en mans del
procurador fiscal de la Capitania o a qui sa excel·lència ordenarà, firmant llisa àpocha de rebuda, y per aquesta vegada tantsolament, y que
no puga traure en exemplar ni enconsegüent. Y
considerant la ciutat que, per a major glòria del
rey, nostre senyor, y benefici de la Generalitat,
mane donar assiento en lo esdevenidor, supplica la ciutat a sa excel·lència y proposa que, tenint notícia lo procurador fiscal de instància que
en algún magatsem se ha presa roba de contrabando, acudirà als deputats i·ls ho farà a seber,
demanant-los donen orde al tauler o official de
dita taula li dexe veure aquellas, designant y especificant lo número de les balas que pretendrà
ésser arribades a dit magatsem y dirà ésser de
contrabando. Los deputats donaran orde al tauler o official de dita taula que arribant lo dit official de la Capitania ab carta del consistori demanant lo sobredit farà desembalar las mercaderies
o robes de que·s tindrà suspita són de contrabando y seran designades en presència del amo
de aquelles, si s·i amostrarà, y quant no del dit
fiscal y dels qui aniran en sa companyia, y les posarà en manifest, partit per partit, individualment o la quantitat, de tal tir o pes de les tals
mercaderies, del qual manifest ne donarà còpia
al dit fiscal si aquella voldrà y sempre que lo dit
fiscal farà ostenció y donarà còpia de alguna
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provisió aie fet de commis, per rahó de dit contrabando, de alguns partits continuats en lo dit
manifest. Ordenaran dits deputats al tauler de la
taula ha hont serà la dita roba que done y lliure
al dit fiscal de la Capitania los partits y robes y
specificades ficades en la provisió de comís per
rahó de dit contrabando, cobrant los drets de lo
General en la forma ordinària y fent lo descàrrech manifest. Concordat cum suo originalis.
Agramunt, scriva maior.

ment. Y havent-se duptat en la casa de la Deputació si ab dita revocació se havia satisfet los assessors de la casa ab vot fet a 26 de dit mes de
mars, resolgueren que se havia satisfet. Los demés exemplars mencionats en la súplica nostra
se troba en lo procés de contrafacció.

1r

Acte de revocació per sa excel·lència acerca dels
excessos de Palafrugell.
17 noembris, 1638.

1r

7 novembris, 1638.
reya

El
. Diputados: El duque de Módena buelve
por esse Principado, y porque es mi voluntad que
toda la ropa y recámera que levau de su servicio y
familia pase y se embarque libremente sin que se
piden drechos, no reconoscan ni abran los bahúles
ni otras cosas en que fuere, antes bien, se den de
propio uso y servicio, como quando vino. Os encargo y ruego que en conformidad de lo que cerca d’esto os dixere de mi parte el conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitán general en esse principado y condados, déis las órdenes que convengan
para su cumplimiento, disponiéndolo de manera
que assí en el breve despacho como en lo demás que
sea necessario quede el duque con entera satisfacción de lo que por él se hisiere, en que recibiré de vosotros particular servicio. Dada en Madrit a XXIII
de octubre, MDCXXXVIII. Yo, el rey.
Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

Enb lo any 1640, havent lo síndic del General
explicat que en observança de la constitució 20,
títol «De vectigals», fossen revocats los procehiments fets per differents officials de guerra en lo
present Principat, extorquint de diverses universitats y particulars per sos aliments y sustento de
sos cavalls quantitats de diners, y també que fossen revocadas las compulsions y exaccions ultra
los aliments necessaris fetas lo excel·lentíssim
comte de Sancta Coloma, aleshoras llochtinent
y capità general, als 17 de mars 1640, inseguint
la conclusió feta en la Real Audiència (...) // 1v
// tribus aulis revocà dits procehiments, declarant se manaria se procehís contra los culpables.
De la qual revocació fonc llevat acte en poder de
Francisco Corretger, y Mestre, escrivà de manaa. carta intercalada entre els folis 119v-120r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 123v-124r del trienni
1638-1641.
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Noverinta universi quod anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo octavo,
die vero duodecima mensis novembris anni eiusdem, intitulata presente et in his vocato me Michele Perez, sacra, cesarea et regia magestatis
mandati scriba eiusque auctoritate notario publico, Barcinona populato, et presentibus eciam
Ludovico Riera, virgario Regia Audiencia, et Joanne Petro Mir et Ros, notario regio, Barcinona
habitatore, pro testibus, ad ista vocatis specialiter
et assumptis excelentissimus dominus don Dalmacius de Queralt, comes Sancta Columba et baro de
Queralt, sacra, cesarea et regia magestatis consiliarius et capitaneus generalis in principatu Cathalonie et comitatibus Rossellonis et Ceritania,
existens et personaliter constitutus in quadam
aula sui palacii quod favet in platea Sancti Francisci presentis civitatis Barchinona, tradidit et liberavit mihi dicto Michaeli Perez quandam papirii scripturam tenoris sequentis: «Havent entès
que lo baró de Arisaga, comissari general de la
cavalleria del exèrcit que sa magestat havia manat juntar en esta província lo capità don Diego
Brisuela, lo capità don Murcio Brufo Patafoca,
lo alferes de la companyia del capità don Diego
Brisuela, March Ferriol, soldat de la companyia
del capità don Murcio Brufo, lo capità don
Hierònym Cabanilles, lo capità comte Colmenar, lo capità don Francisco Sandi y altres officials y soldats que foren alotjats en lo juliol proppassat en la vila de Palafrugell y demés que
arribaren allí, feren alguns desòrdens y excessos,
donaren orde se rebés informació de tot. Y constant haver contravingut a les constitucions de
aquest Principat y comtats havent-nos fet
instància sobre ells los deputats del General de
Cathalunya // 1v // havem acordat, ab parer del
Consell Real, revocar segons que ab tenor de la
present revocam y donam per nulos, los dits excessos y desordens y manarem procehir contra
los inculpats en ells, castigant-los segons merexeran sus culpas y quan les parts interessades
acudiran a nos manarem restituir y refer lo que
a. revocació intercalada entre els folis 124v-125r del trienni
1638-1641.

constarà haver pres y causat de dany. Qua siquidem papiri scriptura mihi dicto regio scriba et notario ut prehebitur tradita et liberata, sua excelencia in dictorum testium presentis verbo dixit et
ceclaravit quod ipse reevocabat, prout cum presente revocat, excessus supradictos prout et quemadmodum in preinserta scriptura continetur,
et nihilominus mandavit de predicta revocacione
presenti fieri et consiit instrumenta dictisque dominis deputatis ac aliis cuia intersit dari et tradi
publicum et autenticum. Quod fuit actum Barcinona die, mense, anno et loco pro presente me, dicto scriba, mandati et notario publico et testibus
antedictis ac premissa vocatis scpecialiter et assumptis pro ut superius continetur. Sig+num Michaelis Peres, sacra, cesarea et regia magestatis
scriba eiusque auctoritate notarius publici, Barcinona populati, quod hac aliena manu semper
requisitus dandit.

1r

Deliberacióa enviada per los senyors visitadors
als senyors deputats per lo scrivà major de la visita.
Die tercia mensis decembris anno domine
MDCXXXVIII.

Los senyors visitadors instructors de processos,
consistorialment ajuntats, etcètera, attenent
que per lo doctor micer Joseph Orlau, assessor
delegat de la visita del General de Cathaluna en
la vereda de Vich y Puigcerdà, és estat suspès
Pere Palladí, mercer de son offici de tauler del
General en la vila de Camprodon, per las causas
y rahons que constan en los actes dela visita fets
per dit delegat, que per ço se done rahó als senyors deputats de dita suspensió, insinuant a ses
senyories que pro nunch y durant dita suspensió
y fins que altrament sie provehit formiter en lo
consistori de la visita sobre mèrits de aquella,
porian ses senyories nomenar algú per a exercir
lo dit offici, que los senyors visitadors en dit cas
donaran orde que sie entregat tot lo que sie del
ministeri de aquell alt nomenat per dits senyors
deputats en la conformitat sobredita. Per lo
qual effecte deliberan dits senyors visitadors que
la present deliberació y la matèria d’ella sie reportada a dits senyors deputats per lo scrivà major de la present visita.

1r

Vot de assessors.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya y per
los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat de Barcelona als assessors, advocat
fiscal del General, advocats de la dita ciutat y als
doctors aplicats respectivament infrascrits, acerca de una crida que ha manat publicar lo excellentissim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general en lo present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, a
dos del present y corrent mes de janer, 1639, en
y ab la qual se diu que, en exequució dels órdens és estat servit sa magestat donar-li ab sa
carta real de catorse de setembre 1638 prohibeix, veda y mana que ningun francès estiga ni
habite en dits Principat y comtats sens licència
de sa excel·lència dada y concedida per scrits, y
que dits francesos estigan obligats precissament
dins deu dies naturals, comtadors del die de la
publicació de dita crida, a demanar licència per
víurer y habitar, ells y llur familia ab sas hasiendas en dits Principat y comtats, per a què, vista
sa demanda, se·ls donés y concedesca dita licència per lo temps que aparexerà, sots pena de
sinch anys de galeras, vista dita crida, vist un real
privilegi concedit per lo serenissim senyor rei
don Jaume a la ciutat de Barcelona pridie kalendas iannuarii anno 1299, confirmat per lo mateix 3 nona nobembris, 1313, en y ab lo qual dit
serenissim rey don Jaume enfranqueix y fa líberos y immunes a la dita ciutat y ciutadans de
Barcelona y a lurs béns «ab omnibus et singulisb
questiis et eciam ab omnibus et singulis peccuniariis servicis et mutuis ac prestitis forsiatis quas et
qua in casibus tam a iure concessis quam non
concessis nos et heredes ac successores nostros ab
universitate predicta et civibus et habitatoribus
in ipsa civitate et eius suburbiis et singulis eiusdem, presentibus et futuris exigere vel demandare, ac eciam // 1v // habere possemus et eciam a
tota armata maris que nos et dicti heredes et successores nostri a vobis seu dicta universitate peteremus vel petere possemus et a quolibet eciam subsidio que pro ipsa armata aut racione eiusdem
nos et ipsi heredes et successores nostri violentes habere vallemus». Y després, més avant diu: «Nos,
enim per dictas franquitatem et libertatem et inmunitatem facimus et concedimus, per nos et omnes heredes et successores nostros, singulares et universales, vobis, dictis conciliariis et cibibus ac
universitate predicta civitate Barchinone et omnibus habitatoribus in eadem civitate et eius suburbiis et singulis eiusdem, presentibus scilicet et
futuris, in perpetuum pure, libere et absolute et
sine omni condicione et retencione sicut melius
dici et intelligi potest», etcètera. Vist altre privi-

11 januarii, 1639.
a. deliberació intercalada entre els folis 136v-137r del trienni
1638-1641.
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a. memorial intercalat entre els folis 140v-141r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat, pecuniariis.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

legi del sereníssim senyor rei en Pere, dat en
Barcelona a 27 de abril, 1379, ab lo qual se concedí a la ciutat de Barcelona que tots los qui entren en dita ciutat per a constituhir en ella son
domicili en lo mateix punt que entran en dita
ciutat són hi·s fan ciutadans de aquella y gosan
dels privilegis y libertats de la ciutat, vista una
informació rebuda en la Scrivania Major del General de Cathalunya, de la qual ha constat y
consta que de las ditas licèncias se fan pagar als
francesos que los demanan certas quantitats de
diners en la real Thesoreria per los ministres de
aquella, per los quals se despedeixen y liuran ditas licèncias, vist tot lo demés que se havia de
vèurer y attés tot lo que se havia de attèndrer,
los dits assessors y advocat fiscal del General,
advocats de la ciutat y doctors aplicats infrascrits, són de vot y parer que la dita concessió de
licècias ab contribució de diner per aquell qui la
reb és vectigal nou, y per consegüent encontra
ab las generals constitucions de Cathalunya, del
títol «De vectigals», y assenyaladament ab la
primera y 20 del mateix títol. Y quant als francesos que hà un any y un dia // 2r // que habitan
en Barcelona, per lo qual són tinguts per ciutadans, comforme lo capítol 53 que comensa:
«Item que quiscunque forensis» del Recognoverunt Proceres, en lo 2º volum de las constitucions, títol «De las consuetuts de Barcelona». Y
los que a manco temps que habitan ab ànimo de
constituir en ella son domicili, que també són
tinguts per ciutadans, comforme a dit privilegi
del Rei en Pere, encontra ab lo dit privilegi del
sereníssim rei don Jaume dalt referit. Y per ço
los senyors deputats, per rahó de sos officis, tenne obligació de opposar-se a dita crida y a las
contrafaccions de aquella resultants, segons la
forma que las mateixas constitucions, capítols,
usos y costums del General disposan y ordenan,
y los senyors consellers fer las diligèncias acostumen de fer en semblants casos.
Vidal, assessor. De Alemany, assesor. De Malla,
fisci Generalis advocatus. Don Franciscus Roig
de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Fontanella, consulens. Llenes, consulens. De
Paz, consulens. Peralta, consulens. Cornell, consulens. Rossell advocatus civitatis. Guell, advocatus civitatis. Albertus de Torme, consulens. Josephus Fontanella, consulens.

1r

Ara oiats tothom, generalment, que·us notifiquen y fan a saber, de part del excel·lentíssim
senyor don Dalmau de Queralt, comte de santa
Coloma y baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conseller, lochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que, per quant entre
les coronas de Espanya y França y ha guerra rompuda, com és notori, y lo rei de França intenta y
procura per tots los camins y medis possibles invadir los regnes del rey, nostre senyor, com se ha
vist en lo any passat lo siti de Fuenterabia, per
tant, sa excel·lència, desijant la pau y quietut pública de dits Principat y comtats en execució dels
òrdens és estat servit sa magestat donar-li ab sa
carta real de catorse de setembre, 1638, prohibeix, veda y mana que ningun franc estigue ni
abite en dits principat de Cathalunya y comtats
de Roselló y Cerdanya sens licència de sa excellència dada y concedida per scrits, y que dits francesos estigan obligats precissament dins deu dies
naturals, comtadors del die de la publicació de la
present pública crida, a demanar licència per víurer y habitar, ells y llur família, ab ses hasiendas
en dits Principat y comtats, per a que vista sa demanda se’ls done // 1v // y concedesca dita licència per lo temps que aparexerà y sota ben vist, segons y de la manera que convengue més al real
servei de sa magestat, y dites licències trobaran
en poder del magnífich regent la Real Thesoreria. Y la persona o personas de dits francesos que
passat lo dit termini no tindran dita licència per a
víurer en dits Principat o comtats incorregen en
dita pena de servir remant en las galeras de sa magestat per temps de sich anys, y altres penas majors o menors a arbitre de sa excel·lència, en les
quals per axò des de ara dóna per insidits sa excel·lència als qui contravindran al sobre dit y disposat en les presents crides. E perquè les dites coses sien a tothom manifestes, ningú de aquelles
puga ignorancia al·legar, mana sa excel·lència ésser feta y publicada la present pública crida en los
lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona y demés ciutats, viles y lochs de dits Principat
y comtats hon convingue y master sie. Lo comte
de Santa Coloma.
Vidit, Magarola, regens. Vidit de Calders et Farran, regens thesauram. Vidit Mir, fisci advocatus. Montserrat Puigvert.
Quodquidem preconisse fuit publicatum per loca
// 2r // solita presentis civitatis Barcinone sono
duarum tubarum prius et posterius emisso die secunda mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo nono per
Joannem Ratera regium tubicinam publicum
sich refferentem.

Cridaa contra los gavaixs.
A.

a. crida intercalada entre els folis 142v-143r del trienni
1638-1641.
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3r

Ara oiatsa tothom, generalment, que·us notifiquen y fan a saber, de part del excel·lentíssim
senyor don Dalmau de Queralt, comte de Santa
Coloma y baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conseller, lochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que per quant en
temps està rompuda la guerra ab les dos corones
y que los francesos publiquen que volen invadir y
acomètrer dits comtats de Rosselló y Cerdanya
sie convenient, per lo tranquil y passífich estat y
bon govern dels naturals poblats y habitants dels
dit Principat y comtats desarmar als de la nació
francesa que resideixen en aquest Principat y
comtats, los quals no és just estiguen armats al
igual dels naturals. Per tant, sa excellència, en
exequució dels òrdens és estat servir sa magestat
donar-li ab una carta real despatxada en Madrid a
catorsa del mes de setembre proppassat, inseguint la conclusió en lo sacre Real Consell sobre
açò feta a vint de desembre MDCXXXVIII, sens emperò novació ni derogació de altres qualsevol crides, addictes y prohibicions reals fetas per sa excel·lència y sos predecessors sobre lo contengut
en les presents crides, les quals vol sa excel·lència
resten en sa força y valor y per tot ans en aquelles
// 3v // ajustant y aconsolant, prohibeix y mana a
tots los francesos natius de dit regne de França,
habitants en lo Principat y comtats, de qualsevol
estament, grau o condició sien, que d’esta hora
en avant no aporten ni puguen aportar ab si ni
que altri algú per ells aporte directament, indirectament, palesament ni amagadament escopetas, arcabuços, pedrenyals, xispes, espases, punyals, dagues, bastons, ferrats ni ningún altre
gènero de armes, axí de foch com de tall o de
punxas, offensivas ne defensivas, ni de altra spècie, ni aquelles pugan tenir en sa casa y habitació
públicament ni amagadament, sinó és los ganivets necessaris que precisament hauran manaster
per lo servey de llurs cases segons sa qualitat. Y
que sien obligats dins deu dies naturals després
de la publicació de la present pública crida, inmmediatament comtadors, de intregar y posar a
effecte totes les armes que tindran en son poder
en mà y poder del magnífich regent la Real Thesoreria, sots pena, en cas de contrafacció, de servir en las galeras de sa magestat remant per temps
de sinch anys. Ítem, mana sa excel·lència que
ninguna persona de qualsevol estament, grau o
condició sie, gose ni presunte en manera alguna
pèndrer de mà de dits francesos armes ab títol de
encomanda, donació, venda o ab de qualsevol altre títol, ni que ningú gose ni pretesca // 4r //
anar ni estar en companyia de dits francesos ni
servir-se de ells per ministeri algú, tenint y aportant dites armes, sots pena, en cas de contrafaca. crida intercalada entre els folis 142v-143r del trienni
1638-1641.
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ció, si serà militar o gosara de privilegi militar de
religació a una isla anomenadora per sa magestat
per temps de sinch anys, y si seran plebeos de servir remant en las galeras de sa magestat per lo
mateix temps. Ítem, mana sa excel·lència que los
que sabran que dits francesos no havian denunsiat y entregat dites armes o que aportan aquelles, contrafent a les presents crides, que sien
obligats a denunciar-ho al dit magnífich regent
la Real Thesoraria, sots pena en cars de contrafacció de vint-y-sinch liures aplicadores al còfrens reals de sa magestat per quiscuna vegada
que lo contrari serà fet. Y sa excel·lència promet a
quisculla que donarà plena prova que algun
francès ha contrafet a les presents crides que li
manarà donar y pagar realment y de fet vint-ysinch liures per quiscuna vegada, pagadores de
béns propris dels francesos qui hauran contrafet
a les presents crides. Ítem, sa excel·lència, usant
de la real clemència, dóna licència y permet als
francesos que se tractan com ha naturals del present Principat y comtats, so és, los que són casats
ab fillas naturals de la present província, o que
són estats casats y tenen fills, o que ha deu anys
que tenen casa per son comte, o que ja·y estan
arraigats però que tenen casa pròpia o heretats
censals en lo // 4v // present Principat y comtats,
que puguen aportar espasas de mida tantsolament y no altres armes sens incórrer en faltes ni
altres penas. Ítem sa excel·lència concedeix y
dóna licència y facultat als francesos que serveixen de pastors, en tant ab lo bestiar anant, per
causa y necessitat de aquells, que puguen portar
bastons o gayatos ab ferro que per aquell servey
són manaster y un ganivet que sie abte per a degollar y escorxar lo dit bestiar; y als qui seran traginers, matacerios, cotxeros, que no pugan
aportar una daga que excedesca lo tall de palm y
mitg, la qual sie abte per lo servei de dit tragí, tot
dol y frau cessant. Ítem, que tots y qualsevol officials reals y ministres de justícia, ab tot efecte
executen les coses ab les presents crides contengudes sots pena de privació de sos officis y altres,
segons la qualitat del fet y de les persones. E perquè les dites coses sien a tothom manifestes y
ningú de aquelles pugue ignorància al·legar
mana sa excel·lència ésser feta y publicada la present pública crida en los lochs acostumats de la
present ciutat de Barcelona y demés ciutats, viles
y lochs de dit Principat y comtats hont convingués y master sie. Lo comte de Santa Coloma.
Vidit, Magarola, regens. Vidit de Calders et Farran, regens thesauram. Vidit Mir, fisci advocatus. Montserrat Puigvert.
Quodquidem preconium fuit publicatum // 3r //
per loca solita presentis civitatis Barcinone sono
duarum tubarum prius et posterius emisso die secunda mensis ianuarii anno a Nativitate Domi-

[ 1639 ]
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ni millessimo sexcentessimo trigessimo nono per
Joannem Ratera regium tubicinam publicum
sich refferentem.

6r

Còpiaa de la Pragmàtica.
B. C.
Ara oiats tothom, generalment, que·us notifiquen y fan a saber de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de Santa
Coloma y baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conseller, lochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, que com sa excel·lència havia rebut de la prefata real magestat
una real pragmàtica de sa real mà signada y ab
altres solemnitats de la sua Real Cancelleria despedida, manant aquella fer pública en la present
ciutat de Barcelona y altres lochs de dit Principat y comtats, del thenor següent: «Nós, don
Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de
Aragón, de León, de las dos Sicílias, de Hierusalem, de Portugal, de Hungría, de Dalmacia, de
Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Cevilla, de
Cerdenya, de Córdova, de Murcia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algesiras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las islas y tierra firme de Maracavo, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de
Brabante, de Milán, de Athenas y de Neopatrias,
conde // 6v // de Abspurch, de Flandes, de Tirol,
de Barcelona, de Rossellón y de Cerdaña, marqués de Oristans, considerando que, como rey y
príncipe de nuestra suprema regalía y señorío
universal nos incumbe y pertenece attender por
todas las formas posibles a la guardia, fortificación y defensión de nuestros reynos y señoríos, para
que en caso de necesidad, por entrada y invasión
de enemigos, estén prevenidos, es menester, y que
nuestros principado de Cathaluña y condados de
Rossellón y Cerdanya, por estar mayor parte en
frontera de nuestros enemigos tienen mayor peligro, particularmente hallar sus plassas poco fortificadas y en ellos muchos puestos de importancia
sin fortificar, de manera que por relación de personal prácticas y experimentadas, e quien lo havemos hecho y constado, que precisamente para su
conservación y defensa se han de hazer algunas
fortificaciones, las quales, haziéndose como se deven y se havian de gastar más de trescientas y
sinquenta libras cathalanas y que, no habiéndose
estas fortificaciones es manifiesto el riesgo de perderse todas, y que las rentas reales que cobramos
a. crida intercalada entre els folis 142v-143r del trienni
1638-1641.
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en los Principado y condados són tan pocas que no
van de gran parte a los gastos ordinarios que se
ofrecen // 7r // y de fuerça los suplamos de otras
rentas y patrimonio nuestro, el qual con tan continuas guerras y sustento de tantos exércitos queda exausto e imposibilitado de accudir a los que se
offrescen en estas fortificaciones, tan precisas a la
conservación de la provincia y defensión de los naturales d’ella, que tanto estimamos y amamos por
su fidelidad y naturalesa, hemos resuelto que,
ayudando todos los del principado de Cathaluña
y de los condados de Rossellón y Cerdaña en la
forma que abaxo se dirá, desde luego se ponga la
mano en hazer las fortificaciones que se han jusgado ser menester, para que cese el peligro y se assegure la conservación de tan buenos y fieles vasallos. Por tanto, movido de dichas causas y de otras
muchas tocantes a nuestro estado y servicio, por tenor de la presente nuestra pragmática sanción,
de nuestra certa sciéncia deliberadamente y consulta y por nuestra auctoridad real, havido maduro accuerdo con los de nuestro Consejo de Aragón que cabe nos reside, ordenamos, desimos y
mandamos que en los dichos principado de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña se
hagan las fortificaciones de la manera y en la forma que están dispuestas y ajustadas de nuestra
orden en un memorial que hemos remitido al conde de Santa Coloma, de nuestro consejo, lugarteniente y capitán general nuestro en los dichos
Principado y condados, // 7v // rubricado de secretario nuestro infrascrito, el qual es nuestra voluntad que se cumpla y execute sin dilación alguna y que, haviéndose de acudir a los gastos que se
offerescan y se han de hazer en causa tan necessaria y urgente, que tiene el fin la conservación de
todos los naturales y habitadores de dichos Principado y condados, de sus vidas, honras y haciendas,
es justo y forzoso que ayuden todos según su posibilidad. Queremos y es nuestra voluntad, y assí lo
ordenamos y mandamos, que se repartan por ahora y sin perjuicio de otro repartimiento, si fuere
nesessario, para que se gasten en dichas fortificaciones y no en otros effectos sobre todos los naturales y habitadores de los dichos Principado y condados, de esta manera que se paguen en dos años,
que se cuenten del de la publicación desta nuestra
pragmática, en rasón de sinquenta mil libras por
ahora, repartiéndolas por todos los fuegos de los
dichos Principado y condados, descontando diez
por centena por pobres, como otras veces se ha observado, y que se haga la contribución por tal cantidad que les tocare y les senyalare al conde de
Santa Coloma, nuestro lugarteniente y capitán
general, y en el modo y forma que arbitrare y estimare en nuestro nombre, tal qual se // 8r // havían de depositar en la tabla de los cambios de la
ciudad de Barcelona, escritas en la persona que
para ello nombrarán los diputados y oydores de
cuentas de dicho Principado y condados, o en caso

que no la quisieren nombrar, de la persona que
nombrare el conde de Santa Coloma, nuestro lugarteniente y capitán general, a falta de los nuestro canciller o regente la Cancilleria, para que
las libren para solo effecto de dichas fortificaciones y no para otro alguno toda contradicción,
difficultad, réplica y excusación cessante. Y para
mayor observación y cumplimiento de todo esto
mandamos con el mismo thenor desta pragmática sancción nuestro lugarteniente y capitán general, canceller regente la Cansilleria, doctores de
nuestra real Audiencia y Consejo Real por tantas
veces de nuestro governador, bayle general, procurador real, vegueres, sotsvegueres, bailes, subbailes, alguaziles, vergueros, porteros y otros quales
quiera officiales nuestros, mayores y menores, en
el dicho nuestro principado de Cathalunya y condados de Rossellón y Cerdaña, constituhidos y
constituhidores, que la presente nuestra pragmática sancción tengan, guarden y observen tener,
guardar y observar, hagan y contra el tenor della
no vengan ni permitan que sea venida // 8v // en
manera alguna, por quanto nuestra gracia tienen chara y en la pena de dos mil florenos de Aragón de nuestros reales coffres aplicaderos no incurrir. En testimonio de lo qual mando despachar las
presente con el nuestro sello común en el dorso selladas. Dada en nuestra villa de Madrid, a seis
dias del mes de noviembre del año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jessús de mil seiscientos
treinta y ocho. Yo, el rey. Videt Cardinalis. Videt
Caravajal Agurto pro thesaurario generali. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt
Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Videt
Villanueva. Dominus rey mandavit mihi Petrus
de Villanueva visa per Cardinalem, Caravajal
Agurto pro thesaurario generali, Bayetula et Sisternes regentes et pro conservatore generali.» Y
desijant sa excel·lència que los manaments de sa
magestat sien per tots com és rahó obehits y a
deguda execució deduhit, per tant, inseguint la
costum en lo sacre Real Consell sobre açò feta a
tres // 9r // del mes de desembre del any de la
Nativitat del Senyor de mil sis-cents trenta-nou,
al tenor de la present pública crida exida a humil
supplicació del procurador fiscal de la règia
Cort, mana a tothom generalment de qualsevol
estament, grau o condició sien, que totes y sengles coses sobredites y en dita real pragmàtica
contengudes tinguen, observen, guarden y executen tenir observar guardar y a deguda execucció de dit inviolablement fassan segons la sua sèrie y thenor y en aquella contengudes. E perquè
les dites coses sien a tothom manifestes y algú
de aquelles no puga ignorància al·legar, mana sa
excel·lència fer feta y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la present
ciutat de Barcelona y demés ciutats, viles y lochs
de dit Principat y comtats a hont convinga y
mana fer-se. Lo comte de Santa Coloma.
1819

Vidit, Magarola, regens. Vidit de Calders et Farran, regens thesauram. Vidit Mir, fisci advocatus. Johannes Paulus Oller.
Quodquidem preconium fuit publicatum per
loca solita presentis civitatis Barcinona sono duarum tubarum per Joannem Ratera regium tubicinam publicum sich refferentem die secunda
mensis ainuarii MDCXXXVIII.
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A.
Sa excel·lènciaa entén que las cridas y pragmàtica publicada en la present ciutat lo segon die del
mes de ganer de aquest any 1634 no se encontran ab las generals constitucions de aquest
Principat y comtats, ans bé, que segons ellas las
ha pogudes manar fer sa magestat y ordenar sa
excel·lència se suplicassen. Y axí las farà exequutar, restant ab particular cuidado de que·s guarden las constitucions de aquest Principat, com
Déu y vostra senyoria desija.

1r

Per quantb sa magestat, ab sa real pragmàtica
feta en la vila de Madrit a setse de novembre del
any passat de 1638 y publicada en la present
ciutat a dos del mes de janer de aquest any
1639, sobre las fortificacions de aquest Principat y comtats, de què·s dóna còpia a vostra senyoria, se serveix de ordenar que los diners repartits per ella se posen en la taula de la present
ciutat, dits y scrits a la persona que vostra senyoria anomenarà, a solta del canseller o reverent sa
excel·lència en observança d’ella, diu a vostra
senyoria que tinga a bé de fer nominació de persona abta y suficient per en assò, y que sie encontinent, pus lo diferir-ho un punt és en conegut dany del servey.

1r

Vot de assessors.
11 januarii, 1639. A.
En lo fetc consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y per los molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat si la pragmàtica
que sobre les fortificacions del present Principat
a. carta intercalada entre els folis 145v-146r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 146v-147r del trienni
1638-1641.
c. memorial intercalat entre els folis 148v-149r del trienni
1638-1641.
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y comtats de Rosselló y Cerdanya que la magestat del rei, nostre senyor, ha manat despatxar en
Madrit, a sis del mes de novembre del any passat de 1638, y lo excel·lentissim senyor comte
de Santa Coloma, lochtinent y capità general
del dit Principat y comtats, ha manat publicar
en la present ciutat als dos del mes de janer del
corrent any 1639, encontraba las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, usos y costums de aquella, los assessors,
advocat fiscal del dit General, advocats de la
ciutat y doctors aplicats respectivament són del
vot y parer següent: Attès que de la sèrie y tenor
de la mateixa pragmàtica real confessa ésser estada aquella feta en la vila de Madrit, regne de
Castella, y consebuda en forma de ley General
per a tot lo principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, comforme aquellas paraulas: «Por tenor de la presente nuestra pragmática sanción de nuestra cierta ciencia deliberadamente y consulta y por nuestra auctoridad real,
havido maduro consejo con los de nuestro consejo
de Aragón que cabe nos reside, ordenamos, dezimos y mandamos que en los dichos principado de
Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña se
hagan las fortificaciones de la manera y en la forma que están dispuestas y ajustadas de nuestra
orden en un memorial que hemos remitido el conde de Santa Coloma, de nuestro consistorio lugarteniente // 1v // y capitán general nuestro en los
dichos principados y condados, rubricado del secretario nuestro infrascrito, el qual es nuestra voluntad que se cumple y exequute sin dilación alguna», etcètera. Y més baix, aquellas paraules:
«Y por mayor obsrvación y cumplimiento de todo
esto mandamos con el mismo tenor desta pragmática sancción a nuestro lugarteniente», més avall
estas paraules: «Que la presente nuestra pragmática sanción tengan y guarden y observan», etcètera, y per constitucions de Cathalunya, y assenyaladament ab lo capítol 14 del senyor rei don
Pere lo Segon, en la Cort de Barcelona del any
1283, que és constitució 2, del títol «De usatges», y altres aplicables, sa magestat, per si y per
sos successors, se ha llevat y abdicat lo poder
de fer constitució alguna general o estatut en
Cathalunya sens aprobació y consentiment dels
prelats, dels barons, dels cavallers o dels ciutadans de Cathalunya que fan la Cort general, en
tant que si las constitucions ja fetes han menester algu milloració o interpretació, aquella se ha
de fer de la mateixa manera en Corts generals y
no sens ellas, comforme les constitucions del títol «De interpretació de usatges», y per lo capítol 11 de les Corts del senyor rei don Ferrando
Segon en la primera Cort de Barcelona del any
1481, que comensa: «Revocant», que és constitució 7 del títol «Del dret del fisch», està estatuït que no·s fassen edictes per sa magestat ni
sos successors ni sien posats sinó en dos casos,
1820

és a saber: havent-hi guerra en Cathalunya que
sie tal en que hage loch princeps namque, e que
los dits edictes no pugan més durar si·n tant
quant durà la dita guerra en lo dit Principat, o
en convocació de Corts o durant aquellas, dels
quals casos ningú ne concorre lo die de vuy. Y
consta que sempre los deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, per obligació de sos oficis se són oposats a semblants o altres qualsevol
pragmàticas sanccions que són estades fins vui
fetas, quexant-se ab lo rey, nostre senyor, y sos
lochtinent general, y després en Corts, procurant que aquelles fossen revocades, com en effecte ho són estades, // 2r // sinó és estat las que
se han demanat y obtingut per part del Principat o sos estaments en casos que contenian beneffci y pública utilitat de aquelles, procurant
encara fossen aquelles aprés confirmades en
Corts generals. Com consta per lo capítol 35 de
las Corts del senyor rei Pere celebrades en la vila
de Perpinyà, any 1351, que·s constitució 21, títol «De fe y auctoritat», etcètera, y per lo capítol 54 de las Corts de Monçó per lo senyor rei
don Phelip, lo any 1597, que·s constitució 1, títol «De legítima». Y consta més avant que la
matèria de que tracta la dita pragmàtica sancció
és de vectigals nous, o més verament de imposicions noves, que·s carregan al principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya y
singulars de aquella, que són poble franch,
que·s cosa prohibida per tot lo títol «De vectigals», y assenyaladament per la constitució 1 y
20, del mateix títol, que generalment prohibeixen tota manera de gabella, imposició vectigals
o contribució. Y encara que la mateixa pragmática sancció asseresca que lo que procehirà de la
dita imposició y contribució hage de servir per
los mateixos Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya y per la fortificació de aquells, y també asseresca que a ellas no pot acudir sa magestat per tenir son erari y patrimoni exausto ab
tantas guerras y exèrcits que ha de sustentar, ab
tot, essent com està establert per ley en Cathalunya la prohibició de nous vectigals e imposicions y no trobar-se especialment ordenats y
permesos en los casos referits en dita pragmàtica
sacció, apar se deu estar a la ragla general prohibitiva. Y també perquè lo mateix és que si lo rey,
nostre senyor, posave per si y son real patrimoni
y erari la dita imposició, pus comforme diu la
mateixa pragmàtica sancció és axí de dret també
que aqueix càrrech y obligació de defensar lo
regne y los habitants en ell y fer les fortificacions
necessaries per dit effecte // 2v // és y toca al rey,
nostre senyor, y desobligar-se d’esta manera de
aqueixa obligació és vist posar la dita imposició
per a si y per son real patrimoni. Y lo article de
estar exausto, com se diu en dita pragmàtica
sancció, lo patrimoni y erari real, a effecte de
que per ço se puga dir forçosa la dita imposició

contra la regla general de la franquesa que tenen
aquest Principat y comtats ja desde sos principis
que·s donaven y sotsmeteren a Carlo Magno,
Ludovico Pio y Carlo Calvo, és negoci de altra
major discusió. Y sempre apar que se ha de estar
a la dita franquesa general mentres que per altres constitucions no sie levada o limitada, com
no·u està, màxime que aquesta càrrega tant
gran, quant no·i hagués tanta constitucions
com las hi ha que·u prohibeixen, no seria del
Principat y comtats sols. Y attès finalment que
havent lo senyor rey don Phelip lo Prudent manar fer altra semblant pragmàtica en lo any
1573 perquè lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya contribuïssen en
20.000 lliures per les fortificacions dels castells
de Perpinyà y Roses, se donà de aquella quexa
en las Corts del any 1589 ab motiu que era contra constitucions de Cathalunya. Y sa magestat
fou servit manar-la revocar y per prevenir al sdevenidor la Cort General ne féu en ella constitució, que·s la final del títol «De obras públicas»,
statuint y ordenant sa magestat a petició de la
Cort que las pragmàticas per la contribució de
la fortificació de las obras de Perpinyà y Rosses
fossen revocades, ab que apar que lo rei, nostre
senyor, y la Cort General, no tingueren per lícites y permeses les dites pragmàtiques, ans per
no fetas en tot cas. Per ço y altrament, los dits
assessors y advocat fiscal del General, advocat
de la casa dela ciutat y doctors aplicats infrascrits, són de vot y parer que la dita real pragmètica encontra ab las generals constitucions de
Cathalunya als referides y altres aplicables, que
// 3r // per ço los senyors deputats y oÿdors del
General, per rahó de son offici, tenen obligació
de oposar-se a dita pragmàtica sancció y a las
contrafaccions de aquella resultants en lo modo
y forma que donen loch las constitucions, capítols de Cort, usos y costums del General y los
senyors consellers instar lo reparo de ditas contrafaccions segons la forma en semblants occasions acostumada. Vidal, assessor. De Alemany,
assessor. De Malla, fisci Generali advocatus. Don
Francesch Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala, consulens. Fontanella, consulens. Llenes, consulens. De Paz, consulens. Peralta, consulens. Cornell, consulens. Rossell, administratus
civitatis. Güell, advocatus civitatis. Albertus de
Torme, consulens. Josephus Fontanella, consulens.
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Còpiaa de la resposta de sa excel·lència fets a la
embaxada de la ciutat.

y als senyors deputats ab molt consuelo que
sentirà sempre y pugue aver ocasió per a que
vostra senyoria se troprà sens ell, y que dubte
del desig que sa excel·lència té de la conservació
de las constitucions, privilegis y costums de
aquest Principat, y pus en lo cas present, no entén sa excel·lència se contrafasse a ninguna d’estas cosas, espera que vostra senyoria considerara
que la ocasió de fortificar les fronteras és tant
gran que obliga assò a assistir-hi a tota pressa,
pus no·i ha cosa principal present de major necessitat ni que més demane prompta assistència
que aquesta. Y majorment ab les novas que cada
dia va tenint sa excel·lència dels intents y pretencions del enemich. Y pus sa magestat, obligat de aquesta consideració, mana exir los doctors dels Real Consell per a procurar ab les
universitats ajudassen a esta necessitiat, offerintlos fer-los mercè en quant pogués, no obstant
que lo que demana sie per a nostra mateixa defensa y guarda, en avent-ho pogut alcansar fins
vui no estranya vostra senyoria que ab expressos
y apretats òrdens hagi manat sa excel·lència exequutà la pragmàtica feta en aquel fi, ab que no·s
pot persuadir sa excel·lència que consideri vostra senyoria tot assò no judique per cosa inexcusable lo acudir al que sa magestat ordena.

El Reya. Diputados: Del conde de Santa Coloma
ha entendido la embaxada que le havéis hecho sobre la publicación de la pragmática de las fortificaciones con pretexto de ser contra constitución. Y
hame hecho grande novedat esta acción tan voluntaria, pues siendo vosotros los que con más atención
deviáredes mirar por la defensa desse Principado,
y que se halla en tan grande aprieto, no sólo él sino
toda España, quando la materia tuviera alguna
duda, antes de empeñaros en instancias públicas
que tanto mueven inquietudes deviérades haver
usado del medio de la conferencia con mis ministros, porque si bien en los casos de la defensa pública
no ay disposición que pueda escusar los medios de
assistir a ella, yo por mi clemencia que he querido
ajustarme a las mesmas disposiciones de las constituciones por lo que siempre ha desseado su observancia. Y assí espero que desistiréis de vuestro intento, pues no puedo faltar a la obligación que
como rey y señor natural dessa privíncia me incumbre de mirar por su según estado y defensa, esperando de vosotros que como tan fieles vassallos assistiréis como devéis a lo que os tocara. Dada en
Madrid, a XIX de enero, MDCXXXVIIII. Yo, el Rey.

Sa excel·lència desija tant tenir a vostra senyoria

Videt Cardinalis. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Villanueva. Videt Bayetu-

a. carta intercalada entre els folis 160v-161r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 161v-162r del trienni
1638-1641.
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blicació de aquella en lo repartiment que per sa
excel·lència és estat fet per via de fogatjes en
quantitat de cent milia lliures e la nominació de
exactor o col·lector general de dita axacció y repartiment feta en persona del magnífich conseller de la prefata real magestat Ramon de Calders
o Farran, regent la real Thesoreria, per no haver
volgut anomenar-los molt il·lustres deputats del
General de Cathalunya a qui sa magestat és estat
servit comètrer la anominació de dit exactor o receptor enncara que per tres vegades en sien estats
per part de dit excellentíssim lochtinent extrajudicialment requerits, interpel·lats ins haja ordenat y manat que fassam fer ab tot effecte la exacció y cobrança de dit repartiment segons per
constitucions de Cahtalunya està disposat y per
pràtica us y stil de dit offici de mestre racional se
acostuma a fer. Per ço, volent posar en exequució los manaments de sa excellència los diem y
manam que dins deu dies primer vinents del dia
que lo present manament los serà presentat eo
notificat a las casas de ses pròpies habitacions en
avant comptadors tinfgan de haver pagat dit y //
v // scrit en la taula de la present ciutat al dit magnífich Ramon de Calders y Ferran a solta del
molt il·lustre canceller magnífich regent la real
cancelleria la quantitat de quatre mil quatre centes sinquanta sinch lliures sinch sous y sis diners
de moneda barcelonesa, la qual los és estada senyalada per lo número de sinch mil set cents sinquanta sis fochs y mitg en lo qual se troba ésser
fogejada dita ciutat en lo últim fogejament fet de
aquella havent-ne ja deduhit los deu fochs per
centenar per los pobres conste serie y tenor de
dita real pragmàtica que rahó de quinse sous
fonch y tres quarts per foch fa la sobre dita quantitat o altrament dins dit termini posen justes
causes y rahons perque fet no·u degan altrament
passat dit termini lo qual sels assigna precís y peremptori si lo contrari per ell serà fet, lo que no·s
creu, se procehirà a la exacció de dita quantitat
en los béns de dita ciutat y singulars de aquella
fiscals y reals conforme de justícia serà estat fahedor seguint en tot lo estil pràtiques y costums de
dita casade mestre racional justícia mitjensant
Expedit en Barcelona en lo consitori de dit offici
a vint-i-quatre del mes de janer anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo
nono. Don Garau de Guardiola.

la, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

1r

Deliberació de Consell de Cent.
26 januarii, 1639.
Die XXVa mensis ianuarii anno MDCXXXVIIII.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats etcètera. E lo present Consell féu en deliberació y conclusió següent: que la censura del
fet proposat, per ser en matèria tant grave, sia
comès, com lo present Consell ho comet, als
senyors consellers y setsena ja per dit effecte nomenada, y als magnífichs assessors ordinaris de
la present casa y demés advocats aplicats, los
quals veian y miran tots los privilegis papers y altres scriptures convernients y concernents per
dita matèria y que la present ciutat té per examir-se de pagar semblants fogatges y vistas y
censuradas. Totas las ditas cosas relació fassen
en scrits al present Consell de que se aurà trobat
y del que la present ciutat deu y pot fer, lo qual
Consell és manat juntar-lo per tot lo die de dijous pròxim, per a que oida dita relació puga
deliberar lo que més convindrà al servei del rei
nostre senyor y benefici de la present ciutat. Y
que la present deliberació y lo manament fet y
presentat als senyors consellers, de part del mestre racional, en orde de pagar la present ciutat
fogatges sia feta a saber als senyors deputats per
dos cavallers, un ciutadà y militar, per a que en
// 1v // conformitat y correspondència d’estas
cosas iscan a la defensa de ditas cosas per que
tingan lo èxit y fi que·s desija.

1r

C.
Nósb, don Garau de Guardiola, del Consell del
rey, nostre senyor, y son llochtinent en lo offici
de mestre racional de sa real casa y cort en los
regnes de la Corona de Aragó. Als molt il·lustres
consellers, magnífich clavari y síndich de la ciutat
de Barcelona, salut. Com per part del excellentíssim compte de Santa Coloma, baró de Queralt, del Consell de la sacra cesàrea i real magestat, llochtinent y capità general en lo principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Sedanya, nos
sie comès la, explicació, de la real pragmàtica y
sansió sobre la fortificació de les fortaleses dels
dits Principat y comptats, notificada ab la pua. deliberació intercalada entre els folis 161v-162r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 161v-162r del trienni
1638-1641.
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Deliberació del savi Consell de Cent.
24 januarii, 1638. B.
E lo presenta Consell féu la deliberació y cona. deliberació intercalada entre els folis 161v-162r del trienni
1638-1641.

lència, cofiant que sa intercessió y mediania
obrara los effectes que espera de la grandesa y
parer de vostra excel·lència, majorment en matèrias de aquesta província, pàtria sua, supplica
a vostra excel·lència dit Consell ab las majors
veras li és possible sie vostra excel·lència servit
manar revocar les cridas y pragmàticas a dos del
corrent, y que alcanse de vostra excel·lència
aquell consistori la mercè y favor li suppllica,
que esta mercè y moltas més spera dit Consell
rèbrer de vostra excel·lència.

clusió següent: que per quatre cavallers del present Consell, dos ciutadans y dos militars, per
ses senyorias anomenadors, se fasse esta nit una
embaxada en scrits a sa excel·lència, dient ab
ella que de una embaxada feta per los deputats y
hoÿdors de la Generalitat ab solemne número
de personas al present Consell de die de vuy y
de les fetes per aquell consistori a sa excel·lència
de les quals se ha enviat còpia a dit Consell ha
entès lo desconsuelo té aquell consistori en no
tenir duda de alcansar lo que ab ditas embaxadas té suplicat, y condolent-se’n dit Consell y
esperant rèbrer sempre mercè de sa excel·lència,
confiant que sa intercessió y mediania obrara ab
sa excel·lència los efectes que spera de sa grandessa y parer, majorment ab matèrias de aquesta
província pàtria sua, lo supplica aquest Consell,
ab las majors veras si és possible, sie sa excel·lència servit manar revocar les cridas y pragmàtica
publicades a dos del corrent, y que alcanse de sa
excel·lència aquell consistori la mercè y favor li
suplica que aquesta mercè y moltas més espera
rèbrer aquest Consell de sa excel·lència, y que la
resposta que farà lo senyor virrey la fassen a saber los senyors consellers als senyors deputats y
ohidors, y també aquesta deliberació per dos cavallers del present Consell, un ciutadà y un militar, per ses senyorias anomenadors, y que tot lo
demés del fet ocorrent dependents y emergents
de aquell sie comès, com lo present Consell lo
comet, als senyors consellers y setsena de francessos anomenada, per a que deliverant totas las
cosas que aparexeran convenir en beneffici dela
Generalitat y bona direcció de las matèrias ho
posen en execució sens referiment algú, si no és
en cas que aparega que de algunas d’ellas en
dega ésser sabedor lo savi Consell de Cent, manant-lis proposar en aquell los senyors consellers, en lo qual se pendrà la ressolució que més
convindrà al servey de sa magestat y // 1v // beneffici de la Generalitat.

1r

Resposta de sa excel·lència. Respongué sa excel·lència que respondria.

26 januarii, 1639.
El reya. Amados y fieles nuestros: La fortificación
dessa provincia es tan necessaria como se dexa considerar en tiempo que tanto amenazan las prevenciones que se hazen en Fransia, de que quieren
inbadir essa provincia, de cuya seguridad pende
la de todos mis reinos. Y haviéndose publicado la
pragmática que tenéis entendido para el repartimiento de la cantidad que en ella se dise, y entendiéndose por los deputados contradecir esto a
título de que es contra constituciones, siendo la
pretensión tan voluntaria como se ve, me ha parecido confiado de vuestro zelo y afecto a mi servicio,
y con las experiéncias que tengo de la puntualidad
con que acudís a todo lo que sea menester para
buena dirección de la execución de la pragmática, y que los diputados se encamineen a lo que
deven, os interpongáis en la conformidad que entenderéis de mi lugarteniente y capitán general
d’essa provincia, y por una parte obréis en lo mesmo como lo spero de vosotros y merece, lo que fio de
vuestro affecto a mi servicio que le recibiré particular. De Madrid a XIX de enero 1639. Yo, el Rey.
Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt
Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus
deVillanueva.

Còpiaa de la embaxada de la ciutat feta a sa excel·lència a 22 de janer 1639.
Excel·lentissim senyor: De una embaxada feta
lo die de vuy al savi Consell de Cent de part dels
diputats y hoÿdors de la Generalitat ab solemne
número de personas y de les fetes per aquell
consistori a vostra excel·lència, còpia de les
quals se ha axí mateix enviat a dit Consell, ha
vist aquell lo desconsuelo té dit consistori en no
tenir duda de alcansar lo que ab ditas embaxadas té supplicat, y condolent-s’en dit Consell y
esperant rèbrer sempre mercè de vostra excela. carta intercalada entre els folis 161v-162r del trienni
1638-1641.
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1r

Die primob februarii 1639.
Convocat, etcètera. E lo present Consell féu la
deliberació y conclusió següent: que los senyors
consellers y junta de francessos tinguen intelligència quant acabaren los drets de la requesta
presentada a don Grau Guardiola, y si ell aurà
a. carta intercalada entre els folis 162v-163r del trienni
1638-1641.
b. deliberació intercalada entre els folis 164v-165r del trienni
1638-1641.
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firmat dubte o no, y no avent-lo firmat lo firme
lo síndich de la present ciutat quant aparexerà
aver-se de firmar, ordenant la supplicació de la
firma de dit dubte los magnífichs advocats aplicats a la matèria, y que tot lo demés de dita
matèria deppendents y emergents de aquella sie
com és com lo present Consell somet als senyors
consellers y junta ja dita per a deliberar y posar
en execució las cosas que aparexeran convenir, la
qual junta aja y dega ajuntarse demà per la tarda.
Y demés juntas continuades per a tractar y conferir en ells les coses convenients en matèria tant
grave, a la qual, aparexent-li que algunas d’ellas
en dega ésser sabedor lo savi Consell de Cent les
proposen ses senyories en dit Consell, per a que
enteses, pugue deliberar lo que aparexerà més
convenir al servey de sa magestat y beneficci
d’esta ciutat, y que de aquesta dliberació se done
notícia als senyors deputats y hoÿdors per dos
cavallers del present Consell, un ciutadà y un
militar, per ses senyories anomenadors.

1r

1r

Sa magestata, en carta de dos del corrent, me diu
lo següent: «El Rey. Egregio conde de Santa Coloma, pariente, mi lugarteniente y capitán general,
habiéndose oído a la persona que ha venido aquí
por parte de los deputados sobre la contención de los
contrabandos he mandado que se vuelva y se le ha
dicho entenderá de vos la resolución que en esta
parte he tomado, que es en la conformidad que os
pareció. Y es bien que los déis a entender quan deservido quedo de que se pretendan por la Deputación cosas tan voluntarias. Dada en Madrid, a dos
de Febrero mil seiscientos y treinta y nueve. Yo, el
Rey. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens.
Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva.» Y axí, proseguint son real
orde, dich a vostra senyoria que mon parer fou
conformar-me ab qualsevol dels dos papers que
la ciutat donà a vostra senyoria últimament, y
que sa magestat fa mercè a vostra senyoria en permetre se assente la matèria en esta conformitat.

10 februarii, 1639.
El reya. Diputados: en lo que os mandé escrivir en
carta de 19 del pasado y havéis entendido del conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán
general en esse Principado, en orden a la la pretensión que tenéis de que es contra constituciones
la pragmática que he mandado publicar sobre el
repartimiento y contribución para las fortificaciones, espero que havréis reconocido la razón que
hay para que desistáis d’esta pretensión, por ser
obligación precissa en los vasallos dessa provincia
el acudir a ellas para su defensa y en mí el no permitir que esté sin la que es menester para su seguridad y la de los demás reinos de mi corona. Pero
por lo que la materia insta y que se camine sin dilaciones y al paso que pide la obligación y la necesidad he querido volver a scribiros sobre ello y significaros de nuevo que la pretensión que tenéis en
esta occasión más que en otras puede ser de descrédito vuestro, pues en tiempo de tanta necesidad de
fortificarse la provincia y del peligro tan prudente os esponéis astorvarlo con pretensión tan voluntaria. De vosotros espero que reconociendo esto y
vuestras obligaciones a mi servicio asistiréis a él
como debéis, ayudando a la disposición // 1v // y
exacción como conviene. Dada en Madrid a dos
de febrero MDCXXXIX. Yo, el rey.
Videt, Cardinalis, videt, Carvajal ,videt Vico,
regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula,
regens. Videt Sisternes, regens. videt Villanueva,
secretarius.
a. carta intercalada entre els folis 166v-167r del trienni
1638-1641.
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Papers donats als senyors deputats per sa excellència.

1r

12 februarii, 1639.
La ciutatb, desitjant obrar los effectes convenients al servey de sa magestat, Déu lo guart, y
bon assiento de las matèrias corrents, ha disposat los medis y capítols que són notoris, y ab
particular attenció y desijant acertar ha aplicat
los tèrmens y modo de dir que li ha aparegut
no·s donaven ni llevaven cosa del substancial de
las matèrias no ha tengut dicha fins ara fossen
ben rebuts. Però confia que ab lo que de nou se
ha ajustat a ells seran acceptats, que són:
1 Que la ciutat demanarà als senyors deputats
que alsen la ma de que tots los procehiments per
els fets de consell de sos assessors y advocats aplicats, y altres en la matèria corrent, de manera
que d’ells no s’en pugue haver rahó alguna en
ningun temps reservat dret al dit general per a
deduhir aquells, si voldrà, en las primeras Corts.
2 Que la ciutat suplicarà a sa excel·lència que en
consideració de la intercessió y mediania que ha
interposada en aquest negoci sie servit alsar la
de las sentèncias y provisions de regalia y tots y
qualsevols altres procehiments fets en lo Real
Consell y Capitania General en la matèria cora. carta intercalada entre els folis 166v-167r del trienni
1638-1641.
b. resolució intercalada entre els folis 167v-168r del trienni
1638-1641.

rent, y la exequució de aquells contra qualsevols
persones de manera que ditas sentècnias y provisions en ningun temps no puguen ésser exequutades, no entenent compèndrer que no·s passe
avant en la confescació de les robas apressas per
contrabando en las vilas de Mataró y Sitges.
3 Que la roba de Mataró y de Sitges que està actualment apresa per la Capitania General se despatxe per los officials del General en la forma
acostumada, firmant àpocha lo fiscal de la Capitania General de la entrega d’ella, pagant los
drets que per dita roba se deven al General.
4 Que de assí aldevant se serve aquesta forma
que en cas que los officials reals als quals tocara
tinguen notícia que en alguns magatsems o cases del // 1v // General hi haurà robas de contrabando acudan al consistori dels Deputats de
Barcelona, y fora d’ella en los lochs a hont hi ha
deputats locals als dits deputats locals, y als altres
lochs als taulers, y fent-los a saber de que se té
notícia que hi ha en tal magatsem o casa del General roba de contrabando que les manen mostrar, y los dits deputats generals deputats locals
y taulers respective hagen de anar o anomenar
persona en continent per a que vage a dits magatsems o cases del General, y fassa ostenció de
ditas robas que·s pretenen ésser de contrabndo
al procurador fiscal de la Capitania General, y las
que dit procurador fiscal de la Capitania General
trobara ésser de contrabando lo official del General les hage de entregar a dit procurador fiscal,
pagats primer los drets al General, y firmant-ne
primer dit procurador fiscal de la capitania àpocha de rebuda de las robas que li seran entregades, retingudes emperò per lo dit official del
General las que trobara ésser de soncommis, pagant la part instant los gastos de desembalar y
embalar las robas y que en lo demés lo official
del general fasse lo despaig de ditas robas ab la
forma acostumada salvat sempre al dit General
los drets que li competeixen y poder competir
en virtut de las generals constitucions, capítols
de Cort, usos y costums y privilegis per los senyors reis de Aragó a dit General concedits salvat
també al rei, nostre senyor, sos drets y regalias.

1r

12 februarii, 1639.
Noverinta universi quod anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo vigessimo nono, die
vero dominica, trigessima mensis ianuarii, intitulata in hiis et vocato Ioanne Rodas, notario publico Barchinone, altero en scribus iuratis domus
a. carta intercalada entre els folis 168v-169r del trienni
1638-1641.
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honore consilii dicti civitatis Barchinone, interveniente in hiis vice et nomine mei Iacobi Agramunt, notarii, scriba maioris domus dicte civitatis infrascripti, inter nonam et decimam horas
ante meridiem ipsius diei, essent arribats Steve
Gilabert Bruniquer, notari de Barcelona, síndich
de dita ciutat, consta de son sindicat, ab acte rebut en poder del scrivà major a vint-y-sinch de
abril, mil sis-cents y vuyt, ensemps al dit Joan
Rodas, notari de Barcelona, y Jacinto Sales, mercader, y Mateu Ferrer, emperò causidich ciutadà
de Barcelona, testimonis a estas cosas cridats en
casa del noble don Garau de Guardiola, llochtinent de mestre racional casa y cort de sa magestat, que habita y possoheix en la dita ciutat, en lo
carrer antiguament apellat dels orts vuy dit del
Portal del Angel, per lo effecte que devall se dirà,
y pujats alt y entrats a la primera sala de dita casa,
vist allà un criat que amostrave ser de dit don
Guerau lo dit síndich demanà // 1v // de sa
mercè, dient a dit criat que venien de part dels
senyors consellers de la present ciutat per negoci
que tenien que tractar ab sa mercè. E lo dit criat
se’n entrà dintre la ressala, y poc aprés tornà a la
sala a hont eren lo síndich y los demés y li digué
dit síndich que ell sol entra y parlaria ab lo senyor
don Guerau, que estave malalt en lo llit, com de
fet dit síndich sol entrà. Y aprés de algun rato hisqué y dix que avie representat a dit senyor don
Guerau, com ell lo dit servia en nom de scrivà
major que estave indispost, venien per orde dels
senyors consellers a presentar a sa mercè una
scriptura, suplicant-lo ho tingués per bé. De que
dit senyor don Guerau li avie respost, aprés molts
cumpliments que li féu en honor y ssatisfacció
dels senyors consellers que rebia, pus aquella fos
vista y habilitada lo senyor conseller o senyor regent o per lo micer Carreres decano dels doctors
de la Real Audiència qui son consultors seus en
les de son offici de mestre racional, a que dit síndich, segons dix, li replicà donant-li rahons per
les quals podie restar servit de que·s dita scriptura y que vist que de ninguna manera altrament
daria lloch a la presentació d’ella dit síndich digué a sa mercè conferiria ab los senyors consellers per son orde segons la·i darien Y axí dit síndich // 2r // y los demés se’n anaren. E sabent dit
síndich que los senyors consellers se avien de
juntar en casa dels senyor conseller en cap, el dit
síndich y dit scrivà anaren y donaren rahó a dits
senyors consellers del que avie passat. E los dits
senyors consellers, conferit y instat aquest negoci entre si y altres persones del regiment de la ciutat que eren allà, resolgueren que dit síndich ab
dit notari tornassen al dit noble don Guerau y, si
tenien lloc, li presentaren dita scriptura. Y com
no le·u puguessen presentar personalment la
presentassen en casa y la donassen ad algun criat
o altre persona, perquè vingue a sa notícia donant-li rahons molt considerades perquè sa mer-
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çè podie y devie rèbrer-la sens esperar fos abilitada, com sa mercè demanave, per que aquella
rahó podia tenir lloch en persones privades però
que en los consellers de Barcelona, que en estos
sos actes presseheixen ab molta sircunspecció,
no·s podie presumir que en la scriptura pogués
aver paraula malsonant. E per ço, lo mateix die,
entre una y dos després dinar, los dits síndich y
notari, ensemps ab mossèn Pere Steva Pont, clergue del bisbat de Gerona, Joan Batista Carbó,
scrivent, habitants en Barcelona y Antoni Carol,
sastre ciutadà de Barcelona, testimonis cridats,
tornaren a casa de dit noble don Guerau de Guardiola. Y pujats a la primera sala, un criat que era
allí digué a dit síndich que ell sol entras, com de
fet entrà. Y trobat ab dit noble estant en // 2v //
son llit, en sa cambra, li referí segons dit síndich,
aprés digué lo orde que tenia dels consellers com
dessús és dit y encara ab paraules més dilatades. Y
que dit senyor don Guerau avie respost que de
ninguna manera dóna lloch a presentació de la
escriptura sinó habilitada, offerint-se en que procuraria que aquells senyors consellers arribarien
a sa casa per sa indisposició, o altrament los farie
sabedors de aqueix fet per pèndrer consell, que
de altra manera ni muger ni criado ni otra persona de su casa rebria la scriptura. E atesa per dit
síndich aquesta resolució tant determinada, se
ere despedit de dit noble don Guerau y exit de sa
cambra y de la ressala, referí dit notari y testimonis que estaven en la primera sala lo que havie
passat, y que per ço constàs de sa diligència vano
acte. Y comensant dit notari de escríurer sobre
un tonell de fusta que era en dita primera sala veren com la senyora dona Çicilia de Guardiola,
muller del dit senyor don Guerau, tancà la porta
de la ressala a effecte segons és de coniacturar, no
entrasse’n allà a presentar dita scriptura. E per lo
tant, lo dit síndich en presència dels dits testimonis, requeria a dit notari llevàs acte de sas diligèncias a fi que entrassen. Y per no vèurer en dita primera sala ningun criat de casa per a dexar-li en sa
mà la dita scriptura, y ésser tancada la porta de la
ressala per hont se entrave en la cambra de don
Guerau, requerí la dexàs, com la deixà.

1r

Deliberacióa.

sentant-li en aquella que la ciutat té molt gran
desconsuelo de que la contención de las matèrias
de contrabando que ha tantes suscitada no prengue lo fi y assiento ab la prestesa que desija esta
ciutat, y que havent entès que la causa és dificultar en saber quins són los últims medis que esta
ciutat y posa, y com sien aquelles los proposats
per ella als deputats a 18 de novembre proppassat, còpia dels quals se dóna ara a sa excel·lència,
los explica esta ciutat ha servit fer-li esta honra y
mercè, de que conforme dits medis mane se effectue dit assiento, que esta y majors mercès espera rèbrer de sa excel·lència y resposta la referescan al present Consell, perque entesa pugue
deliberar lo que apareixerà més convenient al
servei de sa magestat y benefici de la Generalitat.
I referida dita resposta en dit Consell deliberà
aquell que d’ella y de la embaxada feta a sa excel·lència y de la deliberació alt continuada se
das còpia a vostra senyoria.

1r

Embaixadaa feta a sa excel·lència de part del savi
Consell de Cent a 15 de febrer, 1639.
15 de febrer, 1638.
Excel·lentíssim senyor: Lo die de vui ab embaxada an representat los deputats al savi Consell de
Cent que, inseguint vostra excel·lència l’orde té
de sa magestat per a dar assiento ala contenció
de las matèrias de contrabando, conforme los últims medis proposats, han elegits los deputats hu
dels proposats a 18 de novembre proppassat, y
que vostra excel·lència los ha significat, que los
últims eren los proposats a vint-i-nou de obctubre, y com la disposició de tots los medis proposats hajan corregut ser la mediania d’esta ciutat,
que ab lo favor y honra que ha rebut de vostra excel·lència la ha obrada y diligenciada, dita ciutat
diu a sa excel·lència que los últims medis que·s
proposaren foren los de 15 de novembre proppassat, còpia dels quals se torna ara a dar a vostra
excel·lència sie servit manar effectuar dit assiento
y dar als deputats y a esta ciutat la consolació que
en estas y en totas ocasions espera rèbrer de ma
de sa excel·lència, com ho suplica dit Consell qui
està sperant la resposta de sa excel·lència.

15 de febrer, 1639.
Que sens disgregar-se lo present Consell per
quatre cavallers d’ell, dos ciutadans y dos militars, per ses senyories anomenadors, se fasse una
embaxada en scrits a sa excel·lència, la qual sie
llegida y habilitada per lo mateix Consell, reprea. deliberació intercalada entre els folis 169v-170r del trienni
1638-1641.
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A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que mirarie lo paper de la embaxada y que demà
la consultaria ab lo Real Consell y lo més prest li
serie possible tornaria resposta als senyors consellers.

a. carta intercalada entre els folis 169v-170r del trienni
1638-1641.
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Sa excel·lènciaa ha vist lo que en nom de vostra
senyoria en lo die de ahir, 15 del corrent mes de
febrer, li ha presentat Hierònym de Navel, Francesch Xammar, don Francesch Sorribas y Joseph
Acora, y desitjant que vostra senyoria tinga entera notícia del que ha passat en la matèria corrent y que conega ab las veras que sa excel·lència ha procurat lo alcansar de sa magestat, fes
mercè a la Diputació de admeter concert en ella
diu a vostra senyoria que, desijant sos antecessors compòndrer estas diferencias, demanaren a
sa excel·lència se donàs per servit de que se interposassen en ellas, aconsellant diferents medis
per al effecte y avent en moltes dit sa excel·lència
com devien ajustar-se no arrribant a poder tenir
per la part dels deputats la mateixa approbació;
ultimament per medi del senyor bisbe se dóna
notícia a sa excel·lència de dos papers los quals
per vostra senyoria foren proposats als deputats
y tractats en brasos, sent en ells lo parer de vostra
senyoria y del senyor bisbe que se legís lo hu
d’estos dos medis. Però vista la resolució tant diferent que los deputats prengueren de enviar a
sa magestat embaxador donant-li’n sa excel·lència rahó, s·i suplicà ahir y representà que seria fer
mercè a la Deputació donar loch a que se assentàs la contenció per los medis de ha estos dos
papers. Y sent servit sa magestat de approvar lo
paper de sa excel·lència ab còpia de sa real carta,
donà als deputats lo paper següent: «Sa magestat, en carta de dos del corrent, // 1v // me diu lo
següent: «El Rey. Egregio conde de Santa Coloma, pariente mi lugarteniente y capitán general,
habiéndose oído a la persona que ha venido aquí
por parte de los deputados sobre la contención de
los contrabandos he mandado que se vuelva y se le
ha dicho entenderá de vos la resolución que en esta
parte he tomado, que es en la conformidad que os
pareció, y es bien que los déis a entender quan deservido quedo de que se pretendan por la Deputación cosas tan voluntarias. Dada en Madrid, a
dos de febrero mil seiscientos y treinta y nueve. Yo,
el Rey. Videt Vico, regens. Videt Magarola, regens. Videt Bayetula, regens. Videt Sisternes, regens. Petrus de Villanueva.» Y axí, inseguint son
real orde, dich a vostra senyoria que mon parer
fou conformar-me ab qualsevol dels dos papers
que la ciutat donà a vostra senyoria últimament,
y que sa magestat fa mercè a vostra senyoria en
permetre se assente la matèria en esta conformitat.» Y avent d’ella entès los deputats que sa magestat aprove lo paper de 18 de novembre, que·s
lo que vostra senyoria ha enviat a sa excel·lència,
los respongué sa excel·lència lo següent: «De la
promptitut ab que sempre obeheix vostra sea. carta intercalada entre els folis 172v-173r del trienni
1638-1641.
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nyoria los ordens de sa magestat creu bé vostra
excel·lència la finesa ab que vostra senyoria ha
mostrat la resignació a sos reals mandatos, y en
aquesta ocasió que tant desig, admetent hu dels
dos papers que sa excel·lència envia a sa magestat y són los que ara done a // 2r // sa excel·lència
a vostra senyoria, per a que d’ells elegesca vostra
senyoria lo que millor li estiga, pus los dos té sa
magestat approvats, que lo que vostra senyoria
ha enviat a sa excel·lència per lo sagristà Roig y
demés embaxadors no ha representat sa excellència a sa magestat ni ha aprovat sa magestat, ni
d’ell ha entès parlar sa excel·lència a vostra senyoria per no haver-lo may admès. Y axí, elegint
vostra senyoria d’estos dos un, se executarà lo
orde de sa magestat, ab que cessa tota equivocació. Y diu sa excel·lència a vostra senyoria que en
esta matèria no·y ha en que poder arbitrar puix
la deliberada voluntat de sa magestat és que se
seguesca lo parer de sa excel·lència, lo qual fou y
és que dels dos papers que·s donan a vostra senyoria senyalats ab lletras A y B elegescan los deputats lo que voldran, y axí no duptarà sa excellència que sent aprovats per vostra senyoria y
votats per vostra senyoria en los braços, y sent
aquesta la voluntat de sa magestat serà per vostra
senyoria de fou ajudada, y corresponent sa innata
fidelitat creu sa excel·lència encaminarà lo servey
de sa magestat y benefici públich, conforme deven, perquè no resolent sa magestat sa excel·lència executarà ab los que·s troba de sa magestat.

1r

Deliberacióa del savi Consell de Cent feta a 19
de febrer de 1639.
21 februarii, 1639. B.
E lo present Consell féu la deliberació y conclusió següent: que esta nit se fasse una embaxada a
sa excel·lència per quatre cavallers del present
Consell, dos ciutadans y dos militars, per ses
senyories anomenadors, ab la qual se li represente que esta ciutat, desijant summament lo assiento de la conclusió corrent, ha operat los mèdis y fets los officis que són notòris, y ab la
honra y mercè que ha rebut sempre y espera rèbrer de sa excel·lència ha continuat y continuarà
esta mediania fins que dita contenció tingue lo
fi y bon èxit que·s desija, y per a que se alcanse
farà tots los officis li seran possibles. Però dolent-se dels excessius gastos que pateix la Generalitat, que ya la tenen casi del tot exaustas, a
ocasió dels advocats que estan retirats y altres
molt considerables, los quals ha entès de sa excel·lència en algunes ocasions que desijave se
a. deliberació intercalada entre els folis 174v-175r del trienni
1638-1641.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

de sa magestat, y no veu com se puga adaptar lo
que vostra senyoria li representa ab los ordens
reals ni creu de las obligacions dels deputats,
que tenint mandatos reals de no pagar als advocats bandits hajan gastat ab ells sinó és volentho pagar de ses bosses, pus de la del General los
està prohibit, y axí diu a vostra senyoria que de
ses obligacions de vostra senyoria se promet
aconsellarán als deputats lo que deven en observansa del òrdens de sa magestat, que altra mediania ni té lloch ni la pot sa excel·lència admètrer, no venint-li a la resolució que·s deu a la
observansa dels òrdens reals.

liurassen, lo supplica esta ciutat ab les maiors
veras li és possible sie servit manar aconsolar-la,
y als diputats de que en lo interin que estas deferèncias se ajustan, mane a dits advocats de poder-se’n tornar a ses casas, que ho tendrà mercè
de sa excel·lència. E que tot lo demés de aquestas matèrias dependents y emergents a ellas sie
comès, com lo present Consell ho comet, a la
junta anomenada per a que las conferesca, tracte y diligencie ab referiment al present Consell
les que aparexerà aver-ne de ésser sabedor. A la
qual junta referescan la resposta dit embaxadors, y que per dos altres del present Consell y
mateix stament se done còpia als senyors deputats de la present declaració y embaxada de sa
excel·lència y resposta farà a ella.
1r

1r

Embaxada feta per part de la ciutat a sa excellènciaa.
21 februarii, 1639.
Excel·lentíssim senyor: Aquesta ciutat, desijant
summament lo assiento de la conclusió corrent,
ha operat los medis y fets los officis que són
notòris, y ab la honra y mercè que ha rebut sempre y espera rèbrer de sa excel·lència ha continuat y continuarà esta mediania fins que dita
contenció tingue lo fi y bon èxit que·s desija, y
per a que se alcanse farà tots los officis li seran
possibles. Però estant-se d’ells excessius y altos
que pateix la Generalitat, que ya la tenen casi
del tot exaustas a ocasió dels advocats que estan
retirats, y altres molt considerables, los quals
ha entès de sa excel·lència en algunes ocasions
que desijave se liurassen, lo supplica esta ciutat,
ab les maiors veras li és possible, sie servit manar aconsolar-la, y als diputats de que en lo interin que estas deferèncias se ajustan mane licenciar a dits advocats de poder-se’n tornar a ses
casas, que ho tendrà a singular mercè de sa excel·lència.

1r

Respostab de sa excel·lència feta a la embaxada
per part de la ciutat.
Sa excel·lència ha estranyat molt lo que en nom
de vostra senyoria li han dit don Francisco Sorribes, Francisco Sala, Joseph Móra y Galcerán
Nebot, tenint vist vostra senyoria per lo paper
de sa excel·lència de 15 del corrent la resolució
a. carta intercalada entre els folis 174v-175r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 174v-175r del trienni
1638-1641.
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Memoriala donat a la magestat del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, a 15 de febrer de 1639
per lo doctor Francesch Puig, canonge de la
Santa Iglésia de la Seu de Tortosa y embaxador
del General de Cathalunya.
Los deputados del General del principado de Cathalunya en justificación de lo que en la carta que
a vuestra magestat escriven acerca del encuentro
que tiene la real pragmática sancción que vuestra
magestat ha mandado publicar en Barcelona y
demás lugares del principado y sus condados sobre
la contribución de las fortificaciones de las fronteras deste Principado con las generales constituciones y derechos desta patria, presentan con la devida reverencia y respeto los papeles necessarios con
los quales parece ser dicha pragmática sancción
contraria a diversas constituciones de Cathalunya, capítulos de Corte, privilegios, usos, prácticas,
costumbres y libertades deste principado. Otrosí
dizen quel lugarteniente y capitán general de
vuestra magestat mandó publicar a 2 de enero
deste presente año un pregón, en el qual en execución de los órdenes que vuestra magestad se sirvió
darle con su carta real de 14 de setiembre del año
passado,1638, prohibe, veda y // 1v // manda que
ningún francés esté ni habite en este Principado y
condados sin licencia en escritos de dicho lugarteniente, y la hayan de tomar dentros diez dias so
pena de cinco años de galeras, en la qual se dan
por incididos los que contravendran a dicho pregón; y les consta a los deputados que por tomar dichas licencias les hazen pagar a los franceses que
las piden cierta cantidad de dineros en la real thesoreria los ministros d’ella, por manos de los quales
se despachan. E como, señor, esto encuentre con un
real privilegio concedido por el sereníssimo senyor
rey don Jayme a la ciudad de Barcelona al primero de las kalendas de enero, 1299, confirmado por
el mismo senyor rey a los 3 de las nonas de noviembre, 1313, en el qual dichos senyor rey enfranquece
a. memorial intercalat entre els folis 177v-178r del trienni
1638-1641.

y hazen libres y immunes a la dicha cioudad de
Barcelona y sus ciudedanos y a los bienes dellos con
estas palabras: «Ab omnibus et singulis questiis et
eciam ab omnibus et singulis pecuniariis securitis
et mutuis ac prestitis fortiatis quas et que, in casibus tam a iure concessis quam no concesis, nos et
heredes etsuccessores nostris ab universitate predicta et cibibus et rhabitatoribus in ipsa cibitate et
eius suburbiis et singulis // 2r // aiusdem, presentibus et futturis, exigere et demandare ac eciam
habere, possemus et eciam a tota armata maris
quam nos et dicti heredes et successores nostri a vobis seu dicta universitate peteremus vel petere possemus et a quolibet eciam subsidio, quo pro ipsa
armata auto racione eiusdem nos et ipsi heredes et
successores nostri violenter habere vellemus»; y después, más adelante: «Nos enim predictam franquitatem et libertatem et immunitatem facimus
et concedimus, per nos et omnes heredes et successores nostros, singulares et universales, vobis dictis
conciliariis et civibus ac universitati predicte civitatis Barchinone, et omnibus habitatoribus in eadem civitate et eius suburbis et singulis eiusdem,
presentibus scilicet et futuris in perpetuum pure,
libere et absolute et sine omni condicione et retencione sicut melius dici et intelligi potest et cetera».
Y por otro privilegio concedido a la dicha ciudad
por el sereníssimo señor rey don Pedro en Barcelona a 27 de abril, 1379 se ve que todos los que entran en dicha ciudad de Barcleona por construhir
en ella su casa y domicilio, en el mesmo punto que
entran son y se hazen ciuidadanos y gosan de los
previlegios y exempciones de dicha ciudad, conforme lo qual también los franceses que han entrado
con // 2v // dicho ánimo de construir su cassa y domicilio en dicha ciudad son comprehendidos en las
dichas exempciones de los ciudadanos, como lo són
también los que ha un año y un día que abitan en
dicha ciudad, por el capíulo 53 que empieza:
«Idem quodquicumque forensis» del Recognoverunt Proceres en el 2 volumen de las constituciones
título «De las consuetuts de Barcelona». Por lo
qual parece claramente que la dicha consessión de
licencias con contribución de dinero por aquella
que las revoque es nueva imposición y vectigal, y
por consiguiente encuentra con las generales constituciones dea Cathaluña, del título «De Vectigals», y en parte con la primera y 20 del dicho título y otras aplicables, y con los privilegios referidos
de exempción y franqueça concedidos a los ciudadanos de Barcelona, la observancia de los quales
tienen obligación los diputados, por razón de su
oficio con el devido respeto y reverencia procurar.
Y aunque se ha respondido con diferentes embaxadas a dicho lugarteniente, copia de las quales se
representa, no se ha podido alcansar el remedio,
antes bien, domina la execución. Por tanto, representado a vuestra magestad los dichos deputados
a. a continuació ratllat, Barcelona.
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// 3r // lo sobredicho por medio del doctor Francis-

co Puig, canónigo de la Santa Iglésia de Tortossa,
su embaxador, humilmente suplican a vuestra
magestad extrajudicialmente sea de su real servicio por su benignidad y clemencia consolar este
Principado y condados del desconsuelo que tienen,
viendo esta contrafacción de las constituciones y
privilegios de sus immunidades y exempciones,
mandando repararlas; y esperan reunir esta merced de la real mano de vuestra magestad segun el
santo celo que en todas occasiones ha vuestra magestad mostrado de la observancia de dichas constituciones y privilegios, y estos humildes vasallos
por su innata fidelidad y amor tienen meresido.

1r

14 marcii, 1639.
Sa magestata en carta de quatre del corrent mes
de mars me mana diga a vostra senyoria que, havent-se-li presentat per part de vostra senyoria y
ab carta sua alguns papers que tocan a la pretenció que té vostra senyoria de ser contra constitució la publicació de la pragmàtica que s’és feta per
a la contribució de las cent milia liures per les fortificacions, y també la crida que se és publicada
contra los francesos, obligant-los a pèndrer licència per scrits per a víurer en esta província, ha resolt ab parer del Consell Supremo de Aragó que
no·i ha per a què oir son embaxador de vostra
senyoria, ni causa per a detenir-se en aquella cort,
y axí li ha demanat s’en torne y a mi que·s desenganye a vostra senyoria de la pretensió que té en
ser estas dos cosas contra constitució, pus són regalias en que no·s pot posar dubte que tocan a sa
magestat, y que la pretensió de vostra senyoria en
elles és voluntaria y sens fonament algú.

2r

14 de mars, 1639. B.
Sab magestat, aprés de haver vist y entès tot lo
que ha passat en la matèria del assiento de la
contenció de la roba de contrabando ab lo dependent d’ella, en carta de 4 del corrent mes de
mars me mane diga a vostra senyoria que ha resolt se assente y compongue en la conformitat
del paper que dóna a vostra senyoria que és còpia del que sa magestat me ha embiat ab sa real
carta de 4 de mars.

a. carta intercalada entre els folis 181v-182r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 181v-182r del trienni
1638-1641.
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1r

Quea la ciutat demanarà als senyors deputats
que alsen la ma de que tots los procehiments per
els fets de consell de sos assessors y advocats aplicats y altres en la matèria corrent, de manera que
d’ells no se’n pugue haver rahó alguna en ningun temps, reservat dret al dit General per a deduhir aquells si voldrà en las primeras corts. Que
la ciutat suplicarà a sa excelència que en consideració de la intercessió y mediania que ha interposada en aquest negoci sie servit alsar la de las
sentèncias y provisions de regalia y tots y qualsevols altres procehiments fets en lo Real Consell y
Capitania General en la matèria corrent, y la exequució de aquells contra qualsevols persones, de
manera que ditas sentèncias y provisions en ningun temps no puguen ésser exequutades. Que la
roba de Mataró y de Sitges que està actualment
apresa per la Capitania General se despatxe per
los officials del General en la forma acostumada,
firmant àpocha lo procurador fiscal de la Capitania General de la entrega d’ella, pagant los drets
que per dita roba se deven al General y reservades en sos cas per lo dit General si algunas de
aquellas estaran de soncommís. Que de assí al
devant se serve aquesta forma, que en cas que los
officials reals als quals tocara tinguen notícia que
en alguns magatsems o cases del General ha
haurà robas de contrabando acudan al consistori
dels Deputats de Barcelona, y fora d’ella en los
lochs a hont hi ha deputats.

18 marcii, 1639.
Nosaltresb, Sebastià Claret, fuster, y Gabriel Ferrer, manyà, ciutadans de Barcelona, experts
anomanats per part dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, de paraula
diuen y fan la relació següent: ço és, que lo dia
present y devall escrit inseguint lo manament y
orde de sas senyorias se son conferits en la sala
de las armas és dins la present casa de la Deputació y allí, havem mirat y regonegut dos-centes
setanta-y-set arcabussos sensa flascos y flasquillos que lo síndich de las universitats de la vegaria streta de Gerona vol comprar de dits senyors
deputats per obs y defensa dels habitants en ditas universitats, y aquells aver vistos, mirats y regoneguts, y diem que de dits dos-cents setantay-set arcabussos n·i ha cent trenta-y-set que són
bons y rebadors, y los setanta y sinch diem que·s
forsós fer·i caxas novas, per ser totas dolentas y
rompudas, que de altra manera no poden servir,
y judicam que de cada hu de dits setanta-y-sinch
a. resolució intercalada entre els folis 181v-182r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 183v-184r del trienni
1638-1641.
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ço és, del preu de cada hu de aquells se’n han de
rellevar nou sous per lo valor de la caxa, y los
restants sexanta-y-sinch que són a compliment
dels dit dos-cents setanta-y-set arcabussos,
diem que per quant y faltan molts ferros, com
son caregols, matxeras y manetas, y tenir los
seps indefessos gastats y romputs, se’n ha de rellevar del preu de cada hu de aquells, de taras
quatra sous, y assò diem per la experiència y
pràtica que tenim de semblants armes. Y esta
nostra relació, la qual tots unànimes y conformes y en virtut del jurament tenim prestat en
mà y poder de sa ssenyories fem en Barcelona,
vuy als XVIII de mars de MDCXXXVIIII. Gabriel
Ferrer, manyà, fermo lo demunt dit .Jo, Sebastià Claret, fuster, fermo la present relació.

1r

Donata a sa magestat dilluns 14 fabrer, 1639,
per lo embaxador nomenat en lo present manament.
Señor: Los diputados del General del principado
de Cathaluña, en justificación de lo que en la carta que a vuestra magestad escriven acerca del enquentro que tiene la real pragmática sancción
que vuestra magestad ha mandado publicar en
Barcelona y demás lugares del Principado y sus
condados sobre la contribución de las fortificaciones de las fronteras de este Principado con las generales constituciones y derechos de esta patria,
presentan con la devida reverencia y respecto los
papeles necesarios, con los quales parece ser dicha
pragmática sanción contraria a diversas constituciones de Cathaluña, capítulos de Corte, privilegios, usos, prácticas y costumbres y libertades de
este Principado. Otrosí dicen que el lugarteniente
y capitán general de vuestra magestad mandó publicar a dos de enero de este y presente año un pregón, en el qual en execución de los hórdenes que
vuestra magestad se servió darle con su carta real
de 14 de septiembre del año passado, 1638, prohibe, veda y manda que ningun francés esté ni habite en este Principado y condados sin licencia en escritos de dicho lugarteniente, y la hayan de tomar
dentro de diez días so pena de cinco años de galeras, en la qual se dan por incididos los que contravendran a dicho pregón. Y les consta a los diputados que por tomar dichas licencias les hasen pagar
a los franceses, que las piden cierta cantidad de
dinero en la Real Thesorería y los ministros della,
por manos de los quales se despachan. E como, señor, esto encuentre con un real privilegio concedido por el sereníssimo señor rey don Jayme a la ciudad de Barcelona al primero de las chalendas de
enero, 1299, confirmado por el mismo señor rey a
a. carta intercalada entre els folis 188v-189r del trienni
1638-1641.

los 3 de las nonas de noviembre, 1313, en el qual
dicho rey enfranqueçe y haze libres y immunes a la
dicha ciudad de Barcleona y sus ciudadanos y a los
bienes dellos con estas palabras: «Ab omnibus et
singulis questiis et eciam ab omnibus et singulis
pecuniariis securitis et mutuis ac prestitis quas et
que, in casibus tam et iure concessis // 1v // quam
no concesis, nos et successores nostros ab universitate predicta et cibibus et rebus in ipsa cibitate et
eius suburbiis et singulis aiusdem, presentibus et
futturis, exigere et demandare ac eciam habere,
possemus et eciam a tota armata maris quam nos
et dicti heredes et successores nostri a vobis seu dicta universitate preteremus vel petere possemus et a
quolibet eciam subsidio, quo pro ipsa armata auto
racione aiusdem nos et ipsis heredes et successores
nostri violenter habere vellemus»; y después, más
adelante: «Nos enim predictam franquitatem et
libertatem et immunitatem facimus et concedimus, per nos et omnes heredes et successores nostros,
singulares et universales, vobis dictis concialiis et
civibus ac universitate predicte civitatis Barchinone, et omnibus habitatoribus in eadem civitate
et eius et singulis eiusdem, presentibus scilicet et
futuri in perpetuum pure, libere et absolute et sine
omni condicione et retencione sicut melius dici et
intelligi potest et poterit privilegio» concedido a la
dicha ciudad por el sereníssimo señor rey don Pedro en Barcelona a 27 de abril, 1379; se ve que todos los que entran en dicha ciudad de Barcleona
por construhir en ella su casa y domicilio, en el
mesmo punto que entran son y se hazen ciuidadanos y gosan de los previlegios y exempciones de dicha ciudad, conforme lo qual también los franceses que han entrado con dicho ánimo de construir
su cassa y domicilio en dicha ciudad son comprehendidos en las dichas exempciones de los ciudadanos, como lo són también los que ha un año y un
día que abitan en dicha ciudad, por el capíulo 53
que empieza: «Idem que quicumque forensis» del
Recognoverunt Proceres en el 2 volumen de las
constituciones, títull «De las consuetuts de Barcelona». Por lo qual parece claramente que la dicha consessión de licencias con contribución de
dinero por aquella que las revoque es nueva imposición y vectigal, y por consiguiente encuentra con
las generales constituciones de Cathaluña, del título «De Vectigals», y en parte con la primera y
20 del dicho título y otras aplicables, y con los privilegios referidos de exempción y franqueça concedidos a los ciudadanos de Barcelona, la observancia de los quales tienen obligación los diputados,
por razón de su oficio con el devido respeto y reverencia procurar. Y aunque se ha respondido con
diferentes embaxadas a dicho lugarteniente, copia de las quales se representa, no se ha podido alcansar el remedio, antes // 2r // bien, domina la
execución. Por tanto, representado a vuestra magestad los dichos deputados lo sobredicho por medio
del doctor Francisco Puig, canónigo de la Santa
1831

Iglésia de Tortossa, su embaxador, humilmente
suplican a vuestra magestad extrajudicialmente
sea de su real servicio por su benignidad y clemencia consolar este Principado y condados del desconsuelo que tienen, viendo esta contrafacción de las
constituciones y privilegios de sus immunidades y
exempciones, mandando repararlas; y esperan
reunir esta merced de la real mano de vuestra
magestad segun el santo celo que en todas occasiones ha vuestra magestad mostrado de la observancia de dichas constituciones y privilegios, y estos humildes vasallos por su innata fidelidad y amor
tienen meresido.

1r

Donata a sa magestat dilluns 28 de febrer,
1639, per lo embaxador del General nomenat
en lo present memorial.
Señor: Los deputados del General del principado
de Cathalunya dizen que vuestra magestad fue
servido responder a su embaxador que tenía remitido la resolución de la controversia del contrabando a su lugarteniente y capitán general, el
qual en virtud del orden que tuvo de vuestra magestad les embió a llamar y les dixo que escogiessen
uno de los dos medios propuestos ultimamente por
la ciudad para el assiento de la dicha contención,
como parece por la facultad que les dio para ello,
que se presenta. Y aunque con la elección de qualquier de los dos se considerava perjuicio para la
jurisdicción de los dichos diputados con todo, deseando que esta contención tenga assiento y se escusen los gastos y inconvenientes que della resultan,
obedeciendo a los reales mandatos de vuestra magestad, admitieron uno de los dos últimos propuestos que fueron en jornada de 18 de noviembre
del año passado de 1638, que se presenta. Y se dió
al dicho lugarteniente, el qual respondió que su
intento no era que se admitiessen los dados en dicha jornada sinó otros más anteriores, lo que ha
sido de muy grande desconsuelo viendo que, cediendo por su parte a toda pretensión en esta materia no se logren los deseos que tienen de servir a
vuestra magestad, obedeciendo sus ordenes y mandatos. Attento lo qual, y que las partes estan ajustadas como se ha de proceder por adelante en la
materia, con que en quanto a los procedimientos
por ellas hechos se tome medio que los dichos deputados puedan admitir, piden y suplican extrajudicialmente // 1v // a vuestra magestad hazer la
merced de que ese sea mandado con su real carta,
que sin perjuicio de la jurisdicción y regalías de
vuestra magestad ni de las constituciones de Cataluña, capítulos de Corte y jurisdicción de los diputados sobresean ambas partas en todos y qualesa. carta intercalada entre els folis 188v-189r del trienni
1638-1641.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

quier procedimientos que se hubieren hecho en
esta conteción sin que se puedan sacar en consequencia que es el medio más suave y del que se ha
usado y platticado en todas las contenciones passadas, y caso que esto no tenga lugar se apruebe el
último medio propuesto por la ciudad. Y han escogido los diputados en virtud de la dicha facultad que se les dió y que de ellos usaron que también se presenta, que en eso recibieron particular
merced de la real mano de vuestra magestad.

1r

ciudad de Barcelona que con los votos y pareceres
de los assessores de los diputados y doctores aplicados y de los abogados de la ciudad se ha deduzido, y
presentado a vuestra magestad con otro memorial
aparte. A los quales sentimientos y desconsuelos se
añaden de nuebo los que padescen las ciudades, villas y lugares del dicho Principado en las execuciones de las cantidades repartidas en virtud de dicha pracmática, pues que a la dicha ciudad de
Barcelona se le embargan sus rentas mandando a
los arrendadores y colectores dellas acudan a
quien tiene nombrado el virrey con cierta cantidad para dicho effecto, modo inussitado y no oydo
jamás en dicha ciudad que tan de veras y en tantas ocasiones con liberal ánimo ha acudido y acude al servicio de vuestra magestad; y en las otras
ciudades y lugares son insuportables los excessos
que hazen los ministros inferiores por manos de
quien corre la execución, attendiendo más particularmente a sus interesses propricios cobrando
dietas extraordinarias y no lo principal, y haziendo gastos excessivos de manera que imposibilitan
dichas ciudades y lugares de poder acudir a su
tiempo, como la ocasión forçare, al servicio quantioso que tienen tratado para vuestra magestad; y
con soldados y gente de guerra en las invasiones
que temen justa y devida atendéncia que parece
han de tener los ministros reales de vuestra magestad en aquel Principado para que, reparando estas resolcuciones queden las universidades y particulares personas más dispuestas en toda ocasión de
acudir al servicio de vuestra magestad, hallándose ya tan elcançadas y perdidas con la larga duración de alojamientos // 2r // de soldados que han
tenido que trahen en si los trabajos y incomodidades que se dexan considerar. Por tanto, extrajudicialmente suplican a vuestra magestad los dichos
diputados por medio del doctor Francisco Puig,
canónigo deTortosa, su embaxador sea de su real
serbicio hazer les merced mandar reparar las contrafacciones propuestas, y que las resoluciones que
aserca de todo lo sobredicho se tomaren se hagan a
saber a los dichos diputados con carta de su real
mano, como en todas las ocasiones se ha hecho, de
que quedaran muy consolados y lo recibirán a
particular merced de vuestra magestad.

Donata a sa magestat disapte 2 de abrilb 1639
per lo embaxador nomenat en lo present memorial.
Señor: Los deputados del General del principado
de Cathalunya dizen que con otros memoriales
han representadoc a vuestra magestad el desconsuelo grande que tienen de ver por diversas partes
y por diversos modos violadas las constituciones,
privilegios, usos y costumbres de aquel Principado
con procedimientos extraordinarios hechos por los
officiales de la Capitanía General y ministros reales de vuestra magestad, ya en las competencias
de contrabando en las quales aunque se ha servido
tomar resolución se considera que es en tan notables perjuhícios de la jurisdicción de los deputados y de la Generalidad, como han representado, y
agora aparte representan, y son mayores con las
notables discrepancias que tiene el papel que en 14
del passado les dió el virrey, con los que les propuso
la ciudad en 29 de octubre también passado, que
para este effecto se presentan y del todo alteran y
mudan su ser y la jurisdicción del General, y podria indistinctamente qualquier official real entrar en los magaçenes y aduanas del dicho general. Y ansí no pueden excusar de nuebo bolver a
publicar a vuestra magestad sea de su real serbício
mandar se revea y, mejor informado su real ánimo, de la justicia de los dichos diputados deduzida
extensamente en sus memoriales se les guarde o a
lo menos se assiente la competencia, mandando se
alçe la mano por ambas partes en los procedimientos, selvas siempre las regalías de vuestra magestad y salvas siempre las constituciones de Cathalunya, usos, costumbres y privoilegios de la casa de
la Deputación, y si esto no tiene lugar se apruebe
el medio último propuesto por la ciudad en 18 de
noviembre del año passado, de // 1v // 1638 qued
presenta ya también por la publicación de la
pragmática de las fortificaciones y bando de los
francesses, que encuentran con diversas constituciones generales de Cathalunya y privilegios de la
a. carta intercalada entre els folis 188v-189r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat, per lo embaxador nomenat.
c. representado interlineat al marge esquerre.
d. que presenta interlineat al marge esquerre.
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Memoriala donat a sa magestat per lo senyor
Hierònym de Navel embaxador de la ciutat de
Barcelona a 2 de abril, 1639.
Señor: Gerónimo de Navel, embaxador de la ciudad de Barcelona, en nombre della dice que en la
contención que se movió sobre algunas ropas de
contrabando entre el consistorio de los deputados
a. memorial intercalat entre els folis 188v-189r del trienni
1638-1641.

del General del principado de Cathaluña y ministros de la Capitanía General y Real Audiencia y por todas partes se han hecho procedimientos.
Y deseando dicha ciudad la paz, de su proprio
motu se ofresció por medianera y componedora, y
para que se consiguiesse y viesse su buen zelo, haviéndose instruhido de la justicia y pretenciones de
las partes, propuso con differentes embaxadas assí
al conde de Santa Coloma como a los deputados
muchos medios para el assiento de dicha contención, y hizo por su parte las diligencias que parescieron combenientes. Y entre los medios que propuso fueron dos en 29 de octubre y dos en 18 de
noviembre, y por parecer a los diputados que contenian muchos privilegios para la Generalidad,
assentándose en la forma que estavan concedidos
siendo defformes a los que en differentes ocasiones
de semejantes distenciones, aún de mayor empenyo, entre estos tribunales y otros se havían tomado,
no los admitieron, quedando las cosas en este estado. Los diputados, esperando que la real clemencia de vuestra magestad les havia de hazer merced
enviaron a representar la violación de sus privilegios y su justicia por medio del doctor Francisco
Puig, canónigo de la Santa Iglésia de Tortosa, su
embaxador, el qual con differentes memoriales y
informaciones lo ha propuesto a vuestra magestad
y al Supremo Consejo de Aragón. Y fue servido
mandar al conde // 1v // de Santa Coloma dixese
a los diputados que escogiessen uno de los dos medios últimamente propuestos por la ciudad, y aunque eligiendo qualquier de ellos se consideravan
perjuhicios para su jurisdicción, con todo admitieron, obedeciendo a los reales mandatos, uno de
los dos ultimamente propuestos que fue en 18 de
noviembre del anyo passado, del qual y de la resolución en admitirse se presenta copia. Y se dió al
dicho virrey y respondió que su intento no era que
se admitiessen los dados en dicha jornada, sino
otros propuestos en 29 de octubre passado, de los
quales con los perjuhysios que contienen contra el
General se presenta copia), lo que sirvió de grande
desconsuelo a los diputados. Y ordenaron a su embaxador lo representasse assí a vuestra magestad,
suplicando de nuevo les hiziesse la merced que pedian o que se ordenasse al virrey y Audiencia y diputados que todos alçassen la mano de los procedimientos hechos, que parece ser el medio más suave,
y no haviendo lugar se mandasse ajustar dicha
competencia comforme el concierto propuesto últimamente por la ciudad en dicha jornada de 18 de
noviembre, que eligieron los diputados en conformidad de la facultad que les dió el virrey, pues
todo lo que se dize en él es muy ajustado y no es en
perjuicio de la jurisdicción real y regalías de vuestra magestad, lo que no se ha podido alcançar. Y
ha obligado a la dicha ciudad que como se puso por
medianera con el virrey lo suplique por su parte a
vuestra magestad, como lo haze por medio del dicho su embaxador, que sea servido de consolar y
1833

hacer merced a los dichos deputados en la forma
que se pide y serà conservar la jurisdicción, que por
los señores reyes progenitores de vuestra magestad
tienen // 2r // concedida en premio de tantos y tan
grandes servicios hechos a la Real Corona animando lo presentes para acudir con todas fuerças
al servicio de su magestad en las ocasiones que se
offresciera. Y ansí, en premio de lo que aquella
ciudad se precia de acudir siempre al servicio de
vuestra magestad, postrada a sus reales pies, suplica seaa servido mandar que a su instancia se buelva a ver este negocio y hazer esta merced a los diputados, y lo que se resolviere se haga a saber a la
dicha ciudad y a los diputados con carta de su real
mano, como en todas las ocasiones se ha hecho, que
lo recibirá a particular favor y merced de la real
mano de vuestra magestad.

1r

Cartab dels cònsols de Perpinyà donant avís de
las armas francesas.
Molt il·lustre senyor: Havent tinguts avisos de
que lo enemich francès anave armant per invadir
estos comptats y en particular esta fidelissima
vila, enviarem home en França per saber ab certitut los designies del enemich y lo que hi havia
per rahó de dits avisos. Lo die de ahir, arribat lo
home, saberem que lo duch de Lui, arribat de
Paris, havie manat als capitans ajuntassen sa
gent, que és molta, y a tots los cavallers del Llenguadoch, que quiscú d’ells acudissen al servey
de son rey ab dos, quatre o sis homes segons podrien y ells en persona per spay de tres mesos,
sens sou. Y que ab tota diligència van treballant
palas, pichs y altres instruments per los gastadors, y que fan gran prevenció de blats y pastan
molt bescuit. Y que en lo Llengadoch son arribats quatre gentils hòmens pràtichs en la guerra
per a governar lo exèrcit, los quals han servit a
son rey per Picardia, Lorena y França. Y tenan
molta gent y la van fent ab intent de invadir-nos,
per no trobar que·s vulla allistar per a Fuenterabia sinó per a Perpinyà. Al príncep que ha de governar lo exèrcit li han donat per conceller lo
comte de Tizon, per la opinió té de gran soldat.
Donam avís de assò y del que anirem sabent lo
donarem a vostra senyoria. Supplicam a vostra
senyoria nos fassa mercè prevenir lo que serà
convenient per a servei de sa magestat y deffensa
d’esta vila y de tota Cathalunya, per a que en cas
convinga y lo // 1v // enemich entre nos la pugan
fer ab promptitut, ab lo socorro que de mà de
vostra senyoria confiam y en semblants occasions han acostumat. Y lo Senyor a vostra senyoa. sea servido interlineat.
b. carta intercalada entre els folis 188v-189r del trienni
1638-1641.
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ria guarde, com suplicam. Perpinyà y abril 4 de
1639. Molt il·lustre senyor. Molt affectats servidors qui les mans li besan. Los cònsols de la fidelissima vila de Perpinyà.

1r

Memoriala de diverses contrafaccions y violacions de les generals constitucions y privilegis
del present principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya des del any 1632 fins al
primer de maig 1639.
Excessos de soldats.
Los capitans y gent de guerra des del any 1632
fins lo die de vuy han fetas moltas vexacions als
provincials del present Principat y comptats en
diversas ciutats, vilas y lochs de aquells, y assenyaladament en lo lloch de Tayà, Vilasar,
Vilafranca de Panadès, Sant Boy, Caldesb de
Monbuy, Badalona, Granollers, Elna, Conflent,
Puigcerdà, Vall de Aro, Palafurgell y altres, fentse donar menjar per forsa, tant per sas personas
com per los cavalls, cremant casas, perpetrant
homicidis, robos, strupos, apoderant-se de las
vilas y llochs, exercint en aquells jurisdicció,
obligant a molts dels provincials haver de desemparar aquells, de tots los quals excessos manaren los senyors deputats rèbrer en informació
per los magnífichs assessors de la present casa,
axí com ananavan succehint en differents parts, y
com consta de que ells feren diversas embaxadas
a sa excel·lència per a que·ls manas reparar, essent com era contra las general constitucions,
privilegis y // 1v // llibertats del present Principat
y comptats. Y crexia lo dany y que de cada dia se
anaven continuant las vexacions dels provincials
los dits deputats en donaren rahó ab un memorial per medi de un agent a sa magestat, y continuaren lo instar ab sa excel·lència manar revocar
ditas contrafaccions y esmanar los danys y castigar los culpats Y si bé sa excel·lència ab diversas
escripturas, com consta en los dietaris de la present casa de la Depùtació, ha revocat en scrits y
haguts per revocats tots los procehiments y excessos fets per dits capitans y gent de guerra com
ha contraris a las constitucions y llibertats dels
provincials, offerint manaria esmenar y refer los
danys y castigar los culpats, però fins vuy no se
ha alcansat la refecció y esmena de dits danys ni
càstich, havent-se visitat per los deputats ab diversas embaxadas yc ab tots los remeys extrajudicials com està en dits dietaris.

a. memorial intercalat entre els folis 196v-197r del trienni
1638-1641.
b. Caldes ... Badalona interlineat al marge esquerre.
c. y ... extrajudicials interlineat al marge esquerre.
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Contrafacció a las constitucions del títol que estrangers no pugan tenir beneficis ni pensions
Tenint notícia los deputats que lo bisbe de Solsona ha conferit un canonicat a Nicolau Móra,
de nació francès, li feren presentar per medi de
son síndich requestes acusant-li de contrafacció
de ditas constitucions; y com se trobàs en Barcelona lo senyor infant cardenal com ha lochtinent y capità general, als 22 de febrer 1633, los
deputats li feren enbaxada suplicant a sa altesa
fos servit manar exir al reparo de dita contrafacció, lo qual respongué que·u manaria vèurer. Y
no·s troban en lo present dietari altres diligèncias. Tenint notícia en lo més de mars proppassat los deputats que instant lo dit Nicolau Móra
lo prior de Santa Anna han // 2r // decernits alguns monitoris penals contra la persona del reverent Juan Cases, prevere y rector de la iglésia
parrochial de sant Climent del Coll de Nargó,
bisbat de Urgell, ha effecte de que donàs y
pagàs al dit Nicholau Móra, francès, certa pensió que dèia haurà de rèbrer sobre los fruits de
dita rectoria, s·i feren presentar una requesta per
medi del síndich del General, acusant-li las penas de ditas constitucions, y sabent axí mateix
que los dits monitoris eran despedits per Antich
Servat, notari públich de Barcelona, se li presentà altra requesta, acusant-li las penas de la
constitució 9, del mateix títol, que·s contra dels
notaris que llevaran semblants actes en favor de
estrangers. A la qual respongué que per no haver tingut notícias que dit Nicolau Móra fos estranger haurà entrevingut als dits actes, y que
pus ara se li dega ésser estranger, que per sa part
se absté y aparta de dits actes, offerint no entrevenir més en semblants ni altres que sia en contra las generals constitucions de Cathalunya.
Contrafacció de la media annata.
Consideren los senyors deputats ab los assessors
ordinaris, advocat fiscal y altres doctors aplicats, si
la exacció de la media annata en quant als officis
de Cathalunya encontrava ab las generals constitucions. Y dits assessors y advocats, després de varias consultas, donaren son vot en scrits, dient
que lo decret del rey, nostre senyor, acerca de dita
media annata era contrari a las constitucions de
Cathalunya allegades en dit vot, que·s en lo dietari trienni 1632 fol. 78. Los deputats feren primera y segona // 2v // embaxada a sa excel·lència, a
las quals respongué que·u havia representat a sa
magestat y que encara no tenia resposta. No·s
troba se ha feta altra diligència per part dels senyors deputats. S’és notícia que tota via se continúa la exacció de dita media annata y que a més
de axò se han fetes algunes vendas de officis de
Cathalunya, contra las generals constitucions publicades en lo títol: «De personas prohibidas regis

de ditas cridas no obstant se balla en molts
llochs no·s posaren en execució.

officis» y altres aplicables, del que encara no se ha
rebuda iinformació se ha feta altra diligència.
Contrafacció resultant de la pracmàtica publicada en Madrit de las causas feudals.
Lo bras militar féu diversas embaxadas als deputats per que isquessen a la defensa de aquesta
contrafacció. Tingueren moltas juntas, y als 27
de mars del any 1634 en los braços se prengué
resolució que lo síndich del General comparegués judicialment en forma de dupte. Y després
los senyors assessors y doctors aplicats donaren
son vot en scrits, aconsellant que los senyors deputats fessen presentar requestes a tots los officials que convingués perquè en esdevenidor no
observassen dita real pragmática. Y en las cosas
que era estada observada revocassen los procehiments per dita observança fets, y altrament
se passés havant fins a fer que fos fermat dupte,
y no·s troba que may se sia fermat per part del
syndich del General. Y tenint notícia los deputats que·l visitador don Mathias Bayetola en lo
any 1635 ha instància del procurador fiscal de
dita visita passava avant en alguna querela fulminada contra alguns doctors de la Real Audiència, perquè lo conexian de algunas causas
feudals contra dita real pragmàtica // 3r // se
presentà requesta per lo sýndich del General a
dit visitador, perquè no molestàs als dits doctors
per quant dita real pracmàtica no podia ésser
observada en Cathalunya, per ésser contrari a las
general constitucions y no poder sa magestat
salva sa real clemència fer pracmàticas en forma
de lley sinó és en Corts generals. Semblants requestas se presentaren als assessors y fiscal de la
ballia general, y no·s troba se hagan fer per part
del General altres diligèncias, perque se repara
molt que per part del General se formàs dupte,
perquè no succehís lo que ha alguns barons y
consellers feudataris ha succehit.
Contrafacció de una cridas manades publicar
per sa excel·lència prohibent baslladas, cosses y
altres ajusts de regosijo.
Consultaren los senyors deputats als senyors deputats als assessors, advocat fiscal y altres doctors per a que mirassen si ditas cridas encontravan ab las generals constitucions y llibertats del
Principat. Y dits doctors resolgueren que ditas
cridas eren contràrias a las llibertats y lleys de la
pàtria, y que devian dits senyors deputats oposar-se a dita contrafacció y fer les diligències que
en casos semblants se acostumen de fer. Ferense a sa excel·lència las tres embaxadas extrajudicials, a las quals respongué que miraria lo contengut en ditas embaxadas y que procurarian se
guardassen les generals constitucions. No consta de altra diligència y és notícia que las penas
1835
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Contrafacció a la constitució 5, títol: «De accusacions» per las capturas de las personas de Jaume Pi y Rafel Matali.
Los consellers de la present ciutat de Barcelona
feren embaxadas als deputats representant-los
com sa excel·lència tenia capturadas las personas
de Rafel Matalí y Jaume Pi, de mandato, y havian passat més de 30 dies y no se·ls volia publicar la enquesta, y que com axò era contra la
constitució 5, títol «De acusacions», suplicavan
a sas senyories se oposàs a la contrafacció de dita
constitució. Los deputats juntaren los assessors,
advocat fiscal y molts doctors per a que mirassen si ab detenció de més de trenta dias dels sobredits Pi y Matali se contrafeya a dita constitució, los quals resolgueren que·s contrafeya a dita
constitució y que los deputats devian d’exir al
reparo ab los remeys acostumats. Feren de moltas embaxades axí al governador de Cathalunya
com ha sa excel·lència que·s trobava en Perpinyà, y com se vés que ni relaxavan a dits presos ni·ls publicavan la enquesta, se juntaren
brassos y·s representaren las diligèncias que fins
a las horas se han fetas. Y se resolgué que comparagué judicialment en forma de la constitució
poch valdria. Féu-se la suplicació firmant dupte
en la forma acostumada, y als 15 de novembre
1635 deliberaren los senyors deputats que dels
assessors y advocat fiscal y síndich del General
anassen a la ciutat de Gerona per informar sobre
dit dupte, informaren, donaren memorials en
dret és se instada la declaració una y moltas vegades per lo síndich, // 4r // y fins vuy no se ha
pogudas alcansar la declaraciò de aquell.
Contrafacció dels pares inquisidors.
Ha instància de Juan Barceló, mercader official
de la inquisició, foren despedits manaments en
causa civil contra Juan Riera, clergue, y Francesch Serra, secular, per certs deutes de part dels
pares inquisidors. Acudiren dits Riera y Serra
quexant-se que essent ells reos y per causes civils
manassen los inquisidors compareguessen en
son tribunal. Los deputats consultaren lo fet ab
los assessors, advocat fiscal y altres doctors, los
quals resolgueren que dits manaments y presentació de aquells encontrava directament ab lo
capítol 3 de la concòrdia del any 1512 entre lo
rey don Fernando y los tres estaments de las
Corts, de una, y lo inquisidor general de altra, y
axí que·s contrafeya al dret municipal del Principat. Feren-se las embaxadas ordinarias a sa excel·lència y·s presentaren escriptures als pares
inquisidors perquè se apartassen y revocassen
los procehiments per ells fets, y com recusassen
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fer-ho se tornà fer altra embaxada a sa excel·lència, suplicant fos servit manar fossen despedidas
lletras contra dits pares inquisidors, per a que
revocassen, casassen y anullassen los dits manaments. Féu-se la presentació de ditas lletras en
la forma acostumada ab citació un banco regio,
y com no havessen dits pares inquisidors a ditras
lletras, se instaren e instan las segonas, y se han
presentadas requestas per la despedició de
aquellas. Y si bé don Bernat Pons y Turell, relador de la present causa, ha dits té aviso lo procés
per despedició de las segonas, y visitat per lo
síndich del General aquellas, féu de resposta dit
magnífich relador que dits pares inquisidors ha
se heran apartats dels procehiments se havian fet
contra de dits Serra y Riera, però com no conte
al síndich jurídicament, continua la instància de
la extracció de las segonas lletras. També se tingué notícia que alguns officials de la inquisició
de orde dels pares inquisidors anaven a regonèxer a las barcas y demés vaxells, quant arribavan
en lo moll de la present ciutat, ab motiu de mirar si aportaban llibres prohibits, y que per ço se
feyan pagar dels patrons y mariners certas quantitats de peccunias per sos drets, y recusant, se
prenian prenchs del patrons de dits vaxells, fentse fer salva a la entrada. Y los deputats feren
pèndrer informació de aquest fet y·l consultaren
ab los assessors, advocat fiscal y doctors aplicats,
los quals resolgueren que lo cobrar dits officials
de la inquisició quantitats algunas dels patrons
era nou vectigal, y que devia exir al reparo de
dita contrafacció. Feren-se los mateixos procehiments dalt referits, esta contrafacció està en
lo mateix estat de la de dit Serra y Riera, si bé
no·s sab hagen continuat en ditas regonexensas,
perquè ningú s’és quexat.
La contrafacció del usatge princeps namque per
ésser tant notòria y haver-hi hagut declaració
del Real Consell referit.
Contrafacció per la declaració del sometent general.
Als 29 de settembre 1637 fonch declarat y publicat sometent general per tots lo present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya // 5r //
en virtut del qual los veguers y balles dels llochs
feren manaments a las universitats perquè tots
los que fossen per portar armes acudissen a la
vila de Figueres y altres parts dins y fora de sas
veguerias, imposant graves penas contra los inobedients. Els senyors deputats consultaren als
assessors, advocat fiscal y altres doctors per dit
effecte aplicats per a que mirasen si ab dita declaració de sometent general y ab los manaments penals feyen dits veguers y balles se contrafeya a las generals constitucions del present
Principat. Los quals resolgueren que los mana1836

ments y procehiments fets per dits veguers, balles y altres officials contra los provincials encontravan ab las generals constitucions de Cathalunya, y en particular ab las matèrias del títol
«De sometent». Juntaren-se brassos y·s féu nominació de elets per a conferir la matèria prengués resolució que per lo síndich del General se
presentassen requestas al veguer de Barcelona,
que·s trobava en Granollers, y als demés officials, que constaria haver fets semblants manaments. També se rebé informació per part dels
deputats de dits procehiments. Feren-se las solitas embaxadas a sa excel·lència, representant-li
las vexacions que feyen dits veguers y balles als
provincials, a las quals embaxadas respongué sa
excel·lència que no tenia notícia que veguers ni
balles ni altres ministres reals haguessen fets excessos alguns en la prosecució de dit sometent,
y que sempre que judicialment seria deduït y
provat sa offeria prompte a castigar los culpables. No·s troba que en aquexa contrafacció se
hagen fetas altras diligèncias.
Contrafacció de una sentència de mort executada en la atarassana de 4 soldats, sens prosés ni
defensas.
5v

Lo 1 de febrer 1638, tenint los senyors deputats
notícia de que sa excel·lència havia manat penjar
en la ataressana de la present ciutat alguns soldats, sens fer-los procés ni dar-los defensas, feren embaxada a sa excel·lència representant-li
era contra las lleys de la pàtria la execució havia
demanat fer de ditas sentèncias, sens haver volgut donar defensas als reos ni fulminar los procés, y que manàs revocar dita contrafacció com
a tant contraria a las generals constitucions.
Respongué sa excel·lència que havia manat executar ditas sentèncias inseguint lo parer de moltes persones expertas en cosas de guerra y lo
orde de sa magestat perquè servís de exemplar
als demés, y no se li atrevissen a fugir de las campanyas. Y que ab tot ho escriuria a sa magestat
perquè son intent era guardar las constitucions.
No·s troba hi hagués revocació ni que se hage
feta altra diligència.
Contrafacció per la extracció de uns presos en la
que foren aportats fora regne.
Als 29 de juny 1638, havent tingut notícia los
senyors deputats de que tenint capturats en las
càrcers reals de la present ciutat a Manuel Vàsques de Inestrosa y a Diego Men , per orde de
sa excel·lència eran estats trets de ditas presons y
que aportavan fora regne. Feren en lo punt embaxada a sa excel·lència, suplicant-lo extrajudicialment fos servit no donar avant la extracció
del present Principat de dits presos y que mane
restituyr aquells en dits reals càrcers. Respon-

gué sa excel·lència que tenia orde de sa magestat de enviar dits presos en Madrid, que havian
robat de son real patrimoni 80.000 lliures y que
eran criats y officials de sa casa real, y que tocava·s la conexensa de sos delictes a sa magestat, y
que si dita revocació encontrava ab las generals
constitucions y que ab tot manaria // 6r // vèurer aquest fet, y que de la resolució pendria donaria avís. No·s troba altra resposta ni que may
hague donat dit avís.
Contrafacció dels contrabandos.
Per ésser tant notoria aquesta contrafacció y las
continuadas diligèncias que los senyors deputats han fet y fan per lo reparo de aquell se passa
en silenci.
Contrafacció per los excessos y agravis fets per
lo alcayt de Castell Lleó als de la Vall de Aran y
ésser valencià.
Lo sýndich de la Vall de Aran féu quexa als senyors deputats de les vexacions y agravis feya lo
alcayt del Castell Lleó, governador de aquella
vall, compel·lint als habitants de dita vall en pagar deu per cent de las mercaderias que entravan
de fora regne, tenint com tenen privilegi de poder-ho fer liberament, volent-los subjectar als
fueros de Aragó y traure’ls del principat de Cathalunya. Als 4 de noembre 1638, los senyors
deputats feren embaxada a sa excel·lència representant-li ditas quexas, suplicant-lo fos servit manar posar-hi lo degut remey. Respongué que·u
miraria y tornaria resposta. Y tenint notícia lo
procurador fiscal del General que lo dit alcayt del
castell Lleó, governador de dita vall, anomenat
Francisco Santpere era de nació valencià, del que
consta per informació que sobre de assó se rebé,
féu instància als senyors deputats isquessen al reparo d’estas dos cosas. // 6v // Los senyors deputats, attenent que per la constitució 35 en las
Corts de 1599 està expressament disposat que lo
alcayt de Castell Lleó en la Vall de Aran lo qual és
governador de dita vall y exerceix tota jurisdicció en ella hagués de ésser natural del present
principat de Cathalunya, feren embaxadas a sa
excel·lència y representaren extrajudicialment la
contrafacció de ditas constitucions, y que dit
Francisco Santpere fos revocat y remogut ab la
forma que las generals constitucions ordenan.
Respongué sa excel·lència que venia en bona occasió la embaxada, pus per aquests negocis tenia
las salas juntas, y que procuraria que en tot se
donàs gust als senyors deputats y que no sols los
de Aragó pretenian aquexa jurisdicció quant a la
capitania, però en quant a la lochtinència, los deputats escrigueren a sa magestat acerca de assò,
entenent que sa excel·lència féu lo matex. Y fins
vuy no·s té resposta ni se ha fet altra cosa.
1837

Contrafacció de las cridas contra francesos y
pragmàtica de fortificacions, per ésser notòrias
las diligèncias fetas per los senyors deputats no·s
referexen.
Contrafacció dels forçats de galera.
Per part de Christòphol Domínguez, populat y
casat en la present ciutat de Barcelona, se representà en lo consistori dels senyors deputats com
havent acabat los anys de sa condemnació lo detenian en las galeras, y la matexa quexa feren altres forçats de la Corona de Aragó. Als 25 de febrer 1639, los senyors deputats feren embaxada
a sa excel·lència, representant-li y suplicant // 7r
// que per observança de la constitució última
títol: «De penas corporals», a hont està disposat
que qualsevol persona que sia estada condemnada per qualsevol jutges o officials, tant ecclesiàstichs com seculars, y tant reals com de baró,
a servir en dites galeras per a remar o altrament,
que en haver complit lo temps de sa condemnació hagen de ésser trets y relaxats, de aquellas
fos servit manar-los restituir en sa pristina llibertat. Respongué sa excel·lència que havia procurat ab moltas veras se observàs dita constitució,
com fins vuy ho havian pogut vèurer en totas las
occasions se havian ofert, y que havent fetas algunas diligèncias acerca de axó ab sa magestat
representant-li dita constitució era estat servit sa
magestat respòndrer que en tota esta primavera
y estiu no donàs llibertat a ningut forçat, sinó
que se·ls donàs sou de bonas royas perque servissen en ditas galeras. Y que en tot desijava la
observança de las generals constitucions y en
particular de aquexa. Los dits forçats no obstant
ha molt temps que han acabat lo de sa condemanció estan tota via en ditas galeras, si bé lo
sýndich del general ha fet y fa totas las diligèncias extrajudicials que·s poden fer per alcançar la
llibertat de dits forçats.
Altres contrafaccions hi·a hagudes des de dit
any de 1632 ensà, que per no haver tingut tracte successiu y no haver-se passat avant en la execució sols se referiran per major, y són las següents: Primo, la contrafacció resultant de unas
lletras del Justícia de Aragó presentades a don
Pedro Magarola, bisbe de Leyda, per lo negoci
del vicari general de la vila de Monçó. // 7v //
Ítem, la contrafacció resultant del transferiment
de la Real Audiència en la ciutat de Gerona.
Item, per ésser-se’n anats de la ciutat de Gerona
a hont se tenia la Real Audiència los consellers,
regent y molts altres donaren per molts dies jurídichs sens fer negocis. Item, la imposició de la
nova deuda. Item, las cridas manà publicar sa
excel·lència contra los rèddits de capítol y clero
de Vich, perquè recusassen pagar dita nova decima. Item, las capturas feren los veguers de

[ 1639 ]

[ 1639 ]

vey de sa magestat y conservaçió de esta província, las que ha regonegudas vostra senyoria sempre, ab que sols me resta donar estas notícias per
a que de la intelligència de ellas me assegure han
de obrar ab la promtitut y gent que la necessitat
demana. Guarde Déu a vostra senyoria. Gerona
a 31 de maig, 1639. Los demés avisos comforme ab estos. El conde de Santa Coloma.

Barcelona y altres officials reals de algunas personas sens provisió de jutge ni fragant posantlos en las presons de la Tarassana. Item, unas
cridas reals manades publicar per tots los caps
de veguerias per a que tothom manifestàs los
cavalls y rossins. Item, la nominació de Agustí
Fores en veguer de Barcelona qui està querelat y
condemant per los jutges de taula.

1r

Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà, rebuda entre sis y set horas de la tarda, vuy al primer
de juny, 1639.
Molt il·lustre senyor: Ab altre donarem avís a
vostra senyoria com lo enemich francès anave
prevenint gran colp de gent per a invadir est
comptat y vila. Ara se aumentan los avisos de la
entrada preté fer y senyalan ja jornada, que
diuhan serà dijous qui vé, dia de la Assensió. Tenen ja fet frente banderas entre la Palma y Sitjar,
distants algunes sinch lleguas d’esta vila, ha hont
se ajuntà la gent, que diuhan és molta, y per mar
se diu tenen armada per invadir estas costas en
un mateix temps. Suplicam a vostra senyoria nos
fassan mercè, com en semblants occasions, prevenir lo que apareixerà convinga per servei de sa
magestat y defensa d’esta vila y de tota Cathalunya ab la brevedad requer la ocasió. Si acàs
entra lo francès en lo punt avisarem a vostra senyoria per a que nos la fassan ab lo socorro que
de mà de vostra senyoria speram y ensemblants
ocasions han acostumat. Y lo Senyor a vostra senyoria guarde. Perpinyà, y maig als 31 de 1639.
En haver scrit havem tingut avís com lo enemich
va marjant y ab tota diligència ve en est comptat,
y se té per cert serà la entrada anit o demà. Avisam a vostra senyoria per a que no·s la fassa ab lo
socorro acostumat y ab la prestesa que lo cas requer. Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria.
Molt affectats servidors qui los mane li besan los
cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà. Diputats de Cathalunya.

2r

Cartab del senyor virrey, rebuda entra set y vuyt
horas de la tarda, vuy al primer de juny, 1639.
En rahó de prevençions y última disposició per
a invadir lo enemic als comtats ya no·s poden
esperar avisos més apretants ni conformes que
los que ab esta envia a vostra senyoria. La ocasió
és la que·s veu, las obligacions de acudir al sera. carta intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1638-1641.

1838

3r

Lo homea que yo envií en Tolosa més ha de
quinse dias non he pogut saber noves ni rastre
algú, no sé si serà perdut ho detingut en aquella
ciutat per vèurer-ne lo fi, tota vía lo estic aguardant. Lo que jo he pogut saber és que en la ciutat de Tolosa y han portades sinc o sis pesses de
batre que tiran de bala com la mida del cap de
un home, no sé yo si serian per a embarcar-les
per lo riu que va a Burdeus per a aportar en
Fuentrrabía o si serian per a portar-les en esta
frontera de Rosselló, perquè fins a Narbona y ha
carratera ordinària y de Narbona la volta de Perpinyà no sé quin camí pendran. Si jo puc alcansar la nova certa avisaré. Lo dia de ahyr, que era
disapte a 28 de maig, sabí que eren arribats a
Anxaya sinch o sis ingeniés, y prengueren gent
de dits llochs per a que los amostrassen per hont
ab més facilitat se porà passar carruaje de carretas. Y axí los amostraren los passos més fàcils
que ab altra occasió y han passat carretas, no sé
quin fi tindrà en saber altra cosa, avisaré ab tota
puntualitat.Vuy diumengeb, en 29 de maig, he
sabut que en Llimo se va aplegant molta multitud de gent armada, y que hi van més de sinch o
sis mil hòmens ajuntats y per momentos en arriben més de cavalleria. No he pogut saber si ni
havia molts o si són passats per lo camí de Narbona per què és més fàcil de passar y tenen més
comoditat de pastures. Vuy diumenge, a la tarda, he sabut que tots los magatsems de la Tor
han plegadas las robas y se han apontada ab altra part, per a mi entench la’n retirada tant per
la soldadesca francesa com per altra cosa, que
entre ells se robe tot lo que poden quant entra
soldadesca. // 3v // Entenc ho han retirat en algun castell de barons francesos que tenien part
al magatsem de monsur Xauxes y les de dones
de la Tor se són anades més dins França; entench avui que ells tenen tanta temor de entrada
de Espanya a França com lo demés que tota la
gent de la França hisquen, y de ninguna manera
gustan de entrada de França a Espanya per temor no·ls fassan la mateixa entrada de Espanya
a França. Y tota la França està a la mira lo que
porà ser per lo que se tenen per arrohinats, y si
a. carta intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat, he sabut.

pinyà, y maig als 30 de 1639. Excel·lentíssim
senyor, de vostra excel·lència, molt affectats servidors qui les mans li besam. Los cònsols de la
fidelíssima vila de Perpinyà.

del tot si·s fa entrada de França a Espanya tement la retirada no·ls seguescan los espanyols y
no·ls cremen tots los llochs.

4r

Avisosa de un confident de França, de 30 de
maig, 1639.

1r

Molta il·lustre senyor: Puch asegurar a vostra
senyoria que desitjo tant lo asertar en estas
matèrias corrents que ningú me pot portar ventatje, però no·s pot fer més que haver de aguardar lo beneplàcit d’estos senyors. Per a poderlos parlar tota esta semmana vaix tras de Simon,
per a que’m done audiènsia del senyor compta
duch. Y ha estat sa excel·lència ocupat, de manera que fins vuy no la he poguda obtenir. He li
representat lo que conté lo memorial, còpia del
qual envio a vostra senyoria. Voldria haver asertat a son gust en la disposició d’ell, a la qual me
ha ajudat moltíssim don Joan Grau, que en estas matèrias may me falta. Y tractant del segon
capítol d’ell me ha demanat sa excel·lència si havia parlat ab lo rey, e li dit que no. Y me ha dit:
«No se canse vuestra merced, que yo no puedo hazer cosa que no hable al rey. Hágalo y dele su memorial, que después yo haré lo que pudiere». He-li
dexat la carta de los senyors consellers que tenia
per donar-li, y també lo memorial. No puch desitgnar a vostra senyoria lo dia aniré ha besar sa
real mà, perquè las cartas que he rebudas vuy de
la ciutat me tenen ab alguna perplexitat. Faré
quant me serà possible, que acudir ha obligació
tant precissa com és servir a vostra senyoria, y
aniré donant rahó del que se anirà fent per que
vostra senyoria sia servit ordenarme tot lo que
serà de son gust y servey. Y Nostre Senyor guarde a vostra senyoria. Madrid y maig als 28 de
1639. Beso a vostra senyoria les mans. Son major servidor, Hiserònim de Navel.

1r

Cartab dels cònsols de la vila de Perpinyà rebuda
per propri, vuy als 9 de juny, 1639.

Diu que ha estat ab la gent dels regiments que
avia avisats als 28 de aquest mes, y que estan alsats en Sitjar y Mar y altres llochs circunvehins.
També diu que vuy comensen plantar tendes en
la plana de Viladana, y ajuntant-se lo exèrcit, y
que·s diu que per a dijous que vé ferà la entrada
en Rosselló; y la armada de la mar diu farà facció,
però que no sap a hont ha de donar. Altros avisos de Taltaüll del mateix dia, que fa lo tinent
del castell d’ell. Que ahir diumenge, a 29 de
maig, vingueren sinc francesos, y entre ells un
ingenier, per a regonèixer lo pas de Taltaüll,
que·s diu foradada. Y luego, havent regonegut
est y altre pas més avant, se’n tornaren a Tuxa.
Un paysano de Passiols, que anave ab los sobredits, encontinent que·ls dexà arribar a Taltaüll
y digué als cònsols lo que passave y que auria
entès d’ells que lo que regoneixen no era sinó
per entrar peças de campana no grosas. Més, diu
que tots los consistoris que estan anomenats a la
província del Llenguadoch van per los llochs
alçant la gent allistada y estar obligada a donar la
província, y que·s fa ab molta diligència.

5r

Còpiab de la carta del cònsols de Perpinyà escrita al comte de Santa Coloma.
Lo dia de aÿr despatxarem a vostra excel·lència
un propi, y per anar-se fortificant las novas de la
entrada del enemich francés enviam a vostra
senyoria còpia dels avisos tenim ab la firma no·ls
han donats. Y se diu serà dijous, dia de la Ascensió, la entrada, y són molts los que confirman
dits avisos. Lo marquès de La Rena preté fer algunas fortificacions y per la bona direcció d’ellas seria molts del servey de sa magestat que
don Antonio Gandolfo retornàs; si acàs no es
passave de aquí y assistís a ditas fortificacions suplicam a vostra excel·lència mane prevenir lo
que apareixerà convinga en defensa d’esta vila y
comtats y manar a don Antonio Gandolfi vinga
ab tota brevedad. Del que anirem sabent donarem avís a vostra excel·lència. Y lo Senyor a vostra excel·lència guarde, com ho suplicam. Pera. carta intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1638-1641.

1839

Molt il·lustre senyor: En aquest punt, que són
les set de la tarda, nos avisà don Juan de Menesses, castellà del castell major d’esta vila, com lo
francès entrà esta nit per dos parts a invadir estos comptats y vila. Suplicam a vostra senyoria
nos fassa mercè enviar-nos ab tota diligència
posible lo socorro que de mà de vostra senyoria
speram. E Nostre Senyor a vostra senyoria guarde, com suplicam. Perpinyà, a juny 7 de 1639.
Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria. Molt
a. carta intercalada entre els folis 203v-204r del trienni
1638-1641
b. carta intercalada entre els folis 204v-205r del trienni
1638-1641.
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affectats servidors qui les mans li besan los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà. En haver
scrit don Joan de Maneses, nos ha avisats de altre avís ha tingut, dient lo francès diferia la entrada fins disapte.

1r

1r

En lo fet proposat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als doctors infrascrits, acerca si sas
senyories poden, sens contrafacció dels capítols
de Cort o altrament, despèndrer y gastar de las
peccunias de la Generalitat en fer leva de soldats
per defensa de les viles y llochs del comptat de
Rosselló y fronteras del Pricipat, per resistir al
exèrcit francès, que ha invadit dit comptat y asitiat los castells de Opol y Salsas y asaltats los
llochs de Clayrà, Ribas Altas y altres, vists y considerats los exemplars que podian fer al propòsit
per al cas occorrent, vist un vot firmat de graves
doctors en lo any 1597, vistos las cartas dels avisos tant de sa excel·lència com dels cònsols de la
vila de Perpinyà y de altres particulars de la invasió y estrago que las armas francesas han fet y
van fent en dit comptat, vista la necessitat tant
apretada, vist tot lo demés que se havia de vèurer y attès lo benefici universal y comú de tot lo
Principat y comptats, y lo particular de la conservació dels drets del General, queb consisteix
en la conservació del Principat y comptats y dels
llochs poblats en aquells, són de vot y parer que,
per resistir, offèndrer y debellar lo enemich
francès y per defensar lo present principat y
comptats y drets de la Generalitat, poden dits
senyors deputats gastar y despèndrer de diners
de la Generalitat lo que serà necessari y aparexarà convenient en fer leva de soldats com millor convinga, sens contravenir ha algun capítol
de Cort, ningú dels quals prohiben semblant
gasto en aquest cas tant apretat.Don Franciscus
Roig de Mendoça, consulens. Bernardus Sala,
consulens. Llenes, consulens. Peralta, consulens.
Fontanella, consulens. De Paz Cornell, consulens.

Carta dels cònsols de la vila de Perpinyà rebuda
a 10 de juny, 1639a.
Molt il·lustre senyor: Entre una y dos de la nit lo
Castell de Òpol ha fet foch y senyal que lo enemich era sobre ell. Som-nos posats en arma encontinent. Y en aquel punt que són les vuit de la
matinada lo senyor marquès Toralto, que esta
nit és exit en campanya en Pia, nos ha avisats
com era cert que lo enemich francès estava combatent lo castell de Opol. Y axí, és ja dins d’estos
comptats. Donam-ne avís a vostra senyoria, supplicant los sie de llur servey manar-nos enviar ab
tota diligència lo socorro que de mà de vostra
senyoria esperam. E lo Senyor a vostra senyoria
guarde, com lo supplicam. Perpinyà, y juny als
10 de 1639. Molt il·lustre senyor de vostra senyoria. Molt affectants servidors qui les mans los
besa los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà. Senyors diputats del General de Cathalunya. En haver scrit havem rebut un propri de
dit senyor Marquez Toralto avisant-nos que Salses ha tirat tres pessas de artilleria, senyal que lo
enemich deu aver assomat o arribat allí. Altre
avís havem tingut de que de cert lo enemich està
sobre Salses.

1r

Cartab dels cònsols de la vila de Perpinyà de 11
de juny, 1639, rebuda als 12 de dit.
Molt il·lustre senyor: Ahir avisarem a vostra senyoria com lo francès era entrat en est comptat. En
est punt tenim avís com té occupat Clayrà y Ribesaltes y altres viles dest comptat. Ve caminant a
posar-nos siti, porta quaranta pessas de artilleria
o més. Supplicam a vostra senyoria man ab la mayor brevedad posible enviar-nos lo socorro, qual
de vostra senyoria esperam y la occasió tant apresada requer. Y lo Senyor a vostra senyoria guarde, com supplicam. Perpinyà y juny, als unsa de
1639. Molt il·lustre senyor, de vostra senyoria,
molt affectats servidors qui les mans li besan. Los
cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà. Senyors
diputats del General de Cathalunya.

a. carta intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1638-1641.

1840

Vot dels senyors assessors ordinarisa.

1r

Cartac del senyor virrey de 12 de juny 1639.
Si lo colp de la gent enemiga executa la ocupació
del Portus, com intenta,, segons los avisos, resta
aquest Principat en lo estat que vostra senyoria
veu, ni lo poder que aporta pot ser resistit ab la
gent de estos contorns, encara que tota se va alsant. Estic esperant de vostra senyoria lo socorro
que la necessitat y total conservació de esta província demana, servint-se vostra senyoria enviarlo successivament com se anirà formant. Y a hont
las obras acussan tant lo cuydado excuso paraua. carta intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1638-1641.
b. consisteix ... aquells interlineats, al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.

riguar la causa, // 1v // y en sabiéndose avisaré a
vuestra excelencia, cuya persona guarde Dios muy
largos años, como puede y deseo. Perpiñán, y junio
11 de 1639. Don Gaspar Toralto de Aragón.

les. Guarde Déu a vostra senyoria, com desig. Figueres, 12 de juny de 1639. Lo comte de Santa
Coloma.

1r

3r

Molta il·lustres senyors: Sa excel·lència me mana
que dóne a vostra senyoria la crida y los papers
inclusos, que són los avisos ab que sa excel·lència se troba del que fa lo enemich en lo comtat
de Rosselló, que per la pressa del despaix de correu no tingué lloch de copiar-los y enviar-los a
vostra senyoria. Vostra senyoria los manarà vèurer, que yo no dupto que en esta occasió ha de
fer lo socorro de vostra senyoria, tan lúxit com
se deu promètrer sa magestat de tals vassalls.
Guarde Déu a vostra senyoria, com desig. D’esta sa casa, a 13 de juny, 1639.

1r

En est punt, que són las vuyt de la tarde, havem
tingut avís que los que estaven de guarnició en
lo castell de Opus han entregat aquell al francès.
Y lo alcayt és arribat, y en la porta de Nostra
Senyora de la present vila lo capità que estave de
guarda ha pres y demanada la espasa a dit alcayt,
y lo han pujat pres en lo castell major. Ribesaltes
encara no està rendit, si bé haurà vingut a mi
quant esta tarde escriguerem altra a vostra excel·lència que estave ya rendit, y per ço en avisarem a vostra excel·lència. La presa de Clayrà és
certa, y per relació dels que estaven dins y han
libertats havem sabut que feyan cavalleria de la
isglésia. Lo duch de Luyn ha enviat recados a
don Juan de Meneses que dins tres dias arribarian a besar-li les mans en Perpinyà. Vostra excel·lència nos faça mercè ab tota la brevedat
possible enviar-nos lo socorro que ab tantos havem suplicat a vostra excel·lència. Y lo Senyor a
vostra excel·lència guarde, com ho supplicam.
Perpinyà, juny 12 de 1639. Los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà.

Còpiab de la carta del marquès don Gaspar Toralto escrita a sa excel·lència.
Con harto sentimiento doy aviso a vuestra excelencia como esta tarde han llegado a esta villa
rendidos los soldados de Òpul. Su cabo se ha portado tan ruymente, dándose a sigundo día sin otro
aprieto que haver visto el cañón al pie de la peña,
muy lejos, de donde era imposible subirle arriba.
Da por escusa de haverle ameneçada con un petardo, del qual tampoco podía ser offendido teniendo, como convenía, su puerta terraplenada,
porque estos sólo pueden jugar por la entrepresa.
Hele embiado preso a don Juan de Meneses y encargado al auditor general le haya al punto la
causa y despache, para que su castigo sea de exemplo y terror, si bien tales vilesas merecian ser castigadas a fuero de guerra, que lo he executado por
ser de la jurisdicción del dicho don Juan. Passando los rendidos por el exército de Francia se mesclaron entre ellos tres españoles que fueron presos
en Italia, el uno de ellos me ha parecido remitirle
a vuestra señoría con dos soldados a cavallo, para
que del entiendo lo que dizen y es que en el otro
exército hay catorze mill cavallos y que con la infanteria eran quarenta mill, y yo entiendo que el
hombre se engaña o nos quiere burlar, pero si esto
es assí harán grandes progresos, porque dudo sea
impossible el juntar de nuestra parte cavalleria
bastante a poder resistir. Estoy cierto del cuydado
que vuestra excelencia tiene en el socorro que se necessita, por lo que no me alargo más en esto. En este
punto, de este castillo mayor se ha descubierto que
el de Salsas haze fuegos, no hay lugar para avea. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.

1841

Còpiaa de la carta dels cònsols de la vila de Perpinyà escrita al senyor comte de Santa Coloma.

1r

Còpiab de la carta del marquès de Toraldo escrita a sa excel·lència.
Después que embié a vuestra excelencia los dos avisos de ayer de lo que hasta entonces havía sucedido
y de cómo el enemigo tenía sitiado a Salsas y Opul,
digo ahora más en particular que, haviendo ya
mandado avançar más cavallería, cuyo cabo fue
el capitán Plaça para que les saliesse a resebir escaramussas los nuestros con tanto valor que no se
puede encarecer, pero quiso la desgracia que cayendo el cavallo quedó preso Plaça y ocho soldados
suyos que acudieron a socorrerle. Pero viendo tan
de conoscido nuestra gente tan desigual en número y que el enemigo entrava a cortarnos, entrando
por dos otras partes, fue fuerça el estirarnos hasta
la presente de Perpiñán, donde, haviendo formado mis esquadrones en lugar muy fuerte que pudiera resistir largo rato al enemigo, don Juan de
Meneses, por una arma que se tocó, me pidió a
a. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

gran priesa la infantería. Fue menester dársela y
quedarnos con la cavallería en campaña, donde
ha estado todo hoy, padeciendo tanto que por esto y
porque se dize que el enemigo se encamina hazia
Alboló, del que de tener ya ocupado el pueblo de
Clayrà y Ribesaltas nos ha parecido embiar antes
nuestra cavallería a tomar aquel puesto, de adonde si el enemigo le carga se podrà retirar al Pertús.
Han quedado doscientos cavallos en esta villa y
ciento mas para poderme retirar con don Álvaro
de Quiñones al Pertús quando fuese tiempo desto.
Lo que fuere sucediendo avisaré a vuestra excelencia con puntualidad. Cuya excelencia nuestra
persona guarde Dios muchos años, como deseo.
Perpiñán, 12 de junio 1639. El marqués don Gaspar Toralto de Aragón.

1r

plícole me mande proveer lo necesario para deffenderlo. Guarde nuestro señor a vuestra excelencia como deseo. De Perpiñán y junio de 1639. Don
Juan de Meneses.

1r

Ab dos de vostra senyoria de onse del corrent me
trobo. En la una, me diu vostra senyoria que resta ab lo cuydado que·s dexa considerar, per ser
los avisos que li tinch donats tan apretats, y no
cessa a cobrar lo que pot en orde al socorro que li
serà possible fer ab la brevedat que lo cas requereix. Aquesta convé que sia gran y lo socorro, lo
mayor que may se sia fet, per ser lo exèrcit enemich molt numerós y mayor del que diuen los
avisos que vostra senyoria té y ses senyors ya de la
campanya de Rosselló, a hont no ha de poder entrar-se sinó és ab gran número de gent, com pot
vostra senyoria col·legir dels mateixos avisos li
tinch remesos. Yo confio que vostra senyoria,
acudint a la obligació que té a la fidelitat de son
Rey y a la conservació de la província, ab la finesa
que en altres camps y lo esforç y brevedat a que la
necessitat obliga, acudirà ab gran número de
gent en esta vila de Figueres, a hont me trobo,
sens aguardar informació del deputat local de
Perpinyà, que per tenir lo francès ocupada tota la
plana de Rosselló pot ser sia cosa més llarga del
que la necessitat consent, mayorment podent-se
rèbrer a qui de persones que cada dia arriben de
Perpinyà y altres parts de Rosselló. En la altra,
me diu vostra senyoria que per acudir als gastos
se li offereix en aquest servey importa se li relleve
los grave y continuos que té de las // 1v // robas
de contrabando, y per a servir-lo en axò li escric
un guiatje per les persones ab qui segons lo que
nos escriu pot vostra senyoria gastar, y me offerech a representar a sa magestat lo servey que de
vostra senyoria espero en esta occassió, de manera que reste obligat en aquests y altres negocis de
fer-li la mercè que desija. Guarde Déu a vostra
senyoria, com li supplico. De Figueres a 13 de
juny, 1639. Lo comte de Santa Coloma.

Còpiaa dela carta que escriu don Juan de Meneses escrita al senyor comte de Santa Coloma.
Oy a las cinco de la tarde me vino aviso de que al
alcayde de Opul, castillo en extremo fuerte, se havia rendido. Y poco después llegó al dicho alcayde
con toda su gente, sana y buena excepto un soldado
que trahía una mano herida por havérsele rebentado su mosquete. No quize ver el dicho alcayde
sino al passar por onde yo estava; le traté a vozes
como meresía su poco valor, haviéndome hecho
grandes promesas de que aquellas murallas serían
su sepultura y teniendo mucha gente escogida,
mucho que comer y mucho que tirar. He sentido
grandemente esta pérdida, assí por ser el puesto
tan importante como por el brío que los enemigos
han tomado. Y por conocerse han desanimado los
nuestros, que tales efectos hazen semejantes pérdidas en gente bizoña y de pocas obligaciones, como
es casi toda la que tengo aquí. Y luego, como a las
siete de la tarde, llegó un vezino de Clayrá, lugar
sin deffensa que occupa el enemigo, y me dijo que
el mariscal mossur de Santones, governador de Leocata y conosido mío le havía hecho grandes carícias y mandándole me viniese a dezir de su parte
que dentro de tres días me vendría a ver. Algunos
prisioneros que ha cogido nuestra cavallería dizen
que trahe más de quarenta pieças de artillería
gruessas, con todo su tren, y más de quinientos carros, treinta mill infantes y catorze mil cavallos.
Mejor podrá vuestra excelencia saber si pueden tener tanta gente o no por los avisos que de diferentes
partes tendrá, yo sólo sé que hay mucha gente en
Francia, // 1v // y que quando estuve preso en ella
ohí muchas vezes sólo a hombres pero adamás, que
para venir a Rossellón tomarían cien mil mugeres mosquetes. Yo estoy tan falto de todo como ha
escrito a vuestra excelencia muchas vezes, y oy sua. carta intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor virrey de 13 de juny, rebuda a
17 de dit.

1r

Guiatje.
Lo comteb de Santa Coloma, lochtinent y capità
general.

a. carta intercalada entre els folis 212v-213r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 212v-213r del trienni
1638-1641.

Per certs respectes y justes causas nostre ànimo
dignament movents en nostra bona fe y paraula
real guiam, affidam y asseguram a vosaltes, los
doctors Francesch Vidal y don Enrich de Alamany, assessors de la Deputació de Cathalunya, Joan
Pere Fontanella, don Francisco Roig y de Mendoça, Bernat Sala, Francesch Llenes, don Diego
de Pals, Narcís Peralta, Christòphol Cornells y
Joan Pau Feliu, notari, y talis Dalmau, los quals
dos últims estaven presos en los càrcers reals de la
ciutat de Barcelona, per a que no obstant qualsevols crims y delictes per vosaltres y quiscú de vosaltres fins lo dia present comesos y perpetrats,
mentres dure nostra mera y libera voluntat pugau
liberament està en la ciutat de Barcelona y anar
per qualsevols ciutats, viles y llochs dels presents
Principat y comtats sens empaig ni contradicció
de officials reals ni altres, als quals diem y manam
expressament que lo present nostre viatje assidament y seguretat vos tinguen, guarden y observen
tenor guardar y observar fassen y contra no vinguen en manera alguna sots pena de sinch cents
florins de or de Aragó als reals còfrens aplicadors
dels béns dels contrafahents irremissiblement exhigidors. Dattum en Figueres a XIII de juny del
any MDCXXXVIIII. Lo comte de Santa Coloma.

1r

1r

Carta del deputat local de Perpinyà de 13 de
juny, 1639. Rebuda a 14 de dit.
Molta il·lustres senyors: En exequció de la de
vostra senyoria, lo dia de ahir, hora molt tarda
rebuda, çots data de honse del corrent, encontinent féu ajuntar consistori y comensà a rèbrer la
informació me ordena ab ella se té, y estant rebent aquella, que eren las honse de la tarda, tocaren alarma. Y fonch forsat acudir a les moralles, a hont havem estat fins a les quatre de
matinada. Per la qual ocasió no·s pogué la mateixa tarda despedir, la qual va ab esta. Y si en altra cosa me voldrà vostra senyoria emplear, estave prompte acudir a ma obligació. A qui lo
senyor los anys de mon desigb a vostra senyoria
guarde. De Perpinyà y juny als 13 de 1639. Al
correu no se li·i ha donat ningun diner. Molt
il·lustres senyors. Jaume Badaula, diputat local.

Molt il·lustres senyors: Ab la de vostra senyoria
que en est punt havem rebuda tenim entès lo
sentiment tenen de nostros treballs, que són
mayors dels que poden pensar, y lo socorro que
ab la brevedad posible nos ofereixan, del que
donam a vostra senyoria las degudes gràcies. Lo
enemich té près lo castell de Òpol, Clayrà y Ribesaltes y tots los demés llochs de la Solanca,
van talant la campanyia y sembrats, estan a una
llegua de esta vila molta infentaria y cavellaria y
per punts estam aguardant nos vingan a sitiar,
com ahir lo príncep Condé o envia dir a don
Juan de Meneses, castellà del castell mayor d’esta vila, y al marquès Toralto, dient que dins tres
dias vindria a sitiar-nos; supplicam a vostra senyoria mane ab tota diligència enviar-nos lo socorro offert, per ser lo enemich molt poderós y
nostra necessitat y apreto molt gran. Y lo senyor
a vostra senyoria guarde, com ho supplicam.
Perpinyà y juny als 12 de 1639. Molt il·lustre
senyor, de vostra senyoria molt affectats servidors que les mans bessan los cònsols de la fidelissima vila de Perpinyà.

La resolucióc que vostra senyoria ha presa en
rahó de servir a sa magestat ab leva de gent, he
vist parla de vostra senyoria de 12 de aquest, y
las persones que han nomenadas per capitanejar-la. Ab esta embio las patents, y perquè és
molt mayor lo número del exèrcit que la entrada de Alfonso Corso van duplicadas las dels capitans. Suplicant a vostra senyoria se servesca
avansar la leva fins a número de dos mil infants,
pus és tant de tot lo Principat fer lo mayor esfors
que·s puga per a resistir al enemich en la invasió
del Portús, a que té la mira, y si·l guanyava restaria perdut lo que·s veu del poch que si li porie resistir. Ya vostra senyoria veu que no so amich de
encariments en matèria de avisos, i·ls he donat
quant he pogut ajustats al que se entenia, sens
antisipar-me sens fonament, però quant la ocasió és atal que si de prompte no·s disposa lo colp
de gent que ha menester la resistència que convé
obrar serà mayor la difficultat, suplic a vostra
senyoria se servesca ponderar-ho y manar apresurar la execució del que convé, remetent com
ab altra tinch escrit la gent, com se anirà fent. A
don Joseph Sorribes escric en conformitat del
que m’escriu vostra senyoria, y a les demés capitans que anomenarà a vostra senyoria que estan
sitats per feudataris don llicència, ab que en son
lloch envien substitut idòneo, no obstant que
no tinc orde de sa magestat, però sent en son
real // 1v // servey, lo que·s preté, venc a la dispensa ab molt particular gust, per serbir a vostra
senyoria, que guarde Déu. Figueras, a 14 de junio 1639. Si no·s deté la fúria del enemich ab

a. carta intercalada entre els folis 212v-213r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 212v-213r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat, guarde.
c. carta intercalada entre els folis 213v-214r del trienni
1638-1641.

Cartaa dels cònsols de Perpinyà de juny 1639,
rebuda a 19 de dit.

1843

1r

[ 1639 ]

[ 1639 ]

rey, nostre senyor, y per deffença y conservació
de la província, ha deliberat fer differents companyies per socórrer a dit comtat. Y sia molt del
servey de sa magestat y benefici públic de la província que dites companyies se formen promptament y que acudan a donar dit socorro. Per ço y
altrament, sa excel·lència, inseguint la conclusió
en lo sacre Real Consell fet ha quinze del mes de
juny mil sis-cents trenta-nou diu, nottiffica y fa a
saber a tothom generalment de qualsevol grau,
estament o condició, sien culpats de qualsevol
delictes, encara que tinguen instància de part,
que assentaran plassa de soldat en la leva que fan
los deputats y General de Cathalunya seran tinguts per guiats y assegurats, com ab la present ab
sa bona fe y paraula real los guia y assegura. Vol
emperó sa excel·lència que no sien // 1v // compresos en la present gràcia los cridats per enemichs de sa magestat, y separats de pany sien lladres públichs, assessinos, insendiaris y sacrílegos.
E per que les dites coses sien a tots notòries mana
sa excel·lència ser feta y publicada la present pública crida per los lochs acostumats de la present
vila de Figueres y altres comtats viles y lochs de
dits Principat y comtats hont convingue y menester sie. Lo comte de Santa Coloma.

igual poder la insolència francesa obra progressos irreparables y axí imploran a vostra senyoria
totas las veces que puc vinga socorro y luego
que·s pert tot y és gran llàstima lo que passa en lo
present. Lo comte de Santa Coloma.

1r

Crida de soldats.
Ara oyatsa tothom generalment, que us notifican y san a saber, de part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, en
Barcelona residints, que lo dieb present y avall
scrit lo excel·lentíssim senyor don Dalmau de
Queralt, comte de Santa Coloma, lochtinent y
capità general de sa magestat en los principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
és estat servit enviar a ses senyories les crides
avall scritas, ab lo real sagell sagellades y en la
forma de la real Cancellaria despedides, del tenor següent: «Ara oyats», etcètera, A. E axí mateix vos notifican y fan a saber que sa excel·lència és estat servit fer mercè a ses senyories de
concedir y decretar los capítols avall scrits, sagellats ab lo sello real y ab la forma de la real cancellaria despedits, que són del tenor següent:
«Lo comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general, per quant per part», etcètera, B. E
perquè las ditas cosas vinguen a notícia de tothom manen ses senyories ésser feta y publicada
la present pública crida per los lochs acostumats
de la present ciutat de Barcelona y altres parts
del present principat de Cathaluya y comtats de
Rosselló y Cerdanya. Lo Canonge Pau Claris.
Fita, scriba major generalis Cathalonie. Fonch
feta y publicada la presentc pública crida per los
lochs acostumats de la present ciutat de Barcelona per los trompetas del General de Cathalunya vuy, als XVI de juny, MDCXXXVIIII.

1r

Ara oiatsd tothom generalment, que us nottiffiquan y fan a saber de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, comte de de Santa
Coloma y Baró de Queralt, de la sacra, cesàrea y
real magestat conceller lochtinent y capità general en los principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, que per quant havent avisat
sa excel·lència als deputats del General de Cathalunya que lo exèrcit francès està en la frontera per
invadir lo comtat de Rosselló, dits deputats y Generalitat, graciosament y per lo amor tenen al
a. crida intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1638-1641.
b. a continuació repetit, dia.
c. a continuació repetit, publicada la present.
d. crida intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1638-1641.

1844

Vidit Magarola, regens. Vidit Calders et Ferrons,
regens thesauram. Vidit Mir, fisci advocatus. Joseph Paulus Oller

1r

Lo comte de Santa Coloma, lloctinent y capità
generala.
Per quant per part dels venerables y amats de la
real magestat los deputats del General de Cathalunya, residints en Barcelona, sens ha presentat
una escriptura o supplicació del tenor següent:
«Las condicions que los deputats demanen los
sien guardades en la leva han resolt fer per lo socorro del comtat de Rosselló que suplican a sa excel·lència manar decretar, inseguint lo que en altres semblants occasions se ha observat, són las
següents: Primo, que dits soldats no·s pugan dividir, posar en presidis ni trèurer de Cathalunya
ni comtats de Rosselló y Cerdanya. Ítem, que no
estigan subjectes a altres ordes sinó als de vostra
excel·lència. Ítem, que estigue a àrbitre de dits
deputats lo disgregar las companyias sempre
que·ls aparexerà, com aquest servey fassen voluntàriament a sa magestat per expel·lir lo enemich francès del dit comtat. Ítem, que en cas que
per orde de dits deputats o altrament se disgregassen dites companyies no·s puga detenir per
força dits soldats, sinó que voluntariament ab sou
a. carta intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1638-1641.

puch ben encarir quant importa que vostra senyoria, ab tota diligència, envie la gent està alçada y procure alçar la que resta, ajuntant lo major
número que sie possible, pus ella és la més urgent que·s pot offerir y en que·s experimenta ab
tanta eminència lo zel y pressa ab que vostra
senyoria serveix a sa magestat y procura la deffença y conservació de la província. En demostració de la estima he feta sempre del cuydado
de vostra senyoria y de la confiança que he concebuda, de que en esta occasió he de experimentar-ho ab effectes, resolguí de donar guiatge als advocats y altres a qui tocava la matèria
dels contrabandos y fiu aprés la declaració se·m
demana, en que féu tot lo que puch y regonech.
No·m resta què obrar cosa alguna en est particular, y en la règia Cort no·s troba // 1v // altre
forma de despaig en estas matèrias ni la suspensió s’és practicat m’obra altres molts offertes
que lo del guiatge, vostra senyoria estiga cert
que la voluntat és procurar a vostra senyoria ab
molta attenció tot lo que sia de son benefici y
gust, y axí ha supplicar a vostra senyoria vinga la
gent ab tota diligència. Guarde Déu a vostra
senyoria. Figueres, a 21 de juny, 1639. Nunci
de assó doni raó a sa magestat de que avie fet y
me havie demanat. Lo conde de Santa Coloma.

de sa magestat lo volgueren servir. Finalment,
que sa excel·lència done los commissaris sera necessaris per los alojaments de ditas companyias y
lo demés convindrà per lo servey de aquellas. Lo
canonge Pau Claris. Fita, scriba major Generalis
Cathalonie». Y perquè se acuda ab la brevedat
que la urgent necessitat demana al servey de sa
magestat y benefici universal d’esta província, per
tant y altrament, ab tenor de la present, les dites y
dalt continuades condicions concedim y otorgam y a elles interposam la authoritat y decret
real, y manam que sien punctualment observades
y que a dits deputats y als que sos ordes tindran se
observen y guarden a la lletra y se’ls donen y // 1v
// senyalen los comissaris seran menester y donaran, y tot lo demés que convindrà per a dit effecte.
Dada en Figueres a XIIII de juny de MDCXXXVIIII.
Lo comte de Santa Coloma.
Vidit Magarola, regens. Joseph Paulus Oller.

1r

Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà de vint
de dit.
22 juny, 1639.
Molt il·lustre senyor: Lo francès està batent per
dos parts a Salses, té-la molt apretada. Té pres
Stagell. Va talant la campanya. Tenim avís vol
entrar per Conflent lo compte Barrau ab vuyt
mil hòmens. Suplicam a vostra senyoria nos envie ab tota brevedad tot lo socorro serà possible,
per ser la nesessitat molt gran y molt apretada. Y
lo senyor a vostra senyoria guarde, com suplicam. Perpinyà, juny 20 de 1639. Molt il·lustre
senyor, de vostra senyoria. Molt affectats servidors qui les mans li besan. Los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà.

1r

Cartab del senyor virrey de 21 de juny, rebuda a
25 de dit.
Los progressos que fa lo exèrcit del enemich en
lo comtat del Rosselló són tals que justament
me tenen ab particular cuydado, vehent que, essent tant necessària la opposició ab grosses
forçes per reprimir son orgull, venen los de la
província ab tanta pausa que de cada dia se fa
més insolent lo enemic; y estic sens obrar lo que
desig en servey de sa magestat y en deffença de
la pàtria per falta de gent. En esta occassió no
a. carta intercalada entre els folis 215v-216r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 220v-221r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor virrey de 25 de juny 1639, rebuda a 28 de dit.
Lo comte de santa Coloma, lochtinent y capità
general. Venerables y amats de la real magestat
deputats del General de Cathalunya residints en
Barcelona: Vostra carta de vint-y-tres del corrent en que·ns demanau que lo guiatge per nosaltres concedit als assessors de aquexa casa, advocats applicats y altres persones, se comute en
títol o motiu de suspensió nos ha dexat suspesos, perquè vosaltres sols nos demanàreu que
per a poder acudir als gastos que sens oferien en
la leva de soldats pagats que us haviem demanada, com també a totes les universitats y particulars del present Principat, per a poder-nos opposar al francès, que ab exèrcit tant numerós com
sabeu està occupant cremant y devastant lo
comtat de Rosselló, batent ab gran fúria lo castell de Salses després de haver occupat lo de
Òpol y altres llochs y plasses de dit comtat, y comina fer lo mateix en lo principat de Cathalunya, vos rellevassem dels que sens offerien ab
dits assessors, advocats y altres persones per occassió de les robes de contrabando. Y nosaltres,
per donar-vos gust, no obstant no teniem tal
orde de sa magestat, confiant li haurieu de fer ala. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1638-1641.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

gun gran servey y ab la diligència a que la neccessitat obliga, vos havem concedit guiatge, ab
que han cessat dits gastos encara que ben escussats per vostra part, lo qual no sols approvase en
totas les persones interessades tornant-se’n en
execució d’ell de son retiro cada hu a sa casa y
gosant de llibertat com vosaltres mateixos nos
escriviu, però encara demanant-nos que, explicant lo dit guiatge, declaràssem que dites persones guiades podien fer y exercir los officis y eren
hàbils per ser insaculats en altres, y obtenint-los
y fer tot lo que·ls era lícit abans de ser culpats en
la règia Cort durant lo dit guiatge. En lo que
també vos havem fet mercè, fent la declaració a
setse del corrent de la mateixa manera que nos la
demanàreu. Així que, voler ara que lo mateix
que nos haveu demanat y després approvat y de
que us sou valguts, y havent alcansat lo fi de rellevar-vos de dits gastos que·ns demanàveu, se
comute ab ferma inusitada y may praticada en la
cancellaria, fent reparo o prenent motiu de què
féu servei appar que sols és tirar a no fer-lo, com
estau obligats, y en acò sens offereix repetir-vos
que tenint notícies dels intents del enemich
francès y de les prevencions de gent y municions
que feya en les fronteres de Rosselló vos-les havem donades ab molta puntualitat enviant-vos
còpia dels mateixos avisos que teniem que en serie seguida laa invasió del enemich que féu a deu
del corrent més vos la ferem a saber. Y després
d’ella tots los progressos que ha fet lo enemich
fins lo dia de vuy que los drets y rendas de aquexa casa del General són estats imposats per la
magestat y la Cort General principalment per
deffença del principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya en semblants invasions
que moltes universitats ab molt menos dels que
vosaltres haveu tingut // 1v // han ja fetes leves
de gent pagada y estan més lluny de aquesta
plassa de armes que vosaltres la han ja enviadda
que en temps que fonch invadit lo comtat de
Roselló per lo francès en lo any mil sinch-cents
noranta y set aqueixa casa encontinent féu leva
de dos mill soldats que havent de ser les banderas del General les primeres com ha més interessades y obligades a donar exemple a tota Cathalunya com lo va donant la ciutat de Barcelona y
causar-hos al enemich fins ara no havem vista
ninguna ni sols de vosaltres havem sabut lo número cert de gent que·n podem esperar y que
per lo menos aqueixa casa en occasió que estan
faltosos de gent y és la del enemich tanta que entenem arriba son exèrcit a vint-y-quatra mil infants y quatre mil cavalls com ja us tenim escrit
hauria de tenir ja en estes fronteres quatre mil
hòmens o més tenint presents les obligacions
que us corren en occasió tant apretada de servir a
vostron rey y mirar per la conservació de la pro-

víncia. Estes rahons nos ha paregut representarvos perquè en qualsevol temps apparega que us
les havem dites acudint en açò a nostra obligació
y perquè faltant vosaltres a la vostra se us impute
la culpa y puga sa magestat valer-se dels remey
de justícia y encara de sa soberania perquè no es
perda esta província per descuyt o negligència
dels qui tenen obligació de mirar més per ella esperam y fiam de vostra attenció al servey de sa
magestat que considerades totes les coses dalt
dites acudireu ab lo número de gent y tanta diligència a estes fronteres com la necessitat demana obligant a sa magestat a restar-ne molt servit
y a fer-vos moltes mercès y a nosaltres a procurar-les en tots temps. Dada en Figueres a XXV de
juny MDCXXXVIIII. Lo comte de Santa Coloma.
Vidit Magarola, regens. Joseph Paulus Oller.
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Cartaa del senyor virrey de 29 de juny, rebuda al
primer de juliol.
Lo comte de Santa Coloma, lochtinent y capità
general.Venerables y amats de la real magestat
deputats del General de Cathalunya residints en
Barcelona: Los progressos del exèrcit francès
continuen ab tal porfia que no podent fer-li formal opposició per falta de gent asseguren que
ab molta brevedat occuparà per força de armes
la fortalesa de Salses, contra la qual té posades
tres baterias, usant de totes les diligències y medis convenients per a entrar-la ab que està apretadíssima y entendent en perill de perdre’s, y
feta esta facció no sols tindrà a sa mà tots los pobles que són en lo comtat de Rosselló però que
acometrà la vila y fortalesa de Perpinyà, prometent-se ocupar-la y devastar-la del gran número
de gent de peu y de cavall de què consta. Y per
avisos certs sabem va entrant de refresch cada
dia per engrossar-los. Estos progressos són prejudicials a la integritat del comtat de Barcelona
y del principat de Cathalunya, dels quals és
principal part lo comtat de Barcelona y del principat de Rosselló, y·ls previnguerem y tinguerem presents molts temps ya abans de la entrada
del exèrcit francès, trobant-nos en aquexa ciutat
de Barcelona. A aprés, per orde de sa magestat,
en la de Gerona. Y comunicarem ab vosaltres y
ens escriguerem moltes vegades los avisos teniam, pregant-vos provinguessen la opposició y
defensa necessàries aprés feta la entrada del
exèrcit francès lo dia de deu del corrent, havent
continuat de avisar-vos de tot per a què certifficats dels danys presents y dels perills que patiam
y solien patir los pobles de aquell comtat y tota
a. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1638-1641.

a. a continuació repetit la.
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la província acudissen prompte y efficasment a
llur reparo y defensa. Últimament, vehent que
en tants dies no·ns asistian banderes de la Generalitat, y que ab les cartes que·ns trametau no
declaraveu lo número de la gent que allistarieu
per a acudir ab tanta necessitat, y que públicament se deya que era molt moderat y llimitats,
vos representarem de nou especcificadament les
necessitats occorrents y los perills que·ns amenassave lo exèrcit francès, pregant-vos acudissen
ab tota prestesa, ab tal número de gent que fos
efficàs per a executar la opposició que estant
forçosa y desijam fer. Y quant aguardàvem la
resposta és arribat lo síndich de la fidelíssima
vila de Perpinyà ab cartes dels cònsols d’ella, per
les quals, y per lo que·ns ha explicat, vehem que
les coses de aquell comtat estan en lo últim perill, que·ns ha añadit nou de consueto, perquè
encara que desitjam exir en campanyas y apretar
lo francès fins a tràure’l d’esta província, y estam
ab ànimo de fer en assò tot lo que sia menester,
la falta de gent nos // 1v // té impossibilitats,
que si bé la ciutat de Barcelona ab tota promptitut ha acudit ab considerable número de gent
pagada y moltes universitats de Cathalunya fan
lo mateix, però venen ab molta pausa, sia que
de la província dexan de enviar gent y de venir a
asistir de manera que no tenim exèrcit tal que
ab ell pugam fer lo que és menester, considerades les forses del enemich. Que tenim vivíssim
sentiment, perquè a més que perdent-se estas
plaças de Salses y Perpinyà necessàriament se ha
de perdre tot lo comtat de Rosselló, són los perills y danys que·s segueix a tota la província evidentíssim y succehirà en temps. Y sa magestat és
estat servit encomanar-nos lo govern ab confiansa que per natural seriam més plenament assistits, y no podem córrer estes desdichas per
nostre comte, havent fet y fent ab lo favor de
Déu quantes diligències nos són possibles per la
defensa se fa per donar a cosa que sia de propòsit. Regonexem que tot ha de venir a nostre càrrech y se’ns ha de atribuhir a culpa per ésser los
qui naturalment y propusament estam obligats
a procurar la conservació y defensa del Principat
segons la primera instrucció de les Generalitats,
les quals per estos casos són per vosaltres exhigides y cobrades. Y ab elles vostres predecessors
en les occasions se són offertes han obrat tant
virtuosament que en totes han espel·lits los enemichs de sa magestat, acquirint los blasons y títulos de que estan plenes les històries y archiu
de la casa de la Deputació, causant a les nacions
extrangeres admiració. La occasió no sols és
igual a les passades però molt mayor ponderades les circunstàncias que deven ponderar y axí,
no accudint a tant natural coneguda y hereditària obligació és cert los danys seran per culpa
vostra, puix no us han faltat a son parer los avisos y admonicions necessàrias. Fins lo dia pre1847

sent no és arribada companyia vostra, y las que
envian de número de cent hòmens no és sufficient de molt per a la opposició és menester ni
conforme las que vostres predecessors en menos y manco urgents occasions han enviades, ni
ab la assistència de persona militar consistorial
com s’és acostumat sempre. // 2r // Y en estes
omissions considera los que attentament ho miran, que la tardansa que·y ha en acudir les universitats y singulars de Cathalunya a estes fronteras proceheix de la revissió que vosaltres teniu
en fer les demostracions acostumades y que per
la importància del cas estau obligats, pensant
que a vostre exemple cumplen al que deuen. Esperam que, advertides estes rahons y la urgència
de la inminent necessitat, acudireu promptament a la obligació en quant ha posat los officis
que teniu y la institució de les Generalitats per
convènio entre los sereníssims reys y la Cort general ab tanta solempnitat feta, y que podrem
sens dilació opposar-nos al enemich y alcansar
d’ell victòria, restant tot lo Principat ab satisfacció del que en conservació y defensa del General
haureu obrat, y nosaltres obligats a donar-ne
particular rahó a sa magestat, perquè us fassa
tota mersè. Y encars que en matèria tant gran y
ponderosa estas consideracions no obran en vosaltres en avant més del que han obrat fins vuy,
lo que no creyem, de vostra naturalesa servirà
en esta part de última diligència per nostre
descàrech y càrrech vostre. Dada en Figueres, a
XXVIIII de juny, MDCXXXVIIIII. Lo comte de Santa Coloma.
Vidit Magarola, regens. Joseph Paulus Oller.
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Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà a 27
de juny 1639, rebuda al primer juliol de dit any.
Molt il·lustre senyor: Lo enemich francès apresta molt a Salses, comina donar-li açalt. Lo exèrcit enemic se engrossa molt y lo nostre no se
augmenta, ans disminueix. Lo dany se augmenta, y si prest no·s remèdia serà irreparable lo
dany. Suplicam a vostra senyoria, a més del socorro nos fan mercè, del qual donam a vostra
senyoria les degudas gràcias, fer altra sforç y socórrer-nos ab lo mayor número de gent que·s
puga y ab la major brevedad y ser gran la necessitat. Agustí Oriola, mercader d’esta vila, va a
suplicar a vostra senyoria nos fassa mercè valernos en estos treballs y perills tant inminents, suplicam a vostra senyoria nos la fassa en donar-li
tota fe y crèdit en tot lo que per nostra part representarà y suplicarà a vostra senyoria. Y lo
a. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1638-1641.
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[ 1639 ]

Sala, Francesch Llenes, don Diego de Pals, Narcís Peralta, Christòphol Cornell y a Joan Pau Feliu, notari, y Pere Dalmau, los quals dos últims
estaven presos en los càrcers reals de Barcelona.
Perquè cesse lo dubte de serta sciència y per la
auctoritat real de que en esta part usam, ab thenor de la present declaram que és estada y és nostra intenció que los sobredits y qualsevols d’ells
puguen fer y exercir tots sos officis de assessors,
advocats fiscals, de advocats y altres qualsevols y
que són hàbils y capassos de ser inseculats, concórrer y obtenir qualsevols officis y benefficis
sens contradicció alguna y que·ls és lícit fer tot
lo demés que fer podian ans de estar inculpats
en la Règia Cort y assò durant lo dit guiatge y
no més avant. Dada en Figueres a XVI de juny
MDCXXXVIIII. Lo comte de Santa Coloma.

Senyor a vostra senyoria guarde, com suplicam.
Perpinyà, juny 27 de 1639. Molt il·lustre senyor, de vostra senyoria. Molt afectats servidors
qui les mans li besam, los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà.
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Cartaa del senyor virrey de 16 de juny, 1639, y
rebuda a 19 de dit.
En resposta a dos de 15 del corrent, que de vostra senyoria he rebudes, serà esta, asegurant a
vostra senyoria que ma intenció en la conçessió
del guiatge he donat als assessors, advocats aplicats y altres persones a petició de vostra senyoria
és estada, que durant lo guiatge pugan concórrer y obtenir qualsevols officis y benefiçis y exercir los officis de asessors, advocats y altres, y fer
tot allò que podian antes de tenir proçés en la
Règia Cort per rahó de les robes de contrabando. Y encara que esta explicació mia los poria
bastar però lo guiatge virtualment diu asò mateix, ab tot, per a més servir a vostra senyoria,
envio per cançillaria esta mateixa declaració, ab
que resta vostra senyoria més assaneat de ma voluntat, juntament ab la patent de capità en favor
de fra don Juan de Capons y de Tamarit que diu
vostra senyoria ha anomenat en lloch de don Joseph Aimerich y Desbosch. Importa que envia
vostra senyoria la gent que ha deliberat fer en
servey de sa magestat, quant més prest per que
lo enemich cada dia va present y ocupant puestos y tota la dilació pot ser de dany irreparable,
y axí torne a supplicar a vostra senyoria la brevedat. Guarde Déu a vostra senyoria. Figueres, a
16 de juny, 1639. Suplico a vostra senyoria que
sie mayor la leva del que té resolt, que lo poder
del enemich no obliga a menos que esta en la occasió perquè se posaren las rendes dexa para defensa de la província y si no·s fa luego costarà
molt vènser. Lo comte de Santa Coloma.

1r

Vidit Magarola, regens. Vidit Calders et Ferrons,
regens thesauram. Joseph Paulus Oller.

1r

Molt il·lustre senyor: Per Agustí Oriola tenim ja
representat a vostra senyoria lo perill inminent
en que està lo castell de Salses. Vuy havem sabut
lo enemich fa un fort devant del fosso y que ja és
entrat en ell y procura minar la muralla per bolarla ab salsisas, y baten les muralles per quatra parts
y tenen ja derrocadas las deffensas, de modo que
si ab tota diligència nos socorr és impossible sustentar-se quatra dias. Supplican a vostra senyoria
ab tota brevedad fassa lo mayor sfors puga en socórrer-nos, per ser més que segur que en ser pres
Salses ha de ser esta vila en lo mateix punt sitiada
y ha de ser molt difficultós lo reparo per poch
que tarde lo socorro y grandíssim lo dany que·n
resultarà al servey de sa magestat y a tota Cathalunya. Y lo senyor a vostra senyoria guarde, com
suplicam. Perpinyà y juny als 30 de 1639. Molt
il·lustre senyor. De vostra senyoria. Molt affectats servidors qui les mans li besan, los cònsols de
la fidelíssima vila de Perpinyà.

Lo comteb de Santa Coloma, lochtinent y capità
general.
Per quant ab patent despachada per Cancellaria
en tretse del corrent ab nostra fe y paraula real
havem guiats, fidats y assegurats durant nostra
mera y libera voluntat als doctors Francesch Vidal y don Enrich Alamany de Alamany, assessors
de la Diputació de Cathalunya, Joan Pere Fontanella, don Francisco Roig y de Mendoça, Bernat
a. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1638-1641.
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Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà a 30 de
juny, 1639. Rebuda oy 2 de juliol mateix any.

1r

Cartab del senyor virrey de 30 de juny 1639, rebuda a 3 de juliol, 1639.
Lo comte de Santa Coloma, llochtinent y capità
general. Venerables y amats de la real magestat:
Poch abans de rebre dos vostres de XXVIIII del
a. carta intercalada entre els folis 222v-223r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 222v-223r del trienni
1638-1641.

corrent havem rebuda altra dels cònsols de la
vila de Perpinyà, còpia de la qual va ab esta, en
que veureu lo apreto en que està lo Castell de
Salses y com nos demanen dits cònsols socorro.
E com aquell no pugam donar-los per ser lo
exèrcit françès que·l té assitiat tant numerós,
com ab altres vos tenim escrit, y la gent de la
província que fins vuy és arribada en esta plassa
de armes sie molt poca y no tingam notícia que
la que vé marxant sie tanta que puga de molt
arribar al número que és menester, y que vosaltres enviau companyies sols en número de setcents hòmens esperant-lo nosaltres, y havent de
ser en número tant major per lo que ab altres
vos tenim advertit y representat, y si bé perquè
envieu ab tota diligència lo major número de
gent que sie possible encara que per la leva sie
necessari vèndrer y empanyar la plata y alajas de
aqueixa casa puix no poden emplear-se millor
que en vostra pròpia deffensa, no·y hauria necessitat de tornar-vos a representar lo gran apreto ab que dita fortalesa de Salses se troba y està
imminent al comptat de Rosselló y principat de
Cathalunya; y ab tot nos ha aparegut donar-vos
part de estos nous avisos perquè en tot cas no us
pugau escusar de no haver tingut notícia d’ells,
no acudint al que occasió tan precisa demana y
vostra naturalesa y offici que teniu vos obliguen. Dada en Figueres, a XXX de juny MDCXXXVIIII. Lo comte de Santa Coloma.

de sa magestat. Supplicam a vostra excel·lència,
perquè no restem sens monicions, mane enviarnos-los ab lo bestiar del Empurdà, de prompte,
per ser més que precissa la necessitat. Y lo Senyor a vostra excel·lència guarde, com ho supplicam. Perpinyà y juny als XXX de MDCXXXVIIII.
Excelentíssim senyor de vostra excel·lència,
molt affectats servidors que les mans li besam.
Los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà.
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Tinga la rahó lo lloc que se li deu que en lo bizarro de la infanteria que al sou de vostra senyoria és arribada a esta plaça de armas està molt de
part de vostra senyoria, de que don las gràcias,
i·n donave rahó a sa magestat. No és explicable
lo contento que he tingut de haver vist las banderas del General de aquest Principat, en tantas
faccions victoriosas, marxar contra lo enemic,
que ab contínua bateria las proverà a apressurar
lo socorro. Ya tinc escrit a vostra senyoria lo que
se ha sentit que sian casi las últimas. Açò ya no té
reparo, però confio que lo numerós que anirà
vostra senyoria provehint ha de recomposar la
tardança, pero no dexaré de significar quant vivament me fóra consolat de veure que algú de
aqueix consistori, pus se precian de no dèurer
res als antecessors en zel de servir a sa magestat
quant la occasió apreta, fos vingut coronel d’esta leva com en altres ocasions, pus si ninguna y
ha de haver per a gastar és esta. Y era ben cert
que, autorizant hu de vostra senyoria sa coronèlia fora arribada numerossíssima lo enemic suposa que no pot aquest Principat juntar gros de
exèrcit proporcionat en lo número ni en lo
temps. Vostra senyoria és lo qui pot opposar-se a
esta supposició, fent lo esforç que en altres occasions ha fet, y tal que vença las dificultats que
embarcaran lo socorro, ajustant al que ha enviat
tal colp de gent que tinga molta part en lo que se
anirà // 1v // obrant per a llançar lo enemic a força de pura força pus la demasiada confiança de
esta província li ha donat lloc de avansar-se de
manera que no·l tenim per estratagemas. Déu
nos ajude y a vostra senyoria guarde. Figueres
a 5 de juliol, 1639. Lo comte de Santa Coloma.

Vidit Magarola. Joseph Paulus Oller.
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Cartaa dels cònsols de la vila de Perpinyà de 30
de juny, 1639, rebuda a 3 de juliol de dit any.
Excel·lentíssim senyor: Per home de vista sabem que la muralla de Salses està molt per terra
y que lo fosso està desbocat per part de la plassa
y que lo enemich està dins del fosso picant la
muralla per bolar-la ab salsinas y la baten per
quatre parts, y que si dins dos o tres dias no·s
socorre és impossible puga sustentar-se, per tenir les defençes totes ja per terra y no poder-se
valer ja de la artilleria. Y lo mateix home diu que
en Salses no·y ha ninguna trinxera feta, per lo
que ab poch socorro se repel·lirian. Donam-ne
avís a vostra excel·lència, suplicant-lo en lo punt
envie tota la infanteria tinga y sia possible per
poder socórrer a Salses, perquè seria grandíssim
lo dany que resultaria si Salses no·s socorria, per
estar en inminent perill esta vila y tot Rosselló.
De assí és impossible enviar a sercar les monicions, per no haver-hi bestiar, per haver-se pres
molt lo enemich, y lo demés treballà per servey
a. carta intercalada entre els folis 222v-223r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor virrey de 5 de juliol, 1639, rebuda a 7 de dit.
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9 julii, 1639. A.
Memorialb primer.
a. carta intercalada entre els folis 224v-225r del trienni
1638-1641.
b. memorial intercalat entre els folis 224v-225r del trienni
1638-1641

[ 1639 ]

[ 1639 ]

Memorial de las quantitats que las personas
avall scritas han de pagar en virtut de las sentèncias fetas per la visita del General de Cathalunya, començada en lo any 1638.
Primo, ab sentència proferida als 14 de maig,
1639, sobre las querelas de números 48, 49, 50,
51, 52, és estat condemptat Baptista Morer,
tauler del General de Vilafranca de Conflent, en
haver de pagar lo dret del General degut per los
sinch albarans de guia de que·s fa menció ab
dita sentència, y prontament en donar compte
als senyors deputats dels fraus que dit Morer té
rebuts, sobre que se proçehirà contra d’ell per
dits senyors deputats de la manera que·s disposa
ab la sentència predita.
Ítem, ab dita sentència sobre las querelas de números 67, 68, Antoni Llaguna, tauler de Ripoll,
és estat condemnat en pagar lo dret del General
de dos alberans de guia que·s mane donar ab dita
sentència y de tres dotsenas parells de mitjas.
Ítem, ab sentència sobre la querela 82, Francesch Domenge, tauler de la Seu de Urgell, és
estat condemat en haver de pagar al General
cent quaranta-sinch lliuras, emperò ab lo decret
de la exequució fonch provehit no ésser exequutada la dita sentència.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
115, Joan Carreras, coadjutor del offici de racional de la casa de la Deputació, és estat condemnat en haver de pagar al General sexanta
lliuras. 60 ll.
1v

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
120, Gerònym Frexa y de Castellví, deputat local en lo trienni passat de Tarragona, y Joan
Baldirà, notari de dita deputació local, són estats condemnats en haver de donar y pagar
sinch lliuras a Miquel Vidiella, del lloch de Botarell. 5 ll.
Ítem, ab dita sentència y sobredita querela de
número 120, los dits Gerònym Frexa y de Castellví y Joan Baldira són estats condempnats en
haver de donar y pagar al General ço és, lo dit
Frexa vint-y-sinch lliures y lo dit Baldirà deu
lliures, és per tots dos 35 ll.
Ítem, ab dita sentència sobre la querela número
31 Salvador Cuyàs, tauler del General de Vilafranca de Panadès,és estat condemnat en haver
de pagar al General quatre-centas setanta-dos
lliuras, sis sous y sinch. 472 ll. 6 s.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
36 Onofre Nogués, deputat local de la vila de
Tremp, és estat condemnat en haver de pagar al
1850

General cent y deu lliuras. Emperò, ab lo decret
de exequució és estat provehit que si dins dos
mesos desde 28 juny 1639 en avant comptadors
no farà constar dit Nogués, devant dels senyors
deputats, ésser per ell estada pagada la dita peccúnia del receptor dels fraus del General de la
col·lecta de Tremp, que en tal cas la dita sentència sie executada juxta tenorem.
Ítem, ab sentència sobre la querela de números
81 // 2r // Simó Llobet, guarda extraordinària
del General de la ciutat de Lleyda, fonch condemnat en haver de pagar al General vint-ysinch lliuras. 25 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
59, Jaume Casadevall, tauler del General de la
vila de Illa, fonch condemnat en haver de pagar
al General la quantitat de sen quaranta lliures.
Emperò, ab lo decret de exequució fonch reduÿda y rebaixada a 25 lliures. Tantum 25 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela número
118, Joan Batista, notari de la deputació local
de Tarragona, fonch condemnat en haver de
pagar al General quinse lliures. Emperò, ab lo
decret de exequució, fonch la dita cantitat rebaxada a dotse lliuras. 12 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
104, Joan Rovira y Salavert, tauler de la vila de
Blanes, és estat condemnat en haver de pagar al
General una lliura, sinch sous. 1 ll. 5 s.
Ítem, ab sentència sobre de la querela número
88, Alfonso Monfagès, tauler de la ciutat de
Lleyda, és estat condemnat en haver de donar y
pagar al General vint-y-sinch lliuras. 25 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
44, Bernat Bollo y Bernat Carles, taulers del
General de la vila de Perpinyà, són estats condemnats en haver de donar y pagar al General
deu lliuras. 10 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
105, Joan Rovira y Salavert, tauler y receptor
del General de la vila de Blanes, fonch condemnat en // 2v // haver de donar y pagar al General
lo dret dels albarans de guia mencionats en dita
querela, y en pagar lo dret de las robas continuadas en lo llibre del manifest que no està clos.
Liquidació reservada en lo decret de exequució.
Ítem, ab sentència sobre las querelas de número
89, Cebrià Moner, tauler del General en la vila
de Granollers, és estat condemnat en haver de
pagar al General lo dret degut per rahó dels
sinch albarans de guia que·s mencionan ab dita
sentència.

Ítem, ab la propdita sentència lo mateix Cebrià
Moner és estat condempnat en haver de pagar
al General cent lliuras. 100 ll.
Ítem, ab la sentència sobre la querela de número 15 són estats condempnats los deputats y oÿdors y hereus y successors y fermansas citats en
la causa en haver de pagar al General sinquanta
lliuras. 50 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número 3
són estats condemnats los deputats y oÿdors y
sas fermansas y haver citats en la causa, y micer
Francesch Vidal y don Ramon de Magarola, assessors ordinaris, en haver de pagar al General
vuytanta-sinch lliuras, vuit sous. 85 ll. 8 s.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
14 són estats condemnats los deputats y oÿdors,
hereus y fermansas de aquells, citats en la causa
en haver de pagar al General 135 ll. 2 s.
Ítem, ab sentència sobre las querelas de números 30, 117, 109, és estat condemnat Joan Pere
Sarau, // 3r // tauler de Mataró, en haver de pagar al General lo dret degut per las robas y mercaderias y demés cosas continuadas en los albarans de guia exhibits en dita querela de número
30. Liquidació reservada, la qual fonch explicada en lo decret de exequució de la manera que
en ell se conté. Se ha relació.
Ítem, ab sentència sobre la querela número 12
són estats condemnats los òlim deputats y oÿdors, fermansas y hereus citats, en la causa en
haver de restituir y pagar al General dos-centas
sinquanta lliuras. Emperò, ab lo decret de exequució foren rebaxades a 200 ll. Tantum 200 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número 1
són estats condemnats las fermansas de fra don
Miquel de Alentorn citadas en la causa, don
Francisco de Llupià y las fermansas de Pere
Prats, diputats lo trienni pròxim passat, Francesch de Malla y Jaume Badaula en haver de restituir al General sis-centas sexanta-sinch lliuras.
Emperò ab lo decret de exequució és estat provehit que lo sintillo que·s diu ab dita sentència
sie venut dins un any pròxim plus danti in incantu publico; y cas que d’ell no resulte la cantitat integra de las 665 ll. que en dit cas per lo que
faltara sie exequutada dita sentència justa tenorem.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
34 Joan Riera y Manyanet, notari de la Deputació local de la vila de Tremp, és estat condempnat en haver de pagar al General sinquanta lliuras. 50 ll.
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Ítem, ab sentència sobre la querela de número
63, Pau Tamarit, tauler de Olot, és estat condemnat en haver de donar y pagar al General
deset lliuras. 17 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
64, lo dit Pau Tamarit, tauler de dita vila de
Olot, és estat condemnat en haver de donar y
pagar al dit General lo dret que importan los albarans de guia que·s mencionan ab dita sentència. Liquidació reservada.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
64, lo dit Pau Tamarit, tauler de dita vila de
Olot, és estat condemnat en haver de donar y
pagar al dit General lo dret que importan los albarans de guia que·s mencionan ab dita sentència. Liquidació reservada.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
72, Domingo Garcia, diputat local de la col·lecta
de Puigcerdà, és estat condemnat en haver de pagar al General tres lliures, quinse sous. 3 ll. 15 s.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
80, Domingo García, diputat local, Jaume
Francesch Roger, advocat fiscal, Pere Màrtir
Costa, notari, y Francesch Navel, procurador
fiscal, officials de la Deputació local de la
col·lecta de Puigcerdà, són estats condemnats
en haver de donar y pagar al General quaranta
lliuras. 40 ll.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
75, Lluís Colom y Guillem Bernola, taulers del
General de la vila de Puigcerdà, són estats condemnats en haver de pagar lo dret dels albarans
de guia // 4r // que no han cobrat lo dret, liquidació reservada. Y ab lo decret de exequució explicant la dita liquidació fonch provehit que la
dita sentència s’és excusada, ço és, contra Luís
Colom per vuytanta-sinch lliures, setse sous y
quatre, y contra Guillem Bernolà per sis lliures.
Que és entre los dos noranta-una lliura, setse
sous y quatre. 91 ll. 16 s.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
32 Gerònim Pellicer, tauler del General en la
vila de Móra, és estat condemnat en haver de
pagar al General deu lliuras. 10 ll.
Memorial segon.
Memorial de las personas que són estadas privadas o suspesas en virtut de las sentèncias fetas
per la visita del General de Cathalunya, començada en lo any 1638.
Primo, ab sentència proferida als 14 de maig,
1639, sobre las querelas de números 48, 49, 50,
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51, 52, Baptista Morer, tauler y receptor del
General de Vilafranca de Conflent, fonch privat
perpètuament de dit offici. Emperò, la privació
perpètua de dit Morer és estada comutada en
suspensió, per temps de dos anys, ab la privació
del decret de exequució comptadors des de 28
juny, 1639, en avant. Los quals passats sie restituhit lo dit Morer al dit offici.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
37, Pere Torres, tauler de Camarasa, és estat
privat del dit offici de tauler del General.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
38, Francesch Texidor, tauler y receptor del
General del lloch de Puigvaledor, fonch // 4v //
suspès per temps de tres anys del dit son offici.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
85, Francesch Capell, tauler de la vila de Aytona, és declarat no tenir privilegi del dit offici. Y
axí, ab dita sentència, se exorta que los senyors
deputats lo provehescan en persona idònea y
sufficient ab que no sie lo dit Capell.

Ítem, ab sentència sobre las querelas de números
27, 28, 29, Agustí Massó, tauler del General de
la vila de Seret, és estat privat del offici de tauler.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
6, Nicolau Soler y Bugunyà, tauler del General
de la vila de Sant Cugat del Vallès, fonch privat
de dit offici de tauler.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
73, Miquel Pons, tauler del General de la Seu
de Urgell, fonch privat del dit offici de tauler.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
87, Simó Llobet, guarda extraordinària del General de la ciutat de Lleyda, fonch privat perpètuament del dit offici de guarda.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
106, Joan Lloberas, tauler del General de la vila
de Malgrat, fonch privat del offici de tauler.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
99, Joan Belart, guarda del General de la vila de
Montblanch, fonch privat dit offici de guarda.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
20, Baltasar Ribat, guarda del General de la vila
de Sterri, fonch privat del seu offiici de guarda
del General perpètuament.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
35, Joan Picon y Manyanet, notari de la Deputació local de la vila de Tremp, és estat suspès
del offici de notari de dita deputació local per
temps de un any.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
16, Antoni Morer, procurador fiscal de la
col·lecta de Vilafranca de Panadès, és estat // 5r
// suspès de dit son offici de procurador fiscal
per temps de un any.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
18, Pere Aytés, tauler de la vila de Tírvia, és estat privat de dit offici de Tauler.
1852

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
38, Pere Mancho, tauler del General de la vila
de Castillo de Farfanya, fonch privat del dit offici de tauler.

Memorial tercer.
Memorial de las sentèncias de la visita del General de Cathalunya fetas en lo any 1639 que disposa, ço és, algunas d’ellas, per lo present y altras per lo sdevenidor, y ab ellas se exorta als
senyors diputats las manen observar y cumplir.
Primo, en la sentència sobre la querela de número 11 se mana que en los actes de extraccions
de diputats, visitadors, insaculadors, habilitadors y altres consemblants que·s fan en la casa
de la Deputació no·s pugan nomenar per testimonis per lo stament ecclesiàstich // 5v // sinó
és personas ecclesiàsticas constituïdas en dignitat o prebenda per la qual pugan ésser insiculadas deputats y oÿdors per dit stament o que altrament pugan entrar en braços.
En la de número 23 se mana que los diputats ni
oÿdors per rahó de ésser deputats o oÿdors no
pugan preténdrer ésser exempts de pagar de bolla.
En la de número 53 se mana a Martí Prats, notari de la Deputació de Vilafranca de Conflent,
que a pena de privació de son dit offici, lo offici
de notari del patrimoni real de la vila de Perpinyà, y que aquell no exercesca per via directa
o indirecta.
En la de números 67, 68, se mana a Antoni Llaguna, tauler de Ripoll, observe lo capítol 74 de
las Corts, 1599, y altres eo las ordinacions dels
senyors deputats sots las penas en ells contengudas.
En la de la querela número 69, se declara com
obligat lo racional la casa de la Deputació de haver de assistir en los actes de habilitacions y extraccions de diputats, etcètera, a effecte decantar per debitor los que·s trobaran continuats en
llibre de vàlues.

En la de la querela número 82, se mana que
Francesch Domenge, tauler del General de la
Seu de Urgell, a pena de vint-y-sinch lliures per
cada vegada que contrafarà fasse prestar idònea
causa ab fermansas o penyoras als que pendran
albarans de guarda d’esa taula.
En la sentència de la querela número 102, se
mana que lo senyor Salvador Vidal, assessor de
la Deputació local de Montblanch ni sos successors en son offici, sots pena de suspensió de son
offici per més de tres anys no puguen exhigir
més salaris dels que disposan las constitucions,
per rahó de las sentèncias que faran com a dits
assessors.
En la de la querela número 110, se mana que
Jaume Sarascó, guàrdia // 6r // ordinària del General de la vila de Mataró, no se entremeta en
las obligacions y officis dels altres officials del
General, sots pena de vint-i-sinch lliuras per
quiscuna vegada.
En la de la querela de número 121, se cuenta als
senyors deputats manen remeiar la advertència
avís toca al peu d’ella, perquè en cas aparega se
reduesca en forma de ordinació.
En la sentència de la querela de número 81, se
mana que Pere Màrtir Costa, notari de la Deputació local de Puigcerdà, sots pena de vint-ysinch lliuras observe lo modo ab que ha de continuar y assentar en son llibre las enquestas dels
fraus conforme se li espesifica ab dita sentència.
En la sentència de la querela de número 98, se
exorta als senyors deputats que vuy són y per
temps seran que en matèrias de exequucions del
General posen tota diligència y cuydado procurant inquirir del sota d’ellas, ab los porters que
seran tramesos a ditas exequucions, a fi que sens
intervallo de temps se puga a passar avant a la
effectiva cobrança dels dèbits del General.
En la sentència de la querela de número 71, se
mana al escrivà major del General que sots pena
de una terça del salari de son offici done nota al
racional de la Deputació dels actes de concerts,
vendas, arrendaments y altres contractes que·s
faran per los senyors deputats y oÿdors dins
quinse dies després que aquells seran estats fermats.
En la sentència de número 45, se exorta als senyors deputats se informan del stat de la causa
que·s diu en ella, y que aquella fassen declarar
ab la possible brevedat.
En la sentència de las querelas de números 60,
61, se exorta als senyors deputats que d’esta
1853

hora en avant no paguen lo paper, plom y tot lo
demés que se haurà de gastar per compte del
General a més del preu corrent, per haver-hi hagut en açò molts abussos.
En la sentència de la querela de número 70, se
declara que los senyors // 6v // deputats y oÿdors qui per temps seran dins dos mesos després
del ingrés de són offici sots pena de una tersa de
son salari de que d’ells degan fer donar compte
y rahó al regent los comptes del General del inventari que tindrà de las cosas de aquell fent lo
rent ab la claredat possible. Y més se exorta als
senyors diputats y oÿdors dels trienni corrent
prenguen a sa mà los inventaris de nou que estan continuats en lo procés de dita querela, y
fan fer de aquells la deguda combinació per la
rahó que·s diu en la sentència.
En la sentència de la querela de número 95, se
exorta als senyors deputats y oÿdors que o passen avant la obra de la presó o cobren ab tot effecte las 500 lliures que diu ab dita sentència.
En la sentència de la querela de número 62 és
estat contra Gerònym Frexa y de Castellar, diputat local de Tarragona, haver de tornar a fer a
costas y despeses suas lo procés que ab dita
sentència ab la qual se li mana també no fer declaració alguna en las causas de fraus, de que·s
tocarà declaració ab scrits sens consell de son assessor.
En la sentència de la querela de número 12 se
mana exprés que la sentència proferida en la visita pròxim passada, en la querela que·s féu en
ella de número 46, sie inviolablement observada, entès emperò y declarat que per renunciació
y satisfacció deball que·s tendrà en las comprobacions de quiscun trienni era de la Deputació
se pugan donar y pagar per los senyors deputats
quantitats, y a las personas que se expressan ab
dits scrits ara feta sobredita querela de número
12 conforme en ella està contingut.
En la sentència de la querela de número 39, se
mana que Pere Montaner, tauler de la vila de
Alfarràs serve lo capítol 74 de les // 7r // Corts
del any 1599 y lo demés que disposa dita
sentència sots las penas en ella contingudas.
En la sentència de la querela número 64 se
mana a Pau Tamarit, tauler del General de la
vila de Olot, que a pena de suspensió de son offici, per temps de un any, fassa donar fermansas
als albarans de guia que donarà.
En la sentència de la querela de número 75 se
mana a Luís Colom y a Guillem Bernola, taulers
del General de la vila de Puigcerdà, que sots
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pena de suspensió de sos officis per temps de un
any fassen prestar caució fideiussòria als qui
pendran albarans de guia. En la sentència de la
querela de número 96 se mana a Gerònim Pedró, tauler del General de la ciutat de Manresa,
que sots pena de suspensió de son offici per
temps de un any no fasse fer ni fabricar la bayeta
per son compte que·s menciona ab dita sentència, com serie acostumat fins assí.
En la sentència de la querela de número 92 se
mana a Pere Costa, tauler del General de la vila
de Castelló d’Ampúrias que a pena de suspensió
de son offici per temps de tres anys porte llibre
de fraus conforme la disposició del capítol 30 de
las Corts del any 1533.
Memorial quart.
Memorial dels procesos de las querelas de la visita del General que ab las sentèncias y provisions de decret de exequució són estadas remesas als senyors deputats, per a què conegan
d’ells en son consistori.
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lo original de la causa, que lo síndich de la vila
de Cervera per contra Francesch Llop, de la vila
de Cervera, en la scrivania major de la casa del
General de Cathalunya.
Ítem, la querela de número 4 feta per dit procurador fiscal contra los diputats y oÿdors del
trienni proppassat, per la insaculació de micer
Steve Parronet en un lloch de oÿdor de Barcelona.
Memorial quint
Memorial dels processos de querelas que no foren publicades y altres processos y papers que
per orde dels senyors visitadors se han de entregar als senyors deputats del General de Cathalunya.
Primo, lo procés de la querela de número 26
feta contra Antoni Martorell, porter local y de la
casa de la Deputació, a instància del procurador
fiscal de la visita.

Primo, la querela de número 76 feta per lo procurador fiscal contra lo canonge Joan Ivo, tauler de Cardona.

Ítem, un altre procés de querela a instància de
dit procurador fiscal feta contra Jacinto Miret,
negociant de la ciutat de Tarragona, lo qual està
sens número.

Ítem, la querela número 19 feta per lo procurador fiscal contra Pere Soler, guarda ordinària
del General de la vila de Escaló.

Ítem, un llibre ab cubertes de pergamí que és
del manifest del General de la taula de Mataró
del any 1637.

Irtem, la querela número 46 feta per lo procurador fiscal contra Antònio Clarà, sots-balle de
la vila de Seret.

Ítem, un procés que és original de una enquesta
feta a instància del procurador fiscal de la Deputació local de la col·lecta de Vilafranca de Panadès, contra diverses guardas del General de
dita col·lecta. Notari Joseph Xammar, de Vilafranca.

Ítem, las querelas de números 107, 108, fetas
per dit procurador fiscal contra Andreu Coll,
tauler del General de la vila de Viella.
Ítem, la querela de número 24 feta per dit procurador fiscal contra Antoni Llombart, guarda
ordinària de la Seu de Urgell.
Ítem, se remet als senyors deputats la conexensa
del fet que consta al peu de la sentència de la
querela número 104 feta pel procurador fiscal
contra Joan Rovira y Salavert, tauler de la vila de
Blanes, per a que sobre d’ell dits senyors deputats fassen justícia, ademés de la que sobre la
matexa querela en altre cop estada feta en lo
consistori de la visita. Y axí se·ls remeta dita
querela.
Ítem, se remet als senyors deputats la conexensa
del article toca al peu de la sentència feta sobre
la querela de número 116, que sobre d’ell se administre justícia en son consistori. Y axí se remet
dita querela originalment, ab la qual està cusit
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Ítem, se entregaran també y lliuraran a dits senyors deputats los tres processos infrascrits que
són vinguts a mà dels senyors visitadors per
medi del assessor delegat de dita visita de la vireda o estació de Lleyda. Y són los següents, és a
saber: Primo, lo procés de la exequució feta en
los béns de Pere Janer, pagès, y Joan Sagarra,
apothecari de la vila de Piera, a instància del
procurador fiscal del General de Cathalunya.
Notari Joan Pau Texidor, de la vila de Piera, y
mer exequutor Jaume Martí, porter real.
Ítem, lo procés de la exequució feta en los béns
de Joan Figueres, pagès // 8v // de dita vila de
Piera, a instància del dit procurador fiscal del
General. Y notari dit Texidor y mer executor lo
dit Martí, porter.
Ítem, lo procés de la exequució feta en los béns
de Joan Coll, cantarer de dita vila de Piera, a

lo encargo mucho, y que la leva sea la más numerosa que se pueda, pues con esso cumpliréys con
vuestra obligación y mi servicio, de que aora y
siempre mostraré la gratitud que es rasón. Dada
en Madrid, a XXII de Junio, MDCXXXVIIII. Yo, el
Rey.

instància de dit procurador fiscal. Notari dit Texidor y mer exequutor de lo dit Martí.
Ítem, se farà memòria a dits senyors deputats
que Pere Bertran, de la vila de Pons, exerceix lo
offici de tauler de dita vila sens tenir privilegi.
Ítem, se farà també memòria a dits senyors deputats que manen capturar a Jaume Serra, qui
serveix lo offici de guarda del General essent
suspès de dit offici per sentèncias de visita.
De mandato dominorum visitatorum. Joanes
Paulus Bruniquer, notarius publicus Barchinone
ac scriba major dicta visita.

El Reya. Diputados: Siendo vuestra obligación de
acudir con assistencias iguales a ella a la defensa
de essa provincia, la primera y la mayor de todos
mis vassallos, devo estrañar mucho la remissión y
cortedad con que entiendo que acudís en la occassión presente, quando deviérades ser exemplo a todos, y que con el vuestro se animaran y movieran
a lo que deven hazer quedamente deste sentimiento, que es razón, pero con confianza de que reconociendo lo que havéis faltado adelantaréys el
servicio, de manera que cumpliendo con lo que
devéis merescáis las gracias y la gratitud. Y encargoos mucho que procedáis en esto con la promptitud y largesa que pide la occassión y en la conformidad que os ha significado el conde de Santa
Coloma, mi lugarteniente y capitán general de
essa provincia, porque de lo contrario no os quedará disculpa que se os admita, pues no la hay
para faltar a lo que devéis en necessidad tan precissa. Dada en Madrid a 1 de julio, MDCXXXIX.
Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

El Reyb. Diputados: Por una carta de 13 deste he
entendido la leva que havéis resuelto hazer con
ocasión de la entrada de las armas francesas en
Rossellón, nombrando para ella los officiales que
desís, yo sí doy muchas gracias por ressolución que
estan de mi servicio y por el affecto que mostráys
para acudir por vuestra parte a la defensa de essa
provincia, como espero que lo haréis, no sólo con
las fuerças que prevenís sino con mayores, como os
a. carta intercalada entre els folis 225v-226r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 227v-228r del trienni
1638-1641.
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Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.
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Còpia de la carta per sa magestat al senyor virrey, rebuda a 23 de juliol, 1639.
El Reya. Egregio conde de Sancta Coloma, pariente, mi lugarteniente y capitán general: Los
diputados de Cathalunya me han scrito la ressolución que havían tomado de hazer una leva con
occasión de la entrada de las armas francesas en
Rossellón, nombrando para ella los officiales, de
que le he dado gracias y del affecto que muestran
para acudir por su parte para la defensa de essa
provincia, encargándoles mucho que lo hagan y
que la leva sea lo más numerosa que se pueda,
pues cumpliran con esso con su obligación y mi
servicio, de que he querido advertiros para que en
la mesma conformidad les hagáis las instancias Y
porqué haviéndome representado los gastos que en
esto se les ofrecerán y los que tienen en la continuación de los contrabandos, y para escusarlos, y
el dinero que se gasta en ella sirva para el socorro
de los soldados sea servido sobreceher y dar por
ningunos los procedimientos hechos en la dicha
contención, assí por mis ministros como de los deputados, pues no se sigue per juhisio a ellos ni a
mis regalías, pues las ropas estan entregadas y no
puede esto tener lugar respeto de estas la contención declarada en mi favor, pero por lo que en
esta occasión dessés mostrar gratitud, a lo que me
scriven los deputados, me ha paresido haserles
merced en que por ahora se alse la mano de las
instancias contra los avogados y procuradores que
han tratado de la causa en favor de la Deputación, para que puedan bolverse a sus casas libremente como estavan antes. Y assí lo advierto para
que en esta conformidad que les hago. Dada en
Madrid a veinte y dos de junio de mil seiscientos
// 1v // y treinta y nueve. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.
Concordat cum suo originali de quo fidem facio.
Joannes Paulus Oller.

a. carta intercalada entre els folis 227v-228r del trienni
1638-1641.
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Envioa ab esta a vostra senyoria una carta de sa
magestat, que ha rebut ab altre mia en que·s
serveix manar-me inset ab nova solicitut lo augment de leva que de vostra senyoria se espera,
suplich a vostra senyoria aprete per totas vias lo
que en esta part és tant necessari. Yo estich
aprestant ma partida per a Rosselló a tota pressa, y al que entench serà dins quatre o sis dies;
serà de gran consideració que lo major colp de
gent que vostra senyoria tinga previngut me alcansi; servint-se considerar que totas las universitats han procurat avansar y augmentar lo servey yo ho confio de vostra senyoria, y del effecte
donarà molt particular rahó a sa magestat.
Guarde Déu a vostra senyoria. Figueres a 25 de
juliol, 1639. Lo comte de Santa Coloma.

Carta del senyor virrey de 11 de juliol, rebuda
per los senyors deputats al 13 de dit.
Senyors deputats del General de Cathalunya.
Estima com dech lo que vostra senyoria insta la
continuació de la leva y per ser lo que importa
tenir bon colp de gent, suplicha vostra senyoria
mane venir lo bon número que tenen, attenent
que lo temps se’ns abrevia y que la bateria fatiga
a més no poder a Salses, confio tenir prest
aqueix socorro y ab lo que espero per horas posar-me en Rosselló, supposa a vostra senyoria
que jo he tingut carta de sa magestat per vostra
senyoria y no és legítima conseqüència pensar
que me la hagués detinguda una hora, la que
rebí sobre la matèria venia sola per a mi y mas
occupacions no·m han deixat recordar de que
importas enviar-la, majorment tenint vostra
senyoria en orde a sos advocats y assessors lo
mateix per lo que de assí se·ls havia concedit va
ab esta, y tot lo que·s arribara de esta qualitat ho
avisaré a vostra senyoria, a qui guart Déu, com
pot. Figueres, a 22 de juliol, 1639. Lo comte de
Sancta Coloma.

El Reyb. Diputados: La dilación con que he entendido que procedéis en la leva de gente para la
defensa de esse Principado me obliga a estrañar
mucho que faltéis tanto a vuestra obligación, con
tan conocido daño de mi servicio y riesgo de la
opinión de vuestra fidelidad, pues haviendo de ser
los primeros camináis con tanta remisión y cortedad en el número de la gente que sirve de note lo
que havía de ser exempto a todos. Otra vez os he
advertido de esto mesmo y el conde de Sancta Coloma lo ha hecho también por su parte y de la mía,
y aunque devo esperar de tan atentos y fieles vassallos que obraréis como devéis, si tan advertidos
no lo hiciéredes, mandaré poner el remedio que
convenga, pues no devo consentir que faltéys vosotros a vuestra obligación con daño de la causa pública y de mi servicio, de que más particularmente mando al conde de Santa Coloma que os
advierta como lo entenderéis. Dada en Madrid a
VII de julio, MDCXXXVIIII. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

a. carta intercalada entre els folis 227v-228r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 230v-231r del trienni
1638-1641.
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Senyors deputats del principat de Cathalunya.
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El Reyb. Diputados: Creze la necessidad de los socorrros de gente para la defensa de essa provincia
al paso que en el enemigo sus fuerzas. Y siendo es
esto notorio o faltaríades mucho a vuestra obligaciones o havréys dispuesto tales assistencias que se
conosca que cumplís con ellas. La occassión no
pide limitaciones ni dilaciones sino larguesa y
promptitud en todo, y assí debéis cumplir con entrambas cosas como os tengo advertido y lo espero
de vosotros. Y que no daréys lugar a que se haya de
usar de los remedios que convenga para que se
consiga el effecto, con nota de quien hubiere faltado, y con mayor culpa por estar tan advertidos y
amonestados de lo que debéis hacer, antes bien,
que me procurareys mereser la particular memoria que tendré de todo lo que os adelantáredes en
mi servicio en esta occasion. Dada en Madrid, a
XIIII de julio, MDCXXXVIIII. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

1r

Cartac del senyor virrey de 22 de juliol, 1639,
rebuda a 25 de dit.
Senyors deputats del General de Cathalunya.
Demà he resolt partir-me per a Rosselló, sens
reparar en las dificultats que la exequució ha
aparegut tenir per falta de gent y demés aprests,
confiat de que me he de trobar assistir de vostra
a. carta intercalada entre els folis 230v-231r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 232v-233r del trienni
1638-1641.
c. carta intercalada entre els folis 232v-233r del trienni
1638-1641.

senyoria molt conforme he de menester. Y axí,
suplic a vostra senyoria, ab lo encariment que la
necessitat demana, en ocasió ya sols la promptitut pot reparar tant gran pèrdua com la de Salses y reprimir la devastació que del orgull del
enemic se creu si no se li resisteix), se servesca
aumentar y continuar lo socorro. La causa és
tant nostra com vostra senyoria veu, y no havem
de passar per los progressos que·ns amenaça lo
contrari mentres en la nació catalana i ha valor.
Yo he de obrar ab la sanc y ab la vida, lo que dec
al servey de sa magestat i defensa de esta província, y en vostra senyoria no dupto farà lo mateix
effecte que en sos antecessors la consideració
del que·s deuen a si mateixos i al puesto que
ocupan. Sa magestat, Déu lo guart, fou servit ab
carta de 14 del corrent enviar-me la que va ab
esta per vostra senyoria, a que guart Déu. Figueres, a 22 de juliol de 1639. Lo comte de
Santa Coloma.

1r
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Ad futuram rei memoriam: Cum sicut dilecti filii deputati principatus Cathalonie nobis super
exponi fecerunt principatus huiusmodi tam per
Archiepiscopos et episcopis et alios in dignitate ecclesiastica constitutos quam nobiles seculares et
plebeios ad triennium deputati solitos in civilibus
et criminalibus gubernari soleat cupiantque et
propterea dicti exponentes eorum asesores et advocatum fiscalem racione munerum suorum in negociis et causis criminalibus tuta consciencia et
absque ullo censurare ecclesiasticare aut irregularitatis incursum se inmiscere. Nose orunde assessorum et advocati fiscalis consciencia securitati in
praemissis quantum cum Domino possumus benigne consulere ipsosque specialibus favoribus et
quariis prosequi volens et aquibusvis suspensi et interdicti aliisque ecclesiasticis (...) censuriis et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa
lacis si quibus quomodo innodari exerunt ad essum presentium dumtaxat consequendum darum
serie absentes et absolutos fore censentis. Supperioribus dictorum deputatorum nomine nobis super
hoc humiliter por rectis inclinari. Assessoribus et
advocato fiscalis pro ut adsexenium proximum et
interim eorum officiis durantibus presente illorumque racione et occassione dum taxat in negociis et causis criminalis quibuscunque quocies opus
fuerit se immiscere ac in eis consilio mandata et
iussiones tam verbo quam in scriptis dare et libine execucioni demandare seu demandari facere
etiamsi sanguinis effusio membrorumque mutilatio seu eciam mors inde sequatur libere et licite ae
absque ullo censurare et poenare ecclessiasticarum
aut irregularitatis in curium possint et valiant
dummo tamen a sentenciam in causam sanguinis per se ipsos ferendam omnine abstineat aptam auctoritate tenorem presencium concidimus
et indulgemus. Non obstam constitucionibus et
ordinacionibus apostolicis coeterisque contrariis
quibuscumque. Datus Roma apud sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris. Die VII junii MDCXXXIX. Ponitus anno decimosexto.

Còpiaa de carta de sa excel·lència, de 27 de juliol, 1639, escrita a don Francesch de Erill, canciller de Catalunya.
B.
Aÿr tinguí lo primer dia de campanya, passant-lo
tot ab lo exèrcit. Respecte del avís que tinguí de
matí, que lo enemich marxava, volguí trobar-m·i
per donar calor y vèurer lo número y calitat del
que tenim, y és bona la de nostra gent cathalana
però de poca obediència. Lo enemich marxa la
volta de Canet. Vostra senyoria se assegure que·s
reconegue ab particular atenció per alguns dels
casos, y tots la conformaren, que és un gros molt
superior. Apretar-se a tot y veurem en que para.
Còpia de un capítol de altra carta de sa excellència de un matex dia.
Aÿr, a les 5 horas, nos vingué havís que lo enemich venia marxant ab tot son exèrcit lo camí
d’esta vila, para que·ns exís ab tota la gent y posar-nos en forma de batalla en los puestos més
aventatjats, a mitja lleuga d’esta vila. Per haver
reconegut que venia ab gran gros de exèrcit féu
alto a un quart de lleuga del nostre y escaramussaren tot lo dia los batidors. Y a la tarda se retirà
y nosaltres férem lo mateix. En la nit és anat a
Canet ab dos canons y luego l·à rendit. És gran
lo exèrcit. La nostra gent se va juntant, Déu
done lo succés a las armas de sa magestat, que·s
ben menester.

a. carta intercalada entre els folis 233v-234r del trienni
1638-1641.
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Urbanuma Papa VIII.
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El reyb. Diputados: La assistencia de gentec con
que acudís en esta occasión contra las armas
francesas tengo particular servicio y hago de la estimación que es rasón por la fidelidad y amor que
experimento en vosotros. La necessidad de continuarse y de ser mayores los esfuerzos crese con las
a. carta intercalada entre els folis 235v-236r del trienni
1638-1641.
b. crida intercalada entre els folis 238v-239r del trienni
1638-1641.
c. a continuació ratllat, de guerra.

[ 1639 ]

fuerças que augmenta el enemigo. Y si bien tengo
por cierto que para su opposición no sólo continuaréis con la gente que havéis offrecido y con la
paga della sino que la acrecentaréys, en cuyo mayor número que sea possible he querido encargaros
lo uno y lo otro y que hasta haver hechado las armas francesas dessa provincia continuéis en la
paga de la gente y quanto pudiéredes el crecimiento della, que será señalado servicio el que reciviré de vosotros en todo y me quedarà particular
memoria del para quanto os tocare y fuere de
vuestro beneffício. Dada en Madrid a 3 de Agosto
1639. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.
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Cartaa del senyor virrey de 10 de agost, rebuda
a 12 de dit.
Per lo servey y socorro de gent pagada que vostra
senyoria ha enviada a esta frontera dóna sa magestat a vostra senyoria las gràcias en la inclusa, y
jo fas lo mateix ab esta, desijant que se offeresca
moltas occasions del beneffici de aquexa casa y
de vostra senyoria en que poder emplear una voluntat, però com la necessitat insta que sie major
lo esforç en esta occasió y tal que corresponga a la
necesitat present, me sento obligat a representar-ho a vostra senyoria, perquè axí com lo enemich augmenta en forsa cada dia vostra senyoria
cresca lo número de sa gent lo més que sie possible, ordenant que axí la que està en Rosselló com
la que ha de venir servesca fins a tant que lo enemich estigue fora de aquell comtat. Tot assò
tinch per necessari per lo bon succés que desija
pres per falta de gent y de altres cosas, porie ser
que dins lo temps per vostra senyoria assenyalat
no·s pogués obrar, lo que quant vindrie la occasió, trobant-se fora de assò la gent de la província, faltaren los medis reb que se espera lo bon
succés de las armas de sa magestat, vostra senyoria en tot procehida de la experiència téb del bé
que en totes occasions s’és aportat, de que yo
restaré ab la estimació que és just, y ab la mà que
desijo per obligar a sa magestat a que tingue per
molt acceptat aquest servey y li fassa molta mercè
en tot lo que li tocarà. Guarde Déu a vostra senyoria. Perpinyà y agost 10 de 1639. Lo comte de
Santa Colma. Senyors deputats de Cathalunya.

a. carta intercalada entre els folis 238v-239r del trienni
1638-1641.
b. té interlineat.
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Ara oyatsa tothom generalment, que us notificam y fem a saber, de part dels molt il·lustres
senyors deputats de Cathalunya en Barcelona residints, que lo die present y avall scrit lo excellentíssim senyor comte de Santa Coloma, lochtinent y capità general de sa magestat en los
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, és estat servit enviar a ses senyories las
cridas avall scritas, ab lo real sagell sagellades y en
la forma de la Real Cancellaria despedides, del
tenor següent: «Ara oyats tothom generalment,
que us notifiquen y fa a saber, de part del excellentíssim senyor don Dalmau de Queralt, de la
sacra, cesàrea y real magestat conseller lochtinent y capità general en lo principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, que
com Jaume Martí, porter real, ciutadà de Barcelona, estos dies proppassats se fos conferit en la
vila de Berga per a fer algunas exequucions per la
exacció dels drets del General del present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, alguns fills de perdició, en número dos,
poch tements a Déu y a la correcció de la justícia
temporal, no hagen dubtat en lo camí real qui va
de Barcelona a Berga, cerca y abans de arribar en
lo loch de Casserras, maltractar a dit Jaume Martí, de manera que està en molt perill de la vida.
Per ço, desijant sa excel·lència que dit delicte sia
descubert y los delinquents punits y castigats, inseguint la conclusió en lo sacre Real Consell sobre açò feta a vint-y-vuit de juny, mil siscents
trenta-y-nou, ab tenor y veu de la present pública crida diu y notifica, a totas y qualsevol personas de qualsevol grau, estament o condició sien,
que descubrirà y darà plena prova de dit delicte,
manarà fer y despatxar larga y bastant remissió
graciosa a una persona per ella nomenadora, culpada en la règia Cort de qualsevols crims y delictes com no sie ladre públich, cridat per enemich
de sa magestat, separat de pau y treva, insendiari,
sacrílego, assassino, omicida, preditori y que tinga instància de part, y si que // 1v // descubrirà
dit delicte y darà plena prova com està dit, serà
còmplice en aquell, li manara fer y despatxar larga y bastant remissió graciosa de dit delicte, com
no sie lo principal o mandant. E perquè les dites
coses sien a tothom notòries mana sa excel·lència
fer feta y publicada la present pública crida per
los lochs acostumats de la present vila de Figueres y demés ciutats, vilas y lochs de dits Principat
y comtats hont convingue y menester sie. Lo
comte de Santa Coloma. Vidit Magarola, regens.
Vidit Calders et Ferrons, regens thesauram. Vidit
Mir, advocatus, Stephanus Costa. In itinerum
loca X, folio CLIIIIº».

a. carta intercalada entre els folis 238v-239r del trienni
1638-1641.
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Cartaa rebuda a 10 de setembre, 1639. A.

1r

Estim a vostra senyoria la mersè meva feta en
voler-me emplear en aras de son servey. Ja tinch
rebudas las dos caxas de moneda y las he donadas a Joan Pau Montaner, oficial de Francisco
Casademunt, pagador del tèrcio de vostra senyoria, para que las y entregue seguint lo orde
que vostra senyoria me done en sa carta conforme anirà ab la àpocha que va ab esta, y si en altra
cosa so bo en aquest lloc, vostra senyoria me
mane que fasa altra quantitat. Déu a vostra senyoria guarde. De Coplliure, setembra, 7 de
1639. Don Henrich de Sentmenat y de la Sènia.

1r

Cartab de sa excel·lència rebuda a 12 de setembre, 1639.
Senyors diputats del General de Cathalunya.
Los avisos que·s serveix vostra senyoria donarme dels exçessos que fan los soldats en sos trànsits estim per lo que dec a las obligaçions de mos
càrrecs y regonesc per molt del servey de sa magestat las intelligèncias que vostra senyoria me
dóna. Efectes són del zel de vostra senyoria a
que·s conforma, lo desig tinc de provehir lo remey convenient quant me compatesc del que
vostra senyoria en favor dels officials representa.
Als ministres de sa magestat se tenen donats sobre asó apretadíssims ordes y ab nova instància
se repertiran. Vostra senyoria se servesca assegurar-se que, en quant puga, he de prevenir lo que
demana la comuna necessitat. Yo tinc molt particular atendència al que mereix la coronèlia del
General de la Diputació y assegur a vostra senyoria que en enviar-la al Coll de Ternera pensi
satisfer la del que no pogué effectuar-se en la
facció de Ribesaltes, que volguí se li encomanàs.
En lo estat present no li he pogut donar puesto
més honrrós ni més ocasionat a mostrar son valor, y tal que·s té per cert que tenir-lo fortificat
ab esta guarnició y la de la cavalleria que se envia
// 1v // se ha conseguit no ser pasat lo enemic a
Illa. En esta ocasió pot vostra senyoria assegurar-se que no·m descuydaré de donar-li lo puesto que merex. Guarde Déu a vostra senyoria.
Perpinyà, a 10 de setembre, 1639. Lo Comte de
Santa Coloma.

Relacióa de las obrasb se han de fer
en las presons comunes de la
present ciutat. Visura de las obras
de la presó.
13 septembris, 1639. B.
Per orde dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya nos fou mandat a
nosaltres Francesch Socias y Anthoni Favol y
Miquel Negre, tots mestres de cases, que mirassem tot lo que convenia a la crema de la presó, a
la instància de la galera.
Primo, trobam y comensam a la rexa primera de
part de tramontana envés Santa Àgatha. Trobam que de part de fora se han de mudar tres
cantons y la llinda. Que facen alquitraves y frisa
comforme vèurar la que vuy és cremada, y de
part de dins fer lo àmpit de una pedra sensera y
rebats y la llinda com ha revolt, com estava
abans y conforme estan lo dia de vuy cremades,
tot de pedra picada y tallentada.
Ítem, la segona rexa de part de ponent envés la
Franaria. De part de fora se han de mudar sinch
cantons y la llamda, comforme la demun dita, y
de dins lo àmpit y rebats y la llinda sobre dels rebats, que face revolt, comforme la demunt dita.
Ítem, en la tercera rexa de dita part de ponent y
Franaria. De part de fora, s·i han de posar sis
cantons y la llinda, comforme la sobredita, y dintre, lo àmpit y rebats y llinda de sobre dels rebats, que fasa revolt, conforme la demunt dita.
Ítem, en la quarta rexa de part de ponent y Franaria. S·i han de mudar sinch cantons y llinda,
conforme estan les demunt dites, y s·i ha de mudar lo àmpit y rebats y la linda de sobre dels rebats, que face revolt, com les demunt dites.
Ítem, en la quinta rexa de part de ponent y Frenaria. No se ha de tocar alguna cosa de part de
fora, sinó de part de dins, s·i ha de mudar la llinda, que face revolt, conforme las demunt ditas.
Ítem, en la sisena rexa de part de mitg dia. S·i
han de posar dos cantons y la llinda, conforme
les demunt dites, y de part de dins lo àmpit y rebats y la llinda sobre los rebats, que face revolt,
com les demunt dites.
Ítem, en la setena rexa de part de mitg dia. De

a. carta intercalada entre els folis 243v-244r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 244v-245r del trienni
1638-1641.
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part de fora se han de mudar dos cantons y la
llinda, conforme las demun dites, y lo àmpit y
rebats y la llinda de desobra dels rebats, que face
revolt, com les demunt dites.
1v

Ítem, en la vuitena rexa de la part de mitg dia.
De part de fora sinch cantons y la llinda, conforme las tras ditas, y de part de dins lo àmpit y rebats y la llinda de sobra dels rebats, que face revolt, com les demunt dites.
Ítem, com assentaran los cantons y lindas de les
vuyt les lives que ajan de asseptar los golfos de las
rexas, de part de fora, y los de las duellas de la part
de dins conforme estavan y estan lo dia de vuy.
Ítem, se ha de fer lo portal del Cap del Caragol,
de cantons, y la linda que face que face al mitg
de la permodol que doni rahó als altros permòdols que·s veuran y la cantonada, y ligant al costat del portal los cantons del portal ab la cantonada uns als altros des del sostre fins a la taulada.
Ítem, sinquanta y quatre permòdols, ab los quals
s·i entenen sinch de reconers y hu que fa cantó.
Ítem, de la part del caragol y xamanèia se han de
posar quatre permòdols novament, los quals
convenen per donar rahó a la obra, y tenir les
soles de la encavallar.
Ítem, trobas a faltar en la cornesa quatre peces,
les quals són trencades. Y si anant fent la obra
se’n descobria alguna més de trancada, y si ans
posant les llindes de las rexas en van cayent alguna, sian obligats a posar-la-y.
Ítem, totes les rexes la pedra que entrerà en elles,
y en lo portal y cantonada y permòdols y cornisa,
tot ha de ésser de pedra picada y talentada conforme estavan antes de la crema, y posar y assentar aquella cada cort de pedra a son lloch.
Ítem, lo que toca a las parets no són sinó un
poch sucarradas o cremadas o algun poch escardadas les pedres del fil, y axí nos resolem nosaltres los tres que no se ha de desfer res poch ni
molt, sinó lo que se ha de desfer per posar la pedra picada de les rexes, sinó ha dites parets gratar-les bé ab uns tallantons tot lo que és escardat tot arreu per tota la instància y rebosar-o tot
de bon morter y umplir tots los güecos antes de
amblancar.
Francesch Sucies, mestre de cases. Anthonio
Favol, y per no saber de scríurer fas fer ferma a
Ramon Balasch, scrivent. Miquel Negre y per
no saber de scríurer fas fer fermar per Ramon
Balasch, scrivent.
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Cartaa de don Joseph Surribas, rebuda a 18 del
mateix.
Molt il·lustres senyors: Per la indisposició de ma
quartana so restat sens respòndrar a tres que de
vostra senyoria tinch rebudas. Fas-ho ara dient a
vostra senyoria lo bé que se ha lograt la visita y
agasajo que han fet al marquès de los Balbasses
al passar en eixa ciutat, puix després de vingut lo
regiment en est exèrçit, havent-hi opposició de
cabos y pretensors perquè no se’ns dóna esta
vanguàrdia, lo ha esforçat també lo comte de
Santa Coloma y dit marquès de los Balbasses,
que són axits ab ella fent un batallon el mestre
de camp Joan de Arçe, don Juste de Torres y est
regiment de vostra senyoria, ab orde assentat de
que tenim tot lo honor que sens pot dar en la
guerra, merçè digna de que vostra senyoria se
servesca scríurar ab gran estimació als dos generals las gràcias, y dir-los el guest ab que jo ho he
scrit a vostra senyoria perque vejan no se omet
obligació ni cuidado de allò que és tan just per
lo que en avant se pot offerir. També me diu
que·l senyor Ramon Romeu y Francisco Casademunt y jo resolgam lo que més bé nos aparrà
en lo de bagatje. Casademunt no està assí quant
scrich esta, Ramon Romeu i jo estam junts y
scribim ab resolució, que de ningun modo la //
1v // pendrem mai en quant ha donar ni senyalar
capitans ni demés officials, gènero de bagatje
que és tan forçós com vostra senyoria pot considerar esta campanya aguardant las oras per a
marxar sent sert no·s poyt haver dilació puix ja
ha volgut Déu donar-nos exèrçit ab que campanya sercar al enemich de manera que apar no
respecta puix ans se enviha ha regonèxer estagell y·s troba haver-lo cremat y retirat. Lo comte de santa Coloma no pot donar-nos est bagatge perquè ni·l té ni és costum fer-o en la guerra,
però est regiment no segueix las reglas militars
ni és temps per a poder-o reduhir Y fóra engany
conegut el que·s fera ab estos capitans y officials
el mudar-les las òrdens de vostra senyoria ab
que són axits y axí va esta ab propri perquè ab la
brevedat que convé sia servit avisar-nos del
que·s té de executar tornant a proposar medi
més segur y més fàcil que és de que a cadahu lo
que voldran taxar-los puix que assí se ha de trobar ni ha ninguna de parts ha ont anam el bagatje per a llogar que lo tenim menester és impossible excluido esto vejan lo que es té de fer.
Para la capella, tenda, dinero listas barbera se fa
diligència a quasevol preu per a trobar asemilas
advertint de que nos despediran mentras anam
de esta manera ni pot ser perquè no tenim de
a. carta intercalada entre els folis 246v-247r del trienni
1638-1641.

1r

dexar las tendas plantadas en campanya ni lo demés y en cas que tot assò no paresca bé a vostra
senyoria enviant-nos la resolució fixa la donarem a las parts y las tendas y demés enviharem
ha ont ordenaran. Vuy estich aguardant dant la
cesió de la quartana vinga o no procuraré acompayar el onor de la banderas // 2r // de nostra
pàtria que espero si y ha ocasió ajustar a las
memòrias gloriosas denostras armas y Déu
guarde a vostra senyoria com desijo. Del Soler y
setembre, a 16 de 1639. Don Joseph Sorribes.

2. Que la ciutat tinga la mateixa jurisdicció ab
sos officials que té la Diputació.

El Reya. Diputados: Por lo que os ha scrito el conde de Sancta Coloma, mi lugarteniente y capitán
general en essa provincia, havréys entendido, juntamente con el estado de las cosas de la guerra y
hallarse mis armas sobre Salsas, la falta con que
esta gente, haviéndose vuelto muchos de los naturales, y pidiéndoos nuevo socorro y con él vaya uno
de vosotros los diputados. Y si bien devo creer que
en occasión tan precisa havréis cumplido con
vuestra obligación, disponiendo y embiando luego
el socorro que de nuevo os ha pedido el conde, me
ha pareido encargaros lo mismo y que con suma
celeridad lo executéis, pues no pide la menor detención el estado de las cosas. Y debéislo hacer con
atención a vuestro mesmo honor para no privaros
del que se os seguirá con vuestras asistencias y la
de uno de vosotros en la recuperación de Salsas,
que la espero con el favor de Dios, ni faltar en occasión que es tan propia vuestra, antes bien con
vuestro exemplo y auctoridad mover los ánimos de
todos a mayor séquito y a lo que es su obligación y
mi servicio, con que se restaurará en los naturales
la nota que en esta occasión se les ha causado de no
perseverar en el exército y se quitará la occasión a
la satisfacción y castigo que pide el faltar a su
obligación. Y espero de vosotros que con atención a
todo y particularmente a mi servicio procederéys,
de manera que merescáys muchas gracias y en mi
memoria el lugar devido. Dada en Madrid, a
XXIX de setiembre MDCXXXVIIII. Yo, el Rey.

7. La exempció de fer asistències a officials reals
inferiors.

3. La exempció de quints.
4. La cobertura.
5. La exempció dequalsevol gènero de alojament dins la ciutat.
6. La exempció de anar conseller algú ab somatent, sinó fos que ell mateix fos lo cap de dit somatent y dels ciutadans.

8. Los advocats de la ciutat per les informacions
de la ciutat hajen de ésser preferits en les informacions als altres advocats havent de entrar primer.
9. Que les scriptures de la ciutat no·sa hajen de
habilitar, sinó sols les que·s presentaran al virrey
y Consell y al governadorb, y aprestar-las-ha de
habilitar lo assessor.
1v

10. La jurisdicció per las coses del morbo que se
li concedesca plenament privalides ab altros segons lo privilegi de Fernando 2, dada en Monsó
a 17 de juny, 1510.
11. La extracció de la Real Audiència de Barcelona no·s puga fer sinó és per causa de peste y
guerra en dita ciutat.

1r

Deliberacióc del Consell de Cent.
9 de octubre, 1639. A.

Primob, la prohibició de capbreus dels de Consell de Cent y officials de la ciutat, així mentres
sien de dit Consell y officials durant los officis
com després de finits aquells.

Die VIII mensis octobris, anno MDCXXXIX. Convocat y congregat lo savi Consell de Cent jurats,
etcètera. E lo present Consell féu la deliberació
y conclusió següent: Que en consideració de les
advertències de que ha dat notícia micer Hierònym de Navel, embaxador d’esta ciutat en Madrid, ab carta scrita al primer del corrent, legida
al present Consell, dient que convé summament de que·s reba informació quant valerosament se aportaren los catalans en la primera y
demés invasions contra les armes francesas, y se
trague a llum esta veritat y se offeresque la opinió contrària que sinistrament se és publicada

a. carta intercalada entre els folis 248v-249r del trienni
1638-1641.
b. relació intercalada entre els folis 248v-249r del trienni
1638-1641.

a. nos interlineat damunt, que·s ratllat.
b. a continuació ratllat, quan està ab lo consell.
c. deliberació intercalada entre els folis 251v-252r del trienni
1638-1641.

Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit
Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius.
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glòria de la victòria y no perdoni la oposició que
han tingut en totas las occassions que·s son offertas, que si assò venia assí impresa en la memòria de sa magestat serà pèrdrer lo que tant se
són preciats nostres progenitors de guardar. Y
assí es menester anar al reparo y a vostra senyoria aparexeria convenient, y per que entenga la
mersè nos han fet los cabos del exèrcit. Se supposa que no·y ha ningú haye escrit a nostre favor ni que haye pres lo nom de catalans en la
boca sinó és lo marquès de Torracussa, que ha
scrit molt a favor de nostra nació dient que li era
estat forçós posar mà a la spasa per a detenerlos, perque·s llansavan com uns lleons. Seria
conveniència que vostra senyoria scrigués una fe
autèntica dels catalans // 2r // y havie en lo exèrcit lo die se acometé, y poria dit marquès de Torracussa, que se trobava present en la occassió
del rompre lo enemich, y totas las cartas que assí
ne tenim diuen foran los catalans, tràurer una
certificatòria de qui foren los primers que entraren en les trinxeres y fossos, per que ab ellas se
pugua satisfer als de assí. Que jo assegur a vostra
senyoria, y done ma paraula, que a la persona
que me ha dit lo que tinch refferit de sa magestat la·y donaré per a que la amostre a sa magestat, que té occassió de vèurer-s·i molt a menut,
y tornem a cobrar lo bon nom y fama que sempre nostra nació ha conservat. Sobmetent-me
sempre a la censura y parer de vostra senyoria,
com a més asertat en tot. Nostre Senyor guarde
a vostra senyoria. Madrid y octubre al primer,
1639. Besa a vostra senyoria les mans son mayor servidor Hierònym de Navel.

en Madrit y en altras parts, que per ço, en la forma més convenient, sie rebuda informació de
dites cosas, cometent la effectuació y disposició
de diligenciar aquellas als senyors consellers y
Vintiquatrena de guerra, per a que lo diligecien
al mayor beneffici y reputació de aquesta ciutat
y nació cataana, per al qual es fes bé tinguen facultat y potestat los senyors consellers ab parer
de dita junta de gastar la quantitat de diner necessària. Y que rebuda dita informació manen
los senyors consellers enviar còpia auctèntica
d’ella a dit Hierònym de Navel, per a que la notifique y en virtut d’ella y altrament torne per la
nació dels catalans, axí donant-ne notícia o còpias als ministres de sa magestad com altrament,
com lo present Consell axí ho dellibera, y que lo
que haurà diligenciat la Vintiquatrena aver-se
de fer ho referescan los senyors consellers en lo
savi Consell de Cent dimars // 1v // pròxim, per
a que enteses dites coses pugue deliberar lo que
aparexeria més convenir en bé de la present ciutat y nació catalana.

2r

B.
Molta il·lustres senyors: Era tant gran, entre mi,
la mala opinió que se ha concebut de nosaltres
en esta Cort, que la gent plebeia parla tant descaradament per occasió del que se ha scrit assí
de que nostrons cathalans eren fugits, que no·y
ha parienta pugua suffrir-ho. Y si bé he pensat a
acudir a ma obligació quant m’és estat possible,
acudit tant esta endiablada nova, que no ha persona a palàcio perin allí se ha parlat encara més
apretadament altres. Tinguí occasió de vèurerme ab lo protonotari en companyia de don Jacinto Vilanova, hi·s posà ab les noves en presència de més de vint testimonis, y asseguro a
vostra senyoria que us tinguerem per satisfets
del que passarem per inconfessa, que ell no havie sentit a dir tal cosa ni la creya, y que als cathalans los tenia en molt bona oppinió y concepte. Vuy, en haver dinat, so anat a visitar certa
persona, y me ha dit que lo comte duch protonotari y demés senyors no parlen de altra cosa, y
que sa magestat, que Déu guarde, li digué «Qué
os paresse de los catalanes, dávanme memoriales
para que los dexasse palear, y ahora que ha venido
la occasión // 1v // cómo se han llavado.» Aquesta
és opinió que pot fer cas sin apar que no pot restar sens satisfacció vostra senyoria la considere
per amor de Déu y veya lo que se pot fer, que
no és just perdre nostra reputació. Y que ja que
los nostres, segons las relacions que avem vist
assí, són stats causa del bon succés, tingan la
a. carta intercalada entre els folis 251v-252r del trienni
1638-1641.
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Carta de sa excel·lència, rebuda a 22 del mes de
octubrea.
Sa magestat, Déu lo guart, és estat servit enviarme la inclusa, ab orde que de prompte la fassa
posar en mà de vostra senyoria. Servir-se ha de
avisar del recibo. Guarde Déu a vostra senyoria.
Camp de Salses, a 20 de octubre, 1639. Lo
comte de Santa Coloma.

1r

Cartab de sa excel·lència de 21 de octubre, 1639.
Rebuda per los senyors deputats a 29 de dit.
La que he rebuda de sa magestat, que Déu
guart, envio a vostra senyoria ab esta, guanyant
lo temps que·m mana per la brevedat que cona. carta intercalada entre els folis 253v-254r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 253v-254r del trienni
1638-1641.

guart, enviar-me per a que la remeta a vostra
senyoria, ab que despatxo aquest propri. Guarde Déu a vostra senyoria, com desig. Del camp
sobre Salses, a 20 de octubre, 1639. Lo comte
de Santa Coloma.

forme sos reals ordes tinc de posar en remètrerla. De haver-la rebuda se servirà vostra senyoria
avisar. A que guart Déu com pot. Camp de Salses, a 21 de octubre, 1639. Lo comte de santa
Coloma.
1r
1r

El Rey. Diputados: Del conde de Santa Coloma,
mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, he entendido la respuesta que le havéis
dado a las instancias que os haze de orden mío,
para que acudáys con nuevo número de soldados
en socorro de mi exército en el sitio de Salsas y que
vaya uno de vosotros para auctoriar más la leva y
hazerla más numerosa. Y no puedo dexar de estrañar mucho que en occasión en que vuestra
obligación es la primera obréys con tanta remissión y con tan poca atención a cumplir con ella,
hallando solamente las dificultades y no los medios de facilitarlas, deviendo a mi servicio y a
vuestra mesma reputación en venzer quantas se
ofrecen sin hazer de flacas consideraciones razón
para no cumplir con lo que devéis, pues ninguna
puede haver para que andéis tan detenidos y tardos, hallándose las cosas en el estado que es notorio
y mi exército necessitado de assistencias de gente.
Y assí devéis considerar más attentamente las razones de vuestra obligación y la de la necessidad, y
no dar lugar a sentimiento en mí y al cargo que se
os puede y deve hazer de semejante proceder, ni a
otras demonstraciones a que será fuerza pasar si
faltare en vosotros el obrar lo que devéis, sino que,
imitando lo que siempre han acostumbrado vuestros predecessores, aún en occasiones menos precissas, executéys luego lo que os he mandado y insta el
conde de Sancta Coloma, haziendo nuevos esfuerços y levas y acreditándolas con uno de vosotros, y obligándome con esto servicio a la memoria
particular que tendré dél, como espero que lo haréys, más advertidos, que hasta aquí, de vuestra
obligación. Dada en Madrid, a XV de octubre,
MDCXXXIX. Yo, el Rey.

El Rey. Diputados: Los drechos del General se instituyeron en primer lugar para la defensa de esse
Principado y condados, y de otra manera no tuviera justificación su cobranza ni yo pudiera permitirlo. Y viendo perder essa provincia por vuestra mala dispossición he resuelto que por mano de
ministros míos, mientras dura la guerra, se cobren y administren, y que con lo que montaren se
acuda a la paga de la gente que de essa provincia
sirve en el exército, de que me ha parecido advertiros. Y que mandaré se haga luego secura demonstración de castigo con qualquiere de vosotros
que contraviniere a lo que tengo resuelto en esta
parte y mandado executar al conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general en essa
provincia. Dada en Madrid, a XV de octubre,
MDCXXXIX. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

1r

Rebudab a 22 de octubre, 1639.

Per correu que acaba de arribar, en aquest punt
he rebuda la que·s serveix sa magestat, que Déu

El rey. Diputados: Con haveros scrito tan frequente y vivamente para que acudáis a vuestra
obligación y a mi servicio con los socorros que pide
el estado en que están las cosas del sitio de Salsas,
no se reconoce que vuestras assistencias se dispongan de manera que cumpláys en esta parte en lo
que devéis, procediendo de suerte que no puede dexar de causarme vivo sentimiento quando deviérades haver adelantado por vuestra misma reputación los mayores y más numerosos socorros, pues
dexarlo de hazer ni conmigo ni con el mundo tiene disculpa, antes bien, grave nota. Y assí devéis
poner en esto tal remedio que ni quedéis con ella
ni yo con la obligación de ponerle como biere que
más convenga, pues a los ojos del mundo y a vista
de la necessidad tan precissa no devo consentir
que falten mis vassallos a su dever. Espero que no
daréys lugar a ello ni a que demostraciones manifiestan la culpa de vuestras remissiones, sino que
acudiréys precisamente y luego con tales assisten-

a. carta intercalada entre els folis 255v-256r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 255v-256r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 256v-257r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 256v-257r del trienni
1638-1641.

Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

1r

Rebudaa a 29 de octubre 1639.

Cartaa de sa senyoria rebuda a 22 del mateix.

Carta de sa excel·lència rebuda a 22 de dit mes
de octubreb.
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sido que por vuestra parte se obrasse de manera
que el exemplo influyese con tal ardor en los ánimos de essos vassallos que justamente se os atribuyesse la mayor disposición de lo que se encaminare
a la defensa común. Hoy se reconose que no sólo
cumplís con esta obligación tan precissa sino que
vuestra tibiesa y menor atención desencamina los
mayores effectos. Con que, por última advertencia, me ha parecido desiros que si luego como recibiérades esta orden no se conociere enmienda tal
que supla los inconvenientes pasados, usando de
mi soberanía y potestad real aplicaré los medios
justos y necessarios, sin atender a más que a cumplir con la obligación que en esta parte me corre.
Dada en Madrid, a xv de octubre mdcxxxix. Yo
el Rey.

cias que me halle bien servido de vosotros. Dada
en Madrid, a XIII de octubre, MDCXXXIX.
Yo el Rey. Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens.
Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens.
Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

1r

Carta de sa excel·lència de 5 de octubre, 1639,
rebuda a 7 de dita.
Mentres que·s tracta del servey de sa magestat y
total restauració d’esta província estich ben sert
que vostra senyoria, com a tant zelós de una
cosa y altra, ha de judicar per molt justificada
qualsevol instància, y tenir a bé que yo, no obstant lo que tinch escrit ab altres, continúe esta
diligència en que va tant evidentment. Se dexa
enténdrer que mentres tenim lo enemic en casa
han de ser contínuos los treballs ell se resisteix
ab las esperanças del socorro sinó procura la
província conservar los que té enviats, reintegrant lo que falta per malalts ferits, morts y altres que han desemparades las banderas estaran
juntadas las forsas enemigas quant las nostras
estaran debilitades y a son salvo per a tornar a
fer lo que antes. Servesca vostra senyoria ponderar-ho, y pus nos va en pochs dies fent lo esfors
que de vostra senyoria y del Principat se espera,
suplico a vostra senyoria ab las veras que sempre
ajude ab son poderós socorro augmentant la
gent al que la neçessitat demana, que havent de
resultar en benefici de Pau y quietut confio que
vostra senyoria ha de obrar ab tal finesa y
promptitut que la intelligènçia de sa execuçió
fevorize nostras armas y fassa titubejar lo enemic en sos designes, que és ben cert se desvella
en procurar-les tenir del que vostra senyoria
reso. A qui Déu guarde. Del Camp de Salses, a
5 de octubre, 1639. Lo comte de Santa Coloma. Diputats del General de Cathalunya.

1r

Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.
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Cartaa de sa excel·lència de 21 de octubre,
1639. Rebuda a 27 de dit.
Diputats del General de Cathalunya.
Acompany ab esta la que he rebuda de sa magestat per vostra senyoria. Ni se·m offereix què
dir més que·s servesca donar avís de ser arribada a sas mans. Déu a vostra senyoria guart,
com desig. Camp de Salses a XXI de octubre,
MDCXXXVIIII. Lo comte de Santa Coloma.

1r

Cartab de sa excel·lència de 22 de setembre,
1639. Rebuda a 24 de dit.
Senyors deputats del General de Cathaluya.

El Rey. Diputados: La principal obligación vuestra es assistir y attender a la defensa de essa provincia, y aunque en orden a esto se os han hecho
diferentes advertencias no veo que hasta aora hayan producido los effectos que yo podía esperar,
hallándose invadida essa provincia y ocupar
puestos tan principales della. Mi deseo siempre ha

Tenint sempre la mira a rellevar de una vegada
esta província de la oppressió en que la té la guerra després que lo enemic, a la primera exida de
nostre exèrcit, hague retirat lo que tenia entre
Estagell y la torre, obligant ab gran colp de gent
la fortalesa de Salses, he procurat sempre atellar
totas las difficultats, que no són estadas pocas,
per a que se passàs a cobrar-la, de que he sempre
judicat havia de resultar la quietut de Cathalunya. Vençeren-se a 19 del corrent y sens perdre
un instant se avansà la vanguàrdia de la infanteria y cavalleria de Ribes Altas a Salsas, y de primer encontre desallotjà lo enemic dels quarteles

a. carta intercalada entre els folis 256v-257r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 258v-259r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 258v-259r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 260v-248r del trienni
1638-1641.

Cartab de 25 de octubre, 1639.
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tenia en lo pla, fent-lo retirar a la montanya, com
tinc escrit a vostra senyoria, en que·s senyalaren
honrosament los cathalans, concorrent en la facció lo tèrcio enter de la Deputació, de cada u
dels demés de la província, setanta mosqueters.
Lo següent dia marxàrem ab lo restant del exèrcit y guanyà las fortificacions que lo enemic havia fetas en la montanya y los redictos ab la artilleria que estava en ells. Açò se és efectuat ab
tanta prestesa que la execuçió se és anticipada a
la opinió, però si no·s conservava seria nostra total ruïna, y atallar tots los progressos que la necessitat demana per que·s puga continuar la bateria // 1v // com és menester. Per lo confident
que fins ara ha donat tots los avisos puntuals
sabé que lo enemic refà lo exèrcit y li és arribat ya
lo poder que tenia en las frontera de Fuenteravia, de manera que té per sert ha de venir ab poder superior. Y axí és precís posar totes forçes en
y reforçar lo nostre, que ab los morts, malalts y
molts han desamparadas las banderas se és disminuït molt, dels cathalans són los que ab mayor
número faltan. Inconvenient té lo reparo en rafer la gent y aumentar los socorros, de vostra
senyoria confio la que ha de donar exemple als
per lo lloc que ocupa sa coronèlia; y entre molts
expeditors que tindrà vostra senyoria per avansar lo que importa me ha tingut sempre únic lo
devenir un consistorial de vostra senyoria ab lo
socorra que puga, y com a tal lo torn proposar y
suplicar lo mane executar, com a cosa que ha de
ser per als particulars de molt exemple y molt effectuós per a reprimir-lo en la nova resoluçió ab
que se empren lo expellir-lo. Y per la reputació
cathalana en nom de sa magestad que demana la
ocasió y en lo meu propri suplic a vostra senyoria
esta causa sens pèrdrer un instant de temps, fet la
demostració que de vostra senyoria se espera,
quant lo apreto no pot ser mayor. Déu vostra
senyoria guart. Del camp de Salses, a 22 de setembre, 1639. Lo comte de Santa Coloma.

1r

de tornar-lo al exèrcit jo lo liuraré, y man-me
vostra senyoria lo que sia de son servei. De Vilafrancha y octubre als 28 de 1639. Lo doctor Joseph Massó.

1r

Rebuda a 4 de novembre 1639. A.
Senyors deputats del General de Cathalunya.
Tretse barcas de las que tenia lo enemich en lo
estany de Salses restaren presas per los nostres
dos dias ha. Ahir se posà altra vegada sobre las
colinas, de a hont vuy és baxat a atacar nostra
trinxera. Lo número, segons las inteligèncias,
serà de quinse a divuit mil hòmens y tres mil cavallers. Han atacat per dos parts lo de Luy y
Apaio, assistint lo de Condé a las colinas al restant del exèrcit. Hant resistit ab tal valor que en
molt poch temps són restants morts del enemich dos-cens sinquanta hòmens, lucidíssima
gent de cabos, aventurers y molts feus. És estat
felicíssim dia, de que don infinites gràcias a
Déu, Nostre Senyor, y a vostra senyoria la enhorabona. Lo enemich està poderós y offès. Sa
condició preada no comporta dexar de desprear-se, y al que·s dexa enténdrer la necessitat dels
sitiats apreta. Tot aquest exèrcit té posada la
mira y las esperanças del bon succés en lo que
vostra senyoria anirà obrant en fets tants pròpris, esperant los nous socorros que n·i tinch
promesos en lo lans més apretat. Ya estam en
ell, y axí no cesso de tornar suplicar a vostra senyoria se servesca, per lo que interessa en lo servey de sa magestat, deffensa de Espanya y reputació de nostra província, donar a estas armas la
assistència y calor que han menester assegurantse que en molt pochs dies consisteix lo èxit esta
província de treballs si·s fan los últims esforços,
que guiats per mà de vostra senyoria sempre·ls
tindré per molt effectius. Déu a vostra senyoria
guarde. Del camp de Salses a 2 de novembre,
1639. Jo, lo comte de Santa Coloma.

Cartaa de micer Massó enviada als senyors deputats.
30 de octubre, 1639. A.
Joseph Güell y talis Foxer, porters reals, me an
dit vui que assí y avia un soldat fugitiu del que
vostra senyoria avia fet ha la primera leva de soldats, que·s diu Jordi Loscha. Encontinent he fet
avisar a lo balle de esta vila. Vostra senyoria se
servesca ordenar-me lo que gustarà le fassa de
aquest home en cas sia soldat, que venint orde
de vostra senyoria perque se entengue a effecte
a. carta intercalada entre els folis 263v-264r del trienni
1638-1641.
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Cartaa que lo senyor virrey ha enviada als senyors consellers y per dit senyor enviada als senyors deputats.

1r

8 novembris, 1639. A.
Enb lo manual segon de la tauleria corrent de la
taula del cambi o depòsit comuns de la ciutat de
a. carta intercalada entre els folis 270v-271r del trienni
1638-1641.
b. assentament intercalat entre els folis 271v-272r del trienni
1638-1641.

[ 1639 ]

[ 1639 ]

il·lustre Capítol ha demanar-me hora per a rèbrer una embaxada d’ell per síndich, al qual diguí que estava de partida y que podria venir
sempre que gustassen. Y al cap de alguna mitja
ora vingueren lo doctor Pere Joan Albert, ardiaca de Besalú, lo canonge Francesch Alsina, lo
canonge Jaume Pla y lo canonge Dimas Cella a
donar-me la benvinguda de part del il·lustre Capítol fent-me ofertas. He dit al senyor don Garau de Alemany y al senyor micer Marçal que de
part mia fassen una visita a dit molt il·lustre Capítol. Y al cap de una ora me vingué a visitar lo
senyor bisbe de Gerona donant-me la ben vinguda ab molt compliment, fent-me moltas ofertas. He respost que vostra senyoria estimaria
molt la mercè que sa senyoria feya ha dit al senyor canonge Ciurana, de part mia. Lo vist lo
qual me ha offert fer-ho demà si a vostra senyoria apar, escriuria a dit senyor bisbe, ciutat y Capítol ho podrà fer, que·u dexo a bona censura
de vostra senyoria. So arribat esta tarda en Figueres. Jo aniré continuant mon viatje fins arribar al camp. Guarde Déu a vostra senyoria. Figueras y nohembre, a XI de MDCXXXVIIII.
Francesch de Tamarit.

Barcelona, sots chalendari de dimars a VIII de
noembre de MDCXXXVIIII, és descrita y continuada una partida del tenor següent: «Devem als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, per mans de mossèn Ramon Paÿssa,
prevere servint lo offici de regent los comptes
del dit General, en virtut de deliberació en son
consistori feta lo dia present, un braser gran y
quatre brandons de plata per a sis-cents deu
marchs y una onza, a rahó de set sous onza, quatre-mil cent quoranta-vuyt lliuras y deset sous.»
In quorum fidem ego Epiphannis Teres regia
aucthoritate notarius publicus Barchinone et
scriba manualis dicte tabule hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.
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Carta del senyor deputat militar, coronell del
tèrcio del General de 11 de novembre, 1639.
Rebuda per los senyors deputats a 14 del corrent.
Molta il·lustre senyor. Arribí a la ciutat de Girona aïr dijous, entre sis y set de la tarda, y gràcias
a Nostre Senyor que fins assí passam molt bé lo
camí, axí yo com los que venen ab ma companyia. En ser-me apeat en lo ostal me vingué a visitar Pere Vicens Lays y me ha dit me daria la
lletra de mil lliuras que Melchior Aguilera li havia escrit volia vostra senyoria donàs en Perpinyà al pagador del tèrcio, la qual me ha donat
vuy. Yo la donaré a dit pagador. També vingué
lo síndich de la ciutat a donar-me la ben vinnguda de part dels concellers d’ella y juntament
donar-me hora per a enviar-me a dar la benvinguda per part de la ciutat, y doní hora per a vuy
de matí a las vuyt. Son vinguts a dita hora micer
Francesch Marçal, ciutadà honrat, Francesch de
Vilanova, donsell, Francesch Burguès, mercader, y Francesch Casas, aregenter, embaxador de
dita ciutat. Y després de feta dita embaxada és
anat per part mia lo senyor comenador Boxadors y lo senyor capità Maduxer a visitar los
concellers de dita ciutat. També me és vingut a
visitar lo deputat local de dita ciutat, ab los officials de son tribunal, als quals he encomanat
tinguessen particular compte en la exacció del
dret del General y també en la declaració dels
fraus. Y me han dit que no·y havia // 1v // cosa
particular per a declarar, ara que hu que n·i havia en aquest consistori. Y me ha dit micer Francesch Marsal que lo procés se és trobat a qui
que ell se escriuria alguna que falta per a poderho declarar vostra senyoria ho podrà encomanar
lo advocat fiscal. Després d’estas visitas envià lo
a. carta intercalada entre els folis 273v-274r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor virrey de 24 de desembre,
1640. Rebuda a 26 de dit.
Los enemichs francesos que vuy tenen ocupat lo
castell de Salses, apretats del siti que en aquell
tenim posat, se són aderits a capitular y promètrer, ab scriptura firmada de ses mans, que no
venint lo socorro de son rey tal que rompa nostre exèrcit y trinxeres rendiran aquella plassa al
rey, nostre senyor, y als que·l servim en aquest
exèrcit en son nom, per de assí a sis del mes de
janer pròxim, donant per dit effecte la seguretat
en semblants coses acostumada, cosa que no assegura la victòria que desijam y procuram y per
la qual vostra senyoria ha fet servey de levas tant
contades ab elles, y la província ha patits tants
treballs que ab lo favor de Déu seguint-se lo effecte vindran a tenir lo alívio. Y com aquest sols
lo puga impedir lo enemich ab algun gran socorro, y las notícias que tinch són de que venia
molta gent de peu y de a cavall, y que ab ella en
poden per a rómprer la que tinch en dit siti, axí
de la província com de les demés nacions, que
és ben pocha per occasió de les moltas malaltias
y fugas que han succehidas, particulament de las
nostras, y los danys que patirian las armas de sa
magestat y reputació de esta província, si per
esta rahó venia a restar-se lo enemich en Salses,
sien tant grans com se dexa considerar, no sols
a. carta intercalada entre els folis 281v-282r del trienni
1638-1641.

per a vostra senyoria y demés de la província,
però encara per la religió christiana, a la qual
deu-se dir tot lo demés. Per totas estas rahons y
per lo molt que se aventura Catalunya y encara
tota Espanya si en estos pochs dies que de assí al
devant no està nostre exèrcit ab número de gent
competent per a resistir al del enemich y impedir dit socorro. Me a aparegut fer a saber a vostra senyoria lo estat que vuy té aquest siti, lo
prerill en que estam en estos dias en que temem
del enemich lo últim esfors, per a que vostra
senyoria, acudent a la necessitat al servey de son
rey y a sa pròpia defensa, encontinent envie per
a fornir son tèrcio, que tant ho a menester los
officials del // 1v // General y bolla y totes les
demés persones que pugen, procurant que tots
o la major part vinguen a cavall y ab la diligència
y prestesa, ab que la necessitat present obliga
guanyant los dies y horas amostrant en la finesa
aquest servey quant bé sab continuar vostra senyoria les que han acostumat de fer a tots antecessors en aquexos officis a sos homes y senyors.
Guarde Déu a vostra senyoria del camp sobre
Salses, a 24 de desembre, 1639. Lo comte de
Santa Coloma.
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A.
Oy se ha servido Nuestro Señor de que se rindiese
el castillo de Salsas, con que se ha llegado tan deseado día de que doy a vuestra señoría la norabuena con el gusto que se deve a suceso de tanta estimaçión, y juntamente las gracias del zelo y
puntualidad con que vuestra señoría ha acudido
en esta ocasión, pues es cierto que partiendo se a
çercado al enemigo de suerte que estava anoche en
Sicha y adelantó algunas tropas al llano de Ópul
para intentar el socorro de la plaza dejó de executar-lo por reconoçerlo tan lleno de gente, devido
todo al esfuerzo con que vuestra sñoría y toda la
provincia a su imitación han asistido en ocasión
tan urgente del servicio de su magestad, a que doy
quanta dello y espero remunerará este señalado
servicio como de su real gramática nos devemos
prometer. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años, como deseo. Del campo de Salsas, a 6 de genero, 1640. Lo comte de Santa Coloma.

1r
1r

El Reya. Diputados: El estado de las cosas generales en España obliga a que con cuydado particular se atienda a todo lo que puede disponer la mayor brevedad en los socorros de una parte a otra
con la fácil transportación de la gente, y para esto
he mandado asisar que esten promptas para lo
que conviniere en diferentes partes de mis reynos
siete mil mulas, de las quales ha de haver en esse
Principado mil sólamente, que se han de procurar
proveher por assiento y para la paga de los alquileres. Espero que, como en las demás partes, acudirá esse Principado con toda la mayor summa que
pudiere dar, a lo menos obligándoos a la satisfacción de lo que importaren los alquileres de treynta
días, como lo entenderéis, del conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general en essa
provincia. Y confío que con esto y lo demás que os
advertirá dispondréis el cumplimiento, con las
veras que acostumbráis en cosas de mi servicio, en
que lo recibiré de vosotros. Dada en Madrid a XVI
de deziembre, MDCXXXIX. Yo, el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

a. carta intercalada entre els folis 283v-284r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor virrey de 6 de janer, 1640, als
deputats, rebuda a 8 de dit.

Carta del senyor virrey.
Primo februari, 1640. A.
He rezevidob la carta de vuestra señoría de 20
deste y escrivo al señor marqués de Villafranca suplicándole dé libertad a los forçados que han
cumplido el tiempo. Espero que su excelencia lo
hará, siendo cosa tan justificada, como el serbir yo
a vuestra señoría en todas ocasiones. Guarde Dios
a vuestra senyoría, como deseo. Perpiñán a 30 de
jenero, 1640. Conde de Santa Coloma.
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Cartac dels cònsols de la vila de Perpinyà, enviada al primer de dit mes.
Molt il·lustre senyor: Los treballs y affliccions
d’esta terra se van aumentant de quiscun dia, y
quant pensàvem ab lo rendiment de Salses estar
deslliurats de tants treballs com los alotjaments
nos havian donat sa excel·lència ha manat alojar
dins esta vila serca de dos-cents cavalls y lo tèrcio
dels aragonesos, en lo qual hi ha sinch-cents hòmens. Y tant la cavalleria que tan estigué alojada
en esta vila quant los que vuy y són, fan y han fea. carta intercalada entre els folis 284v-285r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 288v-289r del trienni
1638-1641.
c. carta intercalada entre els folis 291v-292r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

tes infinites oppressions als provincials, fent-se
donar a menjar y tot quant los dóna gust, contra
notòries disposicions de Cathalunya. Y haventhi dos castells en esta vila no poden, segons
notòria constitució, ni pot haver-hi soldats alojats en esta vila, ans bé, deuen estar en los castells, sent més que capasos. Està esta vila y tota la
terra perduda y accabada. Suplicam a vostra senyoria nos fassa merçè opposar-se en estas contrafaccions de constitucions y procehir segons
per ellas està disposat, perque no se augmente
est dany y se acabe de pèrdrer esta terra, la qual
ab tota pressa se acaba. Confiam vostra senyoria
nos fassa esta mercè com sempre y que se apiedava de nostres treballs y de les affliccions tant
grans que havem patit y pateix tota esta vila, y
que continuava en ser nostre amparo y protector
que a mes serà fer-ne gran servey a Déu, Nostre
Senyor. Nosaltres ó estimarem en una de las majors mercès sens poder fer y serà anyadir a les demés obligacions tenim a vostra senyoria. Y lo
Senyor a vostra senyoria nos guarde, com supplicam. Perpinyà y jener als 29 de 1640. Molt
il·lustre senyor. De vostre senyoria, molt affectats servidors qui les mans li besan, los cònsols
de la fidelíssima vila de Perpinyà. Il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya.

Molta il·lustres senyors: No obstant que en lo
present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya les persones militars y les
que gaudeixen privilegi militar sien exemptes de
tenir aloxat en ses cases soldats alguns, no res
menys a Joan Torner, burgès y habitant en la
vila de Prada de Conflent, y gaudint com gaudeix per ésser burgès de privilegi militar, li és estat alotjat en la casa de sa pròpia habitació un
capità de infanteria anomenat Nicolás Mendosa, del tèrcio del marquès de Morlara. Y arribant
en sa casa dit Joan Torner, que venia de fora de
dita vila, y trobant alotjat en sa pròpia casa al dit
capità, en la qual havia fets molt mals tractes als
de sa familia de dit Torner, representant-li ab
tota cortesia son mal procehir no dubtà dit capità Mendosa de tirar-li al dit Torner arcabusada y fer-li·n tirar dos de altres per los soldats de
sa companyia. Y per voluntad de Déu no·l tocaren. Y havent-ne feta quexa dit Torner al sargento maior de dit tèrcio, y en lloch de reprimir
tal excés, ha alotjada en dita sa casa de dit Torner tota una companyia de soldats, per lo que
dit Torner ha hagut de desamparar sa casa y encara perquè no·l mataren. Se ha hagut de retirar
en lo monastir de Caputxins de dita vila de Prada. Com de tot lo damunt dit constarà sempre
a. carta intercalada entre els folis 291v-292r del trienni
1638-1641.
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que vostra senyoria mane ésser-ne rebuda informació, y si bé en ha fetes donar quexes de dites
coses al excel·lentíssim senyor lochtinent general, ab tot fins vui no se ha posat remey en dits
excessos, supplica fer tant a vostra senyoria sia
de son servey manar fer les degudes y acostumades diligències per lo reparo de dits excessos,
que ademés de ésser just ho rebrà a singular gràcia y mercè. Altissimus Carmona.

1r

El Reya. Diputados: Las Cortes se instituyeron a
dos fines, el uno para que con experiencia de los
inconvenientes que se reconosen en las leyes establecidas se mejora el govierno y la administración
de la justícia; el otro, a que acudiendo el Príncipe
a dar satisfacción a sus súbditos de los agravios
que reciben, entendiendo juntamente ellos el estado de su monarquía y los accidentes que la han estrechado, halle en sus vassallos el remedio que les
solicita su obligación natural. Y si bien juntas
concurren estas consideraciones para que se celebren Cortes en essa provincia sólo me mueve a que
las haya la obligación que considero, por tan precisa, de ajustar las materias della a razón y justícia. Con este sólo fin, sin otra humana consideración, he resuelto que, dexando espirar las Cortes
que están pendientes en essa ciudad de Barcelona
se convoquen de nuevo para Monblanch donde,
siendo Dios servido, me hallaré a quinse de abril
deste año, porque siendo el temple de allí más fresco que el de Barcelona pueda continuar mi assistencia todo el verano, siéndome possible acelerar
antes la partida por dejar dispuestas las provissiones generales y lo demás que toca al mantenimiento de mis exércitos en todas partes. He querido avisaros dello, confiando que en lo que os
tocare corresponderéis a vuestra obligación y que
he de hallar en todos el affecto y disposición para
encaminar y conseguir el fín que me leva de tratar y establecer leyes justas, sin que se admitan
propuestas de donatibos ni servicios particulares y
del beneficio de la causa pública. Y assí os encargo
tratéys luego de lo que fuere necessario y conviniere disponer para la celebración de las Cortes, porque con mucha brevedad se embiarán las cartas
conbcatorias en que me serviréis. Dattum en Madrid a XXVIII, enero, MDCXL. Yo el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Villanueva, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva,
protonotarius.

a. carta intercalada entre els folis 295v-296r del trienni
1638-1641.

El Reya. Diputados: Por otra carta de la fecha
desta he mandado avisaros de la ressolución que
he tomado de celebrar Cortes a los naturales desseos mis Principado y condados en Montblanch, y
porque conviene, como sabéis, que allí se hagan los
apartamientos y adreços que son menester para la
proposición, solios, consejo supremo, estamentos de
Cortes y otras cosas en la parte o casa que se señalare, os encargo embiéis luego allá personas que lo
prevengan y hagan todo como conviniere y se ha
acostumbrado, que en ello me serviréys. Dada en
Madrid a XXVIII de enero, MDCXL. Yo el Rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Villanueva, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva,
protonotarius.

1r

Votb dels assessors y doctors aplicats.
8 de febrer, 1640. A.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya y molt il·lustres senyors consellers
de la ciutat de Barcelona als magnífichs assessors y advocat fiscal del General, advocats de la
ciutat y doctors respectivament aplicats, acerca
de las quatre cridas ab inserta de las cartas reals
en aquellas contengudas publicades en la present ciutat de Barcelona, als 24, 26 y 28 del any
1639 y 1640 respective, si en lo contengut en
aquellas hi a encontra y contrafaccions de las
generals constitucions y altres leys del Principat
y a las libertats, privilegis, usos y costums de la
ciutat de Barcelona, vistas ditas letras y cridas
reals y tot lo que se havia de vèurer, los dits doctors són de vot y parer que en ellas se troban los
encontres y contrafaccions següents:
Primerament, en quant a la carta real dada en
Madrit, a 24 de dezembre, y insertadac en las
cridas publicades a 24 del mateix, la magestat
del rey, nostre senyor, y son lochtinent general
dirogan a qualsevols privilegis que tinga la ciutat de Barcelona, acerca del examen y habilitació de qualsevol personas que hagen practicat
en qualsevol arts o officis servint trenta dies en
lo exèrcit que assiteix a la recuperació de Salses,
o menos si antes se recuperara la fortalesa, se
encontra ab diversas constitucions de Cathalunya, y assenyaladament ab la primera si contra
dret y utilitat publica letras, privilegis o cartas
a. carta intercalada entre els folis 295v-296r del trienni
1638-1641.
b. vot intercalat entre els folis 297v-298r del trienni 16381641.
c. a continuació repetit, i intercaladada.
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sobre qualsevulla negoci de nós impetrades inviolablement sien observades, y ab la constitució onse, comensant: «Poch valdria», del títol
«De observar constitució» en aquellas paraulas
volent y declarant, etcètera y altres moltas dels
mateixos títols que prohibeix revocació de privilegis y libertats, usos y costum del Principat de
Cathalunya. // 1v // Aumenta·s dita contrafacció
per ço que en Cathalunya los privilegis de las
ciutats, universitats y particulars són concedits o
confirmats per las constitucions generals de
Cathalunya, y en particular ab la primera. «Ibi
restituim y atorgam», etcètera, títol «De privilegis», etcètera y jurat per sa magestat en virtut de
la constitució 2 títol «De jurament.», etcètera y
en particular los privilegis de la ciutat de Barcelona, se troban expressament confirmats en lo
proelimi del privilegi del sereníssim rey en Pere
Segon, vulgarment dit lo Recognoverunt Proceres, Ibi: «concedimus approbamus ac eciam confirmamque vobis universis civibus et habitatoribus Barchinona presentibus et futuris perpetuo
omnia privilegia, etcètera y la revocació de
aquells directament se encontra tant a la confirmació com al juntament referits, y a las ditas
constitucions baix dels sobredits títols contengudas ,ab las quals se disposa que dits privilegis,
usos y libertats se observen inviolablement. Ab
las ditas constitucions y drets prohibents la revocació de privilegis en Cathalunya se encontra
també directament la real carta de la magestat
del rey noste senyor dirigida y presentada als
consellers de la ciutat de Barcelona dada en Madrit a 14 de dezembre, 1639, en quant ab ella sa
magestat deroga, revoca y anul·la tots y qualsevols privilegis que en qualsevol manera se pugan
oposar a la prompta exequució de levas que en
nom de sa magestat demana lo comte de Santa
Coloma, a sola citació de dits privilegis sens atténdrer a la observança de aquells. Ni elideix la
dita contrafacció encara que·s digués concórrer
pública utilitat y necessitat urgent en la recuperació de la fortalesa de Salses y expulsió dels
francesos per la qual se pretengués poder-se fer
revocació de privilegis, perque se respon que a
més que·s pot subvenir a dita necessitat ab convocacions de persones subjectes a sa magestat,
sens derogar ni violar los privilegis y sens prejudici de las universitats y tantas personas interessades en la conservació de aquells, las constitucions parlan generalment // 2r // que no·s
pugan revocar los privilegis ex quacunque causa
sens exceptuar-ne alguna, y de la revocació de
dits privilegis se seguiria la revocació de las
constitucions que confirman aquells y volen ésser inconcussament observats, lo que no té loch
sinó en Corts generals conforme la constitució
1 y 2 títol «De interpretació de Usatges» y la
constitució 16 de las Corts del any 1599.

[ 1640 ]
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Secundo, en las mateixas letras y cridas reals,
publicades a 24 de dezembre, se diu que totas y
qualsevols personas que serviran en lo siti de
Salses per temps de trenta dies, o més si antes se
recupera y cobra dit castell, y hauran practicat
en algun art o offici de la ciutat de Barcelona
sien haguts per examinats y aprovats y tinguts
per mestres en las ditas arts y officis de la dita
ciutat, y com a tals gosen de tot lo que gosan
tots los demés mestres examinats en la forma
ordinària en Barcelona y sien hàbils per entrar
en los officis de casa la ciutat. Lo que expressament se encontra ab las constitucions 2, 3, 9 y
fin del títol «De examen de advocats», etcètera,
que parlan de articles y procuradors, disposan
que no pugan exercir ditas arts sens precehir
examen y aprovació; y també se encontra ab las
ordinacions dels demés officis de la present ciutat, fetas en virtut de privilegis reals y confirmades ab altres reals privilegis, ab las quals generalment se prohibeix que ningú puga ésser creat
mestre ni exercir dits officis que no sie primer
examinat y habilitat en aquells.
Tèrcio, en ditas letras y crides reals se mana a totas y qualsevols personas de qualsevol estament,
grau o condició sien del present principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
tant exemptas com no exemptas, y sens excepció de persones algunas y en particular a tots los
officials, tant reals com de barons, etc. que dins
los terminis en aquellas prefigits hagen de partir
pera anar ab ses armes a assistir al dit siti de Salses. La qual convocació general se encontra ab
diversas constitucions // 2v // y assenyaladament
en quant comprèn hòmens y vassalls de barons,
se encontra ab la constitució 3 títol «De dret del
fisch», ab la qual està dispossat que semblants
hòmens no puguen ésser compel·lits en convocacions generals sinó en los casos allí expressats,
ningú dels quals concorre en la present casa, y
en quant és universalíssima de totas les veguerias del present Principat per no ser totas necessàries se encontra ab la constitució 35 títol
«De pau y treva» Ibi: «No·s puga ni dega convocar ni aplegar més vegueria o veguerias»; y en
quant comprèn tots los officials reals y ministres
de justícia fent-los ausentar a tots de sas corts y
tribunals en encontran ab la constitució 1 y 2
sots lo títol «Que los officials fassen personal residència», disposant haver de fer contínua y personal residència, en los lochs a hont regiran los
officis; y especialment en quant dita revocació
comprèn la ciutat y ciutadans de Barcelona se
encontra ab lo privilegi del sereníssim rey don
Fernando datus en Monçó, al primer de setembre 1520, confirmat per lo senyor emperador
Carlos Quint en Molins de Rey, a deu de dea. per anar interlineat.
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zembre 1529, y últimament per lo senyor don
Phelip en Monçó, a 24 de dexembre 1552, en
aquellas paraulas: «Quod quandocunque et quociescunque in tota Cathalonia convocabunt homines universa pacis aut homines vicaria seu vicariarium catholica ex quacunque causa vel
necessitate quantumeunque necessaria, etiam si
extrema foret quod cives et populati in dicta civitate non tenerent exire nec mitere aliquas personas ad dictam convocationem quoniam nos nostrique successores nostris propiis et eorum expensis
mittemus et mittere promitimus, et cetera». Al
mateix real privilegi del sereníssim rey don Fernando se encontran directament axí las cridas
de part del spectable portantveus del General,
governador de Cathalunya, manades publicar
en la present ciutat a 27 del mateix mes de dezembre y diversos manaments per lo mateix
despedits presentats a diversos particulars, axí
del Consell de Cent com altres de la present
ciutat de Barcelona, en quant ab aquellas y
aquells y per exequució // 3r // del somatent general per sa excel·lència declarat se mana als
cònsols, defenedor de la Lotja, los mercaders
matriculats y als priors del col·legis dels notaris
públichs de Barcelona y notaris reals de dita ciutat, y als cònsols, proms y priors dels col·legis
dels apothecaris, cirurgians, droguers, candalers
de cera, nottaris, causídichs y a tots los particculars de dits col·legis y als proms de las confraria y
particulars de aquellas, tots de la ciutat de Barcelona, que dins los terminis y sots las penas en
ditas escripturas prefigits y contengudes, acudan ab ses armes a servir a sa magestat als socorro del camp que·l rey, nostre senyor, té en Salses, lo que també se encontra ab los notoris
usos, consuetuts y libertats de la ciutat y ciutadans de Barcelona segons los quals no han acostumat ni acostuman exir en semblant convocació. Las mateixas contrafaccions a dits privilegis
reals del rey don Fernando, usos, costums y libertats de la ciutat de Barcelona se troban en lo
manament per dit espectable portantveus del
General, governador en lo principat de Cathalunya, sots jornada de 26 del dalt dit mes de desembre, fet als consellers dela present ciutat,
que hu de dits consellers ab la bandera de la ciutat en la jornada allí referida acuda ab lo somatent declarat al siti de Salses a pena de privació
dels privilegis concedits a dita bandera y del privilegi del regiment de dita ciutat. Per la observança de las quals constittucions, privilegis,
usos y costums generals del principat de Cathalunya y particulars de las ciutats, vilas y lochs de
aquells tenen obligació los senyors deputats de
opposar-se al reparo de ditas contrafaccions en
lo modo y forma que ordenan las generals constitucions y segons los usos y styls de la present
casa de la Deputació. Vidal, assessor. Aguiló, assessor. De Malla, fisci generalis advocatus, Fonta-

grades; y la mateixa diligència fassen en los convents y monestirs de les religions d’esta ciutat
per medi de les persones a qui toque. Y per los
mateixos o altres cavallers ciutadà y militar ne
fassen altre als senyors deputats y hoïdors, estimant-los la mercè han feta a esta ciutat en darlos notícia de dits excessos ab embaxada a dit
Consell reportada lo die de vuy; y altra al molt
il·lustre bras militar, contenint lo convenient a
estas matèrias, offerint-los a tots que aquesta
ciutat estarà sempre aparellada per a servir a sa
senyoria y donant-los notícia de la present deliberació y la resposta que obtindran de sa
excel·lència los senyors consellers; aparexent a sa
senyoria haver-ne de ser sabidor lo savi Consell
de Cent lo proposen en ell per a que pugue deliberar lo que aparexerà més convenir al servey de
sa magestat y benefici d’esta província.

nella, consulens, Lenes, consulens, Rossell, advocatus civitatis, Carmona, advocatus civitatis,
Tristanys, consulens, Ozona, consulens.

1r

Diea XXI mensis februarii MDCXXX, Barchinona.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats en la sala gran de dit concell en la forma
acostumada, hoïda la proposició per lo senyor
conseller en cap, de voluntat dels demés senyors
consellers sos companys, segon y quint absents,
feta, lo dit concell féu la deliberació y conclusió
següent: Attès que lo molt il·lustre consistori de
la Generalitat, ab embaxada en scrits, ha dat notícia al savi Consell de Cent lo die de vuy dels excessos y desòrdens que cometen los soldats, y assenyaladament en las iglésias y cosas sagradas
referits en la proposició, que per ço los senyors
consellers, acompanyats de prohòmens, fassen
una embaxada en scrits a sa excel·lència representant-li la desconsolació té aquesta ciutat del
miserable estat en que·s troba aquest Principat
per les insolències y desòrdens ja dits, violant no
sols las iglésias però encara la disposició de les
generals constitucions de Cathalunya, cometent
dits excessos en desservey de les magestats divina y humana y en dany notable de totes les universitats y singulars de les viles y lochs de aquelles, y en consideració que en altres casos manco
apretats que aquest han acostumat los consellers
de aquesta ciutat aconsellar als sereníssims reys
de Aragó predecessors de sa magestat, Déu lo
guarde, y a sos excel·lentíssims lochtinents,
eciam en casos àrduos lo que sia aparegut convenir al servey de Déu, de sas magestats y benefici
comú, que per ço los senyors consellers aconcellen a sa excel·lència y aconcellant-lo lo suppliquen mane promptament reparar tant grans
danys, y donant-li còpia dels contenguts en lo
paper enviat per dits diputats, y ab lo acato y reverència deguts, protesten de qualsevol inconvenients y sinistres successos que de no acudir a
dit reparo se porien succehir en desservey de sa
magestad, levant acte // 1v // de la dita embaxada y protesta, cometent lo ordenar aquella als
senyors consellers, qui per medi de dos cavallers
del present concell, un ciutadà y un militar per sa
senyoria nomenadors, en fassen altra al senyor
bisbe de Barcelona y molt il·lustre Capítol de la
iglésia major d’ella, supplicant-lo sien servits
manar fer pregàries y devocions per a que sa divina magestat per medi d’ellas se apiade d’esta
província y dels excessos y treballs que pateixen
los que habitan (per dits soldats), y assenyaladament dels que cometen en las iglésies y coses saa. deliberació intercalada entre els folis 311v-312r del trienni
1638-1641.
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Diea XXI februarii MDCXXXX.
Convocat y congregat, etcètera. E lo present
Consell féu la deliberació y conclusió següent:
Que per dos cavallers del present Consell, un
ciutadà y un militar per sa senyoria nomenadors, se fassa una embaxada en scrits al molt
il·lustre consistori de la Generalitat donant-los
notícia ab ella de la deliberació feta per dit Consell lo die de vuy, y entregant-li còpia de la embaxada per los senyors consellers acompanyants
de les persones de dit Consell a sa excel·lència
feta lo die de vuy, y de la resposta d’ella feta per
sa excel·lència (la qual continue Hierònym Sabater, scrivà racional de la present casa, en dietari), supplicant a dit consistori tingue a bé de
apressar y tenir a punt, ab la prestesa possible,
les proves dels delictes y delinqüents que cometen los soldats, attès sa excel·lència ha offerts
que constant-li d’ellas los manerà castigar; y que
los senyors consellers tinguen la mà en que·s diligencie lo restant de dita deliberació lo die present feta com lo present Consell axí ho deliberà.

1r

Vot de assessors.
25 februarii, 1640. A.
Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als magnífichs assessors y advocat fiscal del mateix General acerca dels nous
a. carta intercalada entre els folis 311v-312r del trienni
1638-1641.
b. vot intercalat entre els folis 312v-313r del trienni 16381641.
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vectigals que los cabos, capitans, soldats y altra
gent de guerra imposan als provincials en los
lochs a hont estan alotjats, contribucions, excessos y vexacions fan contra las generals constitucions de Cathalunya, y en particular contra la
20 títol «De nous vectigals», y lo que deven fer
y obrar dits senyors deputats en força de dita
constitució 20 y altres aplicables, attès que de
las informacions rebudas judicialment instant lo
procurador fiscal del General consta que dels
últims de janer proppassat fins lo die de vuy, de
vint-y-dos del corrent mes de febrer, 1640,
molts capitans, soldats y altres ministres de
guerra se són alotjats en diferents viles y lochs
del present Principat fent-se donar violentment
per los provincials tots los aliments per ells y sos
soldats ab gran abundància, y fent-se fer altres
contribucions y extorquint moltas quantitats
tant de las universitats com dels particulars, cometent diversos excessos y delictes, tot contra
disposició de las generals constitucions y en particular de la 20, títol «De vectigals», etcètera;
vista dita constitució y altres aplicables y diversos exemplars en semblants matèrias fets, dits
assessors y advocat fiscal infrascrits diuen a vostra senyoria y són de vot y parer en observança
de dita constitució 20 deuen posar en pràctica
lo que en aquella està disposat, que·s lo següent
segons dits exemplars: // 1v // Primo, que lo
magnífich advocat fiscal mire dits processos y
ab suplicació deduesca de dits nous vectigals y
contribucions imposades en Cathalunya per dits
capitans y soldats, anomenant aquells ab los
lochs a hont los extorquexen a effecte se puga
declarar haver aquells contrafet a las generals
constitucions. Secundoa, feta dita declaració
encontinent fer embaxada a sa excellència representant-li dits nous vectigals, contribucions
y demés excessos de dits soldats, suplicant-lo
que en observança de dita constitució 20 y altres mane revocar y revoque tots los procehiments en orde al sobre dit fets, de tal manera
que de aquí al devant no·s pugan fer y tot lo fet
sie tornat a son prístino estat, y axí bé mane restituir y refer los danys que las universitats y particulars han patit, donant-li còpia auctèntica ab
dita embaxada del procés de ditas informacions.
Tercio, si ab la primera embaxada sa excel·lència
no revoca, fer-li segona embaxada, y si en la segona tampoch revoca fer la tercera, perquè axí
se troba observat en la present casa. Quarto, fetas ditas tres embaxadas y no obtenint dita revocació lo magnífich advocat fiscal ha de fer altra
suplicació, deduint que no se ha obtingut de sa
excel·lència dita revocació exhibint ditas embaxadas, suplicant sien requerits los magnífichs
doctors del Real Consell que en nom del excellentíssim lochtinent fassen la dita revocació dins

sis dies segons forma de la dita constitució.
Quinto, si passats sis dies dits magnífichs doctors no hauran feta revocació constant de ditas
diligèncias poden ses senyories alsar-los lo salari, restant las penas de las constitució de la observança en sa forsa. Vidal, assessor. De Malla,
fisci generalis. Aguiló, assessor advocatus.
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Cartaa enviada als senyors deputats per lo pare
provincial dels caputxins de la ciutat de Tarragona.
Rebuda a 9 de mars, 1640. B.
Con lo que piden vuestras señorías en la suya de
que vaya el padre fray Bernardino de Manlleu a
la corte de Madrid para representar a su magestad las grandes calamidades deste Principado, viniera yo con mucho gusto si fuera negocio en que
pudiera poner la mano, pues toda buena razón
pide que en tan apretados lances se eche mano de
los medios que pueden ser de provecho para el intento. Pero dos cosas se atraviesan aquí que cada
una de ellas me ata las manos. La primera es un
orden expresso que tenemos los provinciales de los
capuchinos de España del eminentíssimo cardenal
Sant Onofrio, hermano de Su Santidad y nuestro
protector en que nos manda que sin licencia suya o
de nuestro padre general no embiemos por ningún
caso religiosos a Madrid, y como esta orden deviera de solicitarla los padres de aquella provincia de
Castilla, por la demasiada fracuencia con que las
otras provincias acudían a la corte por negocios
que se ofrecían, estan muy prestos en que se guarde; y así el padre fra Bernardino no yría con obediéncia segura, quando yo quisiesse dársela y atropellar con todo. La segunda razón es que tenemos
a las puertas a nuestro reverendíssimo padre general, y teniéndole tan cerca y siendo negocio en que
yo no me puedo entremeter sin licencia suya, no
tendría buen efecto de ninguna suerte. Más para
que vean vuestras señorías mi affecto y el deseo que
tengo de servir a vuestras señorías embío essa carta
por duplicado, para que si vuestras señorías quieren escrivir al dicho padre general que al presente
se hallara en Çaragoça o en Valencia pueda
acompañar con sus cartas las mías y cobrar dentro
de 15 días respuesta, con que puede vuestras señorías ver que siento en el alma el no poder servir a
vuestras señorías como quisiera. Hárelo en hazer
encomendar a Dios en todos los conventos de la
provincia estos gravíssimos negocios, como también a vuestras señorías, a quienes Dios guarde
con salud y prospere en todo bien, como deseo. Tarragona y março a 7 de 1640. Fray Pablo, de su
a. carta intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.

a. a continuació ratllat, que
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como lo advierto al conde de Santa Coloma, mi
virrey y capitán general en esse Principado y condados, y que si os opusiéredes más a esta resolución
obre como tiene entendida mi voluntad, pues en
este caso sería impiedad dexaros expuestos al riesgo en que os hallays con invasión de franceses si
por vanas inteligencias se dexase de disponer y
prevenir que no sucedan mayores hostilidades.
Dada en Madrit a XXVIII de febrero MDCXXXX.
Yo, el rey.

magestad provincial de los capuchinos. A los diputados del principado de Cathalunya.

2r

Rebudaa a 8 de mars, 1640. B.
El rey. Diputados: Si bien es justo se castigue a los
soldados que han excedido en los alojamientos y el
representármelo es propia obligación vuestra,
quisiera que juntamente considerárades que se
reparava gran parte de este inconveniente en que
se hallará mayor disposición en la provincia para
que fuessen asssitidos los soldados, pues por defenderla han padecido tanta descomodidad y trabajo y expuestos a gran peligro de su vida; el alojamiento es preciso mientras están ocupados por
franceses puestos tan principales como Ópul y
Tartaüll y perseveran en la intención de hazer
mayores progresos. Y quando no corrieran la obligación de la causa pública a que la más estrecha
intelligencia de las constituciones deve ceder no se
está en el caso de la oposición que hacéys, pretendiendo que es nuevo vectigal el sustentarse por
qüenta de la provincia la gente de guerra, pues
no es contribución para mí sino que se ha de concertar en la seguridad de la misma provincia,
punto que se deve regular como todas las demás
cosas universales, para que los lugares imponen sisas, y repartiéndose por toda la provincia no es
carga tan pesdada en el poco tiempo que puede
durar que merezca la resistencia con que procuráys embarzarla con nota que desdize mucho de lo
que yo devía esperar de vosostros. La materia es de
tal calidad que de ninguna manera permite dexar de llegarse hasta la última execuçión, pues
como yo no puedo faltar a aplicar los medios que
conciernen a la misma seguridad de la provincia
tampoco puedo dexar de mandar que con severa
demostración se entienda que faltan mucho a su
obligación los que los embarazan, y más cuando
sólo sirven instancias tan agenas de lo que conviene al bien común. De que los malintencionados
obren con tanto descrédito de la fidelidad de essa
provincia que este solo inconveniente devía hazer
mayor ponderación en vuestra consideración que
otro ningún respeto humano, pues en esto consiste
conservar el crédito de // 2v // la fidelidad que
tan justamente adquirieron vuestros antecesores,
de que estoy con toda satisfacción. Y si bien esta
advertencia deve obrar en vosotros lo que espero
me ha parecido con resolución deciros que·l sustentar la gente de guerra con lo que va especificado al conde de Santa Coloma no es contravenir a
vuestras constituciones sino asistir a vuestra misma conveniencia y interés público, y que devaxo
de este presupuesto se han de executar mis órdenes,
a. carta intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.
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Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretarius.
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8 marcii, 1640.
Haventa donat rahó a sa magestat de tot lo que
aserca dels allotjaments del exèrcit se ha ofert
s’és servit sa magestat de respòndrer-me en la
conformitat que veuran vostres senyories en la
carta de sa magestat que·ls entrego; y perquè ab
tota puntualitat tingan notícia vostres senyories
de la real voluntat en la forma com se han de fer
los allotjaments dono també còpia a vostra senyoria de la tatxa ab que modera lo que se ha de
donar als soldats, que·u és de la que sa magestat
ha manat enviar-me.

4r

Formab en que se aloja el exército en Lombardía y
lo que los del país dan a los soldados en los alojamientos.
E.
A todos generalmente se les da todo servicio que es
cama, leña, luz, azeyte, vinagre, sal y ollas y escudillas en que guisar y comer. Danse a cada soldado de paga sensilla un real al día por qüenta del
país y el pan de muniçión por la de su magestad.
Tolérase demás desto los soldados recivan del patrón en comida lo que buenamente les pueden dar
y ellos sacarles graçiosamente castigando qualquiere exçesso. Al capitán se le da a razón de sinco
bocas. Al alférez a razón de quatro. Al sargento a
razón de tres. Al cavo de esquadra a razón de dos.
A maestre de campo a razón de diez y séis.
Cavallería: Dase a cada soldado de a cavallo dos
tercios de estara de çevada, quinze libras de heno y
paja para camas de los cavallos. Al capitán a raa. carta intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.
b. relació intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.
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zón de quatro porçiones.Al theniente a razón de
tres. Al alférez a razón de dos. Medidaa de Milán,
convendría saber a qual corresponde de acá. Permítese que el soldado coma con el patrón sin señalarle que sino lo que con su maña le queda.

6r
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A todos generalmente se les da todo servicio, que es
cama, lenyas, luz, aceyte, vinagre, sal y ollas y escudillas en que guisar y comer. Danse a cada soldado de paga sençilla un real al día por qüenta
del país y el pan de munición por la de su magestad. Tolérase demás desto los soldados recivirán
del patrón en comida lo que buenamente les pueden dar y ellos sacarles graciosamente, castigando
qualquiere excesso. Al capitán se le da a razón de
çinco bocas. Al alferes a razón de quatro. A sargento a razón de tres. Al cabo de esquadra a razón
de dos. A maestro de campo a razón de diez y seis.

Papersb enviats per la ciutat als senyors diputats
juntament ab la embaxada de ses senyories feta
per dita ciutat.
El rey. Amados y fieles nuestros: Todos los excessos
que huvieren cometido los soldados he mandado se
castiguen, como también los que huviere en los de
la tierra, pero siendo preciso que se mantenga este
exército para defender la provincia mientras estava en poder de franceses, los puestos que ocupan y
perseveran en intentar mayores hostilidades fuera
digna consideración de vuestras obligaciones no
assistir a la oposición que se haze para que no se
sustente por qüenta de la provincia, pues no hay
otro medio de conservar la gente para que obre en
la occasión ni para que esté en buena disciplina; y
cuanto más os desbiáys de lo que se deve hazer tanto más siento la occasión que dáys a las disórdenes
que passan dentro de vuestra misma casa, y el permitirlas, sin obrar luego con los medios proporcionados al escarmiento y al exemplo, se aparta mucho de la consideración con que os devéis governar
por vuestra misma reputación y por la quietud
pública, no pudiendo yo permitir semejantes excessos ni dexar consentidos ierros que desdicen de
la primera obligación en mis vassallos. El alojamiento se ha de executar assistiendo la provincia a
él con lo necessario, lo qual se embía expecificado
al conde de Santa Coloma, mi lugarteniente y capitán general en este Principado y condados, a
quien he mandado que con resolución obre, y de
manera que el que se opusiere sienta con la demostración la pena de su ierro pues por vanas interpretaciones no he de exponer essa provincia al
riesgo de que la hallen segunda vez desarmada
franceses. Espero que essa ciudad reparará en todo
lo que deve advertir y que grangeará nuevos mentos en occasión que tanto puede adelantarlos para
que yo me halle siempre con la satisfacción de su
affecto y fidelidad que es razón, pues el aprieto de
la occasión no me dexa arbitrio. Dada en Madrit
a XXVIII de febrero MDCXXXX. Yo, el rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus de Villanueva, secretario.

a. Medida ... acá interlineat al marge esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.
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Formaa en que se aloja el exército en Lombardía y
lo que los del país dan a los soldados en los alojamientos.

Cavallería: Dase a cada soldado de a cavallo dos
tercios de estara de çevada, quinçe libras de feno y
paja para camas de los cavallos. Al capitán a razón de quatro porciones. Al theniente a razón de
tres. Al alférez a razón de dos. Medidab de Milán,
convendría saber a cual corresponde de acá. Permítese que el soldado coma con el patrón sin senyalarle que sino lo que con su manya le puede sacar.

1r

Rebuda a 13 de mars, 1640. A.
El reyc. Diputados: De hazerse los alojamientos de
la gente de guerra que hay en essa provincia en la
conformidad que he mandado se siguen todas las
conveniencias que se han considerado para la
mayor seguridad de essos vasallos, y todo lo que se
encamina a estorvar o dilatar esto es en grande
deservicio mío. Y assí, devo estar con el sentimiento que es razón de que se hayan esparzido por vosotros los papeles que he entendido en que se presupone que la obligación de la provincia es sólamente
con la limitación de dar a los soldados hospedage,
lumbre, sal, agua, binagre, cama, mesa y servicio,
porque siendo la publicación de semejantes deviérades considerar el yerro que en esto se cometía
contra mi servicio y contra la mesma provincia, a
cuya defensa assiste la gente de guerra y ha assistido con tanto trabajo y daños como ha padezido.
Este yerro, que spero le havréys reconozido, tiene el
remedio y la emmienda en la execución de mis órdenes, y pues havéis visto las que son en lo que os he
mandado escribir en 28 del pasado y que mi voluntad precisa es que se cumplan, os encargo y
mando que lo hagáis assí, encaminando y disponiendo que se hagan los alojamientos en la forma
que os he mandado y os dirá el conde de Santa Coa. carta intercalada entre els folis 334v-335r del trienni
1638-1641.
b. Medida ... acá interlineat al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 340v-341r del trienni
1638-1641.

dos ciutadans y dos militars, nomenadors per sa
senyoria, fent-li a saber la present deliberació y
juntament explicar a sa excellència fasse merçè a
esta ciutat en honrrar-la, acompanyant dita embaxada ab ses cartes per sa magestat y per altres
ministres y persones que a sa excel·lència aparexerà convenir. Y també representant a sa excellència lo desconsol gran que esta ciutat ha tingut
que volent enviar esta ciutat dos cavallers a dit diputat militar per visitar-los y fer los cumpliments
deguts, lo sýndich d’esta ciutat per en essò ere
estat trames à tornat resposta dient que dit deputat militar està en la instància de la Torreta dels
càrcers reals ab 4 guardes de vista y que dites
guardes li han dit que no·y havie res de fer semblant visita, per tenir òrdens de sa excel·lència
que no·y dexassen parlar algú. Y juntament suplicar-lo per part de esta ciutat, attesa la calitat de
la persona // 2r // de dit Francesch Tamarit, diputat, y lo càrrech que representa, sie servit manar-lo millorar de presons en la obra nova, lloch
propri y de persones de sa calitat. Y semblant diligència de embaxades se fassen per dos cavallers,
un ciutadà y un militar, de part de la present ciutat a les persones que los senyors consellers y 12ª
dalt dita aparexerà convenir, a la qual junta sie
donat, com lo present Consell los done, plen poder de fer totes les cartes y instruccions que convindran sens refferiment algú al present Consell.
Y que axí matex se fasse una embaxada als senyors diputats per medi de dos cavallers, un ciutadà y un militar, nomenadors per sa senyoria,
fent-los a saber la present deliberació.

loma, mi lugarteniente y capitán general de essa
provincia, pues se mantiene el exército para la defensa y seguridad della. Y de oponeros a esta resolución havrá de nazer el obrar el conde // 1v //
como tiene entendido para mi servicio he de dar
lugar a lo contrario y a que interpretaciones vanas de contribuciones estorven lo que conviene.
Dada en Madrid, a V de marzo, MDCXXXX. Yo, el
rey. Petrus de Villanueva, secretarius.
Vidit Cardenalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes, regens.

1r

Aquestaa deliberació de Consell de Cent han reportada als senyors deputats vuy a 20 de mars,
1640, per Francesch Descallar y Joan Batista
Codina, ciutadà.
Deliberació. E lo dit Consell, entesa dita proposició, féu la deliberació següent: Attès que lo senyor virrey a la embaxada que los senyors consellers li han feta lo die de vuy per orde de aquest
Consell ha respost que la captura que sa excellència ha manat fer de la persona de Francesch
Tamarit, deputat militar del present Principat y
comptats, és estat per orde exprés a sa excel·lència donat per lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, ab sa real carta de 14 del corrent, y que
axí no està en sa mà relaxar de les càrcers reals dit
deputat, que s·i estàs en sa mà poder-ho fer o faria ab molt gran gust, com més llargament o ha
referit lo senyor conseller en cap ab sa proposició. Y attesa la gravedad de la matèria corrent,
que per ço, encontinent y sens disgregar-se lo
present Consell, sien trets tres embaxadors de las
bossas de consellers, cap, segon y ters, los quals
votats per scrutini ab capses y botons blanchs y
negres, ab lo salari y forma acostumats, pertesquen lo més prest sie possible per la cort del rey,
nostre senyor, y arribats allí, prostrats a sos reals
peus, representen a sa magestat lo desconsuelo
que ha tingut y té esta ciutat de dita captura que
son excel·lentíssim llochtinent general de aquest
Principat ha manat fer de la persona de dit Francesch de Tamarit, diputat militar, y juntament
suppliquen a sa magestat // 1v // lo que en rahó
de dita captura y de las matèrias corrents y de altres convindria a la present ciutat y Principat,
conforme ab instruccions que los senyors consellers y 12 persones del present Consell ab igual
número de staments nomenadores per ses senyories los faran y entregaran. Y que per aquest
effecte se fasse una embaxada a sa excel·lència per
medi de 4 cavallers del present Consell, ço és,
a. deliberació intercalada entre els folis 353v-354r del trienni
1638-1641.

1875

1r

Vota dels assessors.
26 marcii, 1640. A.
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats infrascrits, són estats del vot y parer
següent: Primo, que la declaració feta per sa excel·lència, inseguint la conclusió en la Real Audiència, juntas las tres salas, feta a 17 del corrent
mes de mars, en respecte del primer capítol en lo
qual se declara no tenir loch la revocació que se
instava en virtut de la constitució 20. títol «De
vectigals», dels procehiments fets per los capitans, soldats y gent de guerra en los alotjaments,
fent-se donar los aliments dels provincials, en
quant han procehit y se són fets per orde y manament de sa excel·lència, com a lochtinent general, dita declaració en dit capítol no conté prejudici, perquè en ell no·s declara ni·s decideix lo
a. carta intercalada entre els folis 357v-358r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

article si los provifincials tenen obligació o no de
donar los aliments necessaris als soldats, sinó solament que dits procehiments no se havian de
revocar en virtut de la dita constitució 20, per no
parlar aquella dels procehiments fets per lo lochtinent general o de son orde, sinó dels fets per lo
capità general o de son orde. Se han de procehhir comforme altres constitucions, usos y styls
de la present casa, y per no tenir-se notícia // 1v
// que dita gent de guerra haguessen fets dits
procehiments per orde del lochtinent general
finsa al die de dita declaració, en la qual se’n fa
menció, se intenta lo remey de la dita constitució 20 que era més al propòsit. Y quant al segon
capítol, en lo qual sa excel·lència declara haverse de revocar, com en effecte revoca, y té per revocats y nullos los procehiments per dits capitans, soldats y gent de guerra fets acerca de las
compulsions y exaccions per ells fetas, ultra dels
aliments necessaris de menjar y bèurer de dits
soldats y cavalls, fora de l’orde de sa excel·lència,
del qual dalt en lo primer capítol y en los motius
se ha parlat dita declaració no sols no conté prejudici, ans bé satisfà a la mateixa constitució 20,
revocant y anul·lant dits procehiments, y provehint se possehesca contra los culpables, y que
los danys sien restituïts als qui·ls demanaran liquidació reservada. Y lo dir en aquest capítol
aquellas paraulas ultra los aliments necessaris no
és decidir que·s degan, sinó que los donats no·s
tenen de revocar per dita constitució 20, presuposat que són donats per orde de sa excel·lència,
com a lochtinent general, sinó per altres medis
com dalt està dit. Secundo, que lo reparo dels
procehiments fets per sa excel·lència, com ha
lochtinent general, manant a las universitats y
singulars personas del Principats y comtats de
Rosselló y Cerdanya que alotjen los soldats y
exèrcit de sa magestat, y ministren an aquells //
2r // los aliments necessaris y los per son orde y
manament fets per dits capitans, soldats y gent
de guerra en fer-se donar dits aliments, se pot
instar y procurar per altres constitucions y, assenyaladament, per la constitució «Poch valdria», 12, títol «De observança de constitucions», y altres aplicables, usos, pràtiques y
costums de la present casa. Últimament, que
dita revocació se pot instar, o per remeys judicials, fermant dupte, o per extrajudicials, ab embaxades, axí a sa excel·lència com a sa magestat,
o en Corts Generals.Vidal, assessor.Vist Lamarca, assessor.

1r

Testamentariosb de Ambrosio Espínola, Jamomo
a. fins ... menció interlineat al marge esquerre.
b. poder notarial intercalat entre els folis 361v i 362r del
trienni 1638-1641.
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de Negro. Poder para Barcelona y passaporte de
Ambrosio Spínola.
Sepan quantos esta carta vieren como nos Gerónimo Doria y Agustín Espínola, testamentarios
del señor Ambrosio Spínola, difuncto, administradores de su hazienda en virtud de cláusula de
su testamento y última disposiçión con que falleció, que parece se otorgó en esta villa de Madrid, a
doce de março de mil y seisçientos y quinze anos,
ante Pedro de Prado, scrivano de su magestad, y
usando del dicho cargo, otorgamos y conocemos
que damos nuestro poder cumplido, quan bastante derecho se requiere, a don Jacome y Joan Batista
de Negro, residentes en la çiudad de Barçelona y
Gerónimo d’Olera, residente en esta corte y a quiscumque dellos insolidum, para que, en nuestro
nombre, puedan presentar ante el virrey y capitán
general del principado de Cataluña, condados de
Rosselló y de Cerdaña y a los señores diputados de
Cataluña las cartas y passaportes que el rey, nuestro señor, mandó despachar en nuestro favor para
que dexen passar y embarcar veinte y un qüentos y
trescientos mil maravedís, en moneda de oro o plata, que ban a nuestro cargo para Italia y pidan su
cumplimento y en birtud de la dicha charta y passaportes, e su fecha es en quinze deste presente mes
de julio, puedan passar, consumir y enbarcar la
dicha cantidad en una o más partidas, en qualesquier galeras de sumas o de las que lleban su sueldo, o otras qualesquiera, en birtud de otra real cédula de su magestad, firmada(s) de su real mano
y refrendada de Miguiel de Ipenarrieta, su secretario de hazienda, su fecha en treze de // 1v // noviembre de seiscientos y beinteyséis, que se les entregasse para el dicho efecto, de la qual puedan usar y
requerir con ella a qualesquier capitanes y patrones y pedir su cumplimiento y sobre todo contenido
en este poder, qualquier cosa o parte dello puedan
hazer y hagan todas las súplicas, pedimientos, requirimientos y los demás autos y diligencias que
convengan y sean necessarios, que para todo lo sussodicho y lo a ello annexo y dependiente, les damos
este poder con facultad de jurar y substituir y con
la relevación de derecho necessaria y obligamos los
bienes y rentas del dicho señor Ambrosio Spínola,
de haver por firma este poder y lo que en birtud dél
se hiciere, que es fecho en la villa de Madrid, a diez
y nueve días del mes de julio de mil y seiscientos y
beinteysiete años, siendo testigos Juan Martínez,
Vicencio Carlí y Juan de Yratoiza, residentes en
esta corte, y lo firmaren los otorgantes, a los quales
y el scrivano, doy fee que conosco Gerónimo Modoria, Agustín Espínola, pasó ante mí, Antonio
González. Yo el dicho Antonio González de Barberto, scribano del rey, nuestro señor, residente en
su corte, vezino de Madrid, fuí presente al otorgamiento a esta scritura y lo dicho. Signum Jheronimo de Verda[guer], Antonio González. Yo don
Nicolás Mensa, del Consejo de su magestad y // 3r

// su secretario en el Supremo de Aragón, certifico
y doy fee, que el sobredicho Antonio González, escrivano público de su magestad, fiel y legal y que a
los auctos y escripturas públicas y aucténticas por
él firmadas y signadas como ésta, se les ha dado y
da entera fee y crédito, assí en juici(o) como fuera
dél. En testimonio de lo qual hice la presente, firmada de mi nombre y sellada con el sello real secreto de su magestad, que está en mi poder, en Madrid a diez y nueve dias del mes de julio de mil y
seiscientos veinteysiete anos. Don Nicolás Mensa,
secretario.

[Aa los venerables] y amados y fieles nuestros [los
diputados] del General de Cataluña.
El rey. Diputados. Al obispo de Solsona, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado y
condados he mandado escrivir lo que dél entenderéis, sobre qué se dexen passar, sacar y embarcar
libremente y sin pagar derechos algunos, en escudos de oro o reales de plata, veinte y un qüentos y
trecientas mil maravedís a cargo de los testamentarios de Ambrosio Spínola, encargo y ruegoos
proveáis y déis orden que assí se haga, dándolos
por de proprio uso y servicio mío, como lo son, que
en ello le recibiré de vosotros. Dada en Madrid a
XV de julio MDCXXVII. Yo el rey. Hieronimus Villanueva, protonotarius. Vidit marchio, thesaurarius generalis. Vidit Pueyo, regens. Vidit Villanueva. Vidit Balthassario de Arroyta, regens.
Vidit don Franciscus Leo, regens.
62.647 [libras] 1 sueldo 2 (dineros).

Cartab dels embaxadors del General en cort de
sa majestat.
Molt il·lustre senyor. Ab esta rebrà vostra senyoria la còpia de la carta de Pedro de Villanueva
y la còpia de la resposta que, per propri, havem
enviat a Madrit, acompanyada ab carta per al
pare Bernardino y per a don Juan Grau, ab la
qual se’ls diu fassan las diligèncias possibles per a
llevar lo impediment. Rebérem la carta en Tartanedo, a las deu de la nit, als 6 del corrent, per ser
lo lloch tan estèril y tan desacomodat y los demés, fins Alcalà, determinàrem arribar allí y
aguardar los ordes de sa magestat y de vostra senyoria, pus vostra senyoria té aquí las cartas podrà fer censura y determinar lo més convenient.
a. carta intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.
b. carta intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni
1638-1641.
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Guarde Déu a vostra senyoria, Alcolea y abril 7
de 1640. Besa la mà de vostra senyoria sos majors
servidors. Don Francisco Uluig, degà de Lleida.

5r

Còpiaa de la resposta de la carta de Pedro de Villanueva.
Viernes seys del corriente, a las dies horas de la noche. Por correo recibimos una carta de vuestra
merced, remitida a los embaxadores del principado de Cathaluña y a los de la ciudad de Barcelona,
con la qual hemos visto lo que su magestad manda
de que, uno por parte de los diputados y otro por la
ciudad, vayan a representar a su magestad lo que
se les ofreciere por la captura del diputado militar
Francisco de Tamarit y, como los de la ciutad no
están en este lugar, no les hemos podido dar noticia
de lo que su magestad manda. Á nos parecido, salvando siempre la obediencia que se deve a su magestad, representar a vuestra merced las causas
que ay de conveniencia y del servicio de su magestad, el podernos hechar a sus reales pies para suplicárcelas, que son las órdenes que llevamos de que,
juntos, supliquemos las cosas que en instrucciones
tenemos, que por ser tan graves y tan del servicio de
su magestad y de beneficio común de aquella provincia, ha obligado a los diputados hazer esta demostración, a más de que sería de muy grande inconveniente el entrar uno y quedarse los demás,
porque //5v // el no saber quál ha de ser nombrado
para que vaya, por depender de voluntad de los dichos deputados nombrar a persona que les pareciere, se abría de despachar y aguardar la respuesta,
lo que hagora es más fácil por estar a [...] jornadas
y media desa villa y por la incomodidad del despacho, por tener ahí los créditos y, assí pues, todo redunda en servicio de nuestro rey y señor natura[l]
y en beneficio de sus reynos, nos ha parecido suplicar a vuestra merced sea servido representarlo a su
magestad, que esperamos de su clemencia real le ha
de mover ha ho[n]rarnos y a hazernos la mercé,
que siempre que nosotros hiremos en lugar cómodo,
aguardando la orden que su magestad será servido darnos. Guarde Dios a vuestra merced como deseamos. Tartanedo y abril 7 de 1640b. Don Francisco Uluja, deán de Léridac.
Còpia de la carta del secretari Pedro de Villanueva:
Haviendo entendido su magestad, que la Diputación de Cathaluña ha resuelto embiar nueve personas, nombradas por ella, para representar a su
a. carta intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat Don Joan de Peguera.
c. a continuació ratllat Hieroni de Navel.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

magestad lo que se les ofrece en rasón de la prisión
del diputado Tamarit, y la ciudad de Barcelona,
assimismo otras tres personas, para el mismo fin,
ha resuelto su magestad que solamente venga una
persona por el tribunal de la Diputación y otra
por la ciudad y, dado sobre esto la orden conveniente al señor conde de Santa Coloma, por si huviere partido de Barcelona, me ha mandado su
magestad, demás de la orden sobre lo mesmo al señor governador de Aragón, que por diferentes
vías, esta notoria a vuestras mercedes, para que en
donde quiera que las hallase, obedescan lo que su
magestad manda, viniendo solamente uno de
vuestras mercedes por la Diputación y otro de los
//6r // embiados por la ciudad de Barcelona y que
los demás se detengan, porque no se admitirán
más acá de los referidos, de que aviso a vuestras
mercedes para que tengan entendida la voluntad
de su magestad y la exequuten, havisándome de
haverlo hecho por mano de quien recibieren esse,
que le ha de entregar cobrando certificación de
haverlo hecho. Dios guarde a vuestras mercedes
muchos anyos, como deseo. Madrid a 4 de abril del
anyo 40. Pedro de Villanueva.

mes y any. In quorum fidem ego Joannes Raymundi Rafeques, notarius publicus Barcinonae,
secretarius sacri consilii provincialis littere me
subscribo et meum appono si+gnum.

1r

Yvó Ornòs, ciutadà onrrat de Gerona, ha entès
que, en lo consistori de vostra senyoria, se tractaria de insecular lo lloch de diputat real en què
ell està inseculat, com a ciutadà de dita ciutat, ab
praetès motiu que hauria mudat de stament y,
com asò no·s puga provar per so que no ha sobrevingut causa alguna per a què·s puga dir ni
praesumir mutaciób de stament, sinó que, ans
bé, està y deu estar en lo mateix stament real en
que estava lo dia que·l insecularen y, ab esta confirmitat està inseculat per dit stament real y com
a ciutadà en la casa de dita ciutat, havent concorregut en sort en la extracció de jurats que·s féu
en aquella en lo present y corrent any y, com no
sia just que sens ésser ohit sia spoliat de sa pocessió, seu quasi, en que està en la presentc casa de
la Diputació, de entrar en sort en totes les extraccions que·s fan y se són fetes, per tant y altramentd hintentant lo interdicte ínterim sumaríssim retinendae pocessionis, supplica a vostra
senyoria sia de son servey declarar haver de ésser
mantengut en dita pocessió, seu quasi, y entretant no ésser desaculat, ni provehit dit son lloch
en favor de altra perçona y, per so ésser citat a la
present causa lo procurador fiscal del General y
despedits car- // 1v // tells citatoris juxta stillus.
Lo offici, etcètera. Quae licet, et cetera. Altisimus, et cetera. Rull. A VI maii MDCXXXX in consistorio [sint] domini deputati instantibus domini auditoribus computorum commisserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis, que
supradicta videant et relacionem faciant. Fita,
scriba major Generalis Cathaloniae.

5a may 1640 A.
Fas fe jo, Joan Ramon Rafeques, notari públich
de Barcelona y secretari del sagrat concili provincial, que de present se celebra en la present ciutat
de Barcelona, presidint lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Garci Gil Manrique, bisbe de
Barcelona, com a més antich bisbe de la província, que en la cessió primera de dit sagrat concili,
en jornada de quatre del corrent y present mes y
any, se féu decret en dit sagrat concili, en lo qual
se cometé al il·lustre y molt reverent Francesc
Puig, prevere, doctor en decrets, canonge de la
santa iglésia de Tortosa, síndich del molt il·lustre
Capítol de dita iglésia y síndich de la reverent
província de Tarragona que, per part de dit sagrat concili, anàs al consistori dels senyors deputats del General de Cathalunya en Barcelona residints y, de part de dit sagrat concili, los suplicàs
fossen servits en manar-li lliurar y entregar tres
processos originals de consilis provincials, designats en una fe feta per lo secretari de dits senyors
deputats, de la entrega que dit canonge Puig féu
de aquells al consistori de dits senyors deputats,
al primer de juliol mil sis-cents trenta, fet per a
què sas senyorias manassen stiguessen recòndits
y arxivats en la casa de la Diputació y lo arxiu de
aquella, com de fet manaren dits senyors deputats se fes, con consta per la dita fe, sots jornada
demuntdita, feta de mà pròpria als sinch de dits
a. comissió intercalada entre els folis 364v i 365r del trienni
1638-1641.
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Aa XVI maii 1640.

2r

Votf de assessors. B.
Jesús. Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del General, acerca de una suplicació a
sas senyorias presentada per part de Ivó Hornòs,
a. suplicació intercalada entre els folis 367v i 368r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat alguna.
c. a continuació ratllat caus.
d. a continuació ratllat continuat.
e. retinenda pocessionis interlineat al marge esquerre.
f. vot intercalat entre els folis 367v i 368r del trienni 16381641.

major, als 16 del corrent mes de maig, pretenent
que, dela lloch de deputat real de la ciutat de Gerona en que està enseculat no pot ser desensiculat, ni aquell provehit en altra persona, y de la
pretenció del procurador fiscal del General, pretenent que, per quant Hivó Hornòs, major, és
persona militar y que, com a tal no pot occupar
lo dit lloch de deputat real de la ciutat de Gerona, que per ço, segons capítols de Cort, usos y
estils de la present casa, dit Hivó de Hornòs,
major, deu ser desensiculat de dit lloch de ciutadà real de Gerona y en aquell ser ensiculat persona hàbil, segons forma de dits capítols de
Cort, usos y estils de la present casa, vista dita
suplicació, vist lo llibre de la Ànima, en lo qual se
troba insiculat dit Hivó Hornòs, major, en lloch
de deputat real de dita ciutat de Gerona, vist un
privilegi real concedit per lo sereníssim senyor
don Felip 4, vuy regnantb, dat en la vila de Madrit, a 14 de abril 1639, ab lo qual fa sa magestat
mercè a Hivó de Hornòs, menor, de llevar-li
la clàusula de no poder entrar en Corts del privilegi militar que gosava, consedit per lo senyor empera- //2v // dor Carlos Quint a Hivó de
Hornòs, son avi y a Pere de Hornòs, en lo qual
privilegi està insertat dit privilegi del senyor emperador Carlos Quint, dat a 9 de octubre 1542 y
la confimació de aquell feta per lo senyor rey
don Felip Segon a 8 de desembre 1547, ab lo
qual dit senyor emperador consedex privilegi
militar a dits Hivó y Pere de Hornòs y a sos desendents ex utroque sexus abc solo restrictu de no
poder entrar en Corts Generals. Vists los capítols de Cort consernents al sobredit y vist tot lo
que se ha de vèurer, attès qued, en virtut de dit
privilegi concedit pel senyor emperador Carlos
Quint a dits Hivó y Pere de Hornòs, consta que
ells y sos descendents foren decorats de privilegi
militar, ab què mudaren lo estament de ciutadà honrrat que alashoras tenian. Attès que, per
confessió de les parts y altrament, consta que dit
Hivó Hornòs, major, se tròpia sia ensiculat en lo
dit lloch de deputat real de ciutadà honrrat de
Gerona y hage occupate aquell per molt temps y
pretenga sàltimf ínterim haver de ser mantengut
en la possessió en que·s troba. Attès, emperò,
que dita insiculació se féu no tenint-se notícia de
dit privilegi militar, ni l’a tinguda fins ara lo procurador fiscal y, axí, constant de dit privilegi, dit
estat no és manutenible, majorment que dit Ivó
Hornòs, major, no pot tenir elecció, per no
constar que los ciutadans honrrats de Gerona
gaudescan de privilegis militars. Són dits assessors y // 3r // advocat fiscal, de vot y parer, que
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de interlineat, damunt de la ratllat.
a continuació ratllat donat.
a continuació ratllat sub.
que interlineat.
a continuació ratllat modo.
a continuació ratllat que.

dit Ivó Hornòs, major, deu ser desensiculat de
dit lloch de deputata real de Gerona y en aquell
insiculat persona hàbil, segons forma dels capítols de Cort, usos y estils de la present casa y que
la dita suplicació y privilegi e o còpia sia cusit en
dietari. Dat en Barcelona, a 16 de maig 1640.
Vidal, assessor. De Malla, fisci Generalis advocatus. Vidit Josephus Fontanella, assessor.
4r

Cb.
Hoc est translatum bene et fideliter Barcinonae
sumtum a quodam publico papiro exemplo auctentico si quidem et fidedigno tenoris sequentis:
Hoc est exemplum fideliter per me notarium infrascriptum Gerundae die, mence et anno infrascriptis sumptum a quodam regio privilegio seu
aliquorum privilegiorum declaracione seu ampliacione per sacra, catholica et regia magestatem domini nostri Hispaniarum regis concesso
seu facta in octo foleis pergameneis cum dimidio,
ad formam comunem papiri exarato, manu dicti
domini nostri regis et aliis debitis et assuetis subscriptionibus more regii Supremi Consilii regni
Aragonum expedito, regio comuni sigillo cera
virmilia intus capsulam estagni impresso, vetis
cericeis rubei cocerque colorum impendentem
munito, non viciato, non cancellato, nec in aliquo ejus parte suspecto, sed omni prorsus vicio et
suspicione carente, tenoris sequentis:
Nos Phiplipus, Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem,
Portugalliae, Hungariae, Dalmaciae, Graeciae,
Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galleciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Corduvae, Corcicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algecire, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon
Indiarum Orientalium et Occidentalium insularum ac terre firmae Maris Oceani, archidux
Austriae, dux Burgundiae, Bravanciae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandiae, Tirolis, Barcinonae, Rossillionis et
Ceritaniae, marchio Oristani et comes Gozeani,
in favorem Ybonis de Ornos et Petri de Ornos,
fratruum, privilegium militare, die nona mensis
octobris, anni millesimi quingentessimi quadragesimi secundi, expediri mandavit invictissimus
imperator Carolus Quintus et postea // 4v // confirmavi Philippus Secundus, avus noster, die octava desembris anni millesimi quingentessimi,
quadragesimi septimi, quorumquidem thenor
privilegiorum prime concessionis et ejus comfirmacionis successive sequitur et est talis:

a. deputat real interlineat, damunt de ciutadà honrrat ratllat.
b. privilegi intercalat entre els folis 367v i 368r del trienni
1638-1641.
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Nos Carolus, Divina faciente clemencia Romanorum imperator, semper Augustus, rex Germanie, Joanna ejus mater et idem Carolus, Dei gracia regis Castelle, Aragonum Utriusque Siciliae,
Hierusalem, Ungariae, Dalmaciae, Croaciae,
Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie,
Corduve, Corcicae, Murciae, Giennis, Algarbii,
Algecire, Gibraltaris, Insularum Canariae Indiarumque insularum et terre firme Maris Oceani, archiduces Austriae, duces Burgundie et
Bravanciae, eciam comites Barcinonae, Flandriae et Tirolis, domini Viscaye et Molinae, duces
Athenarum et Neopatrie, comitis Rossilionis et
Ceritaniae, marchiones Oristanni et Goceani.
Licet cives honorati civitatis nostre Gerundae
privilegio militari gaudeant ut cives Barcinonae, attamen cupientes vos, dilectos nostros Ibonem Ornos et Petrum Ornos, fratres, filios Bartholomei Ornos, jurisperiti ac civis civitatis Gerundae, majoribus graciae et favoribus prosequi
prestitum vos dictum Ibonem Ornos, curiam nostram sequentem a quoque plurima accepimus
grata et accepta servicia et majora sparamus in
dies recipere, tenore presentis privilegii, cunctis
temporibus firmiter valituri, de nostra certa
sciencia deliberate et consulto motuque nostro
proprio et regia aucthoritate, per nos nostrosque
successores vobis, dictis Iboni et Petro Ornos, fratribus et vobis descendentibus ex utroque sexu,
tam natis quam nascituris, concedimus de cetero
valeatis, uti, frui et utamini, fruamini omnibus
privilegiis, immunitatibus, libertatibus et franquitatibus, preheminenciis, favoribus et prerrogativis, quibus milites et alie persone de stamento
militari, quorumcumque regnorum et dominorum nostrorum et signnanter in Cathalonia
gaudent, utuntur et fruuntur ac debent possuntque uti, frui, tam per // 5r // disposicionem juris
comunis, quam usaticos Barcinonae, privilegia,
actus Curiarum statutorum et statuendorum et
alias, tam de consuetudine, quam de jure et, ut
eis convenit, tam secundum naturam, quam et
secundum jus comune et municipale, intellecto
eciam et declarato, quod si in futurum privilegia
et graciae concederentur stamento militari seu
personis illius, ipso facto, sine aliqua provisione et
expressione concessam et concesserint et intelligantur vobis, dictis Iboni et Petro Ornos et filiis
descendetibus ex vobis ab utroque sexu, ut prefertum, prout concesse fuerint, ac si de verbo ad verbum fuerint hic expresse, qui vos vestraque posteritas in omnibus et per omnia pro veris personis
stamenti militaris habeamini, censeamini et reputemini habeantur, censeantur reputentur, non
quidem per inde, sed pariformiter, ac si vos ac ipsi
et quilibet ex eis essent et esset per nos militari cingulo insignati gaudeatisque et gaudeant et gaudere possint omnibus a hiis, quibus veri milites et
alie personae stamenti militaris gaudent utun1880

tur, fruuntur utique et gaudere ac frui possunt,
tam de jure, usu, stylo, usatico, consuetudine et
constitucione, quam alias, in futurumque utentur et gaudebunt et eciam, si essent nove gracie et
concessiones per nos, aut successores nostros, seu
alias personas ad quas pertineat concesse, volumus eciam et declaramus, quod ad convocaciones
Curiarum et parlamentorum faciendarum vos,
nec ipsi, non vocentur nec intretis, nec intrent
dictas Curias et parlamentos, nec in illis, si ingrediamini, seu ingrediantur, vocem habeatis vel
habeant. In seteris autem omnibus, volumus vos
et ipsos eorumque filios, tam natos quam nascituros et descendetes ex eis, ex utroque sexu, ut prefertur pro veris militibus et personis de estamento
militari censeri et sine ullo discrimine haberi, reputari in omnibus et per omnia quibus gaudent
veri milites et eorum descendentes, prout est supra
insertum et alias, // 5v // prout ad verbi et dictorum filiorum et descendencium ex vobis ex utroque sexu, ut prefertur, sanum et rectum intellectum possit et debeat dici et cogitari ceterum non
ignari, quod impetrantes genero sitatum privilegium miliciam assumere tenentur declaramus,
quod vos filiique vestri et descendentes ex vobis et
eis, miliciam intra annum, aut postea ullo unquam tempore nullatenus assumere teneamini,
nam id quod statutum est impetrantibus dictae
generositatis privilegia, locum sibi non vendicant
in hoc casu, quinimo eciam, si vos vel ipsi et quilibet eorum, nunquam assumamini vel assumantur ad miliciam, nichilominus praedictis privilegiis prerrogativis et graciis militibus et personis
de stamento militari concessis et concedendis uti
frui, gaudereque possitis et possint et intitulemini
ac intitulentur milites et persone de stamento militari continuari et reputari possitis et possint ut
est dictum. Volumus et expresse decernentes, quod
huiusmodi privilegium et omnia et singula in eo
contenta firma, stabilia et realia esse debeant et
sint vobis praedictis Yboni Ornos et Petro Ornos
vestrisque descendentibus, ut dictum est, nullumque in judiciis aut extra sanciant dubietatis involverum aut alterius noxe detrimentum, sed in
suo robore et valore semper persistant, qua propter
illustrissimo Philippo principi Asturiarum et Gerunde, eciam filio primogenito ac nepoti nostro
charissimo ac post filius et longevos dies nostros in
omnibus regnis et dominiis nostris Deo proposito
immediato heredi et legitimo successori, intentum aparientes nostrum, sub paterne aviteque
benediccionis obtentu dicimus illustribusque vero quibuscumque viceregibus, locumtenentiis et
capitaneis generalibus nostros, regenti officium
gerentibus vices nostri, generalis gubernatoris,
cancellario, vicecancellario, regentique nostram
Cancelleriam, doctoribus Regii Consilii, advocato et procuratoribus fiscalibus, bajulis generalibus, magistris racionalibus, procuratoris // 6r //
regiis justiciis, vicariis, calmetinis, merinis, sub-

vicariis ceterisque demum universis et singulis
officialibus et subditis nostris, tam majoribus
quam minoribus quascumque jurisdiccione aut
potestate fungentibus et aliis quibusvis personis in
omnibus regnis et dicione nostre constitutis et
constituendis, ad quam seu quos spectet. Necnon
ducibus, marchionibus, comitibus, nobilibus, baronibus, magnatibus, militibus et aliis personis
diccioni nostre subjectis, sub poena mille florennorum auri Aragonum nostris instruendorum
erariis, dicimus et mandamus, quatenus vos eosdem Ybonem Ornos et Petrum Ornos, fratres, vestrosque descendentes, prout est dictum, pro militibus teneant, reputent, honorificent, intitulent
atque tractent in omnibus et per omnia tenere et
reputari, intitulari et tractari faciant, per quos
deceat nostrumque hujusmodi privilegium et omnia et singula in eo contenta vobis teneat firmiter
et observent tenerique et inviolabiliter observari
faciant et in nullo contrafaciant vel veniant, vel
aliquem contrafacere vel venire permitant racione aliqua sive causa, si dictus illustrissimus princeps nobis morem genere ceteri vero officiales et
subditi nostre praedicti preterire et indignacionis
nostre incursum penam preapponitam cupiunt
evitare, in cujus rei testimonium presentem fieri
jussimus nostro comuni sigillo impendenti munitum. Datum in oppido Montissoni, die nona
mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, imperii nostri anno vigesimo quarto, regnum autem regnicii nostrorum videlicet, regni Castellae,
Legionis, Granatae, et cetera, anno tricessimo
nono, Navarre, vicessimo octavo, Aragonum vero
Utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum, vicessimo septimo, regis vero omnium eciam vicessimo
septimo. Yo el rey. Vidit cancellarius. Vidit Hurries pro Cancellerie Generali, ut perrenotum. Vidit Galceran, thezaurarius cesarea et catholica
magestas. Mandavit mihi Philipi et Hurries pro
Cancellerie Generalis in // 6v // itinerum signato, Comunis XVIII, foleo LVII, Registrata. Locus sigilli.
Sequitur tenor confirmationis:
Nos Philippus. Dei gracia princeps A<u>sturiarum et Gerunde, primogenitus regnum Castelle,
Aragonum, Legionis, Utriusque Ciciliae, Hierusalem, gubernator generalis regnorum Corone
Aragonum, dux Montisalbi et dominus civitatis
Balagarii, majorie nostrique regnorum, suorum
finis propagare et parva tueri statuerunt illos viros sibi fobendos delegerunt, quorum erga se spectatam fidem et bene merendi studium compertum
habebant unde fit, ut et nos eorundem majorum
nostrorum vestigiis inherentes, illos munificencia
nostra cohonestare consueverimus, quorum erga
nos devocionem cognovimus. Quare cum cesarea
magestas imperator et rex, dominus meus, attentis
1881

meritis et virtutibus vestris de lictis a lumini nostri Ibonis Ornos, civis Gerundae, vobis et eciam
fratri vestro Petro Ornos, militare et generositatis
privilegium concessent cum universis et singulis
graciis, preheminenciis et prerrogativis in eodem
regio paterno privilegio, manu sue magestatis firmato sigilloque regio pendenti et aliis solitis et assuetis solemmnitatibus expedito, dato in presenti
oppido Montissoni die nona mensis octobris, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo secundo, expressis et contentis, considerantes itaque, tam ingenuas animi dotes singulares, quam virtutes et obsequia et servicia vestri, dicti Ibonis, que nobis assidue prestitisti, tum
in secretarii munere inquisiciones contra officiales delinquentes in regno Majoricarum, tum
eciam aliis quietem et gubernacionem insule
Minoricarum concernentibus, ac in officio gubernatoris in dicta insula, quod exercuistis, ut
a quocunque probo spectabatur, non sine magno
discrimine et dispendio, ac persone vestre periculo,
animum nostrum induxerit ut in his, que a nobis
petitis, aliquo munificencie et gratitudinis, si
modo cohones- // 7r // temus thenore igitur presentis de certa sciencia et consulto auctoritateque et
potestate regia plenissima, qua fungimur superius
chalendatum regium privilegium paternum et
omnia et singula in eo contenta a prima ipsius linea usque ad ultimam vobis dicto Iboni laudantes, approbantes, ratifficantes et confirmantes,
arma vestra que hactenus deferre et gestare consuevisti, videlicet, scutum bipartitum in cujus superiori parte in aure fulçia sive campo aureo sunt
duo arbores orni et ursus sinnaturi coloris, ad calcem destera arboris, rectis pedibus, in inferiori
vero parte est mari tempestuosum et extra dictum
scutum, circum est versus, in campo asuleo, literis
aureis scriptus in huiusmodi verbis «Assumpsit me
Dominus de aquis multis», desuper vero galea comunis clausa corona contorta lacereis auri et asuli colorum redimita et cujus diademans cono sive
sumitate visus sue naturi coloris prominet, prout
hec omnia pictoris artificio in calse presentis lacius
cerni possunt, nedum confirmamus rerum eciam
ea vobis dicto Iboni, posterisque vestris de novo concedimus et elargimur volentes et espresse decernentes, ut deinceps perpetuis, futuris temporibus vos
dictus Ibo Ornos filiique heredes et descendentes a
vobis utriusque sexus in perpetuum hujusmodi insignia habeatis et deferatis ac habeant et afferant
illisque in omnibus et singulis honestis descendentibusque actibus expedicionibus nobilium armigerorum, more incorneamentis, hasti ludis, bellis,
duellis, singularii certamine et quibuscumque
pugnis, scutis, vexillis tentoriis, tapetis et cepulcris,
sigillis, monumentis, annulis clevodiis, jocalibus,
edificiis et aliis in locis omnibus juxta voluntatem
et desiderium vestri et vestrorum uti et frui possite
et valeatis ac possit et valeant libere impune, que
circa illustrissimo, illustribus spectabilibus, mag-

[ 1640 ]

[ 1640 ]

nificis, dilectis //7v // consiliariis cesareae magestatis et nostris quibuscumque viceregibus, locumtenentibus et capitaneis generalibus, gerentibus
quoque vices nostri generalis gubernatoris seu ad
officium regentibus, cancellario, vicecancellario,
regentibus Cancellariam, doctoribusque Regii
Consilii advocatusque et procuratoribus fiscalibus, bajulis generalibus, magistris racionalibus,
procuratoribus regiis, justitiis, juratis, vicariis,
calmecinis, merinis, subvicariis, bajulis, subbajulis, suprajuntariis armorum, regibus alguatziriis, portariis, virgariis, ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris,
tam majoribus quam minoribus, quacumque
auctoritate, potestate et jurisdiccione fungentibus
et aliis quibusvis personis in omnibus regnis et dicione regia constitutis et constituendis, ad quem
seu quo spectet dictorumque officialium, locatenentibus, presentibus et futuris. Necnon ducibus,
marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baronibus, nobilibus, magnatibus, militibus et aliis personis, sub pena florenorum auri Aragonum mille,
regiis inferendorum erariis, dicimus et districte
percipiendo man(d)amus, quatenus nostrum hujusmodi privilegium sive armarorum concessio et
omnia et singula in eo contenta vobis, dicto Iboni
Ornos, vestrisque utriusque sexus filiis heredibus et
descendentibus teneant firmiter et observent tenerique inviolabiliter observari faciant et in nullo
contrafaciant vel veniant seu aliquam contrafacere vel venire permitant, racione aliqua sive causa, si preterite et indignacionis regie incursum poenam preapositam cupiunt evitare, in cujus rei
testimonium, presentem fieri jussimus regio comuni sigillo impendenti munitam. Datum in oppido Montissoni, die octava mensis desembris,
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo, imperii cessareae
magestatis imperatoris, regis domi(ni) mei, anno
vigesimo //8r // nono, regnorum autem regiorum
vero regine avi et domine nostre colendissime Castelle, Legionis, Granatae, etcetera, anno quadragesimo quarto, Navarre trigesimo tercio, Aragonum vero, utriusque Sicilie, Hierusalem et aliorum, trigesimo secundo, regis vero domini mei omnium trigesimo secundo. Yo el rey. Locus in quo
sunt depicta armate «Assumpsit me Deus de aquis
multis». Vidit Sorribes, regens. Vidit don Sebastianus de Orbea, pro generali thesaurari. Vidit
Urgelles, regens, ut camarerius, regens. Dominus
princeps mandavit mihi Michaeli Clementi. Vidit per Sorribes, regentissimo cancellario, Orbea,
pro generali thesaurario Urgelles et Camacho,
eciam regentes Cancellariam in «Diversorum
ad» et «Comunis de principis» y foleo CCLXXVII.
Registrata. Locus sigilli.
Et quia, pro parte Ibonis de Ornos, nepotis dicti
Ibonis, in cujus favorem fuerunt expedita preinserta privilegia, fuit nobis suplicatum, ut clausu1882

lam prohibitivam in preinserto privilegio militari
contentam, ingrediendi Curias nec voccandis ad
easdem abolirii et abdicare mandare dignaremur. Et nos, supradictum Ibonum de Ornos, favore nostro regio prossequi desiderantes ob ejus et
predecessorum suorum servicia nobis illata huic
annuere decrevimus suplicacioni tennore igitur
presentis, de nostra certa sciencia regiaque auctoritate deliberate et consulto dictam clausulam
prohibitivam in privilegio preincerto deductam
ingredi in diversas ad easdem que vocari abdicamus, evellimus, cancellamus et anullamums ita,
ut nullo unquam tempore dicto Iboni de Ornos nec
successoribus suis per rectam lineam masculinam,
legitime descendentibus, praejudicium nec prohibito inferatis, ac si non fuisset in dicto privilegio
adjecta nec posita, immo volumus et declaramus,
quod illa totaque proles et posteritas sua, nata et
nascitura // 8v // per virilem sexum descendens,
gaudeant et gaudere possint et valeant libere, omnibus privilegiis, libertatibus, immunitatibus,
exempcionibus, dignitatibus, auctoritatibus, graciis, honoribus et preheminenciis, quibus ceteri milicies et militari singulo decorati et eorum filii et
descendentes ex eis per lineam masculinam, de
jure, constitucionibus foro, usu et consuetudine
quorumcumque regnorum et dominorum nostrorum, et presertim dicti nostri principatus Cathaloniae et comitatum Rosilionis et Ceritaniae et
alias quovismodo utuntur, fruuntur et gaudeant
ac uti poteri, frui et gaudere consueverunt et consequenter privilegium militare, super a dictum ac
ejus confirmacio eadem auctoritate preheminenciis, libertatibus et prerrogativis maneant absque
excepcione et limitacione supradicta, corroborata
firmiter et elargita serenissimo propterea Balthazari Carolo, principi Asturiarum et Gerundae
ducique Calabria et Montisalbi, filio primogenito
nostro charissimo ac post et felicis et longevos dies
nostris in omnibus regnis et domini(i)s nostris,
Deo propicio, immediato heredi et legitimo successore, intentum aperientes nostrum sub paterna
benediccionis obtenta dicimus eumque rogamus
illustribusque, egregio, spectabilibus, venerabilibus, nobilibus, magnificis dilectisque consiliariis
et fidelibus nostris quibuscumque viceregibus, locumtenentis et capitaneis generalibus nostris, cancellario, regentibus Cancellariam et doctoribus
nostrarum Regiarum Audienciarum, regenti officium nostre Generalis Gubernationis et gerentibus vices nostri generalis gubernatoris, justicie Aragonum et ejus locumtenentibus, magistris
racionalibus, bajulis generalibus, procuratoribus
regiis, viccariis, bajulis, subvicariis, subbajulis,
justiciis, juratis, consiliaribus, consulibus, patiariis et [proceribus] ceterisque demum universis et
singules officialibus et subditis nostris // 9r // cujuscumque dignitatis, preheminenciae, status,
gradus et condicionibus, presentibus et futuris dictorumque officialium locatenentibus. Necnon ad-

modum illustri duci, illustribus ducibus, marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baronibus,
nobilibus, militibus atque aliis subditis nostris
nostrorum regnorum et dominiorum Corone Aragonum, presentibus et futuris, dicimus et stricte
precipiendo mandamus ac incursum nostrae regiae indignaciones et ire poenique florennorum
auri Aragonum mille, nostris regiis inferendorum erariis, quod dictum Ibonem de Ornos,
tanquam militem absque clausula prohivitiva
praedicta teneant, reputent, honorificent atque
tractent illumque ac totam suam prolem et posteritatem legitimam, tam natam quam nascituram per rectam lineam masculinam descendentem, premissis omnibus uti poteri et gaudere
permitant nostramque hujusmodi graciam, absque limitacione supradicta, omniaque et singula
precontenta firmiter observent et ab omnibus observari faciant, contrarium nullatenus tentaturi, racione aliqua sive causa, si dictus serenissimus
princeps nobis mortem gerere ceteri vero officiales
et subditi nostri praedicti graciam nostram charam, habent ac preterire et indignacionis nostrae
incursum penam preapositam cupiunt evitare,
volumus autem et expresse jubemus, quod antequam hoc privilegio utaris, illud in officio secretarii nostri regestri Gratiarum presentare teneans,
ut ibidem premissorum racio summatur, de quibus, per annotacionem dicti secretarii in eodem
factam constet, quod si predicta intra quadrimestre, a die date presentis, non adimpleveris, persone
seu personis, ad quam seu quas, praedictorum exequutio spectet, dicimus et jubemus, quatenus presentem graciam non admitant, quia eam nullius
roboris // 9v // et valoris esse declaramus. In cujus
rei testimonium presentem fieri jussimus nostro
regio comuni sigillo impendenti munitam. Datum in oppido nostro Madriti, die decima quarta
mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo trigesimo nono, regnorumque
nostrorum decimo nono. Yo el rey. Vidit cardinalis. Vidit Caravajal, augusto prothogenerali. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola. Vidit Bayetula,
regens. Vidit Sisternes, regens. Vidit Villanueva,
pro locumtenente generali. Dominus rex mandavit mihi Petro de Villanueva. Visa per cardinalem, Caravajal, thesarurario generali, Vico, Bayetola, Magarola et Sisternes, regentes Cancelleriam et me, pro [locumtenenti] generali. Tomé la
rasón en veynteytres de abril de mil seyscientos
treynta y nueve, don Juan de Castillo.
Eg+o Petrus Vinyoles, notarius publicus Gerundae, auctoritate regia ab herede seu successore Jacobo de Campolongo, quondam, publico Gerundae notario, huic exemplo contestis. Eg+o Michael
Marcord, notarius publicus Gerundae, auctoritate regia, subtus a succesore Jacobi de Campolongo,
quondam, publico notario civitatis, bajuliae et vicariae Gerundae, scitis que pertinencias notarii
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huic exemplo contestis. Eg+o Onofrius Caxas, notarius publicus Gerundae, auctoritate regia subtus a successore Jacobi de Campolongo, qondam,
publico notario, exemplum hujusmodi a dicto suo
exemplari sumptum et cum eo collationatum ac
concors inventum et predictos dictos connotarios
meos usumque testifficatum scribi feci, signavi,
subscripsi et die XXVIII maii MDCXXXVIIIIo clausi rogatos pro parte dicti domini Ivonis Ornos. In
fidem.

1r

19a may 1640. Paper donat als senyors deputats
en llur consistori de part de sa excel·lència per lo
doctor Joseph Massó del Real Consell. B.
Sa magestat, que Déu guarde, és estat servit manar, que sa excel·lència fes assiento en esta província de la guarda de mil mulas per a transportar molta gent que, per sa deffensa, ha manat
venir de altres regnes y que, per dita rahó, demana a vosta senyoria tingue a bé pagar lo cost
del assiento de ditas mulas, la observança del
qual orde me ha manat representar a vostra senyoria lo sobredit, per a què, entesa la real voluntat de sa magestat y attès, que lo socorro de
dita gent que se espera venir, ha de servir per seguretat y deffenssa de esta província, en cars
que lo enemich, com se pretén, la volgués invadir, vulle vostra senyoria resòldrer lo pagament
del cost del assiento de dites mil mules, en cars
que sie menester per lo effecte sobredit, que sa
excel·lència estimarà molt a vostra senyoria se
fasse aqueix servey a sa magestat, en continuació dels molts que vostra senyoria li té fets y, de
la resolució que pendrà vostra senyoria, se servirà manar avisar a sa excel·lència.

2r

19b maig 1640. H.
A los tres de mayo, día de Santa Crus, del año prenotado, estando alojados más de mil soldados napolitanos en un lugar lamado Riu de Arenas, del
obispado de Gerona, lugar de cien vezinos, aunque
junctas no más de setenta, haziendo las insolencias, robos, desonestidades y crueldades, que en lo
demás del Principado han hecho. Los del lugar, no
pudiendo sufrir más, se amotinaron contra ellos y
fue de tal suerte la carga, que les fue forçoso retirarse, bolvieron segunda ves y fue tanta la porfía
que, faltándoles a los del lugar las municiones, huvieron de huir. Entraron el lugar, saqueáronle y,
a. paper intercalat entre els folis 371v i 372r del trienni 16381641.
b. memorial intercalat entre els folis 371v i 372r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]
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echo esto, pegáronle fuego por todas partes, corrieron luego a la iglesia, y haviendo los del lugar retirado allí algunas arcas con ropa y alajas buenas
que tenían, lo urtaron todo, dexando las archas
vacías y, no contentos de sólo esto, robaron la iglesia, sacristía, armario de la plata y todo quanto en
ella avía, hasta la ropa de los altares, hecho esto pegaron fuego a los altares, al de Nuestra Señora del
Rosario y demás de la iglesia hasta el altar mayor,
a donde estava el sacrario con la custodia del Santísimo y agustísimo Sacramento, delante del qual
tiemblan los ángeles y sarafines, mas ensendidos de
desamor, levantaron las arcas, vasías y bancos de
la iglesia y los pusieron contra de los altares para
que se quemassen mejor y más presto las imágines y
no quedase nada en toda la iglesia, sino senesa,
como no quedó, caso que no le hizieren más feo,
enorme y atrós los mejores herejes paganos del
mundo si se entraren por el Principado, haviéndole cometido hombres que se llaman christianos y soldados de un rey tan cathólico, que aborrece tanto
la heregía y todo aquéllo que huele a ella. Judeia
19. «Nunquam res talis facta est in Irrael, usque
in presens tempus Aadonie», quemando la iglesia,
como la sabiduría de Dios, la qual, «omnia suaviter disponit misterio», Sapien.b 8, el coraçón del
padre guardián de Gerona de los caputxinos, para
que enbiasse dos //2v // religiosos de su combento a
buscar una madera hacia aquellas partes, los quales, asercándose por allá toparon con la gente huía
del incendio, los quales, con muchas lágrimas,
olvi(da)dos de lo que perdían con sus casas y haziendas, les rogaron fuessen corriendo a la iglesia a
ver si podían sacar el Santísimo Sacramento, porque havíe jac veynte horas estava el fuego en ella.
Movió y alentó Dios el coraçón destos religiosos, y
con mucha prestesa, como el caso pedía, se assercaron allá. Passaron por el lugar y vieron como ardía
todo en vivas lamas, legaron a la iglesia, que está
fuera del lugar, pasáronse delante de su puerta,
viéronla arder toda en vivas lamas, no havía
quien hosarse poner el pie dentro de su puerta, miraron a una y a otra parte, no vieron ninguno. Levantaron la mente a Dios y con una brava ración
intrepida fide se arroyaron por el fuego hasta legar
al altar mayor a donde, con las manos, echaron lo
fuego de una y otra parte para descubrir el secrario, y haziendo esto, vieron un hierro que era el serrojo de su puerta, sacaron unos panyisuelos y tomaron el fuego todo junto y se bolvieron por donde
havian entrado hasta fuera la puerta de la iglesia,
a donde pararon y con la turbación al echo pusieron aquéllo en tierra. Obrando aquí Dios tres prodigiosos milagros: El primero fue que, entrando
por medio del fuego por toda la iglesia, no se les
quemó la ropa, ni un pelo de sus cabellos. El segun-

do fue que, quemándose los panisuelos, no se quemaron sus manos. El tercero fue que, en legando a
la puerta de la iglesia, de tal suerte se emfrió lo que
llevavan como si no huviera avido fuego. Apartaron los carbones y, limpiadoa, hallaron la ara, corporales y custodia del Santísimo Sacramento. La
ara un poco quebrada, los corporales quemados, la
custodia por algunas partes derretida la plata,
abriéronla y vieron dentro una animica de tela,
cubierta también con su tapidico de la misma tela,
todo negro, aunque fuerte, descubrieron el tapidico y vieron dentro lo grande días, cerca de veynte o
más formas de la echura de un dinero, havia otras
más grandes, aunque no más pequenyas, el color
tirava a negro, tan enteras // 3r // y redondas
como si fueran grandes, con sus letras alrededor y
Aquél que por nostros se quiso hazer pequeño y estretxarse en las entrañas de la Virgen, se quiso
aquí estretxarse y bolver a essa pequenyés. Miráronse los religiosos uno a otro y derramando muchas lágrimas, sin hablar ablavan sus coraçones,
peleando el amor, selosos de la honra de su Dios, con
el dolor de verle assí tan maltratado de aquellos o
por aquellos que se tienen por sus hijos, de los quales
se puede quexar «filii mei pugnaverunt contra
me». Can.b 1. Coraçón humano cómo no rebientas
de dolor, viendo assí tratado a tu Dios y quemado
en su misma casa, qué entendimiento puede comprehender el dolor tan grande que aquellos dos
religiosos sintieron, haviendo assí tratado el augustíssimo y Santíssimo Sacramento. Piem.c 2.
«Obstupcite coeli super hoc et portae ejus desolamini vehementer quia opus factum est in diebus hiis,
quod nemo credit cum narrabitur». [...]d Puestos
en esta afflicción bolvieron a serrar la custodia, y
mirando a una y otra parte, no vieron sino fuego,
hombre, muger ni niño a quien pudiessen pedir
algo para enbolver la custodia. Al fin se huvieron
de acomodar con el tiempo y necessidad, y Aquél
que naciendo le puso la Virgen en su stablo para
nuestro remedio, le acomodaron en un pañisuelo
de lana, el más limpio que tuvieron y, tomando la
ara, corporales y custodia enbuelto en el pañisuelo,
se fueron para otro lugar cercano de allí, lamado
las Mallorquinas, donde estavan los delinqüentes
de tan grande sacrilegio, con tan grande desvergüensa y poco arrepentimiento de lo echo, como si
no fuera nada, los quales no quedaron sin castigo
por Aquél mismo o a quien tan grande agravio
han echo. «Nunquid super hoc non visitabo aut ingente hujusmodi non ulcicetur anima mea».
[...].e 9. Legados a una casa del sobredicho lugar
pusieron una mesa con unos panyos limpios, un
quadro de la Virgen por altar y encima la mesa, la
custodia. Pusieron dos velas encendidas y arrodia.
b.
c.
d.
e.

a. Judei 19 interlineat al marge esquerre.
b. Sapien 8 interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat esta.
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a continuació ratllat lo ara.
Can. 1 interlineat al marge esquerre.
Piem 2 interlineat al marge esquerre.
[...] interlineat al marge esquerre.
[...] 9 interlineat al marge esquerre.

llándose pidieron a Dios misericordia por todos los
pecadores y, en particular por aquellos de quienes
tan grande y resién offensa havía recibido y, pues
en la crus rogó al Padre //3v // por los que lo crucificaron, disiendo «Ignosce illis, quia neciunt quod
faciunt», Luce 23a, aora quiera perdonar esta tan
grande offensa. Estando aquí y determinado partirse para su conbento de Gerona, llevando allá la
custodia, ara y corporales para su illustríssima, de
cuyo obispado era, les rogó don Jusephe de Oms, capitán de la cavallaría de Perpiñán, no desemparassen hasta Blanas, lugar marítimo, porque los
de la tierra no los matassen. Hísoles tanta fuersa
con sus rasones, que se huvieron de rendir y mudar
de intento y hazer lo que les rogava, y bien valió la
presencia de los religiosos y su caridad para con
ella, que luego el uno se fue a detener la gente y el
otro tomó la custodia y hiso ponerla<s > en una
lanterna. Mandó marxar los soldados a toda prissa. Al tiempo de mover el esquadrón, viendo el religioso, que levando la custodia, que havían de ir
con aquellos cometedores de tan grande maldad,
para moverles a contrición y arrepentimineto de
tan grave pecado, descubrió la custodia delante de
todos y en bos alta, con un grande fervor de espíritu
dixo: «Señores capitanes y soldados, ¿saben lo qué
han hecho, vehen lo que levo aquí en mis manos?¿es
caso éste para christianos? ¿hicieran más los turcos
si nos entraran por nuestras tierras? ¡Tierra!,
¿Cómo no te aondas para tragar unos sacrílegos como éstos, cómo les puedes sustentar sobre tí,
aviendo quemado a tu Criador?». Estas y otras palabras les dixo aquel religioso, tan fervorosamente,
que aunque fueran unas piedras se ablandaran,
como lo hizeron ellos en la pación de Christo: «Petre fusse sunt», pues éstos, más duros que ellos, no hizieran más que mirarse «Duriosa saxis nolunt ad
penitenciam credi». Ios.b 41. No es de maravillar
qué es coraçón de soldados, enrredados en tanta
multitut de pecados, tan feos, graves y enormes,
que su coraçón de carne se les á buelto de piedra y, a
semejansa de aquél a quien sirven con sus pecados,
se les ha echo fuerte y empedernido, quasi malle actoris in vis. Si se castigaran los delinqüentes de
aquel delito se cometió en el castillo de Fluviá con el
señor del mismo castillo, // 4r // matándole alevosamente delante el Santíssimo Sacramento, en su
misma iglesia, por los soldados de su magestad y la
iglesia sacata, sus armas y el poder de Dios en la
tierra le á dado. No legaremos a este tan rigurosoc
trance, porque un pecado lama otro pecado. Al
fin, este es el caso más atrós y portentoso que yamás
se ha visto en tierras de christianos, cometido con
tanta desvergüensa per los mismos y de la misma
profeción, sin ningún arrepentimiento de lo echo,
como si no fuere nada y aún déxame desir que esto
a. Luce 23 interlineat al marge esquerre.
b. Ios 41 interlineat al marge esquerre.
c. a continuació repetit a este tan riguroso.
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se hasía cada día en Flandes con la licencia militar, como si acá nos quisieran dar a bever la dotrina de Lutero y Calvino, que es esser semejantes
cosas contra la fe cathólica por la malicia y aborrecimiento tan grande tienen los dicípulos de aquellos dos maestros con todos los sacramentos y con el
sacramento de los sacramentos, que les querrían
desterrar de todo el mundo si les fuera possible.
Hombres sin ley, sin Dios y sin vergüensa pueden
dezir semejantes palabras. Al fin, el caso es más
grave de lo que se puede dezir, ni la lengua y piedad christiana puedan narrar. Tenemos que lorar en este Principado para muchos años con el
alojamento de estos soldados, que Dios perdone
quién tiene la culpa, porque los desafueros que se
han hecho, robos, adulterios, estrupos, sacrilegios,
muertes, quemas y demás casos legan a tanto, que
no pudieran hazer más los franceses si nos entraren
y ganaren el Principado. Ha sido asote de Dios
para corrección nuestra, del qual podemos dezir
aquello de los macabeos: 2a Macha. 6. «Obsecro eos
qui hunc librum lecturi sunt ne abhorrescant
propter adversas casus, sed reputent ea que occiderunt non ad intentum, sed ad correpcionem esse
generis nostri». Esta es la relación sacada de los
mismos originales, que son los religiosos, que cometieron el echo aquí //4v // le tiene unb...

1r

Ac 21 de maig 1640.
Deliberació de Concell de Cent reportada als
senyors deputats per don Josep Sorribas y Rovira y Diego Monfar y Sorts. A.
Die XVIII mensis maii, anno M DC XXXX, Barcinone. Convocat y congregat lo savi Concell de
Cent Jurats, etcètera. E lo dit Concel féu la deliberació següent: Que los senyors consellers, vestits ab les insígnies consulars, demà fassen una
embaxada en scrits a sa excel·lència, dient-li,
com vuy, los senyorsd deputats, ab embaxada
feta en scrits al savi Concell de Cent, han representat los enderrochs y cremas que lo spectable
portantveuse de general governador de Cathalunya y altres officials, acompanyats de alguns
tèrcios de soldats, han fet en algunes viles y lochs
d’est Principat y les violèncias y vexacions dels
soldats fetes als provincials d’esta província, tant
notòrias, de què esta ciutat té lo degut sentiment y, axí, considerant que lo major servey de
Déu y de sa magestad és acudir a sa excel·lència
per a què, com a lochtinent y alternós de sa maa. 2 Macha. 6 interlineat al marge esquerre.
b. text inacabat.
c. deliberació intercalada entre els folis 373v i 374r del trienni 1638-1641.
d. a continuació ratllat consellers.
e. portantveus interlineat al marge esquerre.
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gestad, los manàs remediar y prevenir no vinguessen a augmentar-se, tenint la justícia punitiva en sa mà, y·s supplique a sa excel·lència mane
considerar, que lo voler tràurer dels provincials
més del que les forses abasten porie ocasionar
major dany y, axí, se torne a supplicar y representar a sa excel·lència lo mateix que ab altres
embaxades se li és supplicat, y·s fasse per quatre
cavallers, dos ciutedans y dos militars, per saa
senyoria nomenadors, una embaxada en scrits al
molt il·lustre y sagrat concili de la província Tarrachonense, que vuy se trobe en la present ciutat, supplicant-li, per part d’esta ciutat, vulle interposar sa auctoritat ab sa excel·lència, per a
què, ab sa mediania y favor, alcanse esta ciutat y
Principat lo remey y quietut que convé, attenent
que molts dels delictes se són perpetrats en las
iglésias, de que sas senyorias il·lustrissimas són
prelats y pastors, a qui directament toca lo cuydar d’ellas. Y que, axí mateix, per dos cavallers,
un ciutadà y un militar, se fasse una embaxada al
senyor bisbe de Barcelona, representant-li lo pesar gran té esta ciutat de vèurer se van continuant los excessos dels soldats y que aquells, //
1v // fins vuy, no han tingut càstich, ni remey
algú y que, per alyviar part de tant gran pesar
supplica esta ciutat a sa senyoria sie servit manar
explicar-li, si en lo cas de la mort de don Anton
Fluvià y altres, perpetrats en la iglésia de Fluvià,
que és de la diòcesi de sa senyoria y violació d’ella, si sa senyoria ha fet los procehiments que, de
tant gran prelat ha confiat y confia esta ciutat y,
axí mateix, altra embaxada, per dos cavallers, al
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona, supplicant sie servit ajudar, ab los medis que aparegan
a sa senyoria convenients, per lo bon assiento de
las matèrias cor-rents. Y altra embaxada, per dos
cavallers, un ciutedà y un militar, als senyors inquisidors, suplicant-los, per part d’esta ciutat,
sien servits voler-se enterar dels excessos, sacrilegis y altres delictes han perpetrat los soldats en
algunes iglésies de aquest Principat y, assenyaladament, en haver posat foch dins la iglésia de
Riu de Arenas y ser-se cremat lo altar y imatges
de Déu, iglésia y lo Sanctíssim Sagrament, és
cert se fore acabat de cremar, si dos caputxins
no·s fossen aventurats en posar-se en lo foch per
a reservar-lo y traure’l, estant les formes ja casi
sulsides. Y que la present deliberació, ab embaxada per dos cavallers, un ciutadà y un militar, se
fasse a saber als senyors deputats y que sempre hi
haje cosa nova en orde a la matèria cor-rent, los
senyors consellers ho representen encontinent
en lo savi Concell de Cent, per a què, en aquell,
se pugue pèndrer la resolució que aparexerà més
convenir en matèria que tant importa al servey
de Déu, Nostre Senyor, de sa magestad, benefici
y quietut d’esta província.

2r

21a de maig 1640. A.
Señor mío Jesuchristo. Jusgue Vuestra Divina
Magestad su causa en qualquiera tribunal. Pues
del processo, que se ha fulminado en el tribunal ecclesiástico de Girona ante el provisor del obispo,
contra los que hurtaron los vasos sagrados, ropas,
dineros y todo lo que quisieron de la iglesia parochial de San Martín del lugar de Riudarenes, del
obispado de Girona y de los hombres del mismo lugar, que en dicha iglesia havían recogido, y de la
casa del cura y, después, quemaron todo quanto en
dicha iglesia havia quedado, asta el Sanctíssimo
Sacramento, que sea alabado para siempre, y la
dicha casa del cura, en cantidad y valor de millares de ducados, consta lo siguiente: Primo. Como
en los primeros días de mayo deste año mil seyscientos quarenta, estavan alojados en dicho lugar
de Riudarenes muchos soldados de nación napolitanos, del terçio de don Leonardo Molas, y los demás, con el dicho don Leonardo, estavan en el lugar de las Mallorquinas, entrambos muy vezinos,
de suerte que el uno se vee del otro, porque no hai
distancia de un quarto de hora. 2o. Como miércoles, segundo día del dicho mes de mayo, a la tarde,
se tuvo scaramussa entre algunos hombres de la
tierra y los dichos soldados alojados en Riudarenes, a cuya occasión huyeron los del dicho lugar,
quedando sólo los clérigos y algunas mugeres. 3a.
Como en dicha occasión rompieron los soldados las
puertas de la dicha iglesia, entiéndese que por su
defensa, y como del campanario tiraron muchos
tiros los soldados, que aquella misma noche se retiraron en dicho lugar de las Mallorquinas. 4o.
Como dicho don Leonardo Molas, oyendo los tiros y
alboroto que havía en dicho lugar de Riudarenes
se alteró mucho y dixo en su lenguage italiano,
medio espanyolado, estas o semejantes palabras de
amanaça: «O beco fututo, jo te abrusaré», repitiendo dichas palabras una y muchas vezes, con
furia y cólera y assí lo afirma un testigo que se lo
oyó dezir. // 2v // 5o. Como el día siguiente, jueves
por la manyana, se tuvo otra scaramuça entre dichos soldados y gente de la tierra, que siempre se ha
dicho era gente recogida en el lugar de Santa Coloma de Farnés y, por esso le han ja quemado y derribado los mesmos y otros soldados, por cuya causa
continuó sus amanaças dicho don Leonardo Molas, como lo afirma el dicho testigo y que oyó de
muchos soldados que dixeron que fuessen al dicho
lugar de Riudarenes para hurtar y quemarle y,
assí, se fueron y dentro de una hora vio que se quemava y la iglesia, y como después vinieron muchos
soldados cargados de ropa, de que dio demonstraciones de alegría dicho don Leonardo Molas y este
a. sentència intercalada entre els folis 373v i 374r del trienni
1638-1641.

a. a continuació ratllat excel·lència.
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mismo testigo afirma haver visto también como,
después, restituyeron algunos soldados ropa hurtada de la iglesia, como son manteles de los altares,
ruquetes de clérigos, camisas romanas, una casulla y otras cosas, y con este testigo concuerda otro,
en rrazón de haver visto como, dichos soldados, venían cargados de ropa, muy alegres y contentos,
gloriándose en particular de haver hurtado y quemado el dicho lugar y, un frayle capuchino, de los
que sacaron la custodia de dicha iglesia el viernes
por la mamyana, si bien quemadas ja las hostias
consegradas, afirma también en su dicho, que
ablando con unos capitanes del dicho tercio, les
dixo cómo ere possible que christianos huviessen
hurtado y quemado la dicha iglesia y que le respondieron que, si el dicho don Leonardo Molas
quería, que ellos bolverían mucha ropa y dos de dichos capitanes dixeron, con demostración de arrepentimiento, que ellos darían parte de su hizienda para reedificar dicha iglesia, mucho mejora de
lo que antes estava y este mismo capuchino afirma
también que, acompanyando el dicho tercio en la
villa de Blanes oyó de un soldado que ablava con
otro de la dicha quema de la iglesia, que no pensó
que se quemassen sinó las archas de dicha iglesia.
6a. Como los dichos soldados, ni otra persona del
dicho tercio hizieron diligencia alguna para que
dichas iglesia y casa del cura no se quemassen,
siendo sólo ellos los duenyos y los que entravan y salían del dicho lugar de Riudarenes, antes bien
concurrieron todos en dexarlas quemar. 7o. Como,
deseando unos clérigos forasteros baxar en dicho
lugar de Riudarenes, con mutivo de assigurarse si
se quemava la dicha iglesia, dio demostración dicho don Leonardo Molas que no gustava dello,
abiendo dicho antes que aría acompanyar dichos
clérigos // 3r // por algunos soldados y, assí, dexaron de yr allá dichos clérigos, que eran dos, como lo
afirman en sus dichos y un frayle dominico que
yva en su companyía dize lo mismo y, assí bien,
afirman dichos tres testigos que, llegados en dicho
lugar de las Mallorquinas, el mismo día, que era
el día de Santa Cruz, oyeron de algunos soldados
como dezían que havian quemada la casa del retor. 8o. Consta del dicho processo, como la custodia
en que se hallaron quemadas las dichas sagradas
hostias, era la custodia de la dicha parochial de
Riudarenes. 9o. Consta por el voto de monseñor
illustríssimo y de muchos capitulares, dignidades y
ca(nó)nigos del cabildo de Gerona y de todos los
prelados de religiones y otras personas ecclesiásticas, por este efeto junctadas, que en las dichas formas que se hallaron en dicha custodia, no havía
specias de pan en las quales se pudiesse conservar,
ni estuviesse conservado el cuerpo sanctíssimo de
Christo y, assí, no esser sacramento, ni poderse venerar como tal, por estar convertidas en carbón.
10o. Como por el retor de la parochial de la villa
a. mejor corregit, damunt de mayor.
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de Blanas, donde fue el dicho tercio, donde el dicho
lugar de las Mallorquinas, se han restituhido las
cosas siguientes de la dicha iglesia de Riudarenes:
Una casulla, una figura de la virgen del Rosario,
una custodia grande dea plata, con su viricle dorado, unas crismeras de plata, un breviario, un
cobricáliz y otros dos más, con otras cosas que allaron en dicha villa de Blanas escondidas juncto al
arenal, donde estuvo alojado dicho tercio. 11o.
Consta por el dicho delb cura de dicha parochial de
Riudarenes como, por una persona de las de dicho
tercio, se le han entregado dos piez de cálizes y una
copa de cáliz y una patena y otra piessa, también
de cáliz, todo de plata, que todo era de dicha iglesia de Riudarenas, como el dicho testigo lo ha conocido muy bien, aunque rompido y hecho pieças,
el qual afirma también, que el dicho don Leonardo Molas le hizo restituir en dicha villa de Blanas
seyscientos reales y le dixo que un soldado suyo los
havía hurtado de la dicha iglesia y también afirma haver cobrado del dicho don Leonardo, por
manos de tercera persona, dos pieças de un pavellón de seda y que le dixo, que en Barcelona le resti// 3v // tuhiría una vánova de seda o cubierta de
cama, que havía embiado en Barcelona y otras cosas que tuviesse suyas y de dicha iglesia, y en otro
dicho afirma, que el capellán major de dicho tercio, que se llama T c... Vitarelli, le restituyó después, en Barcelona, por medio de un soldado, una
camisa romana de tela y un riquete o sobrapelliz.
12o. Consta como dos frayles capuchinos restituieron una pechina grande de plata de dicha iglesia,
con que se toma la agua de las fuentes baptismales,
afirmando havérsela entregado para el dicho efeto un soldado, disiendo que era de la dicha iglesia
de Riudarenas. 13o. Consta como dos frayles de
San Francisco han restituido dos cobricáliz de tafetán, uno blanco y otro colorado, con su gornición
de puntas de ylo de plata, que afirman se los entregaron unos soldados para que los restituessen. 14o.
Consta en dicho processo, por muchíssimos testigos,
de la voz y fama pública incontinenti orta contra
los dichos soldados, de haver hurtado y quemado
las dichas iglesias de Riudarenas y casa del retor y
otras muchas y aún están por recebir algunos testigos, que por las turbaciones que ha avido no se han
podido recebir, contestes de loco et tempore, de haver o ýdo a dezir al dicho don Leonardo Molas que,
podiendo prevenir la dicha quema, no quiso hazerlo. Y assí, en fuerça de las dichas pruevas, y considerando la dificultad, que de presente havía de
hallarse más, por haver de salir de los mismos culpados, y atendiendo también a la mala presunción, que contra sí tienen los soldados de insolentes
y amigos de todo género de mal, declaró en dicha
causa el provisor, el día senyalado para la sentena. de interlineat.
b. del interlineat.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 13 mms.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

cia, que los dichos soldados del tercio de don Leonardo Molas, que havían hurtado y quemado las
dichas iglesia y casa del cura, havían incidido en
las censuras y penas impuestas por los sagrados cánones, por la bulla «In Cena Domini» y por las sagradas constituciones de Tarragona «De invasoribus» y por tales fueron de- // 4r // nunciados y
publicados en dicha cathedral de Gerona, domingo, a treze del dicho mes de mayo y se puso entredicho general en todo el obispado.

Junya 1640 A.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als magnífichs assessors y advocat
fiscal del matex General, acercab si al obtenint lo
offici de regent los comptes de la present casa de
la Deputació se li deuen pagar sinch sous y sis,
cada dia per sobrevèurer les obres que·s fan en lo
General a preufet. Vist un capítol del capbreuc,
vulgarment dit lo llibre Negre, que està recòndit
en lo arxiu del racional de la present casa, foli 8,
a hont, parlant del regent los comptes, s’i troban
continuades aquestas paraules: «Entrevenint e
sobrevehent en obras ha per dret a quiscun jorn
sinch sous y sis, e sobreveu en totas obras del
General, exceptat de la drassana» y oÿts de paraula alguns officials pràtichs de la present casa
qui han referit estar dit capítol en viril observança y haver-se pagat dit regent los comptes los
dits 5 sous y 6 per dia, no sols per las obras que·s
fan a jornals, sinó per las que·s fan tanbé a preufet. Vist tot lo que se ha de vèurer, attès que dit
capítol de dit capbreu parla generalment de totas obras y no·s pot considerar rahód en las obras
de jornals, que noe milite tanbé en las obras de
preufet, per haver dit regent los comptes de assistir personalment cada dia en ditas obras, sobrevehent aquellas y aportar y regir la scriptura
de la manobraf / / y de tenir cuydado que·s fassen ab la perfecció que·s menester ha utilitat del
General. Attès axí matex que dit capítol y altre
semblant, que parla del dressaner y son scrivà en
lo mateix capbreu, foli 19, sempre són estats entesos, tant de las obras fetas a jornals com a preufet y axí se troba en los llibres de pagaments
practicat, són de vot y parer, que a dit regent los
comptes, se li han de pagar dits 5 sous y sis etiam
de las obras que·s fan a preufet en lo General, acceptat las que·s fan en la dressana. Vidit Vidal,
a. vot de doctors intercalat entre els folis 377v i 378r del trienni 1638-1641.
b. a continuació ratllat de la pretenció que té si.
c. a continuació ratllat que·s en.
d. a continuació ratllat tant.
e. no interlineat.
f. a continuació repetit nobra al foli següent.
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assesor. Vidit de Malla, fisci Generalis advocatus.
Josephus Fontanella, assessor.

Avisosa de francesos anviats per sa excel·lència
als senyors deputats per Francesc Corretjer y
Mestre, scrivà de manament.
4 juny 1640. A.
Copia de carta del señor obispo de Elna. «Excelentísimo señor. Anoche, a las siete, llegó un soldado
de Salsas a mi casa, con mucha prissa, con una
carta de Domingo de Guía en que dize, que el
françés viene contra este pa ýs con treinta mil
hombres y quatro mil cavallos y que estarían ya en
Narbona diez y siete mil, cuya copia de carta imbío con esta a vuestra excelencia, a quien supplico
perdone este aviso, que harto lo siento imbialle,
pero como vuestra excelencia es el amparo de todo,
es fuerça el hazerlo, y si con brevedad no se socorre
esta villa, corre peligro todo este Principado, y
más, estando como está. Tengo infinita lástima a
vuestra excelencia de velle tan sercado de trabajos
y afliciones tan graves todos los días. Soy capellán
de vuestra excelencia y lo seré, Dios, Nuestro Señor, me oyga y nos dé la paz que conviene y a vuestra excelencia guarde para su santo servicio muchos años. Perpiñán, mayo 29, 1640». Con estos
avisos concuerda el marqués Gerrí de la Rena.

4b juny 1640. B.
Copia de carta de Domingo de Guía. «Illustrísimo señor. En este punto acaba de llegar un confidente, que me dice que ay un exército de treynta
mil hombres, catorse leguas de aquí que, aunque
no han llegado todos, más diez y siete mil y la mexor cavallería quien jamás se á bisto y que serán
más de quatro mil. Ayer llegaron a Narbona y es
cierto, entrando con estos treynta mil hombres
aquí, entrarán esta plaça con los seys mil y con los
demás a essa villa. Dios lo remedie como puede, y
a vuestra señoríac illustrísima guarde Dios como
he menester y yo desseo. De Salsas y mayo 28 de
1640. La calidad destos trenta mil hombres son
suebos y alemanes altos y algunos bo(r)goñones y,
la mayor parte, franceses». Con estos avisos concuerda el marqués Gerrí de la Rena.

a. carta intercalada entre els folis 379v i 380r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 379v i 380r del trienni
1638-1641.
c. a continuació ratllat excelencia.

1r

6 juny 1640.

1r

«Molta il·lustre senyor. Per diferents vias y, en
particular, per carta del cònsols de Figueras, que
avem rebuda est matí y de la qual enviam còpia a
vostra senyoria, tenim entès que la vila de Perpinyà està apretadíssima dels soldats dels tèrcios
que son passats a Rosselló y a pique de predre’s
sens esperanssa de remey, si no és que las universitats y comuns de Cathalunya la socorren, perquè està acitiada de manera y ab tal vehemència
la estan batent del castell, que·ns ha assigurat en
est punt un hermano de la Companyia de Jesús,
que és vingut de allà, de què, del dijous a la nit
fins a las deu horas de matí del divendres, judicava que li avian tirats tres-cents tirs de artillaria,
ademés de las moltas bombas que· y llansan y,
axí, encara que no tingam carta dels cònsols de
Perpinyà, que sabem és impossible poder-la tenir, perquè no pot axir algú de dita vila, ne donam est avís per propri a vostra senyoria, perquè,
acerca de assò, puga desliberar lo faedor, tenint
per cert, que qualsevol desliberació de vostra
senyoria serà la més acertada. En la mateixa conformitat scrivim als senyorsb consellers. Déu a
vostra senyoria guarde. Gerona y juny 17 1640.
Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria molt
afectats servidors. Los jurats de Gerona. Després
de scrita ésta y en est punt, que són las sinch de
la tarde, és arribat un //1v // altre hermano de la
Companyia, que ve fugint de mitja lleuga de
Perpinyà y confirma lo mateix y diu més, que los
irlandesos tenan ja guanyat lo castellet y que la
vila està que·s la major llàstima del món, dient
tanbé que tota la gent de la Salanca ha desemparat. Suplicam a vostra senyoria nos fasse mercè
per lo mateix propri fer-nos sabidors de la resolució que en est apreto pendrà. Gerona y juny
17 de 1640. Los mateixos jurats de Gerona.

2r

Còpiac de una carta dels cònsols de Figueras als
jurats de Girona ab inserta de altre dels cònsols
de Saret als de Figueras.

[Aa los venerables], nobles y ama[dos nuestros] los
diputados [del General] de nuestro Principa[do
de Cataluña]. Barcelona.
El rey. Diputados. Del conde de Sancta Coloma,
mi lugarteniente y capitán generalb en essa provincia, he entendido el tumulto de gente popular
que entró en la ciudad de Barçelona, de la que sigue la solevaçión de Sancta Coloma de Farnés y
todo lo que sucçedió y también la puntualidad
con que os ofreçistes al conde para quanto fuese de
mi serviçio y remedio de las inquietudes, y quánto
ellas me tienen con el sentimiento que es raçón,
por las muchas que hay para ello, y por lo que devo
desear y procurar la quietud de mis vasallos, y que
no se aparten del camino que pide la raçón, y la
fidelidad tanto hago estimaçión de vuestro ánimo
y del çelo y promtitud con que os ofreçéis a mi serviçio y os doy muchas graçias, esperando, como os
lo encargo afectuosamente que, por vuestra parte,
en lo que entendiéredes convenir y os advertiere el
conde de Sancta Coloma, aplicaréis todos los medios que sean posibles para conseguirse la quietud
entera dessa provincia, cumpliendo en esta parte
con lo que devéis procurarla, y que çessen las occasiones de tantos daños en deserviçio de Dios y mío y
descrédito de la provinçia, que será el servicio que
en esto reciviere igual al desseo de la quietud y de
particular estimaçión y memoria en mí, y pues
sabéis el estado que esta materia tiene y quan fáçil
me es el acavar con todos essos villanos soblevados,
como lo huvieran hecho los terçios el día de Girona, si huvieran tenido orden, os pido que me
aconsejéis como fieles vasallos míos y cuerpo tan
principal dessa provincia, lo que se podria haçer
para la breve // 1v // quietud de todos, con advertençia de que son vasallos míos, aunque herrados y
ciegos y que el summo rigor sería grande daño
para mí, como también el consentimiento total,
mucho mayor para los desauçiados, pues se imposivilitarían mi piedad y les façilitaría el yerro
para adelante y, con esta atençión y advertençia
de que, aunque herrados, son hijos, me digáis
como buenos vasallos, lo que es conveniente para
todos, assegurados de que mandaré castigar las
desórdenes de la gente de guerra, sin ninguna
atençión a más, que a la justiçia y satisfaçión,
que a ella se deve dar y por manos de ministros de
la Corona. Dada en Madrid, a XXX de mayo
MDCXXXX. Yo el rey. Petrus de Villanueva, secretarius. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens.

a. carta intercalada entre els folis 380v i 381r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.
b. a continuació repetit general.
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Magnífichs senyors. Per tenir la vila de Peralada
lo s ýndich en Saret, per un avís tingut dijous de
que la vila de Perpinyà estava apretada y, assí tanbé tinguésem dit avís y, per no saber-ne la certitut de ditas cosas no fésem sino enviar dita còpia,
però estant a dos quarts per las dotsa, los senyors
cònsols de Peralada nos han fet un propri ab una
carta dels cònsols de Saret, de la qual los enviam
còpia, que és del tenor següent: «Magnífichs
senyors. De part del senyor governador de Perpinyà y dels senyors cònsols de la mateixa vila és
a. carta intercalada entre els folis 397v i 398r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat diputats.
c. carta intercalada entre els folis 397v i 398r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

arribat en esta vila de Ceret un home, lo qual han
escalat per la muralla, a deu horas de nit, a fi y
efecte de què, promptament acudíssem tots ab lo
socorro possible a dita vila, perquè lo castell està
batent la vila ab bombas y tirs de artillaria terriblament y la estan apretant moltíssim, lo qual
home, nos ha donat lo nom perquè, ab dit nom,
pugam arribar a donar-los socorro, lo qual va ab
ésta sellat y, axí, per amor de Nostre Senyor, acudiam tots a la defensa de nostres germans y de
tota esta montanya. Ja marxam y se serviran donar lo present avís per totas las vilas y llochs fins
Barcelona y Nostre // 2av // Senyor los guart, de
Ceret y juny 16 de 1640. Y acudiran a la vila de
Thoí, hont se trobarà tota la gent. Los cònsols
de la vila de Ceret». A nosaltres nos ha aparegut
fer est propri, perquè vostres mercès avisen a
Barcelona y, allí, hont vostres mercès ordenaran.
Per ser lo senyor cònsol major fora y tenir lo sagell, avem sagellada la present ab altri. Los cònsols de la vila de Figueras.

Delliberacióa de la ciutat.
A 18 de juny 1640. Convocat, etcètera. E lo
present Concell féu la deliberació següent, que
a effecte de socórer y ajudar a la vila de Perpinyà, en rahó dels treballs que lo die de vuy pateix, rescrits en la proposició, allisti la present
ciutat, sinch-cents hòmens y, si és possible, sien
dels que habitan fora esta ciutat, dels quals sie
cabo, ab títol de coronel, lo noble don Luýs de
Peguera, attesses ses parts y experiència té en
cosas de guerra, al qual assistescan dos altres
personas, ab títol o de capitans o altre que aparexerà als senyors consellers y Vintiquatrena de
guerra convenir, a la qual junta sie comesa, com
lo present concell comet, esta diligència y de lo
demés, que en rahó de dita leva convindrà disposar y sens referiment algú, ordenant a dit don
Luýs de Peguera partesca ab la prestesa possible, attès que la necessitat ho demane y que de
aquesta deliberació se don notícia als senyors
deputats y hoïdors, ab embaxada fahedora per
dos cavallers del present concell, etcètera. Y
també al senyor duch de Cardona, quant haurà
jurat com a lochtinent de sa magestad. Y que de
aquestos treballs que pateix Perpinyà, ab cartes
ne donen notícia los senyors consellers als cònsols de Tarragona, procuradors de Tortosa y altres que aparexerà convenir y que, de la deliberació, ne donen notícia los senyors consellers a
sa magestad y tantbé als jurats de la ciutat de
Gerona, com millor aparexerà convenir.
a. deliberació intercalada entre els folis 397v i 398r del trienni 1638-1641.
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Aa los ve[nerables], nobles y [amados] nuestros los
dipu[tados del] General de nuestro [principa]do
de Cataluña.
El rey. Diputados. Para los cargos de virrey y capitán general dessa província he nombrado al
duque de Sogorve y de Cardona y, pues ha de representar mi persona, os encargo y mando que,
demás de admitirle y acudir al juramento, de la
manera que se ha acostumbrado con los otros lugartenientes y capitanes generales que ha havido
hasta aquí, le respetéis y obedescáys en todo y por
todo, comforme los poderes que lleva y a los que sóys
obligados, procurando por vuestra parte todo lo
que convenga al benefficio, defensa, quietud y seguridad de esse Principado y condados, que a más
de que esto importa mucho para que en essa provincia la justícia sea administrada y se viva con
la paz y reparo que es menester, será haser de vuestra parte lo que es tan proprio de vuestrosb officios
y en ello recibiré de vosotros muy aceptoc y señalado servicio. Dada en Madrid a XII dejunio
MDCXXXX. Yo el rey. Vidit Vico, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Sisternes, regens. Petrus
de Villanueva, secretarius.

Moltd il·lustres senyors diputats. Molt il·lustre
senyor. Per carta dels cònsols de Figueres, del
die de hair, de què enviem còpia a vostra senyoria, tenim entès la desditxa a què és arribada la
pobre vila de Perpinyà y tota aquella comarca,
que·ns ha causat lo dolor que·s dexa considerar,
donam-ne est avís a vostra senyoria per propri, a
tota diligència, per a què puga, en estos apretos,
pendre la resolució que aparega convenir, que
nosaltres estarem sempre a punt per tot lo que
sie del servey de Déu, Nostre Senyor, a qui Déu
guarde. Gerona y juny 21 de 1640. Molt il·lustre senyor, de vostra senyoria molt afectats servidors. Los jurats de Gerona.

Alse molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de
Gerona.
Molt il·lustres senyors. A las dotse de mitgdie,
per lo propri avem rebuda la de vostres mercès
a. carta intercalada entre els folis 398v i 399r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.
b. vosotros al manuscrit.
c. a continuació ratllat servicio.
d. carta intercalada entre els folis 407v i 408r del trienni
1638-1641. - interlineat al marge inferior esquerre.
e. carta intercalada entre els folis 407v i 408r del trienni
1638-1641. - interlineat al marge inferior esquerre.

del die present y ab ella molt gran consolació,
per aver ja esta universitat determinat fer gent
per la quadra del Portús, per lo temor nos causava lo ésser-se los soldats apoderats de la vila de
Perpinyà, ab molt gran mèngua, al que tenim
entès per Miró de la Clusa, tinent del castell de
Bellaguarda, qui esta matinada nos ha dit havian
los soldats fetas arrimar als naturals y habitants
de Perpinyà totas las armas en lo castell y, que
los soldats, ab dos pessas de artillaria anavan batent la campanya y que eran arribats a Sant Feliu
y, axí, attès lo dit avís, procurarem en estar a
punt ab la gent que pugam per la concorrent
necessitat. Guarde Déu a vostres mercès. De Figueres, juny als 20 de 1640. Los cònsols de la
vila de Figueras.

1r

22a juny 1640.
Raportada por Francisco Sorribes y Joseph
Móra. G.
Die XXII mensis junii, anno M DC XXXX. Convocat y congregat, etcètera. E lo dit Concell féu la
deliberació següent, que ab embaxada feta per
dos cavallers del present concell, un ciutadà y un
militar, per sa senyoria nomenadors, se signifique a sa excel·lència la estimació ha fet y fa lo
savi Concell de Cent del favor y mercè és estat
servit fer a esta ciutat en orde al que·s conté en lo
paper, que fou servit donar als senyors consellers, legit en dit concell, conciderant esta ciutat
quant importa la brevedat, que sa excel·lència ab
sa prudència remedie les cosas de Rosselló, lo
supplique vulle posar en execució sa partida,
aconsellant a sa excel·lència sie per terra, tenint
per cert convé, axí per salut, per ésser lo viatge
més convenient, y que lo conseller està a punt
per a partir y, per a què·s puguen premeditar les
cosas que apunta lo senyor virrey en dit paper,
sie comesa la premeditació dels caps que conté
dit paper als senyors consellers y a setse persones
del present concell, ab igual número de estaments, nomenadores per sa senyoria, per a què,
ab major acert puga la ciutat attèndrer ab tota
puntualitat al que sa excel·lència signifique y sie
del major servey de sa magestad y benefici de
aquest Principat, y donar continuats avisos per
correus a sa excel·lència, tenint facultat y potestat dita junta, com lo present concell la· y done,
de conferir ab los senyors deputats, o personas
que sa senyoria anomenarà, y tenir les advertències conveniens y obrar tot lo demés en benefici
de les matèries, ab referiment al savi Consell de
Cent de què aparaxera aver-ne de ésser sabidor,
a. deliberació intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni 1638-1641.
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per a què en aquell se pugue pèndrer la resolució
que més convindrà al servey de sa magestad y
benefici de la província. Y que lo present Consell
no·s disgregue fins sie partit d’esta ciutat lo senyor conseller en cap, y que de aquesta deliberació se done notícia als senyors deputats y que
dita //(1)v // (ciutat) responga a les cartes dels jurats de Girona y Figueras, donant-los lo consuelo
convenient y notícia del que la ciutat va obrant.

1r

23a juny 1640.
A. Crema de Montiró
Copia authentica aliquorum actorum per diccionem ecclesiastica extractorum ab originali processu cause denunciacionis, querele et declaracionis
censurariam, instante fisci procuratori curiae ecclesiastice Gerundae factae et fulminatae contra
sacrilegos invasores, raptores et incendiarios ecclesie parochialis Sancti Saturnini de Montiro,
diocesis Gerundensis. // 2ar // Noverint Universi,
quod sub anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo, die vero prime mensis
junii ejusdem anni intitulato, coram illustri et
admodum reverendo domino Francisco Pejoan in
spiritualibus et temporalibus generali et officiali
admodum illustris et reverendissimi in Christo
Patris et dominus dominus fratris Gregorii Parcero, Dei et apostolice Sedis gracia, episcopi Gerundensis et regii consiliarii, advenit et personaliter
comparuit venerabilis Joannes Aldu, presbiter,
procurator fiscalis curie ecclesiastice Gerunde, qui
eidem domino officiali et vicario generali, quandam obtulit et presentavit papiri supplicacionis,
denunciacionis et querele scedulam, quam praemanibus deferebat dicens, dicto nomine petens et
fieri supplicans, prout in illa continebatur et continetur, cujus tenor sequitur et talis videlicet:
Il·lustre y molt reverent senyor. A notícia del
procurador fiscal de la present cort ecclesiàstica
de Gerona és novament pervingut, forma pública referint, com lo die de ahir, que era lo derrer
del mes de maig pròxim passat, passant com passaren per lo lloc de Montiró, del present bisbat
de Gerona los tèrcios de soldats de cavall y de infanteria que governava y governa Joan de Arce,
entre los quals tèrcios hi és lo de dit Joan de
Arce, de don Leonardo Molas y altres. No dubtaren alguns dels soldats, qui van ab dits tèrcios,
de robar lo que·ls aparegué de la iglésia de dit
lloc de Sant Sadorní de Montiró y de posar després foc en aquella, ab lo qual se són cremats los
vasos sagrats de dita iglésia, com són los càlzers,
a. a continuació actes d’un procés, intercalats entre els folis
409v i 410r del trienni 1638-1641.
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la veracreu, las paus, las chrismeras, lo vericle y la
custòdia en què estava reservat lo Santíssim Sagrament del altar, que sia alabat y venerat per a
sempre, tot de plata, y se dubta també quea no
estigan cremadas y consumidas las hostias consagradas, que estavan en dita custòdia, per ésserse cremat y consumit y convertit en cendra tot
quant hi havia en dita iglésia //2v // y, axí, lo saçrari, que estava en lo altar major, sots invocació
de Sant Sadorní, y lo dit altar major y altre, que
n’i havia en dita iglésia, sots invocació de Sant
Pere, los pàlits o frontals y tota la roba y ornaments per a dir missa y celebrar los officis divinals, y també se són consentidas las fonts baptismals y del tot se és rompuda la pica de la aygua
beneyta y, en las caxas que· y havia en dita iglésia, de la obra y altras devocions, havia molts diners, que també han robats o se són cremats,
com també la major part dels mobles y alajos
que lo rector de dita iglésia, qui és lo reverent
Pere Borrell, prevere, havia recullidas en dita
iglésia, pensant tenir allí més seguras. Lo qual
incendi, furts y danys, fets y donats a dita iglésia
y a dit rector importan mil escuts, poc més o
manco. E com ditas cosas sian estadas fetas per
dits soldats, per no haver-hi en dita occasió, com
se diu, persona alguna en dit lloc si no són los
dits soldats y sian en molt gran deservey de Déu,
Nostre Senyor, y de la justícia eclesiàstica y, per
rahó de aquella, sian dits soldats, qui tal han
fet, sacrílegos y excomunicats y, axí bé, los qui
han consentit en aquellas y no han procurat de
prevenir-las, las denuncio a vostra mercè perquè·n reba informació y proceesca contra los
delinqüents, comforme de justícia hi haja lloc y
que, axí y altrament, se ministre justícia, los
drets fiscals sempre salvos. Lo offici, etcètera.
Altissimus, et cetera. Marçals, fisci advocatus.
In calce seu pede cujusquidem papirei supplicacionis, denunciacionis et querele fiende, dictus
dominus vicariis generalis et officialis sequentem
fecit provisionem:
Provisio dicti domini officialis. Die prima junii
millesimo sexcentesimo quadragesimo, ministratis testibus, paratus est illos examinare et omnia
que ad suum officium pertinent facere. Pejoan
vicarius generalis et officialis.
Vigore cujusquidem provisionis per dictum admodum reverendum dominum vicarium generalem et officialem supra facte dictoque venera- //
3r // bili fisci procuratoris presentis curiae ecclesiastice Gerunde instante, petente et requirente
fuit, per dictum dominum officialem, processum
ad examinadum testes pro parte dicti fisci procuratoris ministratos et ad recipiendum informaa. a continuació ratllat no·s.

1892

cionem super contentis in dicta et suprainserta
papyri supplicacionis, denunciacionis et querele
scedula in huc qui sequitur modum:
Dicta die prima junii millesimo sexcentesimo
quadragesimo, Gerunde. Deposuit testis sequens:
Reverendus Petrus Borrell, presbiter, rector parrochialis ecclesie Sancti Saturnini de Montiro,
Gerundensis diocesis, testis citatus, monitus et debite compulsus, qui in fide sacerdotis juravit, super pectus suum in animam suam ad dominum
Deum et ejus sancta quatuor Evangelia, se dicere
et deponere veritatem in et super his de quibus
fuerit interrogatus. Et interrogatus ipse testis super contentis et enarratis in et cum dicta et suprainserta papyri supplicacionis, denunciancionis et querele scedula, per dictum procuratorem
fiscalem oblate et presentate et, lecta sibi dicta denunciacione dixit: «Jo sóc rector de la parroquial iglésia, etcètera».
Sequitur visorium.
Postea vero, die secunda dicti mensis junii, per dictum dominum officialem et vicarium generalem,
una mecum Joanne Negra, presbitero, canonico
vetere ecclesie Gerundensis, ac presentis negocii et
cause scriba, ac testibus infrascriptis fuit processum ad faciendum visorium de ecclesia parochiali
Sancti Saturnini dicti loci de Montiro, presenti
Gerundensis diocesis, sive de incendio in ea commisso et facto in modum qui sequitur: Ço és, que
constituhits personalment devant la porta de dita iglésia, és estat vist estar del tot cremadas las
portas de fusta que antes havia en dita iglésia, restant solament en la paret las femellas de ferro que
antes sustentavan ditas portas. Ítem és estat vist
restar del tot cremats y consumits dos altars que
antes havia en dita iglésia, ço és, lo altar major,
sots invocació de Sant Sadorní, y lo altar sots invocació de Sant Pere. Ítem és estat assí bé vist,
consumit y cremat y convertit en cendra, lo chor
de fusta que antes era en dita iglésia, las caxas de
la obra y de devocions y tot lo demés que·s podia
cremar y consumir de dita iglésia, com també los
cantons de la pedra de dit altar major y part de la
ara, las fonts baptismals o consentidas, y la pica
de la aygua beneyta se és vista y veu tota rompuda y trencada, segons se entén, ab la violència del
foc. //3v // Y finalment, és estat vist que las parets
de dita iglésia, ço és, lo guix o superfície de aquellas és caygut en molta part y va cahent, com ocularment se és vist y que tot és causat de la força y
vehemència del foc. Més avant és vist també faltar y axí restar consumit y cremat lo sacrari que
estava assentat sobre la pedra del altar major y,
sobre dita pedra y de una ara, que en aquella hi
havia, també en part rompuda del foc, com és
dit, és estada trobada una custòdia de plata, en la
qual acostumavan de estar reservadas las hòstias

consagradas y Santíssim Sagrament del altar, que
sia lloat per a sempre, dins la qual custòdia són
estades vistes y trobadas algunas hostias apegadas, convertidas en color negre, com si fos carbó,
de la qual ha feta apprehensió dit senyor vicari
general y oficial y, axí bé, de altra capseta xica de
plata que s’és soldada en lo mateix lloc, tota negra de la ardor del foc, en la qual, segons ha referit lo rector, aportava la reserva del Santíssim,
quant lo aportava per viàtic y, encontinent, dit
rector, qui és lo reverent Pere Borrell, en virtut
de jurament per ell prestat sobre sos pits, en fe de
sacerdot, ha dit y affirmat, que ell havia consagradas ditas hòstias y, per via de reseva, estavan
aquellas servadas en dita custòdia de plata y, axí,
que és infal·lible que estar axí ditas hòstias, negras y convertidas en carbó, és estat per occasió
de molt foc que· y ha hagut en dita iglésia. Finalment fonc trobat detràs del dit altar major, en
terra, dos càlzers de plata en part cremats y esclafats y fets pessas. Ítem la veracreu, casi tota
cremada y rompuda. Ítem lo vericle, al que se
aportava lo Santíssim a les professons. Ítem dos
paus y unas chrismeras, també de plata, totas negras, esclafadas y part fusas. De quibus, et cetera.
Quae fuerunt acta in dicta parochiali ecclesia de
Montiro, presente dicto domino vicario generali et
officiali et me, notario et scriba predicto. Et pro
testibus domino don Francisco Xatmar, clerico,
reverendis Joanne Fort, Sancti Michaelis de Fluviano, et Jacobo Pons, Sancti Petri Piscatoris,
presbyteris et respective rectoribus ac Marco Duran, chirurgo dicti loci Sancti Petri Piscatoris, ad
hec vocatis, et cetera.
Die secunda mensis junii, anno, et cetera. Tradicio Sanctissimi seu reliquie illius.
Postea, die tercia dicti mensis junii, inter octavam et nonam horas ante meridiem, per dictum
illustrem et admodum reverendum dominum
Franciscum Pejoan, officialem et vicarium generalem dicti illustrisimi domini Gerundensis episcopi, in presenti palacio episcopali Gerundensis,
existentem in presencia mei Joannis Negra, canonici veteris ecclesie Gerundensis, ac hujusmodi negocii et causae scribae et testium infrascriptorum
fuit magna [...] reverencia tradita et posita super altare dicte capelle custodia argentea in qua
// 4r // Sanctissimum Sacramentum eucharistie
cum formulis servabatur in parochialis ecclesia
Sancti Saturnini de Montiro et in sacrario illius,
cum quodam cobricalzer virmilli coloris et cum
quadam veta bene colligata. De quibus, et cetera.
Que fuerunt acta, et cetera. Presentibus pro testibus don Francisco Xatmar, clerico Gerunde, et
admodum reverendo domino fratre Francisco de
Valcarcel, presbitero, sacrae theologiae magistro,
ordinis Sancti Benedicti, secretario dicti illustrissimi domini episcopi, ad ista vocatis.
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Visorum dicte custodie et formularium intus
eam existencium.
Dilluns, que comptam quatre de juny, de dit any
mil sis-cents quoranta, entre set y vuyt horas de
la matinada, estant personalment constituhit dit
reverendíssim senyor bisbe de Gerona, fra don
Gregori Parreto y lo sen(y)or don Francesc de
Aymeric, vicari general y official de sa senyoria,
en una gran sala del palàcio episcopal de Gerona
y essent també allí presents los il·lustres y molt
reverent Andreu Çanou, sacristà major, Pere
Joan Albert, ardiaca de Besalú, Francesc Alzina,
Christòfol Pere, Francesc Pejoan, Antic Mas y
Darder, Martí Ric, Gerònim Anglasell, Josef
Riera y Bernat Vives, canonges de la iglésia cathedral de Gerona, lo pare fra Pere Martí Flor,
prior del monastir de Sant Domingo, lo pare
Diego Cubells, guardià del monastir de Sant
Francesc, lo pare fra Joan Soler, prior del monastir del Carme, lo pare fra Benet Aymeryc,
corrector de Sant Francisco de Paula, lo pare fra
Francisco Campos, comanador del monastir de
la Mercè, lo pare fra Joan Evangelista de Sarrià,
guardià del monastir dels Caputxins, lo pare fra
Gerònim de Sant Josef, prior dels Descalços,
tots de la present ciutat de Gerona y, essent també present Joan Negra, canonge vell de la Seu de
Gerona, notari y escrivà de la cort ecclesiàstica
de Gerona y de la present enquesta, dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe, ab alta y clara
veu, ha exposat y referit a sas mercès y paternitats lo sentiment y dolor de cor que ha tingut y
té del fracàs, incendi y robo que ha succehit de la
parroquial de Sant Sadorní del lloc de Montiró,
del dit bisbat de Gerona, y molt en particular de
ésser estat tant gran dit incendi que, al que·s diu,
seria arribat a consumir las espècies de pa en las
formas que estavan recòndidas y conservadas en
la capsa o custòdia de plata que estava dins lo sacrari de dita iglésia, al peu del altar major, la qual
custòdia o capsa de plata, juntament ab ditas
formas, de la manera que fosen trobadas, sobre
la pedra o peanya de dit altar per lo rector de dita
iglésia y altras personas, lo qual rector se diu
Pere Borrell, està vuy sobre lo altar de la capella
de Nostra Senyora del present palau episcopal,
embolicada ab un cobricàlzer vermell y lligat tot
ab una veta en la mateixa forma //4v // y manera
que lo dia de ahir se posà y dexà sobre dit altar
per lo discret Francesc Pejoan, canonge de la
Seu de Gerona, vicari general y official de dit
senyor bisbe, qui aquella aportà dit dia de ahir
de dita iglésia parroquial de Montiró y, assí, per
assegurar-se, com és just, si està encara lo sanctíssim cos de Christo en ditas formas, ha manat
juntar a sas mercès y paternitats, a effecte de que
vejan ditas formas ab molt gran attenció y cuydado y, feta la deguda experiència, pugan dir
son parer o fer relació de si està o no lo cos de
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Christo en ditas formas y si se han de venerar
com a tal. Feta la qual exposició y rahonament
per dit reverendíssim senyor bisbe, encontinent
ha respost dit Andreu Çanou, en nom de tots los
congregats, que estavan promptes y aparellats
de complir y assistir y altrement dir son parer
acerca de ditas cosas. Y encontinent, sens divertir-se a altres actes, se és alçat dit reverendíssim
senyor bisbe y tots los dits capitulars y superiors
de ditas relligions y són anats, acompanyant a sa
senyoria a la dita capella, en la qual se és vestit sa
senyoria ab ruquet, stola y capa pluvial blanca,
en la qual capella, sobre lo altar de aquella, estavan posats quatre candeleros de plata ab sos ciris
encesos, y fora, a la porta de dita capella, quatre
patges ab quatre atxes encesas en las mans y, sobre lo altar, un bulto embolicat ab un cobricàlzer de tafetà vermell y lligat ab una veta y, desfeta dita veta y llevat dit cobricàlzer, se ha vista y
trobada una custòdia petita de plata, en la qual,
ocularment, se veu la gran impressió que en
aquella ha feta lo foc y, uberta per dit senyor bisbe dita custòdia, se ha vist y trobat dins de aquella una bosseta de tela, si bé del tot negra y, dintra de aquella, són estadas vistas algunas formas,
que encara se conexien y conexen las lletras, alrededor las quals formas nos són comptadas, són
emperò estadas vistas ésser de color negre y estar
apegadas unas ab altras y esser-se constretas y
enxiquidas de la forma de un real. Ítem sobre
dita custòdia és estat trobat una cosa cremada,
tota negra, que·s judica era lo pavallonet de tafetà ab que estava cuberta dita custòdia. Y rompudas y partidas per dit reverendíssim senyor
bisbe algunas de ditas formas han mirades y
molt attentament vistas aquellas, dits Andreu
Sanou, sacristà major, y demés capitulars, com
també dits priors y altres superiors relligiosos,
pasant per torn y poden fer indici del que sa senyoria lo ha proposat y, acabat dit acte, dit reverendíssim bisbe, en companyia de tots los alt
nomenats y de dit son vicari general y official y
notari y escrivà baix escrit, havent primer tornat
tancar la dita // 5r // custòdia y, dins de aquella,
ditas formas, y tornada embolicar ab dit cobricàlzer y lligada ab dita veta, en la mateixa forma y manera que de antes estava, se n’és tornat
en dita sala gran, a hont antes havia feta la proposició y, ab alta y clara veu, ha encarregat y dit a
dits capitulars y religiosos, que diguessen son
parer sobre lo que se li tenia proposat y dit, descarregant en tot, com confia, sa consciència. Y
encontinent, tant dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe, com tots los dits capitulars y
relligiosos convocats, unànimes y concordes,
són estats de parer y han dit y affirmat, votantho cada hu de si, per torn, que no· y ha espècies
de pa en las formas que·ls són estadas ensenyadas y han vistes dins la custòdia daltdita, en la
qual se puga conservar ni estiga conservat, de
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present lo cos sanctíssim de Christo ni, per consegüent, ésser sagrament ni poder-se venerar
com a tal, per ésser convertidas en carbó y que·s
posen en lo sacrari de la Seu de Gerona, fins se
prenga altra resolució. Dictus illustrissimus et reverendissimus dominus Gerundensis episcopus.
Andreas Çanou, utriusque juris doctor, sacristanus et canonicus ecclesie Gerundensis. Don
Franciscus de Aymeric utriusque juris doctor,
precentor major et canonicus ecclesie Gerundensis. Petrus Joannes Albert, utriusque juris doctor,
archidiaconus Bisuldunensis et canonicus ecclesie
Gerundensis. Franciscus Alzina, sacra theologie
doctor, canonicus ecclesie Gerundensis. Christophorus Ric, decretorum doctor, canonicus ecclesie
Gerundensis. Anthicus Mas y Darder, canonicus
ecclesie Gerundensis. Martinus Ric, sacra theologie doctor, canonicus ecclesie Gerundensis. Hieronymus Anglasell, utriusque juris doctor, canonicus ecclesie Gerundensis. Josephus Riera, sacra
theologie doctor, sacrista minor et canonicus ecclesie Gerundensis. Bernardus Vives, canonicus ecclesie Gerundensis. Frater Petrus Martyr Flor,
prior monesterii et conventus Sancti Dominici
Predicatorum Gerundae. Frater Didacus Cubells, guardianus monasterii et conventus fratrum minorum de observancia Sancti Francisci
Gerunde. Frater Joannes Soler, prior monasterii
Beate Marie de Carmelo Gerunde. Frater Benedictus Aymeric, corrector monasterii et conventus
fratrum minorum Sancti Francisci de Paula
Gerunde. Frater Joannes Evangelista de Sarria, guardianus monasterii et conventus fratrum Capuccinorum ordinis Sancti Francisci. //
5v // Frater Hieronymus de Sancto Joseph, prior
monasterii et conventus fratrum Carmelitarum Discalciatorum Gerunde. Frater Franciscus
Campus, sacra theologie doctor, comendator monasterii et conventus Beate Marie de Mercede Redemptionis Captivorum Gerunde.
Die quarta dicti mensis junii, anno predicto a
nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo, Gerunde. Juravit et deposuit testis sequens: Venerabilis Antonius Julia, presbiter, rector ecclesie parochialis de Sant Morí, Gerundensis
diocesis, etatis sue, prout dixit, et cetera.
Votum congregatorum doctorum.
In facto inquisicionis seu querele in curia ecclesiastica Gerundensis, fisci procuratore illius instante, fulminate et facte adversus et contra equestres et pedestres milites terciorum Joannis de Arce,
don Leonardi Molas et aliorum magistrorum
campi, qui dictos milites regebant et eciam adversus ipsos [met] magistros campi, reos delatos quod,
dum per locum de Montiro, presentis Gerundensis
diocesis, ultima die mensis maii, proxime devoluti, pertransirent versus villam de Rosis, iter fa-

ciendo, parochialem ecclesiam de Montiro depredati fuerunt de omnia vasa sacra et ornamenta
pro celebrandis et decantandis divinis officiis ac
altare majus, sub invocacione divi Saturnini ac
alterum Sancti Petri, sacrarium ubi reposite existebant custodia et reservacio sacrarium hostirarum ac ipsas sacratissima hostias, fontes baptismales ac omnia alia, que comburi poterant
concremarunt igne inducta parocchiali de Montiro propagato et de aliis criminibus et delictis,
doctores infrascripti, videlicet, don Bernardus de
Cardona, archidiaconus major, Andreas Çanou,
sacrista major, don Franciscus de Aymeric, precentor major, decretorum doctorum, Franciscus
Alzina, sacra theologie doctor, Christophorus Ric,
decretorum doctor, Joannes Vilar, Martinus Ric,
sacra theologie doctores, Hieronymus Anglasell,
decretorum doctor, Josephus Riera, sacrista medianus, sacra theologie doctor, omnes canonici
cathedralis ecclesie Gerundensis, pater Thomas
Vallgornera, ordinis Sancti Dominici ac sacra
theologie doctor, pater Geraldus Soris, Societatis
Jesu, Franciscus Cudina, Guillermus Canamas,
Hieronymus Fabrega et Franciscus Marçao, fisci advocatus, et omnes juris doctores. // 6r // Convocati et congregati in quodam aula palacii
episcopalis Gerundensis, ibidem presentibus existentibus illustrissimo et reverendissivo domino
Gerundensis episcopo et doctore Francisco Pejoan,
ejusdem cathedralis canonico et dicti domini episcopi vicario generali et officiali, lecta tota dicta
inquisicione sive processu querele et illius meritis
attentis et alias, fuerunt seu eorum major pars
sint et est voti et intencionis, que declaretur milites dictorum terciorum Joannis de Arze, don
Leonardi Molas et aliorum magistrorum campi
scientesque et consentientes ac qui eis auxilium,
consilium et favorem dederunt cujusvis generis
seu condiciones fuerunt, incidisse in censuras et
penas a sacris canonibus, bulla «In Coena Domini» ac per sacras Tarracone provinciales constituciones «De invasoribus» impositas et in dictas, et
pro talibus, excommunicatis declarandos fore et
esse maledicendos et anathematizandos dictosque
Joannem de Arce, don Leonardum Molas et alios
magistros campi dictorum militum, quorum nomina ignorantur ob eorum negligenciam in preveniendo seu obviando dictis delictis interdicendos fore et esse nominatim interdicto personali ubi
et quocumque existant et vadant. De et super quibus, et cetera. Que fuerunt acta in dicto episcopali
palacio Gerundensis. Presentibus me, Simone Miquel, notario et scriba major curie ecclesiastica
Gerundae, et pro testibus, doctore Narcisso Cassart
et Hieronymo Axada, presbiteris beneficiatis sedis
Gerunde, ad haec vocatis, et cetera.
Copia hujusmodi aliena manu scripta dum ista
fuit interpolatum et per partes cum hac diccione,
etcetera, ab originali processu actorum preinser1895

tum in curia ecclesiastica Gerunde actitatorum
et cum dicto originali comprobata, quare ego,
Antonius Marti, apostolica et admodum illustri
et reverendissimi domini Gerundensis episcopi
auctoritatibus, notarius publius civique episcopalem scribaniam Gerundensis regens. Hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.
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23a de juny 1640. B.
Ara ojats totom generalment que·us notifican y
fan a saber, de part dels molt il·lustres senyors
diputats del General de Cattalunya en Barcelona
residints, e per deliberassió per ses senyories, ab
intervenció dels senyors oïdors de comptes, lo
die present, en llur consistori feta, que qualsevol
home que tinga abtitut per a poder portar y manejar las armas hi·s voldrà allistar o assentar en la
lleva, que ses senyories han deliberat y manat fer
per la custòdia y guarda de la vila de Perpinyà y
perill imminent en que·s troba de perdre’s dita
vila, com consta a çes senyories ab los avisos ne
tenen, sien lo die de demà, que comptarem a
vint-y-un dies del present y corrent mes de juny,
en la vila de Sant Celoni, que allí, per horde de
dits senyors diputats se tindrà taula uberta per a
assentar los qui·s voldran allistar y donar-los lo
socorro, és a saber, a cada hu dels moscaters tres
reals cada die, des del dia que se alistaran fins al
die que·s disgregarà dita lleva, advertint que, en
dita lleva, no seran admesos los qui actualment
estan y habitan en la present ciutat de Barcelona, per la falta porian fer per la custòdia y guarda
de dita ciutat. E perquè las ditas cosas, etcètera.
Lo doctor Pau Claris. Fonch feta y publicada
la present pública crida per los lochs acostumats
de la present ciutat de Barcelona ab tenor y veu
de nou trompetas des de las vuit horas // 7v //
de matí fins a las deu, per mi Steve Torrebruna,
corredor, trompetab major del General de Cathalunya, vuy, a vint de juny mil sis-cents y quaranta. Probatum cum originali et concordat.
Antonius Joannis Fita, scriba major Generalis
Cathalonie. Postmodum vero, die vigessima secunda junii, millessimo sexcentessimo quadragessimo, subscriptum preconium fuit publicatum in
plateac publica ville et termini Sancti Celidonii,
diocesis Barchinonae, per Franciscum Nicholau,
nuncium et curritores presentis ville, cum presencia et asistencia honorabili Jheronimi Pasqual,
bajuli et Joanne Bosch, notario et scriba infrascripto per legente, presentibus pro testibus Francisco Figueres, negosiatore et magnifico Paulo Font,
a. crida intercalada entre el folis 409v i 410r del trienni
1638-1641.
b. prompeta al manuscrit.
c. a continuació repetit publicatum in platea.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

ció, suplicant a vostra senyoria quant encaridament podem nos fassa mercè, ab sa magestat y
ab lo senyor virrey, nos vullan remediar tants
danys y mals y apiedar-se de nosaltres y, si és
possible, procurar vinga ab bravedad sa excellència per a què·s veya la ruïna y desolació tant
gran d’esta terra, que és la clau y scut de tota Espanya, y ara resta sens deffensa, exposada als perills de l’enemich y junctament resta en riesgo la
corona de de sa magestat, que és lo que més sentim. Confiam que, ab lo amparo de vostra senyoria, tindrem bon succés y tota consolació
nostres afficcions y treballs. Nostre Senyor a vostra
senyoria llarguíssims anys vos guarde per fer-nos
mercè. Perpinyà y juny als 22 de 1640. Molt illustres senyors. De vostra senyoria molt affectats
servidors que las mans los besan, los cònsols de
la fidelíssima vila de Perpinyà.

medicine doctoris et aliis quam plurimis. Scriba
Joannes Bosch, notarius, de predictis fidem facit.

1r

28a junii 1640. Rebuda a 27 de juny de 1640.
A.
Senyorsb diputats del General de Cathalunya.
Molt il·lustres senyors. Las desditxas y última
desolació d’esta vila nos ha causada la vinguda
dels soldats, no sens llàgrimes de sanch, de pur
dolor se poden refferir, per ara diem breument a
vostra senyoria que, arribat lo exèrcit en les muralles de la vila, volgué alotjars-se dins d’ella,
sens orde ni de sa magestat, qui Déu guarde, ni
del governador d’estos comptats y contra los órdens del compte de Santa Coloma, que està en
lo cel, replicàrem los inconvenients ý havia en
deservey de sa magestat y lo contravenir a dits
órdens. Lo dimars y lo dimecras, de matí, sens
aguardar resposta de altre paper nos havian donat, los del castell comensaren a tirar-nos més de
quaranta pessas de artilleria y algunas bonbas.
Pujà lo senyor bisbe en lo castell, parà lo tirar y
forzà posar-se en tracte lo aloyament, y estant lo
divendras concertat, tot casi a punt, lo quartel
se’ls havia ja senyalat, a petició dels cabos, estant
tots los d’esta vila descuidats, a las deu y mitya
de la nit, comensaren a tirar-nos gran cantitat de
bonbas, que passaren de cent y passant de siscentas pessas de artilleria, enderrocant y cremant
moltes cases, sens voler-nos hoir y enve(r)s migdia baxaren los soldats del castell y del exèrcit,
cremant, matant y saqueyant, que·ns cremaren
passades de quatra-centas casas y saqueyaren
més de la tercera part de las casas y algunas iglésias, mataren alguns de nostra gent y, al últim,
opprimits de tant gran número dels cremos y
enderrochs per los tirs de artilleria y bonbas, se
concertà se aloyàs dins la vila, //1v // per no perdre’s tot, y continuaren lo saco aprés de concertat. Han-se aloyats dins la vila tres mil hòmens
fent-se molts d’ells donar a menyar. No·ns dexan exir per los portals sens llicència del marquès
de la Rena, tractant-nos com ha sclaus, y lo piyor
és que·ns desarman, puyant totas nostras armas
en lo castell, dexant-nos inposibilitats de deffensar-nos, cosa que·ns dóna mayor pena y més què
temer, estant lo francès ab les armes en les mans
per invadir-nos. Venir ara socorro ab gent no
pot ser a propòsit per llibertar-nos, antes temem
no occasione matar-nos a tots, essent senyors
com són de tot y estar com estam tancats. Donar
a vostres senyories les degudes gràcies de la
mercè y honrra nos fan en temps de tanta afflica. carta intercalada entre els folis 410v i 411r del trienni
1638-1641.
b. interlineat al marge inferior esquerre.
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2r

28a juny 1640. B.
Christi et immaculatae virginis Mariae ejus matris nominibus humiliter implorati. Nos Franciscus Pejoan, utriusque juris doctor, canonicus ecclesiae Gerundensis ac, pro illustrissimo et reverendissimo domino domino fratre Gregorio Parcero, Dei et apostolicae Sedis gracia Gerundensis
episcopo et regio conciliario, in spiritualibus et
temporalibus vicariis generalis et officialis. Viso
presenti processu inquisicionis sive querele per fisci procuratorem presentis curiae ecclesiastica Gerundae fulminatae et factae adversus et contra
milites equestres et pedestes terciorum Joannis de
Arce, don Leonardi Moles et aliorum belli tribunorum sive magistros campi et, signanter, visa
ipsius fisci procuratoris querela, prima die mensis
oblata, qua cum in effectu extitit deductum et
conquiritur, quod cum per locum de Montiro,
presentis Gerundensis diocesis, ultima die mensis
maii proxime preteriti, pertransirent versus villam de Rosis interfaciendo, parrochialem ecclesiam de Montiro depredati fuere ac omnia vasa,
sacra ornamenta pro celebrandis et decantandis
divinis officiis ac altare majus, sub invocacione
divi Saturnini ac alterum Sancti Petri, sacrarium ibi reposite existebant custodia et reservacio
sacrarum ostiarum et ipsas sacratissimas formas,
fontes baptismales et plura mobilia bona rectoris
dicte parrochialis ac omnia alia que comburi poterant, igne in dicta parrochiali ecclesia de Montiro propagato concremarunt. Petens et supplicans de predictis informacionem recipi et dictos
sacrilegos raptores sacrarum rerum et incendiarios debite puniri, prout hec et alia in dicta querela cui fit et habetur relacio continetur. Visa
a. sentència intercalada entre els folis 410v i 411r del trienni
1638-1641.

provisione in calce ipsius facta et illius vigore ministratis, testibus eciam visis. Viso visorio facto de
dicta parrochiali ecclesia sive combustione illius.
Visa alia visura sive uniformo voto dicti reverendissimi domini episcopi et congregatarum illius
trium dignitatum et canonicorum Capituli dicte Sedis Gerundae et reverendissimum patrum,
ex quo constat dictas sacratissimas ostias, ut dictum est, reservatas in sacrario dictae // 2v // parrochialis de Montiro, ex igne in illa imposito
combustas omnino fuisse et in carbones conversas,
ita est in illis nulla remansit ne remanet sacramenti species. Viso alio visorio et relacione per peritos facta de conbustione dictorum sacrorum vasorum fere in totum conjunmptorum. Visa alia
querela per dictum fisci procuratorem oblata, in
effectu, continenti quod, aliqui ex ipsis militibus,
domi vulgo dictae lo Castele(t) reverende comunitatis parrochialis ecclesiae villae Castilionis
Emporiarum, quandam imaginem Jesuchristi
Domini, in ea habentem et conservantem ejusdem domus inquilinum sive johcrium male tractasse et inde fexisse illius brachia, pedes et crura
instrumento alio scindendi seu alias, petens
eciam et supplicans ministrandos testes super predictis recipi et dictos milites culpabiles condigno
puniri seu alias contra eos procedi, prout juris
fuerit, ut in dicta querela lacius continetur ad
quam habetur relacio. Visa informacione super
contentis in dicta querela recepta et testibus inde
ministratis. Visa supplicacione oblata per eundem fisci procuratorem, qua cum in effectu petit
et supplicat informacionem recipi de perhortecencia et non tuto accessu ad dictos magistros campi
et milites suorum terciorum pro illis intimandis
citatoriis literis exhibendo, processum alias in
presenti curia factum contra milites tercii dictis
don Leonardi Molas, super rapina et combustione
ecclesiae parocialis Sancti Martini de Ridarenas
et omnium que in ea adherant, usque ad Sanctissimum altaris Sacramentum, quod semper laudetur, petens cum presenti processu concesui, ut de
eo debita habeatur racio. Visa informacione inde
recepta et peticione, una cum juris firma, per
dictum fisci procu(rato)rem oblata et facta,
nona dicti mensis junii in effectu continenti,
quod cum ex ministratis testibus et alias legitime
constat de sua intencione adversus dictos magistros campi et eorum milites, super dicto furto et
insendio dicte parrochialis ecclesiae Sancti Saturnini de Montiro et aliis contra ipsos denunciatis,
citarentur dicte magistri campi et dicti eorum
militi per edictum pro die certa ad videndum declarari incidisse in censuras et penas a sacris canonibus bulla «In Cena Domini», ac per sacros
constituciones provinciales Tarraconensis «De invassoribus» impositas et decretas et itidem citarentur omnes, qui predictis consencierunt auxilium ne // 3r // operam seu favorem adhibuerunt
absolucionem, que illi non concedi, nisi refectis
1897

dampnis injuria eta expensis eas et ea stimando
ad mille ducatos et dictam injuriam ad bismille,
judiciali taxacione semper salva, ut hec et alia in
dicta supplicacione et juris firma continetur, cui
fit et habetur relacio. Visis dictis literis citatoriis,
eciam contra scientes et non revelantes, eos qui talia sacrilegia et enormia delicta perpetrarunt eorumque auxiliatores, fautores et consiliatores,
tam in cathedrali Gerundensis et nunc parrochiali dicti loci de Montiro publicatis, cum illarum exequucione et fide fixionis illarum per
multas oras in januis dictarum ecclesiarum. Visis subsidiariis literis citatoriis curiae Elnensis,
directis et ob recusacionem publicandi eas ex causa timoris dictorum militum fixis impositis ecclesiae Elnensis. Viso instrumento indeb confecto et
testificato dicto fisci procuratore instante, decima quarta dicti mensis junii, de quo fidem facit
Michael Roig, apostolica regiaque auctoritate
notarius publicus civitatis Elne et curiae ecclesiastice illius scriba. Visa dictarum literarum
reproduccione cum sedula per dictum fisci procuratorem oblata decima nona dicti mensis
junii, qua cum contumaciam eciam accusat contra dictos magistros campi et milites predictos,
qui comparere et mandatis obedire recusant, petens admitti et stando et perseverando in assignacione ad sentenciam facta provideri et declarari,
prout alias petitum fuit et sic et alias omni meliori modo justiciam sibi ministrari, exhibendo originale processus inquisicionis seu alterius querele
contra dictos magistros, campi earumque milites
in presenti curia fulminate et facte, ob furta diversarum rerum a parrochiali ecclesia Sancte
Columbe de Farners et capellae Beatae Virginis
Mariae de Farners ejusdem parrochiae per dictos
milites facta ac, ex causa cremae domus et bonorum reverendi Salvii Serra, presbiterii et beneficiati dictae ecclesiae Sancte Columbe de Farners
et alterius domus operis ejusdem eccleisae et omnium scripturarum notariae et scribaniae publicarum ejusdem villae, inter quas adherant scripturae, capibrevia et jura dictae ecclesiae // 3v //
et singularium personarum dictae villae, petens
eciam de illo debitam racionem haveri. Visa provisione in calce dictae scedulae facta, decima
nona dicti mensis junii, qua provisum fuit, habitis pro reproductis, et admissa contumacia, si et
in quantum inserantur seu consuantur exhibita,
stando et perseverando in assignacione ad sentenciam facta. Visa dicta assignacione ad sentenciam, ad presentem diem et horam facta, ad
quam iterum, ad cauthelam assignamus. Visis
denique videndis et attentis attendendis, dominum Deum preoculis habendo, ut de eius vultu
rectum procedat juditium, pronunciamus sentenciam et declaramus in hunc qui sequitur moa. a continuació ratllat interese.
b. a continuació ratllat facto.
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dum. Et quia juxta merita processus in presenti
curia ecclesiastica Gerunde ad instanciam et pro
parte fisci promotoris fulminati constat ipsum,
prima die currentis mensis junii, judicialiter
conquestum fuisse de aquestribus et pedestribus
militibus terciorum Joannis de Arce et don Leonardi Moles, aliquorum tribunorum seu magistrorum campi, qui ultima die mensis maii, proxime preteriti, transierunt per locum de Montiro,
presentis Gerundensis diocesis, et parrochialem
ecclesiam ejusdem loci depredarunt et postea concremarunt, petentem et supplicantem informacionem sibi recipi et contra culpabiles et eos que
dictis delictis non obviarunt dum tenebantur
procedi, prout juris fuerit, ut hec et alia in dicta
querela cui fit et habetur relacio continetur.
Constat eciam per ministratos testes, pro parte
dicti promotoris fisci, tum de fama publica incontinenti orta deponentes, tum ex plurimis argumentis judiciis et presumpcionibus, que in
atrocioribus delictis et dificilis probacionis, ut es
hac de quo agitur, sufficiunt et conjungi possunt
ad censurarum incursus declaracionem et alios
dictos milites qui, a dictis Joanne de Arce, don
Leonardo Molas et alii magistri campi gubernabuntur, dicta die ultima maii, inter decimam et
undecimam horas ante meridiem, transitum fecisse per dictum locum de Montiro ac dictam parrochialem ecclesiam // 4r // dicti loci furatos fuisse et postea comburivisse in totum, ut pote omnia
vasa, sacra ornamenta pro celebrandis et decantandis divinis officiis, altare majus sub invocacione divi Saturnini et alterum Sancti Petri,
sacrarium ibi reposite existebant custodia ac reservatis sacrarum hostiarum, fontes baptismales,
omnia alia que comburi poterant interque adherant plura mobilia, bona et alieres, reverendi rectoris ejusdem ecclsiae, ex quibusquidem testibus
constat, quod damna data dictis ecclesiae et rectori important octuagentum libras Barchinonae
et ultra se clusa reedificicacione ipsius ecclesiae.
Constat preterea de corpore delicti, tam ex visura
facta dicte combustionis dictae ecclesiae, quam
eciam de dictis sacris hostiis, quas ex relacione seu
uniformi voto illustrissimi et reverendissimi domini Gerundensis episcopi ac plurimorum illustrium et reverendorum dignitatum et canonicorum cathedralis Gerundae omniumque superiorum religionum in presenti civitate commorancium, congregatorum constat omnino ex dicto
igne, pro dolor, esse combustas et in carbonem
conversas, ita ut in illis nulla remanent sacramenti species. Constat eciam tempore transitus
dictorum militum per dictum locum de Montiro
neminem in eo adfuisse, tam ex testibus per dictum promotorem fiscalem ministratis, quam
eciam ex verisimilitudine in verisimile enim est,
tam paucos habitantes dicti loci, cum non sint
plures, quam novem domus, ausos fuisse expectare
dictos milites, ita feroces omicidas, fures a incen1898

diarios neque furtum et incendium in dicto loco
de Montiro perpetrata presumi possunt ab ipsis
parrochianis, maxime constito, prout constat,
quod, ante dictum transitum dictorum militum
per dictum locum de Montiro non aparebant neque ignis neque fumus in dicta ecclesia et domibus dicti loci, sed visa fuerunt statim cum dicti
milites transire inceperunt per illum, insuper
constat de combustione domorum per dictos milites facta in toto transitu a villa de Blanis usque
ad dictam villam de Rosis, deinde constat contra
milites // 4v // tercii don Leonardi Molas vehementissimam urgere juris presumpcionem dicti
furtis et cremae dicta parrochialis ecclesiae de
Montiro, resultante ex processu contra eos fulminato et facto, et cum presenti conficto alterius
furti et concremacionis parrochialis ecclesiae
Sancti Martini de Ridarenes, juxta juris regulam, quod semel malus semper talis presumitur
in eodem genere mali, ob quaquidem delicta, die
duodecima dictis mensis maii, deffinitiva sentencia per nos lata, provisum et declaratum fuit dictos milites dicti tercii et alios, qui talia delicta
perpetrarunt incidisse in censura et penas sacrorum canonum bulle «In Cena Domini» ac sacrarum constitucionum provincialium Tarraconensis «De Invasoribus» et, pro excomunicatis
declarandos fore, prout declarati et denunciati
fuere sequenti die ac maledictis et anathematisati, quequidem sentencia injudicatum transivit
postquam ab ea non apellarunt et noticiam habuerunt, ut in dicto processu, cui fit et habetur
relacio plenius continetur. Constat deinceps, tam
dictos Joannem de Arce, quam dictum don Leonardum Moles et alios tribunos sive magistros
campi dictorum militum sive terciorum, per dictum locum de Montiro, dicta die ultimaa maii
transeuntium, in notoria et manifesta negligencia fuisse cum eis notorium esset dictos milites, in
consuetudine delinquendi esse comburendi et furandi ecclesias, nec inde dictis delictis obviarunt,
prout tenebantur ex officio dicte ecclesiae de
Montiro custodes opponendo, ex quibus sequitur,
quod contra ipsos presumit jus quod fuerunt consentientes, saltim tacite dictorum delictorum.
Constat eciam ex informatione recepta dicto fisci
promotore instante, de perhorresencia et quod
non datur tutus accesus ad personaliter dictis tribunis sive magistris campi, neque militibus citatorum intimandi nec literas citatorias publicandi in ecclesiis circumvecinis locorum in quibus
dicti milites hospitati existunt. Deinceps constat
de juris firma et peticione facta pro parte dicti
fisci promotoris petentis et supplicantis declarari
dictos milites et magistros campi // 5r // et omnes,
qui furto et combustioni parrochialis ecclesiae de
Montiro, concilium, auxilium et favorem dederunt et consenserant, in censuras et penas sacroa. ultima corregit, damunt de undecima.

rum canonum bullarum apostolicarum et signanter bulla «Coene Domini» et sacrarum constitucionum provincialium Tarracone «De invasoribus» incurrisse ipso jure et pro talibus
excomunicatus declarari, gravari et reaggravari, usque quo satisfecerint injuriam et expensas et
dampna et absolucionem meruerint obtinere.
Constat eciam literas citatorias inde expeditas et
ex causis predictis in cathedrali presentis civitatis
et in dicta ecclesia, nunc loci, de Montiro publicatas et in earum januis et in ecclesia civitatis Elnensis, juxta quam erant dicti milites, afixas
fuisse in eisque per legitimum spacium temporis
extitisse, quosquidem literas cum earum exequucione reproductas fuisse constat, ac eciam, per
dictum fisci promotorem fuisse petitum, quod ubi
dicti magistri campi et milites, infra tempus eis
prefigendum, non paruerint et dictas injuriam
expensas et damna non emandaverint et persolverint, ad cesasionem a Divinis procedatur et alias
ad omnia alia juris remedia. Constat eciam contumaciam contra dictos magistros campi et milites fuisse accusatam ac ipsam admisam, quos hujusque non constat comparuisse neque mandatis
nostris imo potuis apliceri obtemperasse, ex quibus
et alias constat de legitima intencione dicti fisci
procuratoris adversus dictos magistros campi sive
tribunos et eorum milites, equestres et pedestres.
His igitur et aliis meritis processus attentis et
alias, insequendo vota majoris partis ex quatuordecim doctoribus ad presentem causam expediendam assumptis. Pronunciamus, sentenciamus,
dicimus et declaramus dictos milites cujuscumque condicionis sint et qualitatis et alios quoscumque licet fuerint dicti Joannes de Arce et don
Leonardi Moles aliique magistri campi, qui dicta
die prima presentis mensis junii, transeundo per
// 5v // dictum locum de Montiro, talia delicta
perpetrarunt aut fuerint scientes et consentientes
uti sacrilegos, invasores, raptores, depredatores et
incendiarios rerum ecclesiasticarum et sacrarium, excomunicatos ipso facto esse a jure et in
bulla «Cenae Domini» et per constituciones provinciales Tarracone «De Invasoribus» et uti tales
declarandos et publicandos fore et esse et illorum
fautores et consiliatores, prout cum presenti declaramus et publicamus aggravandos et reaggravandos, maledicendos et anatematisandos, sicuti
cum presenti aggravamus et reaggravamus, maledicimus et anathematisamus dictorum Joannem de Arce et don Leonardum Moles aliosque
magistros campi dictorum militum interdicto
personali ecclesiastico interdicendos fore et esse,
prout cum presenti interdicimus, ob notoriam et
manifestam negligenciam non observandi dictis
delictis a dictis militibus solitis perpetrari, dum
racione suorum officiorum, de jure, tenebantur
eciam quia presumitur delinquentes innate, qui
ipsorum facineri non obviat. Et attento quia
scientes, legitime moniti non curarunt infra
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tempus eis assignatum nobis, dictos sacrilegos et
facinorosos homines revelare et consequenter fuerunt et sunt contumaces. Propterea declaramus
dictos scientes et non revelantes incidisse et incurrisse in penas et censuras in dictis nostris literis
monitorialibus contentas illosque excomunicamus et pro excomunicatis denunciari et publicari
mandamus. Et quia intendimus per omnia juris
remedia dictos delinquentes puniri et ad greminni Sanctae Matris Ecclesiae in quantum possumus reducere et, ut dampna ecclesiae parrochiali
Sancti Martini de Vidreras a dictis militibus
combuste ejusque rectori data, pro quibus delictis
incursum similium censurarum decalravimus
die 12 may, proxime preteriti, quam eciam dicte
ecclesiae parrochiali de Montiro et ipsis rectori refieiciantur expediat, ob tam enormia delicta et
sacrilegia cessasionem a Divinis imponere, ideo
ante dictam cessasionum monendos fore et esse
dictos Joannem de Arce, don Leonardum Moles et
// 6r // alios magistros campi, quorum nomina
ignoramus militesque dictorum terciorum, qui
talia delicta perpetrarunt, ac scientes et consentientes dictis delictis, prout cum presenti monemus, piatenus, intra decem dies a die publicacionis literarum pro exequucione hujsmodi nostrae
sentenciae et dictae monicionis expediendarum
computando debitus cum effectu dictas injuriam, dampna et expensas, prout per nos liquidata fuerint ecclesiae et partibus factas et facta satisfaciant et persolvant cum cominacione quod
dicto termino elapso ad dictam cessasionem a Divinis et alia juris remedia procedemus ac procedi
mandabimus, litando eos ad id, quatenus opus
sit, et non alias aliter nec alio modo ad diem terciam immediate sequentem post lapsum dictorum decem dierum ad comparendum coram nobis hora tercia post meridiem ad vicendum fieri
dictam declaracione cessasionis a Divinis et, interim et donec aliter, per nos provisum fuerit in signum tristicie meroris et affliccionis, quam nostra
Sancta Mater Ecclesia habet, totam Gerundensem diocesis interdicto ecclesiastico generali interdicimus et in signum appositi interdicti servandi
in cathedrali ab ora pubblicacionis solemnis hujus nostre sentencia pulsari manadumus campanam vulgo dicitur «La Vedada» et, quod in ceteris ecclesiis observetur a die publicacionis ejusdem
nostrae sentenciae et litterarum inde decernendarum. Et sic, hec pronunciamus, sentenciamus
et declaramus, non solum poenisse, sed et omni
meliori modo quo, de jure procedit et literas publicatorias, monitoriales, citatorias, juxta stillum expediri mandamus et publicentur. Pejoan,
vicarius generalis et officialis. Lata, et cetera, die
22 junii 1640, hora decima ante meridiem. Publicate, et cetera, die dominica 24 predictis, in ecclesia Gerundensis cum assistenciae majoris partis populi, et cetera. Simon Miquel, notarius et
scriba major curiae ecclesiastice Gerundae.
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rotados de la tierra y los reselos presentes, dando
con esta acción y gran servicio, exemplo la cabessa a
los demás del condado, para que procedan en lo
porvenir como siempre han hecho y de tan fieles
vassallos se deve esperar, supplicando a vuestras señorías consideren quan forçoso y conbeniente esto
sea al servicio del rey, nuestro señor, concerbación y
quietud de este exército y condado y quántos inconvenientes podrían suceder de lo contrario. Y porque de todo se dará qüenta a su magestad, vuestras
señorías serán servidos responder a la margen deste
papel, para que originalmente legue a sus manos y
dentro de quatro horas se espera la respuesta y resolución, sin poder detenerse más del tratar del raparo deste gente que, por lo mucho que ha trabajado necessita dél. Nuestro Señor guarde a vuestras
señorías muchos años. De la puerta de Sant Martín de Perpiñán a las 10 de la mañana, oy martes,
12 de junio 1640. El marqués de La Rena. Juan
de Arce, Martín de los Arcos, don Fernando Xirino, don Philipe de Guevara, Berto, conde de Firconello, don Leonardo Molas. A los señores cónsules
de la fidelísima villa de Perpiñán.

28 juny 1640.
[Aa los ve]nerables, nobles y [amados nuest]ros los
diputados [del General] del nuestro principado
[de Catalu]ña.
El rey. Diputados. El duque de Cardona, mi lugartheniente y capitán general en esse Principado
y condados me ha dado qüenta de la disposiçión y
promptitud con que os ha hallado para todo lo
que se offreçiere de mi servicio y, cómo haviades
resuelto que fuesse acompañándole un diputado a
Perpiñán, a tratar del remedio y castigo de los excessos que se huvieren cometido en aquella villa y,
si bién en todas occasiones corresponderéis a las
obligaciones que os corren de mirar por mi mayor
servicio, en ésta, que havéis descubierto tan particularmente vuestro affecto, no he querido excusar
que entendáis, que quedo con satisfacción de lo
que váys obrando y encargaros que, pues en el duque havéis hallado tal desseo de hazer justicia, os
governéis en todo comforme a sus órdenes, pues de
su prudençia, del zelo de mi servicio y del bien y
quietud de la provincia podéis asseguraros que,
con atençión a todo, dispondrá los medios que se
ajusten más a este intento, que es lo que yo desseo y
le tengo encargado. Dada en Madrid, a XXIIII de
junio MDCXXXX. Yo el rey. Vidit cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit Bayetula, regens. Vidit
Magarola, regens. Vidit Vico, regens. Petrus de
Villanueva, secretarius.

1r

Còpiab dels tractes fets entre los cònsols de la
vila de Pepinyà y los cabos de gent de guerra.
4 julii 1640.
A.
Muy illustres señores. Ayer legó a las murallas desta fidelísima villa de Pepiñán la parte del exército
de su magestad, que Dios guarde, que se hallava en
Rosas con orden del señor conde de Santa Coloma,
que esté en gloria, por los avisos de la junta de gente que en estas fronteras va haziendo el francés
para invadir este condado, con riesgo particular
de esta villa y, considerando quánto conbiene su seguridad y la concerbación desta gente, se ha resuelto ponella dentro de las murallas sin más incomodidad de los vezinos, que el dar sólo el cubierto por
el tiempo que, durante las inquiatudes de los alboa. carta intercalada entre els folis 411v i 412r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors de la carta.
b. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.

1900

1v

Ba
Illustrísimo señor. Respondiendo los cónsules desta
fidelísima villa de Perpiñán a la presente, que de
vuestra señoría illustrísima tienen recebida, dizen
que ninguno más que ellos sirven y desean servir a
su magestad, que Dios guarde, y acudir en quanto
pudieren y conviniere al real servicio, como fidelíssimos vassallos de su magestad, por quien darán de
buena gana la vida, hijos y haziendas, empero que
el caso por vuestra señoría illustrísima propuesto,
por aora parece que puede redundar en major deservicio de su magestad, por lo mucho que importa
al real servicio se conserve esta villa, que·s la llave
de toda España y escudo de toda ella y la experiensia ha mostrado en los alojamientos pasados de
quan gran daño han sido y quan acabada y perdida la tienen, lo que considerando lo señor conde de
Santa Coloma, que esté en el cielo, con tres differentes órdenes ha mandado que el tercio de Aragón y otro qualquier que estuviese alojado en la villa, subiesse al castillo, ordenando con esto, que no
huviese alojamiento en la villa y entiende que, entrando los soldados en ella, se ha de acabar y despoblar del todo, por las muchas libertades de los soldados hechas y que van haziendo, los quales tienen por
impossible puedan reprimir los cabos, por lo que
supplican a vuestra señoría illustrísima sea de su
servicio haserles merced consultar con su magestad
este negocio, para que, vistos los inconvenientes de
ambas partes mande lo que fuere de su real servicio
y, entretanto, suspender el alojamiento dentro desta villa, offreciendo que, en qualquier parte que los
a. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.

de deservir mucho su magestad y, por lo que supplican dichos cónsules, sea del servicio de vuestra señoría illustrísima no dar lugar a semejantes daños y
peligros, los quales correran a cuenta de vuestra señoría illustrísima, por no ser poderosos los cónsules,
sigún es el estado presente, en reparallos ni apasiguar la gente, offreciendo que, en el punto que la
occasión y tiempo diere lugar, acudirán al real
servicio y harán quanto vuestra señoría illustrísima ordenare y mandare y, assí bien, offrecen ajudar y valer en que las villas muradas reciban la
gente de guerra, que lo reputarán a merced particular de vuestra señoría illustrísima, a más de ser
el major servicio de su magesdad.

soldados estuvieren, procurarían que tengan los
mantenimeientos y lo demás necessario y acudirán
a todo lo que conveniere en servicio de su magestad,
que lo reputarán a merced de vuestra señoría
illustrísima. De la casa consular desta fidelíssima
villa, a los 12 de junio 1640.
2r

4a julii 1640. C.
Muy illustres señores. Haviendo visto lo que vuestras señorías responden, nos ha parecido avisarles, por última resolución, que al servicio de su magestad, reputación de sus armas, combeniencia
desta villa y de todo el condado, importa que esta
noche vuestras señorías y la noblesa, juntos con todos los bien affectos, procuren prender y prendan los
soldados del proboste y los demás cómplices en ésta y
en las demás solebaciones que ha havido, para que
se castiguen y den exemplo a los demás y, en caso que
esto no les sea posible a vuestras señorías, con toda
quietud dispondrán entre el exército hasta tenellos en las manos, pues conseguido esto, obligándose
vuestras señorías a darnos toda ajuda para alojar
en las villas todas del condado, que más parescan
convenientes al servicio de su magestad, no se pretenderá ni pedirá otra satisfación, sin nueva orden suya y, conbeniendo tanto esto al real servicio,
esperamos de la fidelidad y zelo desta ciudad vendrán en ello, pues ja se vee, que importa sobre todo
que tenga al exército el crédito y reputación, con
amigos y enemigos, que siempre ha tenido y vuestras
señorías se sirvirán responder luego. Dios guarde a
vuestras señorías muchos años. Del castillo de Perpiñán, 12 de junio 1640. El marqués de La Rena,
don Philippe de Gavara, Leonardo Molas. A los señores cónsules de la fidelíssima villa de Perpiñán.
Db.
Illustrísimo señor. Dizen los cónsules de la fidelíssima villa de Perpiñán a lo por vuestra señoría illustrísima escrito en la presente que, con otra tiene ja
representado, que ninguno más que ellos acudirán
y acudan al servicio de su magestad, que Dios
guarde, y que el prender los soldados del preboste //
2v // y demás, es acción que más toca a vuestra señoría illustrísima, por ser todos soldados y que, en
la occasión presente, puede succeder gran deservicio a su magestad por no ser possible con quiedud,
prender sin poner a riesgo manifesto la villa y toda
la provincia, lo que, por aora, se deve escusar por estar el francés con exército formado y es cierto, que
en el punto que sabrá estas cosas ha de venir y con
facilidad hazerse dueño de todo y es poner en manifiesto riesgo y peligro toda España, del qual se ha
a. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre el folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
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Còpiaa de un memorial donat a sa excel·lència.
A 4 julii 1640.
H.
Excelentísimo señor. Fray Miquel Ximeno, procurador de Nuestra Señora de Montserrate en esta
villa de Perpiñán, supplica a vuestra excelencia,
de parte del reverendo padre abad y todo aquel santo convento, mire con ojos de misericordia este memorial, attendiendo al gran perjuisio y agravio se
le á echo a aquella santa casa. A 13 del presente mes
de junio nos dio palabra el marqués de La Rena,
que en qualquier sucesso que se offreciesse, guardaría de todo daño la casa de Nuestra Señora de
Montserrate, con el qual seguro y palabra, no se
sacó cosa alguna della y, a los 16 del dicho mes, con
la libertad que se concedió a los soldados, legaron a
nuestra casa el tercio de irlandeses y balones y hallaron en ella dos religiosos con dos imágines de
Nuestra Señora de Montserrate en las manos y, representándolos que era casa suya, no sólo se quizieron retirar, sino que prendiendo los dos religiosos y
maltratándoles mucho y ultrajando las santas
imágines los lavaron al castillo, con gran riesgo de
sus vidas y nos mataron dos criados sin haver hecho
resistencia alguna, como todos saven. Avisaron dichos religiosos este tracto en que estava su casa y pidieron salvaguarda, para que no passasse adelante
el saco ni la quemassen, a lo qual respondió el marqués de La Rena, que no podía hazerlo y, assí, prossiguieron y más de 200 caxas que particulares de la
villa havían recogido en ella, pareciéndoles que estavan más bien guardadas que en otra qualquier
iglesia. Lo que sequearon y quemaron de Nuestra
Señora de Montserrate es lo siguiente: Primeramente, en dinero 1.696 libras, moneda barcelonesa, que era todo el dinero que tenían recojido de las
limosnas del presente año, que estavan aparajadas
a. memorial intercalat entre el folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

para remitirse a Montserrate aora, por Sant Juan,
como es costumbre de dicha casa. Iten, robaron 330
sábanas nuebas, de balor de 660 libras. Iten 200 cojinetas y 150 paños de manos, de valora de 90 libras. Iten, la estopa, cáñamo y lino, 13 quintales, a
rasón de 10 libras, valen 130 libras. Iten, ropa, vestidos de ombres y mugeres y otras alajas que suelen
dar de limosna, 90 libras. Iten, de 150 cárregas de
trigo // 3v // sólo se reservaron 50 cargas y les 100
que se perdieron, al precio corriente valen 500 libras. Todo lo dicho era de limosnas que se havian
recojido dentro de un año en todo el arsobispado de
Narbona y otros obispados de Francia y condados
de Rossellón. Iten, robaron una mula y un macho,
con todos sus adreços, de valor 110 libras. Iten 13
cargas de vino clarete y tres de aceyte y otras provisiones para sustento de la casa de valor de 148 libras. Iten, todos los muebles para servicio de la casa,
apreciado en 550 libras. Iten, quemaron, después
de haver robado toda la casa, con la imagen de
Nuestra Señora, donde se desía missa, de valor de
900 libras. Iten, quemaron dentro de la dicha casa
todos lo(s) papeles y cabreos de todas las rentas que se
cobran en este condado de Rossellón, tanto por la
casa de Montserrate, com(o) por el convento de
Sant Genís, que es tanbién filiación de dichas santa cassa, con los quales se cobravan cada año 1.600
libras de renta, sin otros muchos papeles de particulares privilegios concedidos por nuestros reyes a esta
casa, que es lo que más nos ha lastimado a todos y
que perjudican a dicho convento. Iten, se ha quemado otra casa pequeña que estava apreciada en
160 libras. Iten, han quemado y derribado la mitad de otra casa que está en la calle de la Real, el
qual daño vale 350 libras, summa y monta la perdua y daños de Nuestra Señora de Montserrate, según las partidas dichas, cinco mil trescientas noventa y quatro libras, moneda barcelonesa, sin las
1.600 libras que vieron a perder de renta en cada
un año la dicha casa por haverse quemado todos los
dichos papeles. Por lo tanto supplicamos a vuestra
excelencia, como tan protector que á sido y es de
aquel santuario, nos empare y favoresca en la presente occasión, ajudando con su real persona a la
recuperación de tanta pérdida y perjuisio que ha
resultado en dicha santa casa, mandando a los que
se allaren culpado(s) en esto nos satisfagan y recuperen todos los dichos daños, con que vuestra excelencia hará un grande servicio a Dios y a su Madre
Santísima y todo aquel santo convento estará eternamente obligado a tener muy presente en sus occasiones y sacrificios a la persona y casa de vuestra excelencia, que guarde el Cielo y prospere, como todos
estos sus humildes capellanes deseamos, etcétera.

4r

Memoriala dels danys fets al monestir y convent
de Nostra Senyora del Carme, tant del comú,
quant dels religiosos particulars.
4 julii 1640. I.
Primo, del domidor han presa tota la roba de las
seldas, ço és, lansols, flassadas, vànovas, màrfagas, libres, caixas rompudas, portas per terra y altras cosas. Ítem, del celler vi begut y llansat, vuyt
càrregas, poch més o manco, oli llansat, una càrrega y mitja, poch més o manco. Ítem, de la cuyna dos ollas de bronse grans, paellas y tot lo demés d’ella. Del archiu prengueren tres-cents
ducats que estavan per esmersar y més de vuytanta ducats per lo gasto ordinari. De la sachristia se
han aportadas vuyt albas de dir missa y àmits, deu
o més, y tres pàlits de domàs. Ítem, lo dormidor
és espallat per haver-hi tirat dos pessas de artillaria al campanar, dos, la una de las quals ha rompuda una biga a hont està la campana gran, en la
iglésia altra pessa, que totas han donat grandíssim
dany, com clarament se pot visurar. Ítem, de rendes de censals, cent liures, que han perdudes de
les casas que han cremadas, que feyan a dit convent. Ítem, de la celda del prior, camises y hàbits y
altres coses y dels demés religiosos, vàlua de cent
sinquanta ducats de roba, més que manco. Ítem,
del prior y demés religiosos, de sos pecúlios en diner, que estavan en lo archiu, com és costum,
dos-cents y sexanta escuts, poch més o manco.
Esta és la summa del dany fet al monestir y convent de Nostra Senyora del Carme de la present
vila. Ítem, tres cavalcaduras de la cavallarisa de dit
monaestir, ço és, un matxo, una mula y un rossí.

5r

Eb.
A los señores governador y cónsules desta villa.
Dasse dos horas de término para que respondan. Lo
que debe hazer la villa para que el castigo de las armas de su magestad cesse es lo siguiente: Que se
allanen a alojar parte o todo del exército, com(o)
combenga al real servicio de su magestad. Que se
obliguen a dar la artillaría y municiones para
que se ponga en la parte que paresca más al servicio
de su magestad. Que allanen todas las fortifficaciones y barricadas que han hecho contra las armas
de su magestad. Que se obliguen a procurar, ellos
pro sí y contra ajuda, prender los cómplices y rebeldes del preboste general. Que escriban luego cartillas a todas las villas del condado para que entiendan que la rebellión de algunos y el alboroto que
esto ha causado ha occasiondo este castigo y que, si
ellos no hicieren lo que se les mandare y fuere conbeniente al servicio de su magestad, los de esta villa
a. memorial intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.

a. a continuació repetit de valor.

1902

ajudaran siempre a que sean castigados como merecen. El marqués de La Rena, don Philippe de
Gavara, don Leonardo Molas, don Juan de Arçe,
Berto, conde Tirconello, don Álbaro de Quiñones.
Fa.
Disen los cónsules, que los grandes fracasos que en
Cathaluña han obrado los soldados y los que amenassan hazer en esta villa tiene amedrentado el
pueblo, temiendo del alojamiento pretendido y que,
para disponer las ánimas del pueblo han trabajado
y trabajan mucho, y para //5v // poderlos reducir,
es menester algún tiempo, per lo que supplican a
vuestra señoría illustrísima les haga merced darles
un término competente para disponerlo, offressiendo que, si entretanto y después viene gente forastera
contra la gente de guerra de su magestad, que ellos
y todos lo de la villa assistirán en su deffensa y entonces les franquearan todas las puertas de sus
casas, partiendo con ellos su proprio sustento y perdiendo la vida en su defensa y, entretanto, procuraran tengan el sustento y alimentos necesarios,
pagándolos como vuestra señoría illustrísima pide,
diziendo que, disponiéndolo de otra manera, será
perder la gente de guerra y de la villa, al tiempo
que tanto importa conservarse todo por las nuevas
se tienen de que el enemigo viene a sitiarnos, viniendo, nos hallaría sin deffensa y correría riesgo
la monarquía de España. Al sigundo capítulo dizen que la artillaría y municiones, las tienen por
deffensa de su magestad y desta villa y siempre están a su real orden y voluntad y se retirará toda al
lugar acostumbrado. Al 3o, que se allanarán todas
las fortifficaciones. Al 4o, que les parece no es tiempo cómmodo por capturar essos soldados, porque sería más inquietar el pueblo y que, a su tiempo, darán todo favor y ajuda para que se haga al servicio
de su magestad. Al quinto y último que, lo en él
contenido, no les toca servir, sino sólo al governador
destos condados, pero que assistirán a los soldados
siempre que los quieran dañar y procurarán su siguridad, perdiendo la vida en su deffensa.
6r

Gb.
Muy illustres señores. Haviendo vista la respuesta
desta fidelíssima villa, ne nos ha parecido responder, que no las desórdenes de los soldados, sino quererse toda Cathaluña lo librarse del alojamiento
ha occasionado lo que se sabe, y que si no da buen
exemplo esta villa al condado, que está todo alborotado, con las armas en las manos, pondrá en manifiesto riesgo al exército y el país. Además, que el mismo aviso que vuestras señorías dan del enemigo le
a. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
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tenemos y que puede entrar cada día y si alegássamos la gente, además de otros inconbenientes, podría dempués ser cortada quando pudiessen entonces los cónsules obrar, lo que al presente tienen por
impossible y, assí, todos nos resolvemos a que conbiene el entrar parte o todo el exército con solo el cubierto, pues si se quisiera destruhir la tierra, el primer día se podría haver echo y lo que se desea es sólo
hazer el servicio de su magestad, mantenelle esta
plaça y frontera, conservar en justissia este exército,
sin que haga daño alguno y, en fin, que todos busan
con que el rey, nuestro señor, nos diere sin pedir cosa
alguna de la tierra y, en quanto a los demás puntos,
en haviendo entrado, se ajustarán conforme al servicio de su magestad y conbeniencia y satisfación de
vuestras señorías y les protestamos, que si a esto no se
allanaren, todo lo que sucediere, será por su culpa y
será gran deservicio de su magestad, a quien despacharemos, dando qüenta de todo. Espérase otras dos
horas por la respuesta y no más y se buelve a advertir, que si se haze por fuerça el alojamiento, se aventura a quemar, saquearla vuestra señoría, que es lo
que hastaa ahora se ha escusado por tantos medios y
nos bolbemos a protestar, que nunca correrá por nosotros este sucesso. Y por más concerbación de los fieles vassallos, para que tengan tiempo de disponer los
ánimos del pueblo, //6v // nos hemos resuelto a que
tengan término de responder hasta mañana juebes
14 deste. Fecha en el castillo, 13 de junio 1640. El
marqués de La Rena, don Álvaro de Quiñonesb,
don Philipe de Gavara, Juan de Arce, Alberto, conde Tirconel, Martín de Los Arcos y Arbiada, don
Balthezar de Rojas Pantilla, Leonardo Molas. A los
señores cónsules de la fidelísima villa de Perpiñán.
Hc
Illustrísimo señor. Dizen los cónsules de la fidelíssima villa de Perpiñán que, por medio de personas
religiosas y de todas las de partes della han procurado reducir el pueblo a que diessen lugar aquartelarse parte del exército de su magestad, que Dios
guarde, dentro de dicha villa y, con mucho trabajo, lo han alcançado, no obstante los muchos afflicciones tienen y han padecido de las opressiones de
los soldados, confiandod que vuestra señoría illustrísima tendrá los soldadose tan reduzidos y ajustados, que no se haga agravio a nadie, supplicando
a vuestra señoría illustrísima mande disponer y
tratar el modo y el cómo se han de aquartelar, con
siguridad de todos los vezinos de la villa, para que
no se ponga a riesgo esta plaça que tanto importa se
conserve, en tiempo particularmente que el enemia. a continuació ratllat todo.
b. a continuació ratllat don Álvaro de Q.
c. carta intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
d. confiando ... soldados interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat tan reducidos y ajustados que no se
aga agravios a nadie.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

go está con las armas en las manos para entrar a sitiarnos, para que no nos halle sin deffensa y con el
passo abierto para señorear esta plaça, perdidas las
vidas destos vassallos de su magestad, de quien, no
sin grande difficuldad, se espera socorro.

matex artigle, sinó que ab tres o quatre de ells se
justifican delictes particulars de dits soldats, fets
en differents parts y casas de dita parròchia, lo
que·s té de enténdrer també dels demés rebuts
en tres vilas y llochs en justificació de tot lo que·s
diu en lo present summari.
Cardedeu.

Summaria y breu resolució de las informacions
que, ha instànsia del procurador fiscal del General se han rebut acerca de las contribucions y
nous vectigals que los cabos, capitans, soldats y
altre gent de guerra han imposat als provincials
de Cathalunya en los trànsits y alotjaments dels
llochs per hont han passat yb han estat alotjats y
los delictes y excessos que han comesos, obstant
las generals constitucions, començant als últims
de janer de 1640, de las quals infomacions
auctènticament consta. Vilamajor.
4 julii 1640. C. Que en la parròchia de Vilamajor, bisbat de Barcelona, lo últim de janer proppassat arribaren 4 companyes de cavalls, governats per don Felip Icart y don Pedro Patxeco, los
quals, per totas las casas a hont estigueren se feren donar menjar y bèurer per força, ab gran
abundància, sens voler pagar-ne res y no contents del menjar ordinari mataren una multitut
de gallinas y capons y als cavalls donaren blat y
pa ab vi, malmetent de una cosa y altra més del
que menjaven y, no contents de axò, composarenc a casi tots los amos de las casas en differents
quantitats, fent-los grans amanasses de matarlos y, quant se’n anaren, robaren de moltas casas
tot lo que·ls agradà y, en particular, casi totas las
armas y algunas cavalcaduras, y, finalment, ab
motiu de remetre’ls los bagatges, composaren la
universitat en 12 lliures y, després, no per axò
dexaren de pèndrer los que·ls aparegué. Deposan tot lo demuntdit Pere Batallesd, fòleo 3,
Joan Batallere, fòleo 5, Pere Pau Prats, fòleo 8,
Àngela Prats, sa muller, fòleo 9, Jaume Barau,
fill de Felip Llobera, fòleo 12, sa muller, fòleo
13, Jaume Perera, fòleo 13, Pere //7av // Perera,
fòleo 14, Pau Bosch, fòleo 15, sa muller, fòleo
16, Francesch Pifarrer, fòleo 16, sa muller, fòleo
17, Andreu Sauleda, fòleo 18, Narcís Cucurella,
fòleo 19, Sagimon Estaper, fòleo 20, tots pagesos de dita parròchia de Vilamajor, Pere Bataller,
fill de altre testimoni de mateix nom, fòleo 6,
Jaume Barau, fill de altre testimoni del matex
nom, fòleo 22. Advertint quef los sobredits testimonis, que són 17, no deposan tots sobre un
a. resolució intercalada entre els folis 413v, i 414r del trienni
1638-1641.
b. y ... alotjats interlineat al marge esquerre.
c. composaren interlineat.
d. a continuació ratllat pagès de dita parròchia de Vilamajor.
e. a continuació ratllat pagès.
f. a continuació ratllat tot.
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Que tots los matexos excessos dea fer-se donar
menjar y bèurer, volent matar quantas gallinas
trobaven, donar pa y blat als cavalls, composar
als particulars, robar lo que·ls aparexia de las casas, y major feren en la vila de Cardadeu, perquè, a més del sobredit, maltractavan tant la
gent, no sols de paraula, però encara ab colas y
bastonades, en tant que obligà a molts haver de
desamparar sas casas y, a altres, los mateixos soldats los ne treyan, amanassant-los, que si hi tornaven, los matarian, fent-se amos d’ellas y, en
particular perquè un capellà volgué tancar la
iglésia, li tiraren dos escopetades y, havent-la
tencada ab bigas y grans forçes, trencaren la llinda del portal y, espallant las portas, obrí dit capellà, lo qual prengueren dits soldats y lo lligaren y pagaren multas punyades y coscas y,
advertint-los que era capellà, digué hu d’ells
que «ahunque fuesse sant Pablo y estuviesse con el
Santíssimo Sacramento en las manos no dexaría
de hazerlo» y després lo pujaren alt al campanari,
dient lo volian penjar y per effecte feren venir lo
butxí que ells aportaven y·s creu ho hagueren
executat, sinó que·s mogué fora un gran avalot
ab los de dit lloch, que·ls divertí. Testifican tot
lo sobredit lo reverent Llorens Berenguer, rector de la parrochial de lab vila de Sant Sadurní,
fòleo 67, Paula Casas, fòleo 68, Maria Anna
Gollarda, fòleo 69, Joseph Saladriga, sastre, fòleo 69, March // 414 8ar // Maynorí, fòleo 70, sa
muller, fòleo 71, Joan Parús, fòleo 71, sa muller, fòleo 71, Madalena Rossella, fòleo 73, Maria Anna Rossella, fòleo 74, Arnau Riera, fòleo
75, sa muller, fòleo 75, Fransí Esparra, fòleo
76, sa muller, fòleo 77, Maria Anna Saladriga,
fòleo 78, Jaume Montells, fòleo 78, sa muller,
fòleo 79, Reparada Bellsolana, fòleo 80, Pere
Rey, fòleo 80, Antònio Alsina, fòleo 81, sa muller, fòleo 82, Maria Esmandia, fòleo 82, Dimas
Suari, fòleo 83, sa muller, fòleo 84, Andreu
Montell, fòleo 85, Pere Casals, fòleo 86, Antoni
Llobera, fòleo 87, Pau Cavaller, fòleo 88, Pere
Llansà, fòleo 90, Pere Ribes, fòleo 91c, los sobredits trenta testimonis són tots naturals o habitants en dita vila o parròchia de Cardedeu.

a. de interlineat.
b. la interlineat, damunt de dita ratllat.
c. a continuació ratllat Antoni Pruna, fóleo 93, sa muller,
fóleo 93 e Joseph Saborit, fóleo 94.

La Garriga.
Que en la vila de la Garriga cometeren semblants fracassos, perquè, per a triar los millors
vins fiblaren quantas bótas hi havia en las cases a
hont se aposentaren, rentant los cavalls ab vi,
que·y hagé casas que mataren passades de 50 gallinas, que en una nit y una matinada, entre lo
menjar y beure, las composicions, robos y lo que
malmateren se judicà donaren de dany passades
de 1.500 lliures y que, de una casa a hont estavan los ornaments de una iglésia, robaren los
candeleros, casulla, <c>àmits, estovalles y altres
cosas. Testimonis de tot: Antoni Pruna, fòleo
93, sa muller, fòleo 93, Joseph Saborit, fòleo
94, Gabriel Gilabert, fòleo 96, Batista Guiró, fòleo 96, Joseph Alós, fòleo 97, Jaume Vidal, fòleo 98, sa muller, fòleo 99, Estàsia Poy, viuda,
fòleo 100, Antoni Poy, fòleo 101, Joana Fillol,
fòleo 102, Maria Fillol, fòleo 104, Joan Montanyà, fòleo 105, sa muller, fòleo 105, Joan Pau
Puig, fòleo 106, Salvador Puig, fòleo 107, Joan
Farrers, fòleo 108, Francesch Borrell, fòleo 109,
Caterina Perera, fòleo 110, Joseph Fillol, fòleo
110, sa muller, fòleo 111, Madalena Ferrers, fòleo 112, Pere Pau Olivers, fòleo 113, Damià Boluena, fòleo 114, Benet Caselles, fòleo 115, los
25 testimonis que testifican lo sobredit són tots
naturals o habitants de dita vila de la Garriga.
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Granollés.
Que en la vila de Granollés se alotjaren 700 bolons, ab sas mullers y família, que eran serca de
mil entre tots, los quals, de la matexa manera, se
feren donar menjar y bèurer per força, fent-se
amos de las casas, cometent grans excessos que,
per no poder-los sufrir se’n anaren de dita vila
passadas de 200 famílias que fugian per salvar
sas vidas y honrras y vingueren a punt los de
la dita vila, que volgueren demanar llisència
al senyor bisbe per portar-se’n lo Santíssim Sagrament y acompanyar-lo tots ab professó, desemparant la vila y dexant a son arbitre llurs haziendas. Testimonis del sobredit: lo magnífich
Jaume Domènech, doctor en drets, fòleo 115,
Pere Romaguera, conseller segon, fòleo 118,
Jacint Plantada, conseller segon, fòleo 120, Pau
Gallechs clavari, fòleo 122, Joan Torres, fòleo
123, Damià Pifarrer, fòlio 124, Joseph Albarell,
(fòleo) 125, Miquel Quintana, fòleo 126, los
set testimonis que testifican lo sobredit són naturals o habitants en Granollés.
La Roca.
Que la vigília de Nostra Senyora Candelera arribaren en la vila y terme de la Roca, cerca de 800
soldats de cavall, los quals, sens aguardar bolletas dels jurats, se alotjaren a son arbitre, per
1905

orde de don Álvaro de Quinyones, que·ls governava y, a més de que·s feren donar menjar y
bèurer per ells y sos cavalls ab gran abundància,
sens voler pagar res del que despengueren, maltracteren de paraula y obra casi tots los amos de
casa a hont estigueren alojats, després de haverlos robat tot quant pogueren. Testifican tot lo
sobredit: Francesch Simon, fòleo 127, sa muller, fòleo 128, Geroni Corbera, fòleo 129, sa
muller, fòleo 130, Joan Rossell, fòleo 131,
Monserrate Nebot, fòleo 132, Madalena Torrens, viuda, fòleo 133, Joana Samsona, fòleo
134, Juan Pau Bosch, fòleo 135, Pera Pau Sapera, (fòleo) 136, Miquel Sora, fòleo 137, los sobredits onse testimonis són tots naturals o habitants de dita vila parròchia de la Roca.
Palau Tordera.
Que en lo lloch y terme de Palau Tordera, lo últim de janer proppassat arribaren 900 soldats de
a cavall, governats per dona // 9r // Múrcio Spatafrà, don Lluís de Villanueva y Fabricio Prinyano, los quals, per ésser tants y, dits lloch y terme
tant curts, a més dels excessos comesos en las demés parts, de fer-se donar a bastonades menjar y
bèurer abundantment per ells y sos cavalls, matar quantas gallinas, porcells, moltons, vacas y
tot lo que, per son regalo los aparexia, dient palesament algú dels comissaris que·ls comboyaven, que aportaven aquex orde de sa excellència.
Usaren ab los particulars de dit terme majors
crueltats, pus no· y hagué casa que no robassen
lo més preciós de aquella, obrint aposientos,
despenyant caxas y escorcollant los majors secrets, sens moltas armas de foch y cavalcaduras
que, després, los matexos amos compraven y altres que may han aparegut. Que tots los amos de
las casas a hont estigueren alotjats composaren
en molt majors quantitats del que podian donar,
lligant y garrotant-los, posant-los las escarrabinas y espasas en los pits, pagant-los molts colps y
bastonades, maltractant-los de cossas, los que·s
trobaven ab diner lo donaven, altres, per no morir lo manllevaven y, no contents de axò, a la partida, composaren la universitat de dit terme en
45 lliures per los bagatges y, després de tenir lo
diner, se’n portaren molts, que encara no han
cobrats. Que a Jaume Net, pagès de dit terme,
per no poder-los donar tot lo diner en que·l
composaven, li lligaren los brassos endarrera y
per aquells lo tingueren penjat gran rato y, no
satisfets de axò, lo garrotaren en una escala a
hont, ab los canons de las escarrabinas, lo dexaren casi per mort de bastonades y, perquè demanant-li després més gallinas, respongué que ja
las havian totas mortas, prengueren un fill seu,
de edat de tres anys, dient lo volian matar y rusa. a continuació ratllat Juan.
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tir al forn, com de fet hi ensengueren gran foch,
sinó que Déu fou servit, que sa muller, mentre
estavan turbats ensenent-lo fugí per una porta
falsa ab la criatura. //9v // Que en casa Juan Carreras, pagès de dita parròchia, perquè un fadrí de
casa no fon prou puntual en donar-los tota la civada que demanaven, sens més li tiran una escopetada, de la qual morí sens dir Jesús. Que en
moltas casas volgueren forçar las donas, les quals
escaparen fugint, alguna per una porta falsa, altra saltant per una finestra, dormint tota la nit al
bosch. Que tenint notícia dits soldats, que en lo
castell de Fluvià, cituat en dit terme, se havian
recullidas algunas donas y criaturas del veÿnat ab
tot lo que se’n havian pogut aportar de sas casas,
digueren, ja la nit antes molts de dits soldats, en
differents casas de las que estavan alotjats, uns
que lo endemà havian de combatre dit castell,
perquè allí estava recullit lo millor de dit terme,
altres que havian de cremar la casa y matar tota la
gent, com en effecte lo endamà, vigília de la
Candalera, ab so de dos trompetas hi possaren
siti, posant foch a la porta principal y, vehent
don Anton de Fluvià, senyor del castell, que las
portas cremaven, cridà a dits soldats que, si li donavan paraula de no danyar a ningú los obriria la
porta de la capella y, asegurant-li dits soldats ho
ferian, després de haver estat dit don Anton, en
companya de sa muller y moltas altres personas
dins de la capella, en la qual hi ha los osos sants
de sant Quirse y santa Justina y reservat lo Santíssim Sagrament, gran rato en oració, fiat de
llur paraula obrí la porta y entraren dits soldats,
tots amotinats, usant y executant en dita capella
las más bàrbaras crueltats que·s sien fetes en lo
món, perquè, dins de aquella, mataren a dit don
Anton de Fluvià, un criat seu, dos hòmens que
s’i eran recullits y una criatura als brasos de sa
mare, a la qual tanbé nefraren y a set o vuyt de altres ab escopetades y coltellades que tiraven, ab
una de les quals feren càurer la llàntia y ab altrra
llevaren lo bras esquerra a un Christo de bulto y,
no contents de axò, pu- // 10r // jaren en lo castell, espallant portas, arquimesas, caxas y tot lo
demés los aparegué, robant tot quant hi havia,
fins al càlser de la iglésia, que judican los testimonis que, entre lo que robaren de dit don Anton y lo que· y havian aportat y recullit molts
dels circumvehins, passà de 3.000 lliures, sens lo
dany que en las demés casas dels particulars de
dit terme, que serà altratant. Testifican lo sobredit: Francesch Pol, fòleo 21, sa muller, fòleo 23,
Miquel Saleta, fòleo 24, sa muller, fòleo 26, Antoni Jovany, fòleo 27, Jaume Llinàs, fòleo 28,
Antoni Cornell, fòleo 29, Joseph Cornell, fòleo
30, Antoni Jaume Tarrades, fòleo 31, Francesch
Tarrades, fòleo 32, Jaume Sunyer, fòleo 34, sa
muller, fòleo 35, Joan Bataller, fòleo 35, sa muller, fòleo 36, Miquel Paga, fòleo 36, Jaume
Net, fòleo 38, sa muller, fòleo 39, Juan Net, fò-

leo 40, Narcís Salvenya, fòleo 41, Miquel Valls,
fòleo 41, Margarida Abril, fòleo 42, Margarida
Abril, menor, fòleo 43, Paula Garina, fòleo 44,
Joseph Gorí, fòleo 45, Joan Strada, fòleo 46, Joanna Strada, fòleo 47, Pere Recort, fòleo 48,
Bernat Recort. fòleo 49, Maria Castany, fòleo
50, Narcís Pla, fòleo 50, sa muller, fòleo 51,
Pere Juan Carreras, fòleo 52, Gaspar Llot, fòleo
53, Pau Pou, fòleo 55, Antoni Alsina, fòleo 57,
Francesch Balzells, fòleo 59, dona Maria de Fluvià, fòleo 61, Margarida Pont, fòleo 63, Paula
Tarrades, fòleo 63, los sobredits 40 testimonis
testifican tot lo sobredit y tots són de vista, exceptats alguns de oÿda y tots naturals y habitants
en dit lloch y terme.
Mollet.
Que en Sant Vicens de Mollet, lloch de 40 casas, arribaren 575 soldats de cavall, governats
per don Francisco Sans y, ab amanassas y colps,
se feren donar menjar y bèurer per ells abundantment, y per los cavalls se prengueren tot lo
blat que·ls aparegué, robant y maltractant de
paraula y obra los patrons, com ho deposan
Juan Riera, en fòleo 140, Barthomeu Pujol, fòleo 142.
10v
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Rubí.
Que en lo lloch de Rubí, als 4 de febrer proppassat, no obstant que no· y ha més de algunas 20
casas, arribaren dos companyas de soldats de cavall, governats per don Antònioa de Clesa, als
quals hagueren de donar, per redemir-se de las
vexacions los amenassaven fer, 56 reals cada dia y
dos corteras de civada y palla, no obstant que se
feyan donar per força, en totas las casas, menjar y
bèurer esplèndidament. Testimonis del sobredit
són Baldiri Serra, en fòleo 144, Antoni Bosch,
fòleo 145, Pere Juan Mir, fòleo 147, Antoni
Juan Piquer, fòleo 149, Jaume Bosch, (fòleo)
151, Jaume Serra, (fòleo) 153, pagesos, tots habitants en la parròchia de dit lloch de Rubí.
Castellbisbal.
Que don Arnaldo Picarello arribà ab alguns 34
soldats de cavall, als 5 de febrer proppassat, en
lo lloch de Castellbisbal, los quals, encontinent
se feren senyors de totas las casas y, en la que estava alotjat lo capità se féu donar 30 reals cada 1
dia, sols per ell, y los soldats no se acontentavan
del menjar ordinari, sinó que·s matavan gallinas, capons y demés volataria que·ls aparexia y,
perquè algú de dit lloch los digué li pagassen lo
que gastavan, li pagaren una gran coltellada en
lo cap de què restà malferit. Tot lo demundit
a. Antonio interlineat, damunt de Jacinto ratllat.

deposan: Magí Albareda, en fòleo 155, Antoni
Pastaller, fòleo 157, Joseph Nicolau, fòleo 159,
Juan Amat, fòleo 161, pagesos del lloch y
parròchia de Castellbisbal.

pagesos naturals y habitants molts anys en dit
lloch de Pulinyà.
11v

Horta y Montornés.
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Sarrià.

Que en los llochs de Horta y de Montornés han
estades alotjades, en lo matex temps, algunas
companias de soldats de cavalls, y de la matexa
manera que en las demés parts, se han fet donar,
amanassant de matar los patrons, menjar y bèurer per ells y sos cavalls ab gran abundància. De
Horta deposan Bartomeu Ferrer, fòleo 174,
Pere Juan Mas y Juan Marquès, en fòleo 176.
De Montornés deposan Jaume Galvany, fòleo
179, Gabriel Pual, fòleo 181, Juan Vilardell, fòleo 182.

Que don Álvaro de Quinyones, tinent de la cavallaria, tingué composat lo lloch de Sarrià en
haver-li de pagar 36 lliures, 11 sous per dos mesos de lloguer de la casa en què estava, al carrer
Ample y, haver-li de aportar, cada dia, una càrraga de lleya y cada semmana una de carbó y tota
la palla que auria menester, y ordi per set o vuyt
cavalls, y assò hagueren de fer los de dit lloch per
redemir-se de las vexacions que·lsa amanassaven
fer los soldats se allotjaven en dit lloch. Assò testifican Jacinto Canet, en fòleo 205, Jaume Pedralbes, en fòleo 206, Salvador Anglí, en fòleo
207, Joseph Modolell, fòleo 208.

Gavà.

Badalona.

Que en lo lloch de Gavà arribà don Francisco
Arbretsa ab alguns trenta soldats de cavall, als
15 de febrer proppassat, que fent-se donar per
força menjar y bèurer per ell y sos cavalls alguns
dias, se’n anà de dit lloch, en lo qual encontinent arribà don Alonso Garnica ab 80 cavalls, lo
qual féu grans excessos a més dels sobredits,
perquè tragué los amos de sas casas no dexantlos-hi acostar y, després, les robà totas a son pler
y forçà algunas donas y, en particular, en certa
casa, després de aver dexat en terra casi mort lo
amo de aquella, prengueren sa muller ab violència y, sobre de son marit matex, la desonrraren,
fent d’ella lo que volgueren y en altra casa del
matex lloch, prengueren un minyó de edat de
10 anys y volgueren usar ab ell actes sodomítichs, sens molts altres excessos, que ofenen les
orelles de qui·ls hoí. Deposan lo demuntdit, lo
reverent Juan Vinyals, fòleo 184, Jaume Pujol,
(fòleo) 181, Caterina Pujoleta, (fòleo) 189,
Joan Spinós, fòleo 189, Eulària Valls, fòleo
200, Paula Rovira, fòleo 201, Bernat Prats, fòleo 202, Francesch Carreras, fòleo 203.

Que en la vila de Badalona se alotjà lo capità de
cavalls an Bernardo Xacón ab 60 soldats de sa
companya, tots ab sos cavalls y, arribant en dita
vila lo doctor micer Pere Ferrer, de la capitania,
digué als balle y jurats que ell venia de part de sa
excel·lència, lo compte de Sancta Coloma, per a
castigar los soldats en cas haguessen fets alguns
excessos y tanbé per vèurer si los de la vila los feyan bon tractament, donant-los de franch menjar y bèurer y que·ls prometia que, molt prest, aliviaria de dits soldats si·s firmaven un paper en un
paper, que·ls amostrà, en lo qual, entre altres cosas estava posat que los del lloch estavan contents
de tenir los soldats y de dar-los tots los aliments
de franch, ab esperanças de que·ls traurian prest
los soldats firmaren, dits jurats lo paper y, després, vist los havian enganyats, perquè may los
tragueren los soldats, juntaren consell general y
revocaren lo mal que hauran fet de firmar aquell
paper, però ab tot, sempre, dits soldats, per força
y ab violència, se feren donar menjar y bèurer per
ells y sos cavalls. Depossan lo sobredit: Llorens
Bruguera, en fòleo 212, Juan Soler, fòleo 213,
Gabriel Soley, fòleo 213, Juan Sayol, fòleo 214.

Pulinyà.
Que en lo lloc de Pulinyà, que·s de algunas set
casas, se alotjà lo capità don Francisco Ortunyo
de Ibarra ab 45 soldats de cavall y, en tot lo
temps hi estigueren, se feren donar ab gran
abundància menjar y bèurer per los cavalls y per
ells, se feren tallar carn los divendres y disaptes,
amanassant los de dit lloch que, si no·u feyan,
los matarian, en tant que alguns, per temor
no·u fessen, hagueren de desamparar ses pròprias casas. Testimonis de axò: Francesch Mauri, en fòleo 191 y Jaume Serra, (fòleo) 193, tots

Sitjas. Que en la vila de Sitjas, als 7 del mes de
març proppassat, arribaren 600 soldats de peu y
de cavall y, en arribant allí, se feren amos de totas las casas y prengueren les claus dels portals,
no dexant entrar ni exir persona alguna que no
la regoneguessen, prenent-se per llur sustento y
dels cavalls tot lo que·ls aparexia, sens gosar-los
contradir, perquè altrement tenian a qui mater
bastonades de sobre y, no contents de bèurer-se
la malvasia, ne regavan los carrers y arribaren a
tanta insolència, que·s gafaven ab las donas, en
tant que, per redemir-se de semblants vexa-

a. a continuació ratllat de Arbrets.

a. a continuació ratllat feya.
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al qual cremaren, sensa la casa, valor de més de
2.000 lliures y, després, a la iglésia, la qual se
cremà tota, després de haver robat tot quant
trobaren en ella, perquè los del lloch hi havian
recullit tot lo que tenien en sas casas y, en particular, trobà lo rector una casulla y una alba que,
per no poder-ho portar, havian dexat a las Mallorquinas y, de la iglésia robaren 60 lliures y,
perquè dit don Leonardo amanassava cremar la
rectoria de Sils, li donaren 50 lliures. Deposa
tot lo demuntdit y altres coses lo reverent Pau
Moner, rector de dita iglésia de Riu de Arenas,
en fòleo 225, lo reverent Felip Rossell, domer
de Santa Coloma de Farnés, fòleo 230, Francesch Oliveres, (fòleo) 234, Salvador Puig, fòleo 239, lo magnífich Epifanio Coll, doctor en
drets, fòleoa, Balthasar de Claramunt, fòleo b...

cions, en dos vegades donaren al cabo de dits
soldats, que·s deya lo compte Mostí, 400 lliures
ab diner. Testimonis de tot assò, Barthomeu
Guimerà, en fòleo 216 y Gaspar Jofre, en fòleo
216, naturals de dita vila de Sitjas.
Castell de Montnegre.
Que en lo mes de febrer arribaren en lo lloch de
castell de Montnegre 400 soldats de cavalls, los
quals, encontinent se feren amos de totas las casas, usant las majors crueltats del món y, en particular, en la de Miquel Riera, li gastaren moltes
corteras de blat y li robaren dos càrregas de roba
y, a més de axò, li pegaren una estocada, de la
qual restà ferit y, en la de Ramon Puig, ab un dia
y una nit que· y estigueren li gastaren set corteras y mitja de blat per los cavalls, li robaren 15
lliures, li mataren sinch cabrits, un anyell y, entre
capons y gallinas, 45, y li robaren dos vestits y,
no contents de axò, al enfoscar-se comensaren
de dir que volian dormir ab sinch cunyades donsellas de dit Ramon Puig y, vehent ho deyen de
veras, procurà ab sas mansas fer-las entrar totas
sinch ab sa muller dintra de una cambra y en tenir-las allí, ell se n’i entrà y tencà la porta y prengué una corda y les escalà totas per la finestra, ab
molta presseta, perquè dits soldats se’n adonaren y li espallavan ja la porta y a la que le·y // 12v
// acabaven de espallar, tot just tingué temps dit
Puig de saltar tanbé per la finestra y axí com saltava li tiraren una escopetada, Déu volgué no·l
tocaren y dormí aquexa nit al bosch ab muller y
cunyades. Deposan lo sobredit: Miquel Rief, fòleo 217, Ramon Puig, fòleo 218.

13r

Santa Coloma de Farnés.

Que en lo mes de febrer proppassat arribaren en
la vila de Blanes un tèrcio de soldats bolons, que
serian 8 o 9 cents, entre·ls quals hi avia 19 capitans y volgueren que a cada hu donassen 4 lliures
cada dia y al mestre de camp 10 lliures y, per cada
soldat volian una lliura y mitja de carn, hagueren-los de donar més del que pogueren, sufrint
robos maltractes y altres insolèncias, com més
llargament deposan en lo procés de la informació
Juan Gallart, mariner, Juan Rossell, pescador, en
fòleos 220 y 222, Juan Morell, en fòleo 228.

Que després de la recuperació del castell de Salses, apenas may, la vila de Santa Coloma de Farnés estigué, die algú, sens alotjament de soldats,
o per via de alojament o de trànsit, los quals,
sempre ab amanasses y bravates, se feren donar
menjar y bèurer per força y, a més de axò, ha alguns pagaren bastonades y a altres coltallades,
no obstant que·ls havian robat tot quant havian
pogut y, últimament, arribant-hi los tèrcios de
don Leonardo Moles y de Juan de Arce, en
companya del governador de Cathalunya y de
micer Rafel Puig, jutge de la règia cort, posaren
foch a la vila y espallaren moltas casas, de manera que, entre cremadas y espallades no·n escapà
ninguna que no·n fos poch o molt y, de 57 casas
de pagesos que són fora la vila, ne cremaren 51
y los domers de la iglésia parrochial fugiren ab
lo Santíssim Sagrament per la esperesa de la
montanya y indican los testimonis que, entre
uns danys y altres, que han donat en dit terme,
prenen suma de més de setanta mil escuts y, últimament, robaren tot lo que trobaren en la
iglésia o capella de Nostra Senyora de Farnés,
que·s lluny de la vila. Deposan tot lo demuntdit
y altres cosas llargament: Francesch Oliveres,
pagès, en fòleo 235, lo reverent pare Andreu
Imbert del Carme, fòleo 228, Jaume Ribes, fòleo 229, lo reverent Felip Rossell, domer de dita
vila, fòleo 230, Salvador Puig, fòleo 230.

Riu de Arenas.

Montiró.

Que entre moltes occasions que en lo lloch de
Riu de Arenas hi à aguts soldats alotjats, la que
han fet majors estragos foncha als últims de
maig proppassat, que· y arribà don Leonardo
Moles ab son tèrcio, que constava de alguns
800, posaren foch tot, primer en casa del rector,

Que arribant los tèrcios de Juan de Arce y de
don Leonardo Moles y altres en lo lloch de
Montiró, posaren foch a la iglésia parrochial y la
cremaren tota, juntament ab lo Santíssim Sagrament, ab la major part de las casas de dit lloch y

Blanes.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 19 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 33 mms.

a. a continuació ratllat que.
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robaren y mataren tot lo bestiar que trobaren
per aquell circumveÿnat, que sols a T. Roca, de
Parlavà, robaren 44 vacas y, en la vila de Palafrugell cremaren 28 casas y, perquè no·n cremassen // 13v // tot, los donaren 45 quintars de
pa cuyt , 15 càrregas de vi, 12 parells de gallinas,
40 moltons y 130 lliures, sens lo que donaren
molts particulars y, després de axò, robaren lo
càlzer y patena de la iglésia de Santa Margarida,
de dit terme de Palafurgell y mataren tres o quatre hòmens y, en altres llochs dels circumvehins
y, en particular, en Rosas, han talladas més de
mil oliveres y hana perpetrats molts omicidis,
fets molts robos, violèncias y cremas, que importan més de sinquanta mil escuts. Testimonis
de tot lo sobredit són Luís Bucinet, pagès de
Castelló de Empúries, fòleo 242, Benet Sastre,
de la vila de Rosas, fòleo 243, lo reverent Francesch Pagès, de Palafurgell, fòleo 245, Juan
Peyró, canonge de Perelada, fòleo 246, Salvador Garau, de Castelló de Empúries, fòleo 248.
Vall de Aro.
Que dits tèrcios de Juan de Arce y don Leonardo Molas, pasant per la vall de Aro, los jurats de
dita vall, per temor dels estragos feyan en les demés parts, los donaren 200 lliures en diner y,
arribant en lo terme de Calonja, anaren robant
las casas y heretats, llansant lo vi dels sellers y,
no contents de axò, posaren foch a més de 20
casas, y pasant 20 hòmens de dit terme, los lligaren los uns ab los altres y totsb junts los arcabusejaren a tots que, després, quant los del
lloch los anaren a sercar per soterrar-los apenas
los conexian, tant desfigurats estava<va>n de
escopetades y coltellades per la cara. Deposa lo
demuntdit Nicolau Litra, mercader de la vila de
Palamós, en fòleo 253.

15r

Còpiac del memorial donat a sa
majestat per los embaxadors del
General acerca del dany donat en
la vila de Perpinyà.
7 julii 1640.
O.
Señor. Los deputados del General del principado
de Cathalunya, que con otros memoriales se dio
a. a continuació ratllat fets y.
b. tots junts interlineat.
c. memorial intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1638-1641.
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razón a vuestra magestad por mayor del infelice
estado y calamidades en que se hallava la fidelíssima villa de Perpiñán, no teniendo entonces noticia más de que la estavan batiendo con la artillería del castillo, el sucesso escriven los cónsules de la
ciudad de Girona y de la villa de Tuhir, cuyas copias se presentan a vuestra magestad, de que haviéndose hecho concierto entre el obispo de Elna y
los cónsules de dicha villa, de una parte, y el marqués de La Rena y coroneles de la gente de guerra,
de la otra y, firmádolo de sus manos, capitulando
la forma de los alojamientos. A deshora, estando
todos los vezinos más descuydados, por ser de noche,
el dicho marqués mandó disparar gran cantidad
de tiros de artillería y bombas de fuego conta la villa, batiéndola toda aquella noche y el día siguiente. Maravillados los vezinos desta novedad y
agravio contra lo capitulado, acudieron al castillo a preguntárselo al marqués y, no queriendo
oírlos, mandó que, com mayor vehemencia, se
prossiguiesse la batería y, no quedando aún satisfecho de aquella crueldad, haviendo entrado la
soldadesca dentro del castillo por la puerta del
campo, el día siguiente baxó la infantería contra
la villa con mosquetes y alcabuzes y, en las puntas
de las picas, manojos de trigo y alquitrán y, como
si fueran enemigos declarados de vuestra magestad, peleavan y matavan a los vezinos, dando fuego y quemando sin piedad ninguna las casas, batiéndolas juntamente con toda la artillería del
castillo, de suerte que, entre quemadas y destruídas, passan de mil. El obispo acudió con el Santíssimo Sacramento en las manos, no siendo bastante
su divina presencia para reprimir la fieresa de
gente tan inhumana, hasta que los de la villa dieron vozes que se rendían y alojarían los soldados a
su albedrío y gusto. Con esto paró la artillería y se
apoderaron los soldados de las casas y, aunque el
marqués dixo que no les havía de dar más de lo
que ordenan las constituciones, no és dezible las
insolencias y vexaciones que les hazen, viéndose su//15v // periores y los vezinos desarmados. Los quales, es cierto, huvieran desemparado sus casas y la
poca hazienda que les ha quedado del saco de los
soldados, si los huvieran dado licencia para salir
de la villa, no haviéndose podido librar de la rapacidada de hombres, que tienen nombre de christianos, las iglesias ni conventos de religiosos. Demás de todas estas inhumnidades, se han hecho
absolutos señores de la villa y de su govierno, mandando arrimar las varas de la justicia, nombrando oficiales nuevos, levantando nuevas horcas y
puesto cuerpo de guarda en la casa de la villa, sin
dexar salir persona, ni aún los religiosos, sino son
las tropas de los soldados, que van hurtando y assolando la campaña, acciones todas, que no se podían hazer mayores en las plazas sujetadas de los
rebeldes por fuerça de los rebeldes y declarados enea. capacida al manuscrit.
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migos de vuestra magestad, haziendo tan insoportable y afrentosa injuria a su fidelidad innata y
tantas ocasiones conocida y estimada de los sereníssimos reyes, progenitores de vuestra magestad, y
haviendo los soldados auxiliares abierto el passo
voluntariamente a los franceses más del que ellos
pudieran haver hecho en mucho tiempo con numeroso exército. También se presenta a vuestra magestad los procedimientosa hechos por el obispo de
Girona, con assistencia de mucho número de theólogos, nominatim contra Juan de Arze y don Leonardo Moles y contra los demás incendiarios sacrílegos, que quemaron el lugar y iglesia de Montiró,
juntamente con el Santíssimo Sacramento, que
sea para siempre venerado, que estava reservado
en seis formas, renovando en este nuevo desacato
la memoria lastimosa de la exacrable atrocidad
cometida en la iglesia de Riu de Arenas. Y aunque el duque de Sogorbe y Cardona á partido para
aquella villa y en su compañía, a su instancia y de
su orden, han ido los obispos de Urgel y Vique y el
diputado militar y conseller en cap de Barcelona,
para reparar estos y // 16r // otros males que se
pueden temer, con todo, postrados a los reales pies
de vuestra magestad, humildemente suplican se
sirva mandar poner el presto y eficás remedio, que
pide una plaza tan inportante y tan fiel y que es la
llave de España, para que aquella provincia no se
acabe de desolar, como lo esperan de la benignidad y clemencia de vuestra magestad, que en ello
recibirán muy grande merced de su real mano.

Los jurats de Sant Sadorní tingueren manament
per a què aportassen en dita vila de Martorell
tres bèstias de llana, per temor de la pena donaren diners al carnicer de dita vila per vint lliures
de carn y hagueren de pagar una dieta al comissari de dit doctor Gorí, que·s diu Tristany, per
ésser anat, de orde seu, a dit lloch de Sant Sadorní.
Esperaguera.
Los jurats de Espareguera tingueren manament
perquè aportassen en dita vila de Martorell 2
càrregas de vi, 2 corteras de blat y dos bèstias de
llana y 50 cavalcaduras.
Masquefa.
Los jurats de Masquefa tingueren manament
per a què aportassen en dita vila de Martorell 1
cortera de blat y mitja càrrega de vi.
1v

Olesa.
Los jurats de la vila de Olesa tingueren manament per a què aportassen en dita vila de Martorell 2 càrregas de vi, 2 corteras de blat y una
bèstia de llana.
Sant Feliu de Llobregat.
Los jurats de Sant Feliu de Llobregat tingueren
manament per a què aportassen en dita vila de
Martorell dos bèstias de llana.

1r

Breub resolució de la informació rebuda ha instància del procurador fiscal del General acerca
las contrafaccions de constitucions resultants
dels nous vectigals imposats als provincials per
alguns doctors del Real Consell en lo trànsit
dels soldats que vingueren de Fuenterabia per
a la guerra de Rosselló en lo mes de agost de
1639.

Sant Just Desvern.
Los jurats de Sant Just Desvern tingueren semblant manament per a què aportassen en dita
vila de Martorell una cortera de blat y una càrrega de vi. Entregaren una cosa y altre.
Sant Vicens del(s) Horts.

7 julii 1640. A. Començàs de rèbrer dita informació en la vila de Martorell, a hont era lo doctor Batista Gorí, al qual se encomanà lo trànsit
de dits soldats des de dita vila fins a la de Granollers. Féu manaments a pena de 200 lliures, de
desterro perpètuo y altres arbitràries fins a mort
natural inclusive, a tots los llochs circumvehins,
per a què aportassen a sas costas en dita vila de
Martorell, per al sustento dels soldats pa, vi y
carn y tot gènero de cavalcaduras.

Los balle y jurats de Sant Vicens dels Orts tingueren manament per a què aportassen en dita
vila de Martorell dos bèstias de llana, entragaren-las, y dos dietas a dit comissari y lo salari de
la captura que féu del hu de dits jurats, perquè
tardavan a portar dits manteniments, y tenint,
molts dias havia, 36 cavalcaduras ocupades en
dit trànsit, no·ls donaren res de socorro.
Palejà.

Sant Sadorní.
a. procedimientos ... el interlineat, damunt de sentencia ecclesiástica de excomunión que ha promulgado el.
b. resolució intercalada entre els folis 414v i 415r del trienni
1638-1641.
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Los jurats y balle de Palejà tingueren manament
per a què aportassen en dita vila de Martorell, a
més de totas las cavalcaduras del terme, 8 corteras
de blat pastat y tres càrregas de vi. Portaren y entregaren una cortera de blat y 2 bèstias de llana.

Al balle y jurats de Massanet de la Selva demanà, ab las matexas amanasses, 25 corteras de
blat, 25 càrregas de vi y 30 moltons. Enviarenli, per temor de las amanasses, 20 corteras de
blat, 20 moltons y 5 càrregas de vi.

Martorell.
La vila y terme de Martorell, en dit trànsit, entre
unas cosas y altras judican que gastà passadas de
3.000 lliures. Molts altres llochs dels circumvehins tingueren semblants manaments, dels
quals, per la brevedat del temps no se ha poguda rèbrer informació. En lo trànsit de Granollés
a Hostalrich, a hont acistia lo doctor Berart,
no·s rebé informació per aparèxer a dit procurador // 2r // fiscal, no·s contrafeya a las generals
constitucions, perquè, no obstant que dit doctor Berart escrivia y feya manaments a las vilas y
llochs circumvehins, tota via los deya en dits
manaments, que se’ls pagaria tot lo que aportarian al just preu. En lo trànsit de Hostalrich al
pont major de Gerona, a hont acistia lo doctor
Luís Ramon se continuà la informació y de ella
consta, que dit doctor Ramon escrivia de sa mà
a totas las universitats circumvehinas a 6a lleugas al rodador, perquè aportassen en dita vila de
Hostalrich provisions de pa, vi y carn a sas costas, amanassant-los que, si no·u feyen, los enviaria tropas de soldats que·ls destrurien, o comissaris reals, que·u sacrasterian y se’n-ÿ aportarian
de allí a hont ho trabarian.

Caldas de Malavella.
A la universitat de Caldas de Malavella, ab ditas
cartas, demanà 40 càrregas de vi, 40 corteras de
blat, 40 moltons y totas las carretas y bagatges
del terme. Enviaren-li 12 carros y 30 cavalcaduras y no·ls donà ningun socorro, antes bé, demanant, les responia que ja·ls ho pagaria la vila.
Vidreras.
A la vila de Vidreras demanà 20 corteras de blat,
20 moltons y 5 càrregas de vi. Enviaren-le- y
tot, per temor de las amanasses los feya y, després, los féu manament, a pena de galera, li enviassen totas las carretas y cavalcaduras del terme. Enviaren-li 12 carretas y 22 cavalcaduras y,
tenint las carretas 8 dies no·ls donà sinó 8 reals.
Blanes.
Al balle y jurats de la vila de Blanes demanà, en
la forma que a las demés, 25 moltos, 20 càrregas de vi ya 20 corteras de blat. Donaren-li, per
redemir-se de las vexacions los amanassava fer,
7 càrregas y mitja de vi, 9 corteras y mitja de
blat y, per los moltons, donaren 43 lliures.

Cassà de la Selva.
A la universitat de Casà de la Selva, ab las sobredites amanasses, escrigué demanant 40 corteras
de blat, 40 càrregas de vi y 40 moltons. Obligaren-se los jurats ab un acte debitori de donar 25
corteres de blat, 25 càrregas de vi, 32 moltons.

Malgrat.
Tossa.

A las universitats de Malgrat, Palafolls y Santa
Susanna demanà 10 moltons, 20 càrregas de vi
y 10 corteras de blat.

A la vila de Tossa demanà 20 corteras de blat,
20 càrregas de vi y 10 moltons. Donaren-li, per
temor de las amanasses los feya, 8 corteras de
blat, 4 càrregas de vi y li enviaren 10 cavalcaduras per lo trànsit y, havent 9 dies que las tenia,
no·ls havia donat sinó 2 reals de socorro.

Lloret.
A la vila de Lloret demanà, ab las matexas amanasses, 7 moltons, 20 càrregas de vi y 7 corteras
de blat. Donaren-li, per força, una càrrega y dos
corters de vi.

Llagostera.
A la vila de Llagostera, ab las matexas amanasses,
demanà 40 corteras de blat y 50 moltons, per temor de ditas amanasses, li enviaren 20 corteras
de blat y, enviant a dita vila Joseph Llinars, son
comissari, demanà 80 carros y 100 cavalcaduras
y, no havent-n’i tants en tot lo terme, per assosegar-lo li donaren los jurats 5 lliures y, ab axò, se
acontentà de 15 carros, los quals havia 9 dies los
tenia y no·ls havia donat res de socorro.
2v

Tordera.
A la vila de Tordera demanà 10 corteras de blat,
10 càrregas de vi y 10 moltons y moltas carretas
y bagatges. Enviaren-li 35 cavalcaduras y nou
carros y apenas los donava res per sustentar-se.
3r

Sant Juan de Pineda.

Massanet de la Selva.

A la universitat de Sant Juan de Pineda demanà
10 càrregas de vi, 12 moltons y 5 corteras de

a. 6 interlineat, damunt de vuyt ratllat.

a. a continuació ratllat quatre y.
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Bisbal.

blat. Per redemir tot lo qual, demanava se composaren en 40 lliures, la composició prengueren
los jurats de Hostalrich de orde seu.

A la universitat de la Bisbal féu manament per a
què aportassen los jurats al pont major de Gerona 12 corteres de blat, 6 càrregas de vi y 12 ovellas. Per no incòrrer en las penas de dit manament le portaren tot lo que demanava.

Calella.
A la vila de Calella demanà, ab las matexas amanasses, 12 moltons, 12 càrregas de vi y 10 corteras de blat.

Cursà.
La universitat de Cursà tingué manament per a
què aportassen al pont major tots los carros y
bèstias del terme. Portaren-los-hi y, per poderse’n tornar, los carros donaren 12 lliures de son
orde a T. Pi, síndich de Gerona, y no obstant
axò, dins pochs dias tingueren altre manament
demanant dits carros y composant-se en 3 lliures, que donaren a T. Vicens, notari de Gerona,
tot se remedià.

Riu de Arenas.
Al terme y lloch de Riu de Arenas demanà, ab
las matexas amanasses, 60 moltons, 40 corteras
de farina y 40 càrregas de vi.
Ciutat de Vich.
Als consellers de la ciutat de Vich demanà graciosament 60 moltons y 40 corteras de blat. Enviaren-le- y tot en Hostalrich.

Parlavà, Rupià y Ultramort.

La Vall d’Aro.
Lo terme de la Vall d’Aro, en virtut de manament del doctor Ramon, enviaren a Hostalrich
15 carretas y 25 cavalcaduras, gastavan cada 1
dia passadas de 10 lliures y, havent sis dias que·s
servian, no·ls havia donat socorro algú. A molts
altres llochs circumvehins de dita vila de Hostalrich, que seran cerca de 100, féu dit doctor Ramon semblants cartas ab las matexas amanasses,
per a què tots portassen provisions a dita vila de
Hostalrich, en los quals no se ha rebuda informació per la brevedat del temps y per estar tant
carregat de gastos lo General. Entre tots aquexos llochs dalt referits, que sols són 14, en los
quals se ha rebuda la sobredita informació,
suma lo que·ls demanà dit doctor Ramon 229
càrregas de vi, 327 corteras de blat y 386 moltons y comptant los restants llochs circunvehins, en los quals no se ha rebuda informació,
segons lo com- //3v // partiment que·s veu se ha
fet en los llochs a hon s’és rebuda, comptant a
100 llochs, poc més o manco, vindria a sumar la
quantitat de 1.603 càrregas de vi, 2.289 corteras de blat y 2.702 moltons y, no obstant axò,
alguns testimonis rebuts testifican que los soldats de dits trànsits, quant passaven per dita vila
de Hostalrich pagavan aba son diner la carn a la
carnisaria, lo vi a la taverna y lo pa a la fleca. En
lo trànsit del pont major de Gerona a Figueres,
ahont acistia lo noble don Honofre Argensola,
doctor del Real Consell, se continuà la informació y d’ella consta, que dit de Argensola féu manaments a moltas universitats circumvehinas de
Gerona per a què, a sus gastos, portassen provisions per los soldats de dits trànsits.
a. ab son diner interlineat.
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Los llochs de Parlavà, Rupià y Ultramort, en
virtut de manament, enviaren al pont major 6
corteras de blat pastat, una càrrega y mitja de vi
y sis bèstias de llana.
Banyolas.
En la vila de Banyolas, un dia de marcat, arribà
un comissari de dit don Honofre ab T. Vicens,
notari de Gerona y prengueren tot lo bestiar
que· y trobaren y, composant los demés, no·n
arribaren cap al pont major.
4r

Palafurgell.
La universitat de Palafurgell, per deslliurar-se
de enviar al pont major tot lo bagatje y carretas
del terme, se composaren y consertaren ab dit
de Argensola ab 12 quintars de farina y 6 càrregas de peix salat, las quals li aportaren en lo
pont major. A molts altres llochs circumvehins
se feren semblants manaments, en los quals no
se ha rebuda informació per las causas y rahons
sobreditas. En lo trànsit de la vila de Cervera a la
de Igualada, en lo qual acistiren lo doctor Martí, assessor del governador de Cathalunya y
Juan Agustí Forés, veguer de dita vila, se feren
diferents procehiments que en los altres, perquè, com dita vila és populosa, no·s feren manaments penals ni se escrigueren cartas ab amanasses, com se féu en los demés trànsits als llochs
circumvehins, per a què aportassen manteniments per los soldats de dit trànsit, però se feren
de pijor calitat, pus dits doctor Martí, veguer y
sos comissaris composaren los demés dels llochs
de dita vegaria en differents quantitats, tant per
los soldats que havian de enviar per al socorro
del siti de Salses, en virtut del sometent general,

com en los bagatges que servian per dits trànsits.
Cervera.
Perquè a la universitat de dita vila de Cervera
composà dit doctor Martí en 120 lliures, ab motiu que haurà de pagar alguns correus que deya
haurà fets en diferents parts de dita y altres vegaries, a més dels manaments penals, féu a dita vila
per a què donassen menjar y bèurer de franch als
soldats en dit trànsit y ha algunas personas de
dita vila que tenian mulas de lloguer, los las
prengué y, servint-se’n molt temps, no·ls volgué
pagar lo lloguer, antes bé, a Bernat Poch, havent-li tingut un matxo 50 dies, en lloch de pagar-li los jornals, li prengué tot // 4v // quant tenia en casa, ab motiu de què era francès y per a
cobrar-ho se hagué de composar en 50 lliures, la
qual composició corregué per mans de T. Basset, son comissari, lo qual, en moltas occasions,
per alcançar audiènciaa, los balles y jurats que
venian dels llochs circumvehins per parlar a dit
doctor Martí,b se feya pagar un real y, dit veguer,
essent anat per tota la vegaria per a convocar la
gent en virtut del somentent general, sols portà
en dita vila 8 soldats, havent-hi en dita vegaria
cerca de 300 llochs, la fama pública és de que·ls
composava ab diner, com ho féu de la dita vila
de Cervera, perquè demanant-li 4 soldats li donaren 30 lliures y ell digué que· y faria anar quatre fadrins seus en lloch dels que hauria de enviar
la vila y, a més de tot axò, cobrà dit doctor Martí
732 lliures, 25 sous, de diferents universitats, ab
motiu de cobrar-los per los socorros dels soldats
que ditas universitats tenian en lo siti de Salces y,
de dit diner, féu receptar a Pere Giscafré, loc qual
diner no seria per lo que·s cobraba, sinó que, dit
doctor Martí, ne enbolsà molta part.
Baronia de Sagur.
Composà dit doctor Martí los de la baronia de
Sagur en 30 lliures per redemir-se de haver de
fer 8 soldats que·ls demanava, a més dels que tenian ja en lo camp, corregué la composició per
mans de la senyora de las Olujas y, després, se’n
aportà 10 cavalcaduras, les qual(s) tingué molts
dies sens donar-los res de socorro, gastant-se ab
ellas dit lloch, més de 50 lliures.
Llochs del bisbe de Solsona.
Lo matex doctor Martí composà a 7 llogarets
de la Terra Baxa, del bisbe de Solsona, dos vegades: la primera en 20 lliures perquè los re-

llevàs un soldat dels que demanava. Corregué
dita composició per mans de son comissari. Y la
altra, en 25 lliures, perquè quant se declarà lo
sometent general, los remeté un soldat dels que
havian de fer. Corregué esta composició per
mans de un fill seu, que·s frare gerònim.
La Cardosa. Demanà dit doctor Martí als jurats
de la Cardosa 20 cavalcaduras per lo trànsit de
dits soldats y, havent-se gastat dit lloch per al
sustento d’ellas 58 lliures 10 sous, sols los donà
16 reals y compel·lí a dits jurats // 5r // que li
donassen 6 lliures per al socorro de un soldat tenian en Rosselló y lo seu comissari Andreu, los
composà en 12 reals perquè no se’n aportàs un
carro.
Sinch llochs de las Olujas Altas.
Quant se declarava lo sometent general per anar
al socorro del siti de Salses, lo veguer de Cervera composà en 25 lliures sinch llochs de las Olujas Altas y, ab axò, se eximiren del sometent.
La Tallada y Porcarissas.
Als llochs de la Tallada y Porcarissas composà
dit veguer en 25 lliures, per eximir-se de anar a
dit sometent general y haver gastat dits llochs
més de 50 lliures ab los bagatges que enviaren
per los trànsits dels soldats, no·ls volgueren donar diner algú.
Llor.
Avent enviat los jurats del lloch del Llor moltas
cavalcaduras en dita vila de Cervera, per los
trànsits dels soldats, sols los volgué donar dit
doctor Martí 14 reals, y lo veguer los composà
en 12 reals, dient havian de servir per a pagar-li
lo lloguer de una cavalcadura.
Montcortès.
Los jurats de Montcortès tingueren manaments
de dit doctor Martí per a què aportassen en dita
vila de Cervera 5 cavalcaduras per dit trànsit
dels soldats y, essent-se’n servit molt temps,
no·ls volgué donar res de socorro.
Castellnou. Dit veguer composà los jurats del
lloch de Castellnou en 24 lliures perquè·ls eximí
de anar al sometent general y, de 9 camins que
feren ab 12 cavalcaduras, sols los ne volgué pagar tres, a rahó de real per cavalcadura.
[S]edó y Ribes.

a. audiència interlineat.
b. a continuació ratllat audiència.
c. lo qual diner interlineat, damunt de y dit doctor ratllat.

Demanà dit veguer als balles y jurats dels llochs
de Sedó y Ribes, quant se convocava lo some1913
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tent general que·s composassen en un soldat y
30 lliures, perquè no· y haguessen de anar tots
y, havent gastat dits llochs 336 jornals ab sas cavalcaduras en los trànsits de dits soldats, dit
doctor Martí los donà tantsolament 8 lliures.
5v

Enfesta.
Havent enviat los jurats del lloch de Enfesta 12
cavalcaduras en Cervera per lo trànsit dels soldats, des de 30 dies que traginaven, sols los ne
volgué pagar deu, dit doctor Martí, a rahó de
real per cap entre lloguer y menjar.

vent-los fets fer dos camins ab 20 cavalcaduras,
no·ls volgué donar res.
6r

Biosca.
Dit doctor Martí, ab títol que haurà fugit del
camp un soldat dels que havia fets la vila de Biosca, y que havian de allargar lo servey un més, per
lo socorro dels soldats, composà dita vila en 18
lliures, 12 sous y, havent gastades 140 lliures en
differents vegades, ab los bagatges dels trànsits,
no·ls vogué donar sinó 50 lliures, y lo comissari
Basset, sens què ni perquè, composà dita vila en
2 lliures 3 sous.

Calonja.
Vallferosa.
En virtut de manament fet per lo doctor Martí
als balle y jurats del lloch de Calonja, per a què
enviassen en dita vila de Cervera 25 cavalcaduras, després de haver-se gastat ab ellas 120 lliures, sols los ne volgué pagar 12 lliures.
Guspí.
Los jurats del lloch de Guspí se composaren en
20 lliures, perquè dit doctor Martí los remetés
lo haver de anar al sometent general, corregué
la composició per mans del pare corrector de
Sant Francisco de Paula, de dita vila de Cervera
y, havent gastat dit lloch ab bagatges, pasades
de 50 lliures, sols los ne volgué pagar 4 lliures.
Sant Guim.
Per al sometent general, féu fer lo veguer de
Cervera als jurats del lloch de Sant Guim de la
Plana un soldat, y per al socorro de aquell, se
féu donar 20 lliures y, en tenint dit veguer lo socorro y alguna cosa que dit soldat li donà, lo
dexà anar y, havent gastat dit lloch passades de
64 lliures per los bagatges, sols los donà 16 reals
y, a més de axò, lo comissari Basset composà dit
lloch en 2 lliures, 4 sous.
Santa Fe.
Donaren los jurats del lloch de Santa Fe 10 lliures a la senyora Agulló, perquè alcançàs ab micer Martí que no haguessen de anar al sometent
general.
Lloberolas.
Los jurats del lloch de Lloberolas, en virtut de
manament del doctor Martí, li donaren 10 lliures per al socorro de un mes, que porrogà lo servey de dos soldats que tenian en lo siti de Salses
y, perquè faltaren 2 lliures per lo compliment de
dit socorro, los envià a executar per son comissari, fent los gastos de 5 lliures, 17 sous y, ha1914

Demanava, dit doctor Martí, als balle y jurats
de Vallferosa, que fessen tres soldats per lo sometent general y, no trobant-ne més de dos, se
hagueren de composar en 28 lliures, corregué
la composició per mans de son fill y de son comissari y, havent ocupat molt bagatge de dit
lloch alguns dies, no·ls volgué donar res de socorro.
Manrresana.
Lo lloch de la Manrresna se eximí de fer soldats
per lo sometent general, perquè donà tres parells de capons a dit doctor Martí y un tocino a
la senyora Agulló, perquè fonch la medianera y,
havent gastat dit lloch molts ducats ab los bagatges en los trànsits dels soldats, no·ls volgué
donar sinó 2 lliures.
Vallve ý.
Féu manament, dit doctor Martí, als balle y jurats del lloch de Vallve ý, per a què fessen un
soldat per lo sometent general y perquè donaren 6 lliures al seu porter, que·s deya Andreu,
se deslliuraren de fer dit soldat y lo comissari
Basset los féu pagar 2 lliures, 5 sous y, de 48
lliures, 6 sous que gastaren ab los bagatges en
los trànsits, sols los volgué donar 7 lliures, 12
sous.
Granyena.
Lo doctor Martí y dit veguer feren manament
als jurats del lloch de Granyena per a què fessen
tres soldats per lo sometent general, hagueren
de composar-se en 10 lliures, que donaren a dit
veguer, perquè los ne remetés la hu y, a més de
axò, los féu pagar 3 lliures, 12 sous, ab motiu de
què, per cada soldat que feyan los llochs, hi tenia 18 reals de dret y, havent gastats molts ducats en los bagatges, no·ls volgué donar res.

6v

Salvanera y Palou.
Quant portaven los jurats dels llochs de Salvanera y Palou los soldats que havian fets per lo
sometent general a la vila de Cervera, per entregar-los al doctor Martí, los ne fugí un per lo
camí y, perque dit doctor Martí los féu moltas
amanasses, si encontinent no li donaven altre
soldat, per desanujar-lo li donaren 28 lliures y
no·s parlà més del soldat fugitiu.
Sanahuja.
En la vila de Sanahuja féu pagar lo doctor Martí
120 lliures, ab motiu de que havian de servir per
al socorro dels soldats que tenian al camp de
Salses, reberen dit diner, ço és, mossèn Xiscafré,
receptor de dits socorros, 40 lliures y las 80 lliures lo comissari Basset y, perquè a dit comissari
li donaren 1 lliura, los rematé un viatge del bagatge, no obstant que en differents occasions,
en dits trànsits havien gastat més de 260 lliures,
de las quals, sols ne cobraren 30 lliures de dit
Martí.
Palau de Sanahuja.
Composà dit doctor Martí lo lloch de Palau de
Sanahuja en 10 lliures, 2 parells de perdius y 2
conills, la qual composició corregué per mans de
la senyora Agulló. No·s continuà la present informació en altres llochs de dita vegaria de Cervera, per ésser molts, en los quals és pública veu y
fama se han fetas las matexas composicions, per
estar exausta la casa de la Deputació y haver de
costar molt de rèbrer-la en tot los llochs de la vegaria. Tot lo que se ha dit y deduït en lo present
summari està provat, cada cosa de per si, ab
molts testimonis dels més calificats de les viles y
llochs a hont s’és rebuda la present informació,
ab cartes, manaments, albarans de rebuda y altres
escriptures originals, que estan totas exhibides y
cosides en la cara del procés dell informació.

1r

Embaxadaa feta a sa excel·lència en la vila de
Perpinyà, divendres, a sis de juliol 1640, a tres
horas de la tarda.
10 julii 1640.

prés del rendiment de Salses, han perpetrades
moltas morts, robos, incendis y violènsias y, lo
que és més de sentir, que no han perdonat a las
iglésias, cosas sagradas, ni al Santíssim Sagrament, ans en la iglésia parochial de Fluvià mataren a don Anton de Fluvià, un criat, dos a tres
hòmens y una criatura, que levaren dels brassos
de sa mara, y levaren lo bras esquerra a un Christo crusifixat, que era cap de un altar. En la iglesia
de Riu de Arenas los soldats del tèrcio de don
Leonardo Molas, per orde, segons fama, de dit
don Leonardo, després de haber robada la iglésia hi pegaren foch, el qual cremà fins al retaula,
sacrari y Santíssim Sacrament, que· y estava reservat ab algunas vuyt formas, mirant y aplaudint tot don Leonardo Molas, que digué després ho havia pogut impedir y no·u havia volgut
fer. Quant los tèrcios anaren a la vila de Santa
Coloma de Farnés, a hont feian las insolèncias
que són notòrias, los curats fugiren per la montanya ab lo Santíssim Sagrament per temor que
los soldats no fessen altretant com havien fet en
Riudarenas. En lo loch de Montiró robaren y
cremaren la iglésia y lo Santíssim Sagrament,
com de tot consta ab la informació reberen los
diputats per los nous vectigals que, contra constitucions, imposavan la gent de guerra en Cathalunya, de la qual se donà a vostra excel·lència un
sumari per informar son ànimo y còpia de las deposicions de tres testimonis, rebut de la crema
de la iglésia y loch de Riu de Arenes y la sentència promulgada per lo il·lustríssim bisbe de Gerona y, ara últimament, en esta fidelíssima vila
de Perpinyà, afegint mals a mals, han fet nous
desordes matant, robant y saquejant fins a las
iglésias. Totas aquestas cosas són tals que requereixen un exemplar càstich y esmena dels danys
per // 1v // desagraviar y aplacar, en primer loch
a Déu, Nostre Senyor, perquè no·ns envie lo
càstich de tants desacatos y sacrilegis y a consolar als provincials, que tant han patit, supplicant
per ço a vostra excel·lència los deputats del General de Cathalunya, ab lo major effecte que podan, fent instància extrajudicialment en nom de
tot lo Principat, sie de son servey manar esmanar
los danys donats y castigar los que han comesos
tan inormes delictes y, en particular a don Leonardo Molas y demés, que han fetas las cremas y
robos de las iglésias, ab que cumplirà vostra excel·lència ab las obligacions de príncep tan christià y dits deputats ho tindran de vostra excel·lència a singular gràcia y merçè.

A
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Los cabos,
capitans y altra gent de guerra, que han estat
alotjats en lo present Principat y comtats, desa. ambaixada intercalada entre els folis 416v i 417r del trienni 1638-1641.
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Resposta feta per lo senyor virrey a la sobredita
embaxada, explicada per lo doctor Joseph Juallar, sacristà major y canonge de la santa iglésia
de Elna, per lo bras ecclesiàstich, Luís Ros, per
lo bras militar y Anton Saragut, per lo real, és
que, tot lo temps que sa excel·lència tindrà lo
govern de aquest Principat y comptats, procu-
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raria ab totas veras, diligència y cuydado ministrar justíssia y esmenar los excessos y desòrdens
comesos per los soldats y gent de guerra y que,
fins vuy, no se li havia amostrat ab informacions
cosa particular acerca de dits excessos y desòrdens y que manaria mirar los papers que se li
donaven y castigaria aquells que trobaria culpables y absoldria los innocents y sens culpa,
amostrant ab tot effecte y benevolènsia haver
tingut per molt grata la dita embaxada.

2r

Memoriala de las casas robadas per
lo exhèrcit de sa magestat en la vila
de Perpinyà, en 16 de juny 1640.
12 iulii 1640. B.
Primo, en la paròchia de Sant Joan, setanta-dos
casas. 72. Ítem, en la paròchia de Sant Jaume,
dos-centes sinquanta-y-dos casas. 252. Ítem, en
la parochia de Nostra Senyora de la Real, doscentes y onse. 211. Ítem, en la paròchia de Sant
Matheu, sis-centes y sinquanta. 650. De las casas sobreditas han cremadas y enderrocadas, són
las següents: En la parròchia de Sant Joan, sinquanta-quatra. 54. En la Real, quaranta-nou.
49. En la de Sant Jaume cent setanta-nou. 179.
En la de Sant Matheu, dos-centes vuytanta-ydos. 282. Són avaluadas las casas cremadas y enderrocadas en la vila de Perpinyà als 16 de juny,
conste fets los enderrochs ab 647 tirs de artillaria y 52 bombas y las cremas manualment per
los soldats del exèrcit, en noranta-y-tres mil
sinch-cents y sis ducats, de dotze reals lo ducat,
y tres reals. Consta, per la relació dels mestres
de casas y fusters feta, en poder del escrivà de la
casa consular de dita vila, als 9 de juliol de dit
any, dels dits tirs y bombas feriren en // 2v // la
iglésia y mur de Sant Francesch 266 y 2 bombas. Ab dits 647 tirs se gastaren 64 quintars de
pòlvora 1 [quart], 2 r[ams] de corda. Cada
bomba fa de gasto 30 lliures.

1r

Ab.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Agrahits
los deputats del General de Cathalunya a la
merçè y honra los féu vostra excel·lència ab lo
paper que fou servit donar-los a 21 de juny
a. memorial intercalat entre els folis 416v i 417r del trienni
1638-1641.
b. memorial intercalat entre els folis 417v i 418r del trienni
1638-1641.
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proppassat, ab què·ls demanà li aconsellen lo
que deu fer per a assegurar la quietut y pau pública, averiguació de las cremas y altres agravis
fets a las iglésias y dels ministres, han donat occasió a las queixas públicas y, de nou, obligats a
més del que, per rahó de sos officis y altrament
ho estavan, serviran a vostra excel·lència, despullats de tot affecte particular, tenint solament la
advertència al major servey de Déu, Nostre Senyor, sa majestat y benefici de aquest Principat.
Primerament, per quant la major part de las inquietuts de esta província se són originades de
que, havent los cabos, capitans y soldats que han
estat alojats en ella fets moltsa estragos en las
honras, vidas y asiendas dels provincials, ab tantas morts, violèncias, robos y incendis, que han
perpetrats, sens perdonar a las iglésias, cosas sagradas, ni al Santíssim Sacrament, comforme
apar ab las informacions rebudas per dits deputats, de què ja han donat a vostra excel·lència un
breu summari y pot vostra excel·lència, ab facilitat, acabar-o de averiguar, manant-las rèbrer en
las parts a hont dits deputats, per las moltas occupacions y estar exausta la casa de la Deputació
ab tant contínuos gastos, no las han pogudas
fer rèbrer y, essent-se queixats y feta instància
perquè los delinqüents fossen castigats, may ho
han pogut alcansar, hans són estats auxiliats los
agressors de tant inormes delictes, ab què se són
// 1v // continguts los ànimos dels agraviats a la
venjança de agravis fets a Déu, Nostre Senyor,
en deservey de sa majestat y dany de la província,
apar a dits deputats seria medi efficàs para aquietar-los que vostra excel·lència fos servit manar
castigar los cabos y soldats ab exemplar càstich y
esmanar y satisfer los danys donats, ab què se
acrediterà la justícia, que entre los soldats està
tant desacreditada, se assossegaran los ànimos
dels agraviats y perdran los soldats los brios
que·ls ha donat lo vèurer que accions tant malas
no són estadas castigadas y, en particular, judican los deputats és necessari per la pau pública
que vostra excel·lència sia servit manar castigar
rigurosament los desòrdens fets per los cabos y
altra gent de guerra en la fidelíssima vila de Perpinyà, de què vostra excel·lència, puix se troba al
peu de la obra, se pot informar ab facilitat, que
no pot tenir escusa haver volgut pèrdrer una vila
de las més principals de Cathalunya, clau y escut
de tota Espanya, y haver-li llevades les forses, exposant-la, en cas de invasió del francès a una desdixa, que no los la ploraria Cathalunya, però encara tota la monarquia. També entenen los
deputats seria efficassíssim medi, que vostra excel·lència fos servit manar tràur(er) de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya los soldats
que·s troban en Rosselló y en altras parts del
Principat, dexant guarnits los presidis dels que
a. a continuació ratllat excessos.

no han agraviada la província, que restant los
que han fets tants agravis als naturals, apar impossible que los agraviats pugan aquietar-se que,
perquè no·s provoque a la venjansa lo ànimo del
fill, qui veu lo que li ha mort lo pare, lo del pare
quant veu lo que li ha mort lo fill, lo del marit
quant veu lo qui li ha violada la muller, seria menester tenir las sanchs molt fredas y un sperit no
de home, sinó dea àngel y, si vostra excel·lència
condecendeix en açò, com confian dits deputats, hauria de ser manant-los embarcar en alguna part de Rosselló, perquè si, amb //2r // tot lo
exèrcit, junt per terra, per los trànsits farian nous
excessos y delictes, y causarian novas inquietuts
al Principat, per ventura majors que las passadas.
De la mateixa manera judican dits deputats per
medi asertat, que vostra excel·lència sia servit,
quant tracte de què succehí a Santa Coloma de
Farnés, y del demés han fet y obrat los provincials fins al dia de avuy, manar passar los uulls per
lo summari dels excessos han fets los soldats y
queixas tenan dels ministres reals y del demés
que a vostra excel·lència li constarà en ella mateixa y tenir attendència a que tot ho han fet
molt per los cabells, en venjança de la crema de
la iglésia de Riu de Arenas y desagravi del Santíssim Sacrament y casi forsats del últim transit, en
que las calamitats de aquestos temps los havian
posats, sobrevenint-los sempre nous treballs y
desdichas, exceptat en lo cas de la mort del
compte de Santa Coloma, perquè aquesta los
apar deu vostra excel·lència manar fer la pesquisa possible per averiguar-lo y gran demonstració
en lo càstich, que ells, per sa part, també ho han
procurat, offerint sis mília lliures de premi a qui·l
descubriria y continuaran per tots los camins posibles. En quant a la averiguació de las cremas y
altres agravis fets a las iglésias, ab las informacions rebudas per los deputats consta, que los
soldats han robat en los trànsits moltas iglésias:
Que en lo lloch de Fluvià robaren la parrochial y
mataren dins d’ella don Anton de Fluvià, dos
hòmens, un criat seu y una criatura, que la prengueren dels brassos de sa mare y llevaren lo bras
a un Christo crusificat; que en la vila de Santa
Coloma de Farnés, los curats hagueren de fugir
per la montanya ab lo Santíssim Sacrament; que
los soldats del tèrcio de don Leonardo Moles,
per orde de dit don Leonardo, posaren foch al
lloch de Riu de Arenas y robaren lo millor y més
preciós de la iglésia //2v // parrochial y, a la postre, y pegaren foch y arrimaren los scons, taulas y
caxas al altar, perquè cremàs lo sacrari y tot se
cremà, fins al Santíssim Sacrament, que· y estava
reservat ab algunas vint formas consagradas, mirant-s’o tot y aplaudint-ho don Leonardo Moles, qui digué després a don Diego Barrio, don
Joseph de Oms y Balthesar de Claramunt, que
a. a continuació ratllat agen.
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havia pogut remediar la crema del lloch y de la
iglésia y no·u havia volgut fer y que se era feta
per son orde, com ho han deposat dit Claramunt y lo doctor Epifanio Coll, y constarà més
clar si vostra excel·lència és servit manar exhigir
la deposició de dits don Diego Barrio, don Joseph de Oms y de doctor Rafel Puig, com dits
deputats li supplican, que passant los tèrcios que
havian estat alguns dies arrimats a las muralles de
Blanes, per un lloch del Empurdà que·s diu
Montiró, governats per Joan de Arce, posaren
foch a la iglésia parrochial, ab què·s cremà tot lo
que havia· y dins y set formas consegrades, y ara,
han entès dits deputats, que en la vila de Perpinyà, han robat y saquejat los mateixos soldats
algunas iglésias. De las cremas del Riu de Arenas
y Montiró rebé informacions lo il·lustríssim bisbe de Girona y, ab ellas, ha prosehit ab censuras
ecclesiàsticas contra dits soldats. Aquestos agravis fets a las iglésias y al Santíssim Sacrament, representan los deputats a vostra excel·lència ab lo
major sentiment que·s pot pensar y ab llàgrimes
en los uulls, assegurant a vostra excel·lència que,
no sentirian tant vèurer abrasada tota la província, com senten que, en ella, a hont la religió christiana està tant en son punt y, en particular, la
veneració del Santíssim Sacrament, hajen fets
tals desòrdens y sacrilegis soldats de un monarca
tant christià com és lo rey, nostre senyor, en tant
gran deservey de las majestats Divina y humana
y descrèdit de aquest Principat y, tenen per sert
fóra inpossible assosegar la província del tot, //
3r // que estos sacrilegis no sian castigats, que
més han commogut los ànimos dels naturals,
que los agravis fets en sas honras, vidas y aziendas. En quant als ministres que han donat occasió a la queixas públicas, dexadas a part las contrafaccions de constitucions han fetes de molts
anys ad aquesta part, que ja·s són representades
en altras occasions, en tant gran dany del Principat, en la occasió de la guerra de Salses, han fetas
moltas opprecions als naturals, contra las generals constitucions de Cathalunya, ab que tenen
caxosa tota la província. En los trànsits dels soldats, que vingueren de Fuenta Rabia per la guerra de Rosselló, alguns ministres dels que estaven en dits trànsits, feren aportar dels llochs
circumvehins moltas provisions y bagatges per
forsa, molt més del que era menester y se’n perdé molta part sens pagar cosa alguna, consta per
la informació rebuda per los deputats, del que
feren en los trànsits los doctors Batista, Gorí,
Luís Ramon y don Onofre de Argensola, del
Real Consell, de la qual se donà a vostra excellència un breu summari, y lo mateix y majors excessos se feren en altras parts, ha hont no çe’n ha
rebuda, que a vostra excel·lència li contaran ab
facilitat y, en particular en Tarragona y llochs
circumvehins, que· y asistí lo doctor Hierònym
Guerau, de què poria vostra excel·lència manar
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rèbrer informacions, perquè són grandíssimas
las queixas ne fan los de aquella part. Lo doctor
Jaume Martí, assessor del portantveus de general governador, en la vila de Cervera féu moltas
composicions, ab què exhimia molta gent de
anar a la guerra y algunas universitats de fer soldats y prenia bagatjes sens voler-los pagar y moltas altras cosas de aquest compàs, consta ab la
mateixa informació dels deputats. // 3v // En lo
temps que durà lo siti de Salses se feien cada dia
cridas penals, contra las constitucions, que·s
consultaven ab alguns doctors del Real Consell
y totas eran firmadas del doctor Miquel Joan
Magarola, regent la Cansellaria, y lo doctor Jaume Mir, advocat fiscal y, axí mateix se feran altres procehiments penals, ab que, en lloch de facilitar lo socorro de Rosselló y recuperació de
Salses y fer lo servey de sa majestat, lo impedian,
volent cosas que·s vehia eran inposibles y los mateixos ministres després no las executaven, perquè veien no·s podian executar. En la occasió
del rendiment de dita plassa de Salses feren los
ministres manaments a tothom generalment
que· y acudissen a tots los consellers, cònsols, jurats y gent de consell de las ciutats, viles y llochs
de Cathalunya y als proms de las confrarias y, en
Barcelona, los féu lo portantveus de general governador, cosa inpossible de poder-se executar,
que no podian restar las ciutats, vilas y llochs
sens defença, en particular las marítimas, que
contínuament tenen perill, per ser cosa tant fàcil
aportar per la mar un exèrcit de una part a altre,
y en deservey de sa majestat y dany del mateix
negoci, perquè més convenia que los consellers,
cònsols, jurats y gent de consell de las universitats restessen cada hu en sa casa per poder socórrer lo exèrcit de sa majestat ab gent, víveres y
tot lo que fos menester, que no que anassen al
exèrcit dexant las universitats sense govern, y
aquestos manaments se feren a moltes universitats que, segons la distància de terra, no podian
ser a Salses lo dia del rendiment, ab que gastaren
molts ducats sens profit, perquè després los manaren se’n tornaren de mitg camí y és cert, que si
no fos estat que la innata fidelitat dels cathalans
los obligà a fer lo últim esfors en occasió tant
apretada, sens reparar en las opprecions se’ls
feian per aqueix camí, se hauria //4r // impedit la
recuperació de aquella plassa que tant importava. Després del rendiment de Salses, quant pensaven descansar los naturals de las moltas fatigas
havian tingudas en la guerra, se tractà de alojar
los soldats y, si bé, segons las generals constitucions de Cathalunya, no tenen obligació de donar sinó sola la habitació y de benignitat sal, oli,
vinagre y servey, los ministres que tingueren la
mà en estos alojaments, ab amanassas, los obligaren a donar als soldats menjar y bèurer y, últimament, se enviaren unas cartillas ab què·s regulavan los alojaments de Cathalunya ab los de
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Llombardia, manant se donàs als soldats més del
que ells abans havian pretès, ab què·s feren los
soldats del tot insolents, perquè·ls aparagué tenian aprovat ab ditas cartillas lo fer-se dar a menjar y bèurer per forsa y feren novas vexacions y
violèncias als patrons, y la major queixa té la província perquè, havent firmant un paper, essent
advocat fiscal de la Deputació, ab què·s deia
que, solament se havia de donar als soldats habitació, firmà las cartillas, ab què·s manava sels
donàs a menjar y bèurer contra las constitucions
de Cathalunya, y lo que ab lo primer paper avia
firmat, y envià a sercar la major part dels advocats de Barcelona, dient-los que si los sýndichs
de las universitats se quexaven de ditas cartillas
no aconsellaren contra d’ellas, ab què volgué llevar-los la defença. Quant a què, succehit la mort
del aguasil Monrodon, en lo lloch de Santa Coloma de Farnés, lo portantveus de general governador y lo doctor Rafel Puig, del Real Consell, anararen a dita vila ab los tèrcios de Joan de
Arse, don Leonardo Moles y altres, la qual trobaran despoblada, que tots los habitants se’n
eran anats y havian dexadas las casas solas, perquè lo pare guardià dels Caputxins de Gerona
los havia dit que, si aguardaven //4v // en la vila,
los soldats los espallarian tota la vila, però si donaven lloch, sols descubririan unas quantas casas, las més, dolentas, que aqueixa paraula deya
tenia del governador y, en arribar los soldats, se
posaren a robar, saquejar y cremar y espallar, ab
tant gran excés, que no· y ha casa en la vila, que
no sia cremada o espallada, poch o molt, y cremaren sinquanta-y-una de la mateixa parròchia
y algunas de la de Riu de Arenas, estant presents
a tot, dits governador y micer Puig, consta ab la
informació dels excessos dels soldats. Aquest fet
de Santa Coloma té queixosa tota la província de
dits governador y doctor Puig y dels cabos y soldats, perquè, si se agués volgut castigar la mort
de Monrodon, se avia de presehir informació ab
què aguera constat del delicte y dels delinqüents, segons tot dret y, en particular, segons
lo municipal de Cathalunya, que vol se judique
per directum ab conexença de causa y de no serse fet de aqueixa manera se seguí que foren castigats igualment los que no tenian culpa ab los
qui·n tenian y foren castigats los innosents per
delicte de altri, que·s la major desdixa que· y pot
haver, y los particulars de dita vila restan arruïnats, que per a poder víurer han de demanar caritat per amor de Déu y, en açò, se atribueix al
dita governador y doctor Puig, qui hi asistiren y
ho auctorizaren. De la mateixa manera, comunament se té queixa del doctor Phelip Vinyes,
perquè hans de ser ministre, era acèrrim defencor de las constitucions de Cathalunya y drets de
la pàtria y, després que fonch provehit, aconsellà
a. dit interlineat.

justament lo contrari, com se pot averiguar passant lo uull per los memorials ha fets en tot
temps y en la contenció dels contrabandos respongueren los assessors y advocats aplicats, del
General a un paper que ell havia // 5r // fet, ab
trossos de altres memorials de dit doctor, vingué
a hont havia escrit lo contrari, lo que ell en la resposta no gosà negar. També totas las universitats de Cathalunya, tenen<t> molt gran queixa
de don Garau de Guardiola, llochtinent de mestre racional, per haver prosehit en son offici en la
exacció dels quints, fortifficacions y altras cosas,
ab tant rigor, que ha arruïnadas, ab despeses voluntàries, las millors universitats, sens perdonar
a las que, actualment estaven servint a sa majestat, en tant, que se ha vist en alguna universitat
exir per un portal los soldats pagats y municionats a sos gastos, per a servir a sa majestat en lo
siti de Salses y, per altre, entrar los officials del
racional per executar alguna ninyaria per fortifficacions y, generalmet, se té queixa dels doctors
del Real Consell, perquè lo comte de Santa Coloma, en tot lo temps de son govern, en que
aquest Principat ha patit tants infortunis y tantas
opprecions de soldats, quant estigué en Barcelona, tenia molt sovint junta de tres salas y, quant
estava fora, tenia juntas dels que·s trobaven en sa
companya o serca, y may exian resolucions favorables al Principat, sinó tales que tiraven a tota
desolació de aquell, tenint per sert eran la causa
de las vexacions se’ls feian puix, ab tantas juntas,
may s’i conexia remey, ni volian aconsolar als
agraviats, hans bé los irritaven amanassant sempre majors desdixas y infortunis y sempre anava
de mal en pijor, ab una manera de govern tant
vident, que ha aportat la província al desdixat
estat en que avuy se troba y, en particular, lo
consebé contra los que estavan contínuament
cerca de dit comte de Santa Coloma, que eran lo
doctor Miquel Joan Magarola, regent la Real
Cancelleria, y lo doctor Joseph Massó. // 5v //
Aquestas cosas que, per major se representan y
altres que, per no cansar a vostra excel·lència, se
dexan, tenen de manera queixosos los provincials, que foran la causa del que succehí lo dia de
Corpus y altres següents. Temen molt los deputats, que lo dia que los ministres y, en particular
aquells que se té per tan agraviada la província,
exiran en públich no succehescan novas inquietuds, perquè, quant vostra excel·lència fou arribat a la ciutat de Barcelona, comencaren a exir y
lo poble se commovia de nou, que si no fos estat
lo respecte y amor tenen a vostra excel·lència y la
gran confiança que tenen posada en la prudència y bon zel de vostra excel·lència, que·ls ha de
dexar desagraviats, se podian tèmer altres inquietuts. Y axí, senyor, lo medi que vostra excel·lència insinuà als deputats, volent que li donen consell acerca la remoció dels ministres,
apar a dits deputats que, per la quietut y pau pú1919

blica y perquè la justícia estiga ab lo crèdit que és
rahó, seria convenient que vostra excel·lència
tractàs d’ell en la manera que més convingués,
vehent los que·s deurian remòurer, en què no
tenen què dir dits deputats, sinó supplicar a vostra excel·lència sia servit considerar dos cosas: la
una las informacions y lo demés que vostra excel·lència haurà averiguat, en que apar lo que
quiscú ha fet en odi de la província y quant odiat
estan en ella y, l’altre és contra quinas personas
se encaminava més la fúria del poble, que ab axò
mostrava de quins se tenia per més agraviat y de
qui se pot més tèmer per avant y duptan los deputats se puga gosar de la quietut desijada, si en
açò no·s posa remey, vostra excel·lència ho considere ab la prudència y maduresa que sol, que
nosaltres solament tenim la mira a la quietut y
pau pública, que vostra excel·lència, en son paper, //6r // tant nos encomanà. Aquestos son los
medis que, per ara, se’ls offereixen als deputats
de Cathalunya més convenients per la quietut y
pau pública, y aconsellan y supplican a vostra excel·lència sia servit manar-los posar per obra, offerint-se per sa part acudir a tot lo que serà de
major servey de Déu, de sa majestat, de vostra
excel·lència y benefici de la província.

7r

Comptea del dany de las casas que són cremades y enderrocades dins la vila de Perpinyà per
causa del dany que ha(n) fet les bombes y artillerias del castell major de dita vila yb per los
incendis y cremós causats y fets per la gent de
guerra en las casas de la present vila, evaluats
dits danys per los sobreposats de fusters, que
són mestre Francesc de Desclans y mestre Pons
Cavaller, yc sobreposats de mestres de casas, y
de mestre Antoni Comas y mestre Joan Pera
Gibrat y mestre Jacinto Sebardell, mestres de
cases y sotobrer de dita vila, per orde dels senyors y magnífichs cònsols de dita vila, vuy al
primer de juliol 1640.
14 iulii 1640.
Parròquia de Sant Joan:
Primo, en la iglésia de Sant Joan se ha fet dany
per 600 reals.
En lo spital general de Sant Joan per 450 reals.
En la casa de mestre Matheu Terrats per 8.000
reals.
En la casa de don Joan Descamps per 1.600
reals.
a. relació de danys intercalada entre els folis 417v i 418r del
trienni 1638-1641.
b. y ... vila interlineat al darrer foli de la relació.
c. a continuació repetit y sobreposats de mestres de casas.
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En la casa de micer Joan Sadorna per 9.300
reals.
En la casa de mestre Antoni Serra, sastre, per
5.000 reals.
En la casa de mestre Antoni Senús per 350 reals.
En la casa de la senyora Cros, silurgià, per 100
reals.
En casa de mossèn Rafel Pasqual per 100 reals.
En casa de mossèn Barthomeu Sastre per 100
reals.
En casa de mossèn Jaume Aymà, sastre, per 100
reals.
En casa de Lluís Ros per 250 reals.
En casa de Joseph Pagès per 1.000 reals.
En la casa de mossèn Jaume Travi per 400 reals.
En la casa del doctor Thomas Risch per 100
reals.
En casa de dona Catherina Canta per 100 reals.
En la casa del senyor ardiaca Decalsa per 9.400
reals.
En la casa del senyor Francisco Pellicer per
5.000 reals.
En la casa de Francisco Jahén per 6.200 reals.
En la casa de mestre Miquel Corratger, sastre,
per 250 reals.
En la casa de Antònia Gitarda, viuda, per 2.300
reals.
En la casa de la senyora Madalena Coll per
4.600 reals.
En la casa de mestre Andreu March, passamaner, per 300 reals.
En la casa del senyor capità Font per, 1.800
reals.
En la casa del senyor Anton Riu per 600 reals.
En la casa de micer Joseph Aragó per 850 reals.
En la casa de mossèn Pujol, argenter, per 100
reals. 58.950 reals.
Per la suma de atràs 58.950 reals.
En la casa de Joana Pastora per 150 reals.
En la casa de mestre Bernat Carbonell, calsater,
per 100 reals.
En la casa de la senyora Paula Bosch, viuda, per
100 reals.
En la casa de mossèn Xarpí, cilurgià, per 100
reals.
En la casa de mestre Honorat Boneu, adroguer,
per 150 reals.
En la casa de mestre Guillaumes, sombrarer, per
150 reals.
En la casa de mestre Honorat Forné, blanquer
per 150 reals.
En la casa de lo senyor Ramon del Pas 6.800
reals.
En la casa de mossèn Francesch Cortada, ala
carrer del Àngel, que vuy és de Anthoni Guillot
y Marcer, notari, per 4.000 reals.
En la casa de mossèn Francisco Folera per 600
reals.

En la casa de mossèn Jaume Boyxader per 100
reals.
En la casa de micer Gros per 100 reals.
En la casa de mossèn Pera Contart per 100 reals.
En la casa de mossèn Coronat per 100 reals.
En la casa de mossèn Hierònim Trinxet per 100
reals.
En la casa de la senyora Sanisas, viuda, per 100
reals.
En casa la senyora Isabel Camprodon per 200
reals.
En la casa de mestre Antoni Vidal per 150 reals.
En la casa de micer Lluís Mestres per 1.200
reals.
En la casa de don Joseph d’Ardena per 2.300
reals.
En la casa y forn dels hereters de Fancesch
Albuý per 2.400 reals.
En la casa de mado(na) Àngela Sororniras, víuda, per 1.800 reals.
En la casa del senyor Joan Trinyach per 1.300
reals.
En la casa del senyor Gaspar Terrena per 1.200
reals.
En la casa de mossèn Jaume Guimerà per 150
reals.
En lo convent de Nostra Senyora de Ceula per
200 reals. 82.850 reals.
Parròquia de Sant Mateu:
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Primo en lo escorxador de don Joseph Descamps per 6.000 reals.
En la casa de mossèn Joseph Guiota, apothecari,
per 300 reals.
En la casa de Madalena Balasca per 4.600 reals.
En lo molí del oli de micer Maurís per 300 reals.
En lo molí de oli dels hereters de mossèn Pere
Arnau 600 reals.
En la casa de Antoni Gasch per, 2.400 reals.
En la casa de Francescech Craspell, carnicer, per
3.200 reals.
En la casa de mossèn Antoni Ripull, cilurgià,
per 6.300 reals.
En la casa de mestre Joan Fort, sastre, per 2.800
reals.
En la casa de Barthomeu Lacasin per 300 reals.
En la casa de Eulària Vernís per 2.100 reals.
En la casa de Francisco Amant Torres, passamaner, per 4.300 reals. 33.200 reals.
Per la suma de atràs 33.200 reals.
En la casa de Jaume Clapés per 2.000 reals.
En la casa de Sebastià Campillus per 2.100 reals.
En la casa de mestre Aleix Sastre per 2.500 reals.
En la casa de T. Merlà, carnicer, per 4.300 reals.
En la casa de mossèn Francisco Senrrallb, de
Toÿr, per 2.100 reals.
a. Guiot interlineat.
b. a continuació ratllat per.

a. al ... notari interlineat al darrer foli de la relació.
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En la casa de mestre Joan Ribes per 1.000 reals.
En la casa de Sant Antoni de Biena, y és de dit,
per 4.200 reals.
En la casa de Bartomeu Lacasin per 2.300 reals.
En la iglésia de Sant Antoni de Biena per 1.000
reals.
En la casa de Barthomeu Lacasin per 2.400 reals.
En casa de micer Joseph Serder 2.600 reals.
En altra casa de Barthomeu Lacasin per 3.300
reals.
En altra casa de Pere Balla 2.100 reals.
En la casa d’en Vidal de Olújia 3.200 reals.
En la casa de Àngela Serra, farrera, per 2.100
reals.
En la casa de Francisco Jalabert per 2.200 reals.
En la casa de Antoni Llobet per 4.100 reals.
En la casa de mestre Rafel Millet ya Català per
2.200 reals.
En la casa de mestre Francesch Furtra per 3.000
reals.
En la casa de mossèn Andreu Bonet, prevere,
per 200 reals.
En la casa del pobill Montaner per 250 reals.
En la casa de Jaume Mas per 250 reals.
En la iglésia y conbent de Sant Fancesch per
3.600 reals.
En la casa de Domingo de Peyrach per 500 reals.
En la casa de mestre Antoni Deldon per 400
reals.
En la casa de Antonio Oliver de Llauric per 550
reals.
En la casa de mado(na) Tarascona, víuda, per
3.000 reals.
En la casa de mestre Guillem Sureda per 4.100
reals.
En la casa de mestre Hierònim Sprer per 2.400
reals.
En la casa de mestre Honorat Sala per 400 reals.
En la casa de Rosa Pla, víuda, per 1.100 reals.
En la casa de Onofre Bordas per 2.300 reals.
En la casa de na Tarascona, víuda, per 1.200
reals.
En la casa de Vicens Mauran per 5.500 reals.
En la casa de la senyora Madalena Besina per
1.100 reals.
En casa de Catherina Caperxa per 2.100 reals.
En la casa de Maria Durguina per 2.500 reals.
En la casa de Gabriel Serra per 1.600 reals.
En la casa de Joan Manset, parayre, per 2.000
reals.
En la cassa de Francisco Jalabert per 2.600 reals.
En la casa de mestre Jacinto Garriga, blanquer,
per 4.500 reals.
En la casa de Guillem Descampets per 1.600
reals. 127.650 reals.
Per la suma de atràs 127.650 reals.
En la casa de Gaspar Oller per 1.500 reals.
En lo paller de Antoni Llobet per 1.200 reals.
a. y Català interlineat.

1921

9r

En la casa de Jaume Cudie per 1.400 reals.
En la casa de la senyora Balaguera per 5.200
reals.
En la casa de Margarida Aubrin per 2.500 reals.
En las duas casas de Pera Prim per 4.500 reals.
En les duas casas de Anttich Xautre per 6.700
reals.
En la casa de Jaume Cudie per 1.100 reals.
En la casa de mestre Barart del Soler per 2.100
reals.
En la casa de Joan Moné, carnicer, per 2.300
reals.
En la casa de Joan Xaubet per 2.500 reals.
En lo cortel de Montserrat Coll, carnicer, per
4.600 reals.
Enles duas casas de mestre Francisco Serra, serraller, per 2.800 reals.
En la casa de Llàtzer Formiger per 4.800 reals.
En la casa de Joan Roca per 1.300 reals.
En la casa de Joan Llantà per 1.300 reals.
En la casa de Jaume Llanapabana per 2.400
reals.
En la casa de Margarida Grossa per 1.100 reals.
En la casa de Catherina Faus per 1.600 reals.
En lo taller de Galceran Barrera per 1.100 reals.
En la casa de Joseph Tarrats per 3.200 reals.
En la casa dels hereus de Narcís Uguet per
1.300 reals.
En la casa de Amador Delseyt per 1.200 reals.
En la casa del Codró de Millàs per 1.100 reals.
En la casa de Galceran Barrera per 4.300 reals.
En la casa de Andreu Reig per 6.400 reals.
En la casa de Guillem Arquer per 1.700 reals.
En la casa y cortal de Anton Reart per 1.300
reals.
En la casa de Pera Romangas, carnicer, per
1.400 reals.
En la casa de Marcell Tavarner per 1.300 reals.
En lo paller de Andreu Reig per 1.600 reals.
En la casa de Maria Riublanca per 1.600 reals.
En la casa de Maria Garriga per 1.600 reals.
En la casa de Anna Rabaqueta per 1.400 reals.
En la casa de Bernat Vahí per 2.600 reals.
En la casa de Guillem Sabí per 1.500 reals.
En la casa de mossèn Mateu Faget tixedor, per
2.200 reals.
En la casa de Joan Manjasalut per 2.000 reals.
En la casa de Caterina Gallarda per 1.600 reals.
En la casa de Pera Bonet, ortolà, per 6.100 reals.
En la casa de Francesch Solatges per 500 reals.
225.550 reals.
225.550 reals.
En la casa de Joan Àngel Mijavila per 3.300
reals.
En la casa de mestre Antoni Ramon per 3.000
reals.
En la casa de mestre Jaume Gallart per 2.400
reals.
En la casa de Dimas Moliné per 1.600 reals.
En la casa de Anna Granés per 4.000 reals.
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En la casa de Felipa Borxona per 700 reals.
En la casa de la senyora Margarida Roja per
8.000 reals.
En la casa de Girau Manset per 1.100 reals.
En la casa de mossèn Joan Carreu per 3.000
reals.
En la casa Margarida Bogas per 1.200 reals.
En la casa de Hierònim Català per 300 reals.
En lo forn del pa de la comanda de Sant Francesch per 6.000 reals.
En la casa de la senyora Clara Balaguer per 800
reals.
En la casa de Melchior Navarro per 900 reals.
En la casa de Guillem Arquer per 900 reals.
En la casa de Antoni Alart per 1.200 reals.
En la casa de Margarida Bogas per 1.500 reals.
En la casa de Pera Rabost, corredor de coll, per
2.000 reals.
En la casa de Antoni Alart per 500 reals.
En la casa de Jaume Pons per 2.000 reals.
En la casa de Pera Floret per 2.000 reals.
En la casa d’en Francisco Forner per 1.000 reals.
En la casa de Antoni Roca per 2.000 reals.
En la casa de Jaume Compta per 3.000 reals.
En la casa micer Francisco Flos per 3.800 reals.
En la casa de Joan lo Cistaller per 1.300 reals.
En la casa de Àngela Vaguera per 1.300 reals.
En la casa de la senyora Anna Claret per 2.600
reals.
En la casa de Pera Domènach per 2.000 reals.
En la casa de Francesch Ardens per 2.000 reals.
En la casa de Andreu Baseria per 2.100 reals.
En la casa T. Balla de Soler per 1.800 reals.
En la casa del conyat de mossèn Borrell, prevere, per 2.600 reals.
En la casa de Jaume Roure, ortolà, per 1.400
reals.
En lo paller de Hierònim Crosas per 1.600 reals.
En la casa de Gabriel Rallés per 1.100 reals.
En la casa de Onofre Perarnau per 1.800 reals.
En la casa de Àngela Boneu per 2.000 reals.
En la casa de Hierònim Carrachs per 1.600
reals.
En la casa de Girau Mudre per 1.600 reals.
308.550 reals.
308.550 reals.
En la casa de Joan Aribau per 1.700 reals.
En la casa de mado(na) Fomada per 2.000 reals.
En la casa de Pera Ligol per 1.800 reals.
En la casa y tersada de mossèn Francisco Palet,
droguera, per 2.010 reals.
En la casa y pati de mestre Joan Pera Trilles per
600 reals.
En las ditas casas de Joan Casanyes per 3.600
reals.
En la casa de Joan Àngel n’Abret per 3.000
reals.
En la casa de Víctor Vila per 3.400 reals.
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a. droguer interlineat.
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En la casa de la comunitat de Sant Matheu per
1.600 reals.
En la casa de Miquel Andreu per 1.300 reals.
En las dues cases de Felip Jaufreu per 3.200
reals.
En la casa de Francisco Vehí per 2.000 reals.
En la casa de Marianna Prats per 4.000 reals.
En la casa de Joan Casanje per 2.000 reals.
En la casa dels hereus de Francisco Selva per
2.300 reals.
En la casa de Antoni Perramon per 2.800 reals.
En la casa de micer Rafel Vallespir per 3.000
reals.
En la casa de Antoni Codony per 4.000 reals.
En la casa de don Manuel de Semmanat per
1.600 reals.
En la casa de Joseph Bonalavall per 2.600 reals.
En la caseta de micer Francisco Vila per 1.200
reals.
En las duas casas de la senyora Rosa Fabra per
3.600 reals.
En la casa de Rafel Pagès per 2.000 reals.
En la casa de Bartomeu Nolig per 2.000 reals.
En la casa de Victorí Carbonell per 2.400 reals.
En la casa de Camó Balla per 2.100 reals.
En la casa de Ramon Roura per 1.200 reals.
En la casa de Matheu Faget per 1.200 reals.
En la casa de Joan Cassanyes per 1.900 reals.
En la casa de la senyora Margarida Bonet per
1.500 reals.
En la casa de Martí Serra per 2.000 reals.
En la casa de Jaume Ramon per 1.200 reals.
En la casa de Hierònim Català per 1.600 reals.
En la casa de Domingo Montose per 1.600
reals.
En la casa de Arnau Caliu per 1.700 reals.
En la casa de Domenja Vassall 2.000 reals.
En la casa de mossèn Antoni Rai 3.300 reals.
En la casa de Joan Pausies per 2.000 reals.
En las duas casas de Domingo Perramon per
4.000 reals.
En la casa de Joan Àngel Bonet per 1.000 reals.
En la casa de Camona Orga per 1.800 reals.
398.450 reals.
Per, la de atràs 398.450 reals.
En la casa de Pera Grilló per 2.000 reals.
En la casa de Bertran Tribaudell per 2.000 reals.
En la casa de Esteva Santaman per 1.600 reals.
En la casa de Anna Parollet per 1.000 reals.
En la casa de dita Anna Parollet per 2.600 reals.
En las duas casas d’en Montalt de Illa per 3.400
reals.
En las tres casas de la senyora Antònia de Malla
y Ribas 4.200 reals.
En la casa de Joan Àngel Bonet per 1.600 reals.
En la casa gran de la senyora Antònia de Malla y
Ribas per 1.800 reals.
En la casa de Joan Sobranius per 1.600 reals.
En la casa del doctor Domènech per 600 reals.
En la casa de Rafel Xaubet per 1.000 reals.
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En la casa de Francès Forné per 1.000 reals.
En la casa de Antoni Deviu per 600 reals.
En la casa de Montserrada Alench per 2.000
reals.
En la casa de micer Hiacinto Trilles per 400
reals.
En la casa de Antoni Codony per 2.000 reals.
En la casa de Anna Vigé per 2.100 reals.
En la casa de Mateu Faget per, 1.000 reals.
En la casa de Margarida Rigarda per 1.500 reals.
En la casa de Clara Boneta per 1.600 reals.
En la casa dse Mònica Pubblanch per 2.500
reals.
En la casa de micer Francisco Vila per 5.500
reals.
En la casa de la senyora Llobera per 6.900 reals.
En la casa de Margarida Rixart per 200 reals.
En la casa de Margarida Vatera per 200 reals.
En la casa del senyor Roqueta per 6.700 reals.
En la casa de mossèn Badaulo per 1.400 reals.
En la casa de Emanuel Pagarola per 2.000 reals.
En la casa de la senyora Jacinta Regnas per
6.300 reals.
En altra casa de de Emanuel Pagarola per 1.100
reals.
En la casa de mestre Magí Clavaria per 1.200
reals.
En la casa de Anna Fornera per 1.200 reals.
En la casa de Antoni Sala per 2.100 reals.
En la casa dels hereters de mestre Jaume Pusull
per 3.200 reals.
En la casa dels hereters de Joan Llaurador de
Estagell 1.500 reals.
En la casa gran de mado(na) Vaguera, víuda,
per 3.000 reals.
En la casa de Maria Rigau y Tarsols per 4.600
reals.
En la casa de Ermangol Jaubert per 2.400 reals.
486.050 reals.
Per la de atràs 486.050 reals.
En la casa de mossèn Antoni Blanch per 1.200
reals.
En la casa de mestre Antoni Gey, serraller, per
500 reals.
En la casa de Pera Salades per 2.100 reals.
En la casa de Catherina Setseras per 4.500
reals.
En la casa dels hereters de Antoni Colell per
800 reals.
En la casa de mossèn Antoni Blanch per 1.100
reals.
En la casa de Antoni Truyta per 2.100 reals.
En la casa de Maria Rigau per 1.000 reals.
En la casa de Antoni Cassanyas per 1.000 reals.
En la casa de Antoni Parés, carnicer, per 4.600
reals.
En la casa de Paula Regnes per 1.200 reals.
En la casa de Andreu Casases per 1.500 reals.
En la casa de mestre Simeon Albareda, fuster,
per 2.100 reals.
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En la casa de mestre Joseph Bellmon 3.600
reals.
En la casa de mestre Antoni Pèsol per 1.500
reals.
En la casa y Estudi Major de la vila per 4.600
reals.
En la casa de Galderich Jolí per 1.800 reals.
En la casa de Paula Candella per 1.000 reals.
En la casa de de mossèn Antoni Blanch per
2.000 reals.
En lo paller de mossèn Antoni Blanch per 600
reals.
En la casa dels pobills Masdeus per 1.200 reals.
En la casa de Bernat Barrera per 2.000 reals.
En la casa de Antoni Alamun per 2.100 reals.
En la casa de Margarida Gutsach per 1.800 reals.
En lo paller de mossèn Andreu Laguàrdia per
1.100 reals.
En la casa de Onofre Sebaser per 1.200 reals.
En la casa del patit Ortolà per 1.200 reals.
En la casa de Toni Cudet per 400 reals.
En lo paller de mossèn Sacomas per 1.200 reals.
En les dues cases de mestre Bernat Joaneu per
1.400 reals.
En la casa del doctor Domènech per 400 reals.
En casa de Vicens Struga per 1.200 reals.
En les quatre cases de mossèn Francisco Bonet,
apothecari, per 6.900 reals.
En la casa de Joan Gobill per 2.000 reals.
En la casa de Hierònima Fortanera per 2.500
reals.
En la casa de mossèn Andreu Laguàrdia per 300
reals.
En la casa de mossèn Joan Ros per 4.300 reals.
En la casa de Guiomà Serdana per 3.500 reals.
En la casa de Monserrada Vaguera per 1.500
reals.
En altra casa de mossèn Joan Ros per 200 reals.
561.250 reals.
Per la suma de atràs 561.250 reals.
En la casa de Miquel Domènech per 1.400 reals.
En la casa de la senyora Bàrbara Perarnau per
8.300 reals.
En la iglésia y convent de Sant Augustí per 600
reals.
En la casa de mado(na) Dimasa per 100 reals.
En lo convent de Nostra Senyora de la Mercè
per 300 reals.
En casa de Victòria López per 600 reals.
En la casa de Felip Farré per 500 reals.
En la casa de Baringué Comas per 650 reals.
En la casa de Jaume Trabé per 1.400 reals.
575.100 reals.
Parròquia de Nostra Senyora de la Real:
Primo en la casa de l’abadia de Nostra Senyora
de la Real 22.000 reals.
En la iglésia de Nostra Senyora de la Real per
6.800 reals.

[ 1640 ]

[ 1640 ]
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En la casa de Nostra Senyora de Montserrat per
15.000 reals.
En la casa de mestre Pera Cardona per 6.000
reals.
En la casa de mossèn Jaume Llach per 3.000
reals.
En la casa de Hierònima Gelí per 4.100 reals.
En la casa de mossèn Antoni Xautó per 12.000
reals.
En la casa de Anna Llauneta per 3.000 reals.
En la casa de Marianna Salleras per 2.000 reals.
En la casa d’en Honorat de na Quirga per 6.000
reals.
En la casa de Honorat Sagarró per 5.000 reals.
En la casa de Gracià Marianna per 5.100 reals.
En la casa de mossèn Miquel Semmanat per
2.200 reals.
En la casa de Francisco Gobernadó per 1.100
reals.
En la casa del senyor Francisco Jordà per 3.500
reals.
En la casa de Jauma Flubià per 3.400 reals.
En la casa del senyor Joan de Arcos per 1.600
reals.
En la casa de mestre Joan Casanyas, mestre de
cases, per, 200 reals.
En la casa de mado(na) Montanyola per 3.000
reals.
En les dos casas dels hereters de tal Barjuan per
650 reals.
En la casa de tal Barot per 1.200 reals.
En las tres casas de mestre Antoni Aballó Farré
per 7.800 reals.
En la casa de Antoni Fuster per 2.000 reals.
En la casa de Pera Prunablanca per 2.000 reals.
En la casa de Bernat Amurús per 2.500 reals.
En la casa del Capítol de Nostra Senyora de la
Real, del canonja Ros, per 5.000 reals.
En la casa de Joan Balanda, ortolà, per 4.100
reals.
En les dues casas de Maria de la Figuera per
3.000 reals. 133.250 reals.
133.250 reals.
En lasa dues casas de Coloma Cassà per 5.200
reals.
En la casa del Capítol, del canonge Sagòbia, per
2.200 reals.
En la casa del Capítol, del canonge Garriga, per
3.100 reals.
En la casa de la comunitat de Nostra Senyora de
la Real per 2.600 reals.
En la casa de las senyoras Costas per 7.900 reals.
En la casa de senyora Alerigues per 3.600 reals.
En las dos casas de Francisco Domingo per
3.200 reals.
En les dues cases dels hereters del senyor Martinot 4.000 reals.
En la casa de Matia Vert, ortolà, per 4.100 reals.
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a. a continuació ratllat casa.

En les dues cases de Hierònim Fuixera per
4.200 reals.
En la casa de tal Ursu, parayre, per 1.600 reals.
En la casa de mestre Joan Casadalt per 3.100
reals.
En la casa de Gracià Sicarda per 2.200 reals.
En la casa de Joseph Massó per 1.300 reals.
En la casa de mestre Estrada Joan per 3.800
reals.
En la casa de mestre Manuel Manyola per 3.100
reals.
En la casa de Vicente Garcia per 1.300 reals.
En la casa de mestre Jaume Sagobí per 2.500
reals.
En les quatre cases del senyor Francès Reart per
10.000 reals.
En la casa de la senyora Girau per 200 reals.
En la casa del pubill Basté, ortolà, per 125 reals.
En la casa de Anna Riu per, 150 reals.
En la casa de(l) Capítol, del canonje Gordo, per
350 reals.
En la casa de(l) Capítol, del canonge Caldes,
per 200 reals.
En la casa del senyor Àngel Balla per 1.000 reals.
En la casa de la senyora Anna Domènech per
1.600 reals.
En la casa del senyor Àngel Balla per 2.000
reals.
En la casa de micer Joan Sadorna per 100 reals.
En la casa de Miquel Carcassona per 100 reals.
En la casa de micer Antonino Garau per 300
reals.
En la casa de Jaume Ribera per 300 reals.
En la casa de Joan Pera Xammar Sàrrie per 150
reals.
En la de mestre Joan d’Osana per 600 reals.
En la casa de dony(a) Ana Taquí per 300 reals.
En la casa de Joan de Baó per 100 reals.
En la casa de mestre Ramun Sardà per 200 reals.
En la casa de Catherina Peralta per 200 reals.
En la casa de Antoni Deviu per 100 reals.
En la casa de mossèn Joan Bou per 200 reals.
En la casa de Joseph Prim per 100 reals.
En la casa de Joseph Oriol per 100 reals.
En la casa de Joan<an>na Cambona per 200
reals.
En lo convent de les monges de Santa Clara per
400 reals. 211.325 reals.
Per la de atràs 211.325 reals.
En la casa de Antoni Vallmigera per 450 reals.
En la casa de Margarida la Fornera per 2.600
reals.
En la casa de Antònia Gabriela per 2.000 reals.
En la casa de Eulària Gerau per 400 reals.
En la casa de la senyora Bàrbara Perarnaua per
3.000 reals.
En la casa de Estàsia Garbina per 2.100 reals.
En la casa de Rafela Catorsa per 600 reals.
a. Perarnau per interlineat, damunt de per ratllat.
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En la casa de Melchior Rosés per 200 reals.
En la casa del senyor Joseph Soler y Malars per
1.000 reals.
En lo convent de les monges de Santa Catherina per 1.000 reals.
En la casa de mossèn Miquel Oriol per 600 reals.
225.275 reals.
Parròquia de Sant Jaume:
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En las casas de mestre Magí Campells, oller, per
4.200 reals.
En la casa de Antoni Bosquet per 6.000 reals.
En la casa de Antoni Vadell per 2.500 reals.
En la casa y forn de mestre Esteva Llaonart per
4.800 reals.
En la casa de Joan Vadell per 1.600 reals.
En la casa de Bartomeu Gastú per 4.100 reals.
En la casa de Antoni Bou, sabater, per 2.500
reals.
En la casa de Nofre Casalla per 2.200 reals.
En les dues cases de Joan Ambrosi per 4.200
reals.
En la casa de Felip Panadès per 1.500 reals.
En les cases duas y palle(r) de Francès Prim per
5.000 reals.
En la casa de Joan Garsu per 2.100 reals.
En la casa de Francès Farriera per 2.100 reals.
En la casa de mossèn Pera Arles per 11.000 reals.
En la casa de Francès Garsau per 3.000 reals.
En la casa de mestre Josep Ollas, oller, per 200
reals.
En laa casa de Augustí Parbòs, ortolà, per 3.200
reals.
En lo paller de mossèn Pera Arlas per 2.500 reals.
En la casa de Feliph Bernabés per 3.100 reals.
En les dues cases de Antoni Rebasses per 4.000
reals.
En la casa de Joan Causie Farré per 3.500 reals.
En la casa de Honorat Fons per 2.600 reals.
En la casa de tal Enrich «lo Flaquer» per 5.200
reals.
En la casa de mestre Joan Farré per,2.600 reals.
En la casa de Rafel Servià per 200 reals.
En la casa de T. Tupina per 2.300 reals.
En la casa de la senyora Momina per 4.700
reals. 90.900 reals.
Per la de atràs 90.900 reals.
En la casa de Anjalú Boris per 2.500 reals.
En la casa de mossèn Antoni Ortega per 1.600
reals.
En la casa dels hereters de mestre Filbet per
3.300 reals.
En altra casa de Anjalú Boris per 1.400 reals.
En las duas casas de Montserrat Cavallé per
7.000 reals.
En la casa de Guillem Catxat per 1.300 reals.
En la casa de mado(na) Fadavella per 200 reals.
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En la casa de mossèn Antoni Sagaleras per 3.000
reals.
En la casa de Vidal Marcé per 3.100 reals.
En la casa de Joan Casabona per 2.300 reals.
En la casa de mestre Sebastià Torrellas, escodiller, per 600 reals.
En la casa de mossèn Hierònim Tallant per
3.100 reals.
En la casa de T. a... Saval per 2.000 reals.
En la casa de Pera Grill per 2.500 reals.
En la casa de Gaspar Monboló per 5.000 reals.
En la casa de Pera Antoni Morera per 3.800
reals.
En las duas casas de Joseph Ballesta per 7.600
reals.
En la casa de Andreu Sangot per 300 reals.
En la casa de Jaume Brusa per 3.000 reals.
En la casa de Joseph Aspert per 4.000 reals.
En la casa de Damià Bonsoms per 2.900 reals.
En la casa de mossèn Francisco Vaquer per
1.900 reals.
En les dues cases de Simon Cusí per 4.600
reals.
En la casa de Tomàs Espinàs per 2.000 reals.
En la casa de Maria Tramuleta per 1.500 reals.
En la casa de Lluís Pou per 300 reals.
En la casa de mossèn Joseph Morat per 300
reals.
En la casa de mestre Rafel Servià per 2.000 reals.
En la casa de Joan Cansalada per 2.500 reals.
En lo convent de Nostra Senyora del Mont del
Carme per 8.000 reals.
En lo molí del oli y casas del senyor Francesch
Reart 18.000 reals.
En la casa de Gracià Ballona per 2.000 reals.
En la casa de Jaume Giré per 2.000 reals.
En la casa de Jacas Nausié per 2.300 reals.
En la casa de Anna Valaqua per 3.000 reals.
En la casa de Montserrat Rosés per 3.000 reals.
En la casa de Montserrat Carol per 3.000 reals.
En la casa de la senyora Aguilara per 3.100 reals.
En la casa de mestre Paulet Orri per 3.200 reals.
En la casa de Nofra Casanyes per 3.200 reals.
En la casa de mestre Pera Casabona, sastra, per
3.000 reals. 220.300 reals.
Per la de atràs 220.300 reals.
En la casa de Tal Pau, ortolà, per 2.000 reals.
En la casa de mestre Joan Casanyes, ortolà,
2.000 reals.
En lo convent de Sant Salvador per 6.900 reals.
En la casa de Rafel Garriga per 2.000 reals.
En la casa de Francisco [Dellium], ortolà, per
2.000 reals.
En la casa de Rafel Barres per 100 reals.
En la casa de Francisco Guasch per 100 reals.
En la casa de Jaume Mijà per 100 reals.
En les dues cases de mestre Guillem Lasaca per
250 reals.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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idem notarius, scriba et secretarius predictus, hic
meo subscribo et meum solitum et assuetum notarie artis appono sig+num. A. Probatum. Don
Juan de Lupián y Seragossa, del Consejo de su magestad y procurador real y feudal, etcétera, en los
condados de Rossellón y Cerdaña, certificamos que
Antonio Guillot y Marcer, de quien va signada la
susodicha copia, es por auctoridad real notario público y del collegio de notarios públicos de la villa de
Perpiñán, cabeça de dichos condados, fiel y legal, y
que a sus autos y scripturas públicas, semejantes a
ésta, se ha dado y da entera fe y crédito, en juizio y
fuera dél. En testimonio de lo qual, mandamos
despachar la presente por el scrivano de la Procuración Real de dichos condados baxoscritos, sellada con el real sello. Dado en dicha villa de Perpiñán a los X de julio de MDCXXXX años. Antonio de
Ortega, notario.

En la iglésia y orga de Sant Jaume Major per
3.000 reals.
En la casa de T a... Vergés, ortolà, per 100 reals.
En la casa de Magdalena Pasquala per 100 reals.
En la casa de don Francisco Sagarriga per 4.700
reals.
En la casa del senyor Joseph Sacivesa per 1.900
reals.
En la casa de mestre Miquel Laporta, sastre per
300 reals.
245.850 reals.
Als nou del mes de juliol any mil sis-cents quaranta. Los demontdits mestres, Francesch Desclans y Jaume Cavaller, lo present y corrent any
sobrepposats, de la confraria de fusters de la present vila de Pepinyà, y Antoni Comas y Joan Pera
Gibrat, lo present y corrent any sobreposats, de
offici de mestres de cases de la present vila y de la
confraria de aquells, y mestre Jacinto Sebardell,
axí bé mestre de casas, sotaobrer de les obres comunes de dita universitat y vila de Perpinyà, migensant lo jurament que tenen prestat a Nostre
Senyor Déu Jhesuchrist y als sancts quatre Evangelis, en mà y poder del molt il·lustre senyor cònsol en cap, en presència dels demés molt il·lustres
senyors cònsols de dita universistat y vila, diuen y
fan la relació següent, ço és, que ells junts y cada
hu d’ells per lo que·ls ha tocat, han visurat y feta
estima de les demontdites cases y en lo demont
incertat memorial designades, per orde de dits
senyors cònsols y dels danys en elles y quiscuna
d’ellesb causades, etcètera, del què és menester
per lo reparo de quiscuna d’ellas y juxta Déu y
llurs consièncias diuhen, que los reparos per dits
danys de cremós y enderrochs són del valor que
dalt en lo dit memorial, en quiscun partit y de
quiscuna casa, està specificat y continuat y si y
com en ell se conté. Y esta és llur relació. De quibus, et cetera. Testes: Honorat Julià, Francesch
Badia, verguers y jo Mercer, notari y secretari. //
13v // Approbo ego, predictus et infrascriptus notarius et secretarius ·A·
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Copia hujusmodi in hiis precedentibus septem papirii foleis, hujus majoris forme scripte sumpta
fuit et extracta a suo vero originali memorialis
estimacionis et evaluacionis preincertus et, cum
eodem, vere et veridice correctus et comprobatus
per me Anthonium Guillot et Marcer, apostolica
regiaque auctoritatibus notarium publicum et collegiatum oppidi Perpinianii et per totam terram et dicionem sacre catholice et regie magestatis
domini nostri Philipi Hispaniarum regis, scribam majorem et secratarium domus consularis et
concilii universitatis ejusdem oppidi. Et ut eidem
loces aliena mihi fida manu scripte, in fides ego,

Dela deputat militar, de 17 de juliol 1640.
Carta del senyor deputat militar de 17 de juliol
1640.
Molt il·lustres senyors. Per altra tinch avisat a
vostra senyoria com continuava la desgana del
senyor duch de Cardona, que·ns tenia ab molt
cuydado, lo correu que aportà dita carta ha tardat un dia a partir que, per rahó de la desgana de
dit senyor duch de Cardona, no·l poguerem despatxar més prest. Vuy dematí me ha enviat a cercar lo senyor marquès del Povar y, arribat en
palàcio, l’e trobat ab los senyors bisbes, y me ha
dit que son pare havia pasada mala nit y que·s
trobava molt mal hi·l volian combregar per viàtich, y que havia pensat despedir un correu a sa
magestat, que Déu guarde, donant-li avís de assò
y que, hans de fer-ho, volia tenir una junta per
resòldrer lo que se li havia de escríurer y que,
aqueixa, li aparexia podia ser quant son pare hauria rebut lo Santíssim. E l’i respost que astava
molt apaserat de que sa excel·lència estigués tant
mal y, que yo, sempre estaria prompta per a servir
a sa senyoria, y los senyors bisbes de Urgell, Elna
y Vich són entrats al senyor duch per a dir-li rebés lo viàtich y ordenàs son testament. Y jo me’n
so anat a oyr missa en la iglésia de Sant Joan y,
allí, lo síndich d’esta vila, per part dels cònsols,
me han convidat per assistir quant aportarian la
comunió alb senyor virrey, y que desijavan fos ab
molta solemnitat y, per dit effecte, convidavan
també al governador de aquestos comtats y al
conceller en cap de aqueixa ciutat. He respost al
dit síndich, que en tot lo que jo podria, no haa. carta intercalada entre els folis 418v i 419r del trienni
1638-1645.
b. al corregit, damunt de del.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 3 mms.
b. a continuació ratllat y juxta Déu y llurs consièncias.
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vent-hi inconvenients, serviria sas magnificèncias. He consultat aquest fet ab alguns cavallers y
he sabut que lo senyor conseller en cap no aniria
acompanyant al Santíssim Sagrament, sinó que
estaria en lo aposiento de sa excel·lència quant lo
rebria, //1v // també he procurat saber lo governador y cònsols en quin loch havian de anar y me
han dit, que aportarian lo tàlam lo senyor governador a la vara més honrada, que en aquesta vilaa
és la de mà dreta darrera de totas y que, a l’altra,
podia anar yo y a las restants quatra los cònsols.
També me han dit que lo governador tenia privilegi de sa magestat de no donar la precedència a
ningú que no fos grande, attenent assò y que és
ministre de sa magestat, lo més preheminent de
estos comtats y que, en Barcelona, lo governador preceheix als concellers havent-hi virrey, me
han aconsellat los dits cavallers que jo podia y devia anar donant la precedència al governador y,
no havent tingut loch de consultar-ho ab vostra
senyoria, me ha aparagut fer-o, pensant ho tindrà vostra senyoria a bé, que seria estat molt gran
nota no haver assistit jo en esta occasió de aportar la comunió al senyor virrey, y se assenyalà a las
tres horas per a portar-li lo Santíssim. Yo acudí a
la iglésia de Sant Joan per a aportar lo tàlam, en lo
loch que tinch dit y, a las quatra horas, arrribà allí
lo pare rector de la Companyia, confessor de sa
excel·lència, y me digué que los metges lo havian
trobat amb millora yb se havia resolt de allergar a
donar-li la comunió, assò fou dilluns a 16 del
corrent. Vuy dimars, a 17 del dit, entre sinch y sis
de la matinada, ha volgut lo senyor duch, no obstant estava millor, rèbrer lo viàtich, lo qual li han
aportat de la iglésia de Sant Joan sens ninguna
serimònia y sens avisar a ningú, de manera que
los bisbes de Urgell y Vich, que estan en sa casa,
no·u han sabut, ni hi han assistit, y lo marquès
del Povar hi arribàc tot just a temps, que son pare
no havia volgut lo avisàs. A las set horas me ha
enviat a cercar sa excel·lència, que jo encara era al
lit, som vestit y soy anat encontinent, y me ha fet
assentar ab una cadira junt al lit y me ha dit escrigués a vostra senyoria li pesava estar tant mal, per
no poder acudir a donar bon assiento a las cosas
d’esta província y servir a vostra senyoria, que·s
trobava molt obligat a fer-o per las mercès li ha
fetas vostra senyoria. He respost a sa excel·lència,
que confiava nos faria Nostre Senyor merçè de
tornar-li la salut entera y donar-li molta vida,
conforme necessitava esta província y que tota
ella lo encomanava a Nostre Senyor, // 2r // y
que vostra senyoria y yo lo serviriam sempre. Digué’m que Nostre Senyor fes sa voluntat, que ell
sempre havia desijat y procurat la pau y quietut
de la província y que tenia escrit a sa magestat
a. vila interlineat.
b. a continuació ratllat ha.
c. a continuació ratllat ja tant que son pare.

convenia molt tràurer d’ella la gent de guerra y li
havia ofert comboyar-la en persona, assegurant a
sa magestat no se li perdria un soldat, y que estava aguardant la resposta y parlàrem moltas altras
cosas, que li fou la visita de serca de mitja hora,
que conaxia ne gustava sa excel·lència, lo qual lo
havian sangrat hans de entrar yo a visitar-lo y,
quant jo isquí, lo entrà a visitar lo conceller en
cap de aqueixa ciutat, que també lo havia enviat a
cercar y també féu la visita larga. Olvidava’m de
dir a vostra senyoria que, esta nit passada, estant
sopant, me envià sa excel·lència còpia de uns avisos rebuts de sa magestat, dient-me los envie a
vostra senyoria, van ab ésta. Sa excel·lència los
rebé per correu que arribà diumenge a la tarda.
Lo cònsol en cap d’esta vila me ha demanat, per
part d’ella, la fassa vostra senyoria merçè encomanar a sos embaxadors los negocis de dita vila,
com més largament entendrà vostra senyoria ab
carta d’ella y, com no té persona en Madrit dita
vila y poca posibilitat per enviar-n’i, y ser la causa
d’ella interès de tots y particularment de aqueix
consistori, confio li farà vostra senyoria eixa merçè y yo ho suplico encaridament a vostra senyoria. També envio a vostra senyoria còpia de la relació que lo Capítol, iglésias y monastirs d’esta
vila han enviat a sa magestat, que ab lo plech envihí a vostra senyoria la estafeta passada anà closa
y, perquè vostra senyoria y los ambaxadors sàpian lo que conté vaa la còpia, y no fassa vostra
senyoria maravella haja tardat tant anar esta relació y las cartas que envihí a vostra senyoria la estafeta passada, que per anar fou menester advertirho y solicitar-ho. La de vostra senyoria de 14 del
corrent he rebut per la estafeta, ab los papers que
junt ab ella me envia, axí los de Madrit com la
resposta fa vostra senyoria al paper de sa excellència, guardar-los he per a quant hi haja occasió,
que ara lo senyor duch no està per aqueixos negocis, lo que importa és procurar en Madrit lo assiento de las cosas d’esta província, perquè segons veig, assí no se obrarà cosa sens orde de allí,
y per a negociar bé allí, veig és menester //2v // lo
favor de Déu. Suppliquem tots a sa divina Magestat vulla mirar per a nosaltres y emparar-nos.
He dit al senyor don Joseph Çacosta lo que vostra senyoria ha deliberat y me ha escrit a mi acerca de alsar-l[i] lo sou, ha’m respost que no havia
servit a vostra senyoria per interès y que, en totas
occasions lo volgués emplear, servirà ab molt
gran gust. Yo·l he supplicat me fes merçè restar
assí, fent-me companyia fins a que torne aquí,
que seria nota se’n anàs en esta occasió. Yo confio me farà aqueixa merçè. Generés me ha dit que
té consertada una barca per aportar aquí las armasb, que partirà esta semmana. He dit a don
Joan Garay donàs orde no impedissen lo exir al
a. a continuació ratllat est.
b. a continuació ratllat he d.
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portal y me ha promès comboyar-las. Las del castell encara no les he cobradas, que sa excel·lència
ha de fer lo decret al memorial. Estich solicitant
lo fassa y non lavaré mà fins lo haja alcançat y tinga ditas armas y monicions, que voldria enviarlas totas ab una barca. Assí no se’n troban per a
comprar, que tothom las ha ben menester, majorment ara que la vila està desermada, per haverse’n aportat los soldats las armas al castell. Lo haver combregat vuy lo senyor duch de Cardona,
encara que·s tinga alguna poca de millora, ha occasionat al senyor conceller y a mi enviar, a comunas despesas lo propri que aporta aquesta,
que ha aparagut nos podria culpar vostra senyoria y la ciutat de no avisar-los aquest fet per propri. Déu a vostra senyoria guarde. Perpinyà y juliol als 17 de 1640. Francesch de Tamarit.

3r

// 3v // Consejo

de Estado, lugarteniente de capitán general del principado de Cathaluña y condados de Rosellón y Serdaña. De la costa de la
Andalucía se á tenido aviso de haver parecido en
la boca del estrecho de Gibraltar quorenta vaxeles
de la armada de Francia y que se á entendido
haçen su viage la buelta de Levante. Y porque, si
llegaren a las costas del Principado conviene hallen la defensa nuestra, he resuelto se os dé este
aviso, para que luego, sin dilación ninguna, prevengáis los puertos de vuestro cargo, de manera
que estén con la defensa necessaria. Y con toda
particularidad el de Rosas, por si intentare acometerle. Y me avisaréis lo que en esto hiciéredes y
noticia que tuviéredes de la armada para tenerlo
entendido. Dea, ab dec de 1640.

[Ad los] venerables, nobles [y amados] nuestros los
[diputados] del General [del nuestro] principado
de Cataluña.

Copiaa de dos despachos en copia que davan a
firmar de su magestad, el uno remitido por don
Gerónimo Villanueva y el otro por don Fernando Ruiz de Contreras, con sus cartas de 9 de julio 1640.

El rey. Diputados. Por la justa confiança y gran
satisfaçión que tengo de la calidad y partes que
concurren en el obispo de Barcelona para servir
los cargos de lugartheniente y capitán general en
essa provinçia, que vacan por muerte del duque
de Sogorve y Cardona, le he nombrado para dichos cargos y, pues ha de representar mi persona,
os encargo y mando, que demás de admitirle y
acudir al juramento, de la manera que se ha
acostumbrado a haçer con los otros lugarthenientes y capitanes generales que ha avido hasta aquí,
le respetéis y obedezcáis en todo y por todo, conforme los poderes que lleva y a lo que sóys obligados,
procurando por vuestra parte todo lo que conbenga al beneficio, defensa y quietud y seguridad dese
Principado y condados, que a más que esto ymporta mucho para que en esa tierra la justicia sea
administrada y se viva con la paz y reposo que es
menester, será haçer de vuestra parte lo que es tan
propio de vuestros oficios y, en ello, recibiré de vosotros muy acepto y señalado serviçio. Dada en
Madrid, a XXIX de julio MDCXXXX. Yo el rey. Vidit cardinalis. Vidit Vico, regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula, regens. Vidit Sisternes,
regens. Petrus de Villanueva, secretarius.

Del bisbat de Gerona 1640. [2]1 julii 1640.
Copia de un despacho, en copia que quedava a
firmar de su magestad, remitido por don Gerónimo Villanueva con su carta de 9 de julio 1640. B.
El rey. Ilustre duque de Cardona, primo, de mi
Consejo de Estado, mi virrey y capitán general del
principado de Cathaluña y condados de Rosellón
y Serdaña, hase tenido aviso del duque de Medina-Sidonia de haver passado por aquellas partes
una tropa de quarenta navíos de la armada de
Francia para Levante y me a parecido avisaros
luego desto, para que déis las órdenes necessarias
en las costas, para que se esté con el cuidado y prevención necessarios, particularmente en Rossas,
por ser la plaça que más cuidado puede dar. Y al
marqués de Villafranca aviso de lo mismo, para
que se dé priessas que salgan las dos esquadras de
galeras y, si no estuvieren prevenidas las dos, vaya
la que lo esté, procurando ganar oras en llegar a
Italia y, la que quedare, siga luego a la otra, de
que también os haviso. De Madrid a 7 de julio
1640.
Copia de otro despacho en copia que quedava a
firmar de su magestad, remitido por don Fernando Ruis de Contreras con su carta de 9 de julio 1640.
El rey. Ilustre duque de Cardona, primo, de mi
a. despatxos intercalats entre els folis 418v i 419r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.
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Dele senyor bisbe de Gerona, de 12 de agost
1640.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 11 mms.
d. carta intercalada entre els folis 420v i 421r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.
e. carta intercalada entre els folis 422v i 423r del trienni
1638-1641. - interlineat al dors.

14 augusti 1640. Carta del senyor bisbe de Gerona. A.
Muy illustres señores. Por mano del síndico desta
ciudad, he recibido una carta de vuestra señoría y,
junto con el favor y merced que en ella me haze, recibo el mayor dolor que me podía sobrevenir en esta
ocasión, pues quando estava esperando por horas el
remedio destas pobres iglesias quemadas y saqueadas, pareciéndome que, por este camino començarían ha convalecer los ánimos, tan justamente
escandalizados de sus agravios y ha tomar las materias del Principado mejor estado, por la respuesta que me dize vuestra señoría ha dado el excelentísimo señor conde duque a los embajadores del
Principado, jusgo está algo más atrasado de lo que
pide la necesidad de los tiempos y, aunque conosco
que, en materia tan grave, en que el arrojarse o
errar, puede ser en tan notable perjuisio de la una
o otra parte, es bien que el zelo santo de su excelencia proceda con tan grande tiento y tan particular
circunspección y examen de la verdad, pero lastímome mucho que ha ésta, ni le valga lo processado,
ni la authoridad de quien, aunque indignamente, tiene título de prelado. En dos puntos me dize
vuestra señoría fundana losb que informaren a su
excelencia el no estar jurídicamente sustanciada
la causa y calificada la culpa contra los soldados.
La primera que no ay testigo que, por su deposición, prueve nada contra ellos, y la segunda que, la
falta de libertad y sobra de opresión //1v // del obispo, le ha obligado a fulminar las censuras y no la
justificación de la causa. De la primera duda podrá muy fácilmente salir su excelencia mandando
ver los processos, pues están vivos y, si ellos no bastan,
ver los que ha hecho el tribunal de la Santa Inquisición, de donde constará que, ni mi tribunal ha
andado nimio ni descuidado de sus obligaciones,
ni se ha atropellado por respectos humanos la causa, atendiendo con summa pureza a sólo descubrir
y castigar los culpados en que estava atravesada la
authoridad de la Iglesia, el servicio de Diós y el respecto al zelo santo, qual venero en su magestad,
Dios le guarde y, quando en delito tan público y escandaloso, el punto de la quema de las iglesias estuviera reduzido a prueva de sóla presumción,
constando como consta plenamente, no sólo por testigos, sino por confessión de su mesmo cabo, que los
soldados havian quemado el lugar de Riudarenas
y robado su iglesia: ¿Por quién ha de quedar la presunción de la quema de dicha iglesia? ¿Por los soldados que la robaron para enriquecerse o por los
paysanos que se empobrecieron por enriquecerla y
ornamentarla? ¿Quién habrá, que estando en dicha presumción pueda disculpar a los soldados? Lo
segundo es lo que me tiene más lastimado, de que
por ser yo tal, haya llegado la opinión de prelado,
a. a continuació ratllat su excelencia.
b. los ... excelencia interlineat al marge esquerre.

de quien siempre en las materias más árduas y dudosas se ha esperado la más desinteresada verdad,
a tan baxo punto, que se pueda presumir que la
opresión o temor de perder la vida o la quietud me
haya obligado a torcer la justicia en materia donde la pusilanimidad no pue[de] tener salida ni la
malicia satisfación. ¿Quién pudo pensar de otro
prelado, que no sea yo, que llega[re] ha descomulgar a tantos, poner en todo un obispado //2r // entredicho por tantos meses, privar a la Iglesia de la
solemnidad de sus officios, a los fieles de su consuelo,
a tanto número de gente del ingressu de la iglesia y
eclesiástica sepultura, sin causa bastante, sin justicia, sin prueva y sin calificación della, movido
sólo de la opresión o pusilanimidad y de evitar el
peligro de su vida o quietud? Sin duda los que saben quan cerrado dexa el camino esta injusticia
para la satisfación, pensando ansí, o me tendrán
por totalmente ignorante de mis obligaciones o por
pródigo de mi salvación. ¿Qué opresión o respeto de
violencia me pudo mover, si al punto que supe en
Barcelona la primera quema de la iglesia de Riudarenas, me partí por la posta a visurar la iglesia,
hacer el processo y proceder contra los culpados?
¿No embié monitorias a los soldados estando en
Blanes? ¿No o ý a su cabo y les di tiempo para descargarse? ¿No publiqué las censuras estando todo
el exército alojado junto las puertas desta ciudad y
dentro della la mayor parte de los cabos y personas
de puesto? Pues si el miedo de tantos soldados, siendo a su parecer ofendidos, no me entorpeció las manos, no sólo para no proceder, pero ni aún para dilatar la promulgación de las censuras ¿Cómo
puede nayde presumir que el respecto o miedo de los
provinciales, siendo mis ovejas que, aunque malo
su pastor, deven conocer su voz en los trabajos, me
havia de obligar ha hazer cosa tan fea, abusando
de la authoridad de la jurisdicçión de la Iglesia,
con tan grande mengua de su reputación y de mi
conciencia? No acabaré, señores, jamás de llorar
de que, con esta nota que tan injustamente se me
pone, tras haver con las dos quemas padecido Christo y su Iglesia en sus personas dos vezes, buelvan a
padecer de nuevo en su opinión, pues en la de los
poco cathólicos no tiene Christo y su Iglesia más
nombre del que le dan sus pastores, aventurando la
vida y quanto tienen y esperan por la integridad
de su // 2v // fe, de la justicia y religión. Vuestra
senyoria puede desengañar desta verdad a su magestada, Dios le guarde, y al excelentísimo senyor
conde duque, assegurándoles que, en mis procedimientos, sólo puse la mira en Dios, que junto con
ser el offendido, ha de ser el juez y el testigo que, en
revista de tanta oposición, ha de aprobar o reprobar mis sentencias y mi intención y que, si a trueque de que el desagravio destas pobres iglesias no
ande en opinión y esté suspenso el socorro que esperan de su real clemencia, fuere necesario que yo me
a. a continuació ratllat que.
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vaya a presentar y postrar a sus reales pies, dándome licencia, lo haré posponiendo todo lo que me
puede ser de utilidad y comodidad y, antes de levantarme de ellos, procuraré dar entera satisfación de mis procedimientos, supuesto que no tenemos licencia los prelados en materia en que peligra
la reputación del govierno de la Iglesia para ser
omissos o pródigos de nuestro crédito y opinión.
Guarde Nuestro Señor a vuestra señoría y guíe sus
acciones en su santo servicio para bien deste Principado. Girona y agosto 12, 1640. Muy illustres señores besa la mano de sus señorías, su mayor servidor, Gregorio Parcero, obispo de Gerona.

Instruccióa per los sergentos majors de veguerias
de Cathalunya.
1r

[2]0 augusti 1640. B.
Instrucció per los sargentos majors de cada una
de les vegueries del Principat de Catalunya. Primerament lo sargento major a cada una vegueria
ha de tenir dos ajudants. 2o. Que encontinent
arribe a sa vegueria passe mostra a tots los llochs
de aquella y ajustarà lo número de gent de cada
un lloch de dita vegueria y de tota ella que seran
aptes per lo maneig de les armes, ço és, pica,
mosquet y arcabuz y reservarà impedits, ecclesiàstichs y los que seran de edad de 60 anys en
amunt y ne iniciarà còpia auctèntica. 3o. Que dit
sargento major ha de residir en lo lloch lo principal de dita vegueria y los ajudants, fent tres part
de dita vegueria, enviant en la una lo un ajudant y
en la altre lo altre ajudant y dit sargento major y
ajudants disciplinaran los soldats aptes per lo maneig de dites armes ab molt amor, policia y cuydado y, cada mes, passarà mostra, ensenyant-los
la obediència, y lo orde manarà firmant-los en
esquadrons y de fer una centinella y rèbrer una
ronda, de tal manera que, aquest cuydado, corra
per compte de dit sargento major y ajudants y
que, totas las personas que veuran de bon ingeni
y capaços per lo exercici, // 1v // que·ls apliquen
en fer-los exercir los puestos de ajudants, alfèrez,
sargentos y cabs d’esquadra, reservant per lo mateix exercici los puestos de capitans per las personas generosas o particulars de dits llochs y vegueria. 4o. Que si a dit sargento major li arriba un
orde, que de dita vegueria algú effecte, trague
cert número de gent, observant dit orde, ajustant lo número respectivament com toque a cada
un loch y firmaran las companyias a número de
150 cada una, y repartirà las armas per tèrcio, ço
és, terç de picas, terç de mosquet y terçbde arcaa. instrucció intercalada entre els folis 423v i 424r del trienni
1638-1640.
b. tres al manuscrit.
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busos. 5o. Que dit sargento major enviarà lista
auctèntica del número de cavalls que· y haurà en
los llochs de dita vegueria, que seran per a montats y, segons lo número li tocarà a cada una vegueria, repartirà los que hauran de exir, segons lo
orde se li inviarà respritivament en los llochs y, en
cas de marchar, ne firmarà dos companyias a número de 60 cavalls montats, ab sos capitans, tinents y alfèrezes y demés officials, y armarà los
soldats ab ses pistolas o xispas y, los que pugue,
ab ses carrabines. 6o. Que la nominació de officials de ditas companyias hage de ser de voluntat
y consentiment de dit lloch. // 2r // 7o a. Que lo
orde se li donarà exequute ab molta punctualitat, sens faltar a cosa alguna y, en cas que sie per a
marchar ab algun número de gent a alguna part,
observarà los ordes del marchar ab las marchas
ajustadas. 8o. Que en cas se hage de marchar per
alguna part, segons lo número de gent de cada
una vegueria, ajuste dit sargento major ab las vilas y lochs de aquella que, a hont se vulla sian,
acudan ab tots bastiments y provisions des de
cada vila respective. 9o. Que dit sargento mayor y
ajudants, ademés del acudir a sas obligacions y
ordes, sien molt affables ab la gent de dita vegueria y prengan particular cuydado en la ensenyansa. 10o. Que dit sargento major y ajudants cumpliran com a soldats vells en lo que esta instrucció
no se’ls advertex. 11o. Que de qualsevol cosa que
se offeresque los ajudants recorreran al sargento
major y dit sargento major a la Diputació.

27b augusti 1640. E.
Còpia de una carta enviada als senyors deputats
per los jurats de Gerona, rebuda a 27 de agost
1640.
[Alsc m]olt il·lustres senyors di[puta]ts del General [de Cata]lunya. Guarde (a vostra) [mer]cè
Ell com pot. Barcelona. Molt il·lustres senyors.
Esta matinada tenim rebuda una carta dels cònsols de Figueras del die de aÿr, ab dos, ço és,
una dels cònsols de la Jonquera, del mateix dia,
y altre dels de Ceret, de 23, que ells tenian rebudas, ab las quals, entre altras cosas, nos avisan
de la presó de don Alex Senmanat y nos han dit
que·l tenien en lo Castellet, si bé aprés havem
sabut que·l ne avian tret y que·l tenian en lo castell Major. Y entenent que esta captura és per
negossis tocants al Principat, nos ha aperegut
donar-ne est avís a vostra senyoriad ab còpias de
a. 7o corregit, damunt de 6o.
b. carta intercalada entre els folis 426v i 427r del trienni
1638-1641.
c. interlineat al dors de la carta.
d. senyoria interlineat, damunt de mercè ratllat.

ditas cartas, que van baix d’esta, restant sempre
molt promptes per tot lo que serà de servey de
vostra senyoria, a qui la divina Magestat guarde,
Gerona y agost 25 de 1640. Molt il·lustres senyors, de vostres senyories molt afectats servidors. Los jurats de Gerona. Galí, secretari.
2r

gam y a campa qui puga». Los cònsols de la
Jonquera.
3r

Magnífichs senyors. Ab esta los donam avís,
com esta nit pasada, los soldat[s] del castell Major de Perpinyà encararan y giraren tota la artilleria devers la dita vila de Perpinyà y, com no
dexen axir ningun abitant de dita vila, ni menos
cavalcadures, ans bé los tenen, dits soldats als de
dita vila, molt apretats, que no gosen dir paraula
y no saben lo que serà. Donem-los també avís
com lo senyor bisbe de Elna à scrit a un capellà
d’esta vila una carta dient ab ella, que don Joan
de Garai feia gran sentiment de unes parets que
nosaltres avem fetas al cap del pont ab vispilleras
y que comunicàs la dita carta a nosaltres per a
què ó mirasem, del que nosaltres, per axò, no·n
tenim millor senyal, ans bé, com cadal dia nos
amanasen, avem vingut, en virtut de dita carta a
verificar ditas amenasas, y axí, ells voldrien que
nosaltres spallàsem dites fortificasions per a què
ells ab major facilitat nos poguesen ynquietar y
trobar-nos descuidats, ab tot, suplicam a vostres
mercès que, per lo primer avís nostre, acuden ab
prestesa per<a>què nosaltres ja estam casi posats
ast(a) la scaramusa. Del senyor de Vilaplana nos
som informats y avem sabut era pazat en Catalunya y, axí, ab ésta los tornam enviar la carta.
Restant sempre per la guàrdia de llur servey
promptes. De Seret y agost a 23 de 1640. Los
cònsols de la vila de Seret.

27a augusti 1640. Carta dels cònsols de la vila de
Figueres als jurats de la ciutat de Gerona. B.
Molt il·lustres senyors. Vuy, per propi dels cònsols de Seret, avem rebuda una carta y, per propi dels de la Jonquera, altre, les quals originalment enviam ab esta, perquè vostra senyoria se
servesca apretar la resolució e ó faedor de lo
que·s trachta en estab universitat, ab intervensió
dels senyors Reguer y Garau y síndichs de Castelló y Peralada y manar-nos-ne havisar, per a
què, en cas aparega a vostra senyoria, que junts
concoregam ne pugam avisar als qui ocupan lo
pas del Portús que, en lo tant, los anirem entretenint fins a dilluns pròxim, per la promesa férem de estar fins dit dia. Nostre Senyor a vostra
senyoria guarde. Figueres y agost a 24 de 1640.
Los cònsols de la vila de Figueres.
Cartac dels cònsols de la Jonquera als cònsols de
la vila de Figuer(e)s. C.
A VIII, dia de Sant Barthomeu, a les nou hores
de la matinada, ha aribat al Portús un mosover
de don Aleix de Semmanat, ab pasaport aporta
de son amo y aportà tota sa família y divuit o
vint bous. Va (a) Toroella // 2v // de Montgrí
per horda de son amo y lo dit don Aleix an posat al Castillet. Esta nit pasada lo castellà à tirat
vint-i-una o vint-i-dos pesas de artilleria. Se té
per se(rt) és avís se fa per alguna traïció y més se
té per cosa serta que una nit, y Déu vulla no sia
la primervinent o la segona, donen sobre coll de
Ternera, o coll de Portús, o coll de Banyuls y, lo
dit mosover à dit que, al Boló treian lo que tenan fora. Las guardas del Portús an enviat al
Boló per a veurer que·n saben. Tenim temor,
quant vostra mercèsd voldran anar al Portús no
poran y hauran degollada la gent y és, perquè és
pocha y mal posada y, guanyat lo Portús, són
amos de Roselló y Enpordà. Y més, se sap per
cosa molt serta, tenen presa molta gent de la
vila de Perpinyà y demés llochs de Roselló, per
aportar-se’n per a Tarrallones. Aqueix avís tenim del Portús, que les guardas an enviat un
soldat en la Jonquera ab aqueix avís: «Si vostres
mercès no venen a ocupar aquest pas, demà plea. carta intercalada entre els folis 426v i 427r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat ciutat.
c. carta intercalada entre els folis 426v i 427r del trienni
1638-1641.
d. a continuació ratllat vindran.
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Cartaa dels cònsols de la vila de Seret als cònsols
de la vila de Figueres. D.

1r

Cartab dels cònsols de la vila de Tuïr de 29 de
agost 1640, enviada als senyors deputats, rebuda als 30 de dit per propri. A.
Molt il·lustres senyors. La de vostras senyorias
tenim rebuda junt ab altre, per los cònsols de
Perpinyà, la qual, promtament havem enviada
per dos pares caputxins, de la qual, encara no·n
tenim resposta, ni confiansa de haver-la, per estar ells tant oprimits y apretats, que no atreveran
escríurer paraula, per temor de que una nit no·ls
degollen a tots. Lo cert és que dita carta tenen
rebuda y que lo senyor don Alex està pres abc
guardas de vista al castell Major, baix de una escala, lloch molt infame, a hont acostumavan posar los pícaros, per respecte de una carta le trobaran, que deyha compràs las armas que poria, lod
a. carta intercalada entre el folis 426v i 427r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 431v i 432r del trienni
1638-1641.
c. ab ... vista interlineat al marge esquerre.
d. lo ... Semmanat interlineat al marge esquerre.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

qual prengueren ab dos canonges, ço és, lo hu
lo senyor canonge Colí, de Sant Joan y lo senyor canonge Ros, de la Real, si bé estan ja fora
y lliberts, si no és per dit senyor don Alex Semmanat. Lo senyor don Gabriel també està pres,
contra del qual han rebuda los soldats informació, lo qual possa perill no le fassan affront. Don
Llorens de Sinisterra y lo assessor del governador també estan presos al castell Major. Lo senyor bisbe de Urgell té la informació que rebé la
vila de Perpinyà contra los soldats y no la vol donar, la qual importa molt per Perpinyà y tota la
terra, la qual informació tenim per cert estan demanant los dits cònsols de Perpinyà, y supplicam
a sas senyorias sie de llur servei supplicar a sa excel·lència la vulla fer donar y, junctament, sie de
son real servei manar als qui governan lo exèrcit
no fassan tantas insolències y que no·ls tingan
tant oprimits, que no gosan parlar, ni·ls dexan
acostar als portals ni moralla, que apar que són
(a) Alger, que tant infamament tractan als capellans com als demés y los fan fer lo que volan.
Do- //1v // nant-los també avís, com en les viles
ni llochs de la plana no gosa dormir ningú, perquè tenen entès que la cavallaria té orde de capturar totas las personas para y portar-les al castell
major de Perpinyà, al que, sens ningú dupte, podan atribuir tota fe y crehensa y que, si vostras
senyorias no· y donan remei prest, que tots nos
perdem. Y dels senyors cònsols de Perpinyà no
ne esperem tenir resposta ab escrits y creguennos, que tot lo sobredit és tant ver com si los matexos cònsols de Perpinya ho aguessen escrit y
vostras senyorias ho aguessen vist, perquè nosaltres ho sabem per persona molt digne de fe y
crèdit. Supplicant a vostras senyorias nos vullan
fer a saber com nos havem de portar y com ho
havem de fer, si bé és veritat que y fortificam y
fem guardes, però, si no tenim socorro, no sabem com fer-ho, no obstant que pelearem, ab lo
favor de Déu, fins a morir. Y assò és lo que, per
ara, se offerex escríurer, restant per lo que sie de
llur servei sempre promtes. De Ceret y agost als
29 a les 9 de la tarda de 1640. Besen a vostres
senyories les mans los cònsols de la vila de Ceret.

Cartaa enviada als senyors deputats. B.
Il·lustríssimsb senyors diputats de Cathalunya.
Il·lustríssims senyors diputats de Cathalunya.
Lo grandíssim zel tinc a las cosas de nostra Cathalunya y a esta nostra mara de la vila de Perpinyà y a totas las personas noblas de esta terra
me obliga avisar a sus il·lustríssimas senyorias de
a. carta intercalada entre els folis 431v i 432r del trienni
1638-1641.
b. interlineat al marge inferior esquerre.
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los desafueros y escàndols fan los soldats y, majorment, don Juan de Garai, don Juan de Arçe,
a esta pobra y miserabla vila de Perpinyà, y sàpian com an presos los senyors següens y los tenen alguns al castell Major, altros al Castallet y
çón lo senyor don Gabriel de Llupià, don Llaurens de Sinisterra, don Aleix de Semmanat, lo
senyor Ramon Xianima, mossèn Hiacinto Am,
n’an Palai Ruc, lo senyor canonge Colí, lo senyor canonge Ros y a molts altros, y cada ora
van prenent gent y, de altra part, nafraren lo
senyor canonge Valls, y no reparan a fer qualsevol desafuero, tant a frares com a capellans, y a
més de això, no volen deixar eixir ningun home
ni dona de Perpinyà y quant los de altros llochs
o vilas van a Perpinyà, ara sian seculars o capellans, a tots detenen y no·ls volen deixar eixir de
Perpinyà y tanbé van prenent molta gent de la
terra. No sabem sos fins. Y per sò, me à aparagut avisar a sus il·lustríssimas senyorias, com a
paresa de la desdizada nostra Cathalunya, miran
estos exsesos, miran que la terra se’n va totalment perdent y perdonen-me de mon atraviment que, la caritat y zelb de la terra y lo valor
d’eixos senyors cavallers, me obligan avisar a sus
il·lustríssimas senyorias de fet tant inorme. Y lo
Senyor guarde e il·lumine a sus il·lustríssimas
senyorias y a tota Cathalunya, per a què nos
done a tots llum y saber, per a poder-nos defensar d’esta cruelíssima gent desanamiga mortal
de Cathalunya, y a mi me manen mil cosas de
llur servei. Y de Thoïr, als 27 de agost 1640.
Besa la mà de sus il·lustríssimas senyorias aquest
llur pobre y fidelíssim capellà, Antoni Ponsich,
sacristà de la iglésia de Sant Pera de la vila de
Thoïr, bisbat de Elna.

1r

Còpiac de la embaxada feta per part de la ciutat
de Barcelona al senyor bisbe y virrey.
B.
Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor. Entengué
lo savi Consell de Cent lo die de ahir, per cartas
que reberen los consellers dels cònsols de la vila
de Ceret y altres y ab embaxada en scrits dels
deputats y hoÿdors de la Generalitat, que los
soldats que són en la vila de Perpinyà van continuant les captures dels provincials. Que conforme los avisos tenen pres a don Aleix de Semmanat ab guàrdias de vista al castell major, baix una
escala, loch molt indecent en lo qual may se han
acostumat posar personas de qualitat. Y han
a. a continuació un espai d’uns 16 mms. ratllat.
b. a continuació ratllat me obliga.
c. ambaixada intercalada entre els folis 435v-436r del trienni 1638-1641.

també capturat lo canonge Coli y lo canonge
Ros, don Gabriel de Lupià, don Lorens de Sinisterra, Ramon Xammar, lo assessor del governador, Hyacinto Am, Ta... Pallayrach y altres. Y
tenen tant oprimits los particulars de dita vila
que no·ls dexen exir de ses cases ni·ls dexen parlar ni acostar-se als portals ni muralles de la vila,
ni tenen respecte algú a les personas ecclesiàsticas, essent totas estas cosas totalment contra las
contitucions generals de Cathalunya y libertats
d’esta província y originades de no haver-los
castigats, com era just, dels atroces delictes per
ells comesos, y en particular contra Déu, Nostre
Senyor, en las cremas de las iglésias de Riudearenas y Montiró y del Santíssim Sagrament que
en aquellas estava reservat. Y tenen per indubitat los consellers y Consell de Cent que si vostra
excel·lència no mana remediar estos desòrdens
promptament sucehiran grandíssims danys, y
que tots han de córrer per compte de vostra excel·lència, que com a lochtinent y capità general
en aquestos Principat y comtats té la mà poderosa per a castigar los soldats de tan enormes
delictes, y com ha prelat, justa causa de tornar
per la honra de Déu, Nostre Senyor, y reparar
// 1v // ditas contrafaccions y impedir no se’n
fassen de altres. Le presentan, per ço, los senyors consellers a vostra excel·lència la desconsolació y sentiment de ànimo que de aquestas
cosas tenen y supplican extrajudicialment y
aconsellen a vostra excel·lència sia servit anar en
persona a la vila de Perpinyà a castigar tant graves delictes y cremas del Santíssim Sagrament, y
manar dar libertat als provincials, tant ecclesiàstichs com seculars, presos vuy en lo castell de
Perpinyà, manant considerar vostra excel·lència
que si bé en virtut de les generals constitucions
de Cathalunya podia la província obrar per si
contra los dits soldats sacrílechs sols fins vuy se
és representat a sa magestat y a sos excel·lentíssims lochtinents generals y últimament a vostra
excel·lència, per a què ho manàs remediar. Y ara
de nou ho torne la ciutat a representar y suplicar, perquè Déu, Nostre Senyor, reste desagraviat y la província aconsolada y se sente lo remey
de les constitucions, del qual serà forçós valer-se
si vostra excel·lència no mana donar-hi prompte
remey qual la necessitat demanarà, que ho rebrà
la ciutat a singular mercè de vostra senyoria.

1r

Cartab dels cònsols de la vila de Perpinyà del primer de setembre, 1640, rebuda a 3 de dit.
A.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. carta intercalada entre els folis 442v-443r del trienni
1638-1641.
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Molt il·lustre senyor. Havem rebudas las dos
cartas de vostra senyoria, de 27 de agost, y lo
paper de las resolucions preses en los braços lo
mateix die. Y la causa de no haver respost antes
és estada judicar que en negoci de tanta consideració, y professant esta vila tanta puntualitat
en la fidelitat que segueix, deviam comunicar
tots estos papers y la resposta ab lo senyor governador d’estos comptats y ab lo excel·lentíssim senyor don Joan de Garay, mestre de camp,
general del exèrcit. Y havent-ho fet, lo que se·ns
ofereix respòndrer a vostra senyoria és que en
quant a la opressió que·s diu tenim és inserta,
perquè estam mantenguts en pau y justícia sens
agravi ningú; y en lo que toca de nou hagen posada la artilleria en lo castell contra esta vila no·y
havem reparat, fiant nostra seguretat en aquell,
y qualsevol prevenció nos apareixerà sempre millor. A més, que lo que en assó havem sabut és
que sols se han posat en les cayxes y se han fetes
noves // 1v // las pessas que estavan en terra. En
lo que toca a las presons que vostra senyoria diu
de don Aleyx Semmanat y altres no tenim notícia de las causas, sols se ha entès per major hi ha
algunas que miran haver tractat ab francesos y
haver entrat en aquell regna sens llicència, als
confins del qual y los demés d’estos comptats
gràcias a Nostre Senyor no·y ha nova de contagió alguna. Ab lo que responem a vostra senyoria, a qui asseguram estam ab última resolució
de víurer y morir en lo servey de sa magestat,
que com ha scut y deffensor de la fe cathòlica lo
tenim, també lo únich servey de Déu y major
beneffici y conservació d’esta província. E lo
Senyor a vostra senyoria guarde, com supplicam. Perpinyà y setembre al primer de 1640.
Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria molt
affectats servidors qui les mans besan, los cònsols de la fidelíssima vila de Perpinyà.

1r

Cartaa dels jurats de Gerona als senyors deputats.
A.
Molt il·lustre senyor. A les tres hores de la matinada per correu avem rebuda dels cònsols de
Cadaqués una carta que va als senyors consellers
de exa ciutat y altra dels cònsols de Castelló de
Empúries per a nosaltres, de la qual ne enviam
còpia a vostra senyoria, ab què, com vostra senyoria veurà, nos avisen com an descubertas galeres. Donam-ne est avís a vostra senyoria per correu a tota diligència y per lo mateix enviam als
senyors consellers la que per ells tenim rebuda,
a. carta intercalada entre els folis 446v-447r del trienni
1638-1641.

[ 1640 ]

[ 1640 ]

per a què, axí vostra senyoria com los senyors
consellers, estigan avisats dels apretos en què·ns
trobam. Y sian servits, ab la brevedat que lo cas
requer, pèndrer resolució, pus és tant universal
lo interès. Así, entre altres coses, tenim necessitat de pòlvora y balas ya picas. Scrivim als senyors consellers nos fassan mercè vèndrer-nos
per ara sent quintars de pòlvora y coranta de balas, axí per nostra provisió com per que pugam
provehir-ne a las demés universitats nos en demanen de cada dia. Suplicam a vostra senyoria
nos fassa mercè ser medi ab dits senyors consellers per a què·ns la fasen enb la pòlvora y balas,
confiant que vostra senyoria nos fasa mercè de
vèndrer-nos dos-centes picas, que esta ciutat ab
tota puntualitat pagarà los preus. Déu, Nostre
Senyor, a vostra senyoria guarde. Gerona y setembre a 3 de 1640. Molt il·lustres senyors. De
vostra senyoria molt afectats servidors, los jurats
de Gerona. Galí, secretari.

2r

tembre, als 2 de 1640. Los cònsols de Castelló
de Empúries.

3r

Cartaa dels jurats de Gerona als senyors deputats.
C.
Molt il·lustres senyors. Donam avís a vostres
senyories, ademés del que est matí tenim enviat
per correu a tota diligència, dels que ara tenim
dels cònsols de la vila de Figueres, com veurà
vostra senyoria de la còpia de llur carta que va
ab esta, que tenim rebuda esta tarda. Dels cònsols de Castelló de Empúries tenim los mateixos
avisos, va esta per propri per la conveniència hy
consideram. Déu a vostra senyoria guarde. Gerona y setembre 3 de 1640. De vostra senyoria
molt afectats servidors, los jurats de Gerona.
Galí, secretari.

Cartac dels cònsols de la vila de Castelló de Empúries als senyors deputats.
4r

B.
Molt il·lustres senyors. Per via dels cònsols de
Cadaqués havem rebut avís que han descubertas divuit o vint velas de galeras, y per la boyra
que feya no·s podian descubrir totas. Lo correu
que va ab esta y ab la que los cònsols de Cadaqués scriuan diu que des de a dalt de la muntanya sobra Cadaqués ha descubertas moltas més
velas, com del dit no podian vostres senyories
saber la certitut. Ans à aparegut dar avís a vostres senyories per que se servescan de considerar
la ocasió tant precissa que se’ns offerie a exa
universitat y vegaria. Deurian apretar molt que
vingués la gent y cavalls perquè, los desanganyam, que esta terra no és poderosa per a confericar-se assí y guardar los passos de Rossalló,
que si la cavalleria ho prova, ab la poca gent que
hi ha de resistència, passaran quant voldran y no
serà culpa nostra, que no·ls haiam advertits
moltas vegades. Que és ben averiguat que passant la cavalleria han de ser senyors de la campanya y seran lo que voldran. No tenim que dir
més, en est punt nos arriba la posta de la muralla, ab què han dit que la terra de la Meda à
senyalats quaranta fochs, que essent axí serian
trenta-nou vaxells. Si altras cosas se offereix
procurarem en donar avís si possible nos serà.
Guarde Déu a vostra senyoria. De Castelló y sea. y picas interlineat.
b. en ... picas interlineat al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 446v-447r del trienni
1638-1641.
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Cartab dels cònsols de la vila de Figueres als senyors deputats.
D.
Per via de Cadaqués se sap que a las sis horas y
mitja de la tarda arribà lo marquès de Vilafranca
y Jonatim de Orià ab vint galeras, que diuan
aportan dos mil soldats napolitans y que an propalat los aportan a Coplliura y ha posat bando
ningú isca en terra. També per via de Rosas se ha
avisat que a la cala dels Joncals se an descubertas
vint galeras o més y que la boira havia en la mar
los ha impedit descubrir-ne més, y que lo més
cert és que seran les quarante-y-quatre que moltes vegades se ha dit staven juntas. Assó és a més
dels mers avisos. Déu a vostra senyoria guarde.
De Figueras, setembre als 3 de 1640. Los cònsols de la vila de Figueras. Molt il·lustres jurats
de la ciutat de Gerona.

1r

Apuntamentsc de la junta de guerra.
A.
Molt il·lustre senyor. Per a la bona defensa de
aquest Principat ha aparegut a la junta de guerra
a. carta intercalada entre els folis 446v-447r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 446v-447r del trienni
1638-1641.
c. apuntaments intercalats entre els folis 467v-468r del trienni 1638-1641.

proposar a vostra senyoria las cosas següents:
Attès y considerant que lo contraria intenta acometre aquest Principat y comtats ab un molt
gran y poderós exèrcit, que deu vostra senyoria,
per a resistir a son poder, posar en campanya lo
major número de gent li sia possible. Ha aparegut que seria bastant número de gent per a la
defensa posar en campanya la quinta part dels
habitants en dit Principat y comtats. Est Principat y comtats pot ser invadit per quatre parts,
que són: Leyda y Balaguer, per la part de Tortosa, per la part de la marina y per lo Empurdà. Y
axí, és menester posar un gros exèrcit en cada
una de ditas parts per a resistir al enemich. Per
ço, apar que deuria vostra senyoria elegir quatre
plasses de armes, ço és: una en Bellpuig, a la
qual han de acudir lo quint de la gent de guerra
de la vegueria de Tàrrega, la de Leyda, la de
Agramunt, la de Balaguer y la de Manresa, ab
sas sots-veguerias. Altra plassa de armes en la
vila de Cambrils, a la qual han de acudir lo quint
de la gent de la vegueria de Tarregona, la de
Momblanch, la de Servera y la de Tortosa, ab
sas sots-vegarias. Altre plassa de armes en la ciutat de Gerona, a la qual han de acudir lo quint
de la gent // 1v // de dita vegueria, la de Camprodon, la de Puigcerdà, la de Rosselló y la de
Vilafranca de Conflent, ab sas sots-veguerias. Y
altre plassa de armes en la vila de Granollers, a la
qual han de acudir lo quint de la gent de la vegueria de Barcelona, la de Vich, la de Vilafranca
de Panadès, ab sas sots-veguerias. Lo qual quint
de gent de ditas veguerias se podrà remudar en
las ditas plaçes de armes de mes en mes segons
la invasiób donarà loch y temps y ab la mayor
commoditat de las universitats, pus que a ditas
plasses de armes se·ls ha aplicat las vegerias més
circumvehinas, per a què ab més facilitat y commoditat se subministre lo pa de munició cada
una a sos soldats. Y totas las veguerias deven tenir tots los animals de tren y càrrega allistats y
promptes per a poder passar, en cas de necessitat, de una plassa de armes a l’altre la gent de
guerra, pertrets, municions y bastiments segons
lo casc obligarà. Y de altre part, ab un memorial
signat de letra A, se propose a vostra senyoria las
personas idòneas en los càrrechs de mestres de
camp y sargentos mayors, per a que d’ellas elegesca les que li aparexerà més convenients. Y seria a propòsit que la nominació de sargentos
mayors y ajudants sian a gust del mestre de
camp y universitats. Seria de gran importància
que en cada plassa de armes y hagués dos mil infants dits almugàvers, armats de una escopeta
llarga de sis pams, // 2r // pedrenyal, pistola y
panart, los quals han de ser governats en cada
a. contrari interlineat, damunt de enemich ratllat.
b. invasió interlineat, damunt de enemich ratllat
c. cas interlineat, damunt de enemich ratllat

plassa de armes per un mestre de camp y per
deu capitans, ço és, de 200 en 200 un capità,
que·s dóna per cert han de fer notables effectes
contra lo enemich per occupar puestos, saltar
trincheras, rómprer quartells per emboscadas,
per tallar passos y tenir lo enemich de contínuo
atribulat. Los tércios que vostra senyoria ha de
formar apar han de ser de dos mil infants y repartits en deu companyies de dos-cents hòmens
companya, ab què se estalviarà lo sou de officials majors. E ab altre memorial, signat de letra
B, veurà vostra senyoria los pertrets de guerra se
han de enviar a la ciutat de Gerona per a fortificar los passos de Rosselló y la artilleria, per a
munir la fortalesa del port de Salou y altres.
Apar, seria de gran conveniència que encontinent vostra senyoria deliberàs enviar les municions y pertrets de guerra a las ditas quatre plasses de armes assenyalades y los mestres de
camps a las veguerias a disposar y allistar. Se servirà vostra senyoria sobre les coses sobredites
deliberar las cosas més convenients, al bé y deffensa de aquest Principat y comtats.

3r

Memoriala dels pertrets de guerra se han de enviar a la ciutat de Gerona.
B.
Per a acudir de prompte ab los pertrets que·l
senyor diputat demane podrà vostra senyoria
enviar lo següent: Primo, cent magalls, 100 magalls; més cent càvechs, 100 càvechs; més cent
palas, 100 palas; més quatra-cents cabassos, 400
cabassos; pòlvora, balas de mosquet y arcabús la
que a vostra senyoria li aparexerà són menester,
que no sabem la provisió ne tenen enviada per
vostra senyoria ara últimament. La fortalesa que
se està posant en deffensa sobre lo port de Salou
necessita ser munida de artilleria, que bastarà sia
de ferro per ara, y si és possible deu o dotse canons, enviant-los allà ab la major brevedat possible, pus sens ella no·s pot fer deffensa en
aquell port que baste per a assegurar-lo de la armada que·ls la amanassa y casi té a la vista. Y lo
enviar dita artilleria serà fàcil y ab poch gasto,
per mar ab barcos longos. Y més, per a guarnir
lo puesto de Vilafortuny se han de enviar quatre
pesses de artilleria de ferro, per a Cambrils altres
quatre pesses, per Miramar altres quatre, per lo
Hospital del Infant altres quatra canons, que en
tots són vint-y-vuyt pessas de ferro colat.

a. memorial intercalat entre els folis 467v-468r del trienni
1638-1641.
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1r

Deliberacióa del savi Consell de Cent.

1r

18 septembris, 1640. B.
Die XVII mensis septembris,
none.

MDCXXXX,

Barchi-

Convocat y congregat lo savi Consell de Cent,
etcètera. E lo present Consell féu la deliberació y
conclusió següent: Que los senyors consellers y
Vintiquatrena de guerra, feta regonesensa de las
pesas de artilleria y demés armas y pertrets que té
esta ciutat, acomode ab les que portarà a la ciutat de Leyda y a les demés universitats que aparexerà dita junta convenir. Y que los senyors consellers scriguen a sa magestat en conformitat de
la carta que li han scrit los senyors deputats y
hoÿdors, legida al present Consell, fent en aquella la mateixa quexa de les persones del comteduch y de Hierònym de Villanueva, protonotari,
que fa dita carta; y també se’n fasse menció d’estas dos personas, anomenant-les, en lo memorial que ara fa estampar la present ciutat. Y que se
insinúe als senyors deputats y hoÿdors manen
arborar promptament banderas, y les arbore
també la ciutat, ab la forma que advertexen los
senyors deputats. Y se’ls supplique que·s fasse
nominació de una persona de molta auctoritat,
parer y experiència en mestre de camp general, y
en sargentos mayors de personas pràtiquas de
qualsevol nació que sien, y que qualsevols persones que anomenaran los senyors consellers per
cabos, capitans y altres officials les agen y deguen acceptar-ho sens recusació alguna, com
confia lo present Consell no la faran, essent tant
justa y tant necessària la causa; altrament per lo
que la farà, agen y deguen los senyors consellers
proposar aquest fet en lo savi Consell de Cent,
en lo qual se pendrà la resolució que més convindria. Y lo demés que contenen los // 1v // papers reportats per part dels senyors deputats los
senyors consellers ab dita junta miran y censuren
lo que aparexerà convenir ab la prestesa possible, y aparexent de algunes coses fer-ne relació
en lo savi Consell de Cent la fassen y proposen
en dit Consell los senyors consellers, en lo qual
se pendrà la ressolució que més convindrà al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la província, fent a saber esta deliberació als senyors
deputats per un ciutadà y un militar del present
Consell per sas senyories anomenadors, offerint
a sa senyoria per part de aquest Consell tots los
bons effectes que pugue obrar y demane las matèrias occorrents y la uniformitat de les dos cases.

a. deliberació intercalada entre els folis 468v-469r del trienni
1638-1641
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Molta il·lustre senyor: En la junta que lo consistori aÿr a la tarda tingué ab las personas anomenadas del consell de guerra se prengué la resolució que·s devia proposar a vostra senyoria la
instrucció del que han de fer los mestres de
camp en las llevas y en allistar la gent y armes de
les veguerias per a què, si appparrà, se pose encontinent en exequució. E de altra part se propose a vostra senyoria les persones que los ha
aparegut eren a propòsit, entre molts altres, ab
voluntat dels síndichs de las universitats, en los
càrrechs de mestres de camp y de sargentos mayors, per a que, si a vostra senyoria aparrà, se
fasse nominació dels sobredits en los dits càrrechs. Que són los següents:
Per la ciutat y vegueria de Leyda se ha elegit per
mestre de camp lo paher en cap de dita ciutat y
per sargento mayor a Joan Baptista Desvalls.
Per la sotsvegueria de Pallars, que és de la dita
vegueria de Leyda, per mestre de camp don Miquel Gilabert y per sargento mayor don Joan de
Queralt. Per la vegueria de Camprodon, per
mestre de camp don Luýs Descallar y per sargento mayor Ramon de Caxas. // 1v // Per la vegueria de Manresa, ab la qual se vol ajustar la
sotsvegueria de Prats del Rey, per mestre de
camp a don Pedro Aymerich y per sargento mayor a don Jayme Callar. Per la vegueria de Berga
y Llussanès, ab la vila y terme de Santpedor, per
mestre de camp a don Anton Cassador y per
sargento mayor a Joseph Tort. Per la vegueria
de Vilafranca de Panadès, per la vila, lo jurat en
cap y per sargento mayor de dita vila Bernat
Llaurador, per la vegueria, Feliciano Sayol y per
sargento mayor Diego Soler. Per la vegueria
streta de Gerona, per mestre de camp a don
Guerau Alemany y per sargento mayor a Joan
Balle de Flassà. Per la vegueria de Besalú, per
mestre de camp a don Diego de Rocabertí y per
sargento mayor a don Joseph Biure y Margarit.
// 2r // Per la vegueria ampla de Gerona y comtat de Osona y vescomtats de Cabrera y Bas, per
mestre de camp a don Hierònym Argensola y
per sargento mayor a Joan Forest y Matheu. Per
la vegueria de Servera, per mestre de camp a
don Luýs de Rajadell y per sargento mayor a
don Joseph Saportella. Per la vegueria de Monblanch, per mestre de camp a don Ramon de
Guimerà y per sargento mayor a don Jaime de
Erill. Per la vegueria de Vilafranca de Conflent y
sotsvegueria de Capsir, per mestre de camp a
Francisco Vilaplana y per sargento mayor a
Thomàs de Banyuls y Orís. Per la vegueria de
Tàrrega, per mestre de camp a don Joseph
Pons, senyor de Montclar, y per sargento mayor
Joseph Montserrat. Per la vegueria de Tarregoa. carta intercalada entre els folis 471v-472r del trienni
1638-1641.

na, per mestre de camp lo comte de Sevalla y
per sargento mayor Melchior Bertrolà. // 2v //
Per la vegueria de Balaguer, per mestre de camp
a don Joan de Vega y per sargento mayor a Hyacintho Reguer. Per la vegueria de Agremunt,
per mestre de camp a don Francisco Vilanova y
per sargento mayor a don Joseph Pons de Monsonís. Per la vegueria de Vich, per mestre de
camp lo vescomte de Jonch y per sargento mayor don Joseph Clavaria. Per la vegueria de
Puigcerdà y sa comarca y vegaria ampla y sotsvegaria de Ribes, per mestre de camp a don Augustí Guilla y per sargento mayora. Los officials
majors de las veguerias de Rosselló, deb Barcelona y sotsvegueria de Igualada se proposaran a
vostra senyoria en altre ocasió, que en esta no és
estat possible. Y la de Tortosa se dexa la nominació de deputat real, que de present se troba
allí, lo qual tindrà notícia de las personas més a
propòsit perc a servir dits càrrechs.
E més, se propose a vostra senyoria una taxació
de sou feta per dit consistori, ab parer de la junta de guerra, dels salaris se han de dar cada mes
als officials majors y ajudants, y la que han de
pagar las universitats als capitans, alferes, sargentos, cabs d’esquadras y soldats, la qual se és
feta tenint consideració a la possibilitat de las
universitats y de la present casa y ser esta guerra
en deffensa universal de tots los habitants del
present Principat y comtats, lo que ha de obligar a que tots los officials mayors y menors y
gent // 3r // de guerra se acontente de servir ab
est moderat sou, lo qual si a vostra senyoria aparexerà haver de servir ab ell, podrà deliberar y
manar a la gent de guerra servescan en deffensa
de la pàtria ab ell. La qual tatxa és la següent:
Primo, la Deputació pagarà cada mes a mestre
de camp per son salari noranta lliures, 90 lliures.
E a sargento mayor sinquanta lliures, 50 lliures.
E a cada ajudant de sargento mayor 20 lliures. E
se ha taxat que la universitats y vilas paguen
cada mes de salari a cada capità 30 lliures. E a
cada alferes quinse liures, 15 lliures. E a cada
sargento deu liures, 10 lliures. E a cada cap
d’esquadra quatre lliures deu sous, que té a
rahó de tres sous per dia, y de altre part se li
done un pa de monisió de vint-y-quatre onses
de pes per son sustento, 4 lliures 10 sous. E als
soldats mosqueters se·ls pague cada mes quatre
liures deu sous y cada dia un pa de munició de
pes de vint-y-quatre onses, 4 lliures 10 sous. E
als soldats piquers y arcabussers y almugàvers
se·ls pague cada mes tres lliures y cada dia un pa
de monició de vint-y-quatre onses de pes, 3 lliures. E las demés taxes, com són de vehedors,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.
b. a continuació ratllat, Tortosa y de.
c. per ... càrrechs interlineat al marge esquerre.
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comtadors, pagadors y altres officials se dexa la
disposició y moderació d’ellas per altre deliberació.

4r

Instruccióa per a Tb..., mestre de camp de la vagueria de Tc..., de las cosas que ha de observar
en rahó del tèrcio ha de formar de la gent dels
pobles de dita vegueria y marxa que ha de fer
format lo tèrcio.
Primerament, lo mestre de camp, sargento mayor y ajudants aniran a dita vegueria al punt
que·s donarà esta instrucció o, trobant-se ja en
ella, comensaran a administrar sos càrrechs acudint al poble principal y cap de dita vegueria, a
hont dit mestre de camp repartirà tots los pobles
de aquella en quatre parts. Y restant dit mestre
de camp en dit poble principal aniran dits sargentos mayors y ajudants a las tres altres parts
y uns y altres, ans de tot, representaran als jurats dels pobles de la dita vegueria que los brassos generals han resolt que afavoresca y auctorise ab totas veras la jurisdicció dels veguers y
balles per a què hi haja justícia, y que axí se servesca ab totas sas forsas y ab los medis més convenients assistir a la justícia y als ministres d’ella
donant-los tot favor y ajuda. Aprés, los referiran la necessitat comuna y pràtica y las grans
amanasses y aparatos de guerra que·s té notícia
se preparen per a la destrucció universal d’esta província y sos comtats y habitants de aquells,
y que axí han resolt dits brassos generals que
convé a la conservació universal de tots que en
esta primera defensa se fasse lo mayor esfors de
gent armada que sie possible. Y per dit effecte se
pose a puntd, a gastos de las universitats, dee cent
hòmens los vintf de la gent de tots los pobles,
abg sos capitans, alferes, dos sargentos per cada
companyia, caps de quadres y soldats, per a acudir sempre a la part serà invadida, repartint tota
Cathalunya y sos comtats en quatre parts, a cada
una de las quals acude la gent de las veguerias a
ella assignada per a què se puga fer valerosa resistència. Y que per açò los senyors deputats los
han elegits per a mestres de camp y oficials de la
gent de dita vegueria, a efecte ordenen y disposen lo dith número de gent per a acudir a la sortosai deffensa natural en esta primera occasió. Y
a. instruccions intercalades entre els folis 471v-472r del trienni 1638-1641.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms
d. a continuació ratllat, la quinta part.
e. de ... vint interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat, la quinta part.
g. ab ... soldats interlineat al marge esquerre.
h. dit ... gent interlineat, damunt de la quinta part de la gent
de ella ratllat.
i. sortosa interlineat, damunt de necessària.
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dita número de gent se mudarà de mes en mes,
per a què lo treball se repartesca igualment entre
tots y més prest se acabe la guerra, fent ara en los
principis gran esfors, que la Deputació acudirà a
pagar tots los altres gastos de artilleria, salaris o
sou de mestres de camp, sargentos majors y sos
ajudants y tot lo demés de què se offerirà. // 4v
// Encomanaran també a dits jurats que ab totas
veras procuren se fassen pòlvoras a totas las parts
a hont sia possible fer-las. Encontinent allistaran
y passaran mostra de tota la gent dels pobles de
dita vegueria y de totas las armas se trobaran, ço
és, picas, mosquets, arcabussos, escopetas llargas, carrabinas, pedrenyals, pistolas, spasas y panart. Y feta esta llista pendran lo ditb número de
gent y allistaran aquella, procurant estiga a punt
per lo dia se donarà avís y exercitant-la tot lo
possible en les armes y actes militars. Del sobreditc número de gent miraran quins són a propòsit per a servir ab escopeta llarga, pedrenyal, pistola y panart, perquè d’ells se puga formar
quatre terços de soldats, dits Almugàvers, y de
ells farà llista a part. En ésser fetes ditas llistas de
dita gent, armes y Almugàvers ab claredat y distinció possible, encontinent lo mestre de camp
enviarà aquellas als senyors deputats, per a què
puguen, vist lo número de gent y armes en ellas
contengudes, nomenar mestres de camp a dits
almugàvers, los quals los governen y repartescan
en companyias de 200 hòmens cada una. Y de
altra part allistaran totes les persones que voldran servir a cavall, y les armes y cavalls que tenen y ab què pensen servir, y enviaran als senyors
deputats per a què disposen lo que més convinga. En ditd número de gent no entraran las personas de sexanta anys en amunt y las de menor
edat de setse anys. De lo sobredit númeroe de
gent de dita vegueria formaran companyias de
dos-cents hòmens cada una, armadas per terç de
picas, mosquets y arcabussos, acceptant los que
aparexeran a propòsit per Almugàvers, dexant la
elecció dels capitans, alferes, sargentos y caps
d’esquadres als mateixos pobles, advertint emperò encara que en cada companyia és bé y haja
dos sargentos, les persones més pràtiques en la
milícia que·s pugan trobar. Procuraran que en
ditas companyas, a més dels officials sobredits, y
haje // 5r // en quiscuna d’ellas un capellà, chirurgià, dos atambors, y un furriol, lo qual sie un
soldat de la mateixa companyia. Y de altre part lo
mestre de camp crearà en son tèrcio un capellà
a. dit número interlineat, damunt de dita quinta part ratllat.
b. dit ... gent interlineat, damunt de la quinta part del sobredit numero de gent ratllat.
c. sobredit ... gent interlineat, damunt de esta quinta part
ratllat.
d. numero ... gent interlineat, damunt de a quinta part de
gent ratllat.
e. número ... gent interlineat, damunt de a quinta part de
gent ratllat.
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major, un chirurgià major, un attambor major
y un furriel major, y que semblantment sie soldat de la companyia del mateix mestre de camp.
Ajuntada la gent de dita vegueria y formades dites companyies dit sargento major y ajudants ne
donaran notícia a dit mestre de camp per a què
veja lo que convinga fer. Y en tenir avís de haver
de acudir a la deffensa, marxarà dit mestre de
camp a la plassa de armes o altre part ab sa gent,
conforme se li donarà lo orde. Marchant dit
mestre de camp ab son tèrcio farà alto axí de nit
com de dia com convindrà, y se alojarà en la
conformitat que los pobles lo voldran alojar, advertint també que los manteniments de sa persona y demés officials y soldats los han de comprar
ab son diner als preus que correrà en dits poblas,
procurant ab los jurats de aquells que dits preus
no se alteren en manera alguna. La forma del
marchar ha de ésser fent las marxas ajustades, y
axí, fets tres trossos del tèrcio, marxarà lo mestre
de camp ab lo hu de ells de vanguardia. Y lo die
següent marxarà l’altre tros en batalla seguint al
primer, y alotjant-se en los llochs ahont se haurà
alotjat lo die precedent lo primer tros, y podrà
governar dit tros de la batalla lo capità que anomenarà dit mestre de camp. Y lo altre dia següent partirà o marxarà lo sargento major ab lo
terser tros de retraguàrdia y se alojarà en los
llochs a hont se alojà lo segon tros lo die precedent. Y antes de arribar a la plassa de armes o
loch assenyalat se ajuntaran tots tres trossos y lo
mestre de camp donarà avís al que allí governarà
y que se aquartelarà dit tèrcio en la part li serà
senyalada. Procurarà dit mestre de camp que los
pobles de dita vegueria en vèurer càrregues de
menjar tras sa gent y algunas municions, càvechs, palas, magalls y cabassos per a fortificar-se
quant sia menester; dit mestre de camp y dits
governador del tros de la batalla y sargento mayor procuraran també que llurs tropas vajan
molt unidas al marxar, y que no fassen agravi ni
dany a persona alguna axí en lo camí com en los
pobles o cases solas. Y axí, antes de marxar, // 5v
// llansaran bando en lo lloch a hont hauran estat alotjats, ab lo qual se diga que ningun soldat
danye ni agrave a persona alguna sots las penas
ben vistas, fins a mort natural inclusive, segons
la gravedat dels delictes, notificant a tothom que
si algun soldat reste devent alguna cosa ho ha
donat algun dany o fet algun agravi se acude a
dits superiors, que·ls administraran justícia, que
axí convé al bé comú y deffensa universal d’esta
província y comtats. Lo demés se dexa a la prudència y perícia militar de dit mestre de camp y
officials sobredits.

1r

Deliberacióa del savi Consell de Cent.

panyias a la part de Tortosa, y que scrigue al deputat real fasse tot lo esforç li sea possible en assegurar-se de aquella ciutat.

Die XXII septembris, MDCXXXX.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent,
etcètera. E lo present Consell féu la deliberació y
conclusió següent: Que los senyors consellers
responguen a la carta dels pahers de la ciutat de
Leyda estimant-los la mercè an fet a esta ciutat
en donar los avisos contenguts en la carta de 19
del corrent, offerint-los que esta ciutat farà en
servey y beneffici de aquella tot lo que li serà
possible; y que ha deliberat vèndrer-li sinquanta quintars de pòlvora de la poca que ella té, y
que aguera desijat poder-la acomodar ab major
quantitat, com lo present Consell delliberà se
venga al síndich de aquella dits sinquanta quitars
de altra pòlvora; y que se li digue que si en esta
ciutat en trobarà més quantitat los senyors consellers licenciaran la exida de aquella, com lo
present Consell delliberà la dexen exir; e que los
senyors conseller y Vintiquatrena de guerra tinguen facultat y potestat, com lo present Consell
la·ls dóna, de fer-ne venir per provisió d’esta ciutat de les parts se porà trobar y la quantitat que a
dita junta aparexerà convenir. Y en consideració
de les companyias de a cavall y moscaters que
demanen los senyors deputats ab embaxada feta
al present Consell lo die de vuy, que per ço vajan
setanta moscaters y la companyia de cavall de la
present ciutat per al effecte significat ab dita embaxada, y que sien promptament despedidas ab
la mateixa forma que·s despediren los que anaren a Girona. Y que seguesquen dites companyies los òrdens del senyor deputat real, y que a
dites companyies se·ls donen les monicions se
donà a tres companyias que anaren a Girona. Y
attès que, ab la exida dels cavalls ab que serveix
esta ciutat als senyors deputats, resta sens tenirne per a córrer la trata en la ocasió, // 1v // que
per ço se fasse, de part de aquest Consell, una
embaxada als senyors cònsols de la Llotja de mar
y Consell de Vint supplicant-los sien servits offerir-se la occasió de córrer la trata la correga
la companyia de cavall que voluntariament són
muntats y ajustats ab altres, y seguesque los òrdens los donaran los senyors coronell y governador de las armas y demanarà la necessitat fins
que sie tornada la companyia de a cavall de la
ciutat, vuy deliberada dexar als senyors deputats.
Y que ab embaxada faedora per un ciutadà y un
militar del present Consell, per ses senyories
anomenadors, se fasse una embaxada als senyors
deputats fent-los a saber la present deliberació,
supplicant-los sien servits posar promptament
en exequució totes les deliberacions per los brassos fetes. Y que vayan promptament estas coma. deliberació intercalada entre els folis 476v-477r del trienni
1638-1641.

1939

1r

Die 23 mensis septembris, 1640.
Convocata y congregat lo savi Consell de Cent,
etcètera. E lo present Consell féu la deliberació y
conclusió següent: Que attesas la embaxada reportada al savi Consell de Cent lo die present de
part dels molt il·lustres senyors deputats, en
orde a las cartas del senyor deputat real y altres
confidents llegidas al present Consell, mencionadas en la proposició, y attesa la gravedat de la
matèria corrent, los avisos mencionats en aquelles, que tot té la mira a la causa de Déu, Nostre Senyor, de sa magestat y total redempció de
esta província, deliberan, per ço, que ab la major brevedat possible partesca lo senyor conseller
en cap d’esta ciutat per a la ciutat de Tortosa o
lloch a hont trobarà lo dit senyor deputat real
per a conseguir lo mateix effecte per lo qual és
anat dit senyor deputat, assistint a dit senyor
conseller dos ciutadans y dos militars per sa senyoria nomenadors per aconsellar lo que sa senyoria en conformitat del senyor deputat se deurà obrar, obrant tots junts igualment tot allò
que convinga. Y que vajen acompanyant a dit
senyor conseller, per tot lo que sa senyoria los
ordenarà, la companyia de cavall té muntat esta
ciutat y és vuy en ella, y cent mosqueters dels
quatre vuy allistats. Y que a dit senyor conseller
en cap y demés acompanyadors y assistents se’ls
done lo mateix se dóna al dit senyor conseller
en cap y demés li assistiren en la última anada ha feta a la vila de Perpinyà, ab què a dit // 1v
// senyor conseller en cap, acompanyadors y
criats llurs no se’ls don vestuari algú. Y que per
major guarda y custòdia de esta ciutat alliste la
present ciutat altres cent moscaters ab lo mateix
sou y de la mateixa manera estan allistats los altresb. Y que tot lo demés convinga en orde a la
anada de dit senyor conseller y per major seguretat de sa persona y beneffici d’esta província sie
comès, com lo present Consell ho comet, als
senyors consellers y Vintiquatrena de guerra ab
plenitut de poder. Y que de la present deliberació se’n done notícia als senyors deputats ab embaxada fahedora per un ciutadà y un militar per
sa senyoria anomenadors, offerint de part de
esta ciutat a sa senyoria que ella anirà obrant los
effectes que la uniformitat de las dos casas demanaran y beneffici universal de la província.

a. deliberació intercalada entre els folis 479v-480r del trienni
1638-1641.
b. a continuació ratllat, ab lo.
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25 septembris, 1640. A.
El reya. Diputados: La obligación que reconosco
por más precissa entre las que me corren en el govierno de los reynos que Dios, Nuestro Señor, ha
sido servido encomendarme es la satisfacción de
mis súbditos en la administración de la justicia,
de manera que sean mantenidos en quietud y se
entrassen inconvenientes que pueden ofenderles y
ser perjudiciales al bien público. Estas y otras causas no menos considerables me han movido a celebrar cartas a los naturales dessos mis Principado y
condados en la ciudad de Lérida y tratar de poner
en respecto, exercisio, auctoridad y libertad la justicia en él violentada y auyentada por alguna
gente ruín y sediciosa, que la tienen en el estado
que se ve, haciendo lo que la justicia, clemencia y
buen govierno aconsejaren, y para oponerme y rebatir qualquiera que lo intente embaraçar, y defender a la parte sana de la justicia, ecclesiásticos,
noblesa y govierno, que me han assistido en esta y
las otras occasiones con su acostumbrada fidelidad, haciendo quanto fuera menester para conseguirlo y, si lo fuere, hasta poner mi propia persona
a cavallo, de que he querido advertiros. Y fío de
vosotros que en lo que os tocare corresponderéis a
mi servicio con que haveis acudido siempre. Y así
os encargo tratéis luego de lo que fuere necessario y
conveniente // 1v // disponer para la celebración
de las Cortes en la parte que está dicho, donde me
hallaré, siendo Dios servido, el último día de octubre deste año. Y con mucha brevedad se imbiarán
las cartas convocatorias, en que me serviréis.
Dada en Madrid, a XV de setiembre, MDCXXXX.
Yo, el rey.
Vidit Cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit Vico,
regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula,
regens. Vidit Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva, protonotario.

2r

que se señalare, os encargo embiéis luego a allá
personas que lo prevengan y hagan todo lo que
conviniere y se ha acostumbrado, que en ello me
serviréys. Dada en Madrid, a XV de septiembre,
MDCXXXX. Yo, el rey.

B.
El reyb. Diputados: Por otra carta de la fecha desta he mandado avisaros de la resolución que he tomado de celebrar cortes a los naturales dessos mis
Principado y condados en la ciudad de Lérida. Y
porque conviene, como sabéis, que allí se hagan los
apartamientos y adreços que son menester para la
proposición, solio, Consejo Supremo, estamentos
de cortes, adreços y otras cosas en la parte o casa
a. carta intercalada entre els folis 480v-481r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 480v-481r del trienni
1638-1641.
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Vidit Cardinalis. Vidit Villanueva. Vidit Vico,
regens. Vidit Magarola, regens. Vidit Bayetula,
regens. Vidit Sisternes, regens. Hieronymus Villanueva, protonotario.

1r

Apuntaments.
Molta il·lustres senyors: La junta de guerra, segons lo stat de las matèrias corrents, representa
a vostra senyoria que convindriab se deliberàs lo
següent: Primo, que ordene y mane a tots los
officials mayors de guerra, attès que tots tenen
despatxades ses patents, que dins vint-y-quatre
horas, sots penas graves benc vistes als brassos,
se’n vagen al cap de les vegueries en las instruccions se’ls són donades. Y per dit effecte manar
prommptamentd publicar-ho ab bando. E per
quant se troben en la present ciutat moltes persones militarse, barons y reals, que tenen ses cases y baronies junt a les fronteres y places de
armes, que deu vostra senyoria licenciar-los y
manar-los que encontinent se’n vagen a ses cases y baronias y afavorescan en tot lo possible las
levas y la bona direcció dels negocis presents, ab
que primer presten lo sòlit jurament y dexen
procures a persones que en llur absència aproven lo que·s deliberarà en los brassos generals. E
per a dar calor a las cosas de guerra y son beneffici universal, que deu vostra senyoria assenyalar
diada certa en la qual tots los officials y soldats
per lo die assenyalat se tropan ab sas armas en
les places de armes los són estades assenyalades.
Yf apar que podria vostra senyoria assenyalar
dita jornada per a set de octubre pròxim vinent.
E deliberar que per a diumenge primervinent se
trega tota la artilleria que és menester per totas
las quatre plassas de armes, que són quatre falcons y dos sacres de bronso per cada plassa. E a
tota diligència manar muntar y armar las companyias de cavall.

a. carta intercalada entre els folis 494v-495r del trienni
1638-1641.
b. convindria se interlineat, damunt de deu encontinent
ratllat.
c. ben ... brassos interlineat.
d. prommptament ...bando interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat, que y reals.
f. a continuació ratllat, que.

1r

Cartaa de Francisco de Vilaplana enviada als senyors deputats.
Molt il·lustre senyor. Diumenge, passats migdie, hisqué tota la cavalleria y infanteria de la
vila de Perpinyà a la volta del Coll de Ternera.
Yo era anat a Serat. Y quant torní, que era dilluns a las dos horas passat migdie, trobí asitiada
Illa. Y la batien per dos parts, ab sinch canons.
En lo present procurí entrar socorro, y no·y pogué entrar fins al matí. Los de Illa pelearen com
a valents soldats, y las donas tant com los hòmens, pujant pedras a la muralla y tirant-las als
soldats. És veritat, ab lo assiento dels meus soldats fou causa no·s rendissen. En lo punt saberen yo era arribat los de Illa començaran de cridar: «Vilaplana és vingut»; y ho saberen dilluns
a la nit, quant entrà lo socorro hi envihí. Y ab la
gent los escrigué una carta dient-los que de ninguna manera se rendissen, perque·m digueren
que los de Illa volian fer llamada. Y com veren
ma carta digueren: «No·ns han de rendir, pus
Vilaplana és vingut», en tant que·l bisbe de Perpinyà y Juan de Arce los deya se rendissen, y ells
no, de ninguna manera. Y·s defensaren tant bé
que·ls fou forçós als soldats haver de alçar lo siti
dimarç, a las 20 horas. És estat una gran infàmia
haver posat siti en una plaça ab sinch canons, set
mil hòmens y quatre-cents cavalls y retirar-se
tant prest, cosa que may s’és vista. Ell, és cert,
que si no alsan lo siti aquest dia, a las horas de
ara estaria concluït en Illa. Mataren un sargento
de la vila. Los soldats, entre morts y ferits, no
arriban a 200. Lo que se diu és que mataren dos
capitans y molts officials reformats. Juan de
Arce diuen està ferit de una pedrada. També
mataren lo que tirava las bombes y lo qui // 1v
// aportava lo petart. Yo suplico a vostra senyoria me envie algun tèrcio dels que fan en Cathalunya en aquest Coll de Tarnera y enviar orde
qui me ha de pagar a mi y als ajudants y als soldats de cavall. Y si se enviava diner per a comprar cavalls se fassa una bona companya ab los
que tenie yo a quinse dies, que socorro del meu
los soldats a cavall. Y así me és vingut orde done
dotse reals a cada soldat dels que fugiran de la
gent del Rey. Des que tinch lo orde ne han fugit
31 romans, napolitans y altras nacions. Y axí,
suplico a vostra senyoria me mane avisar de tot
lo que conté aquesta carta y pèndrer deliberació
del que se ha de fer, que per ma part may faltaré
mentras tinga vida. Suplico a vostra senyoria me
honre en dar-me una tropa de cavalleria. Guarde Déu a vostra senyoria. Del Coll de Ternera, y
settembre 26, 1640. Francisco de Vilaplana.

a. carta intercalada entre els folis 496v-497r del trienni
1638-1641.
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1r

Cartaa dels jurats d’Esparaguera enviada als senyors deputats, rabuda a 5 de octubre, 1640.
B.
Molt il·lustre senyor. Les guerres civils en esta
universitat per tants mesos continuades, encara
que per lo molt que en los cors dels hòmens estaven arraygades nos aparexia que era més que
difficultós lo allanar-les. Ab tot, la diligència y
treball insesable dels senyors Francesc Puiggener
y Diego Bisbe Vidal les an posades, de manera
que ya podem dirt que no les y à agudes, y a uns
y altres se són vists, comunicats y parlats. Ja les
trinxeres estan desfetes. Ja los puestos de hont se
podia offèndrer resten tabuats. Ja la vila à cobrades les armes ab què se offenia. Y ja resta formada una hermandat, ab la qual tenim viva fe que
del extrem de la inquietut arribarem a la del sossiego, y la deu tenir vostra senyoria que, axí units
y conformes seran per a grans coses. A sa divina
magestat se són donades les gràcies cantant lo
Tedéum y celebrant un solemne offici, en lo
qual à concorregut tot lo poble mostrant gozar
de una alegria universal, a vostra senyoria les donam també per tant singular gràcia y mersè, assegurant a vostra senyoria que esta universitat
faltan gran estimació d’ella, que en servey de
vostra senyoria no sols gastarà tota sa hasienda
però encara derremaran los particulars quanta
sanch tenen, ab tantes veres com les obres donaran clara y prudent demostració. Guarde Déu a
vostra senyoria. Esparaguera y octubre, a 4 de
1640. Lo balle y jurats de la vila de Esparaguera.

1r

Paperb donat per la junta de guerra.
6 aprilis, 1640.
Molt il·lustre senyor. Al consell de guerra ha
aparegut representar segona vegada a vostra
senyoria que, per a la bona defença de la ciutat
de Lleyda y frontera de Aragó, és específicament necessari posar en la deguda forma la
plaça de armes de Belpuig, y que per a dit efecte
és de importància que vostra senyoria scriga y
ordene a don Joseph Pons de Monclar, mestre
de camp de la vegueria de Tàrrega, de la qual és
dita plaça de armes, que encontinent se’n entre
en ella ab tota la gent tinga alistada de son tèrcio, restant en la dita vegueria Joseph de Montserrat, son sargento major, a prosseguir la leva;
que vostra senyoria anomene una persona per
a. carta intercalada entre els folis 504v-505r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 506v-507r del trienni
1638-1641.
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provehidor general de dita plaça de armes ab
sou dea lliures cada mes, la qual vaja encontinent a dita plaça de armes y allí, a gasto de la
Generalitat, dispose las cosas de manera que als
soldats acudiran allí no·ls falte lo manester ab
son diner; que vostra senyoria scriga y ordene a
don Luýs de Rajadell, mestre de camp de la vegaria de Cervera, a don Francisco de Vilanova,
mestre de camp de la vegueria de Agramunt, y a
don Miquel Gilabert, mestre de camp de la
sots-vegueria de Pallars, que ab de setembre corrent envie a cadahu d’ells son sargento major a
dita plaça de armes ab dos-cents hòmens o major número de soldats de son tèrcio, y que dits
sargentos majors seguescan los òrdens de dit
don Joseph Pons de Monclar; que vostra senyoria demane a la ciutat de Barcelona la entrega de
quatre falcons y dos saves que deliberà dexan //
1v // a vostra senyoria per a dita plaça de armes,
y que li empreste quatre-sentes bales de falcó y
altra quatre-centes de save; y finalment que vostra senyoria demane a dita ciutat sis armons y
los collars y tirans y demés normeig, necessari
per aportar encontinent a dita plaça de armes
ditas sis peças de artilleria, oferint restituir a dita
ciutat dins vint dias ditas cosas o altres semblants que per orde de vostra senyoria se estan
ja fent. Vostra senyoria se servirà deliberar sobre
ditas cosas lo que més convinga al bé comú y
defença d’esta província, assegurant a vostra senyoria que tot consisteix principalment en la
bona disposició de dita plaça de armes de Bellpuig.

2r

Còpiac de una carta scrita per lo duch de Fernandina, general de las galeras de Spanya, a la ciutat
de Barcelona.
Tengo orden de su magestad, Dios le guarde,
para embarcar en las galeras de mi cargo todo lo
que en Barcelona está por su real qüenta, así de
armas, municiones, dinero, lo demás que hubiere
y caballos. Y que si éstos no se pudieren asegurarse
entregue el precio dellos, tasándose por persona
por su parte Y también la tengo de poner la Taraçana como antes estaba, y que no azerse assí no
dege entrar en Barcelona ningunas barcas ni navíos, apreendiendo la gente y todo lo que se encaminare en ella, para lo qual repartiré las galeras,
bergantines y resto de armada en las partes donde
compenga. Y vuestra señoría, con la execución de
este mandato, me embiará luego la respuesta.
Guarde Nuestro Señor a vuestra señoría los mua. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
c. carta intercalada entre els folis 506v-507r del trienni
1638-1641.
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chos años que dessea. Alfaques, a 4 de octubre,
1640. Servidor de vuestra señoría, don García de
Toledo Ossoria.

3r

Cartaa de Leyda enviada a sos síndichs.
Ja per Pasqual Salvi, que aÿr lo despedirem a la
posta, hauran sabut vostres mercès dels soldats
havien arribat a Fraga. Y ara ab esta donam avís
de com la nova no sols verifficadament s’és verifficada de que havien arribats dits soldats a dita
vila en número set-cents, però encara la tenim
mediant cartes del governador del marquesat de
Aytona, de don Francisco Perisans y del comanador de Sant Antoni, que arribà anit al tart de
dita vila de Fraga. A hont tots conformen haver
arribat cavalleria en número tres-cents, y que en
estan aguardant en lo mateix puesto així infanteria com cavalleria moltes tropes. Ja vehuen vostres mercès com lo enemich se·ns va aproximant
y los perills nos pot causar per tenir-lo tant prop.
Diligencia, senyors, per a què a que diligencien
en fer venir gent, armes y monicions per a eixirhi al pas, que serà valor lo eixir-hi al encontre. Y
se seguirà en això tot orde militar, lo que al contrari si·l havem de esperar en casa. Y serien en
manifest perill y total ruÿna de tota la província
si per assí tenie entrada lo enemich. Vostres
mercès ho representen així als senyors deputats
com als senyors consellers de Barcelona de que
estam assí en notables perills, y que per a evitarlos és necessari fassen venir ab diligència cavalleria y lo demés necessari per a poder rompre lo
cap al enemich. Y sobre tot // 3v // procuren vostres mercès que ab tota diligència vinguen flasquós y piques, que·n tenim molta necessitat, y lo
demés que assí necessariament se ha de menester, com són les pesses, bales y pòlvora, perquè
si·ns invadeixen tingam per a poder-los resistir;
assò ja no és menester encarir-ho a eixos senyors, puix que lo negoci està ja de si encarit y
porte en si lo encariment de la necessitat urgent
y ha. Y estam assegurats que ni per falta de avisos
no se haurà perdut per nosaltres, ni menos per
falta de voluntat, puix se veu clarament lo que
obram y quant desijam estar ajustats a la unió de
la província, per conservació de aquella y beneffici de sa magestat. Y així, no·ns culpen en res,
que nosaltres no podem fer més. Per mersè ho
diguen en aquexos senyors ab tota claredat y no
vullen que la demasiada confiança nos haje de
llansar a perdre assò. Advertim per lo que vem,
que ab tants avisos tenen dels confidents se moguen tant poch vestres mercès ho disponguen
aquí de la millor manera que convingue y que a
a. carta intercalada entre els folis 506v-507r del trienni
1638-1641.

vostres mercès aparegue. Havem pensat que per
a fer lo enemich millor son negossi no socorrerà
a Tortosa, puix veu que tota la gent carregue
allí, y que en lo entretant lo poder havie de aplicar a Tortosa per a fer sa entrada allí lo aplicarà
en esta part, a hont nos donaria molt que entendre. Assò va per advertiment, per a què aquí tingan ull ubert per al que·s dega obrir, que nosaltres cert obrim los dos, per lo que·ns reçelam y
estam vigilants per a tot, si bé no·s fasse lo millor, que és lo que dalt tenim advertit, de provisions, que valor totom en mostre tenir. Y ab eixa
demostració y conformitat se posà ja a mig // 4r
// vespre una companya de guarda al castell de
Gardeny, puesto necessariament necessari per a
guardar, puig stribe dit puesto en lo pèrdrer o
guanyar-se esta ciutat; y tot lo demés anirem
continuant-ho fins a no poder més. Tenim nova
certa de que los soldats tenen ja presos tots los
passos així per dins de Fraga com fora d’ella y
prenen a tots quants passen, sols sien cathalans.
Assò ja va a la descarada y de la manera que sempre’s se·ns és estat amenassat. Y així, senyors,
tornam a dir que·y hage diligència en fer venir
socorro, que per ara, sino que sie del cel, que ab
aquex havem de confiar y esperar, no·l tenim
assí. Y los soldats amenassen molt y diuhen han
de entrar per esta part. Déu que·ns remedie a
vostres mercès guarde, com pot. Leyda y octubre 4 de 1640. Los pahers de la ciutat de Leyda.

1r

Molta il·lustre senyor. La junta de hazienda nos
ha refferit que falta encara a pagar moltas personas de les que són estades tatxades, axí dels habitants dins d’esta ciutat com dels que·s troban
presents en ella. Y que de las veguerias foranas,
capítols, comunitats y demés personas que són
estades tatxades fins ara no tenen notícia que
hajan pagat. Totas las quals cosas se representan
a vostra senyoria, per a què los que són presents,
attès són pasats ya los sis dies y mes, resten advertits que·s trau lo memorial, per a què en nom
de vostra senyoria sien executats. Y los restants
absents, capítols y veguerias, avisen los síndichs
a sos principals posen tot cuydado en pagar en
las parts que se·ls ha ordenat, perquè no se hagués de enviar execució.

2r

Moltb il·lustre senyor. Per part del consell de
guerra se representa a vostra senyoria de quant
gran importància seria, per a facilitar y ben delia. carta intercalada entre els folis 512v-513r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 512v-513r del trienni
1638-1641.

1943

berar las cosas tocants a la guerra, de que les sis
persones de dit consell vessen y entenguessen
tot lo que passa y se tracta tocant a la guerra, y
se’ls enviassen totas las cartas que sobre estas
matèrias reb; y de altra part se servís de posar
promptament en exequució tots los advertiments que per dit consell se són proposats a
vostra senyoria, y las difficultats que per part de
vostra senyoria se seran trobades en posants en
execució, perquè de exa manera se podrian esperar millors acerts en bé de aquest Principat y
comtats. Per los brassos generals és estat deliberat que des de Tortosa vaia lo senyor deputat
real a la ciutat de Leyda a fer assistència, y ab sa
presència animar als habitants de aquella comarca y que ab valor acudan a la defensa de
aquest Principat. Sobre lo que adverteix a vostra
senyoria lo següent: Primo, que lo senyor deputat real, antes de partir-se de aquelles parts de
Tortosa, que anomene mestre de camp y sargento major de dita vegaria comforme li és estat
ordenat. 2º Que ordene a dit mestre de camp y
sargento maior encontinent pose en execució la
instrucció feta per lo consell de guerra; y de altre part substenten y guarden los puestos y
llochs que los cavallers són anats en companya
del deputat han ocupat y estan aguardant. 3º
Attès que la ciutat de Tortosa està guarnida y
socorreguda de infanteria y cavalleria, y seria
molt difícil de poder-la recobrar, apar que sia lo
més acertat per ara // 2v // occupar los passos y
puestos més a propòsit, per a impedir no·ls entren provisions y que los de dins no pugan fer
axidas ni corregudes dins de aquest Principat; y
com no·s té notícia dels puestos se deven accupar, serà bé que vostra senyoria escriga y comane al dit deputat real fassa ocupar y fortificar los
que li aparrà són més convenients, y del que farà en done rahó a vostra senyoria y consell de
guerra. 4º Considerar que la terra de Tortosa és
montuosa y poc abta per a la cavalleria, que seria molt acertat que vostra senyoria manàs encontinent que las companyias de cavall són allí
anassen ab tota prestesa a la ciutat de Leyda, a
hont faran majors effectes hi·s té d’ella més necessitat. 5º Podrà vostra senyoria ordenar al senyor deputat real se conferesca ab lo senyor
conseller en cap y li comane la defensa de aquelles comarques en sa absència, donant-li tot lo
poder sie manaster, pregant-lo ab moltes veres
se encarregue de guardar dits puestos en companya dels cavallers que se’n ha aportat d’esta
ciutat; y de altra part dir-li que seria bé, per seguretat de sa persona y per a millor disposar les
matèries, que se’n anà a fer assistència a la plaça
de armes de Cambrils y des d’ella tenir atenció a
totes les coses convenients al bé de aquest Principat. 6º Y seria molt acertat que vostra senyoria, ab embaxada, fes sabidor a la Vintiquatrena
de guerra y savi Consell de Cent de la present
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ciutat de com se ha desliberat vaia lo deputat
real a Leyda; y per a què la plaça de armes de
Cambrils no reste sola que sie servida la ciutat
donar orde al conseller en cap assistesca // 3r //
en la vila de Cambrils y governe les armes en
aquella plaça, per a què ab sa presència tot tinga
bon succés. 7º Y de altre part que deu vostra
senyoria scríurer al comte de Çavalla donant-li
rahó de tot lo sobredit, y encarregar-li, ab moltes veres, fassa ab tota prestesa la lleva y enviar
soldats als puestos se hauran de guardar; y estigue molt atent ab tota promptitut a la part en
tindrà necessitat, y se conferesca y seguesca los
ordes del senyor conseller en cap de la ciutat
fins a tenir altre orde encontrari. 8º Per a les coses de Leyda importa que ab tota diligència vaia
a dita ciutat lo deputat real, y de altra part se socorrega ab cavalleria y infanteria tota la que·s
puga; y se envien picas, arcabussos y mosquets,
pòlvora y balas y les demés municions necessàries per guerra per armar la gent de la guerra; y
de altra part que·s fortifiquen los puestos seran
més a propòsit per assegurar los llochs circunvehins de Leyda y Balaguer; y últimament scríurer a don Joseph de Pons, mestre de camp de la
plaça de Bellpuig, que estiga atent a tots los intents de la gent està en Fraga y socorra la part
necessitada, convocant per axò la gent de guerra de les vegaries li són estades assenyalades, y
seguesca los òrdes del deputat real fins tinga altra orde y encontrari. Vostra senyoria se servirà
pèndrer la més acertada deliberació sobre les
matèries li són estades proposades.

1r

1r

Papera de la junta de Azienda.

Molt il·lustre senyor. No obstant que vostra senyoria fonch servit estos dies advertir en los
brassos a totas las personas presents en aquell
acudissen a pagar cada una de aquellas las quantitats respectiva que se·ls ha senyalada per ara,
per la subvenció dels gastos de guerra, ab tot
això se va cobrant poch. Y així apareixeria bé fos
vostra senyoria servit desliberar que ab veu pública crida se notifique a totes les persones dels
tres estaments presents dins la present ciutat, és
a saber, aquells que per los porters de vostra
senyoria los és estat notificat la quantitat que an
de pagar, acodescan dins dos dias naturals a pagar aquella. Altrament, pasat dit termini, se·ls
fassa execució rigurosa com a dèbits fiscals y reals si y conforme per vostra senyoria és estat
desliberat.

Molt il·lustre senyor. Las personas de la junta
de assienda, considerant que per los brassos generals és estat deliberat que per a la deffença natural de la província, tant del sacrílego y insendiari exèrsit que avuy té reduïda la fidelíssima
vila de Perpinyà y la mayor part de aquell comtat de Rosselló en estat d’esclavitut com encara
per les invasions tant cruels que amenaçan fer
per la part de Leyda, Balaguer y Tortosa los
exèrcits que ya avuy estan en part en dita ciutat
de Tortosa y en la vila de Fraga, entràs, de
vehins auxiliats, un gros de exèrçit de infanteria
veterana y moltas tropas de cavalleria armada, y
juntament vinguessen dels mateixos auxiliats
personas para ocupar los puestos mayors, com
són mestre de camp general y son tinent, generals de cavalleria y de la artilleria, ab moltes altres persones destres, y a propòsit para ocupar
altres puestos conforme la art militar demana,
com encara ingeniers, bombarders y patarders,
ab molta còpia de armes, com són mosqueters,
arcabusos, carravines, pistolas y moltas municions, y que tot assò fos a costa y a sou de la Generalitat, la qual, per trobar-se del tot axausta
no pot acudir com voldria; ni tampoch apar a la
dita junta pot acudir a pagar dita Generalitat a
més del sobredit altres molts gastos que any soporta, com són los sous de mestres de camp de
tots los tèrcios que·s fan en Cathalunya, sargentos mayors, ajudants, venedors, generals, contadors, pagadors, provehedors, monicioners, // 1v
// tinents de artilleria, sustentar los dos deputats
en sos puestos, dos companyies de a cavall dels
naturals ab sos officials, y tota la infanteria que
ha assentada plaça en las banderas de dita Generalitat, del tren de la artilleria, asientos de moltas armas y monicions y altres provisions que
per les plaçes de armes són necessàries, com són
pa de munició, pòlvora, balas y altres pertrets, y
axí mateix hospitals y tot lo necessari per a ells, y
últimament molts altres gastos que de cada moment se offerexen, com se dexe ben considerar
dels que tenen experiència de guerra, ab las tatxas que són fetas sobre las personas ecclesiàsticas, militars y altres per importar aquella una
mòdica cantitat al respecte del que és menester
en la ocasió present. Per lo que dita junta, discorrint y premeditant molts y varios medis y arbitres dels quals pugués exir y fer-se una quantitat considerable ab la major suavitat sia possible,
ha resolt que antes de posar en exequució y pràtica algú dels premeditats és necessari saber ab
certesa, major de la que·s pot saber ab lo llibre

a. carta intercalada entre els folis 515v-516r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 517v-518r del trienni
1638-1641.

11 octobris, 1640.
Apuntamentsa de la junta de guerra.
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dels fogatjes, lo número de las casas de la província, noms y cognoms dels caps de ellas y juntament las possiblitats de cada qual de ells, lo
que ha aparegut se podria saber en la forma
que·s diu: Primo, apar se haurian de anomenar
catorse personas intelligents y set religiosos qual
convingués per lo effecte que·s demana; los
quals vint-y-hu, dividint en set parts tota Cathalunya, Conflent y Vallespir, apar que // 2v //
dins quinse o vint dias porian informar-se del
que importa en la forma següent: las dos personas anomenadoras y los religiosos, portant-se’n
una llista de las ciutats, vilas y llochs que vindran
a son càrrech, haurien de conferir-se junts en las
poblacions grans, y ajuntat lo poble, que poria
ser essent avisat antes ab carta per lo rector, domer o altre, y als cònsols, lo religiós apar seria
convenient que ab una plàtica representàs que
la intenció de la província sols és procurar la defença natural, y axí mateix representàs los immensos gastos que se han de sustentar per la
Generalitat ademés dels que han de fer las universitats en las llevas particulars. Després, ab
asistència del rector, domer o curats y dels cònsols, y altres si·ls aparexian, continuaran en son
codern o llibra totas las personas ecclesiàsticas
que en dita població tenen residència, especificant que té tantes lliures de renda, poch més o
manco. Y axí mateix de totas las demés, dient
especificadament: «Pere T., cavaller, mercader,
sastre, o lo que sia, té de renda poch més o
manco 300 lliures, o 500 lliures, o més de cabals poch més o manco, 1000 lliures» o lo que
tinga; y axí se ha de anar discurrint per tots per
sos graus. En los llochs menos porian entre las
tres personas dividir-se esta diligència, arribant
una sola als dits llochs, havent avisat lo rector y
cònsols que per a tal dia y hora trobassen en la
iglésia junts ha hont tenen que dir-los de part
dels senyors deputats y brassos generals. Y arribat allí farian en la mateixa forma lo escrutini de
las personas y haziendas com està dit en lo precedent capítol. Per a què importa summamment la prestesa en la execució de esta diligència
porian los tals anomenats enviar cartas de avisos
als llochs petits vehins de las poblacions grans,
dient al rector o curat que per a tal dia y hora se
trobe juntament ab los cònsols o altra persona
ansiana a tal vila y lloch per negocis convenients
a la província y Generalitat, ha hont porien hoir
la pràtica del religiós // 3r // y després donar notícia del que·s pretén. Apar axí mateix que per a
la vegueria de Barcelona y sas sots-veguerias serian menester tres. Per la de Gerona y sots-vegueria de Besalú altres tres. Per la de Vich,
Manresa y sas sots-veguerias, tres. Per la de Tarragona, Panadès, Momblanch y Tortosa altres
tres. Per Lleyda y sots-vegueria de Pallars tres.
Per Cervera, Tàrrega, Belaguer y Agramunt
tres. Per Camprodon, Serdanya, Conflent y Va1945

llespir tres. Y entretant, que estas 21 personas
anirian diligenciant lo que s’és referit, las personas de la junta de hazienda posarian en pràtica y
exercici lo arbitre y expedient que en la present
ciutat de Barcelona que judican més a propòsit
per a alcansar lo que·s desija en servey de Déu,
Nostre Senyor, de sa magestat y benefici de la
província. Tot lo referit se presenta a vostra senyoria per a què se servesca deliberar lo que sia
de son servey, que axò serà lo més acertat.

1r

Molta il·lustre senyor. Las personas de la junta
de hazienda, considerant que a bé que es pose
en execució, com se deu posar, la subvenció general ab lo modo y forma que se ha representat
a vostra senyoria en altre paper per la deffença natural de la província, y per a què vostra senyoria puga acudir en pagar lo gros de exèrcit,
auxiliar així de cavalleria com de infanteria, ha
menester vostra senyoria de prompte cosa de
tres-centes mília lliures, les quals és cosa difficultosa tràurer ara promptament dels arbitres a
vostra senyoria proposats y de altres de què nou
se porien proposar. Y axí aparèxer-se a dita junta que devia vostra senyoria proposar en los brasos que, per a subvenir a ditas cosas y poder tenir diner de prompte, se prenguessen a sensal
tres-centes mília lliures, prenent aquellas ab reals de quatre y vuyt o altra spècia de moneda de
plata o bé ab plata obrada o or, ob ab partides de
taula o banch. Y que per a facilitar la manlleuta
dels dits sensals rebrà vostra senyoria la dita plata, tant la obrada com la que no és, a raó divuit
sous la unsa, y lo or a raó de dotse lliures y deu
sous la unsa, com sie lo or de vint-y-dos quilats.
Y al respecte, aquell que serà de menor quilat,
per estar a aqueix y a mayors preus als que·l han
de dexar. A effecte que de dita plata y or se puga
fabricar moneda per la ciutat de Barcelona, en la
taula de la qual se dega fer lo depòssit de la dita
plata y or se pendrà a sensal. Y que·s torne a imposar y exhigir lo dret de galeras en la forma
que abans se exigia. Y que de altra part se pose
en execució encontinent la subvenció a vostra
senyoria proposada ab lo modo y forma que en
aquella se adverteix, fent-se aquella al respecte
conforme poran soportar las haziendas dels
provincials com no se comprenga en aquella los
que són molt pobres. Advertint a vostra senyoria que ditas tatxas seran tant menester que
sens ellas és impossible poder vostra senyoria
acudir a la deffensa natural de tots los habitants
de la província. Y assò per les rahons se segueixen: Primo, perquè las 300 mília lliures que ara
a. carta intercalada entre els folis 520v-521r del trienni
1638-1641.
b. o ... banch interlineat al marge esquerre.
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de prompte se pendran a sensal // 1v // són menester per a acudir a la paga dels soldats de a peu
y cavall, per a pagar als officials mayors y menors, compres de armes, municions, tren de artilleria y demés bastiments de guerra, que se offereixen promptes sens que una cosa ni altra
puga tener dilació. 2º Perquè per posar en execució la nova tatxa de que·s tracta, y cobransa
de aquella, encara que si pos mà promptament,
és forsós que han de pagar alguns dies; y com lo
diner sobre dit sia menester encontinent no·s
pot aguardar lo que ha de entrar de la tatxa,
sinó que és forsós que·s pose en execució lo de
pèndrer a sensals. 3º Que per quant la ciutat de
Barcelona e o la taula de aquella no·s rep avuy la
plata sinó a raó de deset sous la unsa, y lo or a
raó de dotse lliures, preu que de poch o manco
se ajuste ab a moneda corrent, sie vostra senyoria servit desliberar que de tota la plata que li
entrarà per rahó dels dits sensals, y així mateix
de l’or, se fasa bo a la dita taula en dèbit del General, és a saber, de la plata a raó de un sou per
unsa y del or a raó de deu sous. 4º Per a què·s
puga acudir ab tota puntualitat a les pensions
que se hauran de pagar als sensalistes de les dites
300 mília lliures, y tinguen seguretat de la lluició de aquells, com també per a reffer a la ciutat
lo interès mençionat ab lo terçer capítol, deu
vostra senyoria, en primer lloch, tornar a imposar y exigir de nou lo dret de galeras així com de
abans estave. 5º Per a mayor seguretat de las
personas que ara de present dexaran a sensal a
vostra senyoria deven los brassos deslliberar
que·s continuen los dits talls fahedors, encara
que las matèrias se ajusten y torne la provínçia
en son primer estat, fins a tant que las pensions
de las ditas 300 mília lliures y lluiçió de aquellas
sia ab tot effecte pagat y extinguit. 6º Que axí
mateix deu vostra senyoria deslliberar que·s
continue lo dit dret de galeras sinch anys aprés
de haver cessat los gastos de la present guerra,
los quals passats dega extinguir-se, per a què ab
lo que prosehirà dins dits sinch anys dels dits
drets se puga millor acudir a la solució de la
paga de las pensions endarrerides dels sensals
que ya vuy fa y presta la Generalitat, entès sempre comforme està ya dit que en primer lloch
servesque dit dret per pagar y lluir las pensions y
proprietats dels sensals se deu, que és la conveniència ara de present manllevar, declarant també que los dits sinch anys, de extinguir-se lo dit
dret de galeras, hajen de comensar a corres
aprés de haver-se lluït los sensals que ara de present se pendran. 7º Que aprés que és convenient lo posar-se en execució en pèndrer en la
forma dalt dita las ditas 300 milia lliures de
prompte, axí dels particulars habitants en esta
província a més y a menys, segons las posibilitat
de las personas, que·s trobaran ab la dita moneda grossa, plata obrada y or, y de qualssevols al1946

tres persones, deu vostra senyoria exortar y representar la necessitat gran que ara de present se
té. Y si feta esta diligència los habitants en la
present ciutat dins quatre dies no acuden a fer
lo smers que·ls serà possible, aguda consideració a la plata obrada de moneda o or que tindran, y dins quinse dies los que habiten fora de
la present ciutat, sie servit vostra senyoria fer-ne
ralació als brasos, y de la quantitat se haurà trobada, perquè en cas no se acudís com la necessitat demana se puga resòldrer lo més convenient.
8º De consegüent, lo dit emprèstich, tatxes fahedores y exacció del dret de Galeras se considera ha de donar tant gran alivio a vostra senyoria que no tant solament se porà acudir a les
pagues de la gent de guerra y demés gastos que
aquella aporta però encara rellevarà a vostra senyoria las grans molèstias que té avuy per no //
2v // poder acudir als sensalistes ordinaris que
avuy fa la Generalitat, per quant çessarà lo haver-se de valer, com fins vuy s’és valgut, per los
gastos de la guerra del diner de la Generalitat,
de manera que és cert que podrà vostra senyoria
per lo haver acudir a la paga de las pensions de
dits censals, com és just, y servat en tot lo parer
de vostra senyoria, que serà lo més acertat.

3r

Señoresa diputados del principado de Cataluña.
Una de vuestra señoría havemos recivido, por la
qual se nos da particular noticia de lo que hasta
aora ha representado esse Principado a sa magestad, que Dios guarde, y la resolución que han tomado los braços del en el estado presente. Y no podemos negar que viendo el riesgo tan evidente en
que se halla nos cabe tan vivo sentimiento, qual
no podemos esplicar con palabras. Y assí, en consideración de las grandes obligaciones que tocan a
esta ciudad, por clamor y correspondencia que
siempre ha tenido con vuestra señoría, ha resuelto, siendo conforme al intento de vuestra señoría,
postrarse a los pies de su magestad para suplicarle
se digne entemplar el rigor que amenaçan sus empeños, y que como clementíssimo padre se apiade
del infeliçe estado de esse Principado. Prometiéndonos que siendo tanta la fineça y lealdad con que
ha dado vuestra señoría tantas experiencias de su
real servicio, las reconocerá en el estado presente
para ajustarse a conserbar su gracia. Y se tendrá
por muy dichosa esta ciudad si pudiere conseguirlo de su real mano. Y en raçón desto pondrá todo
su esfuerço y authoridad, con su magestad y con
las personas que más pareciere conbenir. Para sólo
esto embiamos a don Antonio Gregorio Francés,
nuestro ciudadano, por la posta, a dar vuestra señoría esta respuesta para mayor demostración del
a. carta intercalada entre els folis 520v-521r del trienni
1638-1641.

use de clemència ab nosaltres. Per est favor donam a vostra senyoria moltes gràcies y fem la
mayor estimació que podem significar, assegurant a vostra senyoria que són tals les hostelidads que an comès dits soldats que és orror referir-les, no sols oprimint als provincials d’esta
província ab intol·lerables vexacions, però encara obrat sacrilegi dels estables, cremant dos
vegades a Déu sagramentat y comesos altres
desòrdens, que manarà vostra senyoria vèurer
ab la carta enviada y tenint per indubitat que
totes estas desdiches naxen de no estar informat lo real ànimo de sa magestad de las cosas
de aquesta ciutat y província, y de las veras ab
què estos sos fidelíssims vassalls an acudit y acuden sempre a son real servey fins a pèrdrer sas
vidas y haziendas, com ho té experimentat últimament en lo siti de Salses. Supplica a vostra
senyoria, havent-ho axí deliberat lo savi Consell
de Cent lo die de vuy, nos fasse mercè de supplicar a sa magestad representant-li quant justas
són las quexas tenen esta ciutat y província dels
excessos referits, y que per evitar las desditxas
experimentades se fan los preparatoris y prevencions de guerra, y assenyaladament per tornar per la honra de Déu y conservació de la mateixa província, consistint en las dos cosas lo
mayor servey de // 1v // sa magestat, interposant sa auctoritat ab lo rey y reyna, nostres senyors, y sereníssim primogènit, en què sie servit
sa magestat honrar y fer mercè a esta ciutat y
província en manar per ara tràurer los soldats
de Rosselló y Tortosa y retirar lo exèrcit que
amenasse en les parts de Aragó y València. Y
dien a vostra senyoria que en lo entretant no
poden deixar esta província y ciutat de obrar lo
que aparexerà més convenient per vèurer està ja
invadida en les parts de Rosselló y Tortosa y
amanassades de dita invasió les de Leyda y Balaguer, que en nosaltres restaran noves obligacions de servir a vostra senyoria, a qui Nostre
Senyor guarde, etcètera.

affecto con // 3v // que deseamos el mayor beneficio de vuestra señoría en servicio de su magestad.
Guarde Nuestro Señor a vuestra señoría, como
deseamos. En Çaragoça a 11 de octubre, 1640.
Don Cupercio Gil de Contamina, Lorenço López
de Oros, Juan Francisco de Haro, Pedro de Insausti, Luís Arraga, jurados de la ciudad de Çaragosa. Francisco Antonio Español, secretario.

1r

Molta il·lustre senyor. Lo consell de guerra representà a vostra senyoria que per la provisió de
las plaças de armes se necessita de una grandíssima quantitat de plom, no solament per servey
de la arcabusseria y moscateria y altres bocas de
foch però encara per la artilleria, de manera que
encara que vostra senyoria en previnga vuytcents quintars no n·i haurà bastant provisió. Y
avui ha aparegut a dit consell de guerra que serà
de molt gran emportància que vostra senyoria
ordene al official dels ploms de esta casa, com a
instruït en esta matèria, que fasse las diligèncias
possibles en sercar-ne, fent los sacrests y demés
procehiments que aparexeran convenir per a fer
dita provisió. Vostra senyoria se servirà deliberar sobre ditas cosas lo que més convinga al benefici comú y defensa d’esta província.

1r

Minutab de la resposta fa la ciutat de Barcelona
als jurats de la ciutat de Çaragossa.
Molt il·lustre senyor. Pensam que quant partí
de aquexa ciutat lo senyor don Anton Francés,
son ciutadà, no havia rebut vostra senyoria la
que li havem scrit, y ab ella dat notícia del stat
de aquesta província y supplicat mediàs ab sa
magestat, Déu lo guarde, lo bon assiento de
son mayor servey y quietut d’ella, que és ben
cert que, havent-la rebuda, no haguera tingut
causa de estrenyar de no haver-li dat esta notícia, la qual stranyés en treballs de vostra senyoria may la ha tinguda esta ciutat desconsolació.
Havem rebut la carta de vostra senyoria de onse
de aquest, y ab lo mateix hoït a dit don Anton,
y del que·ns ha explicat y assegurat la carta havem vist ha resolt vostra senyoria per fer-nos
mercè considerant lo evident perill en que·s troba esta ciutat y província per a resistir a las offensas que obran los soldats de sa magestat que
són en Rosselló, y amenassan ells, y los que estan a la ralla de Aragó y València, de postrar-se
als peus del rey, nostre senyor, y supplicar-lo
a. carta intercalada entre els folis 521v-522r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 524v-525r del trienni
1638-1641.
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2r

Ressolucióa de la Trentasisena tinguda a 17 de
octubre, 1640, acerca de la resposta se ha de fer
als jurats de Çaragossa.
Que los senyors deputats fassen la deguda estimació a la ciutat de Çaragossa de la mercè fa a
aquest Principat en la resolució ha presa de postrar-se als reals peus de sa magestad, Déu lo
guarde, per a supplicar-li se apiade del tot de
aquesta província; y que se li supplique en què,
en conformitat del que se ha supplicat a la senyora duquesa de Cardona, represente al rey,
a. carta intercalada entre els folis 524v-525r del trienni
1638-1641.
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nostre senyor, les justas quexas té esta província
dels excessos an fets y fan los soldats, y que tots
los preparatoris són per la deffensa natural per
impedir que los soldats no fassen los excessos
que amanassen y han exequutat en la vila de
Perpinyà y comtats de Rosselló, y per conservació de la província, en què consisteix lo mayor
servey de sa magestad. Y que supplique al rey,
nostre senyor, fer mercè siea de son real servey y
honra a aquest Principat demanar per ara tràurer los soldats de Rosselló y retirar lo exèrcit
amenassa en les parts de Aragó y València. Aixíb
mateix, suplique a la reina, nostra senyora, y sereníssim príncep sien servits intercedir ab sa magestat nos fassa esta gràcia y mercè. Y diem a
vostra senyoria que entretant no pot dexar esta
província de obrar lo que aparexerà més convenient per estar ya invadida en les parts de Rosselló y Tortosa y amenassa esta invasió en les de
Leyda y Balaguer.

3r

Cartac dels diputats del regne de Aragó.
Muy ilustres señores. La carta de vuestra señoría
con los papeles y memoriales rescibimos. Lastimamos los trabajos que esse Principado padece y olgaríamos pudiésemos ser medio con su magestad
para que con su clemencia acostumbrada mandara disponer las materias de manera que todo
quedara pacífico y su magestad y la justicia en el
respeto devido, como es justo, y vuestra señoría libre de los cargos que se les hace.Y si para suplicarlo a los reales pies de su magestad como tan
interesados vuestra señoría nos hallare buenos, offrescemos hasello con la puntualidad, cuidado y
afecto que la materia pide, representándosenos los
medios que a vuestra señoría paresciere dignos y
combenientes al servicio de su magestad y beneficio de este Principado. Y de poderse representar y
suplicar a su magestad los empeños que hasta oy
vemos en las materias son tales // 3v // que nos falta la consideración para poder dar parescer a
vuestra señoría en ellos, el que non ocurre es postrarse con todo rendimiento a los reales pies de su
magestad, que de su real clemencia y christiandad fiamos, que como padre y señor mirará por el
bien, conservación y paz desse Principado y de
vuestra señoría, siendo el mayor interés de su su
magestad su conservación, pues tenemos entendido que su real voluntad es poner en respecto la justicia y obediencia. Guarde Nuestro Señor a vuestra señoría, como puede y deseamos. Çaragosa y
octubre a 12 de 1640. Muy ilustres señores, besan
a. sie .. servey interlineat.
b. Així ... mercè interlineat al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 524v-525r del trienni
1638-1641.
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la mano de vuestra señoría sus muy atentos servidores: el abad de Monte Aragón, el (...) de Vinarossa, don Francisco Antonio González de Urrea,
señor de Burbedes, don Jusepe de Rebolledo y Palafox, don Thomas Clerigues y Font. Diputados
del reyno de Aragón. Gerónimo de Napa.

1r

Papera donat als senyors deputats de part de la
junta de guerra.
Molt il·lustre senyor. La notícia ha tingut lo
consell de guerra dels excessos y ha en la plaça
de armes de Cambrils en orde als alojaments y
bagatges dels soldats que allí arriban, y considerant també que los mateixos inconvenients se
deven offerir en altras plaças de armes y en altres
pobles en los trànsits dels soldats y se oferiran
altres en los alojaments d’ells, ha aparegut representar a vostra senyoria que convé que·s
pose en execució lo contengut en los següents
capítols: Primo, que los bagatges seran menester per los trànsits dels soldats los haian de pagar
als amos de aquells los officials de guerra y soldats los quals los hauran de menester, y que los
balles y jurats de las universitats hajen de provehir dits bagatjes. 2º Que dits officials de guerra y soldats no haian de pagar per dits bagatjes
sino solament los preus ordinaris y corrents, derogant qualsevol alteració de les hi havia hagut
de alguns mesos a esta part. 3º Que las universitats de las plaças de armes se haia de assignar
una casa de capacitat competent, en la qual se
tinga lo cuerpo de guàrdia, y se resultan los soldats que no voldran pagar lo gasto, que en lo
següent capítol se mencionarà. 4º Que los officials de guerra y soldats haian de pagar son alotjament en las plaças de armas en esta forma: que
lo mestre de camp pague per lo servey fa llit, vinagre y sal, 6 lliures cada dia; lo sargento major,
4 lliures; los // 1v // capitans, 2 lliures y los alferes, sargentos y ajudants, un sou, y los cap d’esquadres y soldats, vuyt diners. 5º Que en los altres pobles hont estaran per trànsit o altrament
alojats dits officials de guerra o soldats reban
dels pobles solament lo que estarà rebut y ordenat en los papers stampats estos anys passats per
los senyors deputats y oÿdors sobre los alojaments dels soldats, segons las constitucions de
Cathalunya, y que dits officials de guerra y soldats haian de pagar tot lo demés que gastaran,
pagant los preus ordinaris y corrents, derogant
qualsevol alteració hi haia hagut de alguns mesos a esta part. 6º Que offerint-se alguna difficultat acerca de estas cosas se acuda als superiors
con esta forma, ço és, succehint en la plaça de
a. carta intercalada entre els folis 526v-527r del trienni
1638-1641

trobaran en sa casa sens lo senyal que hauran de
tenir las cartas per las quals serà estat pagat dit
dret; y si segona vegada serà trobat en frau, cayga en pena de cent lliuras y dels deu reals per
cada joch de cartas; y si tercera vegada serà trobat haver delinquit en assò cayga en pena de
dos-centas lliuras y dels mollos perduts y a privació de no poder més fer ni fabricar ditas cartas. Ítem, per cada sombrero un sou. Ítem, que
lo dret del tabaco sia crescut fins a un sou,
comprès lo dret de quatra diners que ja estava
imposat y los quatra diners que ab deliberació
de vostra senyoria ha fet de veximoni al dret del
General.

armes de Granollers o en las veguerias a ella assenyalades se acuda als senyors deputats, succehint en la plaça de armes de Gerona o en las
veguerias a ella assignades se acuda als senyors
deputats militars, succehint en la plaça de armes
de Bellpuig o en las veguerias a ella assignades
se acuda al senyor deputat real y succehint en la
plaça de armes de Cambrils se acuda al conseller
en cap de Barcelona. Ya en absència de aquells al
mestre de camp que governarà en ditas places
de armas, los quals allanan y decidescan ditas
difficultats. Vostra senyoria se servirà proposar
en la Trentasisena per a què, aparexent bé a
aquella, mane estampar dits capítols y posadas
en exequució.

1r
1r

Tatxab del carruatge feta per la
junta de guerra.
Molt il·lustre senyor: Al consell de guerra ha
aparegut tatxar lo carruatge ab la forma següent:
Primo, per cada parell de mules o matxos ab carro y mosso
1 lliura 10 sous
Ítem, per cada parell de matxos de tragí ab bast
y un mosso
1 lliura 8 sous
Ítem, per cada mula ab sella

8 sous

Y de sinch en sinch mulas de ha de pagar un
mosso a rahó
8 sous

1r

Moltc il·lustre senyor. Al consell de hazienda ha
aparegut que per subvenció de la guerra defensiva y per pagar axí les pencions com en son
temps los preus dels censals que per dit effecte
se han de manllevar fins a la quantitat de trescentas mília lliures, com està deliberat, poria
vostra senyoria manar imposar los drets següents: Primo, per cada joch de cartas grans un
real y per cada joch de cartas xicas un sou, manant a tots los cartayres o fabricadors de ditas
cartas que de aquí a devant no pugan vèndrer
ditas cartas sens haver pagat primer dit dret, sots
pena, per a primera vegada, de deu reals per
cada joch de cartas que·s provarà haver venudas
sens haver pagat dit dret, y de totas las que·s
a. y ... armas interlineat al marge esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 526v-527r del trienni
1638-1641.
c. carta intercalada entre els folis 526v-527r del trienni
1638-1641.
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Papera donat per lo senyor Plesis Besançon.
Los senyors deputats y oÿdors del principat de
Cathalunya tenen cumplida experiència y entera cognició de las cosas del món per a saber
que ellas se han de tractar, principalment ab los
grans reys, ab tota la prudència que·s requerex,
per no fer ni empèndrer cosas lesivas a sa reputació, lo que no arribarie a est encontre si sa
magestad feye entrar dintre son paýs y terras
personas de consideració, del valor dels quals fa
una particular estimació, ab un gros de tropas
molt inferiors a las forças que los cathalans tenen o poden juntar quant bé los aparega, sens
haver antes presa la precaució requerida per la
conservació y seguretat tant dels caps o personas de govern com de las ditas tropas. Los dits
senyors deputats, essent també tant ben entesos per observar que com la França no pretén
ni trau ningun ventatge effectiu en los negocis
que de present se tracta, en la menor cosa que
per part de dits senyors deputats se pot fer és
donar una seguretat moral per a què la dita
França no tinga ninguna incommoditat del beneffici que vol fer a la província y que // 1v // li
farà ab tot effecte actualment en la present occasió. En la qual lo rey, concedint als del principat de Cathalunya y ciutat de Barcelona los socorros y assistèncias, y junctament las armas y
municions de guerra que·s demanan a sa magestad, y los officials majors per comendar los
exèrcits y armas, y fins a sis mil infants y dos mil
cavalls, és a saber, la meytat de present, y lo restant dins lo mes de març, o més prest si serà
menester, la menor seguretat que·s pot donar a
sa magestat, abans que fasa exir las tropas de
França, ab què públicament declara la assistència que·s vol donar, y comprèn baix sa protecció lo dit Principat, és que posen en bona forma los tractes de la germandat que és estada
a. carta intercalada entre els folis 527v-528r del trienni
1638-1641.
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proposada per part del dit Principat ab las condicions següents.
Loa principat de Cathalunya per ara solament
supplica al cristianíssim rey de França li fassa
mercè de auxiliar-lo ab tres mil infants y fins a
dos mil cavalls a costa del Principat, soldats vells
y ben armats, ab alguns acabos y offisials, los
quals tots han de militar baix dels òrdens del
General de dit Principat; y en assò sa magestad
christianíssima té grandíssimas conveniències,
que·s dexan considerar, a més de que socorra a
sos vehins oppressos.
Primerament, que dit Principat se obliga precissament al dit senyor rey de no pèndre’s més las
armas contra França, directa o indirectament, y
de no sufrir que las armas del rey de Espanya o
de altra nació transiten per dit Principat o per lo
paýs de aquells que aprés entraran en la aliança
o seran llibertats, com Aragó y Rosselló, per fer
la guerra a la corona de França, prometent de
oposar-se ab tot son poder y ab las armas que
podian juntar de sos aliats y confederats.
Obligarà·sb lo Principat de Cathalunya a no pèndrer las armas per invadir a França, y lo christianíssim rey se ha de servir de promètrer de no
pèndrer-las contra dit Principat y comptats de
Rosselló y Cerdanya, ans que·ls auxiliarà en esta
y qualsevol altre ocasió, reservant-se aquex poder quant fassa paus ab lo rey, nostre senyor. En
lo que toca a no permètrer que altras armas passen per lo Principat, no·s pot promètrer en lo estat present, per cedir en gran dany y desreputació del dit Principat, y lo rey christianíssim ya
alcansa aquest fi ab la promessa de què lo Principat no pendrà las armas per a invadir a França,
puix sense ellas no·s pot fer invasió per aquestas
fronteras.
Que tots los ports de la costa de Cathalunya //
franquats y uberts als vaxells y galeras de sa magestad quant las occasions ho requeriran, dins los designes que podran formar
sobre las terras que possoheix lo rey de Espanya,
y que de part de Cathalunya se·ls donarà ab son
diner las cosas necessàrias que·s trobaran dintra
la província.

2r // estarian

Sec donarà orde a tots los ports y llochs marítims que durant lo present estat admetan en ells
las armadas y qualsevols vexells del rey christianíssim, y que ab sos diners se·ls vengan las provissions necessàrias; però que no desembarquen
sino los cabos y offisials, y que de vint milles a la
a. Lo ... oppressos al marge esquerre.
b. Obligaras ... fronteras al marge esquerre.
c. Se ... dit Principat al marge esquerre.

mar no pugan danyar ni fer aprehensió del algun vexell sense orde del general de la terra; y
que no danyen a qui portarà salvo conducto del
Principat o portarà municions, provisions o
mercaderias a dit Principat.
Que de part del dit Principat y ciutat de Barcelona seran donats fins a dotse rehenes o stajes,
que sian de personas de la qualitat que requeren
las presents occurrèncias, trets de tots estaments
en la forma y costum que·s prenan per las embaxadas, los quals seran enviats en França immediatament, dels quals entraran los officials majors y tropas francessas en Cathalunya en lo
modo y forma que aparexerà als senyors deputats.
Lasa rehenes apar bastan nou, tres de cada estament; y que·s done llicència a qui voldrà tornarse’n, anant-ne altre equivalent en son lloch.
Que cada soldat de cavall haurà de ésser pagat
adelantat a rahó de quinse escuts per mes, lo
menos, y lo infant o peó a sinch escuts per mes,
tots escuts de dotse reals, essent impossible que
al menos se puga víurer, sens molestar lo paýs;
las altras pagas dels officials majors de la primera
plana, tant de la cavalleria com de la infanteria,
se han de pagar a proporció y al respecte del sobredit sou, y juntament lo pa de munició se·ls
serà donat cadal die com és de costum. Y axí és
estat // 2v // proposat per part dels senyors deputats, y per lo que toca als officials més superiors, com lo mestre de camp general, general
de la cavalleria y artilleria y altres caps de aquest
port, ingenyiers, offisials de la artilleria y altres
persones de servey per lo exèrcit, conforme serà
acordat per los commissaris que·s nomenaran
per part dels senyors deputats, que junts ab lo
senyor de Plesis Besançon que sa magestad ha
enviat per est effecte tractaran y acordaran las
presents matèrias, com ací bé per las armas y
municions de guerra que lo dit Principat y ciutat de Barcelona haurà menester, los quals lo dit
senyor de Plesis farà venir ab preu rahonable segons lo número que se tindrà necessitat, ab la
diligència possible.
Lab cavalleria se pagarà a rahó de quinse escuts
de deu reals cada mes, comforme se paga la de
Cathalunya, y a la infanteria se donarà cada dia
dos reals; y tant cavalleria com infanteria si volan un pa de munició de vint-y-quatre onses catalanes se·ls rellevarà mitg real cada die a quiscú
de son sou. Als cabos y demés officials de guerra
que lo Principat haurà menester se donarà lo
sou que se ajustarà. Las armas y municions los
a. Las ... lloch al marge esquerre.
b. La ... exèrcits al marge esquerre.
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pagarà lo Principat al preu que las paga sa magestat christianíssima per sos exèrcits.
Que a més de la paga y sou del servey que hauran fet las ditas tropas y offisials, tant de cavall
com de peu, en ocasió que lo dit Principat los
despedesca los serà donat y pagat un mes de sou
de aventatje per a poder-se retirar en França
com és costum en totas las armas auxiliars; y
que las rehenes no tornen de França fins que las
ditas tropas y offisials estigan en lloch segur,
mitjensant lo qual los sobredits officials faran
víurer los soldats de las tropas ab tota bona // 3r
// ordenansa y disciplina militar, no permetent
que fassen desòrdens, pagant los viures al preu
corrent dels tres últims mercats y si no conforme la tatxació y preus que seran posats per los
magistrats de las ciutats, de consentiment dels
officials del exercit. Y tant los dits officials com
soldats serviran al dit principat de Cathalunya
contra tots sos enemichs dintre y fora de la província, com Aragó, Castella y regne de València.

1r

Papera y resposta donada per los senyors deputats al paper del senyor de Plessis y Besançon, inseguint lo vot y parer del consell de guerra, junta de trenta-sis personas.

Firmarà·sb aquest tracte en la forma que assí se
conté, y se supplica ab moltas veras al senyor de
Plesis Besançon fassa anar a sercar las tropas
perquè pugan entrar promptament.

Los deputats del General del principat de Cathalunya, vist un paper donat per lo senyor de
Plesis Besançon enviat per sa magestad christianíssima per a tractar y acordar la germandat que
és estada proposada entre dit rey christianíssim
y lo principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, després de haver-lo conferit ab lo consell de guerra y ab la junta de la
trenta-sis personas y personas anomenadas per
la ciutat de Barcelona yb ab altras juntas particulars, las quals ho han conferit ab la Vintiquatrena de guerra de dita ciutat, a tots los ha aparegut que per part de dit Principat y comptats
se poria ajustar en la forma següent: Primerament, al capítol primer, que comensa: «Los dits
senyors deputats», etcètera, que lo principat de
Cathalunya per ara solament supplica al christianíssim rey de França li fassa mercè de auxiliar-lo ab tres mil infants y fins a dos mil cavalls
a costa del Principat, soldats vells y ben armats,
ab alguns acabos y offisials, los quals tots han
de militar baix dels òrdens del General de dit
Principat. Y en assò sa magestad christianíssima
té grandíssimas conveniències, que·s dexan
considerar, a més de que socorra a sos vehins
oppressos per lo mal govern dels ministres superiors, de què ja se ha donat rahó ac sa magestat, que Déu guarde, axí per la Generalitat com
per la ciutat. Al capítol segon, que comensa:
«Primerament, que dit Principat», etcètera, que
se obligarà lo principat de Cathalunya a no
pèndrer las armas per invadir a França y lo christianíssim rey se ha de servir de promètrer de
no pèndrer-las contra dit Principat y comptats
de Rosselló y Cerdanya, ans que·ls auxiliarà en
esta y qualsevol altre ocasió, reservant-se aquex
poder quant fassa paus ab lo rey, nostre senyor.
En lo que toca a no permètrer que altras armas
passen per lo Principat, no·s pot promètrer en
lo estat present, per cedir en gran dany y desreputació del dit Principat, y lo rey christianíssim
ya alcansa aquest fi ab la promessa de que lo
Principat no pendrà las armas per a invadir a
França, puix sense ellas no·s pot fer invasió per
aquestas fronteras. Al capítol tercer, que comensa: «Que tots los ports», etcètera, que se
donarà orde a tots los ports y llochs marítims
que durant lo present estat admetan en ells las
armadas y qualsevols vexells del rey christianíssim, y que ab sos diners se·ls vengan las provis-

a. Als ... exèrcits al marge esquerre.
b. Firmaras ... promptament al marge esquerre.

a. carta intercalada entre els folis 527v-528r del trienni
1638-1641.
b. y ... particulars interlineat al marge esquerre.
c. a ... ciutat interlineat al marge esquerre.

Alsa soldats se·ls donarà un mes de sou de aventatje comptant del dia que·ls despediran, descomptant ells lo que hauran rebut anticipadament. En lo de las renes, abans que los cabos y
la cavalleria y infanteria no marxerà per tornarse’n han de dexar en renes personas de compte
que contrapesen las que seran en França, y han
de tornas las renes de França en ser dits cabos y
soldats en França. Los preus no se alteraran si
no que tot se donarà als soldats auxiliars al preu
que als del país, ab tota rectitud. Los soldats, axí
de cavall com de peu, no han de fer desorde
algú als provincials, y si·l fan han de ser castigats
ab rigor per sos cabos o per lo General, que altrament no·s poria conservar la unió que tant
convé en los exèrcits.
Los senyors de Espenan y de Plesis Besançon
firmaran de present y en nom del rey lo tracte
de aliança y germandat que se ha de fer, y donaran firmat dins un mes totas las ratificacions necessàrias per part de sa magestat, com axí bé per
part del dit Principat serà feta de present la matexa cosa, per a què la assistència y socorro de
las tropas no diferesca. De tots los quals pactes y
acors seran fets dos iguals originals per restar en
poder de quiscuna de las parts.
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sions necessàrias; però que no desembarquen
sinó los cabos y offisials, y que tama com arriba
la artilleria a la mar no pugan danyar ni fer
aprehensió del algun vexell sense orde del general de la terra; y que no danyen a qui portarà
salvo conducto del Principat o portarà municions, provisions o mercaderias a dit Principat.
Al capítol quatre, que comensa: «Que de // 2r
// part del dit Principat», etcètera, que las rehenes queb es donarà apar bastan nou, tres de
cada estament; y que·s done llicència a qui voldrà tornar-se’n, anant-ne altre equivalent en
son lloch. Al capítol quintc, que comensa:
«Que cada soldat», etcètera, que la cavalleria se
pagarà a rahó de quinse escuts de deu reals cada
mes, comforme se paga la de Cathalunya, y a la
infanteria se donarà cada dia dos reals; y tant
cavalleria com infanteria si volan un pa de munició de vint-y-quatre onses catalanes se·ls rellevarà mitg real cada die a quiscú de son sou;
als cabos y demés officials de guerra que lo
Principat haurà menester se donarà lo sou que
se ajustarà. Las armas y municions los pagarà lo
Principat al preu que las paga sa magestat christianíssima per sos exèrcits. Al capítol sisd, que
comensa: «Que a més de la paga», etcètera, que
als soldats se·ls donarà un mes de sou de aventatje comptant del dia que arribarane a la frontera, descomptant ells lo que hauran rebut anticipadament. En lo de las renes, abans que los
cabos y la cavalleria y infanteria no marxerà per
tornar-se’n han de dexar en renes personas de
compte que contrapesen las que seran en
França, y han de tornas las renes de França en
ser dits cabos y soldats en França. // 2v // Los
preus no se alteraran sinó que tot se donarà als
soldats auxiliars al preu que als del país, ab tota
rectitud. Los soldats, axí de cavall com de peu,
no han de fer desorde algú als provincials, y si·l
fan han de ser castigats ab rigor per sos cabos o
per lo General, que altrament no·s poria conservar la unió que tant convé en los exèrcits. Al
capítol setèf, que comensa: «Los senyors de Espenan», etcètera, que firmarà·s aquest tracte en
la forma que assí se contég. Y per quant dit senyor de Plesis Besançon ha dit que per justificar
ses accions necessita de comunicar aquest paper
ab certa persona que·s troba a la frontera per a
què, comunicat ab aquella, se ferme, ha aparegut per no perdre temps y ser la necessitat tant
a. tam ... artilleria interlineat, damunt de de vint millas ratllat.
b. que ... donarà interlineat.
c. quint interlineat, damunt de sisè ratllat.
d. sis interlineat, damunt de serè ratllat.
e. que ... frontera interlineat, damunt de que·ls despediran
ratllat.
f. setè interlineat, damunt de vuitè ratllat.
g. a continuació ratllat, y se supplica ab moltas veras al senyor de Plesis Besançon fassa anar a sercant las tropas perquè
pugan entrar promptament.
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apretada, conforme los avissos tenim y ésser ja
las tropas de la cavalleria y infanteria a la frontera, que per part nostra se firme aquest paper, y
firmat, se entregue a la persona confident que
se eligirà perquèa ab tota diligència arribe a la
frontera, ha hont se conferirà ab la persona que
per part del // 3r // christianíssim rey està elegidab. Y firmat per aquella respectivament se entreguen los papers, y immediatament entren las
ditas tropas tant de cavalleria com de infanteria
y se pose en execució lo demés.

1r

Muyc illustres señores diputados. A 13 deste despaché por diligencia a su magestad, representándole con toda verdad y claridad el estado en que
se halla esta provincia. A 7 del mismo llegó allá
el correo, y a 21 a sido servido responderme la
carta que va con este papel. Para que vuestras señorías la vean y entiendan quan amoroso padre
es de todos, pues siendo la primera luz que a tenido, según me advierten ministros dignos de
todo crédito, del verdadero estado de la provincia la noticia que he dado, o sea que porque nadie había hablado con tanta resolución o porque
nadie aya sido tan favorecida como yo, nos está
esperando con los braços abiertos para recivirnos
en su gracia, y assí me encarga que obre en este
caso con el celo que devo a su servicio, para que se
disponga el acomodamiento de estas materias.
Vuestras señorías saben la fineza con que he venido a esta ciudad, disponiéndome a servir al
Principado en esta ocasión por todos los medios
posibles, sin otro fin que el desear que goze la felicidad que por tantos siglos a gozado en la obediencia de sus príncipes. Oy se abre camino para
assegurar negocio tan importante al bien común
de todos y al particular de cada uno, pues la
guerra es castigo de la ira de Dios, que no perdona ninguno. Vuestras señorías gozen de la occassión y logren la piedad con que el rey, nuestro señor, Dios le guarde, nos aguarda, aconsejándose
con el amor que a su magestad tienen oy y han
tenido siempre los naturales de este Principado a
sus sereníssimos reyes. Yo no he propuesto medios
al rey, por ser acción reservada a la prudencia
de vuestras señorías y el amor con que han de
obrar en su servicio, si bien de mi parte me offrezco a representarlos a su magestad y a facilitarlos siempre, con intención muy sana de que
no alle embaraço su real ánimo en la largueza
con que a de haçer merced al Principado. A que
espero que han de ayudarme mucho vuestras señorías, pues assí en el modo como en lo mismo
a. a continuació ratllat, tot.
b. a continuació ratllat, del qual cobrant lo paper per part ja
de dit christianíssim rey firmat o del que.
c. carta intercalada entre els folis 529v-530r del trienni
1638-1641.

major part sien fora. Supplican, per ço, los
sýndichs, que vuy estan tots y assistexen en dits
braços, sia vostra senyoria servit manar advertir
ditas cosas y procurar ab los medis més convenients vingan los dits sýndichs absents ab la major diligència possible. Altissimus, etcètera.

que le supplicaren sabrán como siempre hacerse
dignos de su gracia.

2r

Aa la muy illustre duquessa de Segorbe y Cardona, cara prima.
El rey. Muy illustre duquessa de Segorbe y de Cardona, cara prima: He recivido vuestra carta de
trese deste mes. Creyendo de vuestras obligaciones
todo lo que me referís y sintiendo mucho la sequedad con que caminan essos vassallos, a que he deseado tanto bien y procurádosele con la tolerancia
y piedad que se ha visto. Y si bien dezís con tanta
resolución que la tienen tomada de apartarse de
mi obediencia, metiendo al francés dentro del
Principado, y aún passarle adelante, no puedo
creer de vassallos tales y de tantas obligaciones que
sin haverles dado yo ocasión ni pretendido otra
cosa más que el poner en auctoridad la justicia,
después de tantos excesos, sin querer otro ningún
servicio, y quando ellos han respondido continuadamente que no podían por si assegurar su exercicio, hayan de obrar errores de tanto descrédito
suyo y daño irreparable, poniendo en manos de
mis enemigos lo que me rehusan a mi, con exemplo ni visto ni oído por ningunos, quanto más por
vasallos tan fieles y amorosos de sus reyes como han
sido siempre los desse Principado. Espero que hallándome todavía con los brassos abiertos vuestra
auctoridad y buen zelo podrá disponer lo que no
sólo amándome como me escrivís, sinó aun aquello que sin amor ninguno qualquiera província y
reyno querdo y zeloso de su mismo bien y seguridad ha hecho y deve hazerse, sin que los siglos passados hajan visto contrario exemplo, aun con menores ayudas y piedad en sus príncipes. E sea, muy
illustre y cara prima, Nuestro Señor en vuestra
continua guarda. Dada en Madrid a XXI de octubre, 1640. Yo el Rey.
Vidit Cardenali. Vidit Oçes, protothesaurus generali. Vidit Villanueva. Petrus de Villanueva,
secretarius.

1r

Moltb il·lustre senyor. S’és notícia que·s tenen a
tractar en braços matèrias de las quals à de resultar ruhina o redempció del present principat y
província de Cathalunya. Y al que·s dexa ben
considerar per la total redempció de aquella importa molt assistescan en braços los sýndichs de
las universitats foràneas, y vuy molt més de la
a. carta intercalada entre els folis 529v-530r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 533v-534r del trienni
1638-1641.
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2r

Còpiaa de un capítol de una carta del senyor deputat militar enviada als senyors deputats, dada
en Figueres a 28 de octubre, 1640.
Després que los soldats enemichs tingueren mal
succés en Illa han cremat en Rosselló los llochs
de Trullàs, Anils, Pontalla, Cabanyes de Corbera, mas de’n Boldo, Sant Feliu de Munt, Cornellà de la Ribera, ab la iglésia y Sant Sacrament,
que sia alabat per sempre.

1r

Sub magestad, Dios le guarde, me ha onrrado con
los cargos de virrey y capitán general de ese Principado, como más particularmente lo entenderá
vuestra señoría por la carta que va con esta, y los
títulos que se presentarán a vuestra señoría. Y me
manda hazer el juramento en la ciudad de Tortossa, donde jusgo estaré para ocho del que viene,
de que me ha parezido dar quenta a vuestra señoría asegurándole que he hecho particular estimación de esta disposición en la ocasión presente, así
por la esperanza con que boy de conseguir, con el
favor de Nuestro Señor, la quietud y paz dessa
provincia y su mayor benefício, y verla restituída
a la gracia de su magestad, procurando cumplir
en la disposición con las obligaciones que tengo a
su real servicio y las que reconozco dese Principado por la sangre que dél tengo. Guarde Dios a
vuestra señoría, como deseo. Alcaniz, octubre, 30
de 1640. El marqués de los Vélez.

2r

El Rey. Diputadosc: Por la justa confiança y gran
satisfacción que tengo de la calidad, partes y servicios que concurren en el marqués de los Vélez para
servir los cargos de lugarteniente y capitán general en essa provincia le he nombrado para dichos
cargos; y pues ha de representar mi persona os encargo y mando que demás de admitirle y acudir
al juramento, desta manera que se ha acostumbrado hacer con los otros lugarthenientes y capitanes generales que ha havido hasta aquí, le respetéis
y obedezcáis en todo y por todo conforme los poderes
a. carta intercalada entre els folis 533v-534r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 536v-537r del trienni
1638-1641.
c. carta intercalada entre els folis 536v-537r del trienni
1638-1641.
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que lleva y a lo que sois obligados, procurando por
vuestra parte todo lo que conbenga al beneficio defensa y quietud y seguridad desse Principado y
condados, que a más de questo ymporta mucho
para que en essa tierra la justicia sea administrada y se viva con la paz y reposo que es menester,
será hacer de vuestra parte lo que es tan propio de
vuestros officios, y en ello recibiré de vosotros muy
acepto y señalado servicio. Dada en Madrid, a
XIX de octubre, MDCXXXX. Yo, el rey. Petrus de
Villanueva, secretarius.

dels presents Principat y comtats, les dites universitats eo particulars vexats o gravatsa ob representen als senyors deputatsc. // 2r // 9º Que
los senyors deputats manen enviar a cercar al
prior y scrivà major de la cort del veguer y·ls
advertescad que ab tota puntualitat observen la
constitució final, del títol «De offici de jutges y
assessors ordinaris», la qual dispose que los
semmaners que se elegexen en aquella cort y en
la del balle de Barcelona vage per torn dels
doctors residexen en la present ciutat, anomenat hu de vell y altre de jove fins a tant en sian
passats tots. Finalment, que·s fasse una embaxada als senyors consellers y savi Consell de
Cent, fent-los a saber la resolució se pendrà en
esta matèria, y juntament supplicar-los que ab
tota puntualitat y rigor se continúee y fomente
la germandat en la present ciutat, per a què la
justícia sie obeïda y ben administrada per a què
a exemple d’ella totas las demés fassen lo mateix. 8º Que en cada plassa de armas se assenyale un prebost de satisfacció, qui ab 20 soldats o los que aparexerà haver menester corre la
campanya y capture los soldats delinqüents y
los fugitius, y assistesca als ordinaris, tant ecclesiàstics com seculars, sempre que serà requerit,
sens dieta ni salari algú pus ja·n té del General.

Vidit, Villanueva.

1r

Papera de la junta de justícia.
Molt il·lustre senyor. Per a alcansar que la justícia ordinària tinga la assistència y respecte que·s
menester, per a què sia obeïda y ben administrada, per falta de la qual se experimenten cadal
dia tants grans e irreparables danys, apar a la
junta de justícia que·s poria posar en exequució
los capítols següents: Primo, que los senyors
deputats y hoÿdors del General de Cathalunya
scriguessen y ordenassen a la ciutats, vilas y
llochs més populosos que fermassen germandat, a exemple de la ciutat de Barcelona, en
quant sia aplicable en cada ciutat, vila y lloch.
2º Que dita germandat assistesca als ordinaris,
axí en las capturas dels delinqüents com també
a la exequució de las sentèncias, tant sivils com
criminals, aplicant-hi lo poder segons serà menester. 3º Que·s supplicàs a sa excel·lència se
servís donar una licència o decret General per a
fermar dita germandat, per a què ditas universitats no·s puguen escusar de femar-la per falta
de dit requisit. 4º Que se advertesca als ordinaris de ditas ciutats, vilas y lochs que no tindran
sos ordinaris assessors que en anomenen, que
sian de satisfacció en doctrina y parts segons és
acostumat anomenar-los per los balles y demés
ordinaris. // 1v // 5º Que axí mateix se·ls advertesque que acabant los officis dels ordinaris, ara
sia per finir lo offici o per morir algú de aquells,
se serve lo que se ha acostumat en tal ciutat,
vila o loch observar, prenent la vara aquell qui
ha acostumat per consuetut o altrament pèndrer-la. Y açò se fassa sens consulta. 6º Que axí
mateix se·ls advertesca que los que seran elegits
per la dita germandat no tingan per axò escusa
de anar a servir a la guerra, si per ella seran elegits, sin que en lloch del que faltarà en la germandat se’n anomene altre. 7º Que si los ordinaris fan algunas sobras, extorsions o injustícias
a algunas universitats eo personas particulars
a. carta intercalada entre els folis 543v-544r del trienni
1638-1641.
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1r

Moltf il·lustre senyor. Per a alcansar que la justícia ordinària tinga la assistència y respecte que·s
menester, per a què sia obeïda y ben administrada, per falta de la qual se experimenten cadal dia
tants grans e irreparables danys, apar a la junta
de justícia que·s poria posar en exequució los
capítols següents: Primo, que los senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya scriguessen y ordenassen a la ciutats, vilas y llochs
més populosos que fermassen germandat, a
exemple de la ciutat de Barcelona, en quant sia
aplicable en cada ciutat, vila y lloch. 2º Que dita
germandat assistesca als ordinaris, axí en las capturas dels delinqüents com també a la exequució de las sentèncias, tant sivils com criminals,
aplicant-hi lo poder segons serà menester. 3º
Que·s supplicàs a sa excel·lència se servís donar
una licència o decret General per a fermar dita
germandat, per a què ditas universitats no·s puguen escusar de fermar-la per falta de dit requisit. 4º Que se advertesca als ordinaris de ditas
a. a continuació ratllat, acuden devant dels senyors deputats
y junta de justícia a hont se·ls donarà cumplida satisfacció.
b. o ... deputats interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat tot el capítol vuitè, escrit de nou en la
pàgina següent.
d. advertesca interlineat, damunt de ordenen ratllat.
e. continue y interlineat al marge esquerre.
f. carta intercalada entre els folis 545v-546r del trienni
1638-1641.

ciutats, vilas y lochs que no tindran sos ordinaris
assessors que en anomenen, que sian de satisfacció en doctrina y parts segons és acostumat anomenar-los per los balles y demés ordinaris. 5º
Que axí mateix se·ls advertesque que acabant
los officis dels ordinaris, ara sia per finir lo offici
o per morir // 1v // algú de aquells, se serve lo
que se ha acostumat en tal ciutat, vila o loch observar, prenent la vara aquell qui ha acostumat
per consuetut o altrament pèndrer-la.Y açò se
fassa sens consulta. 6º Que axí mateix se·ls advertesca que los que seran elegits per la dita germandat no tingan per axò escusa de anar a servir
a la guerra, si per ella seran elegits, sin que en
lloch del que faltarà en la germandat se’n anomene altre. 7º Que si los ordinaris fan algunas
sobras, extorsions o injustícias a algunas universitats eo personas particulars dels presents Principat y comtats, les dites universitats eo particulars vexats o gravats o representen als senyors
deputats. 8º Que en cada plassa de armas se assenyale un prebost de satisfacció, qui ab 20 soldats o los que aparexerà haver menester corre la
campanya y capture los soldats delinqüents y los
fugitius, y assistesca als ordinaris, tant ecclesiàstics com seculars, sempre que serà requerit, sens
dieta ni salari algú pus ja·n té del General. 9º
Que los senyors deputats manen enviar a cercar
al prior y scrivà major de la cort del veguer y·ls
advertesca que ab tota puntualitat observen la
constitució final, del títol «De offici de jutges y
assessors ordinaris», la qual dispose que los
semmaners que se elegexen en aquella cort y
en la del balle de Barcelona vage per torn dels
doctors residexen en la present ciutat, anomenat hu de vell y altre de jove fins a tant en sian
passats tots. Finalment, que·s fasse una embaxada als senyors // 2r // consellers y savi Consell
de Cent, fent-los a saber la resolució se pendrà en esta matèria y juntament supplicar-los
que ab tota puntualitat y rigor se continue y fomente la germandat en la present ciutat, per a
què la justícia sie obeïda y ben administrada per
a què a exemple d’ella totas las demés fassen lo
mateix.

1r

vuestra señoría me diga lo que se le ofrece sobre
este punto, de mayor conveniencia nuestra, para
que representándoselo yo al rey, nuestro señor, y
viendo su magestad que esta provincia queda con
la seguridad que importa, pueda ser mi instancia
más viva y con más facilidad se alcance lo mismo
que vuestra señoría desea. También me manda su
magestad que diga a vuestra señoría como a resuelto espirar las Cortes conbocadas para Lérida,
en cumplimiento de lo que acá se ha pretendido
que no se pueden tener Cortes haviendo exército
en Cataluña, y que su magestad dessea guardar
esta y todas las costumbres, constituciones y privilegios al Principado con muy puntual observancia. Y su magestad se sirve de embiarme a mis hijos, el marqués de Pobar y Antonio, para que me
asistan y por demostración de su empeño al mayor
bien del Principado, de que me ha parecido que
devía dar cuenta a vuestra señoría.
2r

Respostaa feta per diputats a dit paper.
Il·lustríssima y excel·lentíssima senyora. Los deputats del General de Cathalunya, vist lo paper
de vostra excel·lència, diuhen que sempre han
tingut molts grans confiansas y las tenan avuy
que sa magestad, Déu lo guarde, ben informat,
farà mercè a aquesta província de manar traure
tots los soldats de sa magestad que·s troban en
aquestos Principat y comtats y manar-li disgregar los exèrcits que amenassan per la part de
Aragó y València, y per vostra excel·lència estar
assegurada que esta mercè la regonexerà tot lo
Principat, acudint al que serà de major servey de
Déu, Nostre Senyor, de sa magestad, beneffici y
seguretat de la província. Y axí mateix també ha
confiat sempre de la clemència de sa magestad,
que informat de que no·s podan tenir Corts ab
exèrcit, manaria espirar las convocadas per a
Leyda; y que fossen servats tots los costums,
privilegis y constitucions del Principat ab molt
puntual observança, ab què cumpla sa magestad
ab lo jurament té prestat y fa aquest Principat
assenyalada merçè y honra. Estiman molt los
dits deputats que vingan los senyors marquès de
Povar y don Antonio per a assistir a vostra excel·lència, y se alegraran se oferescan moltas occasions per a servir-los.

Paper donat per la senyora duquessa de Cardona
als senyors deputats.
Muya ilustres señores diputados. Su magestad,
Dios le guarde, se ha servido responder a mi carta
de 29 del pasado, y aunque su clemencia no escluye la propuesta que he hecho de sacar los exércitos
de Cataluña pero importaria saver que hará esta
provincia en caso que los saque. Y así supplico a
a. carta intercalada entre els folis 549v-550r del trienni
1638-1641.
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1r

Die XXVIIIb novembris MDCXXXX.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats, etcètera. E lo present Consell féu la delia. carta intercalada entre els folis 549v-550r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 551v-552r del trienni
1638-1641.
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beració y conclusió següent: Attès que los honorables taulers de la present ciutat an difficultat en posar en exequució la deliberació feta per
los senyors consellers a 22 del corrent, en orde a
rèbrer en la dita taula tota la plata y or se deposeria en aquella, en compte del esmers del censal de las tres-centes mília lliures que los brassos generals han deliberat se manllevassen per
compte de la Generalitat, rebent aquella dits administradors a un sou mes la unsa la plata y lo or
a deu sous, del que lo savi Consell de Cent té
ordenat y disposat, donant dits administradors
de dita taula dèbit a dits senyors deputats del un
sou mes de la plata y dels deu sous de l’or, si y
conforme en dita deliberació està contengut, y
attès que la difficultat proposada per dits administradors se ajusta ab les ordinacions de la present taula, y per a disposar lo contrari se ha menester expressa deliberació del savi Consell de
Cent, que per ço sie ordenat, com ab la present
se ordena, a dits honorables administradors de
dita taula reban la dita plarta y or se deposarà en
dita taula als senyors deputats per dit smers en
lo modo y forma està deliberat ab la sobre chalendada desliberació, attès aquella està ajustada
al que per part dels senyors deputats és estat
supplicat a dits senyors consellers, restant la ordinació contrària al fet proposat y altres de dita
taula en sa forsa y valor, attès que per esta vegada tantum la suspèn lo present Consell per acudir a la necessitat tant precissa de la Generalitat,
etcètera.

1r

Ina mei nomine infrascripti et don Stasii Antonii
de Ripoll, Josephi Mora, cives honeratis Barchinone, Francisci Josephi Fontana et Joannis Serra,
notaris publicorum Tarragone, testium ac hec vocatorum et rogatorum, presencia consitutus personaliter don Ortensius de Castellvi, in villa Montis
Albis domiciliatus, diocesis Terraconensis, ad presentis viccarius et regens vicariam Montis Albis,
illi constitutus personaliter coram illustrissimo et
excelentissimo domini Barchinoni episcopo qui exposuit sequentia: «Senyor, per trobar-se vostre illustríssim excel·lentíssim lloctinent y capità general en estos Principat y comtats en mà y poder
de vostra excel·lència, renuncio lo càrrech y vara
de vaguer de Monblanch hi·l suplicho me admeta la renunciació» et // 1v // statim sua illustrissima et excellentissima dominatio dixit «que sa
magestat, que Déu guarde, en lloctinent y capità
General d’estos Principat y comptats té anomenat lo excel·lentíssim senyor marquès de los Veles, lo qual jurà a 25 del mes passat, y que axí no
és virrey ni li tocha admètrar la tal renunciació»
a. carta intercalada entre els folis 558v-559r del trienni
1638-1641.
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de quibus omnibus et singulis sicut predicitur actis dictis gestis et secutis incontinenti dicti don Ortensius de Castellvi petit et requisivit instrumentum fieri et sibi tradi per instrumentum notarii.
Qui fuerunt acta Barchinona, die quinto mensis
decembris, anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo quadragessimo. Presente me, infrascripto notario et testibus predictis presentibus ad
premisa vocatis specialiter et assumptis atque rogatis // 2r // ut superius continetur.
In quorum fidem et testimonio in quia premissorum licet manu aliena scriptorim ego Joannis
Raymundus Rafeques, notarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meis appono sig+num.

1r

Die 6 decembris, 1640. A.
Molt il·lustre senyor. Lo noble don Hortensio
de Castellví s’és conferit davant lo excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona a fi y efecte de renunciar lo offici de veguer de la vila de Monblanch, com de fet renunsià. Y sa excel·lència
respongué no ere virrey y per consegüent no
podie ni devie admètrer dita renunciació, per
aver suscrit y jurat lo marquès de los Veles en la
ciutat de Tortosa, com tal conste ab acte rebut
per Ramon Rafeques, notari de Barcelona, lo
qual subscribeix. Y a major cautela dit don Hortensio renuncie davant vostra senyoria lo dit offici de veguer, suplicant aquella ésser-li admessa
per a què en la pròxima extracció de diputats
pugue sens impediment algun abilitat per a poder concórrer a dita sort. Y perquè conste de ses
diligències suplica a vostra senyoria mane concedir llisènsia e·n lleve acte del sobredit tocant
la abblata lo notari y scrivà major de vostra senyoria, lo que supplique. Et (...) solus premisso
set omni meliori modo, et cetera. Quilibet, et cetera. Lo offici, etcètera. Altissimus Burniac.

1r

Resolucióa del savi Consell de Cent reportada
als senyors deputats per Jaume Damians, ciutadà.
4 dezembris, 1640. A.
Die quarta mensis desembris, MDCXXX. Barchinona. Convocat y congregat lo savi Consell de
Cent jurats en la sala gran de dit Consell, en la
forma acostumada, lo senyor conseller segon, lo
cap absent, enuensia de voluntat dels demés
senyors consellers, sos companyans, done per
a. carta intercalada entre els folis 560v-561r del trienni
1638-1641.

imposició un paper, que fonch llegit en dit
Consell y és del thenor següent: «Molt il·lustre
senyor. Per vostra senyoria és estat deliberat a
21 de novembre proppassat que en la taula de la
present ciutat se debés la plata del quilat de les
pesses de quatra y vuyt a raó de 19 lliures la
unsa, y lo or de 22 quilats a raó de 13 lliures la
unsa, y al respecte, aquell que serie de major ho
menos quilat, comptant per cada quilat 13 lliures, ab què lo dit or y plata fos primer tocat per
lo contrast, encarregant-se ell del dany hi podrie
de haver si·s li obrave al contrari. Y volent posar
en execució dites coses se han insurgit y mogut
algunes difficultats, y per més que haven escusat
que·s facilitàs dit negossi no és estat possible recabar-ho fins vuy, y per consegüent se són dexades de rèbrer algunes partides de plata y or
que·s portasen a la taula per rahó dels emprestats de censal que estan manllevant los senyors
deputats, los quals com estan sens diner, hi ha
en socòrrer ha tantas parts de la província ab diferentes ambaxades, nos han supplicat ho representassen a dita senyora, per a què lo provehesca
de prompte remey perquè tot se effectue
promptament com la necessitat demana y cessen totes difficultats. Y per no haver de cansar
més a vostra senyoria per rahó de dites coses
dits senyors consellers proposen dites coses a
vostra senyoria, per a què delibere lo que més
convinga al servey de Déu, de sa magestat y beneffici de la present ciutat y província». E lo
present Consell féu la deliberació que lo fet proposat ab tots los dependents y emargents de
aquell // 1v // sie comès, com lo present Consell
ho comet, als senyors consellers y Setsena de la
Seca, perquè premeditada la matèria ho disposen y posen en execució del millor modo y manera los aparega convenir, ab plenitut de poder
y sens referiment algú. Concordat cum suo originali. Agramunt scriba consilii.

2r

que serà marcada ab la marca de Barcelona. Y a
la que·y haurà soldadures se relleeven aquellas
de la manera se podrà conforme fins vuy se fa. Y
també se reba la plata encara que no sie marcada
de la marca de Barcelona, com sie aquella de la
lliga de la pessa de vuyt, rebent tota la vida plata
a raó 19 lliures la onsa, conforme per lo savi
Consell de Cent està ordenat. Y axí mateix, en
lo que té respecte al or, que reban aquella que
serà de 22 quilats a raó de 13 lliures la onsa, y
sent de major quilat de la manera que porà concertar ab major benefici de la ciutat. Y si serà de
menor quilat de 22 se relleve al respecte del quilat o quilats que seran manco. Y que ab la dita
forma se reba en dita taula dita plata y or. Y en
conformitat de dita deliberació y usant de dita
facultat de dit savi Consell de Cent deliberan
que sie revocada, com ab la present revoca,
qualsevol ordinació per lo Consell de Cent feta
disposant en contrari del què se ordena ab la
present deliberació y ordinació.

1r

Còpiaa de la carta enviada als senyors deputats
per lo senyors conseller ters, oÿdor ecclesiàstich,
don Joseph Çacosta y altres cabos.
A.

Los senyors consellers ajuntats, etcètera. Ab vot
y parer de la Setsena de la Seca, en exequució de
la deliberació del savi Consell de Cent tingut lo
die de ahir y usant de la facultat y potestat per
dit Consell a dita junta donada, deliberan que
sie ordenat, com ab la present se ordene, als honorables taulers de la taula de la present ciutat
que ordenen als officials de dita taula en aquells,
és a saber, a qui toca, que reban la plata obrada
en ell, la lliga de la pessa de vuyt y de quatre,

Molt il·lustre senyor. En ocasions com aquestas
deven las personas quardas confiar del favor divino, y més nosaltres que defençam sa causa. Y
axí, senyor, no·y ha sinó bon ànimo que en
temps de fortuna se deu mostrar lo valor. Así tenim antès que esperan ab tot lo exèrcit auxiliar,
cavalleria y infanteria, després de haver fetas demonstracions de voler palear. Marxava ja, havent fets fer alotjaments en Sant Andreu. Quivucadament ha pres lo camí de Sant Cugat del
Vallès, indicis serts de anar-se’n a França y dexar-nos. Lo sert és que·s obra de Nostre Senyor,
que vol notifficar més son poder denant-nos la
mà, apretant-nos primer y posant-nos en los
conflictes més apretats que pugan ser. Un poch
antes de saver esta nova de la retirada del francès
havem tingut avís que lo enemich marxava per
la montanya dret al coll entre Corbera y lo Lledoner dit lo Portell, que ve a càurer sobre Sant
Vicenç, que ab saber la nova ha donat poch cuidado tenint al francès. Però després de sabuda la
retirada nos la donà molt gran, fins a saber altre
avís que procuraran saber-lo. Y lo sargento major surt ab dos-cents hòmens a anat envers
aquellas parts que descubrirà si per allí va parant
ab lo gros. Así restarem ab cuidado de la defensa y conforme lo que vorem obrarem, no·s

a. carta intercalada entre els folis 560v-561r del trienni
1638-1641.

a. carta intercalada entre els folis 568v-569r del trienni
1638-1641.

B.
Diea V decembris anno MDCXXXX.
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mourà ningú de aquest puesto // 1v // que no ha
arribat a palear y forsat del enemich, no tenint
orde de vostra senyoria de altra cosa. Y si algunas espias que havem llençades tornen y asseguren de que lo enemich no té més gros del que
tenim informació, vostra senyoria crega y estiga
de bon ànimo que los que restan procurarien
anar-lo a trobar; ab tota diligència nos avisarà
vostra senyoria la quantitat de mosqueters, picas, arcabussos y flascos part enviar-me per tot
demà y de part de demà mitgdie, y los que després cada dia podrem fer comtes. Sobre tot importa que vostra senyoria amostre valor y se publique ànimo y procuren ab molta diligència y
cordura de conèxer ab esta occasió los avisos
denyats per a regonèxer-los, no·s pot fer la salvació donant-li ab tota diligència y rigor lo remey. Así cabrà determinar sens aguardar consulta de aquí, vehent lo perill y mals judicis de
poca confiança dels d’Esparaguera de retre en lo
present la plata y tresor de Montserrat en part
segura. Y per adaxó enviarem en lo que ho retirarà aquí en Barcelona, a hont més a propòsit
aparexerà, del que vostra senyoria donarà avís
ans procurarà ab tota diligència pèndrer tots los
cavalls que trobe, que·ls montarem en lo punt
ab almugàvars, que sols y haja cavalls, no faltarà
soldats y prou millors que·ls francesos. Aprés
apagaran los cavalls // 2r // la companya dels
mercaders necessita de explorar-los la voluntat,
y si és de palear enviar-los luego así, y si no desmontar-los. Y pujarem almugàvers o altres a qui
vostra senyoria aparega. En la taula de la ciutat
de Gerona y ha cent mil exèrcits, que pot vostra
senyoria valer-se d’ells mentres se bat moneda
de la plata, lo qual de ja vostra senyoria resòlrer
pèndrer de iglésias y particulars. Y sobretot bon
ànimo, valor y confiança de que Déu nos ha de
donar victòria. Vostra senyoria nos avise de son
gust, que de aquí si avisarem lo que se anirà invocant y obrant, y las fortificacions no pararan,
hans bé aniran ab major diligència. Déu a vostra
senyoria guarde. En Martorell y janer als 7 de
1641.
Si bé vostra senyoria no se li deu donar consell,
ab tot aquí nos apar advertir-lo lo que aquí havem tingut y resolt, y és que deu vostra senyoria
en lo present resòldrer de avisar per lo camí a
hont va lo exèrcit auxiliar retiran-se, que se·ls
fassa bon passatje y agasajo, tant ho més que la
vinguda, y un correu urgent a tota diligència,
que si lo dexar-nos és par regonèxer-nos lo valor que tenim se li agraheix molt y estimam la
honra fa tant deguda a nostra nació, però si se
retira pensant que faltant-nos sa persona y exèrcit ha de desmayar nóstron valor que està molt
enganyat, perquè a tant que altres inferen // 2v
// sa major poder que Espanya basta per a desmayar -lo. Y tras açò deu vostra senyoria ab tota
1958

diligència despaxar al rey de França quexar-se
del engany de Espanan y desenganyar-lo que
per part de la província no·y ha falta ninguna al
promès y capitulat. Y tras tot açò vostra senyoria
per tota Cathalunya alse somatent general, repartint la gent en lo Ampurdà, Lleyda y estos
parts. Ab los somatents generals pot vostra senyoria manar que tots los cavalls de Cathalunya
vingan a vostra senyoria. Y a més de aquestos órdens enviar vostra senyoria capitans de cavalls,
que ab açò crega vostra senyoria que tindrem
sobrats cavalls per a què·s vulla. La artilleria que
ara trata per a campanya se ha resolt se retire en
Barcelona hi·s tinga a punt per quant sea menester. Besan les mans de vostra senyoria: Rossell,
canceller ters, coronel; don Joseph de Çacosta;
Francesch Molist, conseller de Vich; don Anton
Meca y de Ivorra; don Hierònym de Agulló;
Jaume Brunet y Puig, sargento mayor; Joseph
de Santcliment, de Corbera; Rafel Sarvera y Armengol; Miquel Blanca; Joseph Molins; Balthesar Càrcer; don Federich Desbosch y de Guimerà; Jacinto Sala. La artilleria serà millor que
reste en Rubí perquè si acàs convé poden valernos d’ella ab facilitat per qualsevol cas y restarà
segura. Y en fins a tenir avís de vostra senyoria
que no·s moga de Sant Feliu.
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14 januarii, 1641. A.
Diea lunes, trenta mensis decembris, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragesimo, Balagarii.
Nobilis dominus don Martinus Joannis de Pons,
domicellus, Balagarii populatus, pro sacra cesarea et reale magestate vicarius civitis et vicaria
Balagarii, de certa sciencia et gratis constituit et
ordinavit procuratoris suos certorum ita quod
nobilis domini don Bernardum de Pons et Tusell, dominum Franciscum Vilalta, Barchinone
populatos, et magnificum Joannem Baptistam
Burniach, utriusque iuris doctor, civem Balagariis, absentes, et cetera. Et quem libet eorum insolidum itaquod primitus, et cetera. Sedid quod, et
cetera. Ad videlicet pro dicto nobili domini constituente coram excelentissimo locumtenentis et
capitanis generalis presentis principatus Cathalonie et coram aliis quibusvis pencionis dictus oficium vicarii, renunciando // 1v // et cedendum
dictamque renuntiationem admiti petendum et
suplicandum, quoscumque dandum, offerendum
et prestandum, quecumque faciendum et requirendum, et demum, et cetera. Alias quescumque ad dictam renunciationem faciendum et
a. carta intercalada entre els folis 572v-573r del trienni
1638-1641.

requisivit instrumentum confici et sibi hac aliis
cuia intersic tradi et liberari per me, dictum et
infrascriptum notarium. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco ac testibus
predictis presentibus ad premisa vocatis specialiter et assumptis ac prorogatis prout superius continetur.

cum posse instituendum, et cetera. Promittens
habui racione et non revocare, et cetera. Testes
sunt magnificus Gasparii Montserrat, utriusque
iuris doctor, et Franciscus, utriusque iuris doctor,
Balagarii.
In quorum fidem ego Joannes Folgueram, regio
notarius publicus civis Balagarii, hic meum appono sig+num.
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In quorum fidem et testimonium premissorum licet manu aliena scriptorum ego Joannes Raymundus Rafeques, notarius publicus Balagarii.
Hic me subscribo et meum quo utor appono
sug+num.

B.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo
primo, die vero decima quarta mensis januarii
eiusdem anni intitulata, in mei nomine infrascripti et Francisci Pique et Didaci de Castellar,
familiarium infrascripti domini mei episcopi
Barchinonis, testium ad hec vocatorum et rogatorum presencia constitutus personaliter coram
illustrissimo et excelentissimo domino don Garcia
Agidio Manrique, Dei et apostolica sedis gracia
Barchinonensis episcopo, regio consiliario reperto
personaliter et existente, in que quandam apostolica dommorum sui palacii episcopali Barchinone, magnificus Joannes Baptista Burniach,
utriusque iuris doctor, cives Ballagarii, procurator ad infrascripta cum aliis et insolidum constituti et legitime ordinati a don Martino Joanne
de Pons, in civitate Balegarii populato, vicaria
civitatis et vicaria Balegarii, pro ut de procuracione // 2v // apparet in instrumento publico in
papiro scripto recepto die tercia mensis decembris
proxime emissi, clauso sive subsignato per Joannem Folquer, notarius civem Balagarii, dicto
nomine sue illustrissime et excelentissime dominacioni exposuit sequencia: «Senyor, yo com a
procurador que so del noble don Martí Joan de
Pons, veguer de la vegueria de Balaguer, constituït personalment devant de vostra excel·lència
com a lloctinent y capità general per lo rey, nostre senyor, del present principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Serdanya, en mà y poder de vostra excellència, en lo nom present renúncio lo càrrech y vara de veguer de mon principal, suplicant a vostra excel·lència me la vulla
admètrer la tal renunciació», qui quidam illustrissimus et excellentissimus dominus statim verbo respondendo dixit: «que sa magestat li ha alsat
lo beneplàcit de lloctinent y capità general y que
en son lloc ha hanomenat a altri, y que axí no
pot // 3r // admètrer la renunciació» de quibus
omnibus et singulis sicut predictur actis, dictis
gestis et sequutis incontinenti dictus magnificus
Joannes Baptista Borniach, dicto nomine, petyt et
a. carta intercalada entre els folis 572v-573r del trienni
1638-1641.
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Còpiaa del poder donat al senyor de Plesis per lo
christianíssim rey de França, traduït de francès
en cathalà.
De part del rey. A nostre car y ben amat lo senyor du Plessis Besançon, sargento de batalla en
nostras armadas de Aquitània y Llenguadoch,
salut.
Com no·y ha res de més digne de un gran príncep que de rellevar de opresió tots los qui recorren a sa assistència y particularment sos vehins, y
que la guerra voluta entre aquesta corona y la
de Espanya nos dóna tot dret de defendre a tots
los que ell envesteix y que ella vol ruïnar per
adelantar-se contra França, de la mateixa manera havem voluntariement oït que los estats y pobles de Cathalunya, havent presas las armas a
designe de posar-se en llibertat y a franquir-se
de la dominació de Espanya, han enviat a nostre
car y ben amat lo senyor de Espenan, mariscal
de nostres camps y armadas, governador per
nostre servey de nostra plaça de Lucata, per pregar-lo de entremetre’s serca de nos per a procurar-los nostra protecció y de fer que fos nostre
servey, de acordar-la baix certas condicions y de
enviar una persona de nostra part per tractar-ne
ab ells. Sobre lo qual, judicant no poder fer major elecció que de vos, que nos haveu donadas
provas de vostra capacitat, experiència als mareigs dels negocis, bona conducta y diligència, y
de vostra fidelitat y afició a nostre servey en totas las ocasions en què vos havem empleat, a estas causas nos vos havem comès, ordenat y deputat, cometem y ordenam y deputam per las
presents firmadas de nostra mà ab ple poder y
auctoritat per tractar en nom nostre ab los deputats de dits estats pobles y països de Catalunya que tindran bastant poder d’ells per lo establiment de la república que ells pretenen formar
baix nostra protecció, de què la ciutat de Barcea. carta intercalada entre els folis 574v-575r del trienni
1638-1641
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lona deu ésser lo cap, y perdonar-los per aquest
efecte tota la asistència que hauran menester de
concertar la seguretat de las armadas de què nosaltres voldrem socorre’ls y de totas las cosas
que concerniran lo // 1v // cumpliment de son
designe bax nostre favor y protecció, y per la seguretat de nostras armas passar-ne tots los contas que veuren ésser a propòsit y en la millor
forma que·s podia, prometent en fe y paraula de
rey de aprovar, tenir fet y estable tot lo que per
vos serà estat negociat y tractat en nostre nom
sobre aquest fet, sens contravenir y no permètrer que·y sia contravingut en manera alguna
que valga nostra voluntat. Dada baix lo sello de
nostre secret a Amiens, a 29 de agost, any de
gràcia 1640 y de nostre regne la 3. Louis. Per lo
rey. Sublet. Loco sigilli +.
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Còpiaa de la carta escrita per lo excel·lentíssim
senyor duch de Luy als senyors deputats, traduïda de francès a cathalà.
Il·lustríssims senyors. Tinch rebuda la lletra de
vostres senyories de 11 de janer, que vuy 14 me
ha donada en mans pròprias lo correu a las 10
de la matinada. Crech vostra senyoria aurà rebuda la que dos dies ha los tinch escrita, ab la
qual dich tot lo que puch fer, no avent fins ara
tingut orde sobre això; però aïr a la tarda tingué
avís per un amich que eren passats 1500 cavalls
y 4000 infants que marchaven per venir ací per
a demà o l’altre lo més tart; aguardo un correu
de sa magestat, per lo qual tindré avís de tot lo
que·s podrà fer per vostra senyoria. Entre tant,
poso a punt totes les coses ab gran diligència,
per a què en lo instant tinga orde jo camine o
fasse caminar las tropas sens parar fins arriben a
vostra senyoria. Per assò, seria molt en son lloch
que jo sabés se serà fàcil poder juntar-se nostras
dos armadas y si porem abordar Barcelona o
arribar a vostra senyoria sens ocupar los enemichs algun pas, de manera que no se’n poguessen desllotjar, lo que no crech, encara que
no tinga notícia del país, vist que las tropas del
rey atacant-los per davant y las de vostra senyoria per lo opòsit serà fàcil forçar-los. Però vostra
senyoria me donarà llicència per dir-li que jo no
judico que per ara Catalunya estiga en lo perill
en què és servit avissar-me, y segons las formas y
efectes militars és casi impossible que los castellans forcen lo pas de Martorell, tant per sa situació quant per las fortificacions allí fetes,
avent-me assegurat tots los que vostra senyoria
me té embiats que dits treballs són en perfeta
defensa y que vostra senyoria té (...) hòmens
a. carta intercalada entre els folis 574v-575r del trienni
1638-1641.
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detràs per guardar-lo, que pocas vegadas succeeix que·s forcen exèrcits atrincherats encara que
sien en campanya rasa. No·s deu témer que lo
de vostra senyoria puga fer-ho en lloch a hont la
naturalesa dóna tant gran avantatge al art. En lo
que vostra senyoria me diu aver menester 500
cavalls suplico a vostra senyoria considere que
no obstant que un home de ma condició no pot
deixar son governament sens llicència ni // 2v //
marchar ab tant petitas tropas espero fer veure a
vostra senyoria per las raons següents: que si
vostra senyoria no té necessitat de cavalleria per
defensar lo pas de Martorell, que és per ara lo
negoci de què és qüestió se posa, que no podent los castellans embestir sinó ab infanteria
per la defensa no és menester més que infanterie
per resistir-los, per ser lo pas tant dificultós. En
cas vostra senyoria tinga alguns puestos en dit
Martorell serà a propòsit fer mostra al enemich
de la cavalleria, en cas vinga a embestir, per dar
ànimo a la sua gent y trencar al enemich, que
encara que poderós ab cavalleria no pot en los
passos estrets posar-ne al opòsit major número
del que vostra senyoria en té, presuposat que lo
lloch sia, segons me han dit, incapaç de fer gran
frente. Però jo passo més avant: quant la desdicha arribàs de perdre Martorell y de ésser sitiats
en Barcelona. Jo afirmo que si se defensa ab hòmens de cor y afectes al bé de la pàtria, com ho
són, aquest siti seria la perdició del exèrcit enemich y la ruïna dels negocis de Espanya en Cathalunya. Però tinch al marquès de los Veles per
prudent y capaz en lo que deu fer per empendre
en aquest temps un gran siti ab un exèrcit compost la major part de milícia forçada y cavalleria
de òrdens de Espanya que no porien resistir al
llarch de un siti y a la rigor del temps, y poden
judicar fàcilment, mos senyors, que lo enemich,
vent arribar per sa part una armada naval en sos
ports y de l’altra un exèrcit per terra, que tindria
lloch lo rey de fer-lo molt poderós, ab la major
part del país que és contra ells, estant prou impedit de traure barreres y més de retirar-se, ab
que concloc que no sitiaran Barcelona encara
que no·s defense Martorell. No obstant, si vostra senyoria me dóna llicència de donar-me parer, seria de parer reba·s la oferta que mosur
Delspenas li fa ab sa lletra, de què vostra senyoria me ha embiada la còpia, y que ell entrarà en
Barcelona ab alguna cavalleria y los dos regiments de Tonins y Serinyan. Vostra senyoria se
pot assegurar que la farà tenir de molts més
temps que o aurà menester lo rey per enviar un
exèrcit de 20000 hòmens de peu y 2000 cavalls,
y lo dit senyor de Espenan és molt a propòsit a
defensar una plassa. Exemine vostra senyoria si
serà servit estas rahons y considere que si lo
marquès de los Veles fa fer negociacions baix
mà a la duquessa // 3r // de Cardona, en aquesta
ocasió per tractar de acomodament, que és sols

per lo temor que té de perdre la meytat dels millors hòmens de son exèrcit a Martorell, y que
després de assò que las tropas que vindran de
Fransa no li caygan sobre los brassos, lo que seria sa pèrdua sens remey, sia vencedor o vençut
de vostra senyoria. En lo referent lo temps de
sas negociacions, s’és allargat massa per no
creure que tem lo ànimo y firmesa dels catalans.
Y vostra senyoria té tant bon judici y ventassa
clar per a no conèixer que lo rey de Espanya, no
podent embiar més tropas de refresch a son
exèrcit tampoch no pot evitar sa ruïna o una infame retirada en arribar nostra armada naval y
nostres tropas. Suplico a vostra senyoria de considerar que jo·ls parlo com a verdader servidor y
molt apasionat a sos interessos, com ho procurarà assegurar, fent al principat de Cathalunya y
a vostra senyoria en particular tot lo servey que
deu.

de las iglésias y cosas sagradas y conservació de
les libertats de la província y comtats de Rosselló y Cerdanya, per a tractar los quals hi entrevingan los senyors consellers y Vintyquatrena
de guerra, tenint les conferències convenients
ab los senyors deputats. Y que los dits pactes y
condicions se faran se hajen de proposar en lo
savi Consell de Cent, per a què·s pugue premeditar y deliberar lo que aparexerà més convenient a la present ciutat per sa part en major servey de Déu, Nostre Senyor, y beneffici comú
del present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya; y que la present deliberació se fasse a
saber a dits senyors deputats en la forma acostumada.

1r

Cartaa enviada per lo marquès de los Veles, general del exèrcit, al senyors deputats.
Rebuda a 4 de janer, 1641. A.

4r

Deliberacióa del savi Consell de Cent.
Lo savi Consell de Cent lo die de aÿr ha fet la
deliberació següent: Attès y considerat que lo
present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, ab moltes y diverses enbaxades y proclamacions fetes a son rey y senyor, li an donat notícia del stat d’esta província de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, y de las desdichas causades per las hostilitats dels exèrcits de
sa magestat contra las iglésias, crema del Santíssim Sagrament y cosas sagrades, haziendas,
honras y vidas dels provincials, y com humilment una y moltes vegades se an fetes les diligències possibles en rahó de què sa magestat en
tingués plena notícia y manàs remediar y castigar als qui les perpetraven, may se ha pogut alcansar lo consuelo y remey convenient, ans bé,
de cadal dia an anat y van continuant devastant
y talant les campanyes, despoblant los lochs y
cremant moltes iglésies, causant diverses atroscitats. Y considerant esta ciutat que lo present
Principat yb comtats de Rosselló y Cerdanya necessitan de auxili y favor de algun príncep, que
per ço se aderesca, com ara de present se adereix
esta ciutat, a la deliberació presa lo die de ahir
en los brassos generals tinguts en la casa de la
Deputació acerca de acceptar la protecció offereix lo christianíssim rey de Fransa al present
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya y
demés conté aquella, ab que los pactes y condicions se tractaran ab la magestat christianíssima
del rey de Fransa sien per a major conservació y
augment de la religió cathòlica romana, defensa
a. carta intercalada entre els folis 574v-575r del trienni
1638-1641
b. y comtats interlineat al marge esquerre.
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Su magestad, Dios le guarde, me a ymbiado con
sus reales armas a esta província a la pasificación della y poner en auctoridad y respecto la justícia. Y aunque generalmente con sus procedimientos a ocasionado su yndignación y rigores,
usando de la clemencia de padre me a ordenado
admitir a su gracia todos los que cumpliendo con
la obligación de vasallos binieran a prestarle la
obediencia, con que se conoce que su real voluntad no es quitarles las vidas y haciendas ni
alterar sus fueros y constituciones, como algunos
malyntencionados y desesperados an publicado
ynduciendo a todos a que concurran en su desesperación librando su seguridad en la perdición
de los demás, lo qual siente su magestad muy vivamente, y que se priven de los efectos de su clemencia, que desea usar su real ánimo como vuestra señoría lo verá por la carta que su magestad
escrive a la ciudad, remito cópia a vuestra senyoria. Y no lo e podido hacer antes por los accidentes succedidos en esta provincia. Y bien lo an
experimentado las universidades por donde este
exército a pasado, pues sólo se a usado de rigor
con las que contrabiniendo a las leyes de la obediencia que deven a su rey y señor natural se an
resistido hasta el último trance, // 1v // haviéndome occasionado gran dolor no haver podido escusar todos los daños que causa un exército en las
partes donde va; y a los que voluntariamente an
querido gozar de la clemencia de su magestad, en
su real nombre los e admitido y concedido salvaguarda, para que estén con toda seguridad, y assimismo e dejado de castigar muchos que justamente lo merecían. Y assí, para que no se ygnore
a. carta intercalada entre els folis 578v-579r del trienni
1638-1641
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la justificación y piedad con que su magestad
procede y sea su intención me a parecido hacerla
notoria a vuestra señoria y asegurarle, como lo
hago, que disponiéndose a cumplir con su obligación goçará de la clemencia de su magestad. Y
sentiré mucho que estando en su mano evitar los
daños que le amenazan tan de cerca no lo haga,
exponiéndose a experimentar los rigores de la
guerra, aventurando el honor, vidas y haciendas
con tanto sentimiento de su magestad y mío, que
por su propria y natural deste Principado, de que
tanto me precio, deseo se excusse; y espero que
vuestra señoría con la atención que pide negocio
en que tanto le va tomará la resolución con la
brevedad que conviene. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. San Feliu, 23 de Henero,
1641. El marqués de los Veles. A los señores diputados del principado de Cathaluña.
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Còpiaa de la carta que lo rey de Castella envia a
la ciutat de Barcelona, enviada per lo marquès
de los Veles.
El Rey. Amados y fieles nuestros: Aunque los excessos que se an cometido en esta provincia an
sido tales y de tal calidad y circunstancias que
justamente an solicitado my indignación y la
más serena y prompta demonstración, lo que e deseado escussar nota en el castigo y que se conservase el nombre con que siempre e estimado tanto esa
provincia de muy fiel a mi servicio, me a obligado a que, aplicando los medios más propios de mi
clemencia que del rigor tan merecido por vuestras culpas, fuesse entretiniendo el castigo, para
dar tiempo a que, reconociendo los yerros, fuesse
motivo para condonar a ellos con piadosso afecto, que es el que me holgaré difundir en mis vasallos, y más interviniendo el bien que e procurado
siempre a essa provincia. Los medios de mi benignidad han obrado contrario affecto, creciendo la
falta de respecto a la justicia, y abandonadas de
vos, que todo es escándalo y confusión. Y aunque
el mayor castigo fuera no sacaros dellas, con que
brevemente experimentaréys los daños a que os a
reducido la deshorden, la obligación de padre y
de rey no me permite dejaros llegar a la última
ruyna, sino que aunque sea a costa de exponer mi
propria persona a la fatiga y trabajo de tan largo viaje y gasto de tanta hacienda, después de la
que se a consumido en vuestra deffensa por libraros de manos de franceses que desean vuestra perdición, y aunque sea faltando a la asistencia de
otras provincias que se hallan y en gran riesgo y
peligro ynvadidas de mis enemigos, lo olvidé todo
sólo por tratar de vuestro remedio y quietud sin
a. carta intercalada entre els folis 578v-579r del trienni
1638-1641
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más fin de que la haya para que, cessando la confussión que oy turba la paz pública, se viva en razón y como conviene al servicio de Dios y bien
universal, en que no sólo devéis conocer effectos de
mi clemencia, sino que anteponiendo vuestra
conveniencia a la de las otras provincias que se
hallan necesitadas de mi amparo y favor, voy a
sacaros de oppressión para que los sediciosos y inquietos os dexen vivir con la libertad que es justo
y sin impediros las administración de las haciendas, y con la recíproca // 2v // correspondencia que requiere el trato humano y sin que hagan
impressión las vanas ilusiones con que intentan
persuadir lo contrario los malintencionados han
olvidado de su obligación natural, (que) maquinan con aparentes pretextos con la fe pública y
contra su propria oblicación en la fidelidad esparciendo la mente que quiero romper vuestras
constituciones y privilegios, siendo clara mi voluntad es continuaros en ellos y que reduciendose
la justicia vivays en quietud. Y assí, no pudiendo
yo faltar a mi obligación y a lo que de tan estrechamente me tiene encomendado como el govierno y tranquilo estar de mis reynos, viendo que los
medios que hasta aora se an ynterpuesto no an
aprovechado, he mandado que entren mis armas
y con ellas el marqués de los Veles, mi lugarteniente y capitán general del reyno de Aragón, a
poner en respecto, ejercicio autoridad y libertad
la justicia de esse Principado, violentada y vistada por alguna gente ruín y sediciosa que la tienen en esse estado. En que, haciendo lo que la justicia, clemencia y buen govierno aconsejaren, y
para opponer y revatir a qualquiera que lo intentare embarazar, y defender la paz de la justicia eclesiástica, nobleza y govierno que oy me han
asistido en esta y en demás ocasiones con su acostumbrada fidelidad, haciendo cuanto fuere menester para conseguirla, y si lo fuere hasta poner
mi propria persona a cavallo. Y en la forma en
que se ha procedido en essa provincia no merecía
favor tan particular ni demostración tan grande de mi amor, como el que aora veréis, padeciendo el engaño que havéis padecido con las persuasiones de la gente, lo que deseo no experimentéis
los daños de la guerra si no que os tengáis en paz
y en justicia, me a obligado a preveniros para
que, si estáis a tiempo, enmendéis vuestros yerros y no caygáis en el último acto expresso de ynfidelidad opponiendoos a mis armas, pues en tal
yncurrís en todas las penas de sedición, no pudiéndose dejar de executar por el exemplo público, siendo cierto que hallando en vosotros el marqués de los Veles el rendimiento y reconocimiento
devido a la fidelidad // 3r // que me devéis guardar, lleva orden de admitiros en mi gracia y no
permitir padescáys ningun género de ostilidad.
Espero que cargando la consideración en los beneficios que havéis recivido de mi mano y en este último tan extraordinario, con amonestación tan

los que ab ell han firmada la dita capitulació.Y
per no dexar entretant lo exèrcit y las tropas desprovehidas dels cabos necessaris per governarlas enviam lo senyor de La Mota Ondoncourt,
mariscal de nostres camps y armadas y nostre
lochtinent general en Bresa, per pendre lo governament tant del segon cos de exèrcit que enviarem en sa terra per sa assistència que del que
ha·y és, y de obrar en la auctoritat que tenia lo
dit senyor de Espanan. També havem donat orde en lo matex temps per fer passar lo més prest
los cabos necessaris per governar los tèrcios y
companyas de cavalleria // 1v // y que los mariscals de camp y capitans se troban obligats a executar la dita capitulació. Y per què lo dit senyor
de La Mota Oudencourt serà prou conegut de
vostra senyoria, per la reputació que ha guanyada en los governaments de importància que li
havem donats en nostras armadas y encara en las
de Itàlia, y no duptam que no sia considerat de
vostra senyoria tant quant la dignitat del empleo
de què lo honrram y las bonas qualitats de sa
persona ho merexan, assegurarem solament a
vostra senyoria que com nosaltres lo tenim en
estimació particular y confidència, també farem
molta estimació del bon tractament que rebrà
de vostra senyoria, encomenant sa persona y totas las tropas que·l seguiran, remetent sobra ell
lo que poríam ajustar a esta carta, per confirmar
a vostra senyoria la forta y constant resolució en
que estam, de assistir-los poderosament. No farem la present més llarga que per suplicar a Déu
que tinga a vostra senyoria, charíssims y bens
amats, en sa santa y digna guarda. Escrit a Versailles, a 22 janer, 1641. Louis. Sublet.

singular en la nota que quedará en la posteridad
de vuestra fidelidad, si os arrojáredes al último
precipicio os ajustaréis a vuestra obligación en
que consiste la combeniencia de la conservación
de la provincia, que es la que yo deseo, por el bien
del vasallos que tanto se an preciado por lo pasado de su lealtad y amor a mi servicio. Dada en
Madrid a XIIII de septiembre, MDCXXXX. Yo el
Rey. Pedro de Villanueva, secretario.
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13 febrer,1641. A.
Aa los muy ilustres señores diputados.
Desde julio de 1639 en que me mandó el conde de
Santa Coloma ir a Figueras padezco un achaque
maligno que a ido chupando y consumiendo las
fuerças hasta ponerme en el estado en que estoy,
peligroso de perder la vida según lo que experimento y los médicos juzgan, los quales, por último
remedio me ordenan que sólo los ayres naturales
pueden ser mediçina eficás. Reçíbarela muy particular de vuestra señoría se sirva mandárseme
de un pasaporte para embarcarme para Mallorca con mi familia y ropa, que quedando el tribunal no haré falta. Y si el Señor me diere salud y
fuere conviniente al Principado ofresco de bolver.
Guarde Dios a vuestra señoría, como puede y le
suplico. Barcelona y febrero 13 de 1641. El doctor
Bernardo Cotoner.

1r

A nostresb charíssims y molt amats los deputats
del principat de Cathalunya.
Charíssims y ben amats. Després que reberem la
nova de la imposició feta en Tarragona, que nos
és estada tant pesada, quant a vostra senyoria, no
havem tingut cosa més sobre lo cor que de provehir als modos de remediar-hi. Y vehent que los
enemichs de sa llibertat fan lo posible per oprimir-la, nosaltres de més en més no som resolts
de ajudar-los ab un poderós socorro per a què se
pugan opposar poderosament a sos designes, y
encara que la capitulació a la qual lo senyor de
Espanen és estat obligat de acomodar-se sia de
tal naturalesa que per moltas raons se podria
deffensar de executar-se tota via, com no·y ha
cosa més gloriosa en la guerra ni tant necessària
per donar exemple de generositat als qui servexan en ella que de tenir sa paraula, manam al dit
senyor de Espenen de tornar en nostre regne ab
a. carta intercalada entre els folis 588v-589r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 590v-591r del trienni
1638-1641.
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Cartaa de sa magestat christianíssima.
A.
Charíssims y bons amichs. Lo bon succés que
ha tingut en la defensa de la vila de Barcelona y
en perseguir lo exèrcit enemich que la envestia
nos ha causat una tant gran alegria que no podem diffarir de dudar-la y dir-los que, com nosaltres vehem que després de un tant bon encaminament que Déu és estat servit de donar-lo a
sos designes, lo que resta és proseguir-los ab lo
matex vigor y generositat que los han antes presos. També se deuhen assegurar que nosaltres
estam ab una disposició tota entera y tal que podem desijar-la a ajudar-los poderosament y ferlos rehexir, y de que nosaltres esperam que dins
breus dies veuran y tindran effectes connsiderables y que·ls faran conèxer quant aventatje han
a. carta intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
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de tenir de ajuntar-se a nostras justas armas, de
sometre·s bax nostra protecció, pregant a Déu
que vulla continuar-los sas gràcias y que·ls tinga, charíssims y bons amichs, en sa sancta y digna guarda. Escrita a Sant German en Laya a 10
febrer, 1641. Louis. Sublet.

1r

quil plaist au roy vous adresser pour tismoignage
de la joie que sa maiesté a receve lorsquelle a appris le succet de cette journée de Barcelonne, qui a
sauvé vostre pays et vous comblani de gloire a
remply sa meiesté de un tres particulier ressentiment de vostre genereuse conduitte en ce rencontre. Le courage que vos habitans ont monstré en la
deffense de leur chere patrie leur tourne a tres
grand honneur et adiouste beaucoup a la reputation des catalans. Asseurez-vous, messieurs, que
vous reconnoistrer ausy de plus en plus avec combien de telle, la France se porterà a tout ce qui
concerne vostre conservation et que’n bref vous
advoverez que les fruits de la France sonc plus
doux // 1v // que ceux de Castille, au moins vous
puis ce asseurer que ce voy le roy et son eminence
dans touttes les meilleures dispositions que vous
scavrier desirer pour cet effect, et que ly contribueray tous mes soins avec beaucoup de passion, estam, messieurs, vostre tres humble et tres affectionne serviteur, De Noyer.

Minutaa de la carta del duch de Luy.
B.
Il·lustres senyors. Tinch rebuda la última lletra
del capità de ma guarda que me ha assegurat la
obligació que tenia vostra il·lustríssima del bon
tractament y dels favors que és estat servit fer-li,
de què resto molt deutor y me’n recordaré en
totas las occasions que se offeriran de son servey. He vist per las còpias de las cartas que és estat servit de enviar-me los artificis de què lo rey
de Espanya se servex de corrompre la innata fidelitat dels catalans. Aquest procehiment assegura la falta de forsa y de potència, vist recorre a
estúcias que no faran que calentar lo zel y la affició que han fet a vèurer fins ara. Espero que
tindrà aquí tant prest la armada naval de esta lletra, y que la campanya de cavalleria que conduex algun diner, aguardant los òrdens més
precissos de sa magestat, serà ja arribat ab mil o
dotse cents hòmens de peu que he conduïts fins
en Rosselló. Jo faré ara pasar en los primers dies
del mes de mars 4000 hòmens de peu y 700 cavalls sens lo sobredit, y tot seguit lo restant de la
armada que està aprestada per vostra senyoria
com estich en aquet preuat musur de Besançon,
germà de musur de Plesis, que passa a la armada
naval y que després me bé a trobar per ajustar
totas cosas. Camina després d’ell un fons de un
milló de lliures que lo rey ha destinat per comensar a sustentar los gastos de la armada de
terra y mar ab què los assisteix, y com sa salut
(...) en sa protecció, espero que vostra senyoria
tindrà occasió de beneyr a Déu. Y quant jo tindré occasió de esser-los útils vostra senyoria
proverà ab tot aventatge. Molt humil y obedient servidor de vostra senyoria Escombery.

1r

Cartab enviada a deputats per lo senyor de Noyes, secretari del rey christianíssim. Rebuda al
primer de mars, 1641.

A Paris, 10 febrerier, 1641.

1r

Minutaa de la carta dels senyor de Noyers.
C.
Mos senyors. Dech acompanyar d’estas líneas
aquelles que és estat servit lo rey de enviar-los
per assegurar-los de la alegria que sa magestat
ha tinguda quant ha sabut lo succés de la jornada de Barcelona, que ha salvat lo seu paýs y li
han donat una cumplida glòria. Ha unplert sa
magestat de un particularíssim sentiment de la
generosa disposició de vostra senyoria en aquest
encontre. Lo ànim que sos habitants han ensenyat a la defensa de sa pàtria chara los torna a
molt gran honra y enyades molt a la reputació
dels cathalans. Asseguren-se mos senyors que
vostra senyoria regonexerà també de més en
més ab quant zel la França se comportarà ab
tot lo que concernex sa conservació, y que en
breu adverarà que los fruyts de la França que
los de Castella per lo menos puch assegurar a
vostra senyoria que veig al rey a sa eminència
en totas las millors disposicions que·s puga desijar per aquest effecte, y que jo hi contribuyré tots mos cuydados ab molta pació, essent,
mos senyors, molt humil y molt affectat servidor de vostra senyoria, Noyers. A París, 10 febrer, 1641.

Messieurs: Je doibs accompagner de ces lignes celles
a. carta intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
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a. carta intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
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Deliberació.
Diea XXV februari MDCXXXXI.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats en la sala gran de dit Consell en la forma
acostumada, lo senyor conseller en cap, en veu
sua y de voluntat dels demés consellers sos companys, done per proposició dos papers: lo hu fet
per la junta anomenada per matèria y efectes en
ella contenguts y lo altra donat per Hierònym
Sabata, notari de Barcelona, scrivà real de la casa
de la present ciutat, los quals foren legits en dit
Consell y són del tenor següent:
«Il·lustres senyors. En la conclusió feta en lo
savi Consell de Cent de la present ciutat a setse
del corrent, entre altres caps fou conclós y resolt
que en lo tocant als apuntaments per matèria de
justícia fets en los brassos generals del present
Principat, reportats en dit Consell, se cometés la
censura de ells als magnífichs consellers y quatre
persones de dit Consell de tots estaments per sa
senyoria comenadores als advocats de la casa y a
dos altres doctors en lleys, per a què tinguessen
a la conveniència de la ciutat y vessen si encontraven o no ab los privilegis de la casa, usatges y
constitucions de Cathalunya y si podien o no
originar perjudici algú a la present ciutat, referint després al dit Consell lo que haurà aparegut
acerca del dit fet.
En exequució de la qual deliberació los dits senyors consellers y persones anomenades ab los
doctors baix scrits, vists dits apuntaments, han
fet los capítols següents: Primo, que la forma
de la administració de la justícia dins la present
ciutat de Barcelona y sa vegueria ample se ha
de distribuir principalment en dos tribunals, ço
és, en lo de la cort del veguer y de la cort del
balle.
Secundo, que en la cort del veguer apar se podrà administrar la justícia ab los dos officials majors, ço és, veguer y sots-veguer, ab sos caps de
guaytes y porters elegidors per los senyors consellers, sint és hu dels caps de guaytes que acostuma de anomenar lo veguer y lo balle que se
extrau de bossa, ab facultat que puga dit veguer
nomenar los officials per la vegueria en la forma
que ha acostumat.
Tèrcio, attenent y considerant que en la dita
cort del veguer se haurà de originar, censurar y
aportar regularment totes les causas, axí criminals com civils dels ciutadans, y també de molts
altres de la vegueria y demés lochs de Cathalua. deliberació intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
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nya, y que lo sol prior ha de entrevenir en dites
causes y també en las de la cort del balle, y que
no és possible que tot sol puga acudir a totas estas obligacions, apar se podie fer nominació de
quatre consellers més dels dos que vuy són en la
cort del dit veguer, de tal manera que fossen lo
prior y sis consellers nomenadors per los senyors consellers, persones graves y de les parts
que·s requereixen, y que estos sis consellers ab
lo prior fessen tots los processos y causas tant civils com criminals com també las de reclams y
manaments de deu dies y altres que tocaven y
feya lo jutge de reclams, unint lo exercici de dit
offici al del prior y sis consellers, distribuint
aquelles per torn y ab igualtat entre lo dit prior
y sis consellers, los quals ajen de assistir al dit
prior en la dispidició de les causes verbals, les
quals dit prior haje de tenir en la cort ab dit
conseller y no en altra part. Y que los salaris de
totes les dites causas, provisions, sentèncias y altres qualsevols que·s guanyaran y rebran en dita
cort tinga y reba lo scrivà major, portant un llibre a part del que rebrà y cobrarà dels dits salaris, y aquells que excediran a coranta sous se depositen en la taula // 2r // de la present ciutat, y
després, cada fi de mes, los dits salaris de les
causes y provisions que estaran ja fetes y hauran
procehit del verbal y altres treballs se dividescan
entre dits priors y sis consellers en la forma que
se acostumave fer entre los doctors de la Real
Audiència, declarant emperò que las causas vuy
vertents en dita cort, en les quals se hajen de decidir per los matexos prior y consellers o semmaners a qui foren comeses y tenen ja rebut lo
salari fent-los simanter ferà lo veguer nova comisió, y dels dits sis consellers lo hu d’ells exercesca lo offici de advocat fiscal. Y que les commissions de les causes y decretacions se fassen
per lo scrivà major de dita cort, lo qual tindrà
attendència a fer-les ab igualtat, y en esta forma
se podrà scusar la nominació de setmaners y
senyalar salari pus ab los dits lucros lo tindran
competent dits priors y consellers.
5º Se haurà de fer nominació de procurador fiscal per les causes de dita cort, tant civils com criminals, y de píes causes y dels demés ministres
necessaris per al exercissi de la justícia que a
acostumat assistir en dita cort.
6º Que en cas no·y hagués nominació feta de
advocat y procurador de pobres, fer les defenses
aquelles se hajen de comètrer als advocats, y
procure que lo prior o jutge de la causa del pobre nomenarà quals tinga obligació de fer-las de
franch y per amor de Déu.
7º En respecte de les causas criminals de la dita
cort, si aquellas seran contra militars o gaudints
de privilegi militar, las capturas y processos se
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pugan provehir y fer per lo veguer y // 2v // sotsveguer ab la assistència dels dits prior y conseller
o altre d’ells; les sentències emperò contra dites
persones se fassen en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats o en lo consell que
tindran elegit. Que emperò a les causes criminals contra las demés persones del foc del dit veguer, si seran contra ciutadans y habitants dins
la present ciutat o forasters per delictes comesos
dins la present ciutat, aquells se hagen de dividir
y declarar per lo juý de prohoms de la present
ciutat, segons forma de privilegi y conforme fins
vuy se és acostumat. Les altres causas criminals
contra altres persones de la vegueria o per delictes comesos en ella las capturas y processos se
fassen per lo jutge y officials del loch del delicte,
y la sentència y declaració en juý de prohòmens
de la dita ciutat ab intervenció y assistència de
hu o dos prohòmens del dit loch del delicte segons és forma del capítol 8 dels apuntaments
dels dits brassos generals. La exequució emperò
de las sentèncias se fassen en la ciutat de Barcelona, enviant lo procés y lo pres, valent-se per
dit effecte si menester serà de la gent del sometent o altre familia.
8º Que dites causas criminals tocants en la cort
del veguer de Barcelona no·s puguen tràurer
d’ella per ningun ministre superior per a posició
de mans, prevenció y altrament, sinó sols per
mà de evocata causa o regalia, com se acostumave fer en lo Real Consell en las causes de altres vegaries.
9º Que los dos perbosts deputats per la present
ciutat dins d’ella ab sa família resten en la mateixa forma y exercici, a effecte // 3r // de capturar
y auxiliar al veguer y demés officials en capturas
y exequucions de sentèncias, fent lo demés que
feyen y acostumaven fer los aguasils reals, aportant insignia si serà menester.
10º En respecte de les causes civils entre ciutadans de Barcelona y sa vegueria, se serve lo privilegi de la ciutat y lo ús y styl obtenia, y que
no·s puguen evocar ni travar de la cort del veguer de Barcelona sinó per via de regalies y en la
forma y casos que se evocan y trauen de les altres vegueries de Cathalunya.
11º Les causas introduhides y dependents en la
Real Audiència, axí civils com criminals, entre
ciutadans de Barcelona y sa vegueria, se proseguescan en lo consistori dels dits molt il·lustres senyors deputats y consellers elegits a qui
tocarà, exceptades les causes verbals que·s portaven devant del conseller y regent, que estas
tornen en les corts dels ordinaris de la present
casa.
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12º En la cort ordinària del balle y sots-balle de
Barcelona resten dits dos officials ab los demés
ministres que antes acostumaven residir en dita
cort per la administració de justícia, axí civil
com criminal, se valegan del prior y consellers
de la cort del veguer que assistiran en ella per
setmanes y per torn; y en les causas tant civils
com criminals de dita cort en tot y per tot se servarà la forma y orde que dalt està dit en la cort
del veguer en los casos y persones de sa jurisdicció, de tal manera que tot lo disposat en los capítols precedents en respecte de la dita cort del
veguer se entenga // 3v // tant bé disposat en la
dita cort del balle y sots-balle.
13º Quant als demés magistrats, jurisdicció y
perrogació de la present ciutat, clavari, mostassaph, obrers, administradors de plasses, magistrats de la Lotja de la mar y altres tocants al dret,
interès o privilegi de la present ciutat, resten en
la mateixa forma y en lo mateix exercisci de jurisdicció y perrogatives que exercien y usaven y
de present usan y exerceixen.
14º Axí mateix, lo tribunal y jurisdicció de la
Capitania y Coronalia de conseller en cap en les
causes criminals com civils dels soldats y gent de
guerra dins la present ciutat de Barcelona resten
en lo mateix estat, forma y exercisi que antes tenie y vuy té dita Coronèlia.
15º Lo tribunal, jurisdicció, drets y prerrogatives de la ballia general y lo exercisci de dita
jurisdicció tot reté y stiga en mà y poder de la
ciutat en virtut de la especial obligació, consignació y entremans misió y ab dit títol presa la
possessió, ab facultat de remòurer y crear tots
los officials y ministres y demés família de dit
tribunal, exceptades les dos scrivanies que són
dels proprietaris y generalment tingan dita jurisdicció, drets y prerrogatives en la forma y manera que antes tenie y feya lo senyor rey.
16º La mateixa ciutat, en virtut del mateix títol
et alias fasse la elecció y // 4r // nominació en las
ternas de mostassaf, balle y administradors de
plasses de la dita ciutat.
17º Que per los apuntaments y capítols sobredits no he per prejudici algú a dits privilegis
y facultats de la present ciutat, usos, costums,
usatges, constitucions y demés leys ans fora dels
casos alt previnguts, resten en la forsa y observància com sol ser hagen ordenat per interim y
fins a tant que la província tinga altre stat de govern y administració de justícia.
18º Per quant la experiència amostra que porien succehir casos en la administració de la justícia que no estan previnguts en los precedents

tat le toca la jurisdicció en la justícia, com se veu
entre altres cosas que·s porien dir, ço és, que a
30 de noembre, 1507, los senyors consellers fan
relació al Consell com en son any, per absència
del Real Consell, feren vuy purgatorials juristes,
scrivans y missatges de les Corts en les cases del
Consell y no en la de la Deputació. Ítem, que
los jutges de taula que són extrets de bossa de
casa de la ciutat per dos vegades crearen veguers
a 16 de mars, 1560, y a 27 de mars, 1563, y
moltes altres cosas que·s trobarien en dietaris en
favor de la jurisdicció de la justícia de la ciutat
dins ella.»

capítols o acerca dels previnguts duptes o dificultats algunes, que en los dits casos y altres puguen los senyors consellers al parer de la junta
adverir lo que aparexerà de nou aver-se de ajustar, mudar o conegir a effecte de representar-ho
al savi Consell de Cent, per a què prenga la resolució que més convindrà.
Los quals capítols concernents la matèria de la
justícia aparexen ésser de conveniència de la
present ciutat sens causar-li prejudici algú en sos
drets y privilegis. Y lo mateix se judica dels fets
en los brassos generals, salvo que en lo primer
capítol dels apuntaments de dits brassos se ha
de reservar al balle general la elecció dels balles
y altres officials que lo balle general acostumave y acostuma de fer y nomenar, en alguns lo
de reals y altres, encara que fos present lo senyor rey. Cellers, advocatus civitatis. Fontanella,
consulens. Carmona, advocatus civitatis. Llenes,
consulens.»
4v

Los quals papers, legits dits senyors consellers,
lo proposaren al dit Consell per a què deliberàs
si·s posarien en exequució dits apuntaments o
si·s tornarien a remirar y capturar per les matexes persones o altres que aparexerà convenir, o
lo que·ls aparexerà se dega fer. // 5v // E lo dit
Consell féu la deliberació següent: «Que los
apuntaments per matèria de justícia disposats
legits al present Consell, y també los exemplars
referits en altre paper, per ser matèria tant graves y per a què·s puga pèndrer més acertada resolució sobre d’ella, lo tornen a remirar los senyors consellers y junta anomenada, la qual veja
si aparexerà se degan advertir altres cosas convenients a la present ciutat en dita matèria de justícia, individuant ab la claredat possible lo que
contenen dits exemplars al·legats, de què conega lo juy de prohòmens si en aquella occasió y
haurà virrey y si era absent, o com y de quina
manera se procehí; fent esta diligència ab la brevedat possible, prenent resolució dita junta per
tot lo die de després demà; y en altre Consell
proposen los senyors consellers lo que se haurà
advertit y diligenciar, en lo qual se pendrà la resolució que més convindrà.»

Paper donat per Hierònim Sabata, notari de
Barcelona.
Paper per lo conseller en cap de advertiments
per los capítols tocants a la administració de justícia, axí civil com criminal, en la present ciutat
de Barcelona: Primo, se adverteix que, en quant
toca al capítol que parla de criminal dels ciutadans de Barcelona que los que gosan de privilegi militar hagen de ser dins Barcelona judicats
per lo consell criminal de justícia del consistori
de la Deputació se faria gran prejudici a la ciutat
y contrafacció de sos privilegis per lo de juý de
prohòmens, per ço que tant bé·y estan subjectes
los militars, com se veu clarament ab los exemplars següents: primo, a 18 de juny, 1449, fou
condemnat a llevar lo cap un cavaller, y fou ab
juý de prohòmens de la present ciutat; més, a
17 de janer, 1466, juý de prohòmens, y fou
sentenciat a mort un cavaller. Ítem, al qui toca
al civil, de que totes les causes introduhides en
la Real Audiència se proseguescan per lo mateix
consistori de la Deputació, se adverteix se han
de seguir grans inconvenients y debats y nul·litat molt grans, per so que quant la Real Audiència fonch eregida y creada fou «ex comuni consensu domini regis et curia» lo que vuy no està
encara ab això, y diu // 5r // una lley que «ubi
ceptium est iudicium ibi debet fimor et terminam et cetera»; y antigament, ans de haver-hi
Audiència, les causes civils se dicidien y declaraven axí en la present ciutat de Barcelona com
fora d’ella per los ordinaris y sos assessors. Ítem,
per quant toca al capítol de crear advocats y
procuradors de pobres, toca directament dins
Barcelona als senyors consellers, com se féu a 20
de noembre, 1449. És indubitat que en los casos concorrents dins la present ciutat la dita ciu1967
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Die XXVII predictus.
Convocata y congregat lo savi Consell de Cent
jurats en la sala gran de dit Consell en la forma
acostumada, lo senyor conseller en cap, en veu
sua y dels demés senyors consellers, sos companys, segons y ters absents, explicà y refferí al dit
Consell com en execuució de la deliberació del
savi Consell de Cent tingut a 25 del corrent la
junta nomenada per lo negoci de justícia ha fet
altres apuntaments en horde a dita justícia, los
quals se legiran en dit Consell. Y encontinent
foren legits y són del thenor següent: «Molt
il·lustres senyors. A 25 del corrent mes de febrer
deliberà vostra senyoria que los senyors consea. carta intercalada entre els folis 595v-596r del trienni
1638-1641.
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llers y junta anomenada, per ajustar les coses de
la justícia, tornasse·n a remirar los apuntaments
aserca de assò fets y vehessen los exemplars refferits en un paper aserca de la jurisdicció de juý
de prohoms y ves si aparexie se aguessen de advertir altres coses convenients a la present ciutat
en dita matèria de justícia, individuant ab la claredat possible lo que contenen dits exemplars
al·legats de que conega lo juý de proms si en
aquella occasió y havia virrey y ere absent y com
y de quina manera se procehí. Y en execució de
dita deliberació la junta ha remirat dits apuntaments, vists y considerats los exemplars refferits,
y·ls ha aparegut advertir y representar a vostra
senyoria los capítols següents: Primo, que lo
consell o junta se farà en la Deputació per a la
administració de justícia en la província, tant en
las causas criminals com civils y mixtes, juntament ab los // 1v // senyors diputats y en tots los
negocis y afers que ses senyories entrevindran,
èciam en las desgràcias per negocis tocants a la
junta, entrevinga y concorrega igualment lo
conseller en cap de la ciutat de Barcelona, y en
cars de impediment lo senyor conseller segon y
axí gradatim de lo hu a l’altre de la manera que
entrevé vuy en la junta de justícia lo conseller
segon; y açò mateix se fassa en totas las cosas
contengudas en los apuntaments de la província
que se han de fer per dits senyors diputats aserca
de dita administració, que en totes elles concorregan dits consellers ab dits senyors diputats y
que tot se fasse y despedesca en nom de la junta.
2º Que al capítol 10 fet per part de la ciutat
aserca de la administració de la justícia y parle
de las causas civils entre ciutadans, se ajuste y
declare que en dites causas civils se pugue apelar
al dit consell o junta de justícia en los casos que
se apelaven a la Real, y que las proferidas causes
menors de cent lliures se puguen executar prestada caució no obstant la apel·lació segons disposan las generals constitucions. 3º Que en la
preservació de la jurisdicció y prerrogatives dels
magistrats y referits en lo capítols 1º en favor de
la ciutat se ajuste també lo magistrat del alcalde
de la Seca de la present ciutat. 4º Los exemplars
refferits en altre paper dels quals parla la deliberació són dos: lo primer en jornada de 28 de
juny, 1445, refferit en lo dietari número 9 de
aquell any, conté que dit die se donà juý de prohoms a un gentil hom o de peratge aragonès
nomenat Joan del Pla, y convensut per lo portantveus de governador de Cathalunya // 2r //
de haver mort en la ciutat de Saragoça de Aragó
un jueu, que havien fet venir o posave en un
hostal, y se’n portaren los joells, perles y pedres
fines de gran valor que dit jueu tenie, e fou dit
gentil home condemat a pèrdrer lo cap e axí fou
executat; y que dita condemnació y execució
fonch feta no constant fos dit y affirmat per
molts cavallers y gentils hòmens, que per tant lo
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dit Joan del Pla ere gentil home no devie ser posat a juý de prohoms que lo privilegi de Barcelona, segon pretenien, no·s estenie a gentils hòmens y eren compresos. Lo segon, en jornada
de 14 de janer, 1466, que·s trobe en lo dietari
13, conté estes paraules formals: «Lo dit die li
fonch donadas a juý de prohòmens». Y en dits
dos exemplars se ha trobat altre tercer en jornada de 12 de abril, 1473, en lo annex de 1473,
que conté les paraules següents: «E per juý de
sentència dels honorables consellers e vint-yquatre prohoms en la sala del castell o càrçer comú de la ciutat fonch sentenciat e executat, ço
és scapsat, en Jacme Lluís Çaplana, donsell». En
lo discurs de dit temps, ço és, del any 1445 fins
1473, no·y havia virrey ni Audiència Real, la
qual se erigí per lo rey don Ferrando Segon en
las Corts de Barcelona del any 1493. Aserca dels
quals exemplars advertim a vostra senyoria que
lo primer no és a propòsit per dir-se en el mateix
que no constave fos gentil hom, com debien y
pretenien los cavallers, com també per ésser de
fora regne. Lo segon és persona de sort, trobam
que Mieres, en // 2v // lo capítol provehim de la
Cort de la reyna Maria, capítol 10, número 10 y
11, foli 37, y Miquel Ferrer en la 2 de las observansas de la governació, capítol 43, foli 8, ofereixen que lo governador que féu dit juý de
prohoms contra persona militar fonch reprès
per lo rey en prohibent que·u havia mal fet, perquè los cavallers no staven subjectes a tal juý de
prohoms. Y que llurs fets criminals eren consistorials y de regalia y no de vegueria ni de ballia
ni compresas ab las generals constitucions y disposicions. E generalment, aserca de aquest article, havem trobat en lo serimonial dels senyors
consellers y regiment de la ciutat de Barcelona
fet per Steve Gilabert Bruniquer, notari de Barcelona, títol «De juý de prohoms», fol. 197, pàgina 2, en lo fi hont referix que en lo testament
dels senyors consellers del any 1475 se fa memòria als consellers esdevenidors com en los
dias proppassats, essent estat judicat cert delat
per nom Jaume Oliver, volent aprés lo veguer
executar la sentència, se li oposà que ere militar
y que lo privilegi de ju´y de prohoms comprenie, y que per ço ere stada trobada una declaració del rey en Jaume lo Primer, vert fol. 27, y altres coses en corroboració. Y després havem vist
la dita declaració del rey en Jaume feta en Barcelona a 9 de las calendas de agost any 1266, en
la qual dit senyor rey, havent-se-li estat denunciat per alguns nobles y cavallers de Cathalunya
que Hogo de Bigues, cavaller, ere estat injustament judicat per lo veguer y alguns prohòmens
de Barcelona, féu rèbrer enquesta y publicar
aquella en presència de dits // 3r // prohòmens y
altres. Y ohides las rahons y al·legacions ab les
quals dits prohòmens se scusaven y asserian haver justa y legítimament prosehit en lo fet de

la mort de dit Huguet, supplicaren humilment
que·s desastís de la demanda contra de aquell
per rahó de dit Huguet, y que de sa mort absolgué als dits prohòmens y a tota la universitat de
Barcelona, y axí los absolgue dit senyor rey. E
més avant advertim que lo últim exemplar del
any 1473 succehí en lo temps o poch aprés dels
successos foren en temps del rey don Juan, que
encara lo exercici de la justícia no stave en son
punt. Y per quant a micer Nadal de Prat se li lleva lo exercici de son offici de jutge de reclams y
de auditor de la taula de testimonis y pies causes y no sie just reste sens offici, se adverteix a
vostra senyoria serie bé se occupa dit micer Nadal de Prat en un dels llochs dels sis consellers
de prioras de la dita Cort. E finalment, advertim a vostra senyoria que en conformitat de ditas doctrinas trobam la observància de grandíssims anys a esta part que las causas criminals
dels cavallers són estades tingudes per consistorial y se han judicat en la Real Audiència sens
que los veguers ni altres tribunals y hajen posat
la mà. Tot assò se representa a vostra senyoria
per a què mane pèndrer la ressolució que aparega més justa y convenient al benefici públich
y administració de la justícia, en que consisteix
la pau y quietut de aquest Principat y ciutat.
Cellers, advocatus civitatis. Fontanella, consulens. Carmona, advocatus civitatis. Llenes, consulens.»
3v

També foren llegits en dit Consell los apuntaments ab orde a dita junta fets y legits y proposats en Consell celebrat a 25 del corrent, tots los
quals staments donaren dits senyors consellers
per proposició al Consell, per a què deliberas lo
que aparexie més bo al beneffici de la present
ciutat y vegueria. E lo dit Consell féu la deliberació següent: Que los apuntaments per matèria
de justícia llegits al present Consell sien admesos, com lo present Consell admet y lloa y aproba aquells. Y que de aquella deliberació donen
notícia los senyors consellers per las persones
sien servits als senyors deputats, com lo dit
Consell axí ho delibera. Y que totas las nominacions se hajen de votar per scrutini al present
Consell.

1r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragesimo primo, die vero vigesima secunda mensis februarii,
intitulata presente et in hiis vocato, rogato et requisito me Joanne Farell, auctoritate regia notario publico oppidi Sparagarie, Barchinona diocesis, principatus Cathalonie, et presentibus eciam
a. carta intercalada entre els folis 596v-597r del trienni
1638-1641.
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discreto Petro Nebot, notario publico ville Monistroli, Montserrati Dominico, monjo cive Minorise, Raphaele Pi, mercatore dicti oppidi Sparagarie, et Joanne Guells, studente sancti Cucuphatis
Vallensi, eiusdem diocesis Barchinone, et testibus
ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis
existentes personaliter constituti illustres et nobilis domini don Gispertus Amat y Desbosch, abbas
sancti Petri de Caligans, et Franciscus de Scallar,
domicellus, Barchinona domiciliatus, coram et
ante presenciam illustris et admodum reverendi
patri magistri frater Joannis Manuel de Spinosa,
Dei gratia abbatis religiosi monasteris devotique
monacorum conventus sanctissima semper virginis matris Marie de Montserrato, domina nostra:
rector pater frater Francisci Batlle, abbatis sancti Benedicti de Bages, pater frater Anselmi Lisana, prioris maioris, pater frater Joannes Garin,
vicariis generalis Monistroli, pater frater Michelis de Villalba, pater frater Petri Domenech, pater frater Francisci Vasques, pater frater Placidi
Riquer, pater frater Gasparii Tapies, pater frater Sebastiani Fontanilles, pater frater Benedicti
Struch, pater frater Andres Pont, pater frater
Pauli, pater frater Geronimis Rojo, pater frater
Josephi Crespo, pater frater Joannis Selonch, pater frater Francisci la Amella, pater frater Mathei Baldovinos, pater frater Hieronimi Pineda,
pater frater Benedicti Marques, pater frater
Francisci Rodriguez, pater frater Didaci de Arellano, pater frater Turibii Calderon, // 1v // pater frater Didaci de Sant Joseph, pater frater Placiti de Campos, pater frater Antonii Ximenes,
pater frater Hieronimi Artis, pater frater Joannis de Espinosa, pater frater Jacobi Vidal, pater
frater Josephi Capellades, pater frater Michaelis
Comes, pater frater Jacobi Çaragossa; monacorum: pater frater Alphonsii de Plasencia, pater
frater Bartholomei del Valle, pater frater Andree
Redondo, pater frater Didaci de la Cruz, pater
frater Gregorii de Montserrati, pater frater Hieronimi de Zuriga; heremitarum: pater frater
Emiliani de Lubes, pater frater Gregorii Lescano, pater frater Petri Gibart, pater frater Joseph Aremita, pater frater Hieronimi Roqueta,
pater frater Didacii Foncaliente, omnium monacorum, heremitarum et deodatum dicti religiosi monasterii, convocatorum et congregatorum de mandato dicti illustrissimi reverendi
domini abbatis ad sonum campane, more solito
in capitulo dicti religioni monasterii ubi aliis et
similibus et aliis negociis soliti sunt convocari et
congregari concilius generalis, tenentes et representantes tanquam mayor et sanio partes monacorum et heremitorum, heremitarum fratruum
et deodatorum, et plusque due partes ibidem existentius idem nobilis dominus Gispertus Amat et
Desboch, verbo eiusdem abbati Montisserrati, monachis, heremitis, fratribus et deodatis exposuit
sequentia: «Per orde dels molt il·lustres senyors
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diputats se són conferits en dit convent representant-los com dits senyors diputats, attenent
a la major conservació d’esta província de Cathalunya, beneffici públich y particular han resolt que tots los monjes y frares de nació castellana se’n tornassen en sa terra perquè en ella, y
nosaltres en la nostra, cada hu sens prejudici de
tercera persona pogués mirar per sa pàtria como
és just» Quibus sich expositis dictus illustris et reverendi dominus abbas Montisserratis verbo respondendo dixit: «Que per a complir ab les obligacions del puesto que ocupa y com ha superior
y prelat encara que indinede aquest santuari, en
son nom y de tots los pares, // 2r // monjes, fills,
y per sos novicis y frares llechs de aquesta sancta
casa, naturals de los regnes de la corona de Castella, diu que avent-los aportats Nostre Senyor,
sa Mare sanctíssima y lo gloriós nostre pare
Sanct Benet en aquest sanctuari, y ere la volentat de tots víurer y morir en ell, encara que fossen los perills molt grans y ser menaster dar la
vida una y moltes voltes, essent possible per no
desemparar la casa de sa professió y per víurer
y morir en companyia ja de sos germans, y que
axí declara en son nom y de tots que contra sa
voluntat y sens son consentiment y contra lo
dictamen de ses conciències los trahuen de dit
sanctuari per a aportar-los a Castella. Y per a
què conste a tots de sa intenció y de tots los pares monjos fills, professos, novicis y frares llechs
d’esta sancta casa jo requeresch a vos Joan Batista Farell, notari real y scriva d’esta sancta casa
de Nostra Senyora de Montserrat, lleveu ni lliureu acte auctèntich y fe fahent de les coses contengudes en aquest paper, lo qual vull que lligiau a dits senyors abat de Galligans y Francesch
Descallar en alta y intelligible veu». Et ego idem
Joannes Baptista Farell, nottarius et scriba predictus, a manibus dicti illustris et admodum reverendi domini abbati illustris, quibus decet reverencia et onore, accepi quandam in scriptis
papiri sedulam que est thenoris sequentis: «Jo, lo
mestre fra Joan Manuel de Spinosa, abad del
monestir de nostra Senyoria de Montserrat, sacristà major de la sacra, cesàrea y real magestat
en tots sos regnes de la corona de Aragó y califficador del Sanct Offici, etcètera, havent oÿt en
particular y ara devant de tot lo sant convent lo
que lo noble senyor don Gispert Amat y Desbosch, abat de Sant Pere de Galigans, y lo senyor Francesch // 2v // Descallar me han dit, en
nom dels molt il·lustres senyors diputats de
aquest principat de Cathaluya, aserca de la resolució y determinació que han presa de que jo y
los religiosos de la Corona de Castella que vivim en aquest sanctuari hiscam de ell y de Cathalunya per anar ha Castella, en mon nom y
com ha abad y superior, encara que indigne, de
esta sancta casa, y en lo nom dels pares religiosos de la corona de Castella, proffessos y con1970

ventuals, de aquest santuari, protesto als dits
molt il·lustres senyors diputats, al dit senyor
abat de Caligans y al senyor Francesch Descallar, posant per testimonis a Déu, Nostre Senyor, tot poderós, a sa Mare santíssima, a nostren pare gloriós Sant Benet, a tots los sants del
cel y a les persones que·s trobaran presents, així
religiosos com seculars, que havent-nos sa divina magestat aportats en esta santa casa per a què
perpètuament lo serviam volem víurer y morir
en ella, no obstant qualsevol perill nos sobrevinguen y pugam tenir, y que contra nostra voluntat nos trauen los dits senyors de aquest monestir de Nostra Senyora de Montserrat, del qual jo
só abad y prelat canònicament elegit, y estos pares y jo fills proffessos y conventuals d’ell, per a
aportar-nos a Castella. Havent representat de
paraula als sobredits senyors abad de Galligans y
Francesch Descallar y per scrit als molt il·lustres
senyors diputats les rahons que nos mouen y en
conciència tenim per no exir d’esta santa casa, y
de ma part advertir que no·s dividesca esta santa
comunitat, y també la obligació precisa que de
dret tinch de residir en ella, assistir a mes ovelles
y súbdits en temps tant calamitosos per evitar
los perills spiritualls y temporals que an aquesta
santa communitat y monastir tant // 3r // conegudament amenassen si no·ns apartam, judicant-ho així ab parer dels pares dels sant consell
y de les persones més doctes y graves de aquest
santuari, y que pese més infinitament lo compliment d’esta obligació en mi que tots los ordes y
manaments y preceptes humans, y així, entenent en Déu y en ma conciència que si voluntàriament desemparàs a mes ovelles y súbdits cometria una offensa gravíssima de Déu, Nostre
Senyor, per a què sa divina magestat, en son temerós judici, a hont avem de donar un estret
comte, y jo en particular de tot lo que tinch a
mon càrrech, no se’n demane dels danys espirituals y temporals que per nostra exida y ausènsia
desta santa casa nos poden sobrevenir a nosaltres y en aquest santuari y a tot lo que a ell toque, y perque en tot temps se conegue que de
nostra part havem fet quant a nosaltres nos és
estat possible, y conste si convindrà a la Santedat de nostre santíssim pare Urbà Octau, al
núncio apostòlich y a tota nostra sagrada religió
y reverendíssim general, tornam a protestar als
dits molt il·lustres senyors diputats y al senyor
abad de Galigants y senyor Francesch Descallar
que assistexen, presents en son nom, una y moltes vegades ab tots los térmens, requisits, condicions y circunstàncies que de dret podem y se’ns
deven per la immunitat ecclesiàstica y apostòlica
y per tots los indults y gràcies, privilegis y prerogatives de nostra sagrada religió, y especialment
desta santa casa, que·ns trauen a estos pares y a
mi de aquest santuari, que és de nostra senyora
proffessió, y contra nostron grat y sens nostre

consentiment y contra lo dictamen de nostres
conciències. Y que és nostra voluntat valer-nos
y aprofitar-nos per aquest present cas de tots y
qualsevols sagrats cànons, sants concilis // 3v //
generals y provincials de tota la plenitut de dret
diví y polític y apostòlich, de les bulles, concessions y llibertats que per rahó de ma dignitat abbacial y a mi, juntament ab dits aquestos pares
per sacerdots, per monjos y religiosos de sant
Benet, nos competexen, axí en tot allò que·s fa
en nostre favor y d’esta santa casa com en quant
fulminen consieres, subpensions, entredits, irregularitats y altres penes contra les persones de
qualsevol o estat o dignitat sien que contravenen en part o en tot als dits sagrats canons o
concilis, indults, prerrogatives y privilegis». Que
siquidem papiri sedula fuit per mei, dicte notarii
et escribani, alte et intelligibili voce, de verbo ad
verbum, electa, dicti nobilis abbas de Galigans et
Franciscus Descallar verbo respondendo dixerunt: «Que declarant la voluntat y deliberació
dels molt il·lustres senyors diputats diuen que
en dita deliberació no s·i comprenen los qui són
del regne de Navarra, Aragó y València ni menos ningun ermità encara que sie de Castella».
Et que retinebant sibi terminus, constitucionis ad
respondendum et die vigesima tercia mensis et
anni predictorum presentibus magnifico Francisco Mora, utriusque iures doctor, cive Barchinone, et Petro Vinyes, cive minorise, et testibus ad
infrascripta voccatis et specialiter assumptis, dicti
illustres et nobilis domini abbas de Caligans et
Franciscus Descallar respondentes ut dixerunt
preinsertes protestacionis facta per dictus reverendum abbatem Montserrati tradiderunt michi,
dicto et infrascripto nottario, quandam in scripti
papiri respontionis sedulam thenoris huiusmodi:
«Que en exequució del resolt per los molt il·lustres senyors deputats del present Principat y
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent, attenent al beneffici del abat y monjos
del monestir de Nostra Senyora de Montserrat,
de nació castellans, y de las personas se fan los
procehiments mencionats en lo protest, per
quant havent-hi en // 4r // la província guerra
viva entre los castellans y naturals se tem y dupta que algunas personas inquietas de la província no fessen alguns desordes y excessos contra
dit abat y monjos, per ser de la mateixa nació
dels enemichs, y duptar-se d’ells no donasse’n
avisos al enemich y entregassen lo monestir, de
que·s seguirian molt grans danys a la província
per estar dit monestir en la montanya y en lloch
fort, de hon podrien fer correrias contra lo Principat, ciutat, vilas y llochs sircunvehins ab molta
seguretat dels enemichs, y senyals als vaxells
enemichs que navegan per las costas de la província, ajuntant-se en assò la notícia que se ha
tinguda que lo marquès de los Veles, capità general del exèrcit enemich, escrigué una carta al
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abat perquè li enviàs dos monjos, y de que se
aurien enviades algunas midas del monestir y se
tindria tracte de entregar-lo al enemich, axí que,
attenent al beneffici públich y a la comoditat
particular del dit abat y monjos, procehexen
de dret los procehiments mencionats en dita escriptura sens que per ells se puga preténdrer
contravenció als breus ni indults apostòlichs ni
als privilegis ecclesiàstichs, los qualls protesta
que no vol ni entén contrafer en cosa alguna sinon sols atténdrer com dit és al beneffici públich y particular de dit abbat y monjos fins a
tant que las cosas tingan lo estat que havem manaster per a alcansar la pau y quietut pública en
la província». Requirens qua responcione sich
facta et mihi, dicto et infrascripto nottario, tradita et liberata, dicti nobilis domini abbas de
Caligans et Franciscus Descallar, me dictus et infrascriptus nottarius, magna cum instancia requisiverunt quas de predictis omnibus sich actis
instrumentum non clauderem nech liberarem
absque insercione dictes respontionis de // 4v //
quibus omnibus et singulis sich actis, dictis, gestis
et sequtis tam dicti domini abbas de Caligans et
Descallar que dictus dominus abbas Montisserrati, et pater frater Alonsus Cano, pater frater
Franciscus Rodrigues, pater frater Didaci de
Arellano, pater frater Joannis de Espinosa, pater
frater Turibii Calderon, pater frater Josephi
Crespo, pater frater Didaci de Sant Joseph, pater
frater Millanus de Miranda, pater frater Franciscus de Leyva, pater frater Placiti de Campos,
pater frater Joannes Gallo, pater frater Joannes
Martines, pater frater Bernardus Gonsales, pater
frater Antonius Ximenes, pater frater Benedictus Morales, pater frater Hieronimus Artis, pater
frater Franciscus Ribes, pater frater Stephanus
Velasques, pater frater Anthonius Maldonado,
pater frater Andreas de Fructos, pater frater Andreas de Fructos, pater frater Franciscus Fernandes, pater frater Anthonius Isquierdo, pater frater Manuel de Plassa, pater frater Maurus de la
Rea, monachis corone Castelle; frater Joannes
Ricart, frater Sebastianus Cogollos, frater Alonsus de Sant Martin, frater Blasius Centenero,
frater Joannes Buytrago, frater Josephus Cabañes, frater Didacus Foncaliente, frater Joannes
Obregon, frater Andreus Buisson, frater Josephus
Valldeniebla, frater Augustinus de Ponte et frater Joannes Sedenyo, religiosi, laici et deodati
eiusdem monasterii et eiusdem corone Castelle,
me dictus et infrascriptum nottarii, magna cum
instancia requisiverunt, quas instrumentum
confierem sibique et taliis cuia intersit darem,
traderem et liberarem et die vigesima tercia
mensis et anni predictorum, presentibus reverendo Hacinto Bellera, presbitero ville Monistrolli, et
dicto Raphaele Pi, mercatore ville Sparagarie, et
testibus ad infrascripta voccati et specialiter assumptis. Dictus illustris et nobilis dominus abbas
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de Galigans, existens personaliter constitutus intus capitalum dicti religiosi monasterii ubi totus
conventus convocatus existebat, exposuit dicto
illustri et reverendo domino abati, monachiis,
heremitis, fratribus ac deodatis eiusdem // 5r //
monasterii sequentia: «Que attès los hermitans
encara que sien de nació castellans no són compresos en que hagen de exir d’esta santa casa y
de Cathalunya, y també los monjes frares que
són de altres corones, com és de Aragó, València y Navarra, és la voluntat dels senyors deputats estiguen en la residència com ja està dit, y
que los que voldran fer contra de assò expliquen
y diguen sa voluntat y la rahó que·ls obligue per
a voler-se’n anar». Et incontinenti reverendi
pater frater Alonsus de Plasencia, pater frater
Bartholomeus del Valle, pater frater Andreas Redondo, pater frater Didacus de la Cruz, pater
frater Gregorius de Montserrat, pater frater Hieronimus de Ziñiga, heremites dicte corone Castelle; et reverendo pater frater Anselmus Lizano,
pater frater Iñigo Rojo, pater frater Josephus
Crespa, pater frater Matheus Valdovino, pater
frater Franciscus La Amella, pater frater Michael Pano, novicius corones Aragonum; et frater
Gregorius Lescano, corones Navarre, predictis,
sich expositis verbo dixerunt: «Que no cumplirien a sa obligació en lo seguir son prelat, y que
ses conciències de cada qual en romendrien carregades, y així volen víurer y morir ab ell y que
no se’n van forçosos, sino voluntariament, y
que estimen molt a la província la offerta se’ls
fa». De quibus sich dictis et expositis, gestis et sequtis, dictus illustri et nobilis dominus abbas de
Calligans, instrumentum confici petyt sibique et
aliis cuia intersit dari et tradi et liberari per me,
dictus et infrascriptum nottariis, que fuerunt
acta in dicto monasterio Montisserrati, anno diebus, mense locisque predictis. Presente me, dicto et
infrascripto nottario, et presentibus eciam testibus predictis ad premissa voccatis, specialiterque
assumptis pro ut superius continetur.

5 noviçis: fra Leandro de Espujol, fra Joseph Sariñana, fra Andreu Pera, fra Bernat Llavaneras,
fra Anton Ubach.
2r

8 hermitans: pare fra Joseph Torrent, pare fra
Antoni de Sala, pare fra Jaume Soldevila, pare
fra Pau Planello, pare fra Alonso Ortiguosa,
pare fra Joan Martínez, pare fra Bernat Serra,
pare fra Joseph Miret.
6 pares monjes que estan en Castella y an acabats los més de ells los estudis: pare fra Bernat
Martell, pare fra Joseph Bossó, pare fra Agustí
Gener, pare fra Joseph Coma, pare fra Pere Petisme, pare fra Francisco Mambla.

Pare president fra Joan March, pare abat de
Sant Benet de Bages fra Francisco Batlle, pare

37 frares: fra Gerònim Roqueta, fra Bernat Carbonell, fra Francisco Velada, fra Carlos Cizer,
fra Pere Salvat, fra Antoni Guarí, fra Antoni de
Santa Maria, fra Joan Gastó, fra Miquel Ximeno, fra Pau Junyent, fra Joan Ximenes, fra Domingo Lecha, fra Cipriano Aragons, fra Joseph
Vallès, fra Andreu Ferrer, fra Pere Pi, // 2v // fra
Millan Cubes, fra Miquel Amàtria, fra Joan Passaria, fra Jaume Rovira, fra Anton Bada, fra Jaume Rovira, fra Bernat Gener, fra Pere Gibrat,
fra Joan Montserrat, fra Benet Castellet, fra
Bernat Armendares, fra Gerònim Ortiz, fra Joseph Arsenaita, fra Benet Boca, fra Joan Bea, fra
Matheu Bacalau, fra Antoni Estaper, fra Domingo Fill, fra Gerònim Tàpias;

a. relació intercalada entre els folis 596v-597r del trienni
1638-1641.

Novicis: fra Nicolau de França, fra Andreu
Valls.

Sig+num Joannes Baptista Farell, auctoritate regia notarii publici oppidi Sparagarie, Barchinonesis dicocesis, // 5v // degenti qui premissi unam
prenominatis testibus inter fui scritore seu rogatus requisitusque clausi.

1r

prior fra Joseph Capelladas, pare fra Joan Gatí,
pare fra Miquel Vilalba, pare fra Bernat Barecha, pare fra Jaume Isalguer, pare fra Pere
Domènech, pare fra Francisco Vàsquez, pare fra
Phelip Fita, pare fra Joan de Verio, pare fra Anton Romano, pare fra Pere Tayà, pare fra Francisco Geli, pare fra Miquel Fivaller, pare fra Gaspar Tàpias, pare fra Plàcid Riquer, pare fra
Sebastià Fontanilles, pare fra Bernat Oliva, pare
fra Jaume Martí, pare fra Benet Struch, pare fra
Pau Bages, pare fra Joan Riquer, pare fra Bernat
Coll, pare fra Leandre Vilomare, pare fra Plàcido Cabardos, // 1v // pare fra Pau Virgili, pare
fra Jaume Çaragosa, pare fra Pere Roca, pare fra
Plàcido Forcalda, pare fra Miquel Comas, pare
fra Benet Leó, pare fra Andreu Pont, pare fra
Jaume Vidal, pare fra Pau Vendrell, pare fra Benet Ferran, pare fra Plàcido Pujol, pare fra Joan
Romanyà, pare fra Francisco Comaposada, pare
fra Gregori Codina, pare fra Pere Namoya, pare
fra Agustí Ferrer, pare fra Joan Casanovas, pare
fra Joseph Prats, pare fra Geroni Pineda, pare
fra Joan Cererols, pare fra Joseph Bassó, pare fra
Joan Xelon, pare fra Benet March, pare fra Pau
Rovira, pare fra Mathias Fabra.

Memòriaa del número dels monjes, hermitans y
frares que la casa de Nostra Senyora de Montserrat té lo dia present, a 6 de mars de 1641.

1972

assessors y advocats fiscal los apar que los anomenats no seran officials, perquè axí ni tindran
nominació ni exerciran jurisdicció, com perquè
sols tindran lo exercisi de la jurisdicció durant lo
present estat en nom del Principat. També proposam a vostra senyoria que, inseguint lo determinat en los brassos a 19 de febrer proppassat,
se ha tornat a proposar en lo consell de justícia
lo que·s podia fer contra los renitents que no
han comparegut en brassos ni han prestat lo jurament de fidelitat a la província. Y després de
moltas conferèncias tingudas ab los magnífichs
assessors y advocat fiscal de aquesta casa y de
dita junta ha aparegut que los podam obligar y
compel·lir dits renitents a que vingan a prestar
dit jurament de fidelitat per si e per son // 2r //
procurador, ab penas arbitràrias als brassos, fins
a confiscació de llurs béns, citant-los emperò
primer o ab crides o ab citacions en sas casas ha
hont tenian o tindran sa habitació, o als procuradors si·n tindran en lo present Principat y
comptats, dins termini competent. Llegirant-se
a vostra senyoria totas las deliberacions de brassos tocants a esta matèria y las tocants a la administració de justícia, per a què vostra senyoria
resolga lo més convenient y pugam posar en
execució las resolucions de brassos en cosas que
tant convenen.

Monjes, 62. Hermitans, 8. Frares, 37. Escolans,
30.

1r

Molta il·lustre senyor. Aserca dels apuntament
fets per la administració de la justícia y resolucions dels brassos tinguts a 10 de febrer propassat y a 2 del corrent mes, se’ns offerexan tres cosas a vostra senyoria: La primera és que en lo
capítol 7 de dits apuntaments se diu que nosaltres havem de anomenar sert número de doctors, als quals se cometan totas las causas, tant
civils com criminals, per los magnífichs asessors
del General, axí en primera com en segona
instància, en la forma nos aparexia convenir. Y
després de moltas conferèncias per ajustar la
dita forma de administració de justícia tingudas
ab lo senyor conseller en cap y dits assessors ha
aparegut ser la millor que anomenem vuy o deu
doctors, dels quals se fassan dos juntas, cada
una en son aposento, y se·ls cometan totas las
causas, com està disposat en dits apuntaments, y
que lo doctor a qui la causa s’era comesa la decidesca sol si és menor de 400 lliures; y si no·u és
ne haja de fer paraula en sa junta, conforme las
generals constitucions de Cathalunya ordenan.
Y que de totas las sentèncias y provisions que·s
fassan en ditas causas, axí menors com majors,
dega lo rebador fer-ne paraula en nostre consistori, com la fan los assessors en las causas del
General, y que los magnífichs assessors y advocat fiscal decidescan ab la matexa forma las causas de apel·lació y demés civils de que conexia la
terçera sala. La segona, que an dits brassos de 2
de mars, havent proposat entre altres cosas que
los doctors que entrevindrien en la administració de la justícia succehissen en los emoluments
dels doctors del Real Consell, se resolgué que
en lo tocant // 1v // a tota Cathalunya se guardàs lo que per nosaltres és estat estatuït y ordenat. Y si bé segons aquesta resolució apar que
als doctors que administraran la justícia se·ls ha
de pagar lo salari disposat per constitucions, ab
tot duptam que las personas que seran anomenadas vullan acceptar lo càrrec, que assò no estiga assentat a tota claredat, perquè havem ser
privats de las ganàncias de la advocació y suportar los treballs grans que aporta la administració
de la justícia, y en particular en aquestos temps,
és rahó tingan la deguda satisfacció. La 3ª, que
havem entès que las personas que estan insiculadas a diputats y oÿdors no voldran acceptar si
acàs las anomenan en tercer de contencions y
demés llochs que primer no·s prenga resolució
si·ls impedirà lo concórrer en esta casa. Havent
conferit en nostre consistori ab los magnífichs
a. carta intercalada entre els folis 602v-603r del trienni
1638-1641.

1973
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Cartaa del senyor deputat real als senyors deputats de 21 de mars, rebuda a 25 de dit.
Molt il·lustres senyors. Tenint notícia que en
Torrent, distant de Fraga poch més de mitja llegua, y havia 300 mosqueters y sent-y-trenta cavalls del enemich, lo baró de Pallés, conde de
Prius, ab sa cavalleria francesa, y don Joseph
Amat, ab sa companyia partida en la vanguàrdia
y retraguàrdia, després de haver vadeat Çegre y
Cinca, han arribat allà. Y no obstant que los
enemichs han procurat defensar-se donant ses
càrregues de mosqueteria, havent-los trobat
descuidats del cas los han mort alguns 40 soldats, presos 14, que encara no se sab si n·i ha
algú de compte, y 40 cavalls, ab sola pèrdua
de dos soldats dels nostres. Ha volgut Nostre
Senyor succehís tot bé, de que dono a vostra
senyoria rahó, supplicant-li accepte est servey
acompanyat ab molt grans desitgs de aumentarlos en utilitat d’esta província y gust de vostra
senyoria. Lo baró de Pallés ha procehit com ha
gran cavaller, y ha exemple seu los demés ab
molta quietut, sens molestar ha ningun paisà de
Torrent ni casi entrar en ses cases, que a no voler fer bon tracte als dits paisans. És cert la pèra. carta intercalada entre els folis 603v-604r del trienni
1638-1641.
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ment moltes comunitats, monestirs, hospitals,
universitats, pubills y altres miserables persones
en no poder-se exequutar moltes causes que estan ja decidides y judicades y en estat de exequució, y fer-se soltes y graduacions y altres coses que no tenen necessitat de declaració alguna
ni llarga discusió, y n·i ha de comensades y se’n
poden introduhir de noves menors de 400 lliures, que després, per via de reconvencions y altrament venen a fer-se majors, y seguir-se altres
inconvenients y absurdos, y lo més considerable, haver de gastar lo General grans salaris per
coças de poca importància y no anar la justícia
ab tot son compliment, per ço, dits sýndichs,
representant totes estes coses supplican a vostra
senyoria sien servits, // 1v // en exequució de
dita resolució presa per los brassos, anomenar
sinch doctors domiciliats y naturals de la present ciutat y altres sinch fora d’ella que avuy actualment estiguen y habiten en les ciutats y vilas
del present Principat, y axí mateix posar en exequució y ordenar que totes les causes civils, axí
majors com menors de 400 lliures, se pugan començar continuar y decidir conforme disposan
les generals constitucions, axý y de la manera se
feya en lo Real Consell y ho ha resolt lo savi
Consell de Cent, exceptades emperò aquellas
que·y tindran interès per les persones que actualment estaran servint a la guerra, y de les ciutats, viles y lochs que estaran impedides per
ocasió d’ella. Y si aparexerà a vostra senyoria
tornar-hi a representar en dits brassos ab estos
advertiments, que a més de ésser axí just redundarà en benefici universal de tota la província y
serà obligat a tots los habitants en ella, que ab
major fervor y ànimo continua en los auxilis fins
assí fets y fassen les lleves de soldats se·ls demanaran per expel·lir los enemichs de tot lo Principat. Lo offici, etcètera. Altíssimus. Miquel Móra, síndich de la baronia de Aramprunyà. Pere
Sala, síndich de Monistrols de Montserrat. Jo,
Francesch Gilabert, síndich de Sant Just. Lo
doctor Miquel del Munts, síndich del Quirol y
Roda. Jo, Joseph Texonera, síndich de la universitat de Sant Martí de Arenys. Lo doctor Pau
Gili, síndich de la ciutat de Urgell. Thomàs
Mas, síndich de Garida.

dua del enemich, y presa nostra, serien estades
mayors, ab que confio que los aragonesos se desenganyaran que dels francesos no tindran molt
tracte. Tinch entès que de la ciutat de Çaragosa
són exits dos mil hòmens en favor dels llochs de
Belchite y demés que se han alsat, del que tinch
donat avís a vostra senyoria. Per saber·o tot ab
certitut he enviat un propri ha Çaragosa. Vostra
senyoria se servesque vèurer qui ha de provehir
ab monicions y demés, perquè com moltes voltes tinch scrit a vostra senyoria, estam assí sens
elles y lo diner és poch per lo gasto que tenim
entre mans. Vostra senyoria escriu sobre dels officials de ajudant de secretari, és impossible que
ab un home jo puga donar // 1v // rahó a les coses, y axí tinguem vostra senyoria excusat que
tot lo que puch estatuir cosas per molts camins.
A Rocha és estat forçós provehir-li concedint-li
que prengue un ajudant en falta de bona dóna,
per vèurer que·s impossible puga donar rahó al
negoci havent-se-li avistat aquest nou quefer de
la nova leva dels soldats pagats que·s va encaminant, no obstant ha menester temps per molta
pressa que ja·m don en abreviar·o. Déu a vostra
senyoria guarde. Lleyda y mars als 21 de 1641.
Joseph Miquel Quintana.
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Cartaa donada als brassos generals tinguts a 23
de mars, 1641, per alguns síndichs del resent
Principat acerca de la administració de la justícia.
Molt il·lustres senyors. Ab la junta de brassos
tinguts a 23 del corrent se resolgué fos posat en
exequució lo exercici de la justícia, axí civil com
criminal, conforme havia determinat lo savi
Consell de Cent, ab que dels deu magnífichs
jutges anomenadors per la decissió de les causes, així civils com criminals, n·i hagués sinch de
naturals de la present ciutat y los altres sinch de
fora d’ella, y que tantsolament pugan tractar y
decidir les causes civils menors de quatra-centes
liures. Y com los síndichs bax scrits hagen entès
que vostres senyories voldrian anomenar tots
los deu jutges que vuy se troban y habitan en la
present ciutat, si bé los sinch naturals de fora
d’ella, y la intenció dels brassos sie estada que
los sinch sien persones que vuy habitan actualmenten les ciutats y viles del present Principat y
fora la present ciutat, y lo haver limitat que sols
se tracten causes menors de 400 lliures és impracticable y molt danyós a tots los habitats en
la província, per què ab la detenció de tant
temps en no continuar-se las listes se fan més
difficultosas les cobranses y patexen summaa. carta intercalada entre els folis 606v-607r del trienni
1638-1641.
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Cartaa del senyor oÿdor militar als deputats, ab
la qual dóna nova de la presa dels galeons y galeras.
Molt il·lustre senyor. En est punt acab de asegurar-me de que sis galeras y quatre vexells del
senyor arcabisbe de Burdeus rendiren aÿr dijous
a. carta intercalada entre els folis 607v-608r del trienni
1638-1641.

aquest enorme dany, encara que exausta per insoportables gastos hi ha hagut y danys que ha
patit de deu anys a esta part, ha gastat molt ab
atrinxerar-se y fortificar-se. Però té les muralles
difusíssimes y les torres y castells derruïts, y visurat tot per mosur de Santa Clera, ingenier de
sa magestat, que Déu guarde, li ha paregut que
tenie molta necessitat encara de fortificació, a la
qual li és totalment impossible acudir la dita
ciutat. Y si bé no dexarà de posar-se als peus de
sa magestat christianíssima, suplicant-li sie de
son real servey cuidar y emparar semblant necessitat de la manera que als ulls la veurà lo illustríssim musur de La Mota, però per lo que
podie aquest remey patir alguna danyosaa dilació, almenys quant al més necessari, pareix just y
conforme a rahó que puix dita ciutat és la muralla y guarda de tota Catalunya, y principalment
de la Plana de Urgell, baronies de Bellpuig, abadiat de Poblet, llocs del Priorat, de Cartoxa y altres de la vegueria y circunvehint de aquelles,
que tots estos llocs y los eclesiàsticsb, barons y
militars de aquells contribuesquen en ajudar a
fer la dita major necessitat de dita fortificació,
que puix ella és y serà bé comú y a tots los dits
llocs y persones, rahó és que tots ajuden // 1v //
a dita major necessitat de dites fortificacions.
Per ço y altrament, dita ciutat de Leyda supplique a vostra senyoria li plàcia deliberar que dites
universitats y llocs y circumvehins de aquells y
demés persones sobredites agen de contribuir y
contribuesquen en les sobredites fortificacions,
y per al dit effecte y per a tractar y ajustar ab los
sobredits y semblants las sobredites coses y taches per elles fahedores, suplique a vostra senyoria dita ciutat ne fasse comissió als molt illustres senyors pahers de aquella, y a més de que
axí restarà pràchit remey a una necessitat molt
urgent y comuna, dita ciutat rebrà a molt gran
favor y mercè. Lo diputat Bernat de Sagarra,
síndich de la ciutat de Leyda.

sant, a la tarda, sinch vexells del enemich que
arribaren devant Rosas lo dia antes, als quals tirà
lo castell de la Trinitat hi·ls obligà a que·s retirassen devant Sant Pere Pescador, a hont llansaren en terra lo bateu de deu o dotse hòmens, y
entre ells un frare recolet, que prengueren la
gent de la terra. Y avisat lo senyor arcabisbe
féu fer aÿr la referida diligència. Y succehí també, com dich a vostra senyoria, des del monastir
dels caputxins y altres parts se va vèurer la pelea
que durà a vostra senyoria mitja hora. Lo blat,
ordi y las municions, ab los buchs y armes, se
entén que és de tres-cents mil escuts. Y ara restan devent Rosas altras tants vexells de pala, al
que entench per impedir ne entre algú allí y per
si acàs // 1v // arriban altres vaxells, que serà
possible, per que en est punt rebram bé avís de
la torra de Monjoha ha assenyalats est matí sis
vexells. Jo doní avís a tota presa que fa a sa excel·lència en lo punt que·l tingui de dits vaxells
retirats. Y a esto ab particular contento de tant
bon succés y de ser estat en dia de dijous sanct,
institució del Santíssim, que podem crèurer,
com sempre, que són effectes de las offensas fetas contra ell. Y en lo mateix temps he tingut
per via del Coll de Banyuls que ha presas també
sa senyoria las dos galeras de Gènova, que eran
passadas en Rosselló ab moneda, (...) tartana. Y
després ne he tingut avís asegurat, de manera
que en un matex dia y oració foren fetas las dos
presas. De la tercera gustaria poder donar mateix avís a vostra senyoria, serà infal·lible si arriban los vexells enemichs, per què havem de
creure, com sempre, que·ns ajudarà Déu, que a
vostra senyoria guarde, com li supplich. En Figueres a 29 març, 1641. Raffel Antich.
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Suplicacióa de la ciutat de Leyda als brassos de
la ciutat de Balaguer.
La ciutat de Leyda, axí per la situació que·s té
de sos edificis, compartits y distribuïts per una
muntanya libre sens padaustre, de altra compassats de tal forma que los de dalt guarden y són
retirada dels de baix, com també per la abundància que té de aigües vives en los baxos y de
moltes sisternes en los alts, com també per la
molt difusa orta o regadiu que té, a hont se pot
cullir pa y vi en gran abundància cada un any, y
en los fèrtils, grandíssima en lo secà del Urgell,
circunvehí de dita ciutat, és una de les més fortes que·s puguen considerar posada en mans
poderosas, y ara Déu per sa infinita misericòrdia la guarde de les del enemic, que s·i fortificarie incontrastablement. Per a evitar dita ciutat
a. suplicació intercalada entre els folis 612v-613r del trienni
1638-1641.

1975

Lo senyor micer Joan Batista Burniach, síndich
de la ciutat de Balaguer, suplica lo mateix que la
ciutat de Lleyda tant per la conveniència de sa
ciutat com la de tota la província. Lo senyor
Joan Batista Burniach, síndich de la ciutat de
Balaguer.
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Còpia dels pactes.
Los pactesc y condicions ab que los brassos generals del principat de Cathalunya tinguts a 23
a. danyosa interlineat.
b. eclesiàstics interlineat al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 623v-624r del trienni
1638-1641.
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de janer proppassat posaren en lo Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya a la obediència
del christianíssim rey de França, los quals se han
de posar en lo jurament que sa magestat y sos
successors han de prestar en lo principiar son
govern són los següents:
Primo, que observarà y farà observar los usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y styls, consuetuts, llibertats, honors, preheminències y prerogatives tant de las
iglésias, staments ecclesiàstich, militar y real y
personas particulars de aquells com de la ciutat
de Barcelona y altres ciutats, vilas y llochs y de
las personas particulars de aquesta província.
2. Que lo senyor rey promet ab jurament, tant
per si com sos successors, no pretendrà, demanarà, exhigirà ni manarà exhigir en ningun
temps de las universitats de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, qualsevols que
aquellas sian, quinta o altra part que ab qualsevol nom se anomene dels vectigals y imposicions que sobre lo pa, vi, carns y altres cosas y
mercaderias imposan ditas universitats sobre si y
també sobra qualsevols forasters per subvenir
las necessitats de ditas universitats, axí com se
ha acostumat imposar y exhigir fins vuy comunament en Cathalunya, també de aquellas universitats que són estades condempnades a pagar
lo quint y aquelles que per pacte lo havian
promès al rey cathòlich, y de aquelles que havian obtingut privilegi ab reservació de quint y
generalment de totas las universitats de qualsevol manera que·s pogués preténdrer que estaven obligades a pagar quint, consentint per les
hores que ab auctoritat sua real, en virtut de
aquest pacte tenint forsa de privilegi perpètuo,
pugan ditas universitats dits vectigals y imposicions posar y exhigir a sas voluntats, y los posats
y imposades augmentar y disminuir // 1v // de la
manera que·ls aparexerà segons ditas necessitats
de las mateixas universitats. Y tot lo que procehirà de dits vectigals y imposicions pugan y
los sia lícit y permès a ditas universitats, en propris y comuns usos de ditas universitats, convertir y gastar de la manera que s’és acostumat íntegrament y sens disminució alguna. Y també
que no exhigirà la quinta o altra part de aquellas
que·s solan imposar y exhigir per privilegis reals,
consuetut o altrament per los magistrats de la
Llotja de mar de Barcelona, Perpinyà y altres
magistrats, barons y personas particulars, ab lo
mateix jurament que ni sa magestat ni sos successors acerca del damunt dit farà demanda a ditas universitats, magistrats, barons o persones
particulars, ditas imposicions converteixen en
sos usos ni ab pretexte de que de ditas imposicions donen compte y rahó a sos ministres reals,
si no fos que en lo sobredit se cometen frau o
1976

dol en la exacció y administració, que en dit cas
per rahó del delicte servesca sa magestat lo dret
de castigar mediant justícia los delinqüents.
3. Que sa magestat promet conservar la preheminència o prerrogativa als consellers de la ciutat de Barcelona de cobrir-se devant sa magestat
y altres personas reals com han acostumat antigament, y en quant sia necessari de nou los concedeix la dita prerrogativa. E axí mateix també
prometem y jurem que mantindrem y conservarem a la mateixa ciutat de Barcelona la prerrogativa que té y ha sempre tingut en temps de altres reys de anar per Cathalunya y altres terras
nostras ab las mateixas insígnias consulars y ab
sos verguers y massas, com las usan y han acostumat usar en la dita ciutat.
4. Que los arcabisbats, bisbats, abadias, dignitats y los demés benefficis ecclesiàstichs, tant seculars com regulars, y las pensions ecclesiàsticas,
solament presentarà y anomenarà sa magestat a
cathalans.
5. Que lo tribunal de la Sancta Inquisició reste
en Cathalunya ab poder de conèxer de las causas que pertanyen a la fe tantsolament, y que los
inquisidors y sos officials sian cathalans, y que
dit tribunal // 2r // sia directament subjecte a la
congregació de la Santa Inquisició de la Cort
Romana sinó és que en França hi hage inquisidor general.
6. Que jure, observe y que fassa observar sa magestat los capítols y actes de Cort, privilegis,
usos y styls de la Generalitat de Cathalunya y
casa de la Deputació ab tota jurisdicció civil y
criminal en las cosas que han acostumat conèxer, y que si dubte algú se suscita acerca dita jurisdicció perquè·s negue la qualitat de Generalitat o altrament toque la conexensa al consistori
dels deputats.
7. Que se observarà en Cathalunya lo sagrat
concili de Trento en tot y per tot comforme fins
vuy se és observat.
8. Que los officis dels capitans dels castells, alcayts o governadors y fortalesas del principat de
Cathalunya y comtats de Roselló y Cerdanya y
tots los officis seculars donarà a cathalans que
verament ho seran y no a altres.
9. Que governarà lo principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, anomenant
lochtinent general que sia alter nos de la manera
y ab los poders que·l acostumava crear lo rey
cathòlich.
10. Que los alotjaments dels soldats en Catha-

fet, y lo que pijtó és, que públicament feran mofa y burla de ma comiçió ab peraulas y accions
tant descomedidas y descortesas quant escusadas. Esta ofença directament no·s fa a mi, per a
què la causa d’ella se originà de voler posar en
execuciió òrdens de vostra senyoria. Per a satisfer a la obligació me corra o represento a vostra
senyoria, per a què se servescan proveir de remey a estos descomodiments. Se ha de escríurer
a don Joseph Çacosta, carregant-lo de la acció
ha feta, ordenant-li que tinga lo commissari y
restituesca la presa al jurat de Barcelona. Y estimaré a vostra senyoria sian servits excusar-me
d’esta comisió y en lo més sia de servey de vostra senyoria manar-me. Guarde Déu a vostra senyoria. De Girona, y setembre als 24 de 1641.
Rafel de Rafet y Trullas.

lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, qualsevols que sian, encara que sian auxiliars, se fassen
per los cònsols o jurats de las universitats de la
manera que disposan las generals constitucions
de Cathalunya, y que los particulars no sian obligats ni·s pugan exhigir d’ells ni de las universitats los soldats, tant de cavall com de peu, sinó
sal, vinagre, foch, llit, servey y palla per los cavalls si los patrons en tindran, y que si voldran altra cosa tingan obligació de pagar-ho. Y si los
soldats no voldran pagar-ho y usaran per assó alguna violència los farà castigar ab rigor. Y que ab
lo present capítol no·s fassa prejudici a las universitats y personas que per privilegi, consuetut
o altrament no tenen obligació de alotjar.
2v
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Undècimo, que las ciutats de Tortosa y Tarragona, vila de Perpinyà y demés vilas y lochs del
present Principat y comtats que lo enemich té
occupats gosaran del beneffici de las constitucions y de tots los privilegis, exempcions y
llibertats del principat de Cathalunya y sos comtats, com a part de aquells, y en quant als privilegis particulars de ditas universitats gosaran de
aquells segons se aportaran ellas y sos ciutadans
y habitants envers sa magestat y la província,
comforme se tractarà en las capitulacions particulars de ditas ciutats, vilas y lochs quant se reduiran a la obediència de sa magestat. Y en respecte de las jurisdiccions y rendas de la Iglésia
metropolitana de Tarragona y altres iglésias y
jurisdiccions dels barons ecclesiàstichs restaran
de la mateixa manera que abans, y també las
dels barons laychs que no són ni seran infels a sa
magestat y a la pàtria.

Molta il·lustres senyors. Los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria
me manaren, ab carta de 7 y 19 de maix pròxim
passat, que valent-me del assessor o fiscal del
General d’esta ciutat conagués de la causa de
uns presos que estavan en estas presons per lo
omicidi de don Bernat de Monpalau, donantme comisió bastant per a fer lo que fora necessari per bona direcció de aquest negoci y càstich
dels delinqüents, entra los quals y avia una dóna
que·s diu Paula Reines, que per aver fugit de ditas presons fiu una comiçió, còpia de la qual envio a vostra senyoria ab esta. Y avent lo comisari
per mi elegit posada aquella en execució y capturada dita Reines dijous o divendres pròxim
passat en dita vila de Castelló, mossèn Joan Jostar, lo prebost, ab altres lo impediren y llavaren
dita presa y capturaran lo comiçari. Y aportantlo a don Joseph Sacosta o tingué per molt ben
a. carta intercalada entre els folis 630v-631r del trienni
1638-1641.
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Papersa donats als senyors inquisidors.
24 maii, 1641. A.
Al 26 de juny, 1630, se instituí causa en lo Real
Consell a relació del doctor micer Mir, instant
Jaume Duran y talisb sa Confort, de la parròchia
de Santa Fe, contra Pau Ferret, com ha pare
y legítim administrador de la persona y béns
de Pau Francesch Ferret, de la paròchia de las
Gunyoles. Comparagué dit Pau Ferret expressament en dit nom de pare y legítim administrador de dit son fill, com consta per los artigles
per ell donats a 3 de setembre, 1630, y en la
conclusió dels artigles demanà que dits còniuges Duran sien condemnats a restituir la heretat
y béns que foren de Jacinto y Maria Ràfols. Entre altres béns de dits Ràfols que possehian dits
còniuges Duran és la casa situada en las Gunyoles, ab sas terras, las quals consta que a títol de
arrendament las s·i han arrendar dits Durans,
consta de dit arrendament per acte públich fet
en lo any 1634. Han de fer los Ferrets enpel·lir
de ditas casas y terras al arrendador de dits Durans, los quals recorregueren a la junta de justícia per a què donàs remey al fet scandalós. Y per
suppresió del consell de justícia dit Duran evocà
la causa amaga a la Audiència del Principat. // 1v
// Lo mateix Pau Ferret junior ha comparegut
en la causa de la Audiència del Principat ab sèdula de 22 del mes corrent demanant curiore
tempora constitucionum in cause spolii. De altre
part, en 16 de abril proppassat, intentà causa
possessora en lo tribunal del civil de la Inquisició lo mateix Pau Ferret junior. De aquest fet
apar deven servir-se los senyors inquisidors absa. relació intercalada entre els folis 646v-647r del trienni
1638-1641.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 3 mms.
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Diea XXVIII mensis maii, anno
chinona.

tenir-se de dita causa, perquè axí ex natura causa com per ser prevenguda en la Audiència no·ls
toca, sino ans bé a la Audiència del Principat,
majorment havent-se prevengut lo judici universal acerca de la heretat y béns de Jacinto y
Maria Ràfols en la Audiència.

1r

Bar-

Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats, etcètera. E lo dit Consell féu la deliberació y conclusió següent: Attès que de la contextura dels papers reportats al present Consell, ab
embaxada de part dels molt il·lustres senyors
deputats, legits al present Consell, mencionats
en la proposició, se veu ocularment lo quant
ajustats estan aquells a la conservació y quietut
d’esta ciutat y província, que per ço, en quant a
la minuta del privilegi de virrey d’esta ciutat y
província y disposició del batallló, la present
ciutat se adhereix, loa y aproba aquells si y segons per los brassos generals és estat deliberat,
ab que en lo que té respecte al parer del senyor
conseller assistirà en la junta per a declarar en
quins casos havia de exir lo batalló y quant se
haurà de retirar, sie primer lo vot de dit senyor
conseller, consultat en lo savi Consell de Cent,
y se haje de pèndrer per vot del senyor conseller
que entrevindrà en dita junta la deliberació presa en lo savi Consell de Cent, y assò entenent
cada vegada haurà de exir y retirar-se dit batalló.
Y quant a les relaxacions y cambis de la excellentíssima senyora duquessa de Cardona, fills y
criats llurs, ab los embaxadors d’esta ciutat y
Deputació y altres persones, sie dit fet comès,
com lo present Consell lo comet, als senyors
consellers, perque tinguen sas senyorias de dits
senyors consellers ab los senyors deputats les
conferències convenients, disposant-ho tot de
la millor manera los aparexerà convenir, enviant
còpia del memorial al excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona de les persones demana per dit
com cambi la present ciutat y General de Cathalunya, fent esta diligència ab la major brevedat
possible. Y que antes de relaxar de les presons
los fills de la dita senyora duquessa de Cardona
hajen y degan aquells pagar les guardas los han
tingut en custòdia. Y que la present deliberació
se fasse a saber als senyors deputats per un ciutadà y un militar del present Consell per sas senyorias nomenadors.

24 maii, 1641. B.
Annaa Basora, viuda, Pere Bessora, son fill, pagès de Bages, terme de la ciutat de Manresa,
han portada una supplicació en la Audiència de
aquest Principat exposant que havent firmat de
dret en la cort del veguer de dita ciutat a Ramon
Torres, pagès de dit terme, que contra dits Besoras ha volgut proseguir criminalment devant
Gaspar Picalqués, comissari del sant Offici de
dita ciutat, per occasió de la pocessió de certa
pessa de terra del tribunal de vostra senyoria,
són estades despedidas letres manant al veguer y
assessor de dita ciutat que dins tres dies revoquen, cassen, annul·len las letras de dita cort
despedidas ab penas en aquellas contengudas en
cas de contrafacció. Y com dits Bessoras sian
personas seculars estar immediatament subjectas a la jurisdicció de aquest Principat. Y per ço
de sa Audiència fossen despedidas letras dirigidas a vostra senyoria, per que revocàs, cassàs y
annul·làs las despedidas contra dits veguer y assessor y procehiments fets contra dits Bessoras,
y en cas de recusació comparagués vostra senyoria en los estrados de la casa de la Deputació per
informar las causas té per a deixar-o de fer, firmant de dret a cauthela en dita Audiència, no
obstant dita supplicació és conforme als capítols
de Cort, estils y usos de aquest Principat, affectant tota pau, quietut y correspondència. Nos
ha aparegut presentar a vostra senyoria lo sobredit per a què se servesca considerar són los
provocats personas laycas, y per consegüent
exemptas de la jurisdicció de vostra senyoria, y
que la causa de sa naturalesa és civil, procurant
evitar los disgustos poden succehir que del assiento y bon zel à mostrat sempre vostra senyoria en conservació de la pau y quietut o espera
aquest consistori remetent als sobredits a son
jutge competent.

MDCXXXXI,
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Victòria.b
Rebuda a 12 de juny, 1641. B.
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Reportat als senyors deputats de part dels senyors consellers per Hierònym de Gàver, donsell, y Galceran Nebot, ciutadà.
30 maii, 1641. A.
a. carta intercalada entre els folis 646v-647r del trienni
1638-1641.
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Molt il·lustre senyor. Lo senyor de La Motta y
jo havem tingut avís aquest matí que lo enemich ere exit a fer forraje ab la major part de sa
a. deliberació intercalada entre els folis 650v-651r del trienni
1638-1641.
b. carta intercalada entre els folis 653v-654r del trienni
1638-1641.

cavalleria y infanteria, com acostuma exir, entre
lo Callar y Tamarit. Y encontinent havem ordenat marxar tot nostre exèrcit tras ell, y topats,
havem tingut valensa y escaramussa de sis horas
contínuas, dividits, ço és, la cavalleria y infanteria francesa a la part del Callar y la nostra en esta
part de Constantí, en la colina de la Creu. Ha·s
peleat valerosament tot lo dit temps, y en particular lo tèrcio de la ciutat ha fet braveses, trahent al enemich de la colina ab molta pèrdua
d’ell y de la nostra molt pocha. La cavalleria cathalana ha peleat també famosíssimament, com
acostuma. Som-nos retirats per estar la infanteria y cavalleria cansada, y axí mateix lo enemich,
ab pèrdua de més de sinch-cents soldats dels
seus morts, que de quatre companyas de cavalleria no han escapat sinó de la una sis soldats y de
l’altre dos, molts de nefrats y presos, entre els
quals tres capitans de infanteria, lo hu del regiment del comte-duch, y pèrdua de set o vuitcents caps entre cavalls, matxos y mules dels que
eren anats a treginar lo forratge y, al fin, derrotada tota la cavalleria y infanteria del enemich
que ere exida a la part del Callar. És estada una
gran victòria la que // 1v // vuy se ha alcansada, y
miraculosa, per haver tocat moltas balas del
enemich a alguns officials y soldats del tèrcio de
la ciutat y no haver-los fet ningun dany més que
assenyalar un poch allà a hont havia tocat la
bala. Deu-se tot a la mà liberalíssima de Déu, lo
qual és estat fet attès deffensam sa causa donarnos esta victòria, continuant las demés que de
sa mà liberalíssima tench rebudes. Confio poré
alegrar a vostra senyoria algun altre die de mayors cosas y ab son favor del rendir de Tarragona, a tenir la gent que la província hauria de servir en esta ocasió, ya per falta de gent se ha dexat
de fer molta cosa més que se haguera fet. Prenga vostra senyoria per ara esta bona nova donant-li lo parebé, pus los bons asserts de esta
província corren per sa mà com és. Aquest castell de Constantí està ple de castellans pres. Si
vostra senyoria no envie la galera a sercar-los,
com li tinch scrit, jo·ls entregaré al senyor archebisbe de Bordeus. Guarde Déu, com pot y
desijo y esta província ha menester. Constantí, y
juny, a 10 de 1641. Francesch de Tamarit.
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b

Capítol de una carta scrita per lo senyor deputat militar als senyors deputats de Constantí als
8 del corrent mes de juny, 1641.
Lo senyor de Argenson vuy és anat altra vegada
a visitar lo senyor archabisbe, y lo senyor de La
a. y ... fet interlineat al marge esquerre.
b. còpia d’una carta intercalada entre els folis 657v-658r del
trienni 1638-1641.

1979

Mota y dit senyor de Argenson me han dit que
vostra senyoria serà bé scriga al príncep Condé,
que lo que més importa vuy és guanyar la plassa
de Tarragona. Y que assí envie açí los cavalls catalans. Y que vostra senyoria inste ab totas veras
vinga la gent en esta occassió. Y serà bé procure
vostra senyoria que los mercaders francessos que
tenen aquí armes les aportan assí, que la gent del
país no las té per haver-se-las-ne aportades lo
enemich, y sens elles no·s pot paliar. Quant estava scrivint estas ralles és vingut lo senyor conseller, que era tant closa, y me ha dit que lo senyor
de La Mota li ha dit en aquest punt que vuy era
entrada una xalupa en Tarregona ab lo capellà
del marquès de Leganés, y diu que dit marquès
està en Valènçia, fent llevas ab gran dilligència
per a socórrer a Tarragona per mar y terra. Y se
sap que si podem tenir lo socorro 8 dies que no
entre Tarragona està perduda. Vostra senyoria
pot considerar la conveniència és de resistir al
enemich en esta occasió y axí se deu fer lo major
esfors se puga. Vostra senyoria o sabrà millor encarir, que jo sols dich que convé la diligència y
que vinga tota la gent puga a tota pressa, que
acudint com devem confio nos ajudarà Déu y
tindrem bon succés, fent per nostra part lo que
tenim obligació. Lo senyor conseller scriu açò
matex als senyors consellers.
Còpia de altre capítol de una carta scrita per dit
senyor deputat militar de 25 de juny, 1641.
Molt il·lustre senyor. Los pahers de la ciutat de
Leyda me han enviat per // 1v // propri la que
anirà ab esta, ab la qual veurà vostra senyoria los
avisos tenen del enemich que estave de guarnició en Fraga, Monçó y atres parts del regne de
Aragó. Aÿr tinguerem lo senyor de La Mota y jo
altres avisos de la Ribera de Ebro, ab los que
nos diuen que lo marquès de Leganés és en Vinaròs ab tres mil infants y 600 cavalls y que està
esperant més gent, ab la qual y la que té intentarà voler socórrer a Tarragona. Lo senyor de
La Mota és vingut vuy a migdie a dir-me que
scrigués a vostra senyoria avisant-lo del intent
del enemich, y que se espante que de ninguna
ciutat, vila ni loch de Cathalunya no hage fins
vuy vingut ningú sinó de aquexa ciutat, la que
vingué ab la galera. Major admiració he fet jo
que en una occasió tant necessitada y de tant
gran importància a la província no·s mogue ningú sinó de aquí, bé és sert que sens gent de la
província no·s pot impedir lo socorro, perquè la
infanteria francessa és poca y la nostra la que
vostra senyoria sap. Sols me apar que deu vostra
senyoria enviar per les vegueries persones de
part y ben affectes representant la necessitat y
conveniència, perquè en ningun temps pugan
carregar a vostra senyoria no haver-ho previngut y jo representat. Y si ab aquexa diligència no
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pot promètrer, que li figura estam assegurats
que disposa vostra senyoria tindran totes les coses lo assert que aquelles requerexen. Guarde
Déu a vostra senyoria, com pot. Leyda, y juny a
23 de 1641.

acut gent no serà haver faltat vostra senyoria en
cosa sinó desditxa nostra.
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Còpiaa de una carta scrita per los pahers de la
ciutat de Leyda al senyor deputat militar.
Molt il·lustre senyor. Esta matinada, a la que
devian ser les sis, havem tingut avisos mediant
unes cartes de la vila de Torres de Segre a la de
Albatarre y de la de Albatarre a nosaltres, còpia
de les quals enviam a vostra senyoria per a que
estiga enterat del que per esta frontera s’és anat
disposant. Y en lo punt havem procurat diligenciar ab persones confidents de la matèria en dites cartes contenguda, y encara que asseguradament no havem pogut tràurer alcuna veritat de
tot havem en part tret alcuna cosa que conforma molt ab lo que servian de dites viles, com és
ara de que la gent de guarnició estava en Fraga,
Monçó y altres parts del regne de Aragó havien
fet via devés Maquinense, per a embarcar-se allí
ab deu barques que estaven preparades, sens saber a hont ni a hont no. Y després havem tingut
altres intelligències de que lo conde de Fuentes,
germà de dona Mariana de Castellbell, senyora
de Mayals, li havia scrit de que retiràs tots los
viures y tot lo que pogués de la vila, que segons
açò havem judicat que los enemichs se deven
voler juntar ab número de molts, que de una
part y altres se aplegaran, y fer cap an aqueix
camp per a poder ab major valor socórrer la
plaça de Tarragona, y després de socorreguda o
no socorreguda a la tornada saquejar tots los
llochs de les Garrigues y Ribera de Ebro, que
són d’esta província. Han aparegut per dites rahons despatxar propri avuy, de matí, al il·lustre
senyor deputat real, que dies ha se troba en Balaguer, per a donàs avís a sa senyoria de estes
matèries y juntament supplicar-li se servís de venir a esta ciutat ab tota diligència. Com ja lo die
de aÿr li scriguerem entre altras coses lo mateix,
entenem serà assí demà, y arribat que sie // 1v //
se tractarà ab molta conformitat de sa senyoria y
del senyor governador Rogles y de nosaltres lo
que millor aparexerà ésser convenient per al beneffici de la província y conservació de aquella.
Y ademés del referit havem axí mateix despatxat
propri devés de Aragó per a saber aquestes y altres intel·ligències, per poder-nos millor assegurar de tot, y sabudes aquelles, en lo que de qualsevol manera que sien tornarem a despatxar
propri a tota dilligència per a què, segons les intel·ligències de açò y las que tindran per altre
correu, puga vostra senyoria advertir tot lo que
de sa gran indústria, prudència y bon govern se
a. còpia d’una carta intercalada entre els folis 657v-658r del
trienni 1638-1641.
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Prima julii, 1641. A.
Molta il·lustre senyor. Veent esta ciutat lo que
vostra senyoria ab carta de vint del corrent escriu, de que tingam a bé que lo il·lustre senyor
diputat real se partesca per a la de Barcelona per
fer axí la delliberació dels brassos, és estat forçós
haver-nos de aconortar y llansar-nos als brassos
de la fortuna, deixant en aquella los mals o felices progressos que de sa partida ne poden redundar, per no deixar en puesto tant important,
com és aquesta persona, ab la concurrència de
les parts y títol del dit senyor deputat real, per a
què ab aquelles y aquell nos pareixerie, com
no·s ha aparegut, sempre que lo enemich en
tots temps havie de témer, com en efecte à temut, segons la experiència nos ha molt ben ensenyat, puix ab tantes y diverses occasions de
correheries a fet lo enemich per estes comarques. Y havent-se vist pujant y poderós no s’és
atrevit a violar estos districtes anexos a esta nostra ciutat, glòria primerament deguda a nóstron
Déu y Senyor y al gloriós e invicte màrtir sant
Anastasi, fill y patró de esta ciutat, y després a la
prudència y zel ha tingut sempre dit il·lustre
senyor diputat real, Joseph Miquel Quintana,
en les cosas de la província, conservació de
aquella y del bé útil y profit de esta ciutat, del
que tots los de ella ne restam agraidíssims per
los bons tractes y correspondències à usat comunament ab tots. Del què a vostra senyoria ne
donam les degudes gràcies per la elecció féu de
que sa persona honrràs les de tots nostres ciutadans en lo temps de majors afliccions y desdiches se’ns amenasaven per los enemichs, los
quals podrà ser que en saber sa partida se arriscaran al que fins assí no se an atrevit. Que per lo
qual avuy, dia present, en la occassió que lo senyor diputat és vingut a esta casa de vostra senyoria, associat de la noblesa que continuadament li
à asistit // 1v // per a tot cas, per a despedir-se de
esta ciutat y altrament significar-nos los ordes
tenia de vostra senyoria per haver-se de partir ab
dita noblesa y campanya de cavalls del noble
don Joseph Amat, li havem suplicat se servís escusar al dit senyor don Josep Amat y sa companya en haver de acompanyar a sa senyoria, per
los perills en que esta ciutat romandrie, y per
consegüent tota la província, si la cavalleria de
a. carta intercalada entre els folis 659v-660r del trienni
1638-1641.

dita companyia, per ésser tan aventatjada y de
altra part molt pràtica, de estos països se’n anave. Al que dit senyor deputat, y axí mateix dit
capità Amat, an respost los apareixie ere forçat
haver de seguir los òrdens de vostra senyoria,
però vent, dits senyors, los perills al ull y que
cada dia lo enemich fa de les seves, y aïr mateix
en féu una en Seròs, y de altra part que esta ciutat los o ha supplicat per la necessitat tant urgent, an dits senyors, ab confiansa de que vostra
senyoria de no·u rebria a mal, determinat de
que dit senyor capità ab sa cavalleria romangués
assí, del que ne havem tingut particular estimació. Y axí, suposada la conveniència se deixe
considerar, de la qual dit senyor diputat y senyors cavallers que li assisteix ne donaran a vostra senyoria llarga notícia, supplicam a vostra senyoria no estranye semblant acció, ans bé aquella la corrobore y confirme segons la utilitat ne à
de redundar, que ademés del que à de fer molt
gran per a la província esta ciutat ne à de restar
més que agraïda y sempre ab memòria viva de
servir així al senyor diputat real com a vostra
senyoria per tant colmada mersè y fineses conegudes de molta voluntat, ab tots les quals ab la
mateixa finor satisfarà esta ciutat, com fins assí o
té ben experimentat dit senyor diputat real y
vostra senyoria, a qui Nostre Senyor Déu done
llarchs anys de vida per a poder tornar a occupar
semblants puestos, ab los quals nos prometem
tot restauro y felicitat tota en esta província.
Guarde Déu a vostra senyoria, com pot. Leyda
y juny 26 de 1641. Molt il·lustres senyors. Besan les mans de vostra senyoria sos majors afectats servidors los pahers de la ciutat de Leyda.

1r

16 julii, 1641. A.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors habilitadors als assessors y advocat fiscal
del General infrascrits acerca si·s pot tornar a
votar la persona de mossèn Phelip de Copons,
que és estat votat per scrutini y trobat hàbil per
dits senyors habilitadors, conforme reporta als
molt il·lustres senyors deputats lo promovedor
de la habilitació, contra del qual se havie reportat que son pare era estat habilitat com ha noble, del que sa senyoria no·n havie tingut notícia quant per part dels molt il·lustres senyors
deputats fonch proposat y per sos habilitadors
votat, vist lo capítol 8 y el capítol 20 del nou redrés de las Corts del any 1599, y altres coses
que se havien de veure, attès que en dit capítol
8 està expressament disposat que las nou persones extretas per habilitadores voten ab escrutini
a. vot intercalat entre els folis 662v-663r del trienni 16381641.

1981

si la persona aportada per lo promovedor y anomenada per los senyors deputats és hàbil y sufficient y té las calitats necessàries y convenients, y
que aparexent a las ditas 9 persones o a la major part de aquellas que lo anomenat és hàbil
y té las calitats requeridas que la dita persona
sie enseculada en lo lloch que serà anomenada
sens que // 1v // requiresca altres solemnitat en
quant a la enseculació particular de la tal persona, ni permeta que després de habilitat se torne
a proposar sinó tant solament quant serà repellit, que permet las rèpliques a dits deputats en la
forma en dit capítol contenguda y en lo capítol
20 de dit redrés, attès més avant consta per la
relació feta als senyors deputats per lo prometedor que dit mossèn Philip de Copons és estat
votat y trobat hàbil, ab què se li ha adquirit dret,
lo qual absque cognicione no se li pot llevar, attès
axí mateix que no·s troba exemplar que una
persona habilitada se sie tornada a votar, attès
finalment que si·s tornaven a votar se obriria
camí per a impedir o al menos allargar las enseculacions y molts altres inconvenients que·s dexen considerar en gran dany de la cosa públicha,
per so, dits assessors y advocat del General infrascrit són de vot y parer que dit mossèn Phelip de Copons no deu ésser tornat a votar. Y
aquest és nóstron parer salvo el procurador fiscal del General sosdit. Vidal, assessor. Fabregues,
fisci generalis advocatus. Josephi Fontanella, assessor.

1r

16 julii,1641. A.
Molta il·lustres senyors. Segons disposició del
capítolb de las Cortsc, sempre y quant en alguna
vegaria del present principat de Cathalunya no·s
trobaran persones militars per a poder ésser insiculades, en dit cas se ha de fer la insiculació de
las persones militars de la vegaria més sercana.
Com vuy se troba vacant per mort de mossèn
Rafel de Sorribes un lloch de oÿdor militar de la
vegaria de Manresa, y no·s trobe de present persona militar de dita vegaria de Manresa la qual
puga acupar dit lloch, per ço, per a què puga
constar d’esta veritat, supplica Francesch Duran y Descallar, donsell natural de la vila de Ripoll, offerint dita informació que sia aquella encontinent rebuda, que·u rebrà a molt singular
mersè de vostres senyories, etcètera. Supplicat
fisci procuratur juribus meis semper salvis Fabregues, fisci generalis. Altissimus et cetera. Josephus
Ferrer.
a. carta intercalada entre els folis 662v-663r del trienni
1638-1641.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.

[ 1641 ]

[ 1641 ]
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18 julii, 1641. A.
Ena lo fet consultat als doctors de la Audiència
provincial infrascrits acerca de la controvèrsia
que se ha suscitat entre los senyors deputats,
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
de una part y los senyors insiculadors extrets a
quinze del present y corrent mes de juliol mil
sis-cents quaranta-y-hu de part altra, en rahó
si·s presta a dits senyors insiculadors conèxer de
la justícia de la vaccació del loch que per dits
senyors deputats se·ls proposen per vaccants o
tantsolament de la habilitat o inhabilitat de las
personas nomenades y proposades per dits senyors deputats, vistas las scripturas de què se ha
fet ostenció y oÿdes las informacions que de paraula són estades fetas, són de vot y parer que
no toca ni pertany dita cognició a dits senyors
insiculadors ni tenen poder ni jurisdicció de
conèxer de justícia o injustícia de vaccació dels
lochs ni del judici fet per dits senyors deputats
acerca de ditas vaccacions, sinó sols si las personas nomenades són hàbils o inhàbils, y no si los
lochs són vaccants o no. Lo doctor Joseph Sala.
Lo doctor Joan Batista Monjo. Lo doctor Balthesar Tàpies Lo doctor Joseph Queralt. Lo
doctor Christòphol Cornell.
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donat per fermansas a Sebastià Fabra, adroguer,
y Cosma Barrera, apotecari, tots de dita vila de
Puigcerdà, a los quals han de acceptar lo càrrech
de dita fermansa y juntament ab dit principal y
firmansers en in solidum obligar-se a tot lo sobredit, renunciant a la ley, disposant sie primer
convingut lo principal que la fermansa y altra,
que desobligat lo principal sie desobligat lo accessori, y a llur propri for, sotsmetent-se al for
de dits senyors diputats y son consistori, y obligant ses personas y béns simul et insolidum guarentia y rigurosament, com per deutes fiscals y
reals, y ab jurament llargament segons styl. Estas fermas se servirà vostra mercè per mi y en
mon nom rebre en virtut de la emissió que ab
esta li fas y d’ellas al peu d’esta me manarà degudament avisar. Offerint-me per a majors y
semblants cosas en servey de vostra mercè, que
Déu guarde. Barcelona a 26 de abril de 1641.
Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, scrivà
major del General de Cathalunya.
1v

Magnífich y discret senyor. En nom y com ha
substitut de vostra mercè he presas las fermas de
mossèn Sebastià Fabra, adroguer, y de mossèn
Cosma Barrera, apotecari, tots de la present vila
de Puigcerdà, fermansas anomenadas per mossèn Joan Pere Mando, de dita vila, los quals han
fermat la obligació del acte atràs scrit en lo
modo y forma y ab las obligacions de perçonas y
béns in solidum, si y conforme en lo dit acte dalt
minutat més llargament se conté, al qual se ha
relació. Les quals fermanses ha preses en la present vila de Puigcerdà, és a saber: la de dit Sebastià Fabra als set del present y corrent mes de
juny, en presència y testimoni de Antoni Bordas, sabater, y Rafel Pagès, parayre, de la dita
present vila, y la de dit Cosma Barrera als vuyt
del dit present y corrent mes de juny, en presència y testimoni de Joan Carbonell y Pere
Joan Carbonell, sastres, pare y fill, de dita vila
de Puigcerdà. Y axí en fe mia podrà vostra mercè continuar aquellas en son degut lloch, offerint-me en estas y altres cosas majors servir a
vostra mercè, offerint-se cars. A qui Nostre Senyor guarde y proçpere. Puigcerdà y juny a 9
de 1641. Besa les mans de vostra mercè Onofre Marcer, notari públich de Puigcerdà. A Antoni Joan Fita, notari públich de Barcelona y
scrivà major del General de Cathalunya. Guarde
Déu.

1r

Dietari del any 1638, a la coberta.

30 de juliol 1641. A.
Losb molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, ab intervenció dels senyors oÿdors de comtes, han constituït y elegit per receptor y cullidor de las rendas, haziendas y bans
del Patrimoni Real en la col·lecta de Puigcerdà y
Serdanya a Joan Pere Mondo, ja tauler de dit
General en dita vila y col·lecta, lo qual l·à ben
rebut en poder meu lo die present per rahó de
dit mon offici. A ell donat y conferit ha prestada
caució de aportar-se en la coacció de ditas cosas
y administració de dit offici bé, fel y lealment,
com pertany a bon varó, y de donar bo y verdader comte y rahó sempre y quant per ell serà cobrat y exegit als dits molts il·lustres senyors deputats o a qui ells voldran, en Barcelona, sens
dilació ni scusa alguna, ab salari de procurador
per quiscun die dins Barcelona sinch sous, que
fora XX, etcètera, ab restitució de totas dispesas.
Per més seguretat del qual, a més de Francisco
Sala, adroguer, y Jaume Colomer sastre, ciutadà
de Barcelona, qui junt ab ell ja han firmat, ha
a. vot intercalat entre els folis 663v-664r del trienni 16381641.
b. carta intercalada entre els folis 670v-671r del trienni
1638-1641.
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Molta il·lustres senyors. En conformitat del que
a. carta intercalada entre els folis 672v i la coberta del trienni 1638-1641.

vostra senyoria me manà en dies atràs he anat
sempre procurant lo despax de les bolles de les
dignitats règies havie sa magestat christianíssima, que Déu guarde, proveïdes, de les quals no
se ha pogut escríurer resolució de sa Santedat
fins vuy, si bé ab sas embaxadas per major justificació li havie aparegut convenient en fer·i tot
lo esforç fins a que ves lo de Perpinyà, lo qual,
sent succés tan felís com esperàvem, sa excellència no ha en esta última audiència parlat ha sa
Santedat, del què li ha donada boníssima intercessió. Y havent-ne jo, aprés, parlant ab lo datari iudicio, segons lo que·m ha dit se disputaria
una congregació de prelats per a resòldrer-ho y
espero tindrem en ella bon succés. Per a obligar
lo senyor embaxador ha tots los cathalans estant
en esta cort ha tenir lo affecte que devem ha
nostra pàtria me ha manat scrigués a vostra senyoria // 1v // se servissen fer que aquí no se donàs possessió de ninguna cosa sinó a qui portarie de abono de sa excel·lència, manant-me
vostra senyoria a mi, que en nom de vostra senyoria los ho notifique ha tots, que d’esta manera se evitaran molts danys se podrien seguir a
nostra pàtria. Y sobre de asò me ha dit sa excellència escriurie al senyor de Argenson per a què
ho tracti ab vostra senyoria, a qui suplic me avise del que voldrà es fasse. Les obligacions de
acudir a les de ma casa me necessiten ha haver
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de supplicar a vostra senyoria me fasse mercè
dar-me licència per a poder anar ha eixa terra, y
axí me la farà, en manar-me dar avís a qui voldrà
dexe encomanats los negocis de la agènsia de
vostra senyoria, supplicant-li fasse sie persona
apte perquè mes faltes supplir, per lo que me
aparexerie molt convenient lo senyor doctor
Frígola y de Llordat, persona tan cabal com vostra senyoria tindrà ja notícia. Y per trobar-me
empenyat ab gastos supplico a vostra senyoria
me vulle honrar en manar pagar a mon procurador lo salari se són dignats sempre donar als
agents d’esta cort, que serà tot fer-se de tot singularíssima mercè. Lo que tenim de nou és que
lo duc de Parma se és retirat de la ciutat de
Aquapendente, // 2r // als confins del duc de
Florènsia, lo que ha fet perquè lo exèrcit pontifici li anave prenent los passos. Està·s sempre
tractant lo ajustament, Déu lo·ns done, com
nos convé. En lo estat de Milà van victoriosísimes les armes franceses, avent presa la ciutat de
Tortosa y altres llochs, sens trobar oposició de
consideració. Als de hont se esperen maiors
progresos Déu los nos done, com li suplic, y
guarde les molt il·lustres persones de vostres
senyories, com necessitem per a bé de eixa província. Roma y octubre 22 de 1642. Il·lustres
senyors beso a vostres senyories les mans. Son
més servidor lo doctor Joseph Ninots.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

Apèndix 7

[...] augusti 1641. Aa.

raux du principat de Catalongne, residenz a
Barcelonnea.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als magnífichs assessors y advocat
fiscal del matex General y doctors del consell de
la província aplicats infrascrits, si estan obligats
sas senyories precisament estar a la habilitació o
inhabilitació feta per la quinsena de las personas
insiculades a deputats y oÿdors, per la extracció
fahedora de visitadors, attès que, per lo capítol
85 del nou redrés del General de las Corts de
1599, és lo judici llimitat de la habilitació per
aquell acte sol de extracció de deputats y en
matèria dels visitadors no disposa cosa alguna;
havent fet menció en lo capítol 1 de dit redrés
de las personas són inhàbils per a concórrer en
la extracció de visitadors, y attès és aquest judici
molt different y distinch del primer, són de vot
y parer dits magnífichs assesssors, advocat fiscal
y doctors infrascrits, no estan dits senyors deputats obligats precisament estar a la habilitació
o inhabilitació de ditas personas feta en aquell
judici. Deuen, emperò, dits senyors deputats
tenir gran attendència a las personas foran inhabilitades, per la concurrència del temps, gravedat de matèrias y enconvenients notables se podrian seguir, dexant-ho tot a la prudència y
discreció de sas senyorias. Josephus Fontanella,
assessor. De Malla, fisci Generalis advocatus. Ferran, assessor. Josephus Queralt, consulens. Lo senyor Joan Batista de Monjo, consulens. Christophorus Comell, consulens. Franciscus Vidal,
consulens.

Carta de sa magestat rebuda a 6 de
agost 1641.
A moz tres cherz et bonz amiz lez deputez genea. vot intercalat entre els folis 2v i 4r del trienni 1641-1644.
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Tres cherz et bons amis: Comme ce qui est de pluz
important presentement pour le bien de voz affairez est que vouz soyez puissamment appuyez et assistez de noz armez, aussy a ce esté notre principal
soing jusquez icy qu’ellez fussent en estat d’estre
employez tant par mer que par terre utilement
pour votre avantage. Dieu a beny nouz bonnez
intentionz pour ce regard par de signalez succez,
dont vouz recueillerez danz peu tout le fruict que
vouz avez esperé, et cognoistrez de pluz en pluz
que notre bienveillance en votre endroict est telle
que vouç scauriez attendre de nouz.
Pour ce qui est du project dez pactez et conditionz
qui nouz a esté presenté de votre part par voz ambassateur, et que le seigneur d’Argenson nouz a
aussy anvoyé, nouz vouz feronz seavoir au plutost
ce que nouz auronz resolu sur ce suject. Nouz eussionz bien desiré le pouvoir faire pluz promptement, maiz lez affairez qui nouz sont survenuez
ne nouz l’ont paz permiz, cellez que noz ennemiz
nouz ont suscitez pardeça, nouz y ont appellé pour
y donner ordre, en quoy nouzb servonz pour le
commandement de notre armée de notre tres cher
et bien amé cousin, le mareschal de Brezé, comme
d’une personne en sa valeur et prudence, de qui
nouz avonz tres particuliere confiance.
Son partement verz voz quartierz n’est pour cela
differé que d’un moiz, danz le quel nouz auronz
miz lez affairez de cette frontiere en un bon ordre. Nouz remettonz au dit seigneur d’Argenson
de vouz informer pluz amplement de la continuation de nostre bienveillance et du desir que
nouz avonz de vouz en donner de perpetuellez
preuvez, ensemble dez bonz succez que noz armez
et cellez de noz alliez ont eu en Allemagne. Nous
a. carta intercalada entre els folis 5v i 8r del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
b. a continuació repetit nouz.

ne feronz la presente pluz longue que pour prier
Dieu qu’il vouz ait, tres chers et bons amis, en sa
sancte garde. Escrit a Rheimz, le XVII juillet
1641. Louis. Bouthillier.

Canonge Joseph Bojons, per renunciar lo offici de visitador. Ba.
12 augusti 1641.
Die sexta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo, in civitate Vici.
Ego Josephus Bojons, presbyter, decretorum doctor
et canonicus Sedis Vicensis, die secunda currentis
mensis augusti sorte extractus in visitatorem, seu
pro officio visitatoris, Generalis presentis principatus Cathalonie, biennii currentis, pro brachio
seu stamento ecclesiastico. Prout, per literas ad
modum illustrisime dominorum deputatorum
dicti Generalis Cathalonie, datas Barchinone
dicta die secunda currentis mensis augusti, mihi
transmissas et per me die presenti receptas, cercioratus sum quia ego, propter meas familiares indisposiciones, dictum visitatoris officium exercere
et eidem intendere, ut parest, minime possum.
Idcirco, gratis et ex mea certa sciencia, constituo
et ordino procuratores meos certos et cetera, itaquod et cetera, vos illustrem et admodum reverendum dominum Michaelem Joannem Osona,
presbyterum juris teologie doctor, precentorem et
canonicum Sedis Barchinone, et dominum don
Vincencium de Magarola, Barchinone populatum, licet absentes, et utriusque vestrum insolidum, itaquod et cetera, sed quod et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo, dictum visitatoris
officium, cum omnibus eiusdem officii salariis,
juribus, lucris et proventibus, in manibus et posse
dictorum admodum illustrium dominorum deputatorum et in illorum consistorio ac tribunali,
vel in posse aliorum quarumcumque personarum
de his potestatem habentium et ad quas spectet,
renunciandum et cetera, dictamque renunciacionem et cetera, fieri et admitti et ad extraccionem alterius persona loco mei pro dicto officio visitatoris procedi illamque de facto fieri, dictis
meis familiaribus indisposicionibus attentis, supplicandum et obtinendum. Et pro his, per supplicaciones quascumque verbo vel in scriptis, dandum, offerendum et // 11v // presentandum et
cetera, et de sic per quodcumque renunciacionis
seu quacumque renunciacionum instrumenta,
a. acta intercalada entre els folis 10v i 13r del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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cum quibus vis, clausulis promissionibus, bonorum meorum quorumcumque obligacionibus et
aliis quibus vis, cauthelis necesariis et opportunis.
Et vobis, dictis procuratoribus meis constitutis, et
utrique vestrum insolidum bene visus, etiam juramento in animam meam prestando, faciendum et firmandum unum quoque vel plures procuratorem seu procuratores ad predicta omnia
et singula substituendum et cetera, et demum et
cetera. Ego enim promitto ac juro habere ratum
et cetera, et non revocare sub bonorum meorum
omnium obligacione, et etera. Actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Goula, textor lini, et Franciscus Domenech, minor dierum, magister domorum, Vici habitatores.
In quorum testimonium et fidem ego, Franciscus
Serrahima, aucthoritate reverendi domini Vicensis episcopi notarius publicus Vicensis, hic me
subscribo et meum solitum et consuetum artis notarie appono signum.

Agost MDCXXXXI. Dimars, a XII. Aa.
En aquest die, constituït personalment en lo
consistorib de ses senyories, Francesch Serra, corredor de coll y trompeta del General, ha fet relació a ses senyories com ell ha encantat y subhastat
per los llochs acostumats de la present ciutat, per
espay de molts dies, trenta-dos caigudes de domasquillos falsos, vert, blanch y altras colors, ab
ses senefas y flocadura, y dos coxins del mateix y
un cortinatje de llit del mateix, que són sinch
pessas, tot guarnit de flocadura de sedas fluxas
blanch y vert. Y que no ha comparegut ninguna
persona que haja offert més preu en ditas cosas
que lo magnífich Miquel Rodó, ciutadà honrat
de Barcelona. Al qual, com a més donant y offerint en lo encant públich, li ha lliurades les dites
cosas per preu de dos-centes y sinquanta lliuras.
Y que axí·n feia a ses senyories la present relació,
la qual manaren fos continuada en lo present dietari. Presents per testimonis Miquel Marquès y
Hierònym Galí, notaris, ciutadans de Barcelona.

Ac 17 de agost 1641. Ad.
Molt il·lustre senyor: Per satisfer a la obligació
a. relació intercalada entre els folis 13v i 15r del trienni 16411644.
b. a continuació repetit personalment en lo consistori.
c. interlineat y ratllat al marge superior esquerre proposició
dels brassos generals tinguts.
d. relació intercalada entre els folis 17v i 23r del trienni 16411644.
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las personas dels tres estaments, a qui vostra senyoria se serví fer comisió per reduir los gastos
excessius de les visites a una suma moderada y
suportable, en particular en la ocasió de la visita
present, en què.s troba la Generalitat totalment
exausta per los grans gastos que ha suportat y suporta per causa de la guerra, com és notori. Després de haver passats los ulls per los processos de
les visites se són fetes des del any 1600, per poder-se regular ab los exemplars de les visitesa
que.s feren ab menos gasto, han trobat que la
que menos gasto, que fonch la del any 1605,
arribà a la summa de 9633lliures, 9 sous, 4. Les
demés que després se seguiren són anades sempre en augment, y a tant, que la que.s féu en lo
anyb arribà a la summa de 24 mília lliures. Y com
estos excessos se ocasionaren, sens dubte, de la
facultat ampla que dóna lo capítol de Cort del
nou redrés del any 1599 als visitadors de poder
nomenar officials a son arbitre y senyalar-los los
salaris y remuneracions a ses líberas voluntats, ha
aparegut als dits comissaris se podrien reduir
dits officials als contenguts en la llista següent:

18v

Los tres visitadors de processos, a rahó de trescentes lliures per cada hu: 900 lliures
Los altros sis, a rahó de dos-centas lliures: 1200
lliures
Un assessor y un advocat fiscal, a rahó de doscentes sinquanta lliures per cada hu dels dits:
500 lliures
Un escrivà major: 300 lliures
Dos ajudants de scrivania major, a rahó de doscentas lliuras: 400 lliures
Un escrivent per lo escrivà major: 50 lliures
Un procurador fiscal: 200 lliures
Dos calculadors, a rahó de cent vuytanta a cada
hu: 360 lliures
Dos porters y dos portalers, a rahó de cent lliures per hu: 400 lliures
Al escombrador y ensenador de foch, que ha de
fer tot hu: 300 lliures
Summa: 4340 lliures
Y per quant en los varedes que enviaven per la
província se acostumaven gastar al peu de sinch
mília lliures, y la experiència haja mostrat ser dit
gasto supèrfluo y de poch profit a la Generalitat,
imitant lo que.s féu en la visita del canonge Pau
Claris, apar se deuen llevar dites varedes, remetent a tots los deputats locals orde per a què posen una caxa cada hu per son districte, les claus
de la qual hajan de enviar encontinent als visitadors, a hont se posan los papers de les quereles
se voldran donar, y se remetrà dita caxa a son
temps. Observant, en tot y per tot, lo que.s féu
en dita visita.

Respecte del demés gasto que.s acostumava<n>
fer en ditas visitas, tant en lo que.s acostumava
donar als visitadors y officials, en gajes, adeales,
scriptoris, escrivanies, festes, vestuaris, cera y altres qualsevols emoluments, y axí mateix, lo
gasto se feya per menut en correus, llibres, paper y plomes, atxes, candeles de sera y seu, llenya, carbó y tot lo demés // 19r // se acostumava
gastar, ha aparegut a dits comissaris se donen a
dits visitadors, a cumpliment del que importan
los salaris dalt senyalats, fins a la summa de sis
mília lliures. Ab les quals, hagen de fer visita,
sens poder pretèndrer altra cosa més de la Generalitat.
Ítem se adverteix y declara que, si a cas se darà
poder per suspecte algú dels assessors o advocat
fiscal y les causes de la suspita seran rellevants,
se’n done, respecte de aquella causa, tantsolament altre que no sie suspecte. Y axí mateix, se
convindrà, per despedició dels càlculs, donar algun ajudant als calculadors y se fassa també entenent, emperò, que les persones que ocuparan
dits officis se hajen de satisfer per sos treballs de
las ditas sis mília lliures. Adverteix-se també a
vostra senyoria seria de molt gran conveniència
que los senyors visitadors de processos rebesen
personalment los testimonis que.s mostraran,
tant de defensa com dea offensa.

Paper donat per part dels visitadors
a 17 de agost 1641b.
Molt il·lustre senyor: Per vostra senyoria fonch
donat als visitadors del General de Cathalunya
un paper, a 16 del corrent, en l’acte del jurament, contenint una scriptura que, per ordre de
la Trentasisena, era estada feta per les persones
nomenades a effecte de reduhyr los gastos excessos de las visites passades a una moderada
summa en la present visita. En la qual scriptura,
an vist haver-se la carta dels officials eran menester per a fer dita visita y les cantitats que, axí
mattex, eran menester per los gastos de aquella
summa de sis míl·lia lliures.
La qual scriptura, responent los dits visitadors,
diuen que agraexen a vostra senyoria lo cuydado, diligència y bon zel que ha tingut per la
conservació del patrimoni del General, per estar
tant exausto per causa de la guerra. Y que, en
quant és possible, se ajustan al contingud en
dita scriptura, de modo que·s seguescan los efa. a continuació ratllat defensa.
b. relació intercalada entre els folis 17v i 23r del trienni 16411644.

a. a continuació ratllat se són fetes.
b. a continuació un espai d’uns 15 mm.
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fectes conciderats per la Cort per a la bona administració de la justícia, segons lo disposat en
lo capítol que serie mente y tenor de aquell, satisfen-o a la obligació de sos officis, com és de
justícia. Y axí, per a què vostra senyoria vegan
aquest intent posat en l’execució, han fet nominació de un assessor y un advocat fiscal y un ajudant de assessor, un procurador fiscal, scrivà
major, dos ajudants de scrivà major, tres calculadors, quatre portalers, dos porters, un escombrador y ensanador de foch. Los demés officials,
que eran molts en les altres visites, se són dexats
de fer, lo qual número de officials provehÿts casi
concorda ab la dita scriptura, que sol hi à un
ajudant més a l’assessor, dos portadors y un calculador, que à aparegud a dits visitadors ésser
precisament necessaris, perquè, // 20v // no
avent-hi veredad, per aver-les llevades dits visitadors, no pot lo assessor fiscal donar rahó a las
quereles de la present ciutat y a les foranes que
faran per condissió particular los diputats locals.
Manant advertir que, quant hi avia verdat, se
anomenaven dos ajudants de l’assessor y advocat fiscal. Lo aver-hi un calculador més nomenat és forçós y necessari, per lo que no bastaran
dos a calcular les quantitats contengudes en los
llibres, tant los de la Generalitat com los de
compte de guerra, que passan de un milió, y per
ser passats lo de compte de guerra per officials
del General subjectes a la visita, se han de calcular promtament per a què se pugan formar les
querelas dels excessos comesos. Y serà molt
gran misericòrdia de Déu que, no obstant se hajan elegits tres calculadors peritíssims, pugan
abastar a la càrrega de tant gran pes, que sola la
que és de la Generalitat en altres temps és mogud als visitadors de les passades visitas elegirne molts més, fins a venir-ne anomenar-ne onse
y dotse, y lo menos sis. Los dos portalers són
també precisament necessaris, com eren també
en altre temps, que és lo menor número que en
altres visitas se han nomenat, perquè los calculadors no poden estar ab una istància sola, axí per
la diversitat dels negocis que an de calcular
com, encara, per no enbaracer-se la hu a l’altre
ab la presència, y ésser convenient que la hu no
sagia del fet de l’altre, y axí són forçosos quatre
portalers.
Y per lo tant, se veu ésser molt poch la discrepància del que an fet fins vuy dits visitadors al
que vostra senyoria és estat servit advertir-los,
de hont pot vostra senyoria conèxer lo bon zel
que tenen los dits visitadors de mirar per la conservació del patrimoni de la Generalitat en los
gastos dela present visita. Assegurant a vostra
senyoria que solament gastaran lo que serà precisament nacessari per la bona direcció y administració de la justícia, manant-o vostra senyoria
1987

advertir a la junta dels braços y estaments de la
província ab lectura de la present scriptura.

Molta il·lustres senyors: Legando al exército y
oydo que todos los avisos más ciertos concordan en
esso que los de Tarragona no estan socorridos, fra
poquísimos días es menester que mueran de hambre o que se rindan. El de Botero está muy enfermo y resuelto a morir más presto que rendirse. Dos
bergantinos lingeros entraron la noche del jouevi
con viento muy favorabole por ellos en Tarragona
y daron aviso cierto del socorro por mar d’aquí a
dos días. Oy el capitán francés, que está dentro la
torre de Sant Joan, a los Alfach, scrive que las
vint y nou galeras y ciento dos vaxelles estan por
venir presto a socorrer Tarragona, siendo agora
las unas a los Alfach y los otros a Vinerós, a donde
los castellanos han oy embarcado mucha gente supra los vaxelles y galeras.
Yo he dormido esta noche al galión con el señor
arçobispo, y esta mañana su excelencia y lo señor de
la Mota han conferido juntos a la Casa Bianca de
todo lo que se huviere de haser, tanto por mar como
por tierra. Y havemos embarcado alguna gente
por reforsar los soldados del exército naval, donde
lo general y capitanes estan enbultos a una brava y
famosa pelea si vienen los de Castilla, como yo lo
tengo por muy cierto. Espero en Dios que nos ajudará en esta como en otras occasiones passadas. Pregamos a sua Divina Magestad como lo devemos. //
22v // Yo estaré aquí algunos días, como final
veinte o veinte y uno de esta mesa, mas si parecía a
vuestra señoría que yo fuesse necessario a Barcelona, más presto yo bolveró súbito después al primo
aviso que yo recibiró de vuestra señoría. Suplicando a Dios los tiene con buena salud y en su santa
guardia. Al Camp de Tarragona, 17 agost, 1641.

Instrucció de don Joseph
Margarit.
Del que han representat don Joseph de Margarit y don Luís de Rejadell als senyors deputats a
5 de setembre 1641b.
Instrucció per don Joseph Margarit y don Luís
de Rayadell del que han de representar als senyors diputats y concellés de la ciutat de Barcelona per part dels senyors de la Mota, conceller
a. carta intercalada entre els folis 17v i 23r del trienni 16411644.
b. instrucció intercalada entre els folis 32v i 42r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

exèrcit molt temps, per haver-lo destruït lo enemich, y los serveys que té fets en la occasió de
Laucata, Salces y, vuy, en la plassa de Tarragona, de ha ont se dexe entèndrer la conveniència
que.y ha per a a abreviarb las matèrias y los danys
que.y ha en la dilació.

ters, y de la junta de guerra de l’exèrcit que és
vuy en lo principat de Cathalunya.
1. Que apar deuen ses senyories enviar un embaxador o embaxadors a esta magestat christianíssima, que Déu guardi, donant-li llarga notícia de l’estat que tenen ses armes en esta
província y dels desconsuelos que té del veura’s
ab lo enemich dins ella y socorreguda la plassa
de Tarragona.

35r

2. Que, per expel·lir lo enemich de aquest Principat, nececitaa de nou que sa magestat sereníssima envie una armada poderosa per mar y altra
per terra, o que engrosse la de terra que vuy té,
y provehesca de tots los pertrechos de guerra
necessaris per atacar de propòsit la plassa de
Tarragona.
3. Que per lo bon èxhit del fi que·s pretén y per
aliviar los provincials d’esta província dels danys
que han rebut, per no ésser estats ben assistits,
axí la infanteria com cavalleria francesa, en orde
a las pagas de sos sous, que sa magestat sia servit
manar se’ls acude ab més puntualitat que no se
ha fet fins vuy.
34v

10. Que·s deu també sercar forma com servesquen los cavallers que, per falta de salut o sobrada edat, no poden servir, com també los familiars, juristes, artistes, mercaders y pagesos y
altres qualsevols estaments de la província, de
ha ont apar se pot tràurer algun servey considerable, que fins assí no l’han fet.

4. Que a més de que se repara aquest dany, se
impedirà la fuga que, per estar mal assistits a sos
sous, ha occasionat als soldats, y las moltas malatias y morts que.y ha hagut en lo exèrcit per
esta occasió.
5. Que·s deu suplicar a sa magestat sereníssima
vingue ha prestar lo jurament que sa real persona ha de fer, lo únich remy per la quietut d’esta
província y d’estos sos vassalls. Y axí deu servirse haconsolar-nos ab ella ab la major brevedat li
sie possibleb.

9. Que per haver ensenyat la experiència que
són estats de molt poch o ningun profit los soldats que a las levas ha fet la província, axí per haver enviat la gent més inútil y encapaz per a les
armes, comprant-los a pes de diner, com també
per no haver tingut temps de disciplinar-se en la
art militar, per attèndrer més quant acabarian
que no ha fer-se pràctichs, apar que, per conseguir lo intent de la província y per poder cumplir la offerta que·s té feta a sa magestat christianíssima, deu, ab tot effecte, procurar expedient
per a què los 4000 soldats que té de fer sien effectius y pagats.

11. Que·s serque forma com servesquen també
tota la gent vagarosa pràtichs en les armes, ha
que se conceguirà dos effectes de gran conveniència per la província, que serà ser esta gent
bel·licosa y pràtica y rellevar la província de la
oppresió en què la tenen ab l’o(ss)i.
35v

6. Que, a més de la embaxada, apar deu tenir
vostra senyoria un ambaxador en la cort de sa
magestat christianíssima, per a què, ab la auctoritat y calor que las matèrias corrents demanan,
supliqui y inste a sa magestat lo que se oferirà en
elles.
7. Y també apar se deu suplicar a sa magestat
christianíssima no permete que lo enemich pugue entrar en esta província ha intentar altres progressos, com se tem que primer ses armes no hagen de prepòsit, attacada la plassa de Tarragona.
8. Apar també se deu de presentar a sa magestat
quant incapàs és aquest paýs per a sustentar
a. nececita interlineat.
b. a continuació ratllat y entretant enviar-nos son loctinent
o governador, per so que.y haje justícia de què·s necessita, lo
qual dexa entèndrer.
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12. Y últimament, per la alteració que ha rebut
la província, havent lo enemich socorregut la
plassa de Tarragona, hapar se deu pèndrer ab la
major brevedat resolució, y aquella fer a saber
generalment a tota ella, per a què se alenten en
continuar lo servey.

2. Aziendac.
Molt il·lustre senyor: Inseguint lo orde que per
vostra senyoria ha donat a la junta de hasienda,
ha procurat, ab tota diligència, vèurer de hont
se porie tràurer diner per a què, ab ell, pogués
vostra senyoria acudir als gastos tant necessaris
de la província.

a. a continuació ratllat aliviar.
b. abreviar interlineat.
c. resolució intercalada entre els folis 32v i 42r del trienni
1641-1644.

6. Que vostra senyoria se servesca veura lo que
se ha de fer de las anadas secrestades dels malls
affectes de Tortosa y Tarragona y dels senyors
de Castella y altras mal affectes, y beneficiar
aquellas per la Generalitat.

1. Y primerament, ha aparegut que vostra senyoria se haurie de servir manar consultar lo
que se porà fer per a què los ecclesiàstichs que
no han pagat ajuden ab la part que se’ls repartí,
en lo setembre prop passat, per la subvenció de
la guerra, y manar executar als seculars que encara no han acudit, dels quals, y particularment
dels d’esta ciutat, à donat ja la junta diverses vegades, molts dies ha, memorial a l’exachtor de
la present casa perquè los executàs. Y ara, últimament, ab aquest, se’n dona altre a vostra senyoria y dels seculars de fora la ciutat que deuen
memorial a vostra senyoria perquè ne enviasen a
algunes persones de dites veguerias, ab orde
que diligensiasen la cobransa de aquellas.

3. Batallóa.
Molt il·lustre senyor: La junta del batalló, per
vostra senyoria anomenada, desijant ajustar bé
lo tocant a aquell ab la brevedat que vostra senyoria li ha encarregat y demana la necessitat
del present Principat y comtats, ha considerat,
ab la major atenció és estat possible, un paper se
havia ja treballat y reportat a vostra senyoria ab
... de ... c 1641. Y vist que en ell se intentava formar un batalló que agués de servir en temps de
pau y de guerra, en lo primer cas sens sou y en
lo segon ab ell pagador per lo Principat y sos
comtats, y que, acerca del batalló del temps de
pau, se advertiren algunas dificultats que necessitavan de llarga discussió, y que era forçós que
durant la present necessitat se tingués dit batalló ab sou, ha procurat, dexant a la delliberació
de vostra senyoria lo que se aurà de fer quant las
necessitats de dit Principat y comtats donaran
més lloc, ajustar tant solament lo sabedor en
aquell cas. Y apar podria ser en lo modo següent:

2. Que vostra senyoria se servesca continuar la
manlleuta de las 300 lliures, enviant a sercar las
personas que aparexerà poden dexar a sensal y no
han dexat, ab les quals la junta ha fet ya quant ha
pogut y, fins ara, ne ha resultat sols lo que vostra
senyoria veié. Y los de fora ciutat se són enviats a
sercar y, fins ara, ningú ha volgut dexar. Y aquest
remey té la junta de hasienda per únich, com
sempre se ha dit, attesa la necessitat present.
36v

3. Que vostra senyoria mane que los segrestadors de las abadias vacants y, particularment,
aquells que foren remoguts per los senyors deputats passats, donen compte del que tenen cobrat de dits segrests. Y done orde vostra senyoria a l’official a qui tocarà lo exàmen de dits
comptes los examini ab tota prestesa, a fi y effecte que lo que restaran devent se gire, encontinent, a vostra senyoria. Perquè, encara que
casi tots donaren compte en la junta de justícia,
tota via en ella sols se mira lo que per major aparexença restaven devent, sens approvació alguna, de dits comptes, y allò se’ls féu girar a bon
compte. Y s’entén que, mirats com se han de
mirar, porà ser se n’haga, per ara, alguns diners
per acudir als gastos presents.

Primo. Que se allista y forme un batalló en lo
present principat de Cathalunya y sos comtats,
surogat en lloc de las convocacions dels usatges
«Princeps namque», «Host y cavalcada» y «Sometent general», lo qual sia de número de quatre mil infants pagats, armats y municionats de
dit Principat y comtats.
37v

4. Que vostra senyoria se haurie de servir donar
orde als magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa despedescan, ab la puntualitat posible, las causas de oposicions dotals fetas
a las asiendas confiscadas, perquè, declarades
aquelles, se pogués aprofitar lo que restarie en
benefici de la Generalitat, y aquelles que no tenen opsició que impedescaa la execució se vengan encontinent. Y apar seria convenient que
vostra senyoria los assenyalàs un termini prefegit, dins lo qual las hajan de declarar.
5. Que vostra senyoria se porie servir de manar
se venga la llibreria del bisbe de Urgell, la qual
té vostra senyoria en la present casa, y és cert
que com més tarda més se gastan los llibres, y si
cosa més y ha per a vendre.
1989

2. Que los sinc-cents cavalls hajan de ser armats
de espases, dos pistolas ab sas fundas y carrabinas, y se ajan de repartir ab vuit companyias, y
se aja de anomenar un comissari general per a
governar-las y vuit capitans per a regir-las, un
capellà, vuit tinents, vuit furriers y vuit trompetas. Y que la nominació del comissari general sia
de vostra senyoria, la dels capitans ab approvació de vostra senyoriad, y capellà del comissari
general, y la dels tinents y furriels del capitan, ab
approvació del comissari general.
3. Que la infanteria aja de ser repartida en quatre tercios. Cada hu d’ells aja de ser governat
a.
b.
c.
d.

resolució intercalada entre els folis 32v i 42r.
a continuació espai d’uns 7 mm. en blanc.
a continuació espai d’uns 10 mm. en blanc.
ab ... senyoria interlineat al marge esquerre.
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per son mestre de campo, sargento major y dos
ajudants.

xarà per lo socorro de aquells, sots las penas que
a vostra senyoria aparexerà.

4. Que cada tercio aja de ser repartit ab deu
companyias de cent soldats cada una y governada per son capità alferez, dos sargents y quatre
caps de esquadras, acceptat la companyia del
mestre de camp, que no té capità.

11. Que lo sou de la cavalleria sia cada mes lo
següent:

5. Que esta infanteria aja de ser armada de espases y, per ters, de piques, mosquets y arcabussos, a gastos de dit Principat y comtats.
6. Que la nominació dels mestres de camp sia
de vostra senyoria, y la del sargento major del
mestre de camp ab aprovació de vostra senyoriaa, y la dels ajudants del sargento major ab
aprovació del mestre de camp.
7. Que la nominació dels capitans sia del mestre
de camp ab aprovació de vostra senyoriab, y la
de l’alferez, sargentos y caps de esquadra sia
dels capitans, ab aprovació del mestre de camp.
8. Que tots los sobredits officials i comissari general, mestres de camp, com tots los demés,
sempre que seran anomenats, ajan y degan acceptar lo càrrech per al qual seran anomenats, y
no se // 38r // pugan escusar, sots pena de què,
si seran insiculats en la casa de la Diputació, en
la de las ciutats, viles o lochs a hont tindran son
domicili respectivament, no pugan concórrer. Y
si no seran insiculats, no pugan per ningun
temps ser-o, ni admesas en officis, ni beneficis
d’ellas.
9. Que los mestres de camp, sempre que faran
nominació de officials majors, anomenen persones militars, o que gaudexan de privilegi militar.
Y pugan també anomenar-ne de altres estaments, ab tal, emperò, que si no seran militars o
que gaudexen de privilegi militar, sian persones
que ajan servit en la guerra al menos un anyc. Y
lo matex se extenga en quant a la nominació fahedora per lo comissari general y capitans de la
cavalleria de officials per a ella.
10. Que los soldats de dit batalló, axí de peu
com de cavall, ajan y sian a l’ajut dins lo present
Principat y sos comtats, de hont no pugan ésser
trets sens expressa voluntat y consentiment dels
dits Principat y comtats. Y que las ciutats, vilas y
lochs ajan de donar ab tot effecte los hòmens
los seran assenyalats, los quals no pugan ser menors de vint anys ni majors de sinquanta, armats
en forma dalt dita y, juntament, lo que se’ls tata. ab ... senyoria interlineat al marge esquerre.
b. ab ... senyoria interlineat al marge esquerre.
c. al menos... any interlineat al marge esquerre.
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Lo del comissari general: 100 lliures, sous.
Lo de cada capità serà de cinquanta lliures, qui
són: 400 lliures, sous.
Lo de un capellà: 15 lliures, sous.
Lo de vuit tinents, a raó de trenta lliures quiscú:
240 lliures, sous.
Lo de vuit furriels, de quinse lliures quiscú: 120
lliures, sous.
Lo de quatre-cents vuitanta soldats, a raó de
dotse lliures quiscú, ço és un pa de munició de
pes de dos lliures, de dotse onses quiscuna, a
raó de un sou lo pa y un quarto y mitad de ordi
o sivada mesura barcelonesa, a raó de vint-yquatre sous quartera y quatre sous ab diners,
que lo die és vuit sous per quiscú y tot un més:
576 lliures, sous.
Lo de vuit trompetas, ab sou de soldat, que és
de dotse lliures a quiscun: 48 lliures, sous.
Puja la cavalleria cada mes: 6.683 lliures, sous.
Lo sou de la infanteria sia cada més lo següent:
Quatre mestres de camp, a raó de setanta-y-sinc
lliures a quiscú: 300 lliures, sous.
Lo de quatre sargentos majors, a raó de sinquanta lliures a quiscun: 200 lliures, sous.
Lo de vuit ajudants de sargento major, a raó de
quinse lliures a quiscun: 120 lliures, sous.
Lo de trenta-y-sis capitans, a raó de vint-y-sinch
lliures a quiscú: 880 lliures, sous.
Lo de quatre capellans, a raó de deu lliures a
quiscú: 40 lliures, sous.
Lo de quatre alferez dels mestres de camp, a raó
de vint lliures a quiscun: 80 lliures, sous.
Lo de trenta y sis alferez de las trenta-y- // 39r //
sis companyias, a raó de dotse lliures a quiscú:
432 lliures, sous.
Lo de vuitanta sargentos, a raó de nou lliures,
comprès un pa de munició del matex pes y valor que la de la infanteria, a quiscú: 720 lliures,
sous.
Lo de cent sexanta caps de esquadra, a raó de
set lliures y mitja a quiscú, comprès un pa de
munició: 120 lliures, sous.
Lo de quatre atambors majors, a raó de sis lliures quiscú, comprès un pa de munició: 24 lliures, sous.
Lo de quaranta atambors, a raó de quatre lliures
quiscú, comprès un pa de munició: 180 lliures,
sous.
Lo de tres mil vuit-cents y quaranta infants a
compliment de 4000, ço és, lo de mil dos-cents
y vuitanta mosqueters, a raó de sis lliures quiscú, comprès un pa de munició, 7680 lliures,

de estar. Y que axí matex se suplique als ecclesiàstichs que tindran heretats o cases de son patrimoni en ditas ciutats, vilas y llochs, vullan
semblantment contribuir com dits militars y
personas exentas.

sous, y lo de dos mil vuit-cents y sexanta piquers
y arcabussers, a raó de quatre lliures i mitja quiscú, comprès un pa de munició: 19.200 lliures,
sous.
Suma la infanteria: 23.376 lliures, sous.
La cavalleria: 6.683 lliures, sous.
Puja tot cada mes: 30.059 lliures, sous.

16. Ítem, que atès que alguns de dits ecclesiàstichs y militars tenen hasiendas burgesal o industrial, vulgarment dita censos, censals y negocis, y hashiendas que són estadas feudals y vuy
són líberas, que comunament consistexen en
delmes y censos, que per raó de ditas hasiendas
se fasse als sobredits, de voluntat suaa, en la present casa, una tatxa perquè, ab lo que d’ella se
traurà, se subvinga també al dit batalló. Per raó,
emperò, de las hasiendas feudals que los sobredits tindran, no se’ls tatxe res, sinó que cada hu
fasse lo servey que per raó de son feu deurà a la
ciutat de Barcelona.

12. Que a la sobredita cantitat se ajusta fins a
compliment de 40.000 lliures, sous cada mes,
per la que se pot dexar de cobrar, y lo que la Generalitat pot gastar en municionar als soldats,
así de peu com de cavall, de dit batalló, que per
lo gasto de remuntar la cavalleria y sous devehedor, pagador y proveedor, // 39v // que aurà de
tenir y dalt no se és posat.
13. Que atès que aquest batalló se fa per la defensa comuna de la província y sos habitants,
apar deuen totes las personas dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y real, contribuir en lo gasto de aquell. Y perquè la dita contribució se puga fer ab més facilitat, apar se
havia de fer en lo modo següent:
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14. Primo, que perquè los ecclesiàstichs, per raó
de la hazienda mere ecclesiàstica que tenen,
contribuescan en lo gasto del dit batalló, se suplique als reverendíssims bisbes, reverents abats,
molt il·lustres capítols y convents de religiosos y
religiosas vullan, voluntàriament, ajudar al sustent de aquell. Y que per los desmés ecclesiàstichs se suplique als reveredíssims bisbes que
junten synodo y en ell representen l’estat de la
província. Y que, per los medis que a sas senyorias aparexeran convenients, procuren que los
demés ecclesiàstichs, voluntàriament, ajuden a
mantenir lo dit batalló.
15. Ítem, que se repartesca altra part del gasto
de dit batalló ab las ciudats, viles y llochs del
present Principat y comtats, taxan a quiscuna
d’ellas lo que aurà de contribuir cada mes per
ajuda y sustento de aquell. Y que, per quant se
considera quea part de las casas de ditas ciutats,
vilas y llochs són heretats de militars y persones
exentas, y se desija ajudar en quant sia possible a
ditas ciutats, viles y llochs, que, per ço, se suplique a dits militars y persones exentas vullan voluntàriament contribuir, per raó de ditas proprietats. Y a més, ab dites ciutats, viles y llochs
en la imposició o tall que, per lo subsidi de dit
batalló, se imposarà tant solament. Declarant
que si en asò feyan als sobredits, las ditas ciutats,
vilas o llochs algun gravamen, puga la part gravada acudir als molt il·lustres deputats o a la
junta per sa senyoria // 40r // per est effecte nomenadora, a la determinació de la qual se haja
a. a continuació ratllat molt gran.
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17. No se ha representat a vostra senyoria de
quanta importància és se done últim estat al batalló perquè se entén que vostra senyoria ya
tracta de que se pase avant.
Assò és lo que ha aparegut a la junta de asienda,
y ho ha representat ab altre paper a vostra senyoria ab 7 de agost del corrent any. Y en lo mateix persisteix després de haver-o conferit y tractat en dita junta, sens que li ocorregan altres
medis o arbitres que proposar a vostra senyoria.
Y juntament, se supplica a vostra senyoria que,
ajustant-se ab lo que deslliberà ahir la Trentasisena, sie servit, la primera Trentasisena se juntarà, manar llegir aquest paper en ella, no aparexent a vostra senyoria cosa al contrari.

De sa majestat christianíssima,
rebuda a 21 de setembre.
Moz tres cher et tres amez lez deputez generaux
du principat de Catalongnec.
Tres cherz et tres amez: Nouz avonz esté tellement
occupez jusqua yer, premierement sur la frontiere
dez Paiz Baz et depuiz en celle-cy, que nouz
avonz differé de vouz faire savoir noz intentionz
sur lez articlez qui nouz ont esté presentez de vostre part. Maiz a present, que d’un costé nouz
avonz conquiz la ville d’Aire, danz les Paiz Baz,
et de l’autre repriz Dunchiuy, petite place qui lez
ennemiz avoient prise en cez quartierez, et de
a. de voluntat sua interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat 6.
c. carta intercalada entre els folis 45v i 50r del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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pluz miz cette province danz une entiere seureté,
nouz vouz feronz informer au plus tost de nostre
resolution touchant lesz articlez et feronz partir
incontinant nostre tres cher cousin, le mareschal
de Brezé, pour aller exercir la charge de nostre
lieutenant general en voz quartierez et y representer nostre personne.
Il nouz a si bien servy en cette province, ou il commandoit noz armée, que nouz en avonz toute satisfaction, et esperonz que sa conduite et sa valeur
seront tres utilez pour le bien de vostre paiz. Et
nouz seroit un tres grand contentement de nouz y
pouvoir transporter nouz mesme et de voir dez
personnez qui ont tesmoigné tant d’affection verz
la France, pour leur faire cognoistre le ressentiment que nouz en avonz ensemble pour satisfaire
a ce que nouz sommez obliguez de faire en personne sur lez lieux, dont en attendant que nouz nouz
// 46v // y puissionz rendre, nostre dit cousin, le
mareschal de Brezé, s’acquieterà en nostre nom.
Sur ce, aprez vouz avoir assuré de la continuation de nostre bonne volonté en vostre endroit et
du desir que nouz avonz de vouz en donner de
continuellez preuvez, nous prionz Dieu qui·l vouz
ait, tres chers et tres amé, en sa sante garde. Escrit
a Amyenz, le derrier aoust 1641. Louis.

25 septembris 1641. Aa.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunyab y concellers de la present ciutat als assessors y advocat
fiscal de dit General y advocats dec dita ciutat
acerca de la nominació y elecció dels escrivans de
la escrivania major de la Ballia general de Cathalunya, que acostumava provehir lo marquès de
los Vélez, que per part dels molt il·lustres senyors deputats se preté estar compresad en la general confiscació feta en favor del fisch de la Generalitat del dit Principat, en rahó de la qual, dits
molt il·lustres senyors deputats, han estat y estan
en possessió de fer ditas elecció y nominació.
Per part, emperò, de la ciutat, se ha pretès y preté que la creació de dits officials toca als molt
il·lustres senyors consellers, com a batlle general, en rahó de la possessió que té presa la present ciutat de la dita Ballia General, ab tots los
drets directas, senyories, censos y emoluments,
en virtut de la especial obligació y hypoteca, feta
per lae magestat del rey don Felip, ab expressa
a. resolució intercalada entre els folis 45v i 50r del trienni
1641-1644.
b. del General... Cathalunya interlineat.
c. a continuació ratllat la.
d. a continuació ratllat la el·lecció y nominació.
e. a continuació ratllat rey.
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facultat de eligir, crear y anomenar tots los officials necessaris per lo consistori de dita Ballia
General, fundant dita pretenció en dos fonaments principals y en cada hu d’ells. Lo hu, la
pracmàtica del rey don Felip dada en Valladolit
al primer de octubre de 1553, en la qual està
disposat que los béns vacants y de rebeldes, enemichs y trànsfugas en lo dit principat de Cathalunya vinguessen en mà y poder del balle general del dit Principat, ab plen poder de pèndrer
aquells en sas mans y poder de règia cort. Segons la qual disposició, se entén que los béns de
dit marquès de los Vélez se hauran dea confiar a
la Ballia General y no al fisch del General.
Lo segon, que lo domini útil que tenia lo marquès de los Vélez en las ditas notarias se era
considerat ab lo directe, que és y toca a la present ciutat, en rahó del títol dal referit per a ser
aquell tornat al matex senyor directe. Vistb lo
acte de empenyo de dita Ballia General fet en
favor de la ciutat; vista la dita real pracmàtica y
un establiment, que de ditas escrivanias y notarias fou fet per lo rey don Juan a Guillem de
Lledó a 5 de març 1390, en poder de Berenguer
de Busquets, notari, a cens de sinch morabatins;
vist un memorial o summari dec calendaris de
actes y memòrias extretes dels llibres de la dita
Ballia General, una àpoca firmada perd lo procurador de don Pedro Faxardo Requesens y Súniga, marquès de los Vélez, a Miquel Garcia, receptor de dita Ballia General, dels salaris que,
per rahó de ditas notarias, reb y cobra del dit receptor, ab lo qual se reté los censos que dit marquès fa a dita Ballia, firmada a 14 de maig 1637,
los doctors infrascritse, unànimes y conformes,
attès y conciderat que lo domini útil de les ditas
notarias y escrivanias, ab la faena de elegir y
anomenar escrivans per lo regimen de aquell,
estava en poder del marquès de los Vélez, en lo
temps que.s féu la confiscació de sos béns en favor del fisch del General, y que en ella estigué
comprés lo domini útil, y que los molt il·lustres
senyors deputats, després de feta dita confiscació, han tingut y possehit y vuy possehexen lo
domini útil de ditas notarias y han acostumat de
anomenar persona per lo regimen // 49r // de
aquellas, són de vot y parer que la dita nominació y elecció de escrivansf toca y especta als dits
molt il·lustres senyors deputats, en la matexa
forma y manera que abans de la confiscació tocava al dit marquès de los Vélez.
Y no obsta la dita real pracmàtica del rey don
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació ratllat aplicar.
vist ... ciutat interlineat al marge superior esquerre.
a continuació ratllat canalars.
a continuació ratllat don Ped.
a continuació ratllat en vot y parer.
a continuació ratllat per lo regimen.

Juan, perquè no ha constat ni consta que la disposició d’ella, en quant a la aprehenció de béns
dels rebeldes y trànsfugas, haje tingut execució,
ni ha estada may en ús y observanct, ans bé, en
casos consemblants, se és vist practicar que la
dita aprehenció de béns la feya lo capità general
del present Principat y per lo tribunal de la Capitania General.
Tampoch no obsta ni té lloch la consolidació
del dit domini útil ab lo directe, attès que
aquest està, y estava a temps de la confiscació,
en mà y poder de la present ciutat, per la possessió que prengué de dita Ballia General, rendes y
emoluments en 12 de octubre prop passat. Lo
qual domini directe vuy és de dita ciutat, però
lo útil de las ditas notarias, per rahó de dita confiscació, feta molt després, és en poder del fisch
del General, de manera que consta que los dominis directe y útil són en mà y poder de diferents personas y per differents títols, causas y
respectes. Lo qual estat impedex la consideració
al·legada, ni fins ara, per part del General, no se
ha pretès dret algú en lo domini directe que reté
vers si la ciutat, sinó tant solament en lo útil, en
la forma que·l possehia lo marquès de los Vélez.
Y aquest ésa nostro parer, salvo die. Die 29 de
settembre, 1641.
Lo doctor Joseph Fontanella, assessor del General. Lo doctor Joseph de Amigant, assessor
del present. Lo doctor Joachim de Malla, advocat fiscal del General. Lo doctor Vicens Carmona, advocat de la ciutat. Lo doctor Miquel Cellers, advocat de la ciutat.

Carta del sereníssim senyor rey de
Portugal, de 31 de juliol 1641, als
senyors deputats. Rebuda a 3 de
octubre 1641. Ab.
Dom Joao, por graça de Deos rey de Portugal e dos
Algarves, daquem e dalem mar em Africa, senhor
de Guiné e da conquista, navegaçao e comercio de
Ethiopia, Arabia, Persia e da India, etcetera.
Muito il·lustres deputados do General do principado de Catalunha, em Barcelona residentes: La
demonstraçao com que esse Principado me enviou
por embaxador a o barao de Granera, e do que
esse me reprezentou em seu nome, acerca de minha restituçao a esta forra, e das cousas prezentes, e
a. és interlineat.
b. carta intercalada entre els folis 55v i 64v del trienni 16411644.

1993

do que importa prevenir por todas as partes contra o poder e violencias de Castella, tenho feito
grande estimaçao e firme yo de scaumentar muito em mio animo, e desejo de poder obrar na liberdade e conservaçao d’esse Principado, tao promptamente como leva entendido o embaxador, a
cuja relaçao me remeto.
Esperando que, em breve tempo, se verao feliçmente emcaminhados grandes effeitos para segurança d’estes meus Reynos e d’esse Principado, e
que esse conhocerà, nas occasiones que se oferecem,
a minha boa vontade e affiçao para tudo o que he
tocar, continuando as alianças, amizade e boa
correspondencia que sempre oviu entre os senhores
reys, meus predecessores, e os da forra de Aragao,
de que conservo muito viva a memoria. Dada na
minha cidade de Lisboa a os 31 de julho de 1641.
A os muito il·lustres deputados do General do
Principado de Catalunha, residentes em Barcelona.

Carta de sa magestat christianíssima
als senyors deputats. Rebuda a 3
de octubre 1641a.
Tres chers et tres aimez: Lez grandez et pressantez
affairez que nouz avonz en cez quartier cy, danz
la guerre que nouz continuonz contre les ennemiz
de cette Couronne, ne nouz permettant paz d’aller en Catalogne. Nouz en avonz un tres grand
desplaisir. Ce nouz auroit esté un tres particulier
contentement de voir un peuple qui s’est monstré
si affectionné verz cette Couronne et enverz nouz,
et de faire cognoistre a touz sur lez lieux le gré que
nouz leur seavonz de toutez les resolutionz favorablez qui ont esté prisez a notre esgard et trez
utilez sanz doute pour le paiz. Outre celà, nouz
eussionz esté tres aise de satisfaire en personne,
comme il est accoustummé, au jurment que nouz
devonz faire a l’example de noz predecesseurz en
cette Principauté, sur quoy, neantmoinz, nouz
nouz confionz tellement en l’affection d’un chacun pardelà et de touz en general que nouz nouz
promettonz, attendis lez occupations si importantz que nouz avonz icy, qui l’on se contenter,
pour le present, que nouz facionz le dit jurment
par personne qualiffiée, qui aurà pouvoir et procuration de nouz a cet effect.
Ce sera nostre tres cher et bien aimé cousin, le
marquiz de Brezé, mareschal de France, le quel
a. carta intercalada entre els folis 55v i 64v del trienni 16411644.
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nouz nouz assuronz aussy que vouz recairez bien
volontierz ensuite pour nostre lieutenant et cappitaine general danz la Principauté de Catalongne et comtez de Roussillon et Cerdaigne.
Aussytost que noz affairez nouz donneront le
tempz d’aller en voz quartierz, accomplir nouz
mesme ce que nouz auronz faict par procurair,
nouz le fironz avec grande joye. Cependant, nouz
desironz que vouz soyez certainz de la continuation de nostre bonne volonté en vostre endroict, et
prionz sur ce Dieu qu’il vouz ait, tres chers et tres
amez, en sa sante garde. Escrit a Peronne, le dixseptième septembre 1641. Louis. Bouthillier.
Moz trez cherz et trez amez les deputez generaux
du principat de Catalongne.

Carta de sa magestat
christianíssima als deputats.
Rebuda a 4 de octubre 1641.a
Tres chers et tres amez: Nouz avonz recu votre lettre du 25 ème du moiz passé, et aprés l’avoir veue,
nouz avonz priz resolution de faire partir d’autant pluz promptement notre trez cher et bien
amé cousin, le seigneur marquiz de Brezé, mareschal de France, affin de nouz servir pardelà danz
lez affairez concernants la conservation du principat de Catalongne et sez dependancez. Nouz feronz tout ce qui nouz serà possible pour lez mettre
au meilleur estat que vouz scauriez desirer, et, si
nouz pouvionz aller en personne, vouz pouvez
croire certainement que ce nouz seroit un trez
grand contentement de faire ce voiage. Lez occupationz importantez que nouz avonz icy ne nouz
le permettent paz pour le present, maiz nouz
n’auronz paz pour celà moinz de soing et d’affection pour tout ce qui regarderà vostre bien et vostre seureté. Soyez cependant touzjourz assurez de
la continuation de nostre bonne volonté verz vostre endroict et du desir que nouz avonz de vouz la
faire cognoistre par lez effectez. Sur ce, nouz
prionz Dieu qui·l vouz ayt, tres cher et tres amez,
en sa sante garde. Escrit a Peronne le XVIIIIème
septembre 1641. Louis. Bouthillier.
Moz trez cherz et trez amez lez deputez generaux
du principat de Catalongne.

a. carta intercalada entre els folis 59v i 61r del trienni 16411644.
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Carta del senyor sacretari Chavigni,
rebuda a 4 de octubre 1641a.
Messieurs: Vous ne pouvez pas douter que le roy
n’ait eu grand desplaisir de ce qui est passé depuis
peu vers Tarragonne, voyant une affaire manquer tout d’un coup lors qu’elle estoit au point d’avoir le succés que l’on avoit desiré. Sa magesté ne se
ralentira pas pour celà en ce qui est de vos affaires,
mais en aura autant et plus de soing que jamais.
Elle vous en donne un tesmoignage bien particulier, faisant parter, dans deux jours, messieur le
mareschal de Breze, beaufrere de monseigneur le
cardinal, pour la servir en vos quartiers. Cette circonstance et les grandes qualites qui sont en sa personne vous font assez connoistre combien sa magesté a vos affaires a coeur, a quoy elle se promet que
vous correspondrez de vostre costé par une perpetuelle affection vers cette Couronne et zele a vostre
propre conservation. Cependant ci vous supplie de
croire que ci continueray tousjours de travailler en
ce que dependra de moy, pres de sa mageste, pour
vostre contentement et por vostre bien, comme //
62v // j’ay fait jusques icy, desirant vous faire connoistre de plus en plus que ci suis, messieurs, votre
tres humble et tres affectioné serviteur, Chauvigni. A Chaulne, ce 19ème septembre 1641.
Messieurs les deputez generaux du principat de
Catalongne.

Carta de sa magestat christianíssima
alsb brassos generals del principat
de Cathalunya y sos comptats.
Llegida en los brassos generals
tinguts a 6 de octubre 1641c.
Tres chers et tres amez: Lez grandez et pressantez
affairez que nouz avonz en cez quartierz cy danz
la guerre que nouz continuonz contre lez ennemiz de cette Couronne, ne nouz permittent paz
d’aller en Catalongne. Nouz en avonz eu un trez
grand desplassir et nouz auroit esté un trez particulier contentement de voir un peuple qui s’est
monstré si affectionné verz cette Couronne et enverz nouz, et de faire connoistre a touz sur lez
lieux le gré que nouz leur seavonz de toutez lez resolutionz favorablez qui ont esté prisez a nostre esgard et trez utilez sanz doute pour le paiz. Outre
celà, nouz eussionz esté trez aise de satisfaire en
personne, comme il est accostumé, au jirment que
a. carta intercalada entre els folis 61v i 64r del trienni 16411644.
b. a continuació ratllat deputats, llegida en los.
c. carta intercalada entre els folis 64v i 67r del trienni 16411644.

nouz devonz faire a l’exemple de noz predecesseurz en cette Principaute, sur quoy neantmoinz
nouz nouz confionz tellement en l’affection d’un
chacun pardelà et de touz en general, que nouz
nouz promettonz, attendu lez occupationz si importantez que nouz avonz icy, que l’on se contentera, pour le present, que nouz facionz le dit jirment par personne qualiffie qui aura povoir et
procuration de nouz a cet effect.

Primo. En lo capítol 1, quant se parla de que sa
magestat, en lo sdevenidor, no farà pracmàtica,
s’i affegexen aquelles paraules «si no fos ab concentiment dels brassos y Corts Generals», les
quals los apar no són prejudicials, perquè, encara que no.y fossen, porà sa magestat, ab concentiment dels brassos en Corts Generals, fer qualsevols leys, si bé no·s porran dir pracmàticas,
sinó contitucions o capítols de Cort.

Ce sera nostre trez cher et bien amé cousin, le
marquiz de Brezé, mareschal de France, le quel
nouz nouz assuronz aussy que vouz recevrez bien
volontierz ensuite par notre lieutenant et cappitain general danz la principauté de Catalongne
et comtez de Roussillon et Certaigne. Aussy tost
que // 65v // noz affairez nouz donneront le
temps d’aller en voz quartierz accomplir nouz
mesme ce que nouz auronz fait par procurateur,
nouz le feronz avec grande joye. Cependant, nouz
desironz que vouz soyez certainz de la continuation de nostre bonne volonté en vostre endroict et
prionz sur ci Dieu qui’l vouz ait, tres chers et tres
amez, en sa sante garde. Escrit a Peronne le dixhuitième septembre 1641. Louis. Bouthillier.

En lo capítol 5, tractant-se de que sa magestat
no pretendia cobrar de la universitat lo que haurian exhigit sens privilegi, s’i han affegit las paraulas següents: «sinó de voluntat dels habitants
en aquellas», en les quals també ha aparegut a
dita junta no poder-se conciderar prejudici, per
no in- // 79v // duhir necessitat, sinó sols permissió, als habitants en les universitats de donar
a sa magestat lo que hauran exhigit de las imposicions sens privilegi, lo que també hagueren
pogut fer encara que no s’i fossen affigides dites
paraules. A la fi del matex capítol 5, s’i han
anyedit estes paraules: «declarat també que la
facultat donada en aquest article no fasse prejudici a la forma acostumada en lo principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
en quant a les imposicions generals que·s són
acostumades imposar, necessàries a la conservació y altres necessitats de la provincia.» Les
quals paraulas, segons d’ellas matexas apar y segons la interpretació los ha donada lo senyor de
Argensó, sols importan que, en cas que per lo
benefici universal de la provincia se haguessen
imposar algunes imposicions generals, aquelles
fossen primeres més privilegiades que no las
particulars que imposarian cada universitat per
si, segons la facultat que se’ls concedex en dit
capítol 5, en què no·s pot conciderar prejudici
algú.

Aux bras generaux.
Moz trez cherz et trez amez lez braz generaux du
principat de Catalongne et sez contez.

Paper de la [...] legit en dits
brassosa.
[...] octobris 1641.
Molt il·lustre senyor. Les persones de la junta
que vostra senyoria anomenà lo die de aÿr per a
conferir las cartas de sa magestat, Déu lo guarde, y remirar la còpia dels pactes que són vinguts de Paris y vèurer si lo que s’i ha affigit o
mudat és en prejudici de la província y de ses
constitucions y llibertats, després de haver tingudes conferènciesb y ohitc lo senyor de Argensó, fan a vostra senyoria la relació següent d:

En lo capítol 6, tractant del privilegi o prerogativa de la cober[...] dels consellers de la ciutat
de Barcelona, en lloch de aquelles paraules «revocats tots abusos» se lligen «sense abús», acerca de la qual mudansa no se ha fet reflecció en la
junta, sinó que se ha dexat a la censura dels senyors consellers y savi Concell de Cent, de qui
és lo més principal interès.

a. relació intercalada entre els folis 68v i 81r del trienni
1641-1644.
b. a continuació ratllat la una d’elles.
c. ohit interlineat.
d. a continuació ratllat Primerament, en quant als pactes, y
havia algunes clàusules de les que·s són affigides o mudades
que, per ésser-ne volgudes traduhir del francès mot per mot,
no fejan sentit, per tenir diferents frases la una llengua de
l’altre. Y tractades ab lo senyor de Argensó, se són mudades
de manera que fan sentit y cessa la difficultat que nexia de no
dexar-se entèndrer. Y ha assegurat dit senyor de Argensó són
conforme a les paraules francesas dels pactes són vinguts de
París.

En lo capítol 15, que parla del batalló, a hont
«offeria la província quatre mil infants», en
lloch de «quatre mil» se ha posat «sinch mil». Y
si bé, trobant-se la província tan exausta, lo gasto que faran mil hòmens més és molt conciderable, ab tot, per ser per deffensa de la matexa
província y no haver de tenir loch ab tot rigor
fins que lo enemich haja desocupat las plassas té
en la província, que, per ser part de aquella, han
també de contribuÿr en lo batalló y poder-se esperar de la clemènsia de sa magestat y de la affi-
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ció amostra tenir-nos que, quant // 80r // poguessen arribar a fer los 5000 hòmens, se donarà per servit del que la província poria fer, representant-li la impossibilitat tindria de fer més.
Ha aparegut a dita junta no se havia de fer dificultat, en dit capítol, per los mil hòmens més
que s’i han affigit.

de la quietut que·s gosa en las parts a hont la
justícia està en lo respecte y aucthoritat que és
just. Y si replicavem als pactes, en lo temps que
aniria la rèplica y vindria la resposta de París,
porran succehir los inconvenients que.s dexan
conciderar en notable prejudici de aquest Principat.

En lo matex capítol quinsea, tractant de què lo
batalló sols havia de exir en cas de necessitat y
que, cessant aquella, se havia de retirar, haventhi en los pactes que se enviaren de assí que, de
aquesta necessitat, tant en orde a convocar com
a disgregar lo batalló, en tot o en part, haguessen de conèxer los senyors deputats, ab intervensió de un conseller de Barcelona y de les persones dels tres estaments que.y voldran cridar,
se’n lleva tot lo dit modo deb declarar la necessitat, y en loch de aquell se posan estes paraules
«la qual necessitat se entenga ser-hi sempre que
la província estarà, com vuy, acitiada o invadida
de las armas del rey de Castella, o en temor clar
y patent de estar-ho. Y fora dit cas, totora y
quant lochtinent general de sa Magestat, junt
ab los deputats del principat de Cathalunya, judicaran ésser necessari, cridat ab ells lo conseller
de la ciutat de Barcelona, al qual tocarà entrar
en brassos». Segons las quals paraulas no.y ha
necessitat de conexensa alguna, en cas que la
província estiga invadida o en temor manifest
de ser-ho. Y en los altres casos, sols si entran a
conèxer-ne los senyors deputats ab un conseller
y lo lochtinent general. Aquesta diversitat no
apar dega retardar la effectuasió de dits pactes,
perquè quant la província se trobe invadida, la
matexa invasió serveix de declaració, y quant lo
temor de la invasió és tant clar y patent que no
pot tenir dupte, és lo matex.

Secundo. En quant a las cartas de sa magestat,
en què demana se li admeta lo jurament per
procurador y després lochtinent general, vostra
senyoria resoldrà lo més convenient. Sols advertex dita junta que, en cas se prenga resolució de
fer-ho, se hauria de inucar, a tota diligència, al
senyor marquès de Bresè a cercar lo poder que
porta per a jurar en nom de sa magestat y lo privilegi de virrey, perquè, en cas hi hagués alguna
difficultat, se allane lo més prest sie posssible.
Açò és lo que ha aparegut a la junta devia advertir a vostra senyoria, dexant tot a sa bona censura, de la qual espera pendrà la resolució que serà
més convenient en benefici del Principat.
————————————-

Delliberació del savi Consell de
Cent raportada per Francisco Riba,
donsell, y Rafel Grimosachs,
ciutadà honrat. Aa.
9 octobris 1641.

Y per remto de tot lo sobredit, se advertex que
quant, en lo que se ha mudat o an-y-e dit en los
pactes, y hagués alguna difficultat, és tan gran la
necessitat que tenim de justícia y los perills a
que estam exposats per falta d’ella, que apar la
hauriam de atropellar per poder arribar a gosar

Die VIIII mensis octobris MDCXXXXI. Convocat y
congregat lo savi Concell de Cent jurats et cetera, lo dit Concell féu la deliberació y conclusió
següent: attès que lo senyor marquez de Bresè,
mariscal de França, està nomenat y ab poders de
sa magestat christianíssima, y perquè en son
nom firme los pactes convinguts ab aquest Principat, y en lochtinent y capità general de la província, y ab altres qualitats annexas a sa persona,
que, per ço, los senyors consellers fassen nominació de un ciutadà y un militar del present
Concell per a què vayen fins a la ralla de Cathalunya a rèbrer a sa excel·lència y dar-li, per part
d’esta ciutat, la norabona de la mercè que sa
magestat és estat servit fer a sa persona, tant en
la una cosa com en l’altra, del que aquesta ciutat
ha rebut particular contento, y ab les demés paraules de compliment y cortecia que aparexeran
convenir. A cada una de les quals personas que
aniran sien pagades per tots gastos, axí de abillament de ses persones y criats, despesa, y tots altres gastos en sa anada y vinguda, dos-centes

a. a continuació ratllat se han.
b. de interlineat.

a. deliberació intercalada entre els folis 81v i 83r del trienni
1641-1644.

En lo cas, emperò, que s’i pot dubtar, aleshores
en la declaració ja y han de entrevenir los deputats y consellers de Barcelona. Y poch importa
que no·s parle de cridar-hi ningunas personas
dels tres estaments, que ben cert és que los
que·s trobaran deputats en cosa de tan pes no
pendran resolució sens aconsellar-se ab les persones dels tres estaments, ni lo conseller la
pendrà sens donar-ne rahó al savi // 80v // Concell de Cent o, al manco, a alguna persona que
tindra’n la mà en lo govern de la ciutat.
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lliures. Y que no partescan de la ciutat fins que
los senyors consellers tingan notícia que sa excel·lència serà junt a la ralla. Y que esta misió se
farà per esta vegada tant solament, atteses les
circunstàncies referides, y que en ningun temps
puga ésser tret en conseqüència.
Y quant sa excel·lència serà cerca de Sant Andreu, a hont ha de fer alto, los senyors consellers li envien dos personas, ço és, un ciutadà y
un militar, conforme se ha acostumat, per pèndrer la hora de sa excel·lència que voldrà entrar.
Y que los senyors consellers iscan en la forma
que acostuman exir en altres entrades de virreys.
Y quant sa excel·lència serà a la creu de sant
Francisco de Paula, que és a vista del baluart de
llevant, tire la artilleria de aquell, encaradas las
pessas a la part de la terra. Y que, // 82v // en los
lensos de les muralles des de Santa Clara fins a la
parellada de Sant Pere, donen orde los senyors
consellers de posar-hi la artilleria que a sa senyoria aparexerà convenir, y que vaje tirant. Y tantbé les torres del portal Nou. Y que, axí mateix,
isquen fora ciutat algunes confraries, armades
de arcabussos y mosquets, y galejen sa entrada,
arribant fins al puesto que los senyors consellers
los ordenaran, y altres companyies dins ciutat
posades, en los puestos designadors per los senyors consellers.
La qual demostració, no acostumada fer, fa esta
ciutat tant solament per venir sa excel·lència
com a procurador de sa magestat christianíssima per a jurar dits pactes, y que·s fa en esta rahó
y per esta vegada tant solament, y que en ningun temps puga ésser tret en conseqüència. Y
entrant sa excel·lència per lo portal Nou, sie son
camí devant Sant Agustí, carrer de Montcada,
Born y carrer Ample, Regomir, devant casa de
la ciutat y Deputació, y entrant en la Seu, jurant
sa excel·lència, en nom de sa magestat, los pactes resents. Y encontinent, jurarà tantbé com a
lochtinent y capità general y alternos. Y de aquí,
los senyors consellers lo acompanyaran a son
palacio, com és acostumat, y lo endemà lo visiten en la forma acostumada. Y que les persones
que hauran de anar a donar la norabona a dit
senyor virrey sien votades per scrutini, ab la forma acostumada.

Papers legits en los brassosa.

lo tocant a aquell ab la brevedat que vostra senyoria li ha encarregat y demana la necessitat
del present Principat y comtats, ha considerat,
ab la major atenció li és estat possible, un paper
se havia ya treballat y reportat a vostra senyoria
als 24 de maig 1641. Y vist que en ell se intentava formar un batalló que agués de servir en
temps de pau y de guerra, en lo primer cas sens
sou y en lo altre segon ab el, pagador per lo
Principat y sos comtats, y que acerca del batalló
de temps de pau se advertian algunas dificultats
que necessitavan de llarga discussió, y que era
forsós que, durant la present necessitat, se tingués dit batalló a sou, ha procurat, dexant a la
delliberació de vostra senyoria lo que se haurà
de fer quant las necessitats del dit Principat y
comtats donaran més lloch, ajustar tant solament lo faahedor en aquest cas, y apar podria
ser en lo modo següent:
Primo. Que se alliste y forme un batalló en lo
present Principat y sos comtats, subrrogat en
lloch de las convocacions de «Sometent general», «Ost y cavalcada», y de la que·s feye en virtut del usatge «Princeps namque», las quals convocacions, per avant, no·s pugan fer en ningun
cas. Lo qual, segons los pactes ajustats ab sa magestata, que Déu guarde, y la província // 85v //
ha des ser de número de sinch mil infants y sinccents cavalls pagats, armats y municionats a
compte de dits Principat y comtats.
2. Que los 500 cavalls ayen de ser armats d’espases, dos pistoles ab ses fundes y carravina. Y se
hagen de repartir ab vuyt companyias, y que se
haja de anomenar un comissari general per a
governar-les y vuit capitans per a regir-les, un
capellà, vuit tinents, vuyt furriers y vuit trompetas. Y que la nominació del comissari general sia
de vostra senyoria, la dels capitans y capellà del
comissari general, ab aprobació de vostra senyoria, y la dels tinents y furriers dels capitans,
ab aprobació del comissari general.
3. Que la infanteria aya de ser repartida ab quatre tercios y cada hu de ells governat per son
mestre de camp, sargento mayor y dos ajudants.
4. Que cada tercio haja de ser de 1250b soldats,
repartits ab deu companyias de 125 soldats quiscuna y governada per son capità, alferez, sargentos y quatre caps de squadra, exceptat la companyia del mestre de camp, que no té capità.

Molt il·lustres senyors: La junta del batalló per
vostra senyoria anomenada, desitjant ajudar tot

5. Que esta infanteria aja de der armada d’espases y, per ters, de piques, mosquets y arcabusos,
a gasto de dit Principat y comtats.

a. apuntaments intercalats entre els folis 84v i 92r del trienni
1641-1644.

a. a continuació ratllat christianíssima.
b. a continuació ratllat sinquanta.
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6. Que la nominació dels mestras de camp sia de
vostra senyoria y la de dits sargentos mayors
dels mestres de camp, ab aprovació de de vostra
senyoria, y la dels ajudants dels sargentos majors ab aprobació del mestre de camp.
7. Que la nominació dels capitans sie dels mestres de camp, // 86r // ab aprobació de vostra
senyoria, y la dels alferez, sargentos y caps d’esquadra dels capitans, ab aprobació del mestre
de camp.
8. Que tots los sobredits officials, axí comissari
general, mestres de camp, com tots los demés,
sempre que seran anomenats, degan acceptar lo
càrrech per al qual seran anomenats y no se pugan escusar sens justa causa, de la qual sia vostra
senyoria conexedor, sots pena de que si seran
insiculats en la casa de la Deputació y en la de
las ciutats, vilas o llochs, a hont tindran son domicili respectivement, sien encontinent, ipso
facto, sens altra declaració, desenseculats. Y si
no seran inseculats, no puguen per ningun
temps ser-o, ni admessos en officis ni beneficis
d’elles, y altres penes arbitràries a vostra senyoria, de las quals sia vostra senyoria exequtor,
com ho és de las penas posadas per los jutges de
les contrafaccions de constitucions generals.
9. Que los mestres de camp, sempre que faran
nominaçió de officials mayors, anomenen persones militars o que gaudescan de privilegi militar y pugan també anomenar-ne de altres staments, ab tal, emperò, que, si no seran militars
o que gaudescan de privilegi militar, sian personas que ajan servit en la guerra al menos un
anya, o ajan b fet en en ella algun servey assenyalat a la província. Y lo matex se entenga en
quant a la nominació fahedora per lo comissari
general y capitans de la cavalleria de officials per
a ella.
10. Que los soldats de dit batalló, axí de peu
com de cavall, sian allotjats conforme la disposició de las constitucions generals de Cathalunya
y dels pactes firmats, ara novament, per lo rey,
nostre senyor, y la província // 86v // dins lo present Principat y sos comtats, en los llochs a ont
se ha acostumat allotjar.
11. Que las ciutats, vilas y llochs ajan de donar,
ab tal effecte y fiscos, los soldats los seran assenyalats, los quals ayen de ser naturals de Cathalunya o sos comtats. Y si seran forasters, ayan de
ser casats en la província, o aya de haver dos
anys que habitan en ella, y que no sian menors
a. a continuació anotació interlineada al marge esquerre,
ratllada.
b. o ajan ... província interlineat al marge esquerre.
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de diuyt anys ni majors de sinquanta, armats en
la forma dalt dita. Y juntament, paguen lo que
s’els tatxarà per lo socorro de aquells, fent, per
açò, levas de soldats. Y quant axí no se’n troben,
se done facultat als jurats y universitats que puguen valer-se del medi y forma los aparexerà
més convenient per a poder ajuntar lo número
de soldats le faltarà per a cumplir lo que serà assenyalat ha quiscuna de ditas ciutats, vilas y
llochs, donant-los per a dita effecte tota la facultat y poder que serà menester.
12. Que per facilitar més las levas, per lo cumpliment del batalló, pugan las ciutats, vilas y
llochs de aquest Principat y comtats compellir a
sevir en ell a tots los vagamundos y gent inquieta y perniciossa, sots pena que, si recusaran fero, seran presos per los officials de ditas ciutats,
vilas y llochs, y aquells, sens altre declaració,
aportats a las galeras del present Principat, si n’i
aurà. Y no havent-n’i, a las del rey nostre senyorb, on hajan de servir remant per spay de
sinch anys.
13. Que fetas per las ciutats, vilas y llochs las levas dels soldats, per a recollir-los y agregar-los
als tercios, mane vostra senyoria als mestres de
camp o fassen. Y per assò, serà menester que
vostra senyoria repartesca entre ells los soldats
dels districtes tocarà a cada mestre de camp, donant-los una llista del número de dits soldats y
dels llochs de a hont los han de pèndrer. Y aleshores, cada mestre de camp repartirà entre los
capitans de son tercio los sobredits soldats, donant a quiscun capità los soldats an de tenir sa
companyia, ab sa llista. Y aleshores, los capitans
aniran, o enviaran sos officials, a las ciutats, vilas
o llochs de sos districtes y cobraran los soldats, y
ab esta forma se formaran ditas companyiasc.
14. Que perquè no falten cavalls per a remuntar
la cavalleria del dit batalló, apar ser precís y necessari que se executen las cridas fetas ab delliberació dels brassos generals ad..., disposant que
no.s pugan donar burros a eguas. Y que, per
temps de quatre anys // 88r // del die de la nova
publicació de las cridas, en avant contadors, tots
los cavalls o eguas que entraran en aquest Principat y comtats, de fora dels dits, sien franchs de
tots drets.
15. Que, per tenir ben armada la cavalleria y infanteria de dit batalló y demés abitants de Cathalunya y sos comtats, importaria fer assiento
de tot gènero de armas necessàrias per a la guera. dit ... menester interlineat al marge esquerre.
b. rey ... senyor ratllat.
c. que fetas ... companyias en anotació escrita en full a part,
al 87r.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 27 mm.

ra, com són pistolas, carrabinas, arcabussos,
mosquets y picas, ab officials del present Principat y comtats, en los llochs a ont la experiència
mostra que·s fan bonas.
16. Que, per quant se ha experimentat que, per
los abusos y ha aguts de donar entrades y sous
immoderats als soldats, se han vingut a extenuar
las facultats de las universitats y particulars del
present Principat y comtats, que, per ço, se
prohibesca a qualsevol ciutat, vila y lloch y particular de dits Principat y comtats no pugan donar entrada ni major sou a ningú dels soldats de
aquell que serà assenyalat, sots pena de 50 lliures, sous per quiscuna vegada. Y per quiscúa en
qui serà trobat que alguna universitat ho particular farà lo contrari, aplicarà la una part al qui
ho denunciarà, l’altra al official exequtant y la
altra a la Generalitat, per gasto del batalló, y a
qui.u rebrà de tres anys de galera.
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17. Que lo dit batalló haja de servir dins lo present Principat y sos comtats y no fora d’ells,
sempre que.y haurà necessitat, la qual se entenga ser-i sempre que la província estarà, com vuy,
assitiada o invadida // 88v // de las armas del rey
de Castella, o en temor clar y patent de estarho. Y fora dit cas, totora. Y quan lo llochtinent
general de sa magestat, junt ab los deputats del
Principat de Cathalunya, judicaran éser necessari,cridant ab ells lo conceller de la ciutat de Barcelona, al qual tocarà entrar en brassos, que és
conforme los pactes ajustats y formats ab lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde.
18. Que lo sou de la cavalleria sia cada mes lo
següent:
Lo de comissari general: 100 lliures, sous.
Lo de vuyt capitans, a 50 lliures: 400 lliures,
sous.
Lo de un capellà: 15 lliures, sous.
Lo de vuyt tinents, a 30 lliures: 240 lliures,
sous.
Lo de vuit furriels, a 15 lliures 120 lliures, sous.
Lo de 480 soldats, a 12 lliures quiscú, ço és, un
pa de munició, de pes de dos lliures de dotze
unses quiscuna, a raó de un sou lo pa, y un
quartà y mig de ordi o sivada, mesura de Barcelona, a raó de 24 sous quartera y 4 sous ab diners, que lo die és vuyt sous per quiscú, y tot un
mes: 5760 lliures, sous.
Lo de vuit trompetas, ab sou de soldat, que és
dotze lliures quiscuna: 48 lliures, sous.
Puja la cavalleria cada mes: 6683 lliures, sous.
Lo sou de la infanteria sia cada mes lo següent:
a. interlineat al marge esquerre.- a continuació ratllat cada
hu.
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Quatre mestres de camp, a 75 lliures: 300 lliures, sous.
Lo de quatre sargentos majors, a 50 lliures: 200
lliures, sous.
Lo de vuyt ajudants de sargento major, a raó de
15 lliures: 120 lliures, sous.
Lo de trenta-y-sis capitans, a raó de 25 lliures:
880 lliures, sous.
Lo de quatre capellans, a 10 lliures: 40 lliures,
sous.
lo de quatre alferez dels mestres de camp, a 20
lliures: 80 lliures, sous.
Lo de trenta-y-sis alferez de las trenta-y-sis
companyias, a 12 lliures: 432 lliures, sous.
Lo de vuytanta sargentos, a raó de 9 lliures,
comprès un pa de munició del matex pes y valor
que lo de la cavalleria: 720 lliures, sous.
Lo de cent sexanta caps de squadra, a 7 lliures,
comprès un pa de munició: 1200 lliures, sous.
Lo de quatre atambors majors, a raó de 6
lliures, comprès un pa de munició: 24 lliures,
sous.
Lo de quaranta atambors a raó de 4 lliures, comprès un pa de de munició: 180 lliures,
sous.
Lo de 4840 infants, a cumpliment de 5000, ço
és, lo de 1613 mosqueters a 6 lliures quiscú,
comprès un pa de munició, 9678 lliures, y lo de
3225 piquers y arcabusers, a 4 lliures, comprès
un pa de munició, 1452 lliures, que tot puja:
24.199 lliures, 10 sous.
Puja la infanteria cada mes: 28.375 lliures, 10
sous
Puja la cavalleria cada mes: 6.683 lliures, sous.
19. Que a la sobredita quantitat se ajuste
35.058 lliures, 10 sous, fins a cumpliment de
quaranta-y-sinch mília lliures cada mes, per lo
que se pot de dexar de cobrar, y lo que la Generalitat ha de gastar en monicionar los soldats, //
89v // axí de peu com de cavall, de dit batalló, y
per lo gasto de remuntar la cavalleria y sous de
veedor, pagador y provehedor, que haurà de tenir y dalt no se és posat.
20. Que dit diner se haja de girar als molts
il·lustres senyors deputats y al conceller de Barcelona, a qui tocarà entrar en brassos, per
compte que a part se ha de crear dit batalló, y
que de aquell sols pugan gastar los sobredits per
obs de dit batalló.
21. Que vostra senyoria haja de anomenar personas ydòneas y de confiansa per los officis de
veedor, pagador y provehedor de dit batalló, los
quals ayen de assistir allí a hont serà dit batalló.
En los quals officis, no pugan ésser anomenats
ni entremètrer-se officials de la Generalitat, y
tinga quiscú de dits officials 40 lliures de salari
quiscun mes.
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22. Que, attès que aquest batalló se fa per la
deffensa comuna de la provínciaa y sos habitants, es fab de gasto, com dalt està dit, de
45.000 lliures quiscun mes, apar de totas las
personas dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y real, contribuir en lo gasto de
aquell. Y perquè la dita contribució se puga fer
ab més facilitat, apar se hauria de fer ab lo modo
següent.
23. Que se repartesca part del gasto de dit batalló ab las ciutats, vilas y llochs del present Principat y comptats, taxant a quiscuna d’ellas lo que
aurà contribuir cada mes per ayuda y sustento
de aquell. Y per quant se considera quec part de
las casas de ditas ciutats, vilas y llochs són heretats de militars y personas exemptas, y se desitje
ajudar en quant sie posible a ditas ciutats, vilas y
llochs, // 90r // que, per ço, se suplique als dits
militars y personas exemptas vullan voluntàriamentd concórrer, per rahó de ditas proprietats y
no més, ab ditas ciutats, vilas y llochs, en la imposició o tall que, per lo subsidi de dit batalló,
se imposarà, tant solament. Declarant que si, en
assò, se fan als sobredits, las ditas ciutats, vilas o
llochs, algun gravamen puga la part gravada
acudir als molt il·lustres deputats y a la junta per
sa senyoria, per est effecte, nomenadora, a la determinació de la qual se haja de estar. Y que, axí
matex, se suplique als ecclesiàstichs que tindran
heretats o cases de son patrimoni en ditas ciutats, vilas y llochs vullan, semblantmente, contribuir, com dits militars y personas exemptas.
24. Que attès que alguns ecclesiàstichs y militars y altres persones tenen asienda bugesal o industrial, vulgarment dita de censos, censals y
negocis y asiendas, que són estadas feudals y vuy
són líberas, que comunament consistexan en
delmes y censos, que, per rahó de ditas asiendas,
de voluntat sua, se’ls fasse als sobredits, en la
present casa, una tatxa, perquè, ab lo que d’ella
se traurà, se subvinga també a dit batallóf.
25. Que se servesca vostra senyoria representar
als molt il·lustres bisbes y estament ecclesiàstich
vullan, voluntàriament, ajudar al dit batalló, per
rahó de la asienda mere ecclesiàstica que tenen,
assenyalant la cantitat certa que·ls aparexerà,
atès se tracta de cosa tocant a defensa comuna.
90v

26. Que vostra senyoria supplique a sa magestatg, que Déu guarde, sia servit applicar, en faa.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a continuació interlineat i ratllat comptats.
es fa ... mes interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat per.
a continuació ratllat contribuÿr.
a continuació ratllat contribuÿr.
a continuació 4 línies ratllades.
a continuació ratllat christianíssima.

vor del batalló, las servituts dels feudataris dels
comtats de Rosselló y Cerdanya.
27. Per a poder ajustar la tatxa se ha de fer per
dit batalló, se servirà vostra senyoria de enviar
una embaxada als molt il·lustres senyors concellers i savi Concell de Cent de la present ciutat,
fent-los a saber la resolució presa en los brassos
sobre del batalló, suplicant sien servits de declarar la part y porció ab què seran servits ajudar
cada mes al gasto tant gran que ha de fer aquell,
perquè, conforme lo que per sa senyoria serà resolt, pugan repartir lo restant del gasto ab los
demés pobles y particulars. Tenint molt gran
confiansa que sa senyoria se ha de assenyalar
molt avantatjadament, com en totas occasions
ha fet, en bé de la província, per a què, a sa imitació, totas las ciutats, vilas y llochs y personas
de dit Principat y comtats se alenten a fer lo posible.
28. E més, en dita embaxada, suplicar a sa senyoria sie servit aplicar, en favor de dit batalló,
totas las servituts, axí de peu com de cavall, que
auran de fer a sa magestat los feudataris del present Principat, las quals té sa senyoria lo die de
vuy ypotecadas.
29. Servir-se ha vostra senyoria de premeditar
ab què cantitats e pecúnias del dit General porà
vostra senyoria, cada mes, ajudar al gasto de dit
batalló.
Assò és lo que fins ara representa la junta del batalló a vostra senyoria, per a què vostra senyoria,
haguda concideració al contengut en ell, prenga
la resolució que més li aparrà // 91r // ésser del
servey de Déu, del rey nostre senyor y de la província.

Balliaa.
17 octobris 1641.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya y molt illustres senyors consellers de la present ciutat als
magnífichs advocats fiscals del General de Cathalunya y de la Ballia General y doctors aplicats
infrascrits, acerca de la justícia de la dita ciutat,
en lo fet proposat en lo savi Consell de Cent sobre la nominació y elecció dels escrivans de la
escrivania major de dita Ballia, que acostumava
provehir lo marquès de los Vélez, vist lo vot
a. resolució intercalada entre els folis 94v i 96r del trienni
1641-1644.
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que, a 25 de settembre proppassat, feren y firmaren, unànimes y conformes, sobre dita matèria los magnífichs assesssors, advocat fiscal del
General y los magnífichs advocats ordinaris de
dita ciutat, los fonaments y cosas en aquell contengudes, oÿdas y enteses las demés rahons per
dits advocats fiscals respectivament representades y altres en las conferèncias conciderades, batuda plena y madurament la justícia, los doctors
infrascrits han pres sobre ella la resolució següent:
Attesos los motius en lo vot referit contenguts y
attès, ajustant en aquells, que la nominació y
elecció dels escrivans de la escrivania major de
dita Ballia antes spectava al marquès de los Veles y vuy als dits deputats per la Generalitat, en
virtut de confiscació de tots los béns, jurisdiccions y demés cosas que dit marquès tenia en
Cathalunya, y aplicació de aquells als gastos de
la guerra per defensa de la província, feta ab resolució dels brassos generals tinguts a 4 de desembre 1640, en la qual concorregueren los tres
estaments, lo molt il·lustre senyor conseller en
cap y altres personas de molt gran doctrina e entel·ligència, per los motius contenguts en dita
ressolució y públicas cridas, inseguint aquella,
publicades contra dit marquès com ha enemich
de la pàtria.
Attès que dita confiscació y aplicació ha tingut
execució y effecte, no sols en los demés béns
que lo dit marquès tenia en la província, però
encara, en particular, en lo dret de anomenar escrivans en dita escrivaniaa // 95v // major de dita
Ballia, per haver los senyors deputats fet nominació de escrivà major en persona de Antoni
Juan Fita, la qual ha tingut execució y effecte. Y
la nominació, ara novament feta, en lloch de dit
Fita és en continuació de precedent, y del estat
en lo qual dits senyors deputats estan de fer dita
nominació.
Attès, finalment, que la dita confiscació y aplicació fonch feta contra dit marquès, com ha enemich de la pàtria, per excessos comesos en oppugnació de aquella, y en temps, encara, que la
província estava sots obediència del rey de Castella, lo que impedex la consolidació del domini
útil de dit marquès, que tenia en ditas escrivanias, y per rahó de la qual feya la nominació dels
escrivans, ab lo domini dit de las matexas escrivanias. Y per ço, dit domini útil y nominació de
escrivans no han recaygut ni són compresos ab
la especial obligació de la Ballia General y sos
drets, en la qual la ciutat funda sa pretensió. Per
ço, y altrament, los dits doctors són de vot y paa. escrivania interlineat al marge inferior dret.- a continuació repetit escrivania.
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rer que la nominació y elecció de escrivans de la
escrivania major de dita Ballia especta y toca als
molt il·lustres deputats, aderint al vot per los
magnífichs assessors, advocat fiscal del General
y magnífichs advocats de casa la ciutat dit die de
25 de settembre prop passat, salvo die.
De Marca, fisci generalis advocatus. Peralta,
consulens. Osona, consulens. Llenes, consulens. Soler junior, consulens.

A nostres charíssims y benamats los brassos generals del principat de Cathalunya. Ba.
Charíssims y benamats: Nosaltres enviam en
Cathalunya nostre charíssim y ben amat cusí, lo
marquès de Brezè, marescal de França, per a fer
en nostre nom lo jurament que lo costum nos
obliga de fer nosaltres mateixos sobre los llochs.
Vosaltres ja haveu vist, per les nostres precedents, lo que·ns impedeix de anar aquí per a ferlo y lo molt que nosaltres ho hauriam desijat.
Emperò, sen assò impossible per lo present, per
lo present nosaltres haviem elegit a nostre dit
cusí com a persona, de tal condició y mèrits,
que pot dignament representar-nos en esta occasió. Vosaltres lo considerareu, donques, segons la importància del offici que ell farà, y deveu estar assegurats per la validitat de esta acció
que·lla serà tant certa com si nosaltres mateixos
la feiem. Sobre açò, nosaltres pregam Déu que
ell vos tinga, charísssims y ben amats, en sa santa guarda. Escrita a Nesle, a 24 de setembre
1641. Louis. Bouthiller.

22 octobris 1641.
A moz trez cherz et bien amez lez braz generaux de principat de Catalongneb.
Tres chers et bien-amez: Nouz envoyonz en Catalongne notre trez cher et bien amé cousin, le marquiz de Brezé, mareschal de France, pour faire en
nostre nom le jirment que la coustume nouz obligait de faire nouz mesme sur lez lieux. Vouz aurez veu, par noz precedentez, qui nouz empeche
d’aller pardelà pour nouz en acquitter et combien nouz l’eussionz desiré. Maiz celà estant impossible pour le present, nouz avonz choisy nostre
dit cousin, comme personne de telle condition et
merite qui’l peut dignement nouz representer en
a. carta traduïda intercalada entre els folis 97v i 102r del
trienni 1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 97v i 102r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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cette occasion. Vouz l’y considererez, donc, selon
l’importance de la function qu’il fera, et devez estre assurez pour la validite de cette action, qu’elle
sera aussy certaine que si nouz la faisionz nouz
mesme. Sur ce, nouz prionz Dieu qu’il vouz ayt,
trez cher et bien amez, en sa sante garde. Escrit a
Nesle le XXIIIIème septembre 1641. Louis.
Bouthillier.

Nostres charíssims y ben amats los deputats generals del principat de Cathalunya. Aa.
Caríssims y benamats: Nosaltres enviam en Cathalunya nostre charíssim y ben amat cusí, lo
marquès de Bresè, mareschal de França, per a
fer en nostre nom lo jurament que lo costum
nos obligava de fer nosaltres mateixos sobre los
llochs. Vosaltres ja haveu vist, per las nostres
precedents, lo que·ns empedeix de anar aquí per
a fer-lo y lo molt que nosaltres ho hauriam desitjat. Emperò, sent assò impossible per lo present, nosaltres havem elegit a nostre dit cusí,
com a persona de tal condició y mèrits que pot
dignament representar-nos en esta occasió. Vosaltres lo considerareu, donques, segons la importància del offici que ell farà, y deveu estar assegurats per la validitat de esta acció, que·lla
serà tant certa com si nosaltres mateixos la feyem. Sobre açò, nosaltres pregam Déu que·ll
vos tinga, charíssims y benamats, en sa santa
guarda. Escrita a Nesle a 24 de setembre 1641.
Louis. Bouthiller.

[...] octobris 1641. A.
Moz trez cher et bien-amez lez deputez generaux
du principat de Catalongneb.
Tres chers et bien amez: Nouz envoyonz en Catalongne notre trez cher et bien ame cousin, le marquiz de Brez, mareschal de France, pour faire en
nostre nom le jirment que la coustume nouz obligeoit de faire nouz mesme sur lez lieux. Vouz aurez veu, par noz precedentez, ce qui nouz empeche
d’aller pardelà pour nouz en acquiter et combien
nouz l’eussionz desire, maiz celà estant impossible, pour le present, nouz avonz choisy notre dit
cousin comme personne de telle condition et merite qui’l peut dignement nouz representer en cette
occasion. Vouz l’y considererez, donc, selon l’importance de la function qu’il fera, et devez estre
a. carta traduïda intercalada entre els folis 97v i 102r del
trienni 1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 97v i 102r del trienni
1641-1644.
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assurez pour la validite de cette action, que’lle
sera aussy certaine que si nouz la faissionz nouz
mesme. Sur ce, nouz prionz Dieu qui’l vouz ait,
tres cher et bien amez, en sa sante garde. Escrit a
Nesle, le XXIIIIème septembre 1641. Louis.
Bouthillier.

Ressolució del savi Consell de
Cent, reportada per Hierònym de
Gàver, donsell, y Agustí Pexau,
ciutadà.a.
24 octobris 1641.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats et cetera, e lo dit Concell féu la deliberació y conclusió següentb: attès que los magnífichs advocats axí aplicats, com los assessors de
la casa del General y los magnífichs assessors de
la present casa, an dat dos vots en scrits en orde
a la matèria proposada, los nou dels quals
diuen, ab un de dits vots, que la provisió y nominació dels scrivans majors de la Ballia General
toca als molt il·lustres senyors deputats, y sols lo
advocat fiscal de dita Ballia General diu, ab son
vot a part, que la nominació y provisió de dits
scrivans majors toca a la present ciutat. Y attesa
la relació y informació feta, lo die present, en lo
present Concell, per lo dit advocat fiscal de dita
Ballia y memorial per ell donat, legit al present
Concell, insertat en la proposició, que, per ço lo
present Concell, no obstant tot lo deduhït per
dit advocat fiscal de dita Ballia General, se aderesca, com ab la present se adhereix, al vot y parer de dits nou advocats, en y de tal manera que
la nominació de dits scrivans majors de dita Ballia toca y specta a dits senyors deputats.
Y en orde al que los senyors deputats, entre altras cosas, an representat al present Concell, per
medi de una enbaxada solemne, acerca del batelló, que los senyors consellers, ab la major diligència possible, diligencien que la matèria de
aquell se propose al present Concell, per a què
en ell se puga pèndrer la resolució que tant importa a la conservació d’esta ciutat y província.
Y que la present deliberació se fasse a saber als
senyors deputats per un ciutadà y un militar del
present Concell, per sas senyories nomenadors.

a. resolució intercalada entre els folis 102v i 104r del trienni
1641-1644.
b. a continuació ratllat que.

Paper raportat per part del senyor
bisbe de Barcelona, reportat per lo
sacristà Roiga.
25 octobris 1641.
Molt il·lustre senyor: Lo bisbe de Barcelona representa a vostra senyoria que la santedat del
papa Sixto Quint, de feliz recordació, en la
constitució promulgada y publicada als vint de
dezembre del any 1585, ordenà y manà, debaix
de gravíssimas penas y censuras, que tots los archebisbes y bisbes, cessant legítim impediment,
dins cert termini, que, en quant als d’esta província tarraconense y als demés de Espanya, és
de quatre anys, anasen a Roma a visitar las santas basílicas dels apòstols sant Pere y sant Pau, y
a donar rahó del estat de llurs iglésias y de tot lo
que pertany a la cura pastoral.
Y si bé en los quadriennis passsats, desde que
arribà a esta província, per justas causas, se és excusat de anar a cumplir ab aquesta obligació, enviant persona que en son nom satisfés a ella, en
lo quadrienni catorzé, que és lo corrent, y de ell
ja són passats tres anys, deu mesos y alguns dias,
attenent a la gravedat de las matèrias que se han
ofert y a las circunstàncias, sens reparar en la
edat, treballs de la navegació, ni en los gastos
que en la anada y tornada se han de offerir, posant en primer lloch, com és just, lo servey de
Déu Nostre Senyor, la causa pública y benefici
de la Iglésia Cathedral, parroquials y demés
llochs sagrats de la diòcesi, per ser lo bisbe més
antich de la dita província y, com a tal, haver presidit en lo dos últims consilis provincials que en
aquesta ciutat se han celebrat, ha resolt de anar
personalment a cumplir ab la dita constitució y
ab lo jurament que, en sa observança, ha prestat,
axí al temps de sa consagració com en aquesta
ciutat, abans de pèndrer possessió de sa Iglésia,
com se li manava per las lletras apostòlicas de sa
promoció y translació, de què dona rahó a vostra
senyoria, perquè continuant la mercè que li ha
fet, sia servit de ocupar-lo en las cosas de son servey, a què se offerex, com sempre ho ha fet. Don
Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona.

Moz trez cherz et bien-amez lez deputez du principat de Catalongneb.
De par le roy.
a. relació intercalada entre els folis 104v i 106r del trienni
1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 107v i 114r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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Tres chers et bien-amez: Nouz vouz avonz cy devant faict seavoir que nouz avonz donné nostre
tres cher et bien amé cousin le marquiz de Brezé,
mareschal de France, pour estre nostre lieutenant
et cappitain general dans le principat de Catalongne, comtez de Roussillon et de Cirtaigne.
Maintenant que nouz nouz sommes acquietez
par luy du jirment accostumé, nouz vouz escrivonz la presente pour vouz dire que nouz l’avonz
pourvu de la ditte charge a ffin de l’exercer d’oresnavant au pluz grand bien et avantage des dit
paiz. Nouz ne doutonz point que vouz ne soyez
trez aisez du choix que nouz avonz faict de sa personne pour lez gouverner. Sa naissance, sa condition de mareschal de France, l’experience qui’l a
danz lez grandez affairez et sa valeur, qui’l a
signaleé en plusieurz occasionz, ou noz armez ont
eu victoire sur noz ennemiz soubz sa conduite,
nouz ont faict jecter lez yeux sur luy pour cette
charge, danz laquelle comme il n’oubliera rien de
ce qui peut estre attendu de luy pour l’administration de la justice et la deffense du paiz, aussy
ne pouvonz nouz douter qui’l ne trouve en vouz
une continuelle fidelité et affection a nostre service et a vostre bien et conservation soubz nostre
obeissance. // 108v // Sur ce, nous prionz Dieu que
vous ait, tres chers et bien amez, en sa sante garde.
Donné a Saint Germain en Laye, le XVIIème octobre 1641. Louis. Bouthillier.

A nostres charíssims y benamats deputats generals del principat de Cathalunyaa.
De par le roy.
Caríssims y benamats. Nosaltres vos havem ya
fet a saber que nosaltres haviam elegit nostre
cahríssim y ben amat cusí lo marquès de Brezè,
mariscal de França, per a ser nostre loctinent y
capità general en lo principat de Catahalunya y
comtats de Rosselló y de Cerdanya. Ara que ya
haurem complit per ell en lo jurament acostumat, nosaltres vos escrivim la present per a dirvos que nosaltres lo havem provehït de dit càrrech a fi de exercir-lo, des d’ara, per al major
augment de dit país. Nosaltres no tenim dubte
algú que vosaltres no estigau contentíssims de la
elecció que nosaltres havem fet de sa persona
per a governar-vos. Son naxament, sa condició
de mareschal de France, la experiència que ell té
en los negocis majors y son valor, que ell ha senyalat en moltas ocasions, a ont nostras armas
an alcansat victòria de nostres enemichs sots son
govern, nos han fet posar los ulls en ell per est
càrrech, en lo qual, així com ell no oblidarà cosa
a. carta traduïda intercalada entre els folis 107v i 114r del
trienni 1641-1644.

[ 1641 ]

[ 1641 ]

del que per ell podrà fer, attès per la administració de la justícia y la defensa del país. Així mateix, no podem, en manera alguna, dubtar
que·ll no trobe en vosaltres una continua fidelitat y affició a nostre servey, y a vostre bé y conservació, sots nostra obediència. Y sobre assò,
pregam Déu que·ll vos tinga, charíssims y benamats, en sa santa guarda. Dada en Saint Germain en Laye, a 17 de octubre 1641. Louis.
Bouthillier.

Moz tres cherz et bien-amez lez braz generaux du
principat de Catalongnea.
Tres chers et bien-amez: Nouz vouz avonz cy devant faict seavoir que nouz avonz donné nostre
tres cher et bien-amé cousin le marquiz de Brezé,
mareschal de France, pour estre nostre lieutenant
et cappitain general dans le principat de Catalongne, comtez de Roussillon et de Cirtaigne.
Maintenant que nouz nouz sommes acquietez
par luy du jirment accostumé, nouz vouz escrivonz la presente pour vouz dire que nouz l’avonz
pourvu de la ditte charge, a ffin de l’exercer d’oresnavant au pluz grand bien et avantage des dit
paiz. Nouz ne doutonz point que vouz ne soyez
trez aisez du choix que nouz avonz faict de sa personne pour lez gouverner. Sa naissance, sa condition de mareschal de France, l’experience qui’l a
danz lez grandez affairez et sa valeur, qui’l a
signaleé en plusieurz occasionz, ou noz armez ont
eu victoire sur noz ennemiz soubz sa conduite,
nouz on faict jecter lez yeux sur luy pour cette
charge, danz laquelle comme il n’oubliera rien de
ce qui peut estre attendu de luy pour l’administration de sa justice et la deffense du paiz, aussy
ne pouvonz nouz douter qui’l ne trouve en vouz
une continuelle fidelité et affection a nostre service, et a vostre bien et conservation, soubz nostre //
110v // obeissance. Sur ce, nous prionz Dieu qu’il
vous ait, tres chers et bien-amez, en sa sante garde. Donné a Saint Germain en Laye, le XVIIème
octobre 1641. Louis. Bouthillier.

Nostres charíssims y benamats brassos generals
del principat de Cathalunyab.
Caríssims y benamats: Nosaltres vos havem ya
fet a saber que nosaltres haviam elegit nostre caríssim y ben amat cusí lo marquès de Brezè, mariscal de França, per a ser nostre loctinent y caa. carta intercalada entre els folis 107v i 114r del trienni
1641-1644.- anotació al dors.
b. carta traduïda intercalada entre els folis 107v-114r del
trienni 1641-1644.- anotació escrita a dors.
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pità general en lo principat de Catahalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanyaa. Ara que ya
haurem complit per ell en lo jurament acostumat, nosaltres vos escrivim la present per a dirvos que nosaltres lo havem provehït de dit càrrech a fi de exercir-lo des d’ara per al major
augment de dit país. Nosaltres no tenim dubte
algú que vosaltres no estigau contentíssims de la
elecció que nosaltres havem fet de sa persona per
a governar-vos. Son naxament, sa condició de
mareschal de France, la experiència que ell té en
los negocis majors y son valor, que ell ha senyalat en moltas ocasions, a ont nostras armas an alcansat victòria de nostres enemichs sots son govern, nos han fet posar los ulls en ell per est
càrrech, en lo qual, així com ell no oblidarà cosa
del que per ell podrà fer, attès per la administració de la justícia y la defensa del país. Així mateix, no podem, en manera alguna, dubtar que·ll
no trobe en vosaltres una continua fidelitat y affecte a nostre servey y a vostre bé y conservació
sots nostra obediència. Y sobre assò, pregam
Déu que·ll vos tinga, charíssims y benamats, en
sa santa guarda. Dada en Saint Germain en
Laye, a 17 de octubre 1641. Louis. Bouthillier.

Memorial de los criados y criadas
que van sirviendo a la duquesa de
Cardona y sus hijos en la jornada
de los trueques con los embaxadores
de Cathalunya, que se han de hacer
en Monblanch, como lo han
dispuesto los consistoriosb.
El senyor Diego Isaba y su criado.
Diego de Vilanova y Andrés de los Rios, su criado.
Don Domigo de Cossío y Onofre Mi, su criado.
Antonio de Padilla y Cristoval, su criado.
Francisco de Olzinelles y Diego de Guevara, su
criado.
El doctor Puig y su hijo, Miguel Puig, y Juan Sierra, su criado.
Don Diego de Aguilera y su criado, Pedro Sanchez.
Don Jusepe de Aspires y su criado.
Francisco Parra y su criado.
Gerónimo de Villanueva y su criado.
Don Francisco Pons y su criado.
Jusepe Alas, thesorero, y su criado, Juan de Castro.
Bautista El Coxo.
Antonio Soler, despensero, y dos moços.
a. a continuació ratllat aurà.
b. memorial intercalat entre els folis 114v i 116r del trienni
1641-1644.
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Francisco Castellón, venedor, y Ramon Llaurador, su criado.
Estevan Conte, cojinero, y un ayudante y dos
moços.
Luýs de Cardona, repostero, y su moço.
Pedro Caucape, repostero de plata, y su moço.
Juan Sanculgat, portero, y su moço.
Henrique, que lava la ropa.
Alonso Asensio.
Antonio Servantes, aposentador, y su criado.
Alexandro, repostero de los señores.
Andrés de Prada.
Pedro Aragonés.
Jusepe Vasiana.
Domingo Cavierno, cojinero, y su moço.
Don Luýs de Rueda Velasco, que.s el preso que se
trueca con licencia de los señores diputadosa, en
lugar del qual se ha de dar los poderes del doctor
Josephe Farrer, vecino de la ciudad de Barcelona.
Diego, cochero, Pedro Sota, cochero, y Domingo,
moço de coche.
Antonio Perrete, moço de letrite del Antonio.
Francisco Salazar, aguador.
Don Andrés de Cossío y su criado.
El sastre Miquel Clemente.
Dos muchachos: Roqueta y Gallote.
Pedro Baga.
Saldón Escola.
Criadas de la duquesa:
Doña María Villaroel, camarera.
Doña Francisca Braçeros.
Hipólita Olzinellas.
Doña Theresa de Perellós.
Doña Cathalina Carrillo.
Doña Sebastiana.
Mónica Grenyón.
Madalenica.
Isabel Casales.
María de Ribera.
Sesanna Merlia.
La muger de Henrique Lavander.
Micaela y su criada.
Esabel María.
La Geraldina y dos criadas.
Donya Francisca de Armolea y dos criadas.
De todos los quales se servirá su señoría de sacar
pasaporte de los tribunales, en conformidad de lo
apuntado en los trueques. Barcelona, 6 de noviembre 1641. Doña Catalina de Condoval.

27 novembris 1641. Ab.
Molt il·lustre senyor: En orde a la captura que
a. a continuació ratllat a los.
b. relació intercalada entre els folis 125v i 138r del trienni
1641-1644.
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lo comte de Santa Coloma, virrey y capità general del principat de Cathalunya, manà fer de la
persona de Francesch Tamarit, diputat militar,
ab parer y vot de la ciutat de Barcelona, fou servit vostra senyoria aa ... de mars 1640, deliberar
una embaxada solemne de nou personas, tres
per cada estament, ab instrucció sola de arrodillar-se als peus reals de sa magestat cathòlica per
a suplicar-li la soltura del diputat que estava detingut y pres en las càrcers reals de dita ciutat.
Per lo qual, foren anomenadas las personas de
don Francisco de Uluja, degà de la santa Iglésia
de Lleyda, don Francisco Sans, ardiaca de la Seu
de Barcelona, lo doctor Francesch Taverner, canonge de dita Seu, don Joan de Peguera, don
Francisco Cartella, Hierònym Calders, senyor
de Santa Fe, Hierònym Navel, Bernat Valencas
y Joan Batista Codina, los qual(s), unànimes y
conformes, partiren a 27 de dit, dividint-se los
tres de ells ab embaxada particular per lo duch
de Cardona, per a què se servís escríurer a sa
magestat cathòlica y sos grandes en favor de
dita pretenció.
Trobaran-se junts després en la vila de Bellpuig,
ha hont aplasaren dia senyelat per a la ciutat de
Çaragoça, que fonch als 3 de abril. Y arribats en
ella, reberen un recaudo per part dels deputats
de Aragó, contenint en ell que desijava visitarlos, com de fet ho feren, ab massas altas, dos deputats, que foren lo comte de Plasència y don
Joseph Pujades, acompanyats de molts cavallers, per lo qual fou forçós haver-se de detenir
aquellab. Y luego, lo matí següent, que per part
del Principat se’ls tornà la visita per don Francisco de Uluja, don Joan de Peguera y Hierònym de Navel, y per no mallograr lo temps, partiren la matexa tarda, apresurant son camí //
126v // per lo regne de Aragó fins arribar al de
Castella, en lo lloch de Tartanedo. Ha hont, en
lo mitx de la nit, los arribà un correu a peu ab
carta del secretari Pedro de Villanueva, data de
6 de abril, contenint en ella de què sa magestat
cathòlica los manava parar, per haver decretat,
en dita jornada, que, de tots los embaxadors,
pogués entrar sols hu per part del Principat y altre per la ciutat, de què donaren prompte avís a
vostra senyoria y al dit secretari. Respost, ab vot
y parer de tota la Novena, que, obehint a sa magestat cathòlica, pararian en lloch còmodo per
no ser-ho lo de Tartanedo ni tenir capacitat per
a tots.
Y axí se’n passaren al de Guadalajara, dende
hont depediren a don Lluís de Copons per la
vila de Alcalà, ab intenció de pèndrer llengua
per a què, ab tota diligència, donàs avís de las
a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mm.
b. a continuació ratllat tarda.
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matèrias corrents, com, en effecte, lo donà encontinent per haver trobat Ramon de Orlau,
que·ls estava, per part de don Joan Grau, aguardant, qui facilità podian parar en Alcalà. En lo
qual, arribats que foren, los visità lo agent del
Principat, a qui donaren orde que promptament se’n tornàs, per a què, en conformitat del
pare Bernardino de Manlleu, diligenciàs la entrada de tots junts en la cort. Y, per parèxer necessari fugir a tot gènero de equivocació, suplicaren a dit pare Bernardino fos servit arribar en
dita vila per a ajustar las matèrias del Principat,
com en effecte, ajustades que foren, se’n tornà,
per a què, en conformitat de son agent de vostra senyoria, la pogués diligenciar, que fou als
16 de abril.
Causà la diligència dels embaxadors ab los ministres èmulos del Principat notable disgusta y
admiració, que fou tal que instaren, segons entengueren, al Concell de inobediència, a juntarse per a votar lo si o no havian delinquit, manifestació que declarava que anavan tras de
castigar-los. Y fonch la // 127r // sort trobar-se
en dita junta lo duch de la Nochera, qui fou lo
qui los defensà, dient que no sent entrats en la
vila de Madrit no sols no havian desobehit, però
en ninguna cosa delinquit. Y axí restà exalada la
matèria.
Visitaren-los en Alcalà, per part dels duchs de
Ixar, marquès de Aytona, dona Catharina de
Moncada, don Joseph de Çorribas, don Miquel
Quintana, don Hiacyntho Vilanova, Joseph de
Arles y altres, que fou en lo interim que aguardavan resposta de vostra senyoria, en orde al decret de 6 de abril. Y després, tornant-los a visitar
don Joseph de Çorribas, los digué, per part del
protonotari, que si volian tres o quatre d’ells
arribar fins al Aranjues, ha hont se trobava sa
magestat cathòlicab, per a tractar de las matèrias
corrents que podrian, certificant-los, per sa
part, del desitx que tenia en procurar lo consuelo universal de tota la província.
Resolgué la Novena, després de haver-li estimat
tant gran favor, respòndrer que no podian per
ningun camí desagregar-se, per faltar-los orde
de no poder dividir-se, però que, si sa senyoria
los licenciava a tots junts, anirian a parlar-li. Al
que no fou possible poder aderir-se, conforme
se’n donà prompte avís a vostra senyoria. Y als 9
de maig, fou servit respòndrer, tenint respecte
sols al decret de 6 de abril, de què se’n tornase’n tots salvo don Francisco de Uluja, a qui
a. a continuació disgust interlineat, damunt de sanya ratllat.
b. el mot cathòlica es troba sobreposat a magestat al llarg de
tot el document.
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volgué vostra senyoria constituir a solas per son
embaxador.
Y axí partí de Alcalà als 11 dea maig par a Madrit, restant los detals, aguardant carruatje. Y
per haver-lo tingut de pronte, don Francisco
Sans, don Joan de Peguera y Gerony de Navel,
partiren lo matex dia, y ab tota diligència procuraren exir-se del regne de Castella fins a arribar
al de Aragó, al lloch de Avila, ha ont tingueren
// 127v // avís, per un correu despedit per don
Francsico de Uluja ha vostra senyoria, de don
Francisco de Cartella, Bernat Valancas y Joan
Batista Codina, contenint en ell de què·ls avian
manat, per part de sa magestat cathòlica y de
orde del cardenal de Borja, als II de maig, que,
so pena de dos mil ducats de béns propis, no·s
moguessen, ordenant-los que se’n tornasen y
entrasen en Madrid, que fou als 16 del dit, par a
declarar la legaria a què eran vinguts, en conformitat de don Francisco de Uluja, del que, de dit
lloch, ne feren sabidor a vostra senyoria par a
què se servís ordenar lo de seu gust. Y responent vostra senyoria que se obeís a sa magestat
cathòlica, se’n tornaren y entraren en Madrid
als 21 de maig, ha hont trobaren ya los demés,
per ser entrats en la cort als 18b, que se estaven
posant a punt. En lo qual interim, als 22 de
maig, succeí lo cas de què tragueren de la presó
lo diputat, y.u saberen al 25, a las deu de la nit.
Y com ya vostra senyoria, als 24 abans, los avia
donat orde nou de continuar la enbaxada, havent sucseït lo de Riu de Arenas y demés acsesos
de soldats, procuraren, als 26, tenir audiència,
com la hagueren, para poder explicar las diligèncias fetas per vostra senyoria, per la ciutat
de Barçelona y altres tribunals en satisfacció de
dit cas, lo que se representà llargament a sa magestat, conforme ne feren sabidor ha vostra senyoria y, juntament, de la resposta. Crexent,
enperò, los danys en Santa Coloma de Fernés,
Girona y Montiro, havent-ne donat memorial a
sa magestat cathòlica, als 2 de juny, y raó al conde-duc, després de aver-los dit sa magestat cathòlica que «lo mandaría ver», los digué lo conde que sa magestat cathòlica los manava que·l
aconsellasen lo que podria fer y devia per la pau
y quietut de la província.
Respongueren los dits enbaxadós que no podian exir-se de la instrucció que aportavan, majorment que·ls faltava orde de poder fer-o, //
128r // resposta que ocasionà al conde-duc a
manar-los-ho per part de sa magestat, per lo jurament lo tenian prestat de fidelitat. Y vent-se
tan apretats, se aturaren temps per a respòndrer.
a. maig interlineat damunt d’abril, ratllat.
b. a continuació ratllat los demés.

En effecte, als 5 de juny, aconsellaren que, per
lo total remey del regne, devia sa magestat manar tràurer los soldats de tot lo regne, fins fer
hun perdó general, y castigar los soldats, cabos
y capitans que havian cresmadas las iglésias. Axí,
y conforme consta per lo memorial enviat ha
vostra senyoria, en la matexa conformitat, dit
dia de 5, representaren a sa magestat los acsesos
sucseïts de nou a la vila de Perpinyà, par a què
fos servit donar prompte remey.
Fou la resposta de sa magestat cathòlica dir «lo
procuraré, y mandaré a consolar aquella villa».
Y per haver-ho axís matex representat al condeduc, ensès ab molta còlera, mostrant sentiment
del cos, respongué que «a poder ser verdad lo
que se le desia, mandaría castigar rigurosamente
a los cabos y soldados, dar garrotes y quitar cabessas», del què tingué vostra senyoria llarga notícia. Y com després sucseí la mort del compte de
Santa Coloma, que fou als 7 de juny, y fou vostra senyoria servit, ab tota diligència, dar-los-ne
prompte avís, paragué, promptament y conforme lo cas requeria, poguessen donar-ne raó y
representar sas moltas diligèncias de vostra senyoria per lo reparo de semblant cas, axí ab sa
magestat cathòlica com també ab lo conde-duc,
als ministres superiós de Consell de Estat y, generalment, a tots los del Consell de Aragó.
La resposta dels quals enviaren a vostra senyoria, sertificant-li de què restaren, en aquella ocasió, las matèrias poch gustosas per los ministres
y menos aplaudidas dels senyors y demés particulars de la cort. Y tant, que fou menester bras
poderós par a poder capacitar los ànimos de
tots, fins aver sabuda la veritat de las diligèncias
fetas per vostra senyoria y, generalment, // 128v
// per tots los tribunals. Per lo qual, lo condeduc, després de haver-los tractats de «erejes, y
que eran peores que olandeses, y quien avía muerto al virrey no tenia rey. Que eran unos amotinados y hombres sin juisio. Que, por vida del rey, de
la reyna y príncipe, mis señores, no les avía de ver
más ni tratar ni ablar con ningún catalána, ni
tornar ningun papel», com, en efecte, no volgué los que li donavan en raó del cas sucseït, «si
no fuere con expreso orden de su magestad cathólica», del què, pocs dias després, arepentit per
haver rebuda carta de vostra senyoria, ab la que
se verificava la veritat, havent-los enviat a sercar,
los ordenà que, per sa part, escriguessen a vostra
senyoria soplicant-li fos servit perdonar-li, que
«confesava quedar bien enterado de la verdad»,
demana(n)t perdó als matexos enbasadós de les
paraules los avia ditas.

rias, donaren a sa magestat, als 18 de juny, altre
memorial, contenint en ell que fos servit, vist
que tota la província se anava de tot punt acabant y perdent, nomenar virrey poderós, de capaa i espasa, gran senyor de moltas parts y estimació par a la luisió y seguretat de les matèrias.
Y axí, enterat de la necessitat, nomenà la persona del duc de Cardona, fiant de sa excel·lència
lo remey universal de la província, de la qual nominació y resolució comensà aquietar-se la província.
Y com los sucsesos de Perpinyà pijorasen, ordenà sa magestat al dit duc de Cardona pasar en
dita vila per lo remey d’ella, ha hont, arribat que
fou, enterat de la veritat, comensà a remediar alguns acsesos. Y pensant que·s podria lograr lo
consuelo que·s desijava, fou servit Nostro Senyor aportar-se’n a la sua santa glòria la ànima
de sa excel·lència, restant, com de abans, confessas las matèrias. Y tant, que ni en nominació
de virrey ni en lo càstic de soldats, reintegració
de agravis, satisfacció de temples, se tingué, per
part del Principat, poca ni molta // 129r // satisfacció. Y axò vist, vostra senyoria nos dilegenciava cosa determinà per reprimir tant gran
gasto, inibit als senyors embaxadors, als 29 de
juny. Y dexant a don Francisco de Uluja, don
Joan de Peguera y Hierònymo de Navel, als
quals no volgué oir lo comte-duch, sens acistència dels demés, que fou forsós, per rahó de
un memorial que se havia donat, que·s necessitava de resposta.
Pregàs-los que·ls acompanyassen, com feren, ab
acsistència del pare Bernardino de Manlleu, de
modo que, entrant a parlar a sa excel·lència, los
digué als sis que inportava al servey de sa magestad que no·s moguessen y continuassen com de
abans sa embaxada, siquiera fins passats deu o
dotze dias, per confiar que tots se’n podrian
tornar junts, aconsolats que confiaven que las
matèrias de la província restarian ajustadas. Y
axí, lo obeïren fins haver tingut avís de vostra
senyoria, que respongué que per ningun camí
se detinguessen ni curassen més de tractar
matèrias de la província. Per lo qual, encontinent, procuraren los sis inhibits carruatge.

Los quals, continuant com de abans las matè-

Y a la que estigueren per partir, los feren manament, per part de sa magestat y de orde del cardenal de Borja, president del Concell de Aragó,
que no·s moguessen de la cort y donassen rahons per las quals se’n anaven sens llicència, y
axí, promtament, ho feren saber a vostra senyoria. Fou forçós haver-se de detenir. No obstant,
continuaren don Francisco de Uluja, don Joan
de Peguera y Hierònym de Navel conferint-se,

a. ni tornar ... sucseït interlineat al marge esquerre.

a. de capa y espasa interlineat al marge esquerre.
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després molts dias, ab lo comte-duch per a procurar lo remey y consuelo del Principat, prenent-lo per protector y emparo per a sa magestat cathòlica fos servita castigar los soldats que,
tant desconsideradament, havian delinquit. Al
que respongué dit conde-duch que «¿cómo pedían justícia // 129v // para los soldados (y) no la
pedían igualmente por los provinciales?». De
modo que, alterquejant diverses matèrias, aparexent que ja passava de llímit lo dany de la província, volgué aplasar altre jornada per a què se
li fessen diverses preguntas, confiat de donar solució a totas, per lo que resolgueren los embaxadors fer una memòria d’ellas, citant las jornadas de sas ofertas.
Y axí, en sa presència, se li preguntà que com,
havent promès que manaria càstig a los soldats,
no·u havia fet, y com, havent dit que se anomenaria virrey, era dilatat. Y del mateix modo,
com, havent promès que, dexadas las fortalesas
ab bastanta guarnició, no havia manat tràurer
tots los soldats del regne que inquietavan tota la
província. Finalment, com no·s reintegrava lo
mal de las iglésias y los succehits en la vila de Perpinyà. Las quals preguntas se li feren en presència del pare Bernardino de Manlleu, que fou àngel en aquella ocasió, per ser estat grans lo
enfado y sentiment del comte- duch. Si bé, després, vist la obligació que incunbex al càrrech
dels embaxadors, havent pres lo paper de dites
preguntes per mostrar-lo a sa magestat cathòlica, quexant-se del terme, lo restituí en mans del
pare Bernardino, que·l rompé. Y passant avantb
la matèria, digué sa excel·lència que havia ja donat orde en tot quant se li preguntava y demanava. Y com ya may se prengués resolució, fou servit vostra senyoria, escrivint-los una carta, dada a
31 de juliol, donar-los nou avís de com tot lo
regne se perdia, per a què ho representassen de
nou a sa magestat cathòlica, que si promptament no manava tràurer los soldats del regne,
axí de las fronteras com de altras parts, que seria
forçós haver-se de perdre tot. Que si.u deyan
hi.u avissaven era per vèurer lo ànimo dels provincials tant irritats, que ab tans // 130r // justs títols defensaven sa honor y hazienda. Y que, per
haver entès que en la ciutat de Tortosa havia
succehit que en lo castell, secretament, entravan
pòlvora y balas, irritats contra los soldats, los tragueren y feren exir de la ciutat. Que per ço se’n
donava rahó a sa magestat cathòlica, moguts del
amor de bon vassalls, com en efecte ho representaren. Y juntament, li donaren una còpia del
procés contra algunas personas del Real Concell
y altres ministres, per a què fos servit sa magestat
cathòlica, enterat del que se’ls acumulava y de la
a. a continuació ratllat fos.
b. a continuació ratllat sa excel·lència.

veritat, manar castigar aquells que aparexia ser
delinqüents. Y en la matexa conformitat, li suplicaren fos servit manar licenciar als sis embaxadors inibits per vostra senyoria.
La resposta fou de sa magestat cathòlica, com
las demés, «que lo mandaria ver». Y als dos de
agost després, lo dit comte-duch envià a cercar
don Francisco de Uluja, don Joan de Peguera y
Hierònym de Navel y al pare Bernardino per a
llegir-los un paper contenint lo concell que los
embaxadors donaren acerca lo remey podia tenir la província, y altros caps que, ab diferents
cartas y avisos de vostra senyoria, havian representat, donant solució a totas. La còpia del qual
enviaren a vostra senyoria, escrivint llargament
tot lo que havia passat y lo que sabian y entenian en las matèrias corrents, que fou als 4 de
agost. Suplicant, axí mateix, que fos servit vostra senyoria donar-los llicència, suposat que no
eran de profit y no negociavan res del augment
y profit de la província.
Y del mateix modo, suplicaren a sa magestat
cathòlica y, en dita jornada, ab intercessió de
tots los grandes interessats ab las cosas del Principat, no permetés, conforme se barruntava, de
què tota la gent de guerra que·s juntava en las
fronteras en contra Cathalunya, per lo qual effecte ne // 130v // feren embaxada particular don
Joan de Peguera y Hierònim de Navel, per haver estat malalt don Francisco de Oluja, que fou
del tenor següent:
«Senyor: Lo principat de Cathalunya diu que
des de lo any 1626 ha patit, y pateix ara de present, immensos treballs acerca los alojaments de
soldats, que tant desenfrenadament roban, desonran y matan, sens attèndrer a la reverència y
decoro dels temples, cremant aquells. Y que encara que és veritat que lo Principat de tot punt
se està perdent, lo més que se entén, senyor, és
que en las fronteras y per tota Castella diuhen, y
las nacions estranyas ho publican, que vostra
magestat cathòlica envià son exèrcit contra
aquella província, que tant felment, en quantas
ocasions se són ofertas, lo han servit, cosas dignas de plorar ab llàgrimas de sanch. Y axí, arrodillats als peus reals de sa magestat, li suplican
que no permeta cosa tant perjudicial y tan poch
deguda a la innata fidelitat dels catalans, la qual
han tinguda, tenen y tindran sempre per a tot
quant importarà per lo real servey de sa magestad cathòlica».
Al que respongué: «lo mandaís ver lo que me representáys y desís». Y lo comte-duch, després, estana ja bo don Francisco de Uluja, que s’i troa. estan ... trobés interlineat al marge esquerre.

2008

bés, los assegurà que era engany notable, que la
intenció de sa magestat cathòlica «no era otra
cosa más que passar la gente, hecha en dichas
fronteras, en Italia y Flandes, como lo podían hechar de ver por los papeles que les mostrava», ha
hont estavan designadas las llistas y citats los
llochs ha hont havian de anar, dient tantbé que
no desijava «perder el reyno, que si los catalanes se
querían perder que la culpa sería de ellos». Y per
a major satisfacció, dits dona Francisco de Uluja, don Joan de Peguera y Hierònym de Novel,
als 4 de agost, per carta rebuda als 11 // 131r //
de dit, representaren a sa magestat cathòlica de
què la província, en cas de invasió de enemichs,
li oferia quaranta mil hòmens pagats, armats y
municionats, sens ajuda de altra nació, certificant-lo de què lo Principat no necessitava per sa
defensa de altras soldats, per sobrar-li esfors y
valor, com sempre havia mostrat en las ocasions
s’eran offertas. Y que, a voler sa magestat cathòlica acceptar la offerta, se vindria alcançar la
quietut del regne, del que se li’n féu memorial a
part.
Y respongué lo que sempre, «que mandaría ver
lo que se li representava», y lo comte-duch, «que
reponderia por escrito a todos los cabos que se le
advertían». Per lo qual, als 12 de agost, sobre
lo migdia, los tornà enviar a cercar, no sols als
tres, com encara als 6 inibits, pare Bernardino
de Manlleu y Pau Jordi Boquet, embaxador de
la ciutat de Barcelona. Y asistint lo protonotari,
los llegí un paper contenint la resposta a la carta
del pare Bernardino, que li havia donada per escusar memorial. Al qual paper, per haver-hi ab
ell cosas indiferents de las que se eran tractades,
li replicaren dient que·l habilitàs, restant de
acord que·u faria. Y, no obstant que ja li havia
fet presentar a don Francisco de Uluja, lo cobrà,
sens ja may voler rehabilitar-lo.
Pochs dies aprés, als 17 de dit, los tornà a enviar
a cercar en orde a la estafeta que se era perduda,
per a què se escrigués a vostra senyoria ne donàs
rahó, al que respongueren que vostra senyoria
no tenia jurisdicció alguna, que qui la tenia era
lo virrey. Replicà sa excel·lència que «no se tratava del derecho, sino del hecho, y que de qualquier manera // 131v // se escriviese a vuestra señoría», com en efecte ho feren. Y és per carta de
11 de agost, rebuda als 19, los citava la llicènsia
que los dits don Francisco de Uluja, don Joan
de Peguera y Gerony Navel avian demanada ab
tan gran instància, y la inibició que·ls avia feta
vostra senyoria, dexadas a càrrech del pare Bernardino de Manlleu y de don Joan Grau, agent
de vostra senyoria, par a què las continuassen,
fos forsós advertir-o al conde-duch.

A la que se li advertí, fou de sa excel·lència molt
gran lo sentiment, per parèxer-li que las matèrias que·s tractavan eran graves, que no obstant
que confesava ser persona a propòsit la del pare
Bernardino, «pero que, para la actividad del
Principado, importava tratar las cosas con más
atención, que aunque la provincia lo instava,
que, con todo esso, aconsejava que no intentasen
hirse de la corte», ab què amostrà clara sa bona
intenció, pues que, als 27, que fonch dos dias
després que·s pogué fer la embaxada a sa magestad cathòlica y haver tingut temps de poder entregar sos papés al dit pare Bernardino, a la que
volgueren partir, se’ls féu manament, per part
de sa magestad cathòlica y de orde del cardenal
de Borja, no solsa als tres, sinó encara als demés
sis, que no·s moguessen y donasen raó per lo
que eran vinguts y perquè intentavan tornarse’n sens llicència. Per lo qual fou forsós haver
de obeir y restar ab lo desconsuelo, que·s dexà
ben conciderar.
Y pensant tenir de nou llicència, per haver-los
enviat a sercar lo protonotari, no fou altra cosa
que dir-los de què «su magestad avía publicadas
Cortes para la ciudad de Lérida, que lo hazía a
saver y se lo mostrava con el mismo // 132r // original para que fuesen testigos del auto, por si acaso se perdía el correo, y que la noche antes avía imbiado las convocaciones». Fec-se-li resposta que
no podian tractar matèrias del Principat per tenir revocat lo poder, però que si volia que com a
particulars escriguese(n), sí ho faria algú. Y replicà dit protonotari dient que sa magestat
cathòlica «los tenía y reputava» com ha enbaxadós y, vista la porfia, se despediren.
Y en pocs dies després, lo cardenal de Borja los
féu juntar per dir-los que la ciutat de Barçelona
havia pres alguns dinés de sa magestad cathòlica, cavalls y artilleria y altres monicions, par a
què escriguessen y procurasen la reintegració de
ditas cosas. Respongueren tots lo matex que al
protonotari, que, com no eran enbaxadós, no·n
podian dar avís ni escríurer-o, pus lo poder fer-o
estava a càrrech del pare Bernardino, diligenciar
las matèrias de la província. Les quals dadas y
respostas foren en presència del protonotari, lo
qual, vist que no estavan sentats en la forma ordinària, los manà sentar com ha enbaxadós. Y a
bé que se li feren moltes protestes y rèplicas, no
poden revènser sa opinió, los ho manà per part
de sa magestat cathòlica, y axíb fou forsós, com
de abans, sentar-se cada qual en son lloch, fundant sa opinió en la declaració de sa magestat
cathòlica, que fou de tenir-los per enbaxadós.
Al que se li replicà dient que no tenia lloc lo que
a. no sols ... sis interlineat al marge esquerre.
b. y axí interlineat, demunt de per lo qual ratllat.

a. don ... Uluja interlineat al marge esquerre.
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sa magestat deya, pus que restava lo pare Bernardino, a càrrec del qual restava diligensiar los
negocis del Principat, demanan-li lliçència par a
protestar, com, en effecte, o feren.
Y asentats que foren, los preguntà, // 132v //
particularment a don Francisco de Uluja, don
Joan de Peguera y ha Gerony de Navel, que foren los qui donaren lo memorial a sa magestat,
contenint en ell la offerta per part del Principat
de quara(nta) mil hòmens pagats, armats y monissionats en cas de invasió de enemich, que
«¿como ofrecían lo que no podían haber ni alistar
sin particular licencia del rey, conforme al husaje
“Quidem namque”?». Y com tocà primer respòndrer a don Francisco de Uluja, digué que
los enbaxadós no eran més que relatós y que los
diputats donarian raó de la oferta. Majorment
que, si ho avian offert, fou per haver tingut curiositat lo conde-duc de saber-o, y que, axí, ab
sa llicència, ho havian escrit y ab la mateixa conformitat los diputats respost. Al que se referí
don Joan de Peguera, anyadint-hi que los usatjes ni constitucions no·s rompian en actes voluntaris, sinó en los forsosos, com clarament se
veja en lo dels alojaments y ab los forsats, fentlos, acabat lo temps de sa condemnacióa, retrar
per força, que, fent-se voluntàriament, ni·s quexavan los provincials ni·s rompia la lley. Y pasant
avant las deposisions, se aderí al matex Gerony
de Navel, y los demés, com en lo temps de la offerta foren inhibits, no se’ls prengué la deposisió ni se’ls escrigué cosa.
De las quals deposisions aparegué restar satisfet,
ho, per millor dir, confús lo protonotari, restant
la matèria suspesa fins als 25 de setembre, que
lo eminentíssim cardenal Borja los manà juntar
en sa casa par a notificar-los de què sa magestat
los manava, als de capa y espasa, // 133r // per lo
lloc de Ocanya, y als ecclesiàstics al Escurial.
Cosas que pogueran causar-los admiració, pus
que, esent vinguts per lo servey de sa magestat
cathòlica y benefici públic, fosen tan desdichats
que aguessen de ser desterrats y castigats. Y axí,
fou nesesari haver de replicar y suplicar a sa
eminència fos servit dexar-los informar, per lo
qual restà exalada la jornada.
Dit dia de 25 capturaren a don Joan Grau,
agent de vostra senyoria, dexant-lo en sa pròpia
casa ab dos guardas de vista, havent prescrit lo
dia abans, a les deu horas de la nit, que lo protonotari, conferint-se en sa casa, li digué ab admiració «¿Cómo vuestra merced ha escrito al Principado y çiudad de Barcelona cartas con signa y
caracteres?» y que «por quanto la dicha ciudad
se avía retenido la artillería y otras cosas de su

magestad, quiero aser represalias de sus papeles»,
del que llevà acte Fructuós Pich, escrivà de la segretaria. Y deprés, tancà ab clau doble lo aposento, fent aprensió de tots los papers que li
trobà a las faltrigueras y de totas las demés cartas que vostra senyoria li avia escrit.
Pocs dias després, ordenà sa magestat que·l desterro de Ocanya dels enbaxadós se mudés en
què junts abitasen en un matex barri, par a
quant sa eminència los auria menester. Ya després los tornà a enviar sercar par a dir-los com sa
magestat cathòlica havia manat al marquès de
Povar y ha don Antonio de Aragón anar a la ciutat de Barcelona, par a fer companyia a la duquessa de Cardona, sa mare, ab poder de consertar las matèrias del regne, «que se lo advertía
para que escriviesen a la provincia y hisiesen las
obras como de ellos se esperava, y que, juntamente,
fuesen a visitar dichos señores para suplicarles
fuesen servidos de interceder con su magestad cathólica les diese licencia para poder hir, sirviéndoles y acompanyándoles, que él, por su parte, aría
lo mismo». Com en efecte o féu. Si bé no fou de
ningun profit, pus que a sa magestat li aparegué
no convenia, del que restaren, com de abans,
cuidadors.
Essent lo major disgust que tingueren als 24 de
gener de 1641, pus, després de haver pres a don
Joseph Sorribes, que fou lo primer, los prengueren a tots, dexant-los a cada hu d’ells ab dos
guardas de vista en sas casas, regonexent-los faltrigueras, caxas, bacils, arquillas, maletas, ballijas, llits y los demés racons de sos aposentos,
prenent-los tots los papés y cartas del Principat
y, juntament, lo dietari que·s acustuma fer en
prova de la veritat, lo qual, ab la demés part de
papés, se’ls han aturat.
Posaren dit dia de 27 a don Joseph de Sorribes
en la presó real de la cort, de la qual captura fou
executor lo segretari de Estat Pedro de Arçe,
que fou lo qui muntà en persona a regonèxer lo
lloc ha ont lo enserravan, fent-li tancar y clavar
las finestras no obstant las rexas, dexant-lo casi
ho gens de claror, tornant-hi després, lo s’endemà, per regonèxer-li lo llit que li avian entrat
par a poder reposar y dormir, restant don Fernando Ruís de Contreras per regonèxer-li los
papés, que ni sols los matalasos li dexà de mirar.
Lo qual, axí matex, com Pedro de Arçe, asistí en
la captura y, juntament, ab la de sos criats,
que·ls aportà // 134r // en casa de dos aguasils,
ab orde exprés de que·ls ensorraçen y tinguesen
tancats, sens que persona algunab los pogués
tractar ni comunicar durant sa presó, per espay
a. a continuació ratllat axí, pocs dias.
b. a continuació ratllat quals.

a. a continuació ratllat fos.
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de dos mesos. Lo hu d’ells, ab dos grillons y cadena en los peus, essent, com ho foren, exeminats si son amo escrivia a Cathalunya per la part
de València, Aragó ho altra part, si parlava ho
comunicava ab los enbaxadós del Principat y
si·ls tractava ab estreta amistat.
Estigué lo dit don Joseph ençerrat fins los 22 de
abril, que·l desenserrà lo alcalde, don Gregori
de Mendizábal, i·l tragueren de la presó lo dia
matex que llibertaren als enbaxadós, que fou als
21 de juny, entregant-lo al Consell, de òrdens
don Gregorio de Tápia, segretari de dit Consell.
Lo qual, lo aportà en companyia de dos cavallés
del àbit de Santiago al convent de San Felip,
acomanant-lo al prior de dit convent. De tot lo
qual, se’n llevà acte, requerint al dit don Joseph
que no·s mogués sens tenir altre orde.
Y axí matex, aprés de la dita captura de don Joseph de Sorribes y en dita jornada de 24 de janer de 1641, foren aportats per diversos ministres reals los tres enbaxadós ecclesiàstichs, ço és,
don Francisco de Uluja al monestir de Sant
Tomàs, don Francisco Sans al de Sant Gerony y
lo doctor Francisco Tavarner al de Nostra Senyora de Atoche, ab orde molt apretat, donat al
prior de dits convents, que·ls tinguessen enserrats, ni·ls donassen lloch, ni·ls consentisen poder parlar ab persona // 134v // alguna.
Y als 5 de febrer de dit any 1641, als qui estavan
ab dos guardas de vista, com don Joan de Peguera, Gerony de Navel, Bernat Valencas y Joan
Batista Codina y, després, al 7 de dit, don Joan
Grau, foren aportats per lo alcalde, don Gregorio Lopes de Mendizábal, y molts altres aguasils, a la presó real de la cort, ha hont foren
ençerrats cada hu de per si, sens que·s poguesen
vèurer, parlar, ni comunicar, impedint-los lo
servey de sos criats. De tal manera que per los
corredós de la presó, los tenian guardas de vista
par a què ningú pogués parlar-los ni acostar-se
als forats de los claus de las portas, pasant molts
dies de precepte sens dexar-los hoir misa ni confesar, sinó fou lo dia de santa Eulària, patrona
sua. Y després, la hoïren sempre los dias sols de
precepte, de tal modo que, hoint-la, no sofriren
qu·estiguessen junts, que·s comunicasen, ni
parlasen, fent-los estar dividits. Huïda després
la misa, d’en hu en hu, los tornavan ha ençerrar.
Los matexos infortunis corregueren don Francisco de Cartella y Gerony Caldes, que per malalts y perillosos de la vida, los dexaren sempre
en sas pròpias casas, ab dos guardas de vista, patint naufragis molts, no desant-los cumunicar ni
tenir ploma, paper ni tinta, com als demés.
Durà la clausura de tots per espay de quaranta-i2011

sis dies, dels quals los feren escriturar Pedro Villanueva, segretari del Consell de Aragó, y don
Gregorio Lopes de Mendisával, alcalde de cort,
// 135r // moltes cartas, axí ha vostra senyoria
com també a molts altres particulàs, donant-los
lo asumpto sobre que avian de escríurer. Y no
estant a son gust y segons lo inserit, los fejan
mudar y borrar fins aitant restavan conçebudas
a son gust. Y desprésa entengueren dits enbaxadós que, de bax de sas cartas y plecs, posavan los
ministres diferents papés i·ls rematian a qui volian, fent-los firmar les cartes en blanc.
Y vent-los pobres y menesterosos y que pasavan
necessitat, axí per no gozar de sas rendas com
per no ser socorreguts del principal, los feren
perfertas, los ministres, de dinés. Lo que no fou
possible, ya may, revènçer sa enteresa, tant
constants en menospreciar dàdivas quant perseverants en oferir y pèrdrer sas vidas en amor del
Principat. Per lo qual, després, moguts de compasió, alguns dels ministres superiors, per sos
molts axaques y enfermedads, ab intersesió dels
pares capuchins y de la senyora dona Caterina
de Moncada, los manaren desenserrar y que poguessen pasejar per los corredós alts de la presó,
ab una, emperò, guarda de vista y a sos gastos.
Duraran sos infortunis, ço és, los de la presó,
dende 5 de febrer fins al 21 de juny, sent estat
majors lo aver estat tan gran temps, per mandato de sa magestat cathòlica, dins la cort detinguts, part d’ells ab guarda de vista. Y a bé que,
als 21 de juny, gozaran de llibertat, totavia los
dexaren, ab orde exprés, en sas casas, que no
poguesen mòurer-se d’ellas fins a tenir altre
orde. Y fou la alegria del poble de aver-los trets
de la presó tan gran que, dexant la feyna los menestrals de Madrit, digueren en alta veu: «gracias ha Dios que sacan estos innocentes de la cárcel, que // 135v // vinieron para pas y les dieron
guerra». Que fou ab tan gran extrem que los alcaldes y aguazils, aportant-los en sas casas, digueren: «¿Qué hachizo han dado estos señores a
los castellanos?». Aguardant, pues, lo segon
orde, succeïren moltas variacions en matèria de
sos truecos, que, com per part dels ministres superiors y aurà poca gana o casi ninguna, publicavan tots los dias que·s perdia per lo Principat,
sent estatb molt al revés, com ho col·legiren del
que los digué don Ramon Rubí dins lo col·legi
de Atoche, de què partiriam per Aragó, y encontinent, exelà, sens atinar la causa.
Y no falta qui asegura que, per haver publicat
los aragonesos voler-los, al passar de Çaragossa,
festejar, que per exa causa, no se executà. Si bé,
a. i després ... blanc interlineat al marge esquerre.
b. estat interlineat.
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pochs dias després, lo cardenal de Borja los digué que sa magestat cathòlica havia resolt de
què·s fesen los truecos y que per ço los ho notificava, par a què estiguesen previnguts par a
quant se’ls nomenaria persona par a acompanyar-los a la hisla de Peníscula. Al que replicaren
soplicant a sa eminència fos sservit intercedir ab
sa magestat par a què asenyalàs altre puesto, del
que se’n féu consulta. La resulució de la qual,
fou que sa magestat cathòlica assenyalava la vila
de Castelló de la Plana, regne de València, per
lo qual efecte nomenà sa magestat cathòlica la
persona de don Ramon Rubí y de Marimon, par
a què los combojàs // 136r // fins al dit lloc de
Castelló de la Plana, del que·s donà avís a vostra
senyoria per correu lo dia matex de sa partensa.
Y com lo mormar de la cort fou de què la dita
partida exelaria com las demés, no besant primer la mà de sa magestat cathòlica, per haverlos asegurat persona de bona y sana intenció, li
respongueren suspensos que no sabian si sa magestat cathòlica ne gustaria, y com la intel·ligència fou que seria de son gust, demanaren audiència. Y la obtingueren, als 3 de octubre a la
matinada, fent-los entrar de hu en hu don Antonio de Mendossa, per ser axí la forma ordinària. Y axí, li besaran la mà, avent-se conformat
tots antes de fer-li gràcias de la llibertat. Y lo dia
següent, després haver-la tinguda, del un de ruc
se despediren, fent-li, axí matex, las matexas
gràcias. Y partiren als 7 de octubre, caminant
per los regnes de Castella y de la Manxa fins al
de València que, per orde del duc de Medinaçeli y de Alcalà, los combojà, en companyia del dit
don Ramon Rubí, don Lluís de Vilanova, ab sa
companyia de cavalls, fins arribar a la ciutat de
València, que·ls aposentaria dins lo monestir de
Santo Domingo. Dende hont, deprés, los aportaren en Castelló de la Plana i·ls posaren dins lo
convent de Sant Agustí, dende hont, i la matexa
nit, despediren lur correu ha vostra senyoria,
donant-li avís de tot per a què se servís dir lo de
son gust.
En lo qual interim morí Gerony de Navel, esent
exit, com isqués de Madrit, ab relació de metje,
// 136v // trobant-se casi sens febra. Y en dit lloc
de Castelló de la Plana, de tal manera que·s llevava los mijdias, en presència de dos metjes
que·l visitaren, per tractar-se de bon continent y
prou alentat, a hont, per lo camí y Madrit, li
asistiren tots, axí de nit com de dia, sens ya may
dexar-lo, sens que li faltàs cosa, com si fora en sa
pròpia casa. Y fou servit Nostre Senyor aportarse’n a la sua santa glòria la ànima, rebuts tots los
sagraments de Santa Mara Iglésia, dexant per
sos marmesós a don Francisco de Uluja y a don
Joan de Peguera. Los quals, ab vot y parer dels
demés enbaxadós, li feren fer las obsèquias se2012

gons sa calitat y lo que representava enbaxador
del Principat. Lo cos del qual restà dipositat en
dit monestir de Sant Agustí, per lo qual, suplican tots a vostra senyoria que, en satisfacció de
sas àncias, penas y treballs y del cuydado y amor
ab què procurà sempre diligenciar las cosas de la
província, vulla vostra senyoria ab sas oracions
recordar-se d’ell, y juntament, dels seus y de sa
casa.
En lo qual interim, los respongué vostra senyoria que procurasen pasar a la ciutat de Tarragona, assegurant que la senyora duquessa de Cardona y sos fills pasarian a la vila de Montblanc,
dende ont se podrian par a tots facilitar los truecos. Per lo qual, don Ramon Rubí y don Luís de
Vilanova los manaren partir y enbarcar en Vinarós par a passar ab facilitat a Tarragona, a hont
arribaren a 13 de noembre. Y hans de desenbarcar, lo // 137r // conde de Aguilar los envià, ab
molt gran cumpliment, la benvinguda. Als 15
després de dit dia que·s executaren los truecos,
los convidà sa excel·lència a dinar, cobrant los
enbaxadós aliento y la major alegria que·s pot
imaginar, vent cumplidas sas tan desijadas esperansas y que arribavan a port segur y entre sos
propis jermans.
Esta és, pues, la relació que·s fa a vostra senyoria
de la poca sort y dicha, la qual sols pot suplir-la
lo amor y cuidado ab que desijaren servir a vostra senyoria y a tot lo Principat, sertificant que si
fóra estat menester pèrdrer sas vidas, las tenian
ja per sacrificadas y per ben enpleadas en amor
de sa pàtria. Y axí, ara de nou, com sempre, offerexen a vostra senyoria y a tot lo Principat sas
aziendas, vidas y personas par a què en la ocasió
present y en qualsevol altrea y temps, los enpleo
par a tot lo que inportarà par a tot lo de son
gust y servey de la província, pus que, de fer-o
vostra senyoria y voler-los hunrrar lo Principat,
ho reputavan per singular favor, etcètera.
Don Joan de Peguera. Don Francesc de Cartellà. Hierònim de Calders. Don Francisco Uluja, degà de Lleida. Don Francisco Sans. Don
Francisco Tavarner. Bernat Valencas. Joan Batista Codina.

2 desembris 1641. Ab.
Señor: Reconociendo los diputados del principado
de Cathaluña quedar aquella provincia baxo el
amparo y obediencia de vuestra altísima magesa. altre interlineat demunt d’ocasió ratllat.
b. ambaixada intercalada entre els folis 139v i 143r del trienni 1641-1644.

tad, agredecidos de las muchas honras y mercedes
que vuestra magestad se ha servido hazerlos en
ampararlos con sus reales armas, dezeosos de acudir a sus mayores obligaciones en el serviçio de
vuestra magestad, en mirar por la conçervación
de aquella su affligida provincia, han resuelto,
con este acuerdo, dar larga noticia con esta embaxada extraordinaria a vustra magestad, como
a padre y señor, de los sucessos que sus reales armas
han tenido en ellas y del estado presente con que
quedan, como también del desconsuelo que padeçen de ver que el enemigo tenga ocupadas tantas plaças y socorrida la de Tarragona. Y que por
esse fin tengan de estar ocupadas sus reales armas
en tierra que es de vuestra magestad. Dezeando,
como sus reales vassallos, berlas enpleadas en ganar nuevas provincias y reynos, hasta verle absoluto señor y monarcha del mundo, como lo esperan en Dios y en la mucha christiandad de
vuestra magestad, pues tanto se precia de rey
christianísimo y amparador de afligidos.
Como lo publica Cathaluña, que, allándose affligida y oprimida de las tiranías de los castellanos,
que, entrando por ella con un exercito de veynte y
tres mil y quinientos infantes y tres mil y quinientos cavallos, los hivan tratando y matando como si
fueran turcos, como da testimonio el exemplar
que hizieron en Cambrils, con lo que, reconociendo la mucha christiandad de vuestra magestad,
acudió a su real amparo. Y serviéndose vuestra
magestad, con su acostumbrada clemencia, ampararles, enviando a monsieur de Isperian con
algunas tropas de cavallería y infantería. Y si
bien, legando con ellas a la ciudad de Tarragona,
assistiéndole el conçejero terçero de la ciudad de
Barcelona con algunos cavalleros cathalanes y
tropas de infantería y cavallería, desemparó el
dicho de Esperian con las suyas aquella plaça y,
sin pelear, conçertó con el enemigo su retirada //
140v // hasta Martorel, de donde entró a pedir
trenta mil ducados a los deputados, prometiéndoles no desempararlos. Y teniendo su dinero, les
dexó y se retiró sin pelear hasta a Françia, dexando toda la provincia con muy gran desconçuelo,
augmentándoles la afflicción los desórdenes que
hazía en los lugares que passava, tratándoles
como si fueran enemigos.
Y no obstante su proçeder, reconociendo los diputados ser soldados de vuestra magestad, mandaron asistir con algunos agutziles cathalanes, temiendo que la hirritación de su retirada, como de
los estragos que hazía, no hiziese el pueblo algún
daño, poniendo con su retirada en muy grande
riesgo, no solo la ciudad de Barcelona, sino toda
la provincia, pues sabiendo el enemigo que Esperan con sus tropas se havia retirado, apretó y dió
sobre Barcelona con tanta furia que, por milagro,
la reservó para que quedasse de vuestra magestad.
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Pues, conçiderando el favor y merced que les havia hecho y la obligación con que quedavan al zelo
con que vuestra magestad les havia valido, reconociéndosse los cathalanes sin padre, çe resolvieron, no satisfechos de verse baxo el amparo de
vuestra magestad, entregarse a su real obediençia, como a decendiente de Carlomagno, Ludovico Pío y Carlos el Calvo, su primero señor. Con lo
que devió vuestra magestad embiarles, por su major amparo y defença, dos armadas, una por mar
y otra por tierra, y por cabo dellas a monsieur de
la Mota y monsieur de Bordeus y también a monsieur de Argenson por el govierno de Barcelona,
con lo que quedaron aliviados. No obstante que,
quando llegaron los dichos en dicha ciudad, allassen espulsado el enemigo della, con la asistençia
que, en lugar de Esperian, hizo monsieur de Seriñan, con mucha pérdida de su infantería y cavallería, que con las differentes vezes que peleó se les
manoscabó por la mitad su exército asta su retirada en Tarragona, adonde se confirieron dichas
dos armadas juntas en un mismo día, que fue a
los quatro de mayo.
Y entrando monsieur de la Mota en el Campo de
Tarragona con la suya, afavorecido y asistido de
los cathalanes a los venytinueve de abril, desemparó el enemigo todas las plaças que tenia ocupadas en él, sin dar lugar a que se pudiesse pelear
con él, no obstante // 141r // que en infantería se
hallasse con major número que no se hallava
monsieur de la Mota. El qual, hallando guarnición en la fortaleza de Salou y Castillo de Constantí, les puso sitio y les rendió. Y, considerando
que todo el exército del enemigo se hallava enserrado dentro de la ciudad de Tarragona y que
era major en número que el suyo, se resolvió, assí
por essa conçideración como por faltarle artillería
y demás pertretchos necessarios, no atacar la plaça
por fuerça, sino rendirla por ambre, como lo habrían echo si la armada naval de mar huviesse
podido resistir a la que llegó del enemigo a los
quatro de julio, con quarenta y una galera, de las
quales entraron doze dentro del puerto de Tarragona. Y si bien perdió las seys, con las otras seys socorrió la plassa, con lo que se sustentó hasta los
veynte de agosto, que, bolviendo segunda vez el
enemigo con veynte y nueve vazeles y veynte y siete
galeras, al tiempo que se allava la plaça al último
remedio para rendirçe, la socorrió sin ninguna
pérdida, desemparando la armada naval, que de
vuestra magestad governava monsieur de Bordeus, no sólo la playa de Tarragona, sino todas las
costas de Cathaluña, con que el enemigo socorrió
todas sus plaças, con mucha comodidad y desconsuelo de Cathaluña.
Por lo que, viendo monsieur de la Mota socorrida
la plaça de Tarragona y sin speranças de poderla
rendir por ambre y menos por fuerça, por haverçe
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retirado la armada naval y faltarle todos los pretrechos necessarios por atacarla por fuerça, se resolvió, con acuerdo de los cathalanes, dexar guarnición a todas las plaças que podían desacomodar
a los enemigos, como Constantí, Salou, Bilasecha,
Tamarit y otras, y retirar su restante exército
para ponerle con mayor comodidad a la villa de
Valles, i los cathalanes a la Selva, villas que distan legua y media de Tarragona, quedando
monsieur de la Mota con algunos quatro mil infantes hasta zincho mil y dos mil cavallos, pocho
más o menos, con que tiene sitiada por tierra la
plassa de Tarragona, como el primer día, y guarnecidas las plaças de Lérida y Balaguer, fronteras
de las partes de Aragón, por donde amenaça entrar nuevamente el enemigo.
También se servió vuestra magestad de ambiar a
las partes de Rossillón a monsieur // 141v // el
principe de Condé y a su lugarteniente el bisconde
de Arpajón, por los excessos que hazían los castellanos por aquellas partes, que con su valor los han
reprimidos, tomándoles las plaças de Canet, Elna
y otras, obligándoles a enserrarse a las más fuertes, como Colibre, Salses y Perpiñán. Oy el bisconde de Arpajón, en Elna, con tres mil infantes y
quinientos cavallos, con que tiene apretada la villa de Perpiñán y Salses, de suerte que se tiene por
muy sierto que, no pudiendoles socorrer el enemigo, no podrán sustentarse dos meses, por lo que se
sabe que el enemigo va juntando armada por
mar por socorrerles, apareçe sería bien que se serviesse embiar el bisconde de Arpajón por lo menos
otros tres mil infantes y quinientos cavallos, para
que además de poderçe oponer al enemigo, acaso
que quiera socorrer a Perpiñán, se pueda hazer
esfuerço en tomar a Colibre, para que el enemigo
queda inhabilitado de socorrer Salses y Perpiñán.
Estos son, señor, los sucessos que sus reales armas
han tenido en aquella provincia y el estado presente con que quedan. Y aquella provincia tan
afligida y menoscabada, como se puede conciderar de las descomodidades y desdichas que trae
consigo la guerra, y no menos desconsolada de las
amenassas que el enemigo va haziendo de aniquilarla y acabarla, poniendo sus fuerças para hazerlo, como se tiene intelligensias ciertas, va juntando un grande exército para esse fin. Que todo
se representa, señor, a vuestra magestad, como a
padre y señor, para que, como a tal, se sirva favoreçer aquellos sus vazallos con nuevo y major socorro, assí por mar como por tierra, con la brevedad
que piden los designios y diligençias de los enemigos, con todos los pertrechos necessarios y bien assistidos los soldados en sus sueldos, assí por assigurar
de que no se desaga el exército como por evitar los
daños que, allándoçe necessitados, podrian causar a los provinciales, para que no sólo quedan con
ello mallogrados sus intentos, sino que se pueda
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asitiar y rendir la plaça de Tarragona y demás
que tienen ocupadas, y salir con ello aquella provincia de las afflicciones que padeçe, como lo esperan del poder y mucha christiandad de vustra
magestad y quedar perpetuamente sus vassallos //
142r // como dezean.
Imposibilitando con esto el poder socorrer el rey de
Castilla las partes de Flandes y Italia, pues además de que habrá menester sus majores fuerças para defenderse en su propria casa, tendrá el
passo de la mar impoçibilitado, no quedándole
otro que el de las islas. Con lo que, además de la
mucha descomodidad que para ello tendrá, será
assegurar la perdición de su armada naval, apareçiendo, señor, que·s de mucha conveniençia poder sacar esta compañía que biene los enemigos de
aquella su provincia, ansí por desocupar sus reales armas della como por lo mucho que queda affligida. Con lo que, alargandoçe la guerra, se imposibilitaría de poder sustentar ningún género de
cavallería, que con las descomodidades que hasta
acá a padecido, quedan las dos majores partes della sin conrrear, que son Rossillón y el Campo de
Tarragona y, a perceverar, vendría a perderçe el
llano de Urgel y Sagarra, que es lo que oy da sustento.
El único y cabal remedio, señor, que se alla para
alcansar toda quietut la provinçia de Cathaluña es el servirse vuestra magestad honrar con su
real presençia aquella provinçia, como humilmente le supplica, pues con ella se halla el absoluto
poder que se puede dezear para emedrentar y sacar los enemigos della, consolaçión los affligidos
en su real serviçio, mudança a los corazones tibios
y, finalmente, aliviada de todas afflicciones y renaciendo nuevamente en sus alientos con la vista
de su nuevo y amado padre, como renaçen las
plantas y árboles dempués del atrabajado ibierno,
con los rayos de sol de la primavera, que lo es vuestra magestad tanto de los cathalanes, que ansí
como las plantas no pueden medrar sin la vista
del sol, tampoco, señor, no pueden medrar ni quedar aconsolados de sus trabajos y afflicciones sin
la vista de vuestra magestad, que humilmente les
supplican este favor y mercet los diputados de
aquella provincia en nombre de todo aquell Principado, con intento de acudir con esto al major
serviçio de vuestra magestad.
Esperando que no sólo tienen de obrar los rayos de
su real presencia // 142v // estos efectos en aquella
provincia, sino que han de llegar y obrar hasta
Valencia y Aragón, que se tienen intelligençias
dezean prósperas sus reales armas en Cathaluña
para ampararse y salir de las oppresiones y tiranías de los castellanos. Y quando estos fines no obliguen a vuestra altísima magestad ha hazer esta
gracia a los cathalanes seha, señor, por no faltar a

la voluntad de Dios, como tan santamente les
scribió vuestra magestad con sus reales cartas, el
que dispone de los reynos y voluntades, con que,
claramente, pude haver bien sprimentado quan
declarada tiene Dios la suya que los cathalanes
quedan perpetuos vassallos de vuestra magestad.
Como, señor, de nuevo, se le ofrece aquella su provincia con pezar, como no es un mundo entero por
entregarle todo a vuestra magestad, como entregan sus corazones, rogando a Dios le de largos
años de vida con las victorias y prósperos successos
que dezea.

Die dominica VIII mensis decembris anno
MDCXXXXI, Barcinonea.
Convocat y congregat lo savi Concell de Cent
jurats et cetera, lo dit Concell féu la deliberació
y conclusió següent: «que desijant esta ciutat
servir a sa excel·lència en tot lo que li sie possible, y considerant que no havent prestat lo jurament, tant en nom de sa magestat com per si
propi, y no poder exercir jurisdicció sens precehir aquell, y havent-hi tanta falta de justícia
en esta província, que, per ço, se scriga una carta a sa excel·lència fent-li a saber com aquesta
ciutat ha deliberat, com ara delibere lo present
Concell, de què sa excel·lència sie servit de
prestar dits juraments en la vila de la Junquera.
Y que los senyors consellers li fassen a saber la
present deliberació, per medi de un ciutadà o
un militar per sas senyorias anomenadors. Y
que se scriga una carta al noble don Francesc
Aymerich, vicari general del senyor bisbe de
Gerona, de què sie servit arribar a la Junquera
per a promulgar a sa excel·lència la sentència de
excomunicació acostumada. Y que lo sýndich
de la present ciutat vaje a dita vila per a protestar que aquest consentiment és per aquesta vegada, y que, arribat a la present ciutat, tornarà
a prestar dits juraments. Y que aquesta deliberació en ningun temps puga fer prejudici a la
present ciutat, ni treta en conseqüència. Y que
los senyors concellers sien servits, per lo primer
correu que vajie a Paris, scríurer a sa magestat
com la present ciutat, attenent a son major servey, ha deliberat la prestació de dit jurament, y
que està esta ciutat sempre per a servir-lo, y ab
altres rahons que aparexeran convenir. Y que
los senyors consellers fassen a saber la present
deliberació als senyors deputats en la forma
acostumada».

a. deliberació intercalada entre els folis 145v i 147r del trienni 1641-1644.
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Molta il·lustres senyors: Ceguint lo orde y instrucció de vostra senyoria, envihí a sercar les tres
conpanyes de don Manuel Sentmenat, Manuel
Daux y Canter per a passar-los mostra y, ab ells
y les dos companyes que·s trobaven a Canet,
distribuhir-los les tres mília lliures, donant-los
mitja paga, que no bastave per a més. Y com
quant se passe mostra, y més en ocasió que venie en consistorial se acostume, y crejen que
se’ls ajustarien los comtes, o per lo menos se’ls
donarie una paga entera, se són altaratsb contra
sos officials, fins a disparar-los tirs de ses carrabines, que no és estada poca sort que no haje succehit alguna desditxa, y després posaren forma
de batalló ab les armes en les mans, lo qual desorde procurí y tinguí sort en acomodar-lo sens
que se’n perdés lo respecte.
Y quant pensava que.u estave del tot, lo dia següent, en Argelés, hont està sa excel·lència,
trenta soldats de la companyia de dit Manuel
Dantí, a tota brida y ab les armes // 158v // en les
mans fugiren a la volta de Elna. Per la qual causa y per a tractar altres negocis ab sa excel·lència, de qui tenia avís, ja de nit m’i conferí, y torní entre les dotse y la huna de la matinada
pasada. Los dits soldats no són encara tornats, si
bé se té confiansa que tornaran, ab la promesa
que a ells y als demés que tanbé se alborotaren
ha feta sa excel·lència que faria que jo, per a dijous propvinent, per tot lo dia los donaria altra
mitja paga, y que se’ls anirà socorrent. Per la
qual causa, tinch enviat un correu a la posta, y
de nit, par a què me remet en gorgot les pesses
de vuyt que té secrestades don Phelip Sorribes.
Y a vostres senyories lo correu que aporte esta,
perquè, a tota diligència, envien lo major colp
de diner que.s pugue, perquè, altrament, és infal·lible que se’n seguirie grandíssimes desditxes, perquè tota la cavalleria se desfarie y se converterie en lladres y quiscú en enemichs.
Y, segons jo veg, totes les bones speranses de
bon succés se tenen de aquexa cavalleria, y és
cert que, a no ser-hi, socorrerie lo enemich y
derrotarie nostre exèrcit, que jo crec que exa és
la causa que·s volen valer de la ocasió. Lo quant
ho sent sa excel·lència no tinch que encarir-ho,
ni representar lo pesar que·n tinch. Confio que
vostra senyoria hi donarà lo remey que tan gran
mal ha menester. // 165r // De l’enemich se’n
passen cadal dia alguns rendits, dels quals y de
alguns spies tenim noves certes que vol molt
prest embestir, y que per dit effecte ha donades
las armes a les coraces y fetes altres prevencions.
Y que·s troba ab cerca de sinch mil infants y
a. relació intercalada entre els folis 150r i 166r del trienni
1641-1644.
b. altarats interlineat damunt d’amotinats, ratllat.
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sinch-cents cavalls, y en lo nostre exèrcit no s’i
troben sinó mil y sinch-cents cathalans. Dels
francessos no·n sé bé lo número, però és cert
que entre tots són pochs. Y axí, sa excel·lència y
jo resolguérem fer convocació de sometent general de totes estes vegueries. Y perquè vingués
de promte la gent, envihí per totes parts persones de consideració affectes als pobles. Y per altra part, he enviat lo prebost y aguasil per a manar vinguessen provisions al camp, y que los
circumvehinsa de la vila de Perpinyà les ne traguessen, perquè sabem que los de Perpinyà les
volien pendre.
Así és arribat lo senyor Gàver ab enbaxada y carta de la ciutat, contenint que ha deliberat lo savi
Consell de Cent que juràs a la Junquera, y com
no·n tinch avís de vostra senyoria, resto admirat
per no saber lo que tinch de obrar en axò. Y
puix dit jurament tindrà effecte, apar que ma
detensió assí no ha de ésser de ningun effecte,
puix ja hauré acabat lo càrrech, no·m reste cosa
que fer-hi, y serie desautorizada cosa per lo concistori. Y a més de axò, del que jo gasto y mos
officials és prou millor que vostra senyoria socorre les companyes // 165v // de cavalls, que
tant ne necesiten. Y axí, sup[plicam] a vostra
senyoria sie la resulució prest. Guarde Nostre
Senyor a vostra senyoria. Del Castell de la Roca,
y dezembre 16, 1641. Molt il·lustres senyors,
son major cervidor, qui la mà de vostra senyoria
besa, lo doctor Juan Amigant.

Apuntaments del savi Consell de
Cent en matèria del batallób.
Molt il·lustre senyor: En exequució de la deliberació feta per lo savi Concell de Cent celebrat
a 5 de dezembre 1641, los senyors consellers an
nomenadas setse personas de dit Concell. Las
quals, ab las setse ja nomenadas en conformitat
de altra deliberació del mateix Concell, feta als
14 de octubre proppassat, han conferit molt
exactament la matèria del batalló que ara novament ex integro los és estada comesa. Y sobre
asò hant tingut differentsc juntas, presidint en
totas y assistint los dits senyors consellers. En las
quals, ab molt gran atenció, han mirat y vist no
sols los appuntaments impressos donats per la
junta del batalló als senyros deputats, que foren
legits en brassos generals als 12 del mateix mes
de octubre proppassat, però, encara, uns altres
a. circumvehins interlineat.
b. apuntaments intercalats entre els folis 150v i 166r del trienni 1641-1644.
c. differents interlineat demunt de vàrias, ratllat.
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apuntaments manuscrits, que foren presentats
per la primera Setsena nomenada per aquest fet,
y juntament ab los sobredits impressos, foren
legits en lo savi Concell de Cent dit die dels 5
de dezembre 1641.
Y no res menys, han tinguts molt gran attendència als advertiments que, altrament, sobre
dits mèrits, tant de paraula com en scrits, los
són estats donats per differents personas ben intensionadas y zelosas del benefici públich. Y parexent que lo que fa més força en esta part és lo
bon assiento y resolució que·s pendrà y donarà
per a què dit batalló, dende principi, puga tenir
un bon stat y permanència, que és lo que principalment se deu attendre en sa erecció, per la
qual rahó, havent premeditadas totas las que en
assò han occorregut y tenint solament mira al
que se ha entès ésser de major servey de la província, se ha, per ço, ara ajustat en alguna part y
en altra llevat lo que ab est paper se declararà y
expressarà de allò que estava disposat ab dits //
159v // apuntaments impressos, legits en dits
brassos generals y en lo dit savi Concell de
Cent, que és lo principal y més substancial sobre
què se ha fet discurs en la matèria. Assegurant
que, en tot, tant los dits senyors consellers com
los de dita Trentadosena, han procurat en ditas
rahons ajustar-se a las més selectas, y que, manifestament, han conegut ésser més pròprias, per
a què, en tot cas, sie fet lo major benefici en benefici públich. Y axí, en esta conformitat y per
cumplir a dita deliberació sobrecalendada, las
exposan a la major censura de vostra senyoria,
que de totas maneras, és constant, ha de ésser la
més acertada.
Primerament, a la fi del capítol primer, de dits
apuntaments impressos, apar a dita Trentadosena, s’i deu ajustar consecutivament, lo que·s segueix: «y perquè lo dit batalló tinga major
existència y bona forma, se dega per ço erigir
una junta peculiar y concell, que ha de constar
de 13 persones de cada stament dels que entran
en brassos en la casa de la Deputació, y las restants quatre, attès que la present ciutat ha de
portar tant gran càrrech per la conservació de
aquest batalló y per ell contribuirà ab molt major suma de diner, en quiscun any, que ninguna
de las altras ciutats y lochs de aquest Principat y
comtats, ultra que és cap del stament real de la
província. Y axí, per estas y altras rahons que són
notòrias, mereix alguna preheminència y particular favor, que per ço, las ditas restants quatre
persones, per al cumpliment del número de las
de dit Concell, degan ésser nomenadas per los
senyors consellers d’esta ciutat de Barcelona y
approbades per lo savi Concel de Cent. Las
quals hajen de ésser eligides, ço és, una de cada
stament del savi Concell de Cent de dita ciutat.

La qual junta y concell de dit batalló, per a què
puga deliberar, degan per lo menos concórrer
en ell sis de las nou persones nomenadores per
los senyors deputats y tres de las quatre personas
nomenadores per los senyors consellers».
A tot lo que se ajusta // 160r // encara y que per
a què lo dit batalló tinga major permanència en
sa conservació y augment, y resten axí supprimidas algunas dificultats y embarassos que, altrament, en sa bona direcció y progrés podrien
succehir. Que, per ço, la dita junta y concell de
dit batalló tinga y li sie donat y concedit poder
ple e universal, independentment, tant per lo
que tindrà respecte a sa dita conservació y augment com, altrament, en tots sos annexos y
connexos, dependents y emergents de aquell.
Ordenant que, perquè puga dita junta obrar lo
que convindrà, tingan obligació los officials qui
serveixen al consistori de dits senyors deputats,
acudir al de la junta sempre que convindrà. Y
per dita junta serà ordenat, per evitar erecció de
nous officials y, per consegüent, haver de crèxer
nous salaris. Y finalment, per a què, axí, los de
dit Concell degan en tota cosa procehir ab major satisfacció, sien, per ço, obligats en lo introhit de sos officis prestar jurament a Déu Nostre Senyor, y per sa obervansa, ohir sentència de
excomunicació major, de què se hauran bé y llealment en lo exercici de los dits officis, segons sa
pròpria institució y, altrament, tot favor, amor,
temor, odi y mala voluntat postposats.
Quant al segon capítol, que sie aquell approbat,
excepto en part del que parla de las eleccions
dels officis militars, en la qual rahó, per a què
aquellas tingan major justificació y sie axí interposat un medi molt efficas, per a què tots los
qui militaran debaix de aquest batalló, y encara
molts altres, qui affectaran reputació y estimació en las armas, se alenten més en sos exercicis
militars, stimulats de poder axí aspirar a puestos
superiors, de què ha de redundar gran fruyt y
benefici en lo comú y en lo particular. Que, per
ço, la elecció de aquells se fasse y sie en esta forma. Ço és, que en respecte de governador de las
armas y de auditor general, si a cas a la junta y
concell del batalló aparexerà convenient erigirlos, dels quals officis no·s fa menció en dits
apuntaments, y del comissari general y mestres
// 160v // de camp, que són officis militars majors, de què parlan lo dit capítol 2 y lo capítol 7
dels mateixos apuntaments, sien obligats los
senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catahlunya y los senyors consellers de
la ciutat de Barcelona, conferint-se tots junts, y
degan fer terna de las personas de major satisfacció que·ls aparexerà, per a cada hu de dits officis respective, axí en la primera elecció com en
las demés, que per avant se esdevingan.
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Y en los altres officials, capitans de cavall, sargentos majors, ajudants de sargentos majors y
capitans de infanteria, se dega, de la matexa manera, per los officials a qui estave comesa la nominació d’ells ab lo dit capítol 2 y ab lo capítol 6
y 7, fer semblantment, terna de las personas que
entendran ésser més a propòsit per a obtenirlos. Las quals ternas de dits officis axí fetas, procurant en ellas provehir ab lo millor modo y secret que·s puga, degan ésser aprés presentades a
la dita junta y concell del batalló, per a què en
ell y per ell se dega fer y fasse elecció de una de
las personas descritas en ditas ternas, procurant
de totas maneras, en quant sie possible, que sie
la més benemèrita en quiscun dels officis que se
elegiran respectivament. Y en la elecció dels demés altres officials inferiors militars, de què parlan dits capítols 2, 6 y 7, se estiga al que ab ells
està disposat en son respecte. Emperò, perquè
en las eleccions dels officials, que precehint dita
terna, tocaran a la dita junta y concell del batalló, se procehesca ab la enteresa ya justificació
qual convé, per ésser aquells officis los de major
reputació y de la conseqüència que és notòria
per lo bon progrés de la matèria referida.
Que, per ço, degan dits senyors deputats y concellers, y los demés altres a qui tocarà fer ditas
ternas, com desobre està disposat, acceptar y
pèndrer y haver rahó, segons sa bona y prudent
censura, dels memorials de serveys militars, que
se’ls proposaran y presentaran, per part dels pretensors de dits officis, a effecte que axí, més ben
informats, pugan fer y fassen la terna // 161r // de
las personas més benemèritas. Los quals memorials, aprés, ço és, los de aquells que seran posats
en terna, degan ésser admesos ensemps ab la mateixa terna i la junta y concell de dit batalló, per a
què, d’esta manera, se puga millor en ell acertar
en la dita elecció. Que, en quant humanament se
puga, se deu procurar fer a favor del més benemèrit y que aparexerà ser més a propòsit per al
càrrech y offici que·s provehirà, que aquest es lo
principal fi que se ha tingut per a què fos, axí, reduÿda a dita forma la elecció de dits officis.
3. Quant al terçer, que·s fassa com en aquell se
conté, ab què lo hu dels dits quatre tercios sie
nomenat «tercio de la ciutat», compost de las
companyas que vuy té la present ciutat vives en
campanya y de las de la vegueria d’ella, fins a
tant que lo tercio tinga número competent.
4. Quant al quart, que·s fasse com en aquell se
conté.
5. Quant al quint, que·s fasse com en aquell se
conté.
a. a continuació ratllat sacrifici.
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notícia cada mes al concell o junta del batalló
dels soldats que faltaran en son tercio, expressant la causa de dita falta, per a què en ella se
puga proveÿr de remey convenient.

6. Quant al sisè, que·s fasse com està disposat
desobre, en lo capítol segon.
7. Quant al setè, que·s guarde en son respecte
lo que·s disposa en lo dit capítol 2.
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8. Quant al vuytè, que·s fasse com en aquell se
conté, ab què la conexença de la escusa y declaració de las penas, que ab ell se imposan, toque
independentment a la junta y concell de dit batalló, y en lo demés de la exequució de las penas
incursas, de què parla dit capítol, se estiga al que
en ell se conté.
9. Quant al capítol novè, que·s fasse com en
aquell se conté, ab què las personas militars o
que gaudexen de privilegi militar sien persones
que hajen servit en la guerra per lo menos sis
mesos, o hajen en ella fet algun servey assenyalat a la provincia. Y que, en respecte // 161v // de
las eleccions, se haje de servar en tot cas la forma que es dóna en lo capítol segon.
10. Quant al desè, que·s fasse com en aquell se
conté.
11. Que·s fasse com en aquell se conté.
12. Quant al 12, que·s fasse com en aquell se
conté, ab què los balles y altres officials ordinaris, que constarà ésser negligents en la exequució del que disposa dit capítol, sien suspesos de
dits officis y resten inhàbils per a obtenir-ne altres, ultra de la qual incorregan tantbé en pena
de cent diners, aplicadors al gasto del batalló. Y
que la conexensa de la negligència de dits officials sie de la dita junta y concell del batalló.
13. Quant al 13 capítol, que·s fasse com en
aquell se conté, ajustant en aquell que cada districte dels lochs a hont se formaran dits tercios,
de tres en tres mesos o antes si aparexerà a la
dita junta del batalló, tinga obligació de enviar
dos personas de confiansa y tindran major conexensa de la gent de aquell districte, per a què assistescan en lo passar mostra, ab què dit treball y
càrrega sie repartit entre los lochs del districte
en los quals se formarà el tercio. Y que cada official de cada companya, tant cap d’esquadra com
sargento, faltant un soldat per mort, fuga o altrament, dins un die natural, ne haie de donar
rahó a son capità y capellà de la companyia o
tercio, y los dits al mestre de camp y vehedor,
sots pena del sou de un mes, irremissiblement
executat. Y si·s trobarà que algú se haje usurpat
lo sou de algun soldat, caiga en la matexa pena.
Y semblant obligació tinguen lo mestre de
camp y lo vehedor de haver de avisar lo loch de
a hont serà lo soldat que faltarà, per a què, dins
vuyt dies, ne proveesque altre. Y dar-ne tantbé
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14. Quant al 14 capítol, que·s fasse com en
aquell està disposat, ab què en cada vegueria
sien nomenades dos personas per dita junta y
concell, les quals tingan obligació de regonèixer
las eguassarias se trobaran en ellas, manant tràurer de aquellas los burros s’i trobaran. Y en cas
de revista, quant los hi tornassen a trobar,
encorregan los amos de ditas eguasseries en
pena de pèrdrer les eguas, aplicadora ço és, la
meytat al gasto del batalló y l’altra meytat divididora entre lo acusador y official exequutant. E
perquè ab tot effecte se puga alcansar lo disposat al dit capítol 14, apar se deu ordenar que en
Cathalunya sie prohibit lo poder anar a cavall ab
fre ni streps que no sie anant ab cavall, egua o
rossí, sots pena de pèrdrer la cavalcadura, constituynt executadors de aquella als balles e altres
officials dels lochs del present Principat y comtats. Als quals officials executants y acusador sie
aplicada la meytat del preu procehirà de dita cavalcadura, divididora entre ells per iguals parts,
y la altra meytat sie aplicada per al gasto de dit
batalló. Entès, emperò, y declarat que la ditta
prohibició de no poder anar a cavall sinó ab la
demuntdita forma, no sie posada en execució
que no sien passats sinch anys comptadors del
dia serà publicada dita prohibició en avant.
15. Quant al capítol 15, que·s fasse com en
aquell se conté, ab què, per a conservar ben armada la cavalleria y infanteria, com és just, sens
gasto algú del comú, se observe lo mateix que en
los estats de Flandes. Y és que tots los capitans y
demés officials tingan creat un compte a part o
caixa ahont deposen cada mes, cada hu d’ells, un
socorro, retenint-se’l lo pagador per compte de
aquella companyia, y sempre y quant en la guerra per escaramussa o malaltia morís o.s perdés algun cavalt del dit depòsit, se’n compre altre. Y
// 162v // lo mateix se entenga ab les armas que,
per desgràcia, en batalla se perdran o·s dirruyran. Y si a cas lo soldat, per negligència sua, perdie lo cavall o les armes, en tal cas, de son sou, ho
haje de pagar, manant-lo castigar segons los mèrits de la culpa, tenint obligació lo capità, de
vuyt en vuyt dies, informar-se y fer relació del
modo y forma, y com y de quina manera, lo soldat tracta la cavall y armas. Y lo mateix se entenga per la infanteria en respecte de les armes.
16. Quant al capítol 16, que·s fasse com en
aquell se conté.
17. Quant al capítol 17, que·s fasse com en
aquell se conté, ab què lo senyor conseller a qui

tocarà entrar en brassos no puga ni dega resòldrer cosa alguna, ni dar son vot, en orde al que
conté dit capítol, sens que primer preceesca deliberació del savi Concell de Cent, a la qual dit
conseller dega estar y ser aquell son vot.
18. Quan al capítol 18, que·s fasse com en
aquell se conté.
19. Quant al capítol 19, que se estiga a ell.
20. Quant al capítol 20, que axí com diu «conseller» diga «consellers», entès, emperò, que les
persones a qui·s giraran dits diners hajen de donar compte y rahó de aquells a la junta del batalló, y que los senyors deputats y consellers no
pugan girar més diner que no hajen donat dit
compte a la dita junta.
21. Quant al capítol 21, que se admeta dit capítol, ab la forma y declaració contenguda en lo
capítol 2, acerca de la provisió dels officis militars majors.
22. Quant al capítol 22, que se estiga a ell.
23. Quant al capítol 23, que·s fasse com en
aquell se conté, ab què la junta, de la qual se fa
memòria en dit capítol, // 163r // sie erigida en
lo modo y forma contenguts y expressats en lo
capítol primer.
24. Quant al capítol 24, que·s fasse com en
aquell se conté, ab què la tatxa que menciona dit
capítol sie feta per la junta y concell del batalló.
25. Quant al capítol 25, que·s fasse com en
aquell se conté.
26. Quant al capítol 26, placet.
27. Qant al capítol 27, que·s offerescan sexanta
mília lliures cada any per ella, sos ciutadans y habitants en ajuda del batalló, que són sinch mília
lliures cada mes, fent aquest esfors esta ciutat,
en estat que està tant exausta, per vèurer la necessitat y conveniència gran té la província de la
assistència de dit batalló, y ab confiansa que, a
son exemple, se animaran y seguiran las demés
ciutats, viles y llochs. Y no admetent tots los
precedents y subsegüents capítols, la present offerta de dites sexanta mília lliures sie per no feta.
28. Quant al capítol 28, que·s fasse com en
aquell se conté.
(29). Quant al que se respecta al capítol 29, ab
què·s diu «vejan los presents brassos ab què
quantitat de pecúnies podrà ajudar y contribuÿr
lo comú de la Generalitat cada mes per al gasto
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de dit batalló, i que, per quant per a poder-se
fer dita offerta, és precisament necessari averiguar sobre ferm lo que importan cada un any, al
temps corrent, los drets que dita Generalitat
cull fins vuy imposats, y aximateix, los mals y
càrrechs que supporta, tant en rahó de responcions de censals, solució de salaris de officials y
altres gastos ordinaris annuals, per a què, de
aquí, se pugue averiguar lo que, pagats dits
mals, ve a restar-li, y lo que, en // 163v // consegüent, aparegue poder-se offerir per al gasto del
batalló. I que, per ço, sien nomenades per sa
senyoria dels senyors deputats 18 persones, sis
de cada estament, que no estiguen nomenades y
ocupades ena altres juntes ni sien officials del
General. Los quals, ab la brevedat y promptitut
possible y que la matèria demana, entengan en
averiguar lo demuntdit, y vegen y premediten si
serà convenient, en consideració del gran gasto
ha de fer dit batalló, fer alguna retrinxa en los
gastos de la present per què·s puguen escusar, y
en lo demés que·ls aparega convenir, attesa la
present necessitat y benefici universal.
Y vist y premeditat tot lo demuntdit, censuren
en què podrà la dita Generalitat, pagats dits
censals, salaris de officials, gastos ordinaris y lo
demés que de altra part se deurà reservar de respecte per los casos se poden offerir de contrafaccions y altres, contribuÿr cada més per al gasto de dit batalló, continuant-ho en un memorial, clara y distinctament, per a què de les dites
18 persones, juntament ab los senyors deputats,
senyors consellers y junta del batalló pugan
pèndrer, per rahó de la dita offerta, la resolució
que aparexerà més convenir al servey de Déu
Nostre Senyor y benefici de la província, ab plenitut de poder y sens referiment algú, donantlos per al present effecte los presents brassos, en
consideració de què se an de disgregar, tot
aquell poder que vuy dits brassos generals tenen.
Y finalment, per a què se pugue alcansar lo effecte se desija de la erecció y assistència de dit
batalló, aquell, en tot temps, vaje ab la disposició que convé, que, de assí en avant, cada un
any, comptador del dia dit batalló se serà comensat a practicar, tinguen obligació los senyors deputats, consellers de la present ciutat y
// 164r // junta del batalló juntar-se y vèurer yb
conferir si hi havia alguna cosa de las disposades
per dit effecte que necessite de altarar-se, mudar-se o posar-se en altra millor forma y disposició. Y en cars los aparegués haver-la-y, la disposen y ordenen, donant-los, per al dit effecte, los
presents brassos, des de ara, poder ample y bastant, que dits brassos generals tenen.
a. en altres juntes interlineat.
b. a continuació ratllat censurar.
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Assò és lo que ha aparegut als senyors consellers
y junta de 32 persones se devia disposar en la
dita matèria del batalló y representar a vostra
senyoria, dexant lo article dels arbitres a major y
més exacta censura, y en què seran menester
moltes y diverses juntes per a poder-se acertar la
reolució qual convé, judicant no convenir per
ara tractar de dits arbitres, que primer la matèria
de dit batalló no estiga resolta en los brassos,
per moltas causas y rahons que·s dexen considerar y no és bé expressar-les.

16 dezembris 1641a.
Molt il·lustre senyor: Lo bras ecclesiàstich se és
juntat diverses vegades per a conferir lo modo y
forma ab què podrà accudir a la subvenció del
batalló que en esta província ha de formar-se
per la defensa comuna. Y no obstant les dificultats que se han offfertes, tant en la sustància
com en lo modo, ha pres resolució de accudir a
la subvenció de dit batalló en la cantitat a vostra
senyoria se dirà ab est paper, ab los pactes y condicions en ell possats que·ls ha aparegut convenir, tant per la seguretat de les continències de
tots com també per la bona direcció y forma se
ha de guardar en la tatxa y exacció. Assegurant a
vostra senyoria que les difficultats y ha conciderardes són estades tant rellevants que no·ls han
donat lloch de delliberar ab més brevedat, y que
dit estament desitja ajustar-se en tot lo que ses
calitats li donaran lloch ab lo sentir dels demés,
com ha, vostra senyoria, pogut vèurer en totas
les ocasions se són offertes fins así, y farà axí mateix de así al devant ab tota conformitat.
Y per quant, per part de vostra senyoria, // 167v
// se demanen a dit estament diversses cosas en
lo paper del batalló, que·s vostra senyoria estat
servit manar donar la stampa, responent a cada
huna d’elles en particular, dirà vostra senyoria
son parer.
1. Primo. Sobre lo capítol 22, en què·s demana
que vulgan totes les persones dels tres estaments contribuir en el batalló, que per la defensa comuna se ha de formar, diuen que resol dit
estament de contribuhir a dit batalló, per sa
part, ab lo modo y forma que baix se dirà.
2. Sobre lo capítol 23, en què·s demana que los
ecclesiàstichs que tindran heretats o cases de
son patrimoni en les ciutats, viles y llochs vullen
contribuhir com faran los militars y demés persones exemptes, responen que·ls apar que, attès
a. apuntaments intercalats entre els folis 166v i 171r del
trienni 1641-1644.
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que lo estament ecclesiàstich pren resolució de
contribuhir per les rendes mere ecclesiàstiches,
no.ls apar se puga dubtar de la contribució de
les que sols gozen la immunitat per rahó de la
persona que las possoehix, pus, altrament, serien mere laiques. Y que, axí, consent en què
sien tatxades segons la disposició de dit capítol.
3. Sobre lo capítol 24, en què·s demane vullen,
axí mateix, contribuhir per los sensals, çensos y
altres haziendas vulgarment dites burgesals,
mere laiques, que dits ecclesiàstichs, per sos títols, tenen y possehexen, // 168r // responen a
vostra senyoria que·ls consenten se fasse dita
tatxa, conforme diu dit capítol 24 en la casa de
la Deputació, però que, havent-se de fer estes
tatxes per persones dels tres estaments ab igualtat, les tocant a les persones ecclesiàstiques se
fasse(n) per les persones de dita junta, que seran
del dit estament ecclesiàstich.
4. Sobre lo capítol 25, en què·s demana la cantitat certa en què voldrà ajudar dit estament ecclesiàstich a dit batalló, attès se fa per la defensa
comuna, ajustant-se a la disposició de la Bulla
de Clement Cetè, despatxada en Roma als 17
de les kalendas de maig 1624, attenent al que
apar que sa santedat, en dita bulla, que·sa conssidere que·s la necessitat y utilitat comuna de dit
Principat, offereix y consent contribuhir en la
summa de trenta mília lliures barceloneses quiscun any, carregadores sobre totes les rendes ecclesiàstiques de la província de Catahlunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, compreses totes les que vol sa santedat obligar ab sa bulla en
dita contribució, a la qual en tot se refereix.
5. Que per quant se considere que molta part
de la província està ocupada del enemich y no
serà possible poder cobrar lo que a les rendes
ecclesiàstiques, que en dits llochs estan, los serà
tatxat, no reste dit estament // 168v // carregat
sinó sols en lo que tocarà a pagar a cada hu y à
tots los compresos en la tatxa que estaran libres
de la oppresió del enemich. Y lo demés qui no·s
podrà cobrar, per estar en poder del enemich, se
pase per inexigible y se·ls prengue en compte, y
no se’n puga haver rahó contra dit estament fins
que tota la província estiga libre de la oppresió
del enemich y reduïda a la obediència del rey
christianíssim, en el qual temps podrà córrer la
exacció éntegrament de ditas trenta mília lliures.
6. Que est consentiment qui done lo estament
ecclesiàstich de contribuhir en les trenta mília
lliures siab sols durador fins a la conclusió de les
a. que.s interlineat.
b. sia interlineat.

primeres Corts, a les quals se dexe, perquè ab
major delliberacio, convenient a dit estament y
a la província, se fasse per no trobar la forma de
juntar los brasos generals si no és en Corts Generals, ab què, durant la contribució, lo dit bras
y estament ecclesiàstich noa estiga subjecte a altra contribució, y cesse encontinent esta contribució.

13. Que les vagants del arcabisbat de Tarragona
y demés bisbats de la província y comtats, la
exacció de dita tatxa de dits bisbats no hage de
córrer per comte dels exactors de les col·lectes
ordinàries, cas la cambra apostòlica recusat pagar, sinó que córrega per compte del executor
apostòlic, y en cas no·s cobrés, pase per inexigible a dit estament ecclesiàstich.

7. Que la contribució de dit estament ecclesiàstich corra en tant quant correrà la contribució
de tota la província, en tal manera que, si en tot
ho en part, cessarà per los demés estaments la
contribució, ipso facto cesse la de dit estament
ecclesiàstich respecte dels demés estaments, o
en tot o en part, segons la necessitat del // 169r
// temps y occasió demanarà.

14. Que, per quant se considere que per fer la
repartició del que tocarà a cada hu, se ha de regular conforme les tatxes de la cuarta y escusado, y lo que de més ha més se ha de carregar per
les restants sis mília lliures que importa esta
contribució, a més de las vint-y-quatre mília,
que pren summa lo subsidi de cuarta y scusado,
ha de carregar-se a més y ha menos, y no podria
asò fer-se ab la igualitat se desige sinó corrent
per mà dels capítols de les iglésies cathedrals y
altres que han acostumat fer-ho, se servesca vostra senyoria comètrer // 170r // a dits molt il·lustres capítols ho fassen ab la brevedat y igualitat
que de ses senyories se confia.

8. Que lo que tocarà pagar a cada hu cobre ab
quatre termens iguals, de tres en tres mesos, comensant ha córrer la primera paga lo die primer
que comensarà a córrer la dels demés estaments,
les restants, de tres en tres mesos següents, successivement.
9. Que la execució de dita contribució hage de
córrer per persones del estament ecclesiàstich y
no per mans de seculars, de manera que no pugue lo jutge y comissari apostòlich subdelegar
sinó ha persones ecclesiàstiques, ni la exacció
puga ser sinó per mans de persones ecclesiàstiques.
10. Que no pugan despatxar mandatos de un
mes aprés de caiguda la paga, la qual se dóna integro, per comoditat dels qui han de aportar los
diners a les col·lectes. Y que, pasat dit termini,
puga lo comissari apostòlich ho sos subdelegats
prosehir contra los renitents ab los remeis de la
bulla.
11. Que les trenta mília lliures que lo estament
ecclesiàstich offereix se entenga hagen de ser libres de tota exacció, de manera que no·s puga
exigir cosa de dit estament a més de dites trenta
mília lliures, y los salaris dels exactors hagen de
defalcar-se de dites trenta mília lliures.
12. Que los salaris del delegat y subdelegats hagen de // 169v // ser moderats en la despedició
dels cartells de un sou cada cartell, y los peatges
dels núncios, de manera que no reste carregat
dit estament per les despeses, com han accostumat esperimentar excessives en la exacció de altres imposicions, carregant sobre les conciències dels subdelegats, y que si algú volia pagar
anticipat, degan admetre’ls les pagues los exactors.
a. no ... contribució interlineat al marge esquerre.
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15. Que.s servesque vostra senyoria tenir a bé de
comètrer lo vèurer quant és y lo que importa tot
lo que·s troba dintre de Aragó y València, que
abans entrava en la contribució de la cuarta y
scusado y ara, per no ser comprès en lo bulletó
de Clement Setè, no cau en la contribució. Y que
de tot lo que dites quantitats importaven, se’n
fasse càrrega a tots los beneficis y fundacions noves y causes pies, y los demés compresos en la
dita bulla de Clement Cetè. Supplicant a tots los
molt il·lustres Capítols sien servits enviar notes
de tots los títols que seran tatxables, per a què,
así, se’ls puga fer la tatxa, a més y ha menos, segons apaprexerà a les persones per dit estament y
anomenades, qui són los síndichs dels molt
il·lustres capítols, dos religiosos de Sant Benet,
que són lo abat de Sant Pere de Rodas y don
Francsico Monpalau, y, de la religió de Sant Joan,
lo recibidor de dita religió, remetent després la
exacció de tot lo que·ls tocarà pagar a cada hu als
exactors de les col·lectes se asanyelaran.
16. Que, per quant se considere la dificultat té
ab si lo contribuhir lo estament ecclesiàstich
etiam voluntarie, supplique a vostra senyoria dit
estament ecclesiàstic // 170v // sie servit, lo més
prest serà possible, demanar a sa Santedat, en
quant serà menester, gràcia particular, per extint dels escrúpols particulars dels contribujents, pugue librament córrer la execució de
dita contribució, no retardan-se per axò la contribució dende.l dia que a vostra senyoria aparexerà comensar a exigir de dit estament la dita
contribució.

[ 1641 ]

[ 1642 ]

Janer 1642. Aa.
Molt il·lustre senyor: De obligació deu donar
avís a vostra senyoria del que vuy à passat en esta
vila, a hont és vingut lo enemich a les 8 horas de
la matinada, poderós, ab vuyt-cents cavalls y
sinch-cents mosquetés, havent format catorse
squadrons de cavellaria y posat siti alrededor
d’ella, hont se trobava lo seu virrey en persona,
han posada bandera blanca de pau. Ab aquex
instant nos an inviada una trompeta, ab la qual
nos deya que lo senyor virrey lo inviava dientnos que·ns rendísem y que·ns tinguéssem per lo
rey de Espanya, que·ns prometia, debaix de sa
paraula, de què no entraria ningun soldat dins la
vila ni faria ningun dany ni agravi a ningú, y
que·ns tornaria tota la gent nos havian presa a la
campanya, cavalcaduras y bastiars, que do paraula a vostra senyoria que pasan de vint personas y trenta o coranta cavalcaduras, que eren
anades per a recullir las pallas tenian per la part
del francas, o altrament, o possarian tot a foch y
a sanch.
Per las quals paraules, nos som ajuntats, los
pochs erem dins la vila, que sols erem passat
molt ba sinquanta-y-dos hòmens. Y havem tornat resposta que no enteníam rendir-nos fins
pòlvora y balas tindriam, y que no·ns volíam tenir sinó per nostron rey, que era lo rey de
França. Ab exa resposta se’n és tornada la trompeta y, ab lo punt, nos an sircuïda la vila i·ns an
posat un patart al portal qui va a Barcelona, que
s’és asentada la part més flaca de gent. Y, de
prompte, nos han fet volar las portas y se són
fets els amos de la meytat de la vila. Y, de l’altra
meytat, nos som deffensats valensament sens,
glòria a Déu, matar-ne ningú de nosaltres, sols
nos ne an neffrat un per lo bras y altres dos al
cap, y de ells n’i an romasos de bona manera.
No puch donar relació quants, perquè no havem gosat desemparar la // 175v // vila ni axir de
las murallas fins aquest punt.

A la part de la vila a hont se són fets senyors, se
ha acertat trobar-se ab una casa lo jurat en cap y
lo llochtinent de balle de la vila, ab dos o tres de
altres, los quals se són fets senyors de la casa y an
prés al dit jurat, lo qual se’n an aportat a Tarragona. Los demés de dita vila se són salvats de
miracle. Ab tot, glòria a Déu, ha romasa la victòria per intersessió de la gloriosa sancta Eulàlia
en favor nostra, conciderant de què no·ns an
pogut rendir. Lo que suplicam a vostra senyoria
nos fasse mersè de provissions, com són pòlvora
y balas, que·n tenim gran necessitat. Concidere
que aquesta vila és la clau del Penadés y la part
que millor pot offèndrer lo enemich las vilas sircunveÿnas del Penadés, comfiat nos fassa mersè
Nostre Senyor a vostra senyoria guarde. Del
Vendrell, vuy dimecres als 8 de janer de l’any
1642. Bernat Nin, notari.
Als molt il·lustres senyors deputats del present
principat de Cathalunya.

14 januarii 1642a.
Molt il·lustre senyor: Las personas anomenadas,
per part de la ciutat de Barcelona y dels molt
il·lustres senyors deputats, per a què se conferissen per a ajustar los capítols del batalló impressos, llegits en brassos generals als 22 de octubre 1641, y los apuntaments sobre aquells
fets per lo savi Concell de Cent, donats per vot
de la ciutat, en brassos generals, a 20 de dezembre del matex any, desijant ajustar aquells
per a què tinga effecte dit batalló, que tant importa per a conservació de la província, ha aparegut poder-se ajustar en lo modo següent, dexant-o, emperò, tot a la millor del·liberació de
vostra senyoria, dels brassos y savi Concell de
Cent.

À durada la pelea de las vuyt horas de la matinada fins a las quatre horas de la tarda, que se són
retirats. Pareix una cosa miraculosa que sinquanta-y-dos hòmens hajan fet cara ab un gros
del exèrcit com eren 800 cavalls y 500 mosqueters. Ha volgut la desdicha entrar ells ab lo patart y no tenir tota la gent de la vila dins, per occasió que, com eren ja les 8 horas, molts de ells
eren anats a sercar las pallas y altres a treballar.
De la meytat de la vila que no·ls podian offèndrer, o an tot cremat y saquejat, que si no fos estat las monicions que vostra senyoria nos feu
mersè, era forsós rendir-nos.

Primerament, apar ser necessari que·s forme
una junta o concell de batalló, conforme ho adverteix la ciutat, la qual junta apar se auria de
compondre dels molt il·lustres deputat ecclesiàstich del General de Cathalunya y conceller
de Barcelona, a qui tocarà entrar en brassos presidents, y de quinze persones anomenades per
los senyors deputats, ço és, sinch de quiscun
dels tres estaments, ecclesiàstich, militar y real,
ab los quals procure sa senyoria anomenar alguns síndichs, y quatre anomenades per la ciutat de Barcelona, per a assistir en son nom en
dita junta, ço és, una de quiscun dels staments
del savi Concell de Cent, als quals, per dit effecte, los done la ciutat sindicat simul et in soli-

a. carta intercalada entre els folis 174v i 176r del trienni
1641-1644.

a. apuntaments intercalats entre els folis 176v i 179r del
trienni 1641-1644.
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dum, per a que quiscu de ells tinga son vot de
per si.
Y que per a poder desl·liberar dita junta, se hajen de trobar en ella la major part, y ab ells una
persona de quiscun estament, de las anomenadas per los senyors deputats, y una de las quatre
anomenades per la ciutat, prevalent sempre la
mayor part, ab què // 177v // tots sien avisats, en
la forma aparexerà a dita junta. Declarant que,
no obstant que en dita junta no se troben lo
deputat ni conceller, puga dita junta desliberar
qualsevol cosa, ab què los decrets y provisions,
tant de justícia com de gràcia, resultants de ditas del·liberacions, se hajen de firmar, en tot
cas, per dits presidents, ço és, deputat y conceller.
A la qual junta se done ple poder en tot lo tocant a dit batalló, dependents y emergents,
conforme està contengut en lo primer apuntament de la ciutat. Y també tinga poder per anomenar los officials que·ls aparexeran més convenients per son servey, encarregant-li que sien
los menos que pugan, per a què, axí, se evitan
gastos en quant sia possible. La qual junta, se
haja de tenir en un apossiento de la casa de la
Deputació, donant-los los deputats las alayas
necessàrias y tot lo demàs serà menester per son
sevey.
2. Apar que la provissió dels officials militars,
fins ha capitans inclusive, se fasse sens fer ternes,
sinó que dita junta, rebent memorials dels serveys, los provehesca als qui aparexeran més benemèrits. Y que la nominació de officials inferiors als capitans se dexe a dits capitans, ab
approbació de la junta.
3. Que lo contengut en los apuntaments fets
per la ciutat en lo capítol 12 y 14, per contenir
algunes difficultats, se dexe al que aparexerà
convenir a la junta del batalló.
4. Que lo contengut en lo apuntament fet en lo
capítol 15 se ajuste.
5. Que la addició feta al capítol 17 se tracte.
178r

Que lo diner se gire als deputats y concellers,
conforme se diu en lo capítol 20 fet per la çiutat, ab què los dits ajen de girar lo diner sempre
que ho del·libere la junta del batalló.

Minuta de la carta de sa magestat
enviada als senyors deputats per
don Joseph Biure y de Margarit,
rebuda a 30 de janer 1642a.
De part del rey.
Caríssims y benamats: Tot ço que lo senyor Josef de Biure y de Margarit, vostre embaixador
extraordinari, nos ha representat de vostra part,
junt ab las instàncias del senyor Llorens de Barutell, nos ha agradat sumament, vist que lo desitg que teniu de veure’ns en vostre país nos assegura la continuació de vostra afició vers esta
Corona. Podeu assegurar-vos que nós vos donarem totas las seguretats que poreu esperar de
nostra real benevolència, per vostre bé y conservació, a què contribuirem tot lo que tenga dependència de nostra potència. Remetem-nos a
vostre dit embaxador per dir-vos més llargament nostres sentiments envers vosaltres y de
fer-vos conèixer la bona voluntat que tenim per
vos y tot lo que toca nostre principat de Catalunya. Pregant sobre açò Déu que us tinga, caríssims y benamats, en sa santa guarda. Dada a
Sant Germà en Liaye, a XX desembre 1641.
Louis. Bouthillier.
Deputats del principat de Catalunya.

A moz tres cherz et bien-amez lez deputez generaux du principat de Catalongneb.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Tout ce que le seigneur
Joseph de Biure et de Margarit, votre ambassateur extraodinaire, nouz a representé de votre
part, ensuite dez instancez du seigneur Laurenz
Barutell, nouz a esté trez agreable, d’autant que
le desir que vouz avez de nouz voir en voz quartiers nouz est un tesmoignage de la continuation
de vostre affection verz nouz et cette Couronne.
Vous pouvez vouz assurer que nouz vouz douneronz touz lez tesmoignagez que vouz pouvez attendre de nostre bienveillance royale pour vostre
bien et conservation, a quoy nouz contrebuironz
tout ce qui dependra de nostre puissance.
Nouz vouz remettonz a vostre dit ambassateur de
vouz faire entendre pluz amplement noz sentimentz a vostre esgard et de vouz faire cognoistre
a. carta traduïda intercalada entre els folis 184v i 203r del
trienni 1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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la bonne volonté que nouz avonz pour vouz et
tout ce qui regarde nostre principat de Catalongne. Prionz sur ce Dieu qui’l vous ait, tres cherz et
bien amez, en sa sancte garde. Donné a Sainct
Germain en Laye, le XXème decembre 1641.
Louis. Bouthillier.

Ba.
Mos senyors: Lo senyor don Josef de Margarit,
tornant-los a trobar, los dirà, en particular, la
disposició que ha trobada ab lo rey de assistir
poderosament mos senyors del principat de Catalunya, de què aver embiat lo senyor mariscal
de Brezè és evident seguretat. Açò fa que no
obstant que ell mateix los confirmarà esta veritat, jo·ls asseguraré que sa magestat no olvidarà
cosa de tot lo que tinga dependència d’ell per
aquest fi, y que, en mon particular, jo segondaré sempre sas 8intencions, conforme ho porian
desijar de una persona que no estimab manco
los interessos de la província que los de França,
y que és verdaderament, mos senyors, son aficionadíssim servidor. Lo cardenal de Richelieu.
De Ruel, a 20 desembre 1641.
Senyors los deputats del principat de Cathalunya.

Messieursc: Le seigneur dom Joseph de Margarit,
retournant vous trouver, vous dira, particulierement, la disposition qui’l a trouvee au roy d’assister puissamment messieurs de principat de Catalogne, ce dont l’envoy de monsieur le mariscal de
Brezé est un temoignage evident. C’est ce qui fait
qu’outre qui’l vous confirmera luy mesme cette
verité, je vous assèureray que sa magesté n’oublierà rien de tout ce qui deppendra d’elle a cette
fin, et qu’en mon particulier je seconderay tousjours ses ententions, ainsy que vous le scauriez desirer d’une personne qui n’affectionne pas moins
les interesz de vostre province que ceux de la France, et qui est veritablement, messieurs, vostre tres
affectionne serviteur. Le cardinal de Richelieu.

Mosa senyors: Vostra senyoria veurà ab la resposta que lo rey los fa a la lletra que lo senyor de
Biure y de Margarit, son embaixador extraordinari, li representà, en ser arribat, com sa magestat ha tingut particular contento de oir tot lo
que ell li ha representat de part de vostra senyoria. Té en particular recomendació tot lo que·ls
toca y, ho desitja tant, que poden esperar de sa
bondat tot lo que judican ésser del bé del principat de Catalunya, al qual sa magestat vol contribuir tot son possible. Açò és lo que lo dit senyor de Biure y de Margarit los confirmarà ab
viva veu, com à informat de las bonas intencions
deb sa magestat envers vostra senyoria. Sols suplico de creure que de tot mon possible jo y
contribuiré, mos senyors, per fer-los conèixer
que jo só verdaderament, mos senyors, de vostra senyoria, aficionadíssim servidor. Chavigni.
A París, a 20 desembre 1641.

Messieurs les deputez generaux du principat de
Catalongnec.
Messieurs: Vous verrez par la response que le roy
vous fait sur la letre que monsieur de Biurre et de
Margarit, vostre ambassadeur extraordinaire,
luy representa a son arrivee, comme sa mageste a
eu tres agreable d’entendre tout ce qui’l luy a representé de vostre part. Elle a tout ce qui vous regarde en tres particuliere recommendan(ti)on, et
tellement a coeur que vous povez esperer de sa bonté tout ce que vous estimez estre du bien du principat de Catalongne, au quel sa magesté veut contribuer tout ce qui peut dependre d’elle. C’est ce
que le dit seigneur de Biurre et de Margarit vous
confirmerà de vive voix, comme estant informé de
bonnes intentions de sa magesté a vostre esgard. Je
vous supplie de croire que je vous rendray pres d’elle tous les services que je porray, a ffin de vous faire connoistre que je suis veritablement, messieurs,
votre tres affectionne serviteur. Chavigni.
Paris, ce 20ème decembre 1641.

Messieurs les deputez du principat de Catalogne.

Il·lustríssimsd senyors: Per los avisos que tenia
que los enemichs se juntavan a Tamarit, he embiat a Balaguer lo tercio de don Luís, per assegurar millor la frontera. Després he sabut que

a. carta traduïda intercalada entre els folis 184v i 203r del
trienni 1641-1644.
b. estima interlineat damunt d’un mot ratllat.
c. carta intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni
1641-1644.

a. traducció de carta intercalada entre els folis 184v i 203r
del trienni 1641-1644.
b. a continuació ratllat lo rey.
c. carta intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
d. carta traduïda intercalada entre els folis del trienni 16411644.
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los enemichs se són retirats envers Fraga y que
no teniena sinó mil cavalls y dos mil hòmens de
peu. Diu-se que marchan de la part de Tortosa,
però com això no és molt cert, he embiat de totas parts per saber-ne novas certas, de què avisaré a vostra senyoria il·lustríssima.
Tinch-los escrit moltas vegadas que los tercios
de la província se desbaratanb tots per falta de
paga. També sabran que los tres restants a Cabra, poch faltà que tots no ajan deixadas las armas, y una partida s’és esparzida per la terra y altra se’n és anada a Barcelona. Es necessari fer-ne
castigar alguns per donar exemple, perquè si
això sec sufre, a totas horas dexaran sos puestos.
Lo senyor don Luís oferirà a vostra senyoria las
demés particularitats, y sols prego de creure que
jo só, de vostra senyoria, humilíssim y aficionadíssim servidor. La Motte Houdencour.
A Montblancd, a 27 janer 1642.

Aus il·lustres seigneurs les deputes du General du
principat de Catalongne, a Barcelonnee.
Il·lustres seigneurs: Sur les avis que j’avois que les
ennemis s’assembloient a Tamarí, j’ay envoyé a
Ballaguiers le regiment de dom Louis, affin de
mieux assèurer la frontiere. Du depuis, j’ay apris
que les ennemis se son retires vers Frague et qui’ls
n’avoient que mil chevaux et deux mil hommes de
pied. Hon dit qu’ils marchen du cotté de Tortose,
mais, comme celà n’est pas bien certain, j’ay envoyé de tous cotté pour en apprandre des nouvelles
certaines, que je faray seavoir a vostre seigneurie
il·lustrissime.
Je vous ay dejià mandé quantité de fois que les regiments de la Province se debandent tous [...]ere
de paiement. Vous seaures que les trois qui estoient
demeures a Cabre, ont presque tous quités les armes
et se sont telles, une partie, parmy le pays et d’aultres qui s’en sont allés a Barcelonne, ou il est necessaire d’en faire châtier quelques uns pour donner
exemples, parce que sy on leur souffre celà, a toutes
heures ils quiteront les lieux ou l’on les mettra. Le
seigneur dom Louis en mande plus de particuliarites a votre seigneurie, et moy je cel prie de croire
que je suis, illustres seigneurs, votre tres humble et
affectione serviteur. La Motte Houdencour.

[ 1642 ]
Caríssimsa y bons amichs: La seguretat que·ns
aveu donada de vostra fidelitat en servey del rey,
nostre molt honorat senyor y espós, ab senyals
molt particulars de vostra benevolència envers
nosaltres, ab la lletra que don Josef de Margarit
nos ha donada de part vostra, són estats rebuts
de nós ab tal contento que no havem volgut dilatar més de fer-vos-ho conèixer, per assegurarvos del desitg que tenim de fer-vos-ne rebre
tots los efectes millors que porieu esperar de la
bona voluntat que nós vos tenim, y continuarem en totas las ocasions que miraran vostra
conservació, inseparable dels interessos, del servey del rey y de la grandesa de aquest Estat. Nós
serem molt satisfeta que prengau esta creensa
de nostra afició envers vosaltres, entretant que
nós pregam Déu de tenir-vos sempre, caríssims
y bons amichs, en santa guarda. Escrita a Sant
German en Leaye, a XIIII desembre 1641. Anne.
Le Gras.

Moz tres chers et bonz amiz lez deputez generaux
du principat de Catalogne residenz a Barseloneb.
Tres chers et bons amis: Le tesmoignage que vouz
nouz avez donné de vostre fidelite au service du
roy, nostre tres honore seigneur et espoux, avec
marquez tres particulierez de vostre bienveillance
en nostre endroict, par la lettre que ce don Joseph
de Margarit nouz a rendu de vostre part, ont este
rezevuz de nouz avec tel contentement que nouz
n’avonz voullu differer davantage de la vouz faire cognoistre, affin de vouz assurer du desir que
nouz avonz de vouz faire recevoir touz lez meilleurz affectez que vouz pouvez attendre de la
bonne volonte que nouz vouz portonz, et continueronz en toutez occasionz qui regarderont vostre conservation, inseparable d’auz lez interest,
du service du roy et dec la grandeur de cet estat.
Nouz seronz bien satisfaite que vouz pendrez cette creance de nostre affiction enverz vouz, pendant que no(uz) prionz Dieu vouz avoir tousjours, tres cher et bonz amiz, en sa sancte garde.
Escrit a Sainct Germain en Laye, les XIIIIème
decembre 1641. Anne. Legras.

A Montblanc, le 27 janvier 1642.
a. a continuació ratllat que.
b. desbaratan interlineat damunt d’un mot ratllat.
c. a continuació ratllat suf.
d. a continuació ratllat de.
e. carta intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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Carta del agent de Roma als
senyors deputats, rebuda a 31 de
janer 1642. Fa.
Molt il·lustres senyors: Ab altres tinc ha vostra
senyoria donat avís del estat en què se trobave
nostra casa nacional tenim en esta cort, lo quall,
de cadal dia, se és anat més empenyant, per voler-nos de ella exclòurer nostres enemics. Los
qualls, per a més facilitar-o, intentaren, en la
congregació que tinguerem diumenge pròxim
passat, fer congregants, per dos llochs que vacaven a la nació cathalana, ha uns tals Joan Battista
Sagarra y Jaume Sentís, naturals de la ciutat de
Tortosa, fent assò per a tenir aquexos dos hòmens de sa part, y que, per a tot lo que·lls convindria, darian lo vot per part de la nació cathalana, lo que venie ha ser tant perjudicial ha nostra
nació com vostra senyoria pot considerar.
Y axí, m’i oposí, protestant del agravi se’m feie,
y me’n appellí a sa Santedat. Y a esta mia protesta consentiren los congregants cathalans veurà
vostra senyoria anomenats ab lo acte va junt
esta. Sols los dos Capsins no sols no.i consentiren, però encara se’n passaren a la part de nostres enemichs y reprotestaren contra de mi, del
que ha tingut lo nostre senyor embaxador molt
gran disgust, per tenir lo Francisco Capsí la camareria de Montesa // 198v // y una penció de
cent scuts sobre la rectoria de Òdena. Y així, me
ha manat enviàs ha vostra senyoria lo acte del
succeït, per a que aqui ne pugue vostra senyoria
fer la demonstració merex un nostre enemic, en
casa del quall se congreguen nostres enemics,
sparsint diverses noves contra nosaltres. Y que
nunca ha volgut posar los peus en casa del senyor embaxador, quant los demés cathalans an
acudit y acuden als cortex de sa excel·lència ab
la puntualitat demana la molta mercè dit senyor
fa ha nostra nació.
També me ha dit ho scriurie sa excel·lència aquí,
al mariscal Bresè, per a que faci en això lo que
convindrà, judicant per necessari lo fer alguna
demonstració ab la cobransa dels fruits, per a
evitar majors inconvenients. Y aserca del estat de
nostra casa nacional ha donada sa Sentedad intenció al senyor embaxador de comètrer-o ha
una congregació de prelats, de la quall, segons la
molta mercè dit senyor nos fa me prometo tot
bon succés. Y així, supplico ha vostra senyoria se
servesca scriure-li’n les gràcies.
Tres dies ha, entenguí com lo embaxador del
rey cathòlic havia donat un memorial a sa Santea. ambaixada intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni 1641-1644.
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dat y feia altres diligències aserca de la carceració manà vostra senyoria fer del prior de Sancta
Anna. Y en lo punt, recoreguí al senyor cardenal
Barberino, per a dar la satisfacció devie en justificació de vostra senyoria, offerint-li ser tant justificada, com sa embaxada podrie vèurer en lo
procés contra de ell se farie. Y així, judico molt
necessari vostra senyoria ne mane enviar una còpia conforme féu del que en dies // 201r // passats féu contra del bisbe Duran, en donada també part al senyor embaxador, lo quall, en la
primera audiència, ne parlarà ab sa Santedat. Y
així, estigue vostra senyoria cert se farà lo possible per a impedir quallsevol cosa vulen los contraris fer.
Yo doní avís com lo embaxador del rey cathòlic
avie tant instat ha sa Santedat, aserca de les dignitats vacants de Tarragona, que.n ha obtinguda la gràcia a favor d’ells tortosins y altres adarents seus, donant per motiu no se daria la
possessió a ningú que fos de lla part de Cathalunya. Y així, volent-les ell per a nostres enemics, me apar serie moltjust, manàs vostra senyoria seguestre los fruits de dites dignitats
estan en terres nostres, que, de eixa manera, se
aniria así en més resguart, y no se tindrie ha mal,
conforme scriguí ha vostra senyoria, dient-m’o
així lo senyor cardenal Biqui, quant donaren un
canonicat de Urgell ha un tal Fuentes. Y envés
mi ha fets tals officis dit embaxador cathòlic,
que.m ha feta revocar la gràcia se’m ere feta del
ardiaconat major de Urgell, donant-se per molt
offés dels serveis tinc fets ha ma pàtria com ha
agent de vostra senyoria y prior de nostra casa
nacional. Los qualls, estimo més que quantes
provisions se’m podrien dar. Y així, supplico a
vostra senyoria me’n vulle dar moltes ocasions
per a poder demonstrar mon desix.
De la guerra de sa Santedat ab lo duc de Parma
no se diu cosa particular, sinó que lo senyor embaxador de Fransa està ab totes veres procurant
lo acomodament. Y dimarts passat, à nat dit
senyor embaxador a la primera audiència pública de sa Santedat, y fonc tant gran lo cortex
aportà que causà no poca admiració ha esta cort
y mortificació als castellans, per vèurer-i tots los
// 201v // cortesans portuguesos y cathalans,
sinó foren dos ho tres.
Dilluns pròxim passat creà sa Santedat dotse
cardenals, los noms y armes dels quals veurà
vostra senyoria ab lo paper va junt esta. També
en dit dia, nomenà a monsenyor Panzirolo per
nunci extraordinari de Espanya. Diuen alguns
va per a dar al rey lo pèsame de la mort del cardenal infant, però altres diuen va per a escusar
ha sa Santedat axerca del admètrer al embaxador del rey de Portugal, tenint per cosa certa

serà admès dins poc temps. Nostre Senyor ho
disposa tot com més convé, y guarde les molt
il·lustres persones de vostra senyoria, com havem de menester per a bé de ex Principat. Roma
y desembre 21, 1641.
Il·lustre senyor beso a vostra senyoria les mans.
Son més servidor, lo doctor Joseph Ninot.
Diu-se que en Nàpols y Liorna aurian aribades
algunes naus de les que volien dexar socorro a
Copliure, lo que.lls impedí lo mal temps, y la
borasca gran an correguda les ha llansades contra estos ports. Fins ara no se ha pogut saber ab
certesa altra cosa.

Acte de protestaa.
Fide facio per presentes ego, notarius et secretarius infrascriptus, qualiter in congregacione generali nacionalium Corone Aragonum ecclesie et
hospitalis Beate Marie Montserrati de urbe, celebrata die dominica, decimas quintas mensis decembris, anni Domini millesimi sexcentesimi
quadragesimi primi. In qua intervenerunt et
presentes fuerunt illustres domini doctor Joseph
Ninot et doctor Andreas Valles, anno presenti
priores dicte congregacionis, necnon domini doctor Franciscus Frigola et de LLordat, doctor
Monserratus Serrarica, don Petrus Copons, don
Joseph Camporells, Vincentius Capsir, doctor
Joannes Baptista Zaragoça, Joannes de Foyas,
Joannes Angelus Ventallols, doctor Franciscus
Capsir, Laurencius de Trist, Joannes Baptista Talavera, doctor Lucas Sangorrin, doctor Michael
Briz Martinez, doctor Joannes Artigola, doctor
Pantaleo Palacios, doctor Joannes Franciscus Gallo, doctor Petrus Font, Philippus Marcilla, Joseph
Baldoví, doctor Joseph Cortes, Joannes de Salinas,
doctor Petrus Joannes Atxer et doctor Gregorius
Scobedo, omnes nacionales dicta nacionis, et pro
dicto congregacionis congregantes, inter alia, in
dicta congregacione, gesta fueruntque sequenti.
Cum fuisset deventum ad nominacionem personarum que nominari possent, ut efficiantur congregantes juxta formam statuti disponentis,
quod hodie adimpleatur numerus congregantium, loco mortuorum et aliorum qui ab urbe recésserunt. Et pro natione Cathalonie dixissent
aliqui ex congregantibus quod poterat votari pro
duobus decretibus doctoribus Morato, // 199v //
Bosser, Salas, Sentis, Segarra, don Alexandro de
Ros Fuentes, don Bernardo de Ripoll, Josepho
a. acta de protesta, inclosa en la ambaixada anterior, intercalada entre els folis 184v i 203r del trienni 1641-1644.
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Gori et doctore Michaele Martugat ac Petro Antonio Marcer, ut ex istis eligerentur duo ad implendum numerum dictus dominus doctor Joseph
Ninot, nomine proprio, et omni alio meliori
modo et cetera, dixit quod eleccio congregantium
pro nacione Cathalonie est facienda, juxta statuta huius congregacionis, ex personis vere et realiter cathalanis. Et cum dicti Segarra et Sentis non
sint cathalani ex eo quia sunt oriundi ex civitate
Dertuse, que, in comitiis generalibus principatus
Cathalonie, fuit segregata a dicto Principatu,
illiusque incolo, cives et habitatores privati omnibus juribus, privilegis et indultus aliis cathalanis
concessis.
Ideo dictus dominus doctor Ninot, tanquam
unus de dicto principatus Cathalonie in premissis
interesse habens, dixit et protestatur quod dicti
Segara et Sentis non nominetur nec eligantur
congregantes pro dicta nacione Cathalonie. Alios
protestatur de nullitate actorum et agendorum
et ex nunc prout ex tunc provocat, recurrit et appellat ad sumum dominum nostrum Urbanum
papam Octavum, petens et cetera, omni et cetera,
cui accesserunt domini doctor Franciscus Frigola,
don Joseph de Camporells, don Petrus Copons,
Monserratus Serrarica et Petrus Joannes Atxer.
Sed dominus Vicencius Capsir dixit quod, tanquam cathalanus, non accedit neque consentit
tali protestacioni.
Ideo et cetera, alios et cetera, dominus doctor Andreas Valles, prior, Pantaleo Palacios, Joannes
Dominicus Artigola, Philippus Garces de Marcilla, Laurencius de Trist, Michael Briza // 200r //
Martinez, Petrus Font, Franciscus Gallo, Joannes
Baptista Zaragoça, Gregorius Moreno, Franciscus Capsir, Joannes Angelus Ventallols, Joannes
Foyas, Gregorius Ecobedo, Joannes de Salinas,
Lucas Sangorrin, Joseph Cortes, Joseph Baldovi,
Joannes Baptista Talavera et Vincencius Capsir
dicerunt tan quam major pars congregacionis
contenta in predicta protestatione, non esse attendenda tan quam nulla, injusta sine ulla facultate facta, nec consentire dicte protestacionis nec
alicui rei ex contentis in ea, et curialiter loquendo non esse vera que in illa continentur. Ideoque
reprotestati sunt de nullitate et aliis sibi licitis
protestari, et propterea predictos contra quos loquitur protestacio admittendos esse ad eleccionem, prout eos admittunt et nominant tanquam
veros et reales cathalanos, reservantes sibi, ut possint de sibi licitis et benevistis, protestari.
Et requirunt me, notarium, ne extraham actum
predicte protestacionis nisi in certa presenti responsione et reprotestacione, et sic resolverunt quod
procederetur ad assuetam eleccionem. Et nihiloa. a continuació repetit Briz.
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Memorial de las donsellas del
hospital general de Santa Creu de
Barcelona, de edat de catorse anys,
que·s troban vuy a 5 i de janer
1642a.

minus dictus dominus doctor Ninot et sui adhdientes reprotestans, dicerunt quod persistebant
in protestatis et quod non poterat deveniri ad
eleccionem de prefatis personis faciendam absque
ju(di)cio attentatorum, et sic, de nullitate reprotestando, recesserunt a congregacione. Et incontinenti // 200v // dictus dominus doctor et prior
Andreas Valles, Pantaleo Palacios et ceteri eisdem, adhdrentes supranominati requisiverunt
eosdem nec agrederentur nec recederent a congragacione alias quod non stabat per ipsos [...]
interessent congregacioni, pro ut lacius in libro
decretorum dicte congregacionis penes me, tan
quam talem secretarium, existens, in quorum fidem et cetera. Rome, hac die 16 decembris 1641.
Ita est Jacobus Morer, Elnensis diocesis, auctoritate apostolica notarius publicus in archivio romane curie descriptus ob dicta congregacionis secretarius.

2 febrer 1642.
Hospital General.

Embaxada dels senyors deputats
als senyors consellers. Aa.
Die 6 februarii 1642.
Molt il·lustre senyor: Los deputats del General
de Cathalunya han rebut la embaxada de vostra
senyoria en rahó de la assistència demana vostra
senyoria a las personas del consistori y officials
del General, per si o per interposades personas,
en las fortificacions que entenen fer en aquesta
ciutat. A la qual embaxada responent, diuen
que regonexen la obligació que tenen de servir
a vostra senyoria y a la ciutat en aqueix particular, en cosa que és tan del beneffici públich y comuna de tots, y la necessitat precisa que y ha de
fer de prompte ditas fortificacions, perquè ab
ellas se puga defensar de las invasions del enemich, y estar la ciutat tant exausta, com vostra
senyoria representa, que obliga a que tots li ajudem. Per ço, per aparer que las ditas rahons són
tan justas, per les quals ningú se deu exhimir,
offereixen cumplir ab lo que vostra senyoria demana ab dita embaxada, y lo mateix ordenaran
fassen los demés officials del General, que no
sols en axò desitjan donar gust a vostra senyoria
y a la ciuat, però en tot lo demés que se offerirà
serà de son servey.

207v

208r

a. ambaixada intercalada entre els folis 203v i 205r del trienni 1641-1644.
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1. Maria Soler, donsella, en casa la senyora Beneta, viuda.
2. Esperança Soler, donsella, en casa Joan Roca
de Calella.
3. Paula Verges, donsella, en casa del doctor
Bosser.
4. Maria Anna Fosalva, donsella, en casa de la
senyora Sayola.
5. Maria Angela Mitjans, donsella, en casa de
mestre Montells, daguer.
6. Elisabet Vidala, donsella, en casa de Joan Camarada, pagès.
7. Maria Bastida, donsella, en casa mestre Benet, flassader.
8. Magdalena Toxera, donsella, en casa de la
senyora dona Eugènia Ferrer.
9. Francisca Anglada, donsella, està en la vila de
Granollers.
10. Maria Pintor, donsella, en casa mossèn Rossell, mercader.
11. Esperança Gil, donsella, en casa lo senyor
Jaume Magrinyà.
12. Maria Alella, donsella, en casa un flaquer
que està al carrer del governador.
13. Eleonor Pich, donsella, en casa de mestre
Calvet.
14. Maria Alegreta, donsella.
15. Margarida Ricarda, donsella.
16. Margarida Verda, donsella.
17, Eulària Farran, donsella.
18. Agnés Llaÿrachs, donsella.
19. Ursola Gerònima, donsella.
20. Joana Roca, donsella.
21. Francisca Raymunda Riera, donsella.
22. Gerònima Grassa, donsella.
23. Maria Agell, donsella.
24. Anna Anglada, donsella.
25. Maria Blanca, donsella.
26. Maria Anna Nofra, donsella.
27. Maria Anna Moncau, donsella.
28. Maria Pejoan, donsella.
29. Anna Serra, donsella.
30. Maria Lledó, donsella.
31. Catherina Peregrí, donsella.
32. Margarida Eulària, donsella.
a. memorial intercalat entre els folis 206v i 212r del trienni
1641-1644.
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33. Joana Grassa, donsella.
34. Margarida Julià, donsella.
35. Cicília Carles, donsella.
36. Theresa Sans, donsella.
37. Úrsola Borrella, donsella.
38. Eulària Felip, donsella.
39. Francisca Cases, donsella.
40. Maria Escuder, donsella.
41. Maria Anna Tusell, donsella.
42. Anna Rigalt, donsella.
43. Victòria Mitjans, donsella.
44. Anna Prats, donsella.
45. Elisabet Pomés, donsella.
46. Maria Rafela, donsella.
47. Maria Corbera, donsella.
48. Madrona Colom, donsella.
49. Maria Anna Roja, donsella.
50. Maria Javajola, donsella.
51. Maria Malgara, donsella.
52. Eugènia Soler, donsella.
53. Maria Elisabet, donsella.
54. Maria Anna Nabot, donsella.
55. Catherina Llobet, donsella.
56. Magdalena Varenas, donsella.
57. Catherina Perpinyanesa, donsella.
58. Maria Magdalena Llucas, donsella.
59. Victòria Armengola, donsella.
60. Catherina Puigsech, donsella.
61. Catherina Jorquina, donsella.
62. Margarida Anglada, donsella.
63. Margarida Bosch, donsella.

210v

El sobredit memorial dels noms y cognoms de
les donselles de dit hospital, de edad per a poder
córrer sort, fet devant los senyors oïdors de dit
hospital, fas fe jo, Ramon Balle, notari públich
de Barcelona, como secretari dels negossis de
aquell, de ma scrivania, et cetera.

Memorial de les fadrines que són
legítimes per a casar del ospitall de
Nostra Senyora de la Misericòrdiaa.
2 febrer 1642. B.
1. Anna Arenyona, de Borrada.
2. Agnès Prats, de Igualada.
3. Agnès Ciurana, de Alcover.
4. Catherina Figarola, de Momblanc.
5. Catherina Lorana, de Barcelona.
6. Catherina Andreua, de Tarrassa
7. Catherina Fortuny, de Valls.
8. Catherina Simona, de Lagostera.
211r

a. memorial intercalat entre els folis 206v i 212r del trienni
1641-1644.

2029

9. Catherina Boladera, de Prats de Rey.
10. Catherina Torrent, de Ripoll.
11. Catherina Capdevila, de Barcelona.
12. Catherina Massana, de Leyda.
13. Eulària Amberta, de Robí.
14. Elena Lançera, de Barcelona.
15. Elena Vinyals, de Ripoll.
16. Francisca Busquets, de Çolsona.
17. Francisca Vidala, de Milà.
18. Hierònyma Foradada, de Gerona.
19. Hyacinta Mular, de Gerona.
20. Hyacinta Scarrera, de Cervera.
21. Hyacinta Corbera, de Barcelona.
22. Hyacinta Rabaca, de Barcelona.
23. Isabet Riera, de Blanas.
24. Isabet Bartia, de Barcelona.
25. Isabet Joana Thomasa, de Barcelona.
26. Isabet Pi Bernardo, de Barcelona.
27. Isabet Joana Calveta, de Pons.
28. Joana Vidala, de Santa Oliva.
29. Joana Massana, de Barcelona.
30. Joana Cassola, de Monmagastre.
31. Isabet Riera, de Blanes.
32. Isabet Monja, de Martorell.
33. Maria Puig, de Manresa.
34. Maria Carniscer, de Barcelona.
35. Maria Gerona, de Barcelona
36. Maria Serradora, de Aulesa.
37. Maria Anna Grassa, de Vallvidrera.
38. Margarida Bargas, de Nàpols.
39. Mathiana Rivó, de Manresa.
40. Madalena Ribera, de Vich.
41. Margarida Grandis, de Bar.
42. Maria Canyelles, de Mojà.
43. Maria Guitarda, d’en Bas.
44. Maria Angela Comes, de Sant Julià.
45. Margarida Climent, de Cellent.
46. Marquesa Ciuró, de Barcelona.
47. Maria Aullena, de Stalrich.
48. Maria Aimariga, de Sant Andreu de Palomar.
49. Maria Porta, de Barcelona.
50. Maria Ferrera, de Moncada.
51. Maria Agnès Lobeta, de Barcelonaa.
52. Maria Basea, de Perpinyà.
53. Maria Angela, de Ravella.
54. Maria Simona, de Barcelona.
55. Maria Anna Rodona, de Barcelona.
56. Margarida Pujalta, de Solsona.
57. Maria Monserrat, de Tarregona.
58. Margarida Semsona, de Figueres.
59. Paula Gabriela, de Castell de Odena.
60. Paula Bramona, de Rubí.
61. Paula Aroles, de Barcelona.
62. Rafela Navarra, de Figarola.
63. Varònica Franquesa, de la Lacuna.
64. Theresa Jofre, de Barcelona.
65. Maria Gasallachs.
Miquel Garçia, mestre administrador.
a. a continuació ratllat 52. Maria.
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Jo Bernat Flaquer, administrador de la Misericòrdia, advero y firmo lo present memorial de
mà mia pròpria. Andrea Saurina, administrador
y conseler sisè.

Llista dels noms y cognoms de les
donzelles de la casa e ospital dels
Infants o Infantes Òrfenes de la
present ciutat de Barcelona, so és,
de totes les que tenen de catorse
anys en avant, per la extracció
fahedora en la casa de la Deputació
per orde dels molt il·lustres
senyors deputats lo dia de santa
Eulària. 1642a.

17. Susanna Bonet, filla de Jaume Bonet, hortolà del Portal Nou.
18. Mònica Costa, filla de Montserrat Costa,
fuster de Barcelona.
19. Isabel Orlaguet, filla de Joan Orlaguet,
pagès de Barcelona.
20. Teresa Cases, filla de Joan Cases, baxador
de Barcelona.
21. Hierònyma Calp, filla de Joan Calp, pagès
de Barcelona.
22. Catherina Reventor, filla de Pere Revantor,
pagès de Sitges.
23. Catherina Aragó, filla de Bernat Aragó, texidor de lli de Sarrià.
Fas fe jo, Pere Mallol, notari y escrivà en la casa
dels Infants de la present ciutat, com totas las
donsellas desobre continuadas són de edat de
catorsa anys y moltas de més edat, vui als 11 de
fabrer 1642.

12 febrer 1642. C.
Hospital dels Infants Òrfens.
1. Paula Perés, filla de Steve Parés, sabater de
Barcelona.
2. Anna Ramos, filla de Diego Ramos, oripeller
de Barcelona.
3. Eulàlia Ferrer, filla de Joan Ferrer, pagès de
Barcelona.
4. Joana Roca, filla de Ramon Roca, pagès de
Santa Coloma de Gramanet.
5. Isabel Joana Satorres, filla de Joan Satorres,
revenador de Barcelona.
6. Sperança Seguí, filla de Salvador Seguí, sastre
de Barcelona.
7. Margarida ALou, filla de Joseph Alou, sastre
de Barcelona.
8. Sperança Balaguer, filla de Bernat Balaguer,
pagès del terme de Sans.
9. Magdalena Font, filla de Francesch Font,
spaser de Barcelona.
10. Petronil·la Roger, filla de Pere Roger, mestre de cases de Barcelona.
11. Quitèria Torrents, filla de Gaspar Torrents,
sastre de la LLacuna.
12. Emerenciana Martí, filla de Joan Martí,
pagès de Lella.
13. Petronil·la Llansera, filla de Francesch Llancer, mercer de Barcelona.
14. Maria Carreres, filla de Joan Carreres, aseunador de Barcelona.
15. Eulàlia Sabater, filla de Barthomeu Sabater,
pescador de Barcelona.
16. Theodora Campana, filla de Antoni Campana, sastre de Barcelona.
a. memorial intercalat entre els folis 212v i 214r del trienni
1641-1644.
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20 febrer 1642, traducció de la carta de sa mjestata.
Charíssims y benamats: La bona voluntat que
nosaltres havem per nostre principat de Cathalunya, ab tot lo dessig possible de emplear tot lo
que depenja de nostre poder per a vostre bé y
repós, nos ha fet determinar de anar vers a exas
parts per a què experimenteu y goseu los effectes de més serca de nostrab protecció, havent-se
posat baix de nostra obediència. Partim ab
aquest designe, de què havem volgut donar-vos
avís per esta carta, assegurant-nos que rebreu
gran contento de saber que·ns encaminam y serem ben prest en Cathalunya. Y axí pregam a
Déu, mos chars y benamats, que.us tinga en sa
sancta gràcia. Scrita en Sant German en Laya, a
27 de janer 1642. Louis. Bouthillier.
Senyors charíssims y bien amados deputats del
General de Cathalunya.

A moz tres cherz et bien-amez deputez generaux
du principat de Catalongnec.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: La bonne volonté que
nouz avonz pour notre principat de Catalongne,
avec tout le desir possible d’employer tout ce qui
a. carta traduïda intercalada entre els folis 214v i 217r del
trienni 1641-1644.
b. nostra interlineat damunt de nós ratllat.
c. carta intercalada entre els folis 214v i 217r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.

depend de notre puissance pour votre bien et repoz, nouz a fait resoudre d’aller en voz quartierez pour voz faire sentir de pluz prez lez effectez
que vouz avez esperez de nostre protection vouz
mettant en notre obeissance. Nouz partonz avec
ce dessein, dont nouz avonz voulu vouz donner
aviz par cette lettre, nous assurantz que vouz aurez grand contentement de sçavoir que nouz sommez en chemin et seronz bien tost en Catalongne.
Sur ce, nouz prionz Dieu qui’l vouz ayt, tres chers
et bien-amez, en sa sancte garde. Escrit a Saint
Germain en Laye, le XXVIIème janvier 1642.
Louis. Bouthillier.

Caríssimsa y molt amats: A bé que la diligència
ab que nós marcham envers vosaltres, en lo
temps de invern, vos certifica bastantment ab
quanta affició nós desitjam deffensar-vos dels
designes dels enemichs, totavia per fer-vos conèxer com nós havem presa resolució de socórrer ab gran pujansa, havem volgut donar-vos
avís, per esta lletra, que nós enviam per lo present a Cathalunya sis mil hòmens de a peu y dos
mil cavalls, y assegurar-vos que nós y farem encara passar de més grans forses si és menester.
Essent veritat que nós no venim a aquest quartel que per llevar-vos del tot lo terror que podeu
tenir dels esfors que han fet per la part de Castella contra vosaltros, y deslliurar-vos del tot del
mal que nostros enenmichs comuns voldrian
fer-vos. Esperant que ab la ayuda de Déu nostras armas no seran menys dichosas en Catalunya que o són estades novament en Alemanya,
baix la conducta del senyor compte de Guebriam, lo qual ha desfet del tot la armada imperial governada per Lamboy y una partida de la
de Arfeld. De lo qual, les particularitats haureu
ya sabut per mon cosí, lo mariscal de Brezè. Al
que se pot ajustar los avisos que nos tenim per
moltes parts de la victòria que ha tingut, poc ha,
la armada de la Corona de Suècia contra la dels
enemichs que se li havian opposat.
Emperò, entre tots los bons successos que nos
poden arribar y a nostros amichs y confederats
no n’i ha ninguns que nós més desitjem y affectem que aquells // 222v // que poden assegurar
vostre repós y vostra seguretat y que puga confirmar, més y més, nostra bona voluntat envers
vosaltros. Y sobre de assò, nós pregam a Déu
que ell vos ayude, caríssims y molt amats, en sa
santa guarda. Escrita a Nimes, a 3 de mars
1642. Louis. Sublet.

a. carta traduïda, intercalada entre els folis 221v i 225r del
trienni 1641-1644.
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A noz trez cherz et bien-amez les depputez du
principat de Catalongnea.
Tres chers et bien-amez: Bien que la dilligance
avec la quelle nouz marchonz verz vous danz la
saison presente vouz tesmoigne assez avecb combien d’affection nouz desironz vouz garantir duz
dessinz dez ennemiz, neantmoinz, pour vouz faire congnoistre comme nouz sommez resoluz d’y
pouvuoir puissantment, nouz avonz bien voulu
vouz donner adviz par cette letre que nouz envoyonz presentement en Catalongne six mille hommez de pied et deux mille chevaux, et vouz assurer
que nouz y feronz encore passer de pluz grandez
forcez s’yl en est besoin. Estant veritable que nouz
ne venonz en cez quartierez que pour vouz oster
entierement l’aprehention que vouz pouvez avoir
dez effortz que l’on fait de costé de Castille contre
vouz, et vouz delivrer tout a fait du mal que noz
ennemiz communz voudroyent vouz faire. Esperant qu’avec l’ayde de Dieu noz armez ne seront
paz moinz hereusez en Catalongne qu’ellez l’ont
esté novellement en Allemagne, soubz la conduitte du seigneur comte de Guebriam, qui a entierement deffait l’armee imperialle commandee par
Lamboy et une partie de celle d’Asfeld, dont vouz
aurez apriz lez particularitez par nostre cousin le
mariscal de Brezé, a quoy l’on peut adjouster
l’adviz que nouz avonz, de diverz endroictz, //
223v // de la victorie qu’a eut, depuiz peu, l’armee de la Couronne de Suede sur celle dez ennemiz qui luy eston opposez.
Maiz entre touz lez bonz succez qui nouz peuvent
arriver et a noz amiz et alliez, il n’y en a point
que nouz considerionz et affectionnionz davantage que ceux qui peuvent affermer votre espoir et
votre seurete et qui peuvent vouz confirmer, de
pluz en pluz, notre bonne volonte en vostre endroict. Et sur ce, nouz prionz Dieu qu’yl vouz ayt,
trez cherz et bien-amez, en sa sante garde. Escrit
a Nismez, le IIIème marz 1642. Louis.

1 aprilis 1642. A
Moz trez cherz et bien amez lez deputez generaux
du principat de Catalongnec.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz avonz jugé a propoz que le seigneur Laurenzo Barutell s’en retourne en Catalongne ou il s’en va presentement
a. carta intercalada entre els folis 221v i 225r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. avec interlineat.
c. carta intercalada entre els folis 229v i 245r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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par nostre ordre. Et comme il s’est fort dignement
acquieté de l’employ qu’il a exercé prez de nouz
d’ambassadeur de la province, nouz avonz voulu
vouz faire savoir, par cette lettre, la satisfaction
particuliere que nouz avonz du service qu’il a
rendu. Non seulement aux affairez dependentz
de cette function, maiz en tout ce qui a regardé le
bien de nostre service et celuy de la ditte province.
Il vouz pourra informer de noz sentimentz a votre
esgard, qu’il a cogneuz pendant le sejour qu’il a
faict en cette cour. Ils sont pleinz de toute la bonne
volonté qu’un souvirain peut avoir pour dez sujectz si affectionnez, comme vouz estez, au service
de leur prince, dont nouz vouz feronz sentir touz
lez bonz effectz que vouz scauriez attendre de nostre part. Priant sur ce Dieu qu’il vouz ait, tres
chers et bien-amez, en sa sante garde. Donné a
Narbonne le XXIème marz 1642. Louis.

De part le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz avonz este fort aysez
d’aprendre par le seigneur d’Argenson l’estat dez
affairez de Catalongne et lez tesmoignagez que
vouz continuez de donner, en toutez occasionz, de
vostre fidellité et de vostre zele a notre service, auquel, comme nouz voyonz qu’il ne se peut rien adjouster, aussy nouz vouz en scavonz tout le gré
qu’yl est possible. Et parceque nouz avonz fait,
bien expressement, cognoistre au dit seigneur
d’Argenson quellez sont noz intentionz pour tout
ce qui vouz regarde et combien nouz affectionnonz vostre bien, repoz et soulagement. Nouz vouz
faisonz cette lettre seulement pour vouz dire que
nouz auronz a plaisir que vouz luy donnez entiere
creance. Et, sur tout, que vouz vouz asseuriez de
notre bonne volonté enverz vouz, en general et en
particulier. C’est ce que nouz vouz dironz par cette lettre, prianz Dieu qu’il vouz ayt, tres cherz et
bien-amez, en sa sante et digne garde. Escri a
Narbonne, le XVIIIème marz 1642. Louis.

1 aprilis 1642. B.
Moz trez cherz et bien-amez lez deputez generaux
du principat de Catalongnea.
De part le roy.

[...] aprilis 1642.
Die veneris, quarta mensis aprillis millesimo sexcentesimo quadragesimo secundoa.

Tres chers et bien-amez: Le seigneur d’Argenson
nouz a confirmé la joye que vouz nouz avez tesmoignée cy devant par voz lettrez de notre approche de voz quartierz. Nouz esperonz que vouz en
ressentirez lez fruictz danz peu de tempz par l’esloignement dez ennemiz, tant du Roussillon que
de la Catalongne, a quoy nouz commençonz de
travailler pardeçà, comme l’on fera aussy de vostre costé, par le moyen dez trouppez que nouz
avonz donné ordre d’y faire passer.
Dieu, s’il luy plaist, fera reussir noz bonz et justez
desseinz a sa gloire, et a vostre bien et avantage,
comme nouz desironz. Nouz, remettant au dit
seigneur d’Argenson de vouz faire entendre pluz
amplement noz intentionz, nouz ne feronz la
presente pluz longue que pour prier Dieu qu’il
vouz ayt, tres cher et bien amez, en sa sante garde.
Escrit a Narbonne, le XXIème marz 1642. Louis.

[...] aprilis 1642. C.
A noz trez cherz et bien-amez lez depputez du
principat de Catalongneb.
a. carta intercalada entre els folis 246v i 249r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 246v i 249r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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En aquest dia, convocats consistorialment los
molt il·lustres senyors visitadors del General de
Cathalunya, absent lo senyor don mossèn Epifanio Coll, ciutadà de Barcelona, per causa de
malaltia, attenents sa senyoria que per la prosequció de dita visita y bona direcció de aquella
tenen precisa necessitat de diner, per ço, deliberaren concordament que, de part de aquest
consistori, sia representat als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General sian sa senyoria servits desliberar manar girar, de pecúnia de dit General, al magnífich
Joseph Miquel Quintana, regent los comptes de
dit General, mil y sinch-centes lliures, moneda
barcelonina, per arab, y a bon compte dels gastos fets y fahedors, y demés coses convenients
per la dita visita.
Y perquè la present desliberació tinga son degut
effecte, sia aquella notificada a dits senyors deputats y oÿdors per Juan Serra, nottari de Barcelona y escrivà major de la visita, lliurant-los
autèntica y fefahent còpia. Joan Francesch dez
Pujol. Lo doctor Francesch Sala. Lo canonge
Joan Miquel. Scriba major dicte visite. Joannes
Serra, notarius Barchinone.
a. deliberació intercalada entre els folis 250v i 252r del trienni 1641-1644.
b. a continuació repetit i ratllat per ara.

Papers donats a sa excel·lència en
orde a las ditas dos embaxadas.Ba.
Molt il·lustres senyors: Lo dia de dillunsb, que
contàvem a 24 del mes de mars, a la vista de la
vila del Arbós, se presentà un exèrcit de cavalleria e infanteria de la milícia del rey cathòlic, que
estava en las partidas de Tarragona. Y havent-lo
descubrit, se posaren tots lo de la dita vila en dafensa, paredant los portals y ocupant los puestos, y procuraren avisar la comarca perquè los
pobles oberts acudisen, y los descarnats se poguessen recullir. Y tots tractassen de la offensa
dels que los volian debellar, repicant las campanas a sometent. Y vehent que los dits soldats se
acercavan a casi tir de mosquets, los tiraren moltas mosquetadas perquè no se acercasen més. Y
havent-se’ls enviat un trompeta assegurant que
no·ls volian danyar, y altre demanant que no·ls
tirasen y que cesasen en lo repic de las campanas, los despediren sens condecendir ab lo que
demanavan.
Y continuaren en tirar-los com de avans y en repicar totas las campanas, de dia y de nit, enviant-los a dir que si se acostavan los repelirian
ab pòlvora y balas, no permetent que persona
alguna se arrimàs a la vila, quant més que entràs
algú en aquella. Ab què se apartaren, sens atrevir-se a empèndrer contienda ab los de aquella,
com estavan resolts de defensar-se y offèndrerlos ab tot son conato y poder, fins a morir tots
quant(s) eran en la dita defensa.
Després, quant dit exèrcit se’n tornava envers
Tarragona, descubriren algunas tropas de cavalleria que travesavan lo terme, y isqueren molts
de la dita vila, armats, en sa persecució. Y mataren molts de aquells, y los desbarataren, fent-los
deixar alguns cavalls y armas, menoscabant de
aqueixa manera las forsas del dit exèrcit, y facilitant lo rendiment que després se és seguit, com
de tot podran vostres senyories cerciorar-se de
moltas personas forasteras que se reculliren y
ampararen en la dita vila, y dels matexos cabos y
altres officials y ministres del dit exèrcit, que vuy
se troban presos en la present ciutat. De què
donaran rahó a vostra senyoria per què sia de
son servey manar premiar y estimar estas accions
y, si a cas haurà algú que maliciosament las vulla
desacreditar y diga cosa en contrari, lo manen
detenir y fer que·n done prova. Altrament, sia
// 253v // castigat y compel·lit a refer la injúria y
danys als de la dita vila.
a. relació intercalada entre els folis 252v i 256r del trienni
1641-1644.
b. a continuació ratllat pròxim passat.
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De haver acudit a cumplir ab sa obligació esperavan tenir demostració de agraïment, alentantlos a semblant defensa en altras triunfos a
què.stan subjectes, per tenir tan cercana la dita
milícia del rey cathòlic més freqüentment que
altres alguns, y per lo dany que en las ditas occasions los han donat. Y han experimentat lo contrari, per ço que, lo dia de 31 de dit mes de
mars, no duptaren vuit regiments de cavalls
francesos, sens commissari algú y sens orde de
superior, sinó de sa pròpia autoritat, ni posentar-se en deguda forma de alojament per la dita
vila, cada hun allà a hont li aparagué, posant
molts en una y molts altras en altra. Y allí se feren donar tots aliment de menjar y bèurer, prenent-se tot lo que y havia en cada casa y causant
graves molestias contra la voluntat dels habitants. Y feren pasturar los blats y ordis dels
camps als cavalls, y ne segaren molts per a donar-los a menjar, no obstant que tinguessen
prou pallas. Y prenguerena y llevaren alguns cavalls que los de dita vila havian levat als enemichs a forsa de armas, y alguns feren resistència del balle, que·ls impedia comètrer delictes. Y
se’n aportaren al anar-se’n tot quant trobavan
per las casas, que·ls han donat de dany molts
centenars de ducats.
Y ara, novament, són arribats allí cent cinquanta
cavalls francesos per a alotjar-se, cosa insuportable per aquell poble, que està vuy anichilat y
destruït. Y solament se troban algunas vuytanta
cases habitadas, y moltas de gent pobre y que
no té com aposentar a soldat algú en sa casa. Y
també se fan alguns de ells donar lo que volen
per dits habitants contra sa voluntat. Suplica,
per ço, a vostra senyoria lo sýndich de dita universitat que mane reparar dits procehiments, en
la forma que més sia del servey de vostra senyoria, fent que dits danys se rafassan y esmenen. Y
procurant que se’ls lleven dits soldats de dit
alotjament, perquè pugan estar aliviats per a defensar-se, que, a més, que farà vostra senyoria
son offici, lo qual se implora. Suplicant, en dit
nom, ho tindrà a gràcia y mercè. Lo offici et cetera, et licet et cetera. Altissimus de Paz.

Carta dels consellers de Igualada.
Cb.
Molt il·lustres senyors: Nos ha aparegut remey
eficas per evitar majors danyis donar avís a vostra senyoria com dimecres y dijous proppassat
a. y prengueren ... delictes interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 252v i 256r del trienni
1641-1644.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

allotjaren a esta vila los regiments de cavallaria
del senyor de la Mota, de babora, y quatra companyias de galion, que serien mil entre officials y
mestres, y més de dos mil cavalls. Los quals feren tantas insolèncias que robaren a una casa tot
lo diner que lo pobre paysano tenia, a altres casas despanyaran las caxas aportant-se’n tot lo
que·ls agradà, maltractant de cops y paraulas als
paysanos, volent-los forsar sas mullers, fent-se
donar manyar per forsa, devallant per los sellers,
ansetant totas las botas, vasant més vi del que
bevian, fent pasturar los blats per los cavalls,
perdent lo respecte a la justícia, tractant-nos de
rebeldes, y tot, ab tant acsés, que apenas en la
vila hi ha casa que no·y agen donat dany.

lència, a effecte de que me ne traurà a dits soldats de dita sa casa, y de que no li’n aposenten
més de así el devant, que ademés que és de justícia, ho rebrà lo supplicant a singular mercè. Officio, et cetera, quelicet et cetera. Altissimus Torras.

Y vuy, disapte, venint uns soldats de Monbuij,
lloch prop d’esta vila, trobant algunas donas al
rieral que rentaven, se són volguts agafar ab
ellas per forsar-las, que las han obligadas a cridar
«via for!», lo que ha altarat molt los ànimos de
la gent. Esperam de vostra senyoria remey
oportú a tants danys, com a cap de la província,
suplicant a Nostre Senyor las personas de vostra
senyoria guarde. Igualada, abril 5 de 1642. Los
consellers de Igualada.

Tres chers et bien-amez: Nouz avonz rezu vostre
lettre du premier du ce moiz, et avonz apriz avec
cy contentement indecible l’hereux succez qu’il a
plû a Dieu de donner a nos armez contre cellez de
noz ennemiz, qui pretendoysent de traverser impunement la Catalongne pour venir au secourz
de Collieure. En quoy, un dez principaux motifz
de notre satisfaction, est d’avoir recougnu avec
combien de fidelité, de promptitude et d’obeissance touz lez peuplez de la Catalongne se sont portez
a executer lez ordrez que nostre tres cher et bien
amé cousin, le mariscal de Brezé, leur a donnez
pour le bien de noz service et pour la conservation
de leur patrie, en une occasion si importante et
considerable. Ayant sceu, bien particulierement,
tout ce qui s’y est passé, et combien touz y avez assisté nostre tres cher et bien-amé cousin, le seigneur de Lamotte. Auquel, nouz avonz enlevé a la
charge de mariscal de France pour s’estre monstré
en cette victoire, comme en beaucoup d’autrez
grandez actionz, digne de cette recompense et de
cet honneur.

Oblata per Maginus Florencia, die 9 aprilis
1642a.
Molt il·lustres senyors: Al primer dia del mes
corrent arribaren a la torra de Magí Florença,
ciutadà honrat de la present ciutat, situada en
las Corts de Serrià, un capità fransés ab vuit soldats, en la qual han estat y estan aposentats des
de dit dia, ajuntant-se-n’ib cada dia molts de altras, fent moltas vexacions al massover d’ella,
fent-se donar pa, vi, campanatge y demés cosas
que són necessàrias per a aparellar lo mengar,
amanessantc al majordom de dita torra si no·ls
ho vol donar, tallant lo blat y demés esplits per a
donar als cavalls que aporten, dient, quan se’ls
representa lo que és just per a que no·u fasen,
que pus troban las ditas cosas en la dita torra,
que no volan anar a sercar en altra part.

23 aprilis 1642. A.
A noz trez cherz et bien-amez lez depputez du
principat de Catalongnea.
De par le roy.

E com lo estar aloxats dits soldats en casa de militars, qual és dit Florença, y fer-se donar las ditas cosas y fer dits excessos sia contra disposició
de dret y, en particular, contra las generals constitucions del present Principat, ideo et alia lo dit
Florença supplica a vostras senyorias li fassan
mercè de representar lo demunt dit a sa excel-

Et nouz avonz bien voulu vouz faire cette lettre
pour vouz tesmoigner le gré que nouz vouz scavonz de voz soinz et services en cette occurrance, et
le sentiment que nouz en avonz a l’esgard de touz
// 258v // noz bonz et fidelles subjectz de nostre
ditte province, aux quelz nouz ne desironz peu
moinz de procurer toute sorte de repoz, de satisfaction et du soulagement que nouz ferionz a
ceux du coeur de nostre royaume. Et nouz estimonz aprez de si hereux succez. Et voyant la fermeté de voz pudentez resolu(ti)onz, d’icy povoir
concevoir toute sorte de bonne esperance moyennant l’assistance de Dieu, qui nouz prionz de
vouz conserver et avoir en sa sante garde. Escrit
en Narbonne, le Xème d’avril 1642. Louis. Soublet.

a. relació intercalada entre els folis 252v i 256r del trienni
1641-1644.
b. ajuntant-se-n’i ... altres interlineat al marge esquerre.
c. amanessant ... donar interlineat al marge esquerre.

a. carta traduïda intercalada entre els folis 257v i 260r del
trienni 1641-1644.- anotació escrita al dors.
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jurium ac duanerii dicti Generalis dicte civitatis, et quodlibet jus ine(s)t super dicto officio.

15 de abril 1642. A.
Moz trez cherz et bien-amez lez deputez generaux
du principat de Catalongnea.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz avonz beaucoup de
contentement de voir prosperer noz armez danz
la Catalongne pour vostre bien, et de ce que nostre
presence en cez quartierez cy commence a produire lez bonz effectz que nouz avonz esperé. Vouz y
contribuez chacun aussy danz le paiz, avec tant
d’affection et de zele que cela nouz faict sentir au
double la joye dez bonz succez qui y arrivent, dont
nouz avonz bien voulu vouz faire cognoistre par
cette lettre la grande satisfaction que nouz avonz.
Cette consideration nouz conine, d’autant pluz,
a continuer noz soingz et employer puissamment
noz forcez pour vostre seureté et conservation,
comme vouz pouvez vouz assurer que nouz feronz
ainsy que vouz nouz en donnez suject. Priantz
sur ce Dieu qu’il vouz ait, tres chers et bien-amez,
en sa sante garde. Donné a Narbonne le Xème
avril 1642. Louis.

6 de maii 1642.
Universis et singulisb. Fidem facio ego Petrus
Vinyoles, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, notario publico civitatis, Baiulie et
Vicarie Gerunde suarumque pertinenciarum
nobis, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum, in eius aprisia, thenoris sequentis:
Michael Jutglar, legum batallaureus, filius legittimus et naturalis honorabilis Salvatoris Jutglar,
quondam mercatoris Gerunde, et domine Monserrate, eius relicte uxoris, viventis. Gratis et cetera, constituo procuratores meos certos et cetera, ita
et cetera, vos, magnificos Franciscum Puigjaner
et Franciscum Descallar y Sorribas, domicellos,
Barchinone populatos, licet absentes, et utrumque
vestrum insolidum. Itaquod, preocupantis et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo, coram et
admodum illustribus dominis deputatis Generalis Cathalonie, Barchinone residentibus, et in eorum consistorio ac quolibet ipsorum insolidum
comparendum et asistendum ac officium receptoris jurium intretarum et exhitarum, et fraudum
Genera<r>lis, civitatis et tabularum foranearum
collecte Gerunde, et collectoris custodis dictorum
a. carta intercalada entre els folis 260v i 262r del trienni
1641-1644.
b. acta intercalada entre els folis 266v i 268r del trienni
1641-1644.
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Juribus et pertinenciis eiusdem michi pertinens et
spectans propter renunciacionem per dictum Salvatorem Jutglar, patrem meum, seu illius legittimum procuratorem, mei favorem factam, in earum manibus et posse, simpliciter vel in favorem
cuius vis persone vobis et utrique vestrum benevise,
prout vobis videbitur, renunciandum renunciacionem que huiusmodi, petendum et supplicandum, et si oportuerit et vobis videbitur, dictum
officium cum suis juribus, persone per vos nominande, si per vos nominabitur conferri et de predicto provideri, petendum et supplicandum et pro
his supplicaciones quascunque sub quacunque
verborum expressione et alias quascunque scripuras necesarias et oportunas eisdem dominis deputatis et aliis quibuscumque personis vobis, seu alteri vestrum, benevisis offerendum, presentandum
et intimandum, et de presentacione notificacione
si oportuerit instrumenta fieri faciendum , instandum, petendum et habendum et etiam quecunque juramenta licita et honesta in renunciacione huiusmodi necessaria et etiam per capitula
Curie prestari solita et ordinata, et alias juxta
formam insimilibus renunciacionibus usum, stilum et consuetudinem domus Deputacionis prestari soliti, prestandum et cetera, et alias omnia et
singula in premissis et circa ea necessaria faciendum.
Ego enim, commito vobis et utrique vestrum deficiente potestate huiusmodi omnes voces et vices //
267v // meas cum generali administracione quo
ad effectum predictum dumtaxat, itaquod vos
positis, seu alter vestrum possit, facere in premissis
omnia et singula que ego facere possem, si presens
adessem et demum et cetera, promitimus habere
ratum et non revocare, obligo bona et cetera. Actum Gerunde die quarta maii millesimo sexcentessimo quadragesimo secundo. Testes Franciscus
Bosch, tex(t)or sede, et Franciscus Gardeny, sutor
Gerunde. Admittii apud ego infrascriptus. In
quorum fide ego idem Petrus Vinyoles notarius
hic me subscribo et cetera, meum solitum appono
sig(+)num.

Aa.
Molt il·lustres senyors: Donam avís a vostra senyoria com vuy, a 18 del corrent, a las quatra
horas de matinada, és vingut lo enemich de Tarragona ab molta cavallaria y infantaria y, entre
tots, eran pasats de 1500, ab 4 pessas de artillea. carta intercalada entre els folis 270v i 273r del trienni
1641-1644.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

ria, 3 de campanya y una de l’atra de 45 lliures
de bala. Y era en lo exèrsit la exalènsia lo marquès de Honojosa. An envestit ab tanta furia
que nos an gonyada la primera placa, y en ella
an pres lo mestra de camp. Som-nos fets fors a
la iglésia y a las torres, de hont avem peleat valerossament cossa de 4 oras, en tant que·ls avem
trets de la placa y de tots los carrers.

Fecha en El Bendrell, a 18 de mayo de 1642. El
marqués de la Inojosa, señor de les C[...]

A moz tres cherz et bien-amez lez deputez generaux du principat de Catalongnea.
De par le roy.

Aprés de aver cada hu reposat, avem vistas venir
las ditas pessas de artillaria y nos an enviat una
trompeta a dir que anasem a veura las pessas y la
gent. Avem-hy enviat un jurat y un prom y dos
capitans y, vist tot, havem tingut de pactar los
pactas, que a vostra senyoria donarà lo vehador
y pagador. Los quals, més llargament, donaran
rehó a vostra senyoria de tota la pèrdua y de tot
lo succés, com a testimonis de vista en tot. Suplicant a vostra senyoria sia servit enperar esta desditxada vila, a qui Nostre Senyor guarde coma
tots desitjam. Del Vandrell, 1 maig de 1642.
Pere Pau Nin, jorat en cap. Jama Trilosa, jorat.

Tres chers et bien-amez: Comme notre approche a
voz quartierz et ce que nouz avonz entrepriz icy
contre noz ennemiz est principalement pour vostre seureté et l’establissement d’un solide repoz a
l’avenir danz nostre principat de Catalongne, ce
nouz a esté un grand contentement d’apprendre,
par la bouche du doyen Paul de Roz, don Ramon
de Guimerà et Michel Joseph Quintana, voz ambassateurs, la joye que vouz en avez. Nouz lez
avonz veuz de fort bon oeuil et sommez bien satisfaictz de tout ce qu’ilz nouz ont faict entendre en
vostre nom sur ce suject.

Las capitulaciones que se concertaron entre el excelentíssimo señor marqués de Aynojosa, el señor
don Joseph de Arles, sargento mayor del tercio de
don Jaime de Eril, y sus capitanes, y los jurados de
la villa del Bendrell, son como se siguen:

Soyez assurez que comme nouz avonz apporté jusquez icy beaucoup d’affection pour le bien de cette
Province, nouz continueronz de mesme et la garentironz de toutz lez effortz dez ennemiz. A
quoy nouz avonz trez grande satisfaction de vouz
voir contribuer avec tant de zele qu vouz faictez.
Prionz sur ce Dieu qu’il vous ait, tres chers et bienamez, en sa sante garde. Donné an Camps devant Perpignan le dernier avril 1642. Louis.

1. Que el dicho senyor sargento mayor, capitanes y
demás gente de guerra que está en esta guarnición ayan de salir d’ella rendidos con sus armas y
bagajes.

A moz tres cherz et bien-amez lez deputez du
principat de Catalongneb.

Bb.

2. Que ayan de yr camino de Tarragona a pasar
por Tortosa y entrar otra vez en Catalunya por el
campo de Urgel. Y se an de socorrer a los oficiales
a rrassón de su sueldo y a los sargentos con dos reales cada dia, todos los que durare la marcha, asta
estar en Cataluña, como está dicho.
3. Que se les a de dar, de parte de su excelencia, el
comboy necessario para su seguridad.
4. Que a los jurados y demás vezinos de la villa no
se les ará molestia ni quitará nada de sus haziendas y casas, porque quedan rendidos a la ovediencia de su magestad, ni entrara(n) soldados en
ella por esta vez.
5. Que los eridos que ubiere se quedaran en la dicha villa con la seguridad que los mismos vezinos.
a. com ... jorat interlineat al marge esquerre.
b. capitulacions intercalades entre els folis 270v i 273r del
trienni 1641-1644.
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De par le roy.
Tres cher et bien-amez: Estantz obliguez pour le
recouvrement de nostre parfaicte santé, qui a esté
cy peu alteré durant noz sejour en cez quartierez,
d’aller pour quelquez jours prendre dez eauz salutairez, que nouz faisonz aporter en notre ville
de Bezierz. Nouz avonz bien voulu vouz donner
adviz du ce voyage, qui sera le pluz court qu’il
nouz sera possible, partanz demain de ce lieu
pour cez effectez, et danz une trez ferme resolution d’y retourner, Dieu aydant, danz quinze
jourz, pour achever cette entreprise et continuer
l’execution dez desoinz pour lesquelz nouz avonz
quitte nostre royaume pour venir en cette province, laissantz en ce camp toutez nos troupez et mesme cellez qui servent a la garde de nostre persona. carta intercalada entre els folis 273v i 275r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 279v i 282r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.

ne, et toutez chosez au bon estat requir soubz le commandement de noz trez cher et bien amez cousinz,
lez mariscaux de Schomberg et de la Melleraye.
N’ayant rien pluz a coeur que de remettre noz fidellez subjectz de cette province danz une pleine
jouissance de leurz privilegez et de lez rendre
aussy hereux que l’on sçavi qu’ils l’ont esté lorz
que noz predecesseurz y ont regné. Nouz promettanz bien que cependant vouz y contribuez toujourz tout ce qui dependra de vouz. // 280v // Et
sur ce nouz prionz Dieu qu’il vouz ayt, tres chers
et bien-amez, en sa sante garde. Escri au camp
devant Perpignan, le VIII juin 1642. Louis.

Jhesús Maria.
13 juny 1642. Aa.
En lo fet consultat per los senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
al assesssor infrascrit, per no poder lo altre ex
causa entrevenir, advocat fiscal del General y
doctors aplicats acerca si per la nominació y
elecció feta per sa excel·lència del senyor mariscal de Brassè com a lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat y comptat(s), del senyor Onofre Vila, menor de dias, al
offici de jutge de reclams de la cort del veguer y
balle de Barcelona, que antes obtenia lo doctor
micer Joan Nadal de Prat, se ha contrafet a les
generals constitucions del present Principat,
usos y costums de aquell, pactes per sa magestat
jurats y privilegis particulars a les persones particulars concedits, vist lo privilegi concedit del offici de jutge de reclams per lo rey cathòlic al dit
micer Joan Nadal de Prat a 22 de setembre del
any 1613; vist lo privilegi novament concedit
per lo senyor mariscal de Brasè, del mateix offici, al doctor micer Onofre Vila, menor de dies, a
7 de mars 1642; vist lo que se havia de vèurer.
Attès que lo dit micer Joan Nadal de Prat ha
exercit lo offici de jutge de reclams del tems que
obtingué son privilegi fins al die de set de març,
que fou concedit privilegi en favor de dit micer
Vila, encara després fins prengué dit micer Vila
la possessió y consta que sa magestad és estat
servit en los pactes de jurar la observansa y confirmar los privilegis, axí universals com particulars, a personas particulars dels estamens y habitans en Cathalunya, concedits. Ab lo qual pacte,
resta també // 283v // confirmat lo privilegi de
dit micer Nadal de Prat, que, actualment, se
trobave aleshores exercint dit offici, y lo exercí
a. vot intercalat entre els folis 282v i 291r del trienni 16411644.
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després, fins que, per dit micer Vila, fou presa
possessió d’ell, en virtut de dit nou privilegi, ab
què restà privat y spoliat dit micer Nadal de Prat
de la possessió de dit offici, y se li llevà lo dret
adquirit en virtut de son privilegi per exercir-lo.
Y no consta que dit Joan Nadal de Prat sie estat
privat de dit offici de jutge de reclams ab conexensa de causa, legítimament, antes bé, eo non
citato nec audito, essent legítim possessor, és estat dit micer Vila posat en possessió en virtut de
nou privilegi, ab què se ha contrafet a la constitució títol «De violència y restitució de despullats» y als [...] 3,4 y 5 y altres del títol «Si contra dret y utilitat pública et cetera», en les quals
se disposa, carta contra carta, no poder-se concebir en Cathalunya y altres constitucions aplicables. Per estes y altres rahons los dits assessors, advocat fiscal y doctors aplicats, són de vot
y parer que, per la provisió y nominació feta per
lo senyor mariscal de Bresè concedint privilegi
nou del dit offici dea jutge de reclams al doctor
micer Onofre Vila, privant al dit mossèn Nadal
de Prat de aquell, se ha contrafet a les generals
constitucions de Cathalunya y als pactes per sa
magestat jurats, privilegis, usos y costums de dit
Principat. Y que los senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya deven
opposar-se a la dita contrafacció, // 284r // en lo
modo y forma que per Constitucions y altrament està disposat. Joannes Josephus de Amigant, assessor. Rull, consulens. Dominicus Osona,
consulens. Alexius Tristany, fisci Generalis advocatus. Narcisus Mir, consulens.

Memorial en dret per justificació
del vot donat als senyors deputats
per los magnífichs assessors y
advocat consultats als 13 de juny
1642b.
Cum per excellentissimum dominum locumtenentem domini nostri regis fuisset nominatus et
electo ad officium judicis retroclamorum curie
vicarii Barchinone Onofrius Vila, utrisque juris
doctor, minor dierum, et expeditum regium privilegium, sub die 7 martii 1642, quod officii obtinebatc et possidebat Joannes Natalis de Prat, in
vim alterius regii privilegii concessi, per regem
catholicum, 21 septembris 1612. Consulti infrascripti decretorum doctoribus a dominus deputatis
a. a continuació ratllat reclams.
b. memorial intercalat entre els folis 282v i 291r del trienni
1641-1644.
c. obtinebat interlineat damunt d’un mot ratllat.
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et auditoribus computorum Generalis Cathalonie, fuerunt voti, per novam concessionem dicti
privilegii dicti Vila, fuisse contrafactum pactis
per suam majestatem juratis et constitucionibus
Cathalonie ex sequentibus racionibus.
Privilegium enim supradictum Natali de Prat
concessum, sine justa et racionabili causa revocari non potuit: Jur. de Cons., 419, n. 44 et 45; Petra de Potest. Prin., c. 24, ex n. 229 usque ad n.
239, concludens quod nunquam, sine magna
causa, quis potest aut debet amittere privilegium.
Ludovi. Molin., De Hispan., primo lib., 4, c. 3, n.
18, 19 et 20, ibi imo, si recte hec conciderent opinio illa quod, scilicet, princeps valeat privilegium
absque causa legitima revocare juris et racionis
fundamentis destruhitur, devet enim principem
privilegium suum esse perpetuum, cap. De cet. de
Reg. Jur., lib. 6; plura, Castillo, to. 7, De Terciis,
c. 18, n. 140, qui hanc opinionem, pluribus, more
suo, doctorum auctoritatibus exornat.
Que maxime procedunt in Cathalonia, ubi privilegiale concessiones regis simpliciter et indistincte
serviende sunt, nec possunt revocari juxta usaticos, quoniam per iniquum qui est 1 tit. «De guiatges», et ibi, Guilielmus de Vallesi et Jacobus //
285v // Calic. in Extrana. Cur., c. 7, n. 51 ad fin.;
et in Margarit, Fis. Dub., 8, n. 2 ad 5; Marg. in
De Usat. per Iniquum Vers. Quero., fol. 178, p. 1;
Canier 3, p....; Var., c. 3, n. 152, qui antea, n. 44,
dixit «dominum regem in Cathalonia non posse
uti potestate absoluta»; Ramon., Cons., 24, n. 74,
«nam dominus rex in inicio sui regiminis in hac
provincia jurat servare privilegia generalia
quam particularia per antecessores suos concessa»;
ut in Const., penult. tit., «De jurament així necess. com volun.». Et not. Mier., tit. «De ratif. et
conf. dom. reg. colla.», 10 lib.; in usat. «Alium
namque», c. 4, n. 34; et c. 9, n. 7 de Iur. Fisci.;
Marq., in de usat. Quoniam per Iniquum, fol.
128, pag. 1. Ex his igitur bene probatur per concessionem dicti privilegii in favorem dicti Vila
factam per dictum excellentisimum dominum locumtenentem regie majestatis, per quam inducta
fuit revocacio sine causa dicti alterius privilegii
prius concessi dicto Joanni Natali de Prat, contrafactum fuisse constitucionibus Cathalonie et
pactis juratis per dictam regiam magestatem.
Non officit si dicatur quod per novum ingressum
et prestacionem juramenti sue magestatis omnia
officia regia vaccarunt sic quod nulla necessaria
fuit revocacio, cum secura fuerit, ipso jure vaccacio prout dicitur in privilegio dicto Onofrio Vila
concesso ibi vacante igitur officio judicis retroclamorum.
Quia respondetur principem successorem teneri
observare concessiones factas per antecessorem,
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Osasc., qui plures citat Decis., 139, n. 11, «sive
successerit per eleccionem sive per successionem»;
Marin. Freccia., De Subfeud., lib 2 y 27, «qui resoluit regem catholicum Ferdinandum primum
tenere ad observanciam factorum a rege Alfonso
primo»; Burs, Cons. 16, n. 46, «et ad hoc infinitos
cumulat»; Men., Cons., 1, n. 228 et n. 404, «et
rem uni concessam princeps alteri concedere non
potest // 286r // etiam motu proprio». Bart., in
Predia, c. De loc. pred. ciur., lib. 1. Plures, Anto.
Habr., Com. Cond., tit. «De jure questi. non tollen.», conclu. 7, n. 6; Ferd. Joaz. in Alleg. pro
Oppido de Mula s. Funda., n. 34, fol. 39. Adeoa
ut nec confirmacione successoris opus sit Boherius,
in Tracta. de Aucto. Mag. Cons., n. 154, fol. 369,
«quia privilegium semper cencetur concessu sub
nomine dignitatis que semper durat»; Bald.,
Cons., 112, sub 6, vol. 1; Ramon., D. Cons., 24,
n. 69 et 70; Capi. Decis., 121, n. 4; ibi Bald.,
Cons., 359, 1 vol., «tenet quod successor in regno
etiam non jure hereditario sed per eleccione tenetur habere rattas collaciones et infeudaciones factas a predecessore et loquitur in officiis, quando
facte sunt sub nomine dignitatis, et hic est advertendum quoniam officia magis videntur adherere ossibus principis officia enim anualia suntque
et paulo infra tament hoc non habet locum quando aliter esset dispositum ut quia esset appositum
ulterius tempus, tunc enim durant durante illo
tempore». Cabed., Decis., 19, n.1, p. 2, «ubi loquit etiam in successione per eleccionem ad regiam coronam rejecta distinccione»; Capicii, in
Decis., 121, n. 6, «utrum ne sub nomine dignitatis an persone, quia sive dicatur Philippus rex sive
rex Philippus cencetur semper actum sub nomine
dignitatis, quia facit ut rex, et subscripsit solum
nomine solo regis, dicendo jo el rey».
Prout, in privilegio Natalis de Prat, legitur firma regis Castelle tunc comitis Barchinone, quod
ex eo maxime procedit cum privilegium dicto
Natali de Prat concessu fuerit ob servicia regi
prestita, quod dicitur transivisse in contractu et
est irrevocabile: Jiraq., in S., «si unquam verb.
donacione largitus», n. 14, c. De revoca.; Don.
Meno., Cons., 331, n. 66; Sesse, Decis. 71, n. 39,
«ad cuius observanciam successor tenetur // 286v
// esto successerit in statu per eleccionem sive per
successionem»; Peregr., De Jur. Fis., lib. 1, tit. 3,
n. 44 et 45. Alios allegans ad institutum, Franciscus An. Costa, Cons., 23, an. 40 ad 44, ubi
probacio serviciorum inducit ex enunciacione et
proemio privilegii.
Que omnia nunc disputare non est oportus, cum
sua regia magestate dignata fuerit ante administracionem justicie huius Principatus et inicio
sui regiminis per suum procuratorem jurare oma. Adeo interlineat.

nia jura municipalia et privilegiaa estamentis
Cathalonie, civitatibus et locis illius et personis
particularibus illarum, tam generaliter quam
specialiter concessa.
Preterea ex nova concesione dicti offici judicis retroclamorum in favorem dicti Vila secuta fuit
contrafaccio const. 3 et 5, et aliis sub tit. «Si contra dret y util. pública», ex quibus versum est in
adagium in Cathalonia privilegium contra privilegium, cartam contra cartam, non posse concedi pro[...]dit Mier., in Cur. Montis. Colla., 3,
c. 8, in princ.; et [...]4, Cur. Gerunde, c. 4, n. 3;
Cali., in Extra Cur., c. 7, n. 51; et in Marga.,
Fis. Dub., 8, n. 1, 2 et 3. Que ... maxime aplicantur casui nostro que excelentissimus dominus locumtenens generalis neque revocavit prilegium
dicto Natali de Prat de dicto officio concessum
vero aliud privilegium de eodem officio expediri
possit, nam princeps de plenitudine potestatis non
potest auferre jus alteri que ditum sine causa,
quamtumvis tale jus sit adquisitum ministerio
juris civilis, ut per sentenciam, privilegium, prescripcionem et similia; Crave, Cons., 172, n. 3,
vol. 1 et Cons., 103, n. 3, vol. 1; Pinel., in Rub., c.
De rescin. vend., p. 1, c. 2, n. 1 et sequen.; Meno.,
Cons., 103, n. 55, vol. 2; Marc., Decis., 777, n. 9.
Sed sic est quod dictus Natalis de Prat habuit adquisitum jus in dicto officio ex illius concessione,
accceptacione et possessione, usu et exercicio ex //
287r // donacione enim seu concessione regia
transfertur jus et dominium rei concesse. L. Cum
Multa, C. de Bon.; Lib. Paris. Cons., 11, n. 58 et
59, vol. 1; Lucas de Penn. in L. Predia, n. 26, c.
De loc. pred. civi., lib. 11; Alex., Cons., 3, n. 7 et
8, vol. 5. Qui dicit quod ex principis concessione
seu privilegio etiam sine possessione adquirit jus
et dominium, et sic, in principe limitatur. L.
Tradicionibus, c. De pact.; ita Jas., in L. Traditionibus, n. 6, dicit quod ex sola principis gracia
seu concessione transfertur dominium. Ex quibus
concludunt decretorum doctoribus quod princeps,
sine justa causa, non potest officia auferre, de
quibus Pinel. in L. P. Rub. de Rescin. Vend., n.
31, et uti comunem Cabed., Decis., 20, p. 2, n. 1,
«et revocatus officialis absque causa succurritur
remediis possessoriis», c. Conquerente de rest.
spol.; Bened., in cap. Raynuncius verbo duas habens filias ei, 37; Marc., Decis., 795, n. 3; Cevalq., 425; Com. Ron. Com. No., 19; Gra. Discep. Foren., f. 3, c. 590, n. 14; Caps., De Decis.,
121, n. 26; ibi c., «aut iste Petri Andreas intentat
possessorium recuperande possessionis quod forte
posset nam stante suo privilegio, volente quod ex
tunc prout ex nunc mortuo conservare gener suus
faciat officium, quo casu videtur in casum predictum translata ipso jure possessio de conservatoa. et privilegia interlineat.

re in generum per privilegium quod in corporalibus transfert ipso jure possesionem.» Et notat
Inno., in cap. Cum Nostris de Conces. Preben.,
«hinc si fiscus prohibet tum exercere officium spoliare». Ipsum videtur, jux. not. in L. Clam, «possidere et qui ad nundinas et hactenus»; Capi; Valenzuel., Cons., 130, to. 2, n. 2, ubi dicit
«capellano ad capellaniam ad nutum nominato
et absque causa privato competere omnia remedia, possessoria recuperanda et judicium spolii»;
Sesse, De Vis., 389, n. 1, fol. 4.
Data igitur possessione dicti Natalis de Prat in
dicto oficio non possit eo privari sine cause cognicione absque contrafaccione, c. 24, Cur. R. P., 2,
// 287v // in curia Barchinone, que est const. 4,
tit. «De Violen. et Rest. de Despullato», ecce verba: «Nós e officials nostres no despullem algú o
alguns, de qualque condició o stament sien,
sens conexensa de causa, de possessió o quaix
de aquelles coses que tingan o possehescan o
quaix. E si algú o alguns contra la dita forma
haurem despullats, sian restituïts integrament».
Quam constitucionem acomodat et procedere ait
in revocacione officialium nostri. Cali., in Extra.
Cur., cap. 7, n. 107, ibi «Si ergo dominus rex revocavit officium concessum ad vitam seu beneplacitum subintellecto tempore certo sine justa causa, et non vocato nec audito possessore potest oferri
gravamen quia spoliat et injusticiam facit», ut
in c. Conquerent. de Restit. Spol., et quod ibi ponit Inno., Henricus Boic et Anto. de Buer. Et
Bart., in l. 1; F. de Inn. Actu. Priva., l. 1, et cetera, quod autem H. de Aq., quot. et esti. et est casus expres., secundum Anto. de Buer., in Officio
Seculari, in c. Fin. de Judi.. Et vide enim ibi et in
c. «item quod nos vel officiales nostri non spoliemus et cetera.», in Cur. Bar. regis Petri secundi.
Neque obstat si dicatur supradictum privilegium
concessum fuisse cum clausula «durante nostra
mera et libera voluntate, que liberam in domino
rege facultatem revocandi illum importat.» Colligitur aperte in illo verbo «libere» que amplam,
extensam, nullo jure limitata facultatem in domino rege adesse exprimit ex L. Fideicomissaria
Libertas H. de Fideicom. Libert. Tiraq., in l. Si
in quo verbo revertatur, n. 111. Vel etiam ex verbo «voluntate», que etiam de jure eandem liberam voluntatem et disposicionem denotat l. Cum
Quidam H. Deleg., 2; l. Verum etc.; cum quidam H. de Reb. Dub.; Bart., in l. Centesimis etc.,
fin. n. 8. De verbo «obligatione», Jaso. in l. Si Sic
Legatum, 78, n. 27; Deleg., 1. Et clarius et evidentius ex conjunccione istorum duorum verborum, libera voluntate, istud dignoscitur h[...] videtura ex vi dicte clausule, dominus rex habuit
liberam disposicionem etiam sibi reservavit ad rea. h[...] videtur interlineat damunt d’un mot ratllat.
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movendum dictum Natalem de Prat a dicto officio // 288r // judicis retroclamorum maxime cum
dictus Natalis de Prat sub condicione adiecta in
dicta clausula dictum officium acceptaverit.
Quia respondetur pro verba illa de quibus in dicto regio privilegio dicto Natali de Prat concesso,
videlicet «nostra mera et libera voluntate durante», non inducere liberam et absoluta facultatem
revocandi dictum privilegium simpliciter et absolute sed cum causa justa previa illius cognicione,
cum princeps non possit auferre officia semel ab
eo concessa absque justa et racionabilis causa,
quamtum vis in concessione officiorum apponat
clausulam predictam. Bened., in cap. Rainuntibus Verb. Duas Habens Filias, n. 37; Boser. Decis., 149, n. 11 et 19; Mastr. de Magist., lib. 1, c.
26, <a> n. 45; Canc. Var., Resol., to. 3, c. C, n.
99 et c. 12, n. 190 ad 201. Plures refert Xammar,
p. 1, l. 12, De Offi. Judi., an. 100 ad 104. Vid.
infra Decis. Sena. Grana. relata per Larrea; Decis., 2, ubi decisum fuit officialem creatum ad
nutum absque causa revocari non posse. Cabed.,
Decis., 20, p. 2; Sesse, Decis., 389, an. 1 ad 14, to.
4; et Castil., De Terciis, t. 7, c. 41, n. 22.
Ecce verba magistratus autem et officiales quicumque a regibus et principus supremis gratis et
voluntarie constituti sive perpetui sint sive temporales possunt ex sentencia quorundam authorum
ad nutum revocari, quia precario videntur creati inde natura contractus precarii sua de tot
exercicium jurisdiccionis et imper et cetera, tandiu concessum cenceatur quandiu concedatur et
cetera. Et postea dicitur ceterum contrariam sentenciam veriorem esse, imo quod revocari non possint nisi ex urgenti et justa causa tenuerunt magis comuniter interpretes nostri referens Masbril.,
Pinel., Bovad., Gra., Ceval., Calist, Ramirez et
quam plurimos alios et vers. Et si omnes ampliat
etiam si fiat cum beneplacito seu prout placuerit
per hec etiam resoluit in // 288v // capellaniis
amo<vibili>tus ad libitum patrone, Valenzuel.,
Cons, 130, to. 2, «quod sine urgenti causa privari
capellanus non potest»; Nost. Anto., [...] Fisci Patronus de Jur. Fis., c. 41, n. 49, ibi «et licet in provisionibus et eleccionibus que et aliquibus annis
retro elapsis fiunt per dominum regem de locis
vacantibus in Reale Audiencia apponatur clausula «durante nostra mera ac libera voluntate,
non tamen hoc facit quod per mortem principis
expirare et finiri officium in persona illius cui
sub illa formam commissum est, et cetera.», prout
servanda fuit de anno 1598 et 1621 et paulo infra et ideo faultatem removendi ab officio retentam per principem illa clausula «operabitur non
delegacionem aut temporalem provisionem ut in
dicits locis plene ab omnibus canonistis et legistis
observatur, et si loqui permittitur hec facultas removendi ab officio electum ex causis a jure ex2040

pressis tacite in est in nominacione et provisione»,
l. Cum Pretor et cetera.
Et modo quo hodie exprimit debet ad causas legitimas referri et non ad nutualem et voluntariam
principis voluntatem nulla legitima causa subsistente, quia hoc in constitucione que datur principi electionem non continetur, operatur autem
tantum quandam in nominato et proviso perpetuam admonicionem ad bene et fideliter se habendum in execicio offici. Cali., in Extravaga.
Cur. D., c. 7, n. 106; Fonta., Carissime et Bene
de Pact., to. 1, clau. 4, glo. 10, p. 1, n. 146, et licet
in 154, «dicat quod de anno 1611 consultus fuit
opinionis officiales tirremium ad beneplacitum
deputatorum nominatos electos fuisse ad merum
et liberum arbitrium deputatorum absque aliqua causa et seu illius cognicione pro libito voluntatis exercendum. Tamen, in judicio visite, fuit
contrarium decisum in causa querele oblate per
Gasparem Molera et alios officiales contra deputatos triennii 1608, qui eos revocaverant sentencia lata 13 junii 1611 in querela sub. n. 3, declarando officiales creatos per deputatos in vim, c.
64, Cur. 1599, esse perpetuos et beneplacitum non
esse liberum sed regulatum ad cause cognicionem.
// 289r // Et sic fuisse contrafactum per revocacionem, per deputatos facta, de aliis personis, dicti c.
64, et officiales prius nominati ad officia fuerunt
restituti. Que sententia latta fuit non tantum de
voto asessoris, sed et etiama aliorum quatuor doctorum qui per visitatores ad huius querele decisionem fuerunt assosciati.
Huius comunis opinionis raciones referunt supra
citati decretis doctoris, inter quos Larrea, De Decis., 2, an. 5 cum seq., et Valen., 2, De Cons., l.
30, a. 30 ad 34.
Secundo. Respondetur quod dicta verba clausule
predicte quamvis liberam domini regis facultatem denotare videantur regulanda tamen junt
ad boni viri arbitrium, l. 1, H. de Leg., 2, et L. Si
Libertus, H. de Ope. Libert.; Azeve. in l. 10 et 11;
lib. 3 Recopila., n. 6; Bart. in Extrana. ad Reprimendum, verbo videtur n. 11; Meno., lib. 1,
De Arbitr., p. 8, n. 7 et 33, «facultas enim aliquid faciendi nutu regulatur a racione». Et Jure
Naturali Deci in c. 1, n. 27; De Consti. Meno. de
Arbitr., lib. 1, 2, 7, n. 52; Lotter., De Re Beneff.,
lib. 1, 2, 33, ubi loquitur de benefficis manualibusb et verbum voluerit non liberam et absolutam
potestatem recipit et arbitrium boni viri notatur
in l. Fideicomissa et cetera, quanquam H. de
Leg., 3; Grat., to. 3; Discep., 590, n. 13, ubi pluribus probat et verba ad beneplacitum de justa
voluntate intelligenda; Corn., lib. 2, Cons., 92,
a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat que [...] ad libitum [...]

n. 11; Gratia., to. 4, c. 755, n. 16; Larce., De Decis., 2, n. 16, «quia quevis ampla et absoluta potestas intelligitur dummodo nequid jure prohibitum fiat in prejudicium et dedecus alterius»; l. 1
H. de Milit.; Testam. Iuric.; L. Dotalem; L. In
Fraudem; L. Si a Milite et cetera, 1 et 2; H. Eod.
Meno., l. 1; De Arbitr. d. q., 7, n. 77; Valenz., De
Cons., 130, n. 40 et 41, «maximo autem de decore officialis afficitur cum ab officio removetur»; l.
Cognicionum S., Ff. de Var., «et extraordinaria
cognicio quia remotis infamiam irrogatur»;
Anto. Fab. in C., lib. 8, tit. 36; Defi., 18; N. I. in
Allega., «et presumitur ob culpam aliquem removeri aut de illo dominium non confidere»; Bovad., lib. 1, c. 16, n. 18, 19 et seq.; Mastr., D., c.,
27, n. 19, ad que // 289v // ponderanda sunt jura
in c. Conquerente, 7, De Resti. Spol., ibi c. «quia
vero iam non decet honestatem superioris et consequentur nec eius equum arbitriu sue jurisdiccioni subjectos sine manifesta causa racionabili propriis officis spoliare, cum ipse teneatur paterna
provisione convidere», et in c. Satis Perversum,
56, «dist. satis perversum», dicit tex., et consequenter iniquum esse probatur ut quorundam
voluntatibus suis ille privetur officiis que propria
culpa vel facinus a gradu quo fungit non deficit,
que ponderat Valenz., Ubi. Su., n. 34, et Larrea,
De Decis., 2, n. 12.
At nemo est qui non videat ex remocione facta de
persona dicti Natalis de Prato ab eius officio nulla expressa causa maxime eius famam et opinionem ledi et precipue si attendatur non omnes officiales per regem Castelle provisos fuisse per suam
majestatem ab officio remotos, sed aliquos reliquos idem nunc exercendo que differencia dictum Natalem de Prat, privatum officio maxime
inficit, et eum honore destituit principi autem
non est permissum honorem alicuius auferre, ex
Andr. Isern. in c. 1, n. 29 De Capitu.; Conrad.
Sesse, De Decis., 389, n. 5, «nequiens aliquem afficere ignominia sine causa»; Georg. Alle., 46, n.
41; Cancer. Var., dictus c. 12, to. 3, n. 198;
Xam., D. Q., 12, p. 1, n. 102.
Nec quod sub hac clausula durante et cetera, officium acceptaverit obstat quippe cuma semper de
justa voluntate interpretari debeat et ad eam se
retulisse credendum est non de libera absque cause cognicione et sine eius expressione. Larrea ita
explicans De Decis., 2, n. 16.
Cumque dicto Joanni Natali de Prat non fuerit
facta aliqua notificacio revocacionis beneplaciti
seu declaracionis voluntatis regie majestatis, qua
revocatum diceretur dictum regium privilegium
dicti officii sed illud tanquam vacans fuit provisum absque expressione modi vacacionis, ut in
a. cum interlineat.
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dicto privilegio noviter dicto Vila concesso, legitur ibi «vacante igitur officio judicis retroclamorum», quare de voluntate domini regis, quod voluerit revocare, dubitari posset cum // 290r // huc
usque talis revocacio non reperiatur, dicendum
est consequenter clausulam predictam minime
obstare.
Ex quibus inferetur vera intelligencia ad tradita
per Jacobum Cali. in Extra. Cur., dicti c. 7, n.
107, vers. «si vero revocare verbo revocare», et ubi
dicit «posse dominuma regem revocare officium
ad beneplacitum concessum sine aliquo tempore
subintellecto, nec tunc posse formari gravamen
etiam si id faceret non vocato possessore», quia intelligenda sunt de officiis que non habent certum
et determinatum tempus, ceterum dictum officium judicis retroclamorum ex observancia subsecuta reputatum fuit perpetuum, quod de vita
illius obtinen<en>tis nunquam vacavit, sed morte vel promocione vel ob culpam ilius, que signa
sunt officialis perpetui, Boer, Decis., 149, n. 14;
Bened., in dictum c. Rainuncius verbo duas habens filias, n. 38, et alii supracitati.
Concluditur ergo, ex supradictis et aliis, fuisse
contrafactum dictis constitutionibus Cathalonie,
usaticis Barchinone et pactis per suam regiam
majestatem juratis. Joannes de Amigant, assessor. Rull, consulens. Dominicus Osona, consulens.
Alexius Tristany, fiscalis advocatus. Narcisus
Mir, consulens.

Carta del senyor cardenal
Barbarino als senyors deputats.
Rebuda a 3 de juliol 1642.
Alli molto illustri signori li signori deputati del
principato di Catalognab.
Molto ilustri signori: Assecondano le [...] la loro
gran pietà in zelare, come fanno, non meno la
conservatione del venerabile santuario di Monserrato, che del culto qual’ivi con tanta venerazione e decoro si rende alla gloriosisima Vergine. Et
io, che quando non lo facesse per l’obligo c’hó di
proteggere tutto l’ordine dall’esempio, et invito
loro mi reputerei tenuto in questo di conformarme ben prontamente in quello che ni’l rendemi la
lor lettere m’i stato esporto dal padre Pont, monaco di quelo santo luogo, esser di bisogno dil ser[vicio] di esso, mi sono adoprato nel modo che l’effeta. a continuació interlineat al marge posse.
b. carta intercalada entre els folis 295v i 298r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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[ 1642 ]

to dimostra, et egli potrà piu largamente rapprisentar loro, sich non rimanendo a me, che [...] di
vantaggio, commendando quanto conviene il devoto affetto delle [...], verso questa santa casa e
suoi religiosi, mi dispenso di pregarlo in que [...]
occi come fo, ch’anche in gracia mia si comiciacciano di farne sentir loro larga continuacione
d’effecti, et a [...] auguro n’ero contento. Delle
[...] Roma, VIII giugno 1642. Affectissimo cardenale Barberino.
Signori deputati del principato di Catalogna.

A moz tres cherz et bien-aimez lez deputez generaux de principat de Catalongnea.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz nouz estionz retirez de nostre camp devant Perpignan a dessein
seulement de prendre quelque relache du travail
que nouz y avonz eu et d’user d’un lieu pluz proche que celuy cy de quelquez eauz medicinalez, comme nouz avonz accoustumé touz lez anz
pour doner ordre du nostre santé, et retourner
puiz aprez devant cette place. Maiz affin qu’ellez
nouz fussent pluz utilez, nouz nouz sommez truvez obliguez de venir jusquez icy et d’y demèurer
qulquez jourz, pendant lesquelz nouz esperonz
aprendre une bonne et hereuse yssüe du siege.
Cependant, comme nouz sommez desja esloignez
de voz quartierz et que diversez affairez nouz appellent ailleurz, jomct que nostre santé ne nouz
permet paz de retourner pardelà pendant lez
chaleurz de cette saison, nouz nouz en ironz avec
regret de n’avoir peu passer jusquez en nostre
bonne ville de Barcelonne pour cognoistre de pluz
prez l’affection de noz bonz et fidelez sujectz, et
pour satisfaire a tout ce que le prince a accostumé
de faire en personne, comme aussy pour tenir lez
estam de la Province, ainsy que nouz desirionz.
Nouz esperonz avoir ce contentement une autre
foiz, et il suffira pour cellecy que nouz avonz miz
lez chosez en tel estat que Perpignan sera bientost
horz dez mainz dez ennemiz.
Ensuite de ce // 301v // succez nouz continueronz
noz sonigz pour mettre cette Province danz une
entiere tranquillité, en contraignant lez ennemiz par la puissance de nostrez armez de quiter
lez placez qu’ils y tiennent encore, de sorte que
vouz cognoistrez, de pluz en pluz, quelle est nostre
bienveillance en vostre endroict. Priant sur ce
Dieu qu’il vouz ait, tres chers et bien-aimez, en sa
a. carta intercalada entre els folis 300v i 303r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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sante garde. Escrit a Montrin le XXV juin 1642.
Louis. Bouthillier.

De part del reya.
Caríssims y benamats: Lo estat de nostra salut,
no avent-nos donat lloch de estar en nostre
camp devant Perpinyà fins a la reddició d’esta
plassa, ni de passar en vostras parts com auriem
desijat, nós estam obligats de comètrer-hi nostra autoritat a alguna persona que puga governar la província durant nostra absència, ab lo
mateix cuydado, afició y integritat que nostre
caríssim y ben amat cosí, lo mariscal de Brezè,
ha fet en avant.
Per aquest effecte, avem ellegit nostre també caríssim y ben amat cosí, lo mariscal de la Motte
Houdencour, a qui avem fetas despedir nostres
lletras patents de nostre lloctinent y capità general en nostre principat de Catalunya (y)
comptats de Rosselló y Cerdanya. Las grans
provas que ha donadas de son valor y bon govern en vostras parts, y de son zel ab bé de nostre servey y de dit principat de Catalunya, nos
han convidat a confiar d’ell aquest càrrech, del
qual nos prometem que donarà tota satisfacció.
Nós no fem ningun dupte que vosaltres ab ell y
contribuireu baix son govern, ab tot ço que podem esperar de vostra part per vostre bé y conservació baix nostra obediència, segons la afició
y fidelitat que teniu per esta Corona, de què·ns
donau continuas provas. Las quals, de més en
més, continuarem per fer-vos sentir los effectes
de nostra bona voluntat envers vosaltres. Prgant
sobre açò Déu que·us tinga, caríssims y benamats, en sa santa guarda. Dat a Leon, a 7 de juliol 1642. Louis. Bouthillier.

Moz trez cherz et bien-aimez lez deputez generaux deu principat de Catalongneb.
De par le roy.
Tres chers et bien-aimez: L’estat de nostre santé ne nouz aiant paz permiz de demèurer en
nostre camp devant Perpignan jusquaz a la rendition de cette place, ny de passer en voz quartierz comme nouz eussionz bien desiré, nouz
nouz trouvonz obligez d’y commetre nostre authoa. carta traduïda intercalada entre els folis 309v i 316r del
trienni 1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 309v i 316r del trienni
1641-1644.

rité a quelque personne qui puisse gouverner la
province en nostre absence, avec le mesme soing,
affection et integrité que nostre tres cher et bien
aimé cousin, le mareschal de Brezé, a faict cy devant.
Pour cet effect nouz avonz choisy notre aussy tres
cher et bien-aimé cousin, le marechal de la Motte
Houdencour, auquel nouz avonz faict expedir
noz lettres pattentez de notre lieutenant et cappitaine general en nostre principat de Catalongne,
comtez de Roussillon et de Certaigne.
Lez grandez preuvez qu’il a donnéz de sa valeur
et bonne conduicte en voz quartierz et de son zele
au bien de nostre service et de nostre dit principat
de Catalongne nouz ont convié a luy confier cette
charge, dont nouz nouz promettonz qu’il s’acquietera trez dignement. Nouz ne doutonz point
aussy que vouz ne contribuyrez avec luy et soubz
son administration tout ce que nouz pouvonz attendre de vostre part, vostre bien et conservation
soubz nostre obeissance, selon l’affection // 311v //
et fidelité que vouz avez pour cette Couronne,
dont vouz en donnez de continuelz tesmoignagez,
lesquelz nouz porteronz, de pluz en pluz, a voz
faire sentir lez effectez de notre bonne volonté en
vostre endroict. Priant sur ce Dieu qu’il vouz ait,
tres chers et bien-aimez, en sa sante garde. Donné a Lyon le VIIème juillet 1642. Louis. Bouthillier.

Aus tres illustres seigneurs les deputes du General
du principat de Catalongne, a Barcelonne residentsa.
Tres illustres seigneurs: Le roy m’ayant fait l’honneur de me choisir por son lieutenant et capitaine
general en Catalongne, je n’ay pas voulu tarder
long temps a en donner avis a vostres tres illustres
seigneurs en vous assèurer que la plus grand joye
que je`n recevroy sera d’y recontrer les ocasions de
servir cette Province et vostres tres illustres seigneurs en particulier.
Je me randray a Barcelonne pour faire le jurement et les aultres choses necessaires si tost que les
affaires et les desseins des ennemis me le permetteont, desquels je vous rendray avis et seray bien
aise de recevoir vos bons avis. Cependant, j’envoye
le pouvoir qu’il a pleu a s magesté de me donner,
pour le faire registrer , en quoy je me promet que
vous me tesmoigneres vos bonnes volontes dans les
a. carta intercalada entre els folis 309v i 316r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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asseurances que je vous donne, que je suis, tres
ilustres seigneurs, votre tres humble et tres affectionne serviteur. Le mareschal de la Motte. Aygolade, le 27 de juillet 1642.

Il·lustríssimsa senyors: Avent-me fet mercè lo
rey de ellegir-me en son lloctinent y capità general en Catalunya, no he volgut tardar molt
temps en donar-ne avís a vostra senyoria il·lustríssima y assegurar-los que lo meu major contento serà tenir ocasions de servir esta província
y vostra senyoria en particular.
Arribaré a Barcelona, per fer lo jurament y demés cosas necesàrias, tant prest que los negocis y los designes dels enemichs me donaran
lloch, dels quals los ne donaré avís, y seré molt
content de rèbrer sos bons avisos. Entretant
jo embio lo poder que sa magestat és estat servit de donar-me, per fer-lo registrar, en què
me asseguro que donaran provas de sas bonas
voluntats envers mi, assegurant-los que jo só,
il·lustríssims senyors, de vostra senyoria il·lustríssima humilíssim y aficionadíssim servidor.
Lo mariscal de la Motte. A Igualada, a 27 juliol 1642.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats acerca de un paper o manamentc
estampat, despedit en Barcelona a 29 de juliol
1642, que té la subscripció següent, «Francesch
de Tamarit, // 320v // lloctinent en lo offici de
mestre racional», y va dirigit als jurats de la vila
de Martorell, dient que se’ls notifica que donen
compte del dret del pontatge de aquella vila,
des de 15 de janer 1638 fins dita jornada de
vint-y-nou de juliol.
És a saber, si dita scriptura encontra ab las
Constitucions de Cathalunya y ab los pactes fets
ab sa magestat. Vist dit paper, vists los dits pactes, attès que en los capítols de aquells està expressament convingut y sa magestat té promès
que no demanarà ni pretendrà, en manera alguna, cobrar de las universitats y altres qualsevol lo
que per rahó de imposicions havian exhigit ni
de aquelles se demanarà compte y rahó, encara
que fos ab motiu de voler saber en què se són
convertidas, tant llarga y extensament com se
podria pensar.
a. carta traduïda intercalada entre els folis 309v i 316r del
trienni 1641-1644.
b. vot intercalat entre els folis 320v i 323r del trienni 16411644.
c. manament interlineat.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

mero 1 són estats condempnats los deputats y
oÿdors del trienni propassat, ço és, lo hereus del
doctor Pau Claris, quòndam diputat ecclesiàstich; Francesch de Tamarit, deputat militar; Joseph Miquel Qintana, deputat real; lo doctor
Jaume Ferran, hoïdor ecclesiàstich; Raphel Antich, hoïdor militar; Raphel Cerdà, hoïdor real y
ses fermanses dades en lo introit de llurs officis
en haver de donar y pagar al General mil quatracentas vuytanta-tres lliures, setze sous y quatre.
Resservant-los dret als sobredits condempnats si
algú los competeix contra los assessors, advocat
fiscal que allesores eren y demés officials del General que reberen chadeles, oli y llanternes per
recuperar de quiscú de aquells lo vallor de dites
coses en altre judici devant dels molt il·lustres
senyors deputats y hoïdors o dels magnífichs
asessors del General: 1483 lliures, 16 sous.

Y lo dit paper conté que los de Martorell vingan
a donar comptes del que se ha exigit del dret del
pont, que és mera imposició. Peròa los assessors
y advocat fiscal del General són de vot y parer
que ab dita scriptura se ha contrafet al dit capítol quint dels pactes convinguts ab sa magestat,
a la qual contrafacció tenen obligació los senyors deputats, per rahó de sos officis, opposarse, per los remeys acostumats, fins obtenir revocació de aquella salvo et cetera. Fontanella,
assessor. Joseph de Amigant, assessor. Tristany,
fisci Generalis advocatus.

Procura de Jacinto Margenet, que
se ha de cusir originalment en
dietarib.
Fas fe jo, Francisco Armant, notari públich, ciutadà de Barcelona, com ab acte rebut y certificat, en poder meu, vuy a vint y tres de agost mil
sis-cents coranta-dos, lo molt il·lustre senyor
Francesc de Tamarit, donsell, en Barcelona domiciliat, lloctinent en lo offici de mestre racional, ha feta procura a Hiacinto Marganet, parayre, ciutadà de Barcelona, procurador per a
tots plets llargament ab poder de presentar
qualsevols scripturas, com en dit acte més llargament és de vèurer. Presents per testimonis
mossèn Andreu Alba, mercader de Girona, en
Barcelona residint, y Francesc Ferrer, botiguer
de teles, ciutadà de Barcelona.

Ítem, ab sentència sobra la querela de número 6
és estat condempnat Melcior Pagès en pagar al
General sinch lliures: 5 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número 1
són estats condempnats lo doctor micer Francesch Vidal, vuy doctor del real concell, y don
Henrich Alemay, assessors del General del trienni
passat, en pagar quiscú dels dos al General sinquanta lliures, 50 ll. La qual sentència ab lo decret de exequució és estada moderada a la quantitat de 25 lliures entre els dos condempnats,ço
és, en pagar quiscú d’ells al General: 25 lliures.

De premissis propria manu scriptis fidem facio
ego Franciscus Armant, notarius supramemoratus hec proprio scribens manu.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
16 són estats condempnats don Joseph Soler,
Francesc Tamarit, Joseph Miquel Quintana, lo
doctor Jaume Farran, Rafel Antich y Rafel
Cerdà, òlim deputats y hoïdors del General de
Catalunya y ses farmanses dades en lo introit de
llurs officis en haver de donar y pagar al General
25 lliures: 25 lliures.

Memorial de les quantitats que las
personas avall scrites han de pagar
en virtut de les sentències y decrets
de exequució fetes y fets en la
visita del General de Catahlunya
del trienni 1638, comensada en lo
any 1641c.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
33 són estats condempnats don Joseph Soler,
Frances de Tamarit, Joseph Miquel Quintana, lo
doctor Jame Ferran, Rafel Antich y Rafel Cerdà,
òlim deputats y oÿdors del General de Cattalunya y ses fermanses, dades en lo introit de llurs officis en donar y pagar al General sis-centes lliures,
ço és quisqú de aquells cent lliures: 600 lliures.
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Primo. Ab la sentència sobre la querela de nú-

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
47, és estat condempnat Joan Csals, lo trieni
proppassat credenser del General en pagar al dit
General vint-y-sinch lliures: 25 lliures.

a. a continuació ratllat són de vot y.
b. procura intercalada entre els folis 324v i 325r del trienni
1641-1644.
c. memorial intercalat entre els folis 329v i 340r del trienni
1641-1644.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
59 és estat condempnat Pere Camp, tauler del
General de la taula de Scaló, col·lecta de Trem y
Pallars, en pagar al General: 20 lliures.

2 septembris 1642. Memorial primer.

2044

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
61, són estas condempnats Cebrià Moner y
Francesch Xambó, taulers del General de la vila
de Granollés en donar y pagar al General de una
part vuit sous y de altre part deu lliures, ço és
quiscú dels dos 5 lliures, 4 sous: 10 lliures, 8
sous.

consistori de la visita, dites 50 lliures al General:
50 lliures.
331v

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
15, es estat condempnat Joan Vergonyós, tauler
del General dela vila de Palafrugell en haver de
donar y pagar al General: 50 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela 11 és estat
condempnat Pere Mauri, tauler de la vila y
col·lecta de Trem en donar y pagar y restituir al
General de una part 31 lliures, 10 sous; // 331r
// de altre part 6 lliures, 8 sous; y de altre part
los tres sousa per lliura se ha comptats y retinguts, contra disposició del capítol 88 de la Cort
del any 1599, reservada liquidació, la qual se remet als senyors deputats y hoïdors. En la qual se
haie rahó, qual de dret se ha de haver de les 4
lliures que·s comptà per los ploms ser lo líquit
que ha de restituir al General per ara: 31 lliures,
18 sous.
Ítem, ab sentència sobra la querela de número
79, són estats condempnats Ramon Cisquer y
Christófol Nuix, taulers de la vila y col·lecta de
Cervera, en privació de lurs officis y en haver de
donar y pagar al General 50 lliures, la qual
sentència se és moderada ab lo decret de exequució de que sols pague quiscú de dits condempnats al General per ara y fins altre cosa sie
provehida per lo concistori de la visita sinquanta
lliures, que són entre ells dos: 200 lliures.
Ítem, ab sentència sobre les quereles de número
90 y 94, són estats condempnats Joan Marino,
tauler de la vila de Almenar y T. Casals, tauler
de la vila de Granja, en privació de llus officis y
en haver de pagar quiscú d’ells al General 50
lliures, la qual sentència se hés moderada ab lo
decret de exequució de que sols pague quiscú
de dits condempnats al General, per ara y fins
altra cosab sie provehida per lo concistori de la
visita, dites 50 lliures, que entre los dos són:
200 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
95 és estat condempnat Joseph Casals, tauler de
la vila de Falset en privació de son offici y en haver de pagar al General 50 lliures. La qual
sentènsia també ab lo decret de exequució és estada moderada de que sols pague dit condempnat per ara fins altre cosa sie proveïda per lo
a. sous interlineat damunt de 3 lliures, ratllat.
b. cosa interlineat.

Ítem, ab sentència sobre la querela de número
112, són estats condempnats los hereus del
doctor Pau Claris, Francesch de Tamarit, Joseph Miquel Quintana, lo doctor Jaume Ferran,
Rafel Antich y Rafel Cerdà, òlim deputats y hoïdors del General de Chatalunya y les fermanses
per ells dades en lo introit de sos officis en haver
de donar y pagar al General 112 lliures, reservant dret als dits condemnats per a recuperar
dels assessors, advocat fiscal y demés officials
que han rebut quantitats, per rahó de acompanyament feren als senyors deputats y hoïdors
per anar péndre possessió de la bossa de Barcelona a 30 de juny 1641, si algú los competeix,
les quantitats rebudas en altres judicis devant
dits senyors deputats o sos assessors. La qual sentència és estada moderada en lo decret de exequució, provehint ab aquell sols sie executada
dita sentència contra los ditsa senyors de Tamarit, Joseph Miquel Quintana, doctor Jaume Farran, Rafel Antich y Raphel Cerdà, y no contra
los dits hereus del doctor Pau Claris: 112 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
104 és estat condempnat Joseph Soler, tauler
de la vila de Sitges en donar y pagar al General:
10 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
122 és estat condemnat Pau Tamarit, tauler de
la vila de Olot, en pagar al General: 25 lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
86 és estat condempnat Joan Martí, guarda ordinari de la vila y col·lecta de Puigcerdà, en haver de pagar al General, de una part 20 lliures
barcelonines y tres agnus grans de plata, y de altra part 33 escuets y mig de or o lo just valor de
aqueles, liquidant aquell a 109 liures, 8 sous
barcelonins, y per los agnus de plata trenta reals,
a arbitre de bon baró. La qual sentència, // 332r
// en y ab lo decret de exequució quant a dites
quantitats, és estada moderada, per ara y fins altre cosa sie proveïda, en pagar al General: 23
lliures.
Ítem, ab sentència sobre la querela de número
132 és estat condemnat don Baranguer de Copons lo trieni passat deputat local de Vilafranca
de Panadés, en donar y pagar al General sinquanta lliures: 50 lliures.
Ítem, ab sentènsia sobre la querela de número
55 són estats condemnats Frances de Tamarit,
Joseph Miquel Quintana, lo doctor Jaume Fera. a continuació ratllat los dits.
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ran, Rafel Antich y Rafel Cerdà, òlim deputats y
hoïdors del General, en donar y pagar al General ço és, lo dit Francesch dea Tamarit, 200 liures y los dits Quintana, Ferran, Antich y Cerdà
400 lliures barcelonines, és a saber quiscú d’ells
100 lliures barcelonines y més los dits Francesch Tamarit y Rafel Cerdà, de altre part, ço és,
lo dit Tamarit 8 lliures, 8 diners, y lo dit Cerdà
19 lliures, 4 sous. La qual sentènsia és estada
moderada en lo decret de exequució de que
sien llevadas de dita sentènsia dites 8 lliures, 8
diners, en les quals ere estat condempnat dit de
Tamarit ab dita sentència, axí que importan
juntes les sobredites quantitats, rellevades dites
vuit lliures, vuit diners: 619 lliures, 4 sous.
A 20b de setembre 1642, en virtut de del·liberació de ses senyories, fonch entregada còpia
autèntica del present memorial a mossèn Jhoseph de Urrea, racional del General, per a que
continués debitors en llibre de Vàlues las personas anomenades en dit memorial.
——————————
333

Memorial de les sentènsies de la
visita del General de Catalunya
del trienni 1638 que disposan
de present y en lo sdevenidor y
ab ellas se exorta als senyors
deputats y ohidors las manen
observar, en las quals se ha fet lo
decret de exequució.

altre tauler de dita taula de Mataró, que, de aqui
al devant, no permeten ni consentan, per via directa ni indirecta, que los mercers o amos de las
robas y mercadarias, que estaran recloses dins
los magatzems del Generala, de dita taula de
Mataró resten de nits en ditas casas o magatzems, sots las penas statuïdas contra los inhobedients als mandats dels superiors y sentències de
visita.
6. En lo de número 6, se condemna a Melcior
Pagès en haver de donar comte y rahó al racional de 200 lliures que rebé dit Pagès del General per lo gasto havie fet per lo embaxador de
Çaragosa al acompanyar-lo des de esta ciutat a
la de Lleyda, y axí matex de tot lo queb gastà en
dit camí, y assò dins tres mesos discorrredors
des del die de la publicació de dita sentència en
avant, sots pena de una terça de son salari.
9. En lo de número 9 són estats condempnats
los hereus y fermanças del doctor Pau Claris, lo
doctor Jaume Ferran y Rafel Cerdà y ses fermançes en donar y pagar al General tot ço y
quant constarà haver faltat per culpa dels dits
reos, en rahó de la aprehensió y admonició dels
bens de don Pedro de Alarcón, per no haverc
aquells fet ni manat fer inventari del bescuit que
era en lo palau de la comptesa, de les xarçies y
altres coses heren en lo magatzem de la Rambla
y botiga de casa de Ramon Mas, valer, raxons y
ferros y altres instruments de galeras cansaladas
que eren en los escorredors, oli que ere en los
cups de casa don Borgonyo, y vi ab ses botas
que ere en las barracas de mar, y de no haver
posat en bona custòdia dits béns y coses, liquidació sie servada.

Memorial 2c.

4. En la del número 4 se mana a Pere Joan
Ta[...], tauler del General de la vila de Mataró y

La qual liquidació // 333v // han remesa als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
qui aquella expliquen, de concell dels magnífichs assessors, advocat y procuradors fiscals,
fassen diligent y exacta investigació contra de
aquells que han tingut en custòdia y guarda los
dits béns y coses, y de les culpes per aquells comeses en lad custòdia y guarda de dits béns y cosas. Y que que la dita sentència sie estimada y
notificada a dits molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors, assessors, advocat y procuradors fiscals. La qual, en lo decret de exequuxió és estada moderada de què ab elles no se entengan ser
tornadas les farmançes de dits òlim deputats y
hoïdors, ni tampoch los deputats y ohïdors que
en los actes de dita admonició no hauran entrevingut, sinó que lo dit reste ab ells, salvo en la li-

a. de interlineat.
b. a 20 ... memorial anotació escrita al marge inferior.
c. memorial intercalat entre els folis 329v i 340r del trienni
1641-1644.
d. comptes interlineat damunt d’un mot ratllat.

a.
b.
c.
d.

2 septembris 1642.
2. En la de número 2 se diu y declara que Ramon Jaques, altre dels verguers dels senyors deputats y ohïdors, sots pena de ésser cantat per
debitor del General en la quantitat de 81 lliures,
396, haje y sie tingut, dins de un mes del dia de
la publicació de dita sentència en avant comptador, de donar y presentar los comptesd al offici
del racional de dites 81 lliures, 396, y per dit racional se li hajen de pessar dits comptes conforme per capítols de Cort, us y p(r)àtica està obligat.
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quidació fahedora, com en dita sentènsia se
conté. Y que·ls diputats y ohidors que en lo acte
de dita admonició hauran entrevingut no sien
tinguts en donar compte ni rahó de les monicions y coses que per ells y de son orde foren
entregades y encomanadas a altres personas per
causa de guerra, essent la necesitat imminent,
sinó sols dels béns y cosas appresas dels enemichs de la província, segons la dita sentència. Y
que dea les excepcions per dits reos respective
apposadas, se’n haje la deguda rahó per los jutges de la liquidació.
11. En la de número 11 se exorta als molt il·lustres senyors deputats y ohïdors que fassen particular diligènsia en mirar y fer mirar si Joan
Casals ha complit los pactes y condicions contenguts en lo acte de assiento y comanda de les
dos galeras eren en lo moll, fet sots jornada de
11 de abril 1641, y que done bo y lleal compte
de lo que ha rebut y administrat, conforme lo inventari y acte de la tradició de les cosas li foren
lliurades per obs de ditas dos galeras. Y que la
dita sentència sie axí matex intimada y notificada
a dits molt il·lustres senyors deputats y hoïdors.
13. En la de número 13 s’és pronunciat, sentenciat y declarat que los hereus del quòndam
Jaume Mimó, drassaner del General, sien descrits en lo llibre de Values per Debitors de les
quantitats avall scrites, fins a tant conte que
aquelles són estades pagadas y entradas en crèdit del General. Y que la dita sentència sie intimada y notificada als molt il·lustres senyors deputat(s) y ohidors y al racional. Y són les dites //
334r // quantitas las següens, ço és, 10 lliures de
una partb; 3 lliures, 14 sous de altre part; 17 lliures de altre part.
18. En la de número 18 se declara que, de aquí
al devant, sie observada la sentència de visita de
13 de juny 1636, de tal manera que per ningun
títol ni causa, via ni rahó no.s puga gastar de diners de la Generalitat per menjar y bèurer,
etiam per via de refresch, ninguna quantitat en
la casa de la Deputació, y que no·s puga la tal
quantitat, per dit gasto, passar en compte al regent los comptes, ni altre persona, per lo racional, ni altrament per via directa ni indirecta,
conforme està contengut en la dita sentència de
visita. Y que la present sentència sie intimada y
notificada als molt il·lustres senyors deputats y
ohidorsc, regent los comptes y racional. Sobre la
qual sentència, en decret de exequució, no s’i
ha proveït altre cosa, per arad, que manar al rea.
b.
c.
d.

de interlineat.
de ... part interlineat.
ohidors iterlineat.
per ara interlineat.

gent los comptes del General tenga de portar
compte del gasto, com en la sobredita sentència, y que en lo interim sie observadaa la sentència de visita de 23 juny 1618.
33. En la de número 33, se proveheix y mana
que sie desensiculat Baltazar Càrcer del lloch de
hoïdor real de Barcelona, en lo qual fou intitulat, a 15 de juliol 1642, per desinsiculació feta
dit die de dit lloch de la persona del doctor micer Steva Parrinet, y tornat a insicular lo dit doctor micer Steve Parrinet, per ésser estat lo acte
de dita inciculació nul·lo y nul·lament fet, restituint les parts y causas en lo estat en lo qual heran al temps de la dita desin(si)culació y salvat
dret al procuradorb fiscal del General de proseguir son dret en la causa del decret de exequció,
en virtut de la sentència proferida en lo concistori dels deputats y hoïdors, de consell del doctor micer Francesch Vidal, altre dels assessors, al
primer de juliol 1641. Y que, en quant a la injuria, danys y interessos pretesos per dit micer Steve Parrinet, part instant, sie romàs al judici dels
attentats per aquell mogut ans de la querela de
visita de dit número 33, attès allí, en dit judici,
ha demanat lo mateix, citats en ell los dits òlim
deputats y hoïdors.
41. En la de número 41 se proveix y mana sie
desinsiculat don Felip de Copons y Tamarit del
lloch de hoïdor militar de la vegaria de // 334v //
Vilafrancha de Panadés, en la qual fou insiculat
a 15 de juliol 1642, borrant son nom del llibre
de la Anima de dita insiculació.
35. En la de número 35 se proveheix y declara
que Monserrat Albià, altre dels verguers dels
deputats, haje de donar compte al racional de
tot lo que ha rebut del provehit de la venda dels
béns de don Lluís de Jangu[.]ren y Martín Barrahondo, castellans, y que no se li puga passar
en compte la partida de 34 lliures, 6 sous que
diu haver pagada al acusador sens que amostre
com la ha pagada, precehint crida pública y ab
orde dels matexos deputats y hoïdors, y constant verament haver aquella pagada a dit acusador, y que la present sentènsia sie intimada y
notificada al racional.
36. En la de número 36 se condemna los hereus
del doctor Pau Claris, quòndam, lo doctor Jaume Ferran y Rafael Cerdà, òlim deputats y hoïdors, y llurs fermances dades en lo introit de
llurs offficis en smenar tots los danys que, per
causa de no haver-se fet inventari dels béns mobles que foren apresos en la vila d’Espareguera
del reverendíssim don Pau Duran, bisbe de Ura. observada ... 1618 interlineat al marge.
b. a continuació ratllat al procurador.
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gell, y aportats en la casa de la Deputació, y per
la mala custòdia y administració de aquells
constara haver-se succehit, liquidació reservada,
remetent aquella als molt il·lustres senyors deputats y hoïdors, o a qui de dret toque. Y se
exorta a dits senyors deputats y hoïdors tingan
particular cuydado y diligènsia acerca de la
custòdia y guarda dels béns són restats del dit
reverendíssim bisbe de Urgell, que no consta
sien estats venuts al públic encant.

da y scrivà del deffenedor. La qual sentènsia, en
lo decret de exequció, és estada moderada de
què·s donen al dit Magí Vellerí vuit mesos de
temps, dins los quals puga vèndrer y despedir
las robas de sa botiga, los quals passats, estigue
subjecta a la dita pena a ell posada en dita sentènsia.
335v

La qual sentència és estada moderada en lo decret de exequució de què ab ella no se entengan
ser condempnades las farmanses de dits òlim
deputats y hoïdors, ni tampoch los deputats y
hoïdors que en los actes de dita administració
no hauran entrevengut, sinó que lo dret reste a
ells salvo en la liquidació fahedora, com en dita
sentènsia se conté. Y que los diputats y hoïdors,
que en los actes de dita admonició hauran entrevingut, no sien tinguts // 335r // a donar conte y rahó de les monicions y coses que per ells y
de son orde foren entregades y encomanadas a
altres personas per causa de guerra, essent la necessitat imminent, sinó sols dels béns y coses appreses dels enemichs de la província, segons la
dita sentènsia. Y que de les excepcions per dits
reos respective apposades, se’n haje la deguda
rahó per los jutges de la liquidació.
31. En la de número 31, se declara que la sentència proferida en lo consisitori dels deputats y
ohïdors, de concell de sos assessors, a 28 de janer 1641, que disposa que, en los casos allí expressats, se haje de pèndrer y fer donar als officials del General la confitura en spècie de casa
del droguer de la Diputació, y no en diners, i sie
observada fins a tant en causa de supplicació interposada de dita sentènsia sie revocada. Y se
mana al advocat y procurador fiscal del General
passe avant, ab tota diligènsia, la causa de suplicació de dita sentènsia per ventura interposada,
fent totas diligènsias en que·s expedesca la causa
de suplicació. Y si acas no serà interposada dita
causa, se valegan del benefici de restitució in integrum, que competeix al fisch, interposant
causa de suplicació de aquella y cometent-la a
tres doctors, conforme disposan los capítols de
Cort, sots pena de una terça de llurs salaris. Y
que dita sentència sie intimada y notificada als
molt il·lustres senyors deputats y hoïdors, y als
assessors, advocat y procurador fiscals.
38. En la de número 38, se diu y declara que de
aqui al devant, Magí Vallerí, paller, guarda ordinaria del General y scrivà del deffenedor, no
puga exercir lo offici de paller públicament ni
amagadament, tenint lo dit offici de guarda y
scrivà del deffenedor per ell ni interposada persona, sots pena de privació de dit offici de guar2048

47. En la de número 47 se diu y declara que, de
aquí en avant, estant la visita pendent, no.s pugan fer ni admetre renunciacions de officis del
General sens llicènsia dels visitadors. Y axí matex, que, de aquí al devant, los credensers del
General de la present ciutat hajen de continuar
en los partits del despaig los juraments dels despatxants. Los quals juraments se hajen de portar
per dits despatxants tant en lo cas que no tindran lo verdader cost de les mercaderies y robes,
com en lo cas que·l tindran, sots les penes estatuïdes en dita ordinació.
La qual sentènsia vuy, ab lo decret de exequció
se és estada moderada de què la sobredita llicènsia no se haje de damanar, per los officials del
General, en los casos de malaltia y just impediment dels tals officilas renunciants. Y que, en
qualsevol cas, se pugan renunsiar los officis antichs sens dita llicènsia, fora lo temps de la offensa en lo capítol 1 de nou redrés prefigit.
52. En la de número 52, se mana al regent los
comptes y al racional del General de Catalunya
observen lo capítol 27 de la Cort del any 1599,
en què disposa que los dits regents los comptes
y racional hajen de fer la comprobació dels llibres nou y vell de vàluas, sots les penes en ell
contengudes y altres als visitadors que vindran
ben vistes.
61, 63. En las de número 61 y 63 se mana a
Joan Carreres, ajudant del racional, vaje més
atentat en la comprobació dels llibres de les taulas. Y axí matex, se mana a Francesch Lagarda,
tauler del Pont de Suert, y a Onofre Parera, tauler de Batea, fassen los despatxos de les mercaderias y robes specificadas, posat lo pes, tir y
mesura a ditas mercaderias y robes respective y
les quantitats de aquelles, sots les penas per capítols de Cort estatuïdas y altres als visitadors
que vindran ben vistas.
102, 103. En la de número 102 y 103, se provehex que Mateu Armangol, tauler de Balaguer, y Pere Clapés, tauler de Cadaqués, fassen
// 336r // los partits dels despatxos cada hu de
per sí, sens confusió, ab lo pes, tir y mesura y
qualitats de les robes y mercaderies, sots las penas imposadas per capítol de Cort y altres als visitadors qui vindran ben vistes.

100. En la de número 100, se reserva dret al
procurador fiscal del General y se li mana intente causa del petitori per lo dret de les capes de
pastor se despatxan en la taula de Esterri, per
propi us dels de la vall de Esterri, de les quals no
exigeix la taula sinó 4 diners per capa. Y passe
avant en dita causa fins a sentènsia diffinitiva, ab
tot lo cuydado y diligènsia possible. Y que la
dita sentènsia sie intimada y notificada al dit
procurador fiscal del General.
77. En la de número 77 se mana a Pere Mauri,
tauler de la vila y collecta de Trem, que, de aquí
al devant, no puga exercir en un matex temps
los officis de receptor y credenser, sots pena de
privació de son offici. Y se li reserva dret al procurador fiscal del General per a prossehir contra
Mariano Riquer, altre tauler, per lo per ell malament fet y debitament exigit davant los senyors
deputats y hoïdors, per no ésser estat aquell citat en la causa de la querela de dit número 11.
78. En la de número 18, se ha pronunciat, sentensiat y declarat que Joan Pallarí, mercer, tauler de la vila y col·lecta de Camprodó, per fets
de Pallarí Blanch, son substitut en dit offici, ha
incidit en las penas del capítol 15 de privació de
son offici y de pagar al General 50 lliuras per lo
dit fet de son substitut. Y se ha remissa la exequció de ditas penas als molt il·lustres senyors deputats y ohïdors perquè, citat lo dit Joan Pallarí,
mercer, fassan lo que serà trobat de justícia, tant
sobre lo contengut en la querela de dit número
78, quant per altres qualsevols causes, y per los
fets de dit substitut. Y que, axí matex, puguen
conèxer dels fets de Joan Fransech Sauleda, tauler de la ciutat de Vich.
336v

92. En la de número 92, se exorta i es manaa a
mossèn Joan Macip, prevere y rector del lloch
de Alfaràs y tauler de la taula del General de dit
lloch, que, en quant puga, observe lo capítol 14
de la Cort del any 1599, sots las penas en ell
contengudas. Y que axí matex, en cas no·s trobe
en lo temps que·s faran los daspatgs, persona
que sàpia scriure ne haje de fer nota al peu dels
despaigs.
106. En la de número 106, se exorta als molt
il·lustres senyors deputats y hoïdors fassen diligènsia, inquisició y investigació per via de justí(ci)a y, altrament, acerca la consuetut que·s
pretén és en la vila de Viella acerca la exacció
dels drets del General de entrada y axida, per ésser dita consuetut contra capítol de Cort y, altrament, contra lo bé de la Generalitat.

il·lustres senyors deputats y ohidors procuren la
observansa del capítol 31 de la Cort de l’anya
1599, com de la contrafacció de aquell se’n seguesca gran desservey de Déu Nostre Senyor y
dany dels pobres, sens poder interpretar lo dit
capítol, per quant aquell lleva tota interpretació. Tenint, emperò, facultat dits deputats y
ohidors, de poder declarar, breu y sumàriament
y, altramentb, si los tals vestits de bri de lli y cànem y stam mixturats són vestir de miges llanas
o no. Y que la dita sentènsia sie intimada y notificada a dits senyors deputats y ohidors, y als
arrendataris de la bossa que avuy són y en avant
seran.
114. En la de número 114, se declara que lo
drassaner del General y lo qui tindrà dit offici en
esdevenidor, observe la sentènsia que en la visita del any 1622 fonch publicada. Y que sie manat als hereus del quòndam Jaume Mimó, drassaner de dit General, done conte y rahó al offici
del racional de totas las terças passadas del trienni 1638, no obstant lo hajen donat, per les causas y rahons contengudas en la querela de la
present visita de dit número 114 y en la de número 13. Y que, axí matex, lo dit drassaner no
puga entregar o lliurar y fer lliurar y entregar
ninguns // 337r // fustets als compradors, que
primerament los tals fustets venuts no sien descrits y continuats per lo ajudant comú del regent los comptes y racional en son llibre de la
Credensa, y no sien pagats los preus de aquells
als senyors deputats y hoïdors. Y que, entretant
que·s serà tardat a fer lo inventari dels fustets seran a la dita drasana, com disposa dita sentènsia,
sie fet un cadenat nou a més del pany que devuy
és en la porta del magatzem de la drassana, la
qual del qual se haje de obrir a dit magatzem,
sots pena de una terça de sos salaris per quiscú
de aquells, restant tot lo demés disposat en dita
sentènsia de visita en ça força y valor.
133. En la de número 133 se declara sie manat,
com ab aquella se mana, als taulers de la taula y
col·lecta de Puigcerdà que residescan les horas
acostumadas a residir en casa del General, sots
pena de privasió de llurs officis. Y que la dita
sentènsia sie intimada y notificada al altre tauler
y als demés que vindran en lo temps pendran
possessió de llurs officis.
54, 80. En la de número 54 y 80, són estats
condempnats en subsidi los hereus del doctor
Pau Claris, Francesch de Tamarit, Joseph Miquel Quintana, lo doctor Jaume Farran, Rafel
Antich, Rafel Cerdà y don Joseph Soler, òlim
deputats y ohidors del General, y ses farmanses

115. En la de número 115, se exorta als molt
a. de l’any interlineat.
b. a continuació ratllat y altrament.

a. es mana interlineat.
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dades en lo introit de sos officis, en pagar al General tot ço y quant restaran debitors aquells
que hauran administrats diners o coses de la
Generalitat, tant de guerra com altrament, que,
emperò, no fossen alashoras officials del General o officials de aquells, però de oprovasió de
dits deputats y hoïdors, sens haver prestat aquelles tals personas, que no heren officials del general o substituts de aquells, en lo temps començaren administrar, legítima causa, o de
donar bon compte y rahó de llur administració.

lo<s> tinent lo dit offici de correu del General li
pugan donar los diputats y hoïdors, per modo de
treballs, per les inciculacions extraordinàrias, per
les quals també reben altres officials lo stipendi,
conforme han acostumat, y no més.
338r

Y lo mateix entengas en rahó de aquells qui, ab
sentència y passiència de dits deputats y ohidors, hauran administat diners, béns o qualsevols cosas que sien estades o fossen de particulars personas. Per los quals béns, diners o coses
administrades, los tassadors o receptors // 337v
// haguissan o fossen tinguts en donar comte y
rahó de dits diners o béns o cosas al General,
exortant, i coma en aquella se exorta, als senyors
diputats y ohidors que avuy són y per temps seran, tingan particular cuydado y diligènsia que·s
puga fer per a què lo General puga ésser satisfet
en tot ço, y quant li sie degut per las tals personas, per rahó de llur administració. La qual sentència és estada també moderada en y ab lo decret de exequció, de la matexa manera que las
pracedents dels número 9 y número 36.
108. En la de número 108, se exorta y mana
que lo deffenedor tinga particular cuydado en
que Llorens Fàbregues y Francesch Puig, guardes ordinàrias del General, y altres guardes ordinàrias, fassen la residènsia que deuen fer conforme disposan los capítols 10 y 71 de la Cort
del any 1599, y altres aplicables. Y que no puga
dar llicènsia a ninguna de dites guardes sinó és
en casos de malaltia, de just impediment o per
affers del General, y no per affers y negocis propis de ditas guardas, sots les penes imposades
per capítol de Cort y altres alsb judicants ben
vistes, tant per dit deffennedor com per ditas
guardas, que demnaran les llicènsies de no fer la
credènsia. Y que la dita sentència sie intimada y
notificada al deffenedor.
119. En la de número 119 se proveeix y ordena
que los senyors deputats y hoïdors, de aquí al
devant, no pugan donar al obtenint lo offici de
correu del General més de les 16 lliures se li acostuman donar quiscun any, encara que se succehescan moltas extraccions de deputats y ohidors
y insiculacions y habilitacions extraordinàrias,
comprenent-hi lo servey ha de fer també en las
exaccions de visitadors. La qual sentència, ab lo
decret de exequció, és estada moderada de què a
a. com interlineat.
b. als interlineat.
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55. En la de número 55 se mana al axactor del
General fasse exequció en los béns dels qui no
hauran restituït lo que reberen per causa de la
festa de la justa de sant Jordi del any 1640, attès
estan ja descrits en lo llibre de Vàlues, conforme
consta de la ralació del racional de la casa de
la Deputació. Hi·s declara que Francesch de
Tamarit, Joseph Miquel Quintana, lo doctor
Jaume Ferran, Rafel Sentís y Rafel Cerdà, òlim
deputats y hoïdors del General, no pugan demanar cosa més al Generala per causa de satisfacció
de gastos despeses y remuneracions de treballs.
Y en cas que intenten tal cosa y pretengan demanar contra lo General altre major cantitat, per
dites causes y rahons, de las que·s desliberaren y
prengueren a 30 de juliol 1641, y en tal cas, hajen y sien obligats, ans de totas cosas, restituir al
Generalb totes les ditas quantitats, tant las que
ab lo sobredita sentènsia són estats condempnats com, encara, las que rebran del General, ab
las partidas del banch de 31 de juliol 1641.
72. En la de número 72, se exorta als molt
il·lustres senyors deputats y ohidors manen fer
despedir totas las causas que estan pendents en
lo General, de interés de la Generalitat, y aquelles quatre causes dels quatre officis, ço és, de
regent los comptes, que fou de Joan Pau Serra,
quòndam, de exactor del General, que fou de
Joan Serra, quòndam, dels ploms, que fou de
Jaume Cornellana, quòndam, y de ajudant del
racional y comprovador de les quinzenades, que
fou de Jaume Tosada, quòndam, debitors del
General, dins un any precís y peremptori c.
Y axí matex, se mana als asessors, advocat fiscal y
procurador fiscal, a pena de privació de llurs officis y restitució de tots los salaris hauran rebuts,
que, dins dit termini, fajen, ço és, dits assessors,
sentensiat y declarat, y dits advocat y procurador
fiscals instar sien declarades, ab tot effecte, dites
causes dins dit termini, de tal manera que si no·s
trobaran processos de dittes causes, se hajen de
fer y ordir del(s) trellats que·s trobaran. Y si no
se trobaran, que lo dit procurador fiscal // 338v
// del General moga causa contra los processos
de dits officis de la manera que puga, advertint a
dit procurador fiscal no falte en instruir bé los
processos dels crèdits del General que tenie en
a. no ... General interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat ab las partidas.
c. a continuació ratllat comtador des del die de la publicació
de dita sentènsia, que fou a 14 de juny 1641, en avant.

los béns del dit Joan Pau Serra, Joan Serra, Jaume Losada y Antoni Cornellana. La qual sentènsia, en lo decret de exequció, se és moderada de
què, en la exequció de aquella, no sie comprès lo
sobredit offici de exactor del General, sinó que
lo procurador fiscal proseguirà la causa de suplicació per ventura interposada. La qual, si no serà
interposada, puga interposar aquella per dret de
restitució en íntegre vers la cosa justificada, per a
poder alcansar son crèdit, del qual se tracta en la
sentència proferida en lo consistori dels senyors
deputats y ohidors a 12 de juliol 1619.
118. En la de número 118 se daclara y mana a Joseph de Urrea, racional del General de Cattalunya, que, de aqui a devant, no puga passar ninguna partida de quantitats pagadas a ninguns coronels, capitans, ni altres ministres de milícia, a embaxadors, officials del General y altres qualsevols
personas que rebran salaris o sous de diners de la
Generalitat, sinó per lo temps que hauran servit.
Y en lo decret de exqució se torna altre vegada a
instar que lo dit racional del General observe ad
unguem la dita sentènsia de número 118.

Memorial de les persones que són
estades privades y suspeses en
virtut de las centèncias y decrets de
exequució fetes y fets en la visita del
General de Cattalunya del trienni
1638, comensada en lo any 1641a.
Memorial 3.
Ab sentènsia proferida sobre la querela de número 130, Martí [...]nous, de la deputació local de la
col·lecta de Vilafrancha de Conflent, és estat privat de dit offici de nottari de dita deputació local.
339r

Item, ab sentència proferida sobre la querela de
número 86b, Joan Martí, guarda ordinaria de la
vila y col·lecta de Puigcerdà, és estat privat imperpetuum del dit offici de guarda.
Item, ab sentència proferida sobre la querela de
número 132, se priva a don Baranguer de Copons lo trienni proppassat deputat local de Vilafrancha de Panadés, que no puga ésser elegit ni
puga obtenir lo dit offici de deputat local de
dita col·lecta per dos triennis després de passat
lo corrent trienni.

a. memorial intercalat entre els folis 329v i 340r del trienni
1641-1644.
b. a continuació ratllat se priva.
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Memorial dels processos de las
querelas que ab sentènsias y
provisions de decret de exequció
són estades remises als molt
il·lustres senyors diputats y
ohidors del General de Cattalunyaa.
Memorial 4.
Primo, las de número 17, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 y 34, ço és, las
causas de la validitat o invaliditat de les inciculacions en ditas querelas contengudas, fetes a 15
de juliol 1641, dels llochs de deputats y ohidors
de Tortosa, se remeten als molt il·lustres senyors deputats y ohidors qui aquelles hajen de
declarar segons seràb trobat de justícia.
Item la querela de número 39 y la causa de la validitat o invaliditat de la inciculació de Francesch
Gilabert, nottari, habitant en Gerona, en son
lloch de ohidor real de la vila de Besalú, de què·s
trata en dita querela, se remet als molt il·lustres
senyors deputats y hoïdors, qui aquesta hajen de
declarar segons serà trobat de justícia.
Item la querela de número 58 se remet als molt
il·lustres senyors deputats y ohidors per a que
coneguen de tot lo que està culpat Pera Gassó,
quòndam tauler del General de Vilanova de Cubelles, per rahó de son offici, y prosehescan
contra sos hereus y béns tinents.
Item las causas de las querelas de número 64,
66, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 107, se remeten als
molt il·lustres senyors deputats y hoïdors, qui
aquelles, de concell de sos assessors, passen
avant y judiquen conforme serà trobat de justícia. Y que la dita sentència sie intimada // 339v
// y notificada als dits senyors deputats y hoïdors, advocat y procurador fiscal del General.
Item la querela de número 131 se remet als
molt il·lustres deputats y ohidors, per a que de
aquella conegan conforme serà trobat justícia,
de concell de sos assessors.
De mandato dictorum dominorum visitatorum
Joannes Serra, notarius publicus Barcinone et
scriba major dicte visite.

3 septembris 1642. Ac.
a. memorial intercalat entre els folis 329v i 340r del trienni
1641-1644.
b. serà interlineat.
c. carta intercalada entre els folis 342v i 344r del trienni
1641-1644.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

Molti illustri signori miei vostra signoria: Per
servicio di cotese Principato, havendo ordine dalla Santetá di Nostro Signore di spedir cosí il signore Vincenzo Candiotti con le facoltá necessarie
tanto per quello che s’appartiene alla materia de
spogli come per conoscere le cause spectante al foro
ecclesiastico per appellacione o per altro, nella forma che soleva praticare monsignor illustrissimo
nuncio alla maestá cattolica, ho voluto accompagnarlo anche con le presente per dichiarare a
vostra signoria il molto merito di esso e la stima
particolare che io ne faccio. Prego pero vostra signoria effecacemente a favorirlo ed a prestargli
quell’asistenza, della quale in varie occasioni potrebbe haver bisogno nell’aministrar la carcea,
acertando vostra signoria di d[...]er per ogni atto
di affetto che il medesmo signore Candiotti ricevera obligarmi strettamente. Essibisco intanto
per ricompensa un desiderio straordinario di servir in ogni opportunitá a vestra signoria, et affettuosamente le baccio le mani.
Parigi, 28 iuglio 1642. [...] Girolamo [...] nuncio apostolico.
Vestra signoria molto illustri.

20 novembris 1642. A.
A moz trez cherz et bien-amez lez depputez du
principat de Catalongnea.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz avonz bien cru que
vouz prendriez beaucoup de part au contentement
que noz bonz subjectz et touz lez genz de bien doibuent avoir de ce qu’il a plu a Dieu remettre Perpignan soubz l’obeissance de cette Couronne ny
ayant poinct de succez qui puisse davantage contribuer que celuy la a la paix publique et a vostre repoz. Maiz il est vray que la satisffaction que nouz
en avonz a esté redoublée par lez tesmoignagez que
vouz nouz avez renduz de vostre joye par ce courrier
eseprez. Et nouz avonz bien voulu vouz tesmoigner
que nouz vouz sçauronz beaucoup de gré de cette
nouvelle preuve de vostre affection a nostre service.
Et comme la prise de cette place fait voir clairement avec combien de boonte la puissance divine
seconde la justice de noz desseinz et de noz armez,
aussy noz esperancez s’augmentent de pluz en pluz
qu’elle nouz donnera lez moyenz d’accomplir le
principal souhaict que nouz ayonz qui est qu’aprez
touz lez travaulx que lez troublez presentz vouz
aportent, nouz puissionz vouz faire jouir dez doua. carta intercalada entre els folis 366v i 370r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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ceurz d’une profonde tranquilité, vous asseuranz
que nouz n’y obiuettronz rien rien de ce qui sera en
nostre pouvuoir, comme pour noz pluz cherz subjectz. Et sur ce nouz prionz Dieu qu’il vouz ayt,
trez cherz et bien-amez, en sa sante garde. Escrit a
Vallence en Briel, cinquième octobre 1642. Louis.

20 novembris 1642a.
Messieurs: C’est a la verité quelque chose d’avoir
chassé noz ennemyz communz de Perpignan,
maiz nouz aurons par de ça le ceur inquiet jusques a ce que nouz leur aions faict quitter la frontiere de la Catalogne, vostre repos estant pluz cher
au roy, qui vous aime tendrement, que celuy de ses
subjectz de deça. Ne vous estonés donc pas si vouz
ne voies pas dans nos despesches les marques d’allegresse qui semble meriter la prise d’une place si
importante, et ne doubtés nullement que sa majesté ne pendra aulcun repos qu’elle ne vous en ait
procuré un pluz solide et delivré vostre Province
du resutir des trompettes et des tambours ennemyz et que je n’apporte a l’execution d’une si
bone resoluction toutz les soingz que vous debres
attendre, messieurs, d’un tres humble et tres affectione de vostre seigneurie. De Noyers. De Valence pres Montreau, ce 5ème octobre 1642.

28 de novembre 1642. A.
A moz tres cherz et bien-amez lez deputez generaux de nostre principat de Catalongneb.
De par le roy.
Tres chers et bien-amez: Nouz avonz eu un tres
grand contentement de voir par votre lettre la
joye que vouz avez de la reddition de Perpignan.
C’est un succéz qui assure lez affairez de Catalongne et lez met en tel estat que l’ennemy ne peut
pluz esbranser ce qui y a este estably. Nouz avonz
une grande satisfaction de nostre part de ce qu’il
a pleu Dieu benir nostre travail en sorte que nouz
en voyonz un si digne fruict et si important, et
que notre voiage verz voz quattierz, la peine et la
fatigue que nouz avonz souffertez ont reussy comme nouz avonz desire. L’ouee soit done sa divine
bonte dez gracez qu’il luy plaist nouz continuz
danz la justice de noz armez et jouissez dez avantagez qu’elle leur a donne, dont nouz esperonz
une hereuse suitte, moyennant laquelle la provina. carta intercalada entre els folis 366v i 370r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 371v i 374r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.

ce sera entierement horz dez mainz dez ennemiz
et acquira un parfaict repoz et tran[quillite. Et
sur ce] nouz prionz Dieu qu’il vouz ayt, tres chers
et bien-aimez, en sa sante garde. Escrit a Fontainebleau, le XIIIIème octobre 1642. Louis. Bouthillier.
Mesieurs de la Deputation de Catalongne.

28 novembris 1642. Ba.
Messieurs: Vous pouvez vous assurer que le roy a
eu tres agreable le tesmoignage que vous luy avez
donné par votre lettre de votre joye touchant la
reddition de Perpignan, comme vous cognoistrez
plus expressement par la response que sa mageste a
eu agreable de vous faire. Je vous l’adresse avec cellecy qui est pour vous remercier de tout mon coeur de ce que vous avez voulu par mesme occasion
me donner part de vostre contentement, vous suppliant de croire que j’en ay un tres particulier du
fruict que j’espere que vous recevrez de ce succéz.
Je n’y ay rien contribué que par mes souhaits, lesquelz je continueray tousjours pour votre bien et
toutes fois et quantes que j’auray moyen d’y contribuer quelque chose de plus, je le eray avec beaucoup d’affection, comme estant veritablement,
messieurs, votre tres humble et tres affectionné serviteur. Chavigni. A Fontainebleau, ce 14ème octobre 1642.
A messieurs de la Deputation.

24 de dezembre 1642. Ab.
En conformitat del que vostra senyoria me
manà, nos conferirem en est santuari lo senyor
Francesch Xammar, lo senyor Francesch Romeu y jo y entregarem las joias y plata al senyor
abat y convent, si y conforme nos avian entregat
en lo mes de fabrer 1642 a nosaltres per orde
dels senyors [deputats] y dels senyors consellers, cobrant-ne de dita entrega àpocha. La
qual, autèntica, remeto a vostra senyoria y ne
haja ab esta, a qui suplico sie servit tenir-me per
escusat si no cumplo ab esta obligació personalment. Lo senyor Xammar farà a vostra senyoria
llarga relació de tot, a qui·s seviran donar tot
crèdit y a mi cempre manar-me lo de son cervey, a qui done Déu molt santas y alegras festes,
estas y les eternas, ab los [...] de glòria decijo.
a. carta intercalada entre els folis 371v i 374r del trienni
1641-1644.
b. carta intercalada entre els folis 388v i 392r del trienni
1641-1644.
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Moncerrat, y desembre 22 1642. Ca[...] de
vostra senyoria, lo abbat de Galligans.

Die vigesimo secundo mensis decembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentessimo quadragesimo secundo in monasterio Beate Marie de
Monteserratoa.
Nos frater Francisco Bassa, Dei gratia abbas sacri Monasterii devotique monacorum conventus
sanctissime Virginis Matris Marie de Monteserrato, ordinis sancti Benedicti de observancia, frater Jacobus Vidal, prior major eiusdem monasterii, frater Andreas Pont, frater Joannes March,
frater Michael Fivaller, frater Gasparis Tapies,
frater Bernardi Baretcha, frater Paulus Vendrell, frater Plautus Pujó, frater Petrus Rocha,
frater Paulus Mallol, frater Petrus Taya, frater
Bernardus Llavaneras, frater Jacobus Martí,
frater Jacobus Çaragossa, frater Michael Comas,
frater Franciscus Romanya, frater Josephus Capelladas, frater Gregorius Codina, frater Bernardus Martel, frater Bernardus Romanya, frater Petrus Namoyan, frater Benedictus Ferran,
frater Hieronymus Pineda, frater Paulus Rovira, frater Benedictus Marehas, frater Josephus
Prats, frater Josephus Basso,, frater Joannes Despujol, frater Anthonius Prats, frater Josephus
Carinyana, frater Joannes Casanovas et frater
Matheus Fabra, omnes monachi et conventuales
predicti monasterii convocati et congregati de
mandato mei, dicti abbatis, in quadam instancia magna eiusdem monasterii, ut moris est, ubi
et prout alias pro instrumentis et aliis comunibus
negociis eiusdem monasterii soliti sumus convocari et congregari capitulum et conventum tenentes,facientes, celebrantes et representantes, tanquam major et san[.]er pars, et plusquam due
pars monacorum ad presens in dicto monasterio
exhercendum et residentium, nominibus nostris
et totius conventus preffati monasterii Montiserrati, gratis et ex nostris certiis serviciis confitemur et in veritate recognoscimus vobis illustri et
admodum reverendo domino dompno Gasparti
Amat et Desbosch, abbatti abbaciatus Sancti
Petri de Gallicantum, Francisco Xammar, domicello, et Raymundo Romeu, civi onorato Barchinone, presentibus, quod in notarium et testium infrascriptorum presencia tradidistis et
li[brast]tis nobis, nosque a vobis habuimus et recepimus omnem tesaurum auri et argenti, lapides // 390v // precioses et san[...] et sanctarum
reliquias sanctissime Virginis Marie de Montesserrato. Quodquidem tesaurum ita et quem admodum descriptum est et continuatum in invena. acta intercalada entre els folis 388v i 392r del trienni
1641-1644.

[ 1642 ]

[ 1642 ]

tario instrumento penes discretum Didacum Ballera, auctoritate regia notarium publicum ville
Monistrolli Montesserrati, die octavo mensis januarii, anni millesimi sexcentesimi quadragesimi primi, recepto, confecto et certificato, et cum
omnibus peciis, partitis, specia, pondera, valore et
quantitate quod insequendo ordinem vobis datum, atributum et concessum per illustres dominos barchinonense civitatis conciliarios et talis hominis Concilii Centesime eiusdem barchinonense
civitatis ac per admodum illustres dominos deputatos et brachios generales presentis Cathalonie
principatus, a peticione et rogatu totius conventus et monacorum que dicti monasterii a dicto
monasterio Montiserrati in civitate Barchinone
pro majori tuicione et securitate predicti tesauri
reliquiarum sanctorum ad evitandum inimicorum predicti Principati periculum qui tunch
dicti inemici predictum Principatum occupabant, suppeditabant et invadebant cum multiplicibus ruinarum accionibus per eos in dicto
Principatu perpetratis et factis absque ulla ecclesiarum nec rerum sacrarum in earum exhistentibus respectu [...] et reverencia ad vobis adlatum
fuit. Et ideo ad cautelam renunciando excepcioni dicti tesauri et sanctarum reliquiarum [...]
pro [...] non habitarum, non acceptarum ne non
liberatarum [...] ita non esse, et sich in veritate
non concistere, et dolo, malo et in factum accioni
omnius juri, racioni et consuetudini his observantibus quovis modo in testimonium premissorum presentem vobis facimus et firmamus appocham de recepcione et liberacione predictis.
Actum e(s)t dicto conventu, intus predictum monasterium Montiserrati, ita approbo ego notarius
infrascriptus propria manu, et cetera. Testes sunt
admodum illustris dominus Josephus de Biure et
de Margarit, [...] generalis gubernatoris Cathalonie, et Franciscus Descallar, domicellus, Barchinone populatus.
In quorum fidem et testimonium premessorum
propria manu scriptorum ego Sigismundus Ventallola, auctoritate regia notarius publicus ville
Sparagarie barchinonense diocesis, tenens et regens scrivanias publicas dicte ville Sparagarie,
que fuerunt discreti Joannis Castell pro minoris
[...] dicte ville pro eius herede et successore ac [...]
generalis // 391rb // negociorum omnium sacri
monasterii Montiserrati hic me [...] exibo et
meum solitum artis nottarie qu[...]tir cum correcto in linea prima, pagina et folio primi ubi legitur secundo et approbacione additorum in fine
propria manu facta, appono sig(+)num cum
scritis clausure supraposito in linea secunda, per
manu propria facto.

a. Ventallol interlineat.
b. foliació errònia: f. 371 al manuscrit.

30 de dezembre 1642. A.
A moz tres cherz et bien-aimez lez deputez generaux de notre principat de Catalongnea.
De par le roy
Tres chers et bien-amez: Chacun sachant lez
grandez et signalez servicez que notre tres cher et
tres amé cousin le cardinal de Richelieu nouz a
renduz et de combien d’avantageux succez il a
pleu a Dieu de benir lez consilz qu’il nouz a donnez, personne ne peut douter que nouz ne ressentionz tout autant que nouz devonz la perte d’un
si bon et si fidele ministre. Aussy, voulonz nouz
que tout le monde cognoisse quel est nostre desplaisir et de combien sa memoire nouz est chere par
lez tesmoignagez que nouz voulonz en rendre en
toutez occasionz.
Maiz la cognoissance que nouz avonz que lez sentimentz que nouz devonz avoir pour le gouvernement de nostre Estat et le bien de noz affairez doivent marcher devant toutz lez autrez, nouz oblige
a en prendre pluz de soing que jamaiz et a nouz y
appliquer de telle sorte que nouz puissionz mantenir lez grandez avantagez que nouz avonz a present jusquez a ce qu’il aict pleu a Dieu nouz donner la paix, qui a esté tousjours le seul et unique
but de toutez noz entreprisez, et pour l’accomplissement de laquelle nouz n’espaignironz paz mesme nostre propre vie.
Par cet effect, nouz avonz priz resolution de continuer lez mesmez personnez danz noz conseilz
qui nouz y ont servy pendant l’administration //
393v // de nostre cousin, le cardinal de Richelieu,
et d’y appeler nostre tres cher et bian-amé cousin
le cardinal Mazarin, qui nouz a donné tant de
preuvez de son affection, de sa fidelité et de sa capacité danz lez diversez occasionz ou nouz l’avonz employé, danz les quellez il nouz a rendu dez
servicez trez considerablez, que nouz ne’n sommez
paz moinz assuré que s’il estoit né nostre subject.
Nostre principale pensee sera tousjourz de maintenir la bonne union et correspondance qui a esté
entre nouz et noz alliez, d’user de la mesme vigueur et firmeté danz noz affairez que nouz y
avonz gardée, autant que la justice et la raison
nouz le pouvront permettre, et de continuer la
guerre avec la mesme application et lez mesmez
effortz que nouz avonz faictz depuiz que noz ennemiz nouz ont contraint de nouz y porter, jusquez a ce que Dieu, leur aiant touché le coeur,
a. carta intercalada entre els folis 392v i 397r del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
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nouz puissionz contribuer avec toutz noz alliez a
l’establissement du repoz de la chrestienté, maiz
en sorte qu’il soit faict si solidement que rien ne la
puisse pluz troubler a l’avenir.
C’est ce que nouz avonz jugé a propoz de vouz faire seavoir, affin que vous cognoissiez que lez affairez de cette Couronne // 394r // seront tousjourz
conduictz de mesme façon quellez ont esté jusquez
icy, outre lesquellez nouz auronz continuellement
un particulier soing de ce qui regardera nostre
principat de Catalongne, affin de le garentir de
toutz lez effortz dez ennemiz, priantz sur ce Dieu
qu’il vous ait, tres chers et bien aimez, en sa sante
garde. Escrit a Sainct Germain en Laye, le VIIème decembre 1642. Louis. Bouthillier.

30 de dezembre 1642. Ba.
Messieurs: vous apprendrez par la lettre que le roy
vous escrit la perte que sa mageste a faite en la
personne de monseigneur le cardinal du plus
grand et fidele ministre qui ait jamais esté employé dans les affaires de cette Couronne. Dieu
appela a soy sa eminence le quatriesme de ce mois,
entre midy et une heure, apres que toute la matinée son mal luy aiant donne quelque relasche,
chacun estimoit qu’il en eschaperoit. Il a pleu a
sa divine bonté en disposer autrement, dont vous
verrez, par la lettre de sa mageste, le sensible desplaisir qu’elle a et, ensuite, la resolution qu’elle a
prise pour l’administration de ses affaires.
Je vous supplie de croire que dans le service que luy
rendray celles de Catalongne me seront tousjours
en tres particuliére // 395v // consideration, et que
je contribueray tout ce qui me sera possible a ce
que vous en ayez tout le contentement que vous
scauriez esperer de la bonté de sa magesté et de
l’affection qu’elle a pour vostre pais. Ce sera de
cette sorte que je vous tesmoigneray continuellement que je suis, tres veritablement, messieurs,
votre tres humble et tres affectionné serviteur.
Chavigni. A Saint Germain en Laye, le 7ème decembre 1642.
Messieurs de la Deputation.

405r

19 januarii 1643. A.
Enb lo fet consultat per los senyors deputats y
ohidors del General de Cathalunya y senyors
a. carta intercalada entre els folis 392v i 397r del trienni
1641-1644.
b. vot intercalat en els folis 405r i 406v del trienni 1641-1644.
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consellers de la present ciutat als assessors, advocat fiscal del General, advocats de la ciutat y doctors aplicats, acerca sia la expedició y presentació
de la cartilla de sa magestad, dada en lo camp sobre Perpinyà a 9 de juny 1642, feta als dits senyors consellers, en la qual, volent sa magestad
rèbrer lo jurament de fidelitad de la present ciutat, mana que·s nomene sýndich per prestar dit
jurament per esta ciutat en lo dia de 26 del corrent mes, en lo monestir de Sant Francesch, a
hont asistiria sa magestad o son lloctinent general per a rèbrer-lo, yb la publicació de las cridas
fetas als 3 del mes corrent de janer per sa excellència, en què mana a tots los regnícolas y habitadors del present Principat y comptats, de qualsevol estament, grau o condició sien, qui han
acostumat de prestar dit jurament de fidelitat,
comparegan personalment a prestar aquell enc
mà de sa excel·lència en la present ciutat de Barcelona, lo dia 26 del corrent mes de janerd, encontran ab las generals constitucions, privilegis
de la present ciutat, usos y costums del present
Principat y comptats. Vist lo capítol 27, comensant «Nostres succehidors», de la segona Cort
celebrada per lo sereníssim rey don Jayme en la
present ciutat de Barcelona, any 1299, que és la
constitució 2, del títol «Del jurament axí voluntari com necessari», y lo privilegi del serenísim
rey en Pere, concedit a la dita ciutat de Barcelona, dat en dita ciutat a 14 de les kalendes de noembre 1339. Vista la dita cartilla y dites cridese.
Vistos diversos papers conferents a la matèria. Y
vist lo que se havia de vèurer.
Attès encara que conforme la ditaf constitució
2, del títol «Del jurament axí voluntari com
necessari», y lo privilegi concedit a la present
ciutat per lo rey en Pere Ters, dat en Barcelona,
a 14 de les chalendas de noembre 1339, y la
pràctica comuna y observança inconcussa de
aquells, lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
tinga obligació de venir // 405v // a prestar lo seu
jurament personalment en la present ciutat de
Barcelona, sens poder obligar als vassalls que
antes li hajan de prestar lo jurament de fidelitat,
lo qual se ha de prestar y rèbrer també en la present ciutat, segons diu dit real privilegi. Però
per quant, per los brassos generals tinguts a 10
de dezembre 1641, se resolgué que los senyors
deputats se conformassen ab lo que havia deliberat lo savi Consell de Cent en respecte de
prestar lo excel·lentíssim senyor mariscal de
Brazé, com a procurador de sa magestad, lo jurament en lo lloch de la Junquera, y que per dits
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació ratllat per.
a continuació ratllat per.
en ... excel·lència, interlineat.
entra de sa excel·lència interlineat i ratllat.
a continuació ratllat y.
dita interlineat.
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brassos generals se nomenassen tres persones
dels tres estaments, les quals asistissen al dit jurament y prestassen al dit senyor mariscal de
Brezé, en nom y com a procurador de sa magestad, lo jurament de fidelitat, donant-li·s per a
d’assò poder special per los tres estamens, los
quals juramens diuen dits brassos generals se
tornaran a prestar en la present ciutat ab la forma acostumada, y en execució de dita resolució
foren nomenades tres persones, una de cada estament, a les quals, per los matexos brassos generals tinguts a 11 de dit mes de dezembre, se’ls
donà special poder de prestar dit jurament de fidelitat al dit excel·lentíssim senyor mariscal de
Brezé, rebent aquell en nom y com a procurador de sa magestad, y les dites tres persones
constituhidas en lo lloch de la Junquera, després de haver jurat dit excel·lentíssim senyor
marquès de Brezé en nom de sa magestad, als
30 de dezembre 1642, prestaren en nom de
tota la província lo dit jurament de fidelitat, en
mà y poder de dit senyor marischal de Brezé, al
qual jurament asistí lo sýndic de la ciutat, protestant que per dita prestació de jurament de fidelitat no·s fes perjudici algú als privilegis de la
ciutat, dient expressament en la protesta que dit
excel·lentíssim senyor marquès de Brezé tingués de rèbrer los juraments de fidelitat en Barcelona, per quant dits sacrament y fidelitat se
prestaven fora de dita ciutat pera aleshores tant
solament per la necessitat del tems y no altrament. Y consta que després, arribat dit excellentíssim marquès de Brezé en la present ciutat,
per // 406r // compliment de las cosas sobreditas, com a procurador de sa magestad, ha tornat
prestar lo jurament en la present ciutat, y ara lo
excel·lentíssim senyor mariscal de La Motte,
com a procurador també de sa magestad, demana que, puix sa magestad ha cumplit per sa part,
cumplen també la província y la ciutat per la sua
en prestar-li los juraments de fidelitat en la forma acostumada. Per ço los dits assessors y adovocat fiscal del General, los advocats de la ciutat
y doctors applicats per una casa y altra, són de
vot y parer que puix lo que·s demana, en rahó
de dits juraments de fidelitat, ve en execució y
cumpliment de allò en què una vegada han consentit, axí la ciutat com la província, y no·s demana altra cosa de nou, no·y ha algun encontre
de constitucions, ni privilegis de la ciutat, usos y
observanças de aquells en lo que·s demana acerca de la prestació de dits juraments ab les cartilles que són presentadas, y ab las cridas que per
dit effecte se són fetes y publicades. Ab que emperò se continuen les protestacions que·s feren
en la Junquera y en la present ciutat, y altres si
aparexerà convenir. Y aquest és nostre parer.
Salvo et cetera.

Fontanella, assessor. Joannes de Amigant, assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus. Hieronimus Roig, consulens. Rull, consulens. Mostaros,
advocatus civitatis. Boix, consulens. Boffill, consulens.a

416r

Losb doctors del Real Concell, qui segons la forma y disposició del capítol 14 dels pactes entre
lo rey, nostre senyor, y la província, han de entrevenir en la declaració del dubte interposat
per lo sýndicc del General y lo doctor misser Nadal de Prat, són: lo doctor don Lorens de Barutell, canceller; lo magnífich Joseph Queralt;
Joan Baptista de Monjo, Francesch Vidal, Joseph Orlau, Joseph Sala, Pere Joan Rossell.
Los quals tots han jurat ab la forma que disposa
dit capítol, ço és, dit canceller en mà y poder del
senyor virrey, y los demés en mà y poder del dit
canceller, president del Concell.
Vidit Laurentius de Barutell, cancellarius.

425r

a. per interlineat.
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Memoriald de las donsellas de edat
de catorse anys se troben vuy a 11
de febrer 1643 fillas del hospital
general de Santa Creu de la
present ciutat de Barcelona.
11 febrer 1643. A.
1 Maria Soler. 2 Paula Vergés. 3 Maria Àngela
Mitjans. 4 Magdalena Toxera. 5 Francesca Anglada. 6 Maria Pintor. 7 Esperança Gil. 8 Maria
Alella. 9 Eleonor Pich. 10 Margarida Ricarda.
11 Margarida Verda. 12 Eulària Ferran. 13
Francesca Raymunda Riera. 14 Maria Agell. 15
Anna Anglada. 16 Maria Blanca. 17 Maria Anna
Nofra. 18 Maria Pejoan. 19 Anna Serra. 20 Maria Llech. 21 Catherina Pelegrí. 22 Joana Gràcia. 23 Margarida Julià. 24 Cicília Carles. 25
Úrsula Borrella. 26 Eulària Felip. 27 Elisabet
Vidala. 28 Francisca Cases. 29 Maria Escuder.
30 Anna Rigalt. 31 Anna Maria Rius. 32 Victòria Mitjans. 33 Elisabet Pomés. 34 Maria Rafela. 35 Maria Corbera. 36 Madrona Colom. 37
Maria Anna Roja. 38 Maria Llavallola. 39 Maria
Malgara. 40 Eugènia Solera. 41 Maria Elisabet.
a. a continuació ratllat Rull, consulens.
b. acte de fe intercalada en el foli 416 del trienni 1641-1644.
c. s ýndic interlineat, damunt de procurador fiscal ratllat.
d. tres memorials intercalats en els folis 425r-427v del trienni
1641-1644.

Hierònym de Gàver, administrador del ospital
de Nostra Senyora de la Misericòrdia. Andreu
Saurina, administrador de la Misericòrdia. Bernat Flaquer, administrador de la Misericòrdia.

42 Eulària Anna Nebot. 43 Catherina Llobet.
44 Magdalena Maria. 45 Catherina Perpinyanesa. 46 Maria Magdalena Lucas. 47 Catherina
Torquina. 48 Margarida Anglada. // 425v // 49
Coloma Miranda. 50 Victòria Armengola. 51
Anna Mates. 52 Margarida Bosch. 53 Anna
Prats.
Del predit memorial en lo qual són sinquantatres noms de les filles de dit hospital, fas fe jo,
Ramon Balle, notari de Barcelona, com scrivà
major de dit hospital, de mà pròpria.

426r

427r

Las donselles filles del ospital de
Nostra Senyora de la Misericòrdia
que poden concórrer sort aquest
any de 1643:

Lista de les donzelles òrfenes del
Hospital de la ciutat de Barcelona,
les qualsa concorren en la extracció
se fa en la casa de la Deputació per
orde dels molt il·lustres senyors
deputats lo present any de mil siscents quaranta-y-tres.
11 febrer 1643. C.

11 febrer 1643. B.
Catherina Simona, de Lagostera. Catherina
Massana, de Leyda. Catherina Alaverna, de Prat
de Rey. Catherina Figarola, de Momblanc. Elena Lancera, de Barcelona. Eulària Clara, de Pals.
Francisca Vidala, de Milà. Hierònyma Scarrana,
de Servera. Hyerònyma Mular, de Gerona.
Hierònyma Corbera, de Barcelona. Hierònyma
Foradada, de Barcelona. Hierònyma Xarlana,
de Barcelona. Hierònyma Cabanyes, de Barcelona. Isabet Monya, de Martorell. Isabet Riera,
de Blanes. Isabet Bartra, de Barcelona, Isabet Pi
Bernada, de Barcelona. Isabet Francesca Aner,
de Barcelona. Isabet Serra, de Vallmoll. Joana
Gassiera, de la Seu de Urgell. Joana Massana,
de Prat del Rey. Isabet Pujola, de Palautordera.
Maria Carnicera, de Barcelona. Maria Serradora, de Olesa. Maria Anna Lobeta, de Barcelona.
Maria Aymeriga, de Sant Andreu. Maria Serrera, de Moncada. // 426v // Maria Pou, de Vich.
Maria Guittarda, de Barcelona. Madalena Cubellas, de Barcelona. Mathiana Puig, de Manresa. Maria Anna Rodona, de Barcelona. Maria
Portas, de Barcelona. Maria Spinosa, de Gerona. Maria Marianna, de Sant Feliu. Maria Girona, de Barcelona. Mariàngela Comes, de Sant
Julià de les Olles. Maria Simona, de Barcelona.
Maria Àngela Galcerana, de Barcelona. Maria
Àngela Ponça, de Barcelona. Maria Stranya, de
Vilasar. Margarida Samsona, de Gerona. Margarida Corbera, de Serdanya. Margarida Grondis, de Barcelona. Mathiana Torta, de Igualada.
Paula Capdevila, de Bagà. Paula Vara, de Barcelona. Paula Aroles, de Barcelona. Rafela Navarra, de Trem. Theresa Forcada, de Trem.
Són sinquanta.

1. Joana Roca, filla de Ramon Roca, pagès de
Santa Coloma de Gramanet.
2. Sperança Seguí, filla de Salvador Seguí, sastre
de Barcelona.
3. Margarida Alou, filla de Joseph Alou, sastre
de Barcelona.
4. Sperança Balaguer, filla de Bernat Balaguer,
pagès de Sants.
5. Magdalena Font, filla de Francesch Font,
spaser de Barcelona.
6. Petronil·la Roger, filla de Pere Roger, mestre
de cases de Barcelona.
7. Quitèria Torrents, filla de Gaspar Torrens,
sastre de la Llacuna.
8. Emerensiana Martí, filla de Joan Martí, pagès
de (A)lella.
9. Madrona Aguilar, filla de Jaume Aguilar,
manyà de Barcelona.
10. Petronil·la Llansera, filla de Francesch Llancer, mercer de Barcelona.
11. Teodora Campana, filla de Antoni Campana, sastre de Barcelona.
12. Mònica Costa, filla de Montserrat Costa,
fuster de Barcelona.
13. Maria Francesca Suzanna Catherina Bonet,
filla de Jaume Bonet, hortolà de Barcelona.
14. Isabel Olaguet, filla de Joan Olaguet, pagès
de Barcelona.
15. Hierònyma Calp, filla de Joan Calp, pagès
de Barcelona.
16. Margarida Ferrer, filla de Sebastià Ferrer,
texidor de llana de Barcelona.
17. Catherina Revantor, filla de Pere Revantor,
pagès de Sitges.
Fas fe jo, Pere Mallol, notari, scrivà de la administració dels pobras minyons y minyones òrfanes, com les sobreditas minyonas òrfanas són de
a. dels pobres òrfens interlineat i ratllat.
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edat de catorse anys o més. Fet de mia pròpria,
vui als onsa de fabrer 1643.

431v

Lo any 1598, obsèquias del rey Phelip Segon,
per la matexa rahó no·y vingueren los senyors
deputats, essent virrey lo duch de Feria.

Ita est Petrus Mallol, notarius.

431r

Lo any 1618, festa de la Immaculada Concepció de Nostra Senyora, los senyors deputats se
assentaren en uns banchs vanovats de devant
del altar major, arrimats a la rexa.

Assientoa dels senyors deputats.

Lo any 1642, a 31 de mars, se assentaren en lo
matex lloch, lo deputat ecclesiàstich a un cap
del banch, prop lo senyor virrey, y lo oÿdor real
al altre cap, prop los consallers, que estaven assentats a la part de la epístola. Y lo següent dia
se assentaren en los matexos banchs al revés, ço
és, ont estava assentat lo oÿdor real estava lo deputat ecclesiàstich, o per descuit o per desorde.

23 febrer 1643, los senyors deputats reberen en
llur consistori per part del molt il·lustre Capítol
de la Seu de Barcelona lo present paper, lo qual
fonch reportat per los senyors degà Pau de Rosso y canonge Coll, de la Seu de Barcelona. A.
Lo any 1494, estant lo rey y reyna, príncep, infants de Aragó y Castella, los dos infants de
Granada, estigueren los consallers y deputats en
lo altar major.
433r

Lo any 1539, capella ardent de la emparatrís
dona Isabel de Portugal, essent governador don
Pedro de Cardona, los deputats estaven endolats y assentats en la part de la epístola.

Senyora:

Lo any 1580, obsèquias de la reyna dona Anna,
muller del rey Phelip Segon. No·y asssitiren los
deputats, penço per ser-hy tot lo Consell Real,
ab tots los ministres.

Los deputats del General de Cathalunya diuen
que las preceptorias y comandas de la religió del
Hospital de Sant Joan de Hierusalem són en lo
àmbit de les dues dignitats de la dita religió que
són en lo principat de Cathalunya, ço és, de la
castellania de Amposta y del priorat de Cathalunya foren sempre en temps passat comunas als
frares de la dita religió originaris y nadius del dit
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, y
dels regnes de Aragó, València y Mallorca. Emperò, que de algun temps ensà se ha introduhit
pràtica o ús que la dita castellania y las comandas en lo àmbit de aquella fundadas se provehexen sols en favor de aragonesos y valenciàs, y si
bé ab dita nova introducció se féu molt gran y
evident perjudici als cathalans, axí per privar-los
de la pocessió en que estaven com també per ésser lo cap de la dita castellania y moltas comandas de aquella dins lo Principat, y tenir los dits
cathalans per a obtenir les dites comandas que
són dins dit Principat la intenció fundada, axí en
dret divino natural, com també ab lo dret comú
positiu, segons los quals drets se deuen donar
als naturals de la mateixa província y no a estranys. Y, per reparo de dit prejudici se són fetas, per part de dit Principat, las diligèncias possibles, axí introduint causa en Roma, com
també en occasió de corts generals, statuint y
ordenant que no sie donada pocessió a algun
cavaller de dita religió que no sie nadiu y originari del dit Principat de preceptoria o comanda
que sie dins dit Principat, y que per assò no sien
concedides executòrias ni altres provisions, y
que si acàs lo mestre de dita religió pose seqüestre en los fruyts de les dites comandas són dins

a. assentament intercalat en el foli 431 del trienni 16411644.

a. ambaixada intercalada en els folis 433r-434v del trienni
1641-1644.

Lo any 1545, capella ardent per la princessa de
Spanya, dona Maria de Portugal: per haver-hy
tanta gent ab lo senyor virrey, que fou forçós
mesclar-se ab banchs ab los senyors consellers,
quant vingueren los senyors deputats no·y agué
lloch hont poder-se assentar. Lo senyor virrey
los féu dir se acomodassen al cor, de ont prosehý
que se ly presentà una requesta per part dels senyors deputats, y sa excel·lència respongué lo
que ly aparegué, y los deputats se’n tornaren a la
Deputació sens assistir a ditas obsèquias.
Lo any 1558, capella ardent per lo emperador
Carlos Quint, los deputats estavan a la part de la
sachristia, y lo deputat militar feya lo cap del
dol, per estar lo ecclesiàstich malalt. No·y assistí
lo governador de Catalunya, don Pedro de Cardona, per estar de febres mal en lo llit.
Lo any 1575, capella ardent de don Pere Garcia,
bisbe de Barcelona. Lo sermó fou en la trona
gran, los consallers estigueren sota la trona, los
deputats a la part del bisbe y se assentà en la cadira
episcopal lo deputat ecclesiàstich, archebisbe de
Tarragona, y los demés consecutivament, per la
contenció estaven per lo sèurer en lo altar major.

2058

dit // 433v // Principat, que tals seqüestres no
sien admesos sinó en cas que cavaller de dita religió, nadiu y originari del dit Principat y comtats, fos provehit de tal comanda o seqüestre fos
posat en favor sua y per a dar los fruyts a aquell y
no a altri, com largament està disposat per las
constitucions segona, quinta y última, sots lo títol «Que los estrangers no pugan tenir benefficis etcètera». Totavia vuy encara la dita castellania de Amposta y las comandas són en lo àmbit
de aquella, moltes de les quals són dins lo Principat, se provehexen en favor de aragonesos y
valencians, y lo principat de Cathalunya y las comandas són en son àmbit se provehexen en favor de cathalans o de mallorquins. Y com sia
cosa posada en rahó forçosa y precissament necessària y comforme a dret que, havent-hi mutació en alguna província a la qual se estén dita
religió de Sant Joan, le·y hage també en les coses de dita religió en respecte de dita província,
com se confirma ab lo que·s féu quant los reys
de Castella prengueren lo regne de Navarra,
perquè abans los cavallers de dita religió que
eran naturals de Navarra eran de la lengua de la
Prohensa, y tenian cabiments en la Prohensa, y
aprés foren ceparats de dita lengua y agregats a
la lengua de Aragó, y ordenat que no tinguessen cabiments en la Prohensa, y que restassen
en les comandes que tenien en Navarra. Per
consegüent, havent-hi hagut en los dits Principat y comtats la mutació que és notòria, y estant
vuy aquells sots la obediència de vostra magestat, y tenint vuy los dits aragonesos y valencians
y mallorquins las armas contra les de vostra majestat y contra dits Principat y comtats, és contra
tot dret y rahó que dits aragonesos, valencians y
mallorquins tinguen preceptories o comandes
de dita religió dins dit Principat y comtats, y
que reban las // 434r // rendas, fruyts y emoluments de aquelles, majorment perquè consistint
en part la defensa de aquella província en la
custòdia dels castells y fortalesas són en terras de
ditas comandas, seria estar la custòdia part en
mans dels enemichs, y axí és interès y té respecte al bé y utilitat, no sols de dits Principat y
comtats, sinó també al major servey de vostra
majestat, de que ditas preceptorias y comandas
són dins dits Principat y comtats tingan sols los
originaris y nadius de aquells, y de que les coses
de dita religió, en respecte de dits Principat y
comtats, se reformen y reban nova disposició.
Zelosos, per ço y altrament, los dits deputats del
General de Cathalunya del major servey de vostra majestat, y obligats per rahó de son offici al
bé y conservació de la província, suplican humilment a vostra majestat sie de son real servey,
per medi de son embaxador en Roma, intercedir ab sa Sanctedat que, reformant y commutant les coses de dita religió en orde a les coses
tocants als dits principat de Cathalunya y com-

tats de Rosseló y Cerdanya, mane al gran maestre de dita religió, y al Capítol o Consell general
de aquella que encontinent fassan smucició de
totes les comandes y dignitats que vuy possehexen aragonesos, valencians y mallorquins dins
los dits Principat y comtats, y aquelles se provehescan en favor de cathalans ordiginaris y nadius de dits Principat y comtats, donant y despedint en la forma acostumada les bulles, axí de
cabiments com de milloraments y grans creus
en favor de dits cathalans, y de les ballies de Miravet que són dins lo dit Principat fassa un balliatge, y aquell donen y provehescan en favor
de cavaller cathalà del hàbit, a aquell que per sa
enceanitat tocarà, donant-li bulles ab la deguda
y acostumada forma, restant lo balliatge // 434v
// de Mallorca per los mallorquins, y que se amplie la jurisdicció, administració y àmbit del
prior de Cathalunya per totes les dites comandes que són dins dit Principat y comtats, y que
los cavallers de dita religió originaris y nadius de
dits Principat y comtats sien admesos a la lengua de la Prohensa, no entenent que per assò
tingan ni puguen tenir cabiments en dita Prohensa, ni que los cavallers de dita Prohensa tingan ni puguen tenir cabiments en dit Principat y
comtats, lo que no és prejudici algú de dita religió, attenent que los drets de aquella, axí de responsions y spolis com altres, sempre li han de
restar salves, y ordenant a dit embaxador que
per dits effectes fassa despatxar los òrdens convenients, letres o altres manaments oportuns.
La qual mercè y favor, consistint en cosa tant
justa, esperan dits deputats alcansar, comforme
la suplican de las reals y poderosas mans de vostra majestat.

436r
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Rebudaa a 28 de febrer 1643. A.
Messieurs:
Comme la perte que la France a faite de monsieur le cardinal duc ne pouvoit estre plus grande;
la douleur aussi que vous en avez receve en vostre
particulier ne pouvoit estre plus juste. Personne
ne seait mieux que moy la passion qu’il à tousjours eve pour vos interets, et je suis tesmoin des
soins qu’il prenoit de vous procurer toutes les subventions necessaires pour vous maintenir sous la
douceur de la domination que vous vous effés
choisie. C’est pourquoy quand je n’aurois pas l’inclination que j’ay pour le bien des affaires du roy
dont les vostres sont partie, et que je ne serois point
touché de la genereuse resolution avec la quelle
vous vous estes donnez a sa majesté. Je serois indigne de la priere que ce grande cardinal luy fit
a. carta intercalada en el foli 436 del trienni 1641-1644.
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en mourant, de me donner part en la conduite de
son éstat, et je m’esloignerois bien fort de ses grandes maximes de gouverner, qu’il m’a si franchement communiquées; si je n’auvois un dessein inviolable de contribuer tout ce qui dependra de
moy pour vostre establissement, et de vous tesmoigner par la continuation de mes offices aupres de
sa majesté, que personne n’est plus veritablement
que moy.

445r

Aprilis 1643. B.
Illustrissimi signori:
Per provedere opportunamente a bisogni di cotesta provincia dell’osservanza di San Francesco,
significatimi anche già tempo fa dalle signorie
vostre e da me rappresentati alla Santità di nostro signore si é degnata sua beatitudine e il suo
paterno affeto destinarni il Padre fra Evangelista del Santo Sepolcro della Provincia di San
Francesco a ell’Umbria, dominio di questa Santa
Sede, é religioso di commendata virtú et esperimentata prudenza, confidando dalla circonspettione e destretza di lui di conseguire l’effetto
ugualmente da cotesti istessi religiozi e dalle signorie vostre et da tutti preteso et aspettato et desiderato estremamente da sua beatitudine e da me
in particolare e porto che si habbia da supponere
nello signorie vostre la donata prontelza verso di
esso, e di tutto che le possa occorrero pretender faccile e fruttuosa la essecutione della sua commissione io non dinero sono ad accompagnarlo con
queste regho con supporto che siano per disposi anche piú volontieri ad honorarlo et assisterli, sapendo che tutto é per esser riconosciuto da me, anche come impiegnato nella mia propria persona
che pero sono a raccommandarlo loro vivamente.
E Dio benedice allo signorie vostre doni vero conento come io ne lo prego.

Vostre tres affectionné serviteur:
Le cardinal Mazarini.
Messieurs.
A Saint Germain en Laye, ce 22e. janvier 1643.
Messieurs de la Deputation de Barcellone.

444r

Alli Illustrissimi li signori deputati del Principato di Catalogna. Barcellona.a

8 aprilis 1643. A.
Messieura:
La satisfaction que vous testimoignez avoir de la
conduite de messieur d’Argençon est une marque
asseurée de celle que le roy en a, puis qu’il ne se
propose que vostre bien et vostre contentement
dans les choix des ministres qu’il vous envoye. Il
donnera ses ordres affin que celuy dont vous vous
louez si fort, et dont il se loue aussi beaucoup vous
soit continué et il se promet que par vostre fidelité
et par vostre zele pour son service vous continuerez
tousjours a l’obliger de vous departir les effets de
sa royale bonté, et a ne rien espargner de ses soins
pour vous maintenir en l’éstat ou vous vous estés
mis par son assistance. Pour moy qui ay tousjours
admiré la generosité avec la quelle vous vous estes
donnez a sa majesté, et la constance avec la quelle
vous perseverez dans son service, je m’esloignerois
fort de mes intentions, si je laissois perdre aucune
ocasion de faire valoir aupres d’elle de si nobles
sentimens, et de vous faire paroistre, que je suis
plus que personne du monde.

Roma, 25 febraro 1643.
Delle signorie vostre.
Affetissimo per servirlo.
Cardinale Barberino.
Signori Deputati del Principado di Catalogna.

Vostre tres affectione serviteur:
449r

A. Dimarsb, a XIIII de abril MDCXXXXIII.

Le cardinal Mazarini.
Francesch Fitor, notari de Barcelona, procurador fiscal del General, de orde y manament dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, s’és conferit en la casa y botiga de la pròpria habitació de
Magí Vallerí, guarda ordinària y scrivà del defenedor de la taula del General de la present ciu-

Messieurs.
A Saint Germain en Laye, ce 7e. mars 1643.
Messieurs de la Deputation de Cataloigne.

a. cartes intercalades en els folis 444 i 445r-446v del trienni
1641-1644.
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tat, scituada en las voltas ditas del Encant, per a
què vés, miràs y regonegués si dit Magí Vallerí
té porta uberta y parada, comforme y de la manera la tenen los pellers de la present ciutat, y ha
trobada la dita porta ab sa perxa, a hont estaven
penjats los vestits y robes que·s segueixen: vuit
balons de drap de diferents colors, [...] ropillas
de drap, dos capots de drap, tot de diferents colors, unas mànegues de domàs, ab son gipó, una
atsarena ab sa faldilla d’estamenya laonada. Y
axí mateix dins dita sa casa y en la entrada de sa
botiga, en un armari de fusta gran, se ha trobat
lo següent: dotse vestits de home, com són capas, balons y ropillas, de diferents colors. En
una caxa de fusta de dita entrada se ha trobat ésser aquella plena de mànegues de seda, de diferents colors. Y en un bahul forrat de cuyro de
dita entrada s’és trobat ple de mànegues de seda
y xamellots. Y en dita entrada se ha trobat quatre pilas grans de roba, com són balons, ropillas
y gipons de diferents spècies y de diferents colors. En la sala de dita casa se ha trobat quatre
pilas de vestits de drap y seda, com són // 449v //
balons, ropillas y capas, ço és, en las duas hi ha
trenta vestits acabats a son punt, de drap; en la
altra pila onse vestits de seda, velluts, llissos y de
mostra, domassos, tafetans enrissats y tafetà llis;
y en la última pila hi ha deu gipons de picota de
color, y alguns gipons de seda de diferents colors, y quatre talins de cuyro brodats, usats, tot
per a vèndrer. Y dit Francesch Fitor, en virtut de
dit orde y manament, ha preguntat a dit Magí
Vallerí, qui, fent la descripció de dita roba, és
arribat en dita sa casa, si laa botiga que de present té parada y la roba contenguda en lo present acte és sua pròpria, y si ho té per a vèndrer,
y dit Magí Vallerí li ha respost que·s seu propri y
que·u té per a vèndrer y benefficiar, y que procurarà, ab la diligència li serà possible, vèndrerla y, venuda, plegarà la botiga, y que per la mudança del temps no la ha poguda vèndrer ni
esbaltir de la manera haguera volgut. Y axí mateix dit Francesch Fitor, procurador fiscalb, ha
requerit a mi, Hierònym Galí, notari, ciutadà de
Barcelona, que en nom del scrivà major del dit
General, levàs actes, tant de la descripció de dita
roba com de la pregunta feta per dit Fitor al dit
Magí Vallerí, com de la resposta per ellc dit Vallerí feta, en las quals coses foren presents per
testimonis lo reverent Bernadí Oriol, prevere y
benefficiat en la iglésia parrochial de Sant Miquel de la present ciutat; Montserrat Albià y Benet Flonta, passamaner, ciutadans de Barcelona.

459r

a. la ... y, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat pi.
c. a continuació ratllat feta.

Nominació de scrivent ordinari del
regent los comptesa.
Dimars, a XII de maig MDCXXXXIII.
Los molt il·lustres senyors deputats del General
del Principat de Cathalunya, en Barcelona residints, ab intervenció dels senyors oÿdors de
comptes del dit General, vaccant lo exercici de
scrivent ordinari del regent los comptes del General, proveheixen aquell en favor de mossèn
Joseph Tries, ciutadà honrat de Barcelona, ab
los salaris, emoluments, prerogatives y gràcias y
drets al ditb exercici pertanyents, lo qual de present vacca per mort de Baldiri Miquel Sovies,
mercader, últim possessor de aquell, presents
per testimonis Glaudi Branco, negociant, y Sebastià Hugo, peller, ciutadans de Barcelona.
E aprés, als tretse dels dit mes y any, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
lo sobre provehit mossèn Joseph Tries, acceptà
la nominació y provisió per ses senyories feta de
sa persona per a fer dit exercici de scrivent ordinari de dit regent los comptes, y jurà en mà y
poder del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich de què se haurà bé, fel y llealment en lo
dit exercici de scrivent ordinari de dit regent los
comptes; presents en assò per testimonis Ramon Saguès, passamaner, y dit Sebastià Hugo,
peller, ciutadans de Barcelona. E aprés de fet tot
lo sobredit, los dits senyors deputats y oÿdors,
lo senyor oÿdor militar absent de la present
casa, en las cosas devall scrites, partiren consistorialment ab los porters y massas devant,
acompanyats dels magnífichs misser Joseph de
Amigant, assessor, y misser Aleix Tristany, advocat fiscal, y de molts altres officials del dit General que·s trobaven en la present casa, de la
estància vulgarment dita del consistori, dret en
la cambra o estància del regent los comptes del
dit General, que està construïda devant la capella // 459v // petita del gloriós Sant Jordi en la
present casa, la qual trobaren uberta y dins ella
mossèn Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, regent los comptes del dit General, qui estava exercint son offici. Y allí, en
presència dels testimonis devall scrits, y de
molts altres officials qui acompanyaven a ses
senyories, lo dit molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich ab veu alta digué y explicà a dit
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes, les paraulas següents: «Mossèn Joseph
Miquel Quintana, regent los comptes del General, jo, en nom de tot lo consistori, li dich que lo
a. acta intercalada en el folis 459r-460v del trienni 16411644.
b. a continuació ratllat aff.
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de pieté et de gloire a qu’elle nous eust donné moyen de pauvenir a un aage plus propre pour luy
succeder. Mais sa divine bonté en a autrement
disposé et a voulu luy donne un repos perpetuel
apres tant de travaux et de fatigues dans les quelz
il a passé son regne pour mettre cet éstat au plus
hauct poinct quil ait esté depuis l’establissement
de la monarchie, et pour essayer de luy acquirir
une paix ferme et stable et a toute la chrestianté.
Nous voulons espers de la mesme bonté divine
qu’elle achevera cet oeuvre et que nous recueillerons tout le soinct de tant de peines, de victories et
dautres grandes et royales actions qui signaleront
a jamais la memoire du deffunt roy, nostre tres
honoré seigneur et pere. C’est-ce que nous bons sujects a tout le monde doit attendre dans la suitte
de la bonne administrattion des affaires de ce royaume soubz la regence de la reyne nostre tres honorée dame et mere, que Dieu benira sans doute,
puis que sa principale confiance est en luy et que
chacun se ait que ses bonnes et saintes intentions
// 478v // sont accompagnées de toutes les qualitez
necessaires pour soustenir le faix de toutes les affaires ou le doit aussy espers de la fidelité des conseils qui luy seront donnez par nostre tres cher et
tres aimé oncle, le duc de Orleans, et par nostre
tres cher et bien amé cousin, le prince de Condé.
Voyez cependant la certaine que nous avons la
mesme affection que le dit deffunct roy nostre, tres
honoré seigneur et pere, avoit tres particuliere
pour vous, aussy qu’il vous a tesmoigné par le voyage quil entreprit l’année passée en vos quartière, et ce quil y fit pour le bien et seureté de la province ou continuerai cy pour ce qui la concervera
les mesmes soings que l’on a pris jusque a present
en sorti, que rien ny manquera de tout ce qui sera
necessaire pour y regir tousjours puissantement.
Purquoy nous remettants a ce que nostre cher et
bien aimé cousin, le mareschal de la Motte, ou le
seigneur d’Argenson vous feront entendre de nostre part. Nous ne feront la presente plus longue
qui pour prier Dieu quil vous ait.

consistori ha anomenat per escrivent ordinari
de la sua estància a mossèn Joseph Tries, ciutadà honrat de Barcelona, ab tots los salaris,
emoluments, prerogatives y gràcias a dit son
exercici pertanyents y spectants, si y de la mateixa manera que·ls tenia y rebia lo dit Baldiri Miquel Sovies, últim possessor de dit exercici, y
per tal lo tinga y regonega». Y aprés de explicades les dites coses per dit senyor deputat ecclesiàstich a dit regent los comptes, li foren repetides extensament per Miquel Marquès, notari,
entrevenint en les presents coses en lloch de
Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona y scrivà major del General de Cathalunya. Y
encontinent fet lo demunt dit, Ramon Sagués,
hu dels porters ordinaris de ses senyories, prengué per la mà a dit mossèn Joseph Tries, hi·l assentà en una cadira de dita estància, posant-li en
les mans lo llibre Comú, obrint y tancant aquell
en senyal de possessió de dit son exercici. E
aprés de pressa dita possessió per dit Joseph
Tries, y alsat de dita cadira, dit mossèn Joseph
Miquel Quintana, regent los comptes, supplicà
a ses senyories fossen servits donar-li llicència de
que·s llevàs acte de com ell, dit regent los
comptes, entén que la nominació feta per ses
senyories de escrivent ordinari de la sua estància
no toca al consistori sinó a ell, com a regent los
comptes, perquè tots los llibres y scriptures de
la sua estància van // 460r // per son compte, y
que per dit effecte prestà caució en lo ingrés de
son offici. E ses senyories, per orga del dit senyor deputat ecclesiàstich, respongué que lo
consistori estava y perseverava en la nomimació
feta de la persona de dit mossèn Joseph Tries, y
de la possessió per ell presa, com de sobre és
vist. De totas las quals coses fonch requerit dit
Marquès que per ell, en nom de dit scrivà major, ne fos llevat lo present acte. Presents per
testimonis mossèn Joseph de Urrea y Agustí
Dalmau, ciutadans honrats de Barcelona, y lo
doctor misser Barthomeu Soler, ciutadà de Barcelona.

Tres cher et bien aimez en sa sainte garde.
Donné à Paris le XVe. may 1643.
478r

A nos tres chers et bien aimez les deputes generaux
de nostre Principat de Catalongnea.

Louis.

De par le roy.

Bouthillier.

Tres chers et bien aimez. Aiant pleu a Dieu aspeler a soy le deffunct roy, nostre tres honoré seigneur et pere, nous vous escrivons cette lettre pour
vous donner avis de cette perte que la France et
nous aussy avez faite avec nous elle eust eu besoing
que sa vie eust esté aussy longue quelle a esté pleine

481r

a. carta intercalada en els folis 478r i 479v del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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A nos tres chers et bien aimez les deputez generaux du principat de Catalongnea.
De par la reyne regente.
a. cartes intercalades en els folis 481r-482v i 483r-484v del
trienni 1641-1644.- anotació escrita al dors.

ment accoustumé par les comtes de Barcelonne,
nous promettants que pour cette fois tout le monde
par de la consetiva volontiva a cause de nostre bas
aige qui ne nous permet pas de l’aller faire en personne que nous le fairons par procurer, en attendant que nous y puissions un jour satisfaire nous
mesme. Aprés que nostre dit cousin aurà presté le
dit jerment en nostre nom, nostre intention est
quil exerce en vertu du nouveau pouvoir qu’il
aura de nous, la charge de nostre lieutenat et capitainie general en Catalongne et dans nos comtez de Roussillon et Certaigne. Ce-que nous avons
voulu vous mander par la presente nous promettants que vous // 483r // nous rendrez en l’execution de ce que dessus le mesme tesmoignage de vostre zele et affection a nostre service, que vous avez
fait a celuy du deffunt roy, nostre dit seigneur et
père, que Dieu absolue. Aussy aurons nous toujours pour vous et vostre pais la mesme bienveillance qu’il vous a continuellement fait paroistre
ainsy que vous connoistrez par les effects que nous
vous en departirons. Sur ce nous prions Dieu quil
vous ait. Tres chers et bien aimez en sa sancte garde. Donné a Paris, le XVII may 1643.

Tres chers et bien aimez. Vous veurez par la lettre
que le roy, nostre tres honoré sieur et filz vous escrit le grand suject d’affliction que nous avons
avec toute la France dans la perte que nous avons
faite du deffunct roy, nostre tres honoré seigneur
et le bas aiage ou il la laissé nous la rend dautant
plus sensible et plus difficile a supporter. Mais
nous esparons que Dieu nousensement nous donnera la vertu necessaire pour cesa, mais quil nous
assistera aussy dans la conduite des affaires des éstats du roy nostre deffunt sieur et fils, a la quelle
nous sommes obligée pendant sa minorité. Aiants
l’exemple de celle que le deffunt roy, nostre dit
seigneur, a tenut pour ler mettre au horissant et
gloriaux estat on il ler avon portair nous essay a
ont de le suire affin de parnois a la fin qu’il s’estoit proposé d’assurer le repos de ses éstatz et de
l’acquirir a toute la chrestienté. Nous nous remettons a nostre cher et bien aimé cousin le mareschal de la Motte, ou au seigneur d’Argenson de
vous faire entendre la bonne volonté que nous
avons pour tout ce qui vos regarde, et de vous assurer que pendant nostre regence nous employeront
une parte de nous soinge de tres bon coeur pour le
bien et avantage de la Catalongne, nous promettants que la memoire de ce que le deffunt roy, nostre trés honoré seigneur a fait pour vous vous obligera a donaire tousjours dans le mesme // 481v //
zele et affection et fidelité vers le roy, nosttre très
honoré sieur et filz, que vous avez tesmoigné vers
le deffunt roy, son pere. Sur ce nous prions Dieu
quil vous ait. Tres chers et bien aiméz en sa sancte
garde.

Louis.
Le Tellier.
Messieurs de la Deputation.

Donné a Paris le XVe de may 1643.

A nos tres chers et bien aimez les deputez generaux du principat de Catalongnea.

Anne.

De par la reyne regente.

Bouthillier.

Tres chers et bien aimez. Comme le deffunt roy,
nostre tres honoré seigneur, avoit une tres particulière bonne volonté pour vous et vostre pais, nous
nous sentons obligéz par son exemple a l’avoir semblable et a prendre pendant nostre regence autant
de soing qu’il faisoit de ce qui vous concernoit. La
première chose qui se presente a faire aprés son decez est que le roy, nostre tres honoré sieur et filz,
preste le jurment que les comtes de Barcelonne ont
accoustumé de faire en personne a leur avenemet
au Principat, affin qu’apres cela nostre cher et
bien aimé cousin, le mareschal de La Motte, puisse
exercer la charge de son lieutenant et capitainé general en Catalongne, si necessaire pour l’administration de la justice et le bon ordre de toutes choses,
suivant les nouvelles patentes quil en receura. Purquoy nous vous escrivons la presente pour vous convier par la memoire du deffunt roy, son père, et de
ce quil a fait pour le bien de vostre pais, de consen-

486r

483r

A nos tres cher et bien aimez les deputez generaux
du principat de Catalongnea.
De par le roy.
Tres chers et bien aimez. Nous vous avons desja
fait savoir par nos precedents qu’il a pleu a Dieu
disposé du roy, nostre tres honoré seigneur et pere.
A l’exemple du quel voulants avoir ce qui regarde
nostre province de Catalongne entre a particulière recommendation l’un de nos première soinge
selon l’avis de la reyne regente, nostre tres honorée
dame et mere, a esté d’envoyé nos lettres patentes
portants pourvoir a nostre cher et bien aimé cousin, le seigneur de la Motte Houdencour, mareschal de France, pour faire en nostre nom le jer-

a. dues cartes intercalades en els folis 486r-486v i 487 del dietari.- anotació escrita al dors.
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tir que le roy, nostre dit sieur et filz, s’acquite du
dit jeurement par procurer son bas aiage ne luy
promettant pas de l’aller maintenant prester en
personne comme il fera quand il pouvra se transporter en vos quartiers. C’est-ce que nous // 486v //
vous promettons de vous et prions sur ce Dieu quil
vous ayt. Chers et bien aimez en sa sainte garde.
Donne a Paris, le Xe. may 1643.
Anne.
Le Tellier.
Messieur de la Deputation. La reyne.

487r

A noz tres cher et bien amez les deputez generaux
du Principat de Catalongnea.
Messieurs:
Le roy et la royne regent, sa mère, ayantz apprové
l’eschange que j’ay fait avec monsieur de Chavigny des affaires de Provence, qui estoyent du departement de monsieur de Noyers, contre celles de
la province de Catalongne et comtez en dependantz, affin qu’une mesme personne fust chargée
de ce qui regarde la province et les troupes et armées quiy servent. J’ay cru debuoir adjouster cette
lettre aux despesches que leurs majestéz vous escrivent sur le subject du jerment du roy et de la continuation du pouvoir de viceroy en la personne de
monsieur le mareschal de la Motte, pour vous asseurer que seachant avec combien d’affection
leurs majestéz veullent embrasser a l’exemple du
feu roy, de glorieuse memoire, tout a qui importe
au bien de la ditte province, je m’y porteray avec
un soin tres particulier, comme a tout ce que vous
pourrez desirer de mon service. Vous suppliant de
me croire avec une affection entière.
Vostre tres humble et tres affectioné serviteur, Le
Tellier.
Messieurs.
A Paris le XXVe. may 1643.

Messieurs:
La longue maladie qui a emporté le deffunct roy
nous alloit preparant depuis quelques mois a souffrir cette perte, mais quelque precaution que nous
ayons apportée contre la douleur que nous prevoyons de voir estre generale et particulière de touts
les serviteurs et suiects de sa majesté, sur cet accident il n’y en a pas un auquel elle ne soit extremement sensible. Elle ne vous la serà pas sans doute
moins qu’a nous veu l’affection et le zèle que vous
avez tesmoigné pour son service. La sienne en vostre endroit estoit au delà de toute comparaison
comme vous avez peu connoistre pendant que sa
majesté a esté en vos quartiers, elle l’y avoit fait
aller pour y assurer vostre conservation et Dieu a
voulu que son mal y ait commancé, le quel ne la
point quasi quitte jusques a ce qu’il l’ait fait passer de cette vie a une autre // 490v // meilleure,
ainsy sa mort vous deura perpetuellement renouveller la memorie de son affection et vous exciter a
avoir la mesme pour le roy, son fils, que vous aviez
por luy. C’est ce que la reyne regente, sa mère, se
promet selon la resolution de la quelle sa majesté
vous assure maintenant par sa lettre de sa bienveillance royale vers vous, et que vous en receurez
de continuels effects pendant son regne. Priez
Dieu si’l vous plaist avec nous qu’il soit aussy long
et heureux que nous avons suject de les souhaiter
pour la gloire de Dieu et pour le bien et la felicité
des peuples qu’il luy a soubzmis. Je vous supplie de
croire en mon particulier que se continueray a
vous rendre touts les services que je pourray dans
les occasions qui m’en donneront le moyen, comme
estant veritablement.
Ja31 jouste ce mot pour vous dire que messieur Le
Tellier, qui exerce à present la charge de secretaire d’estat que faisoit messieur de Noyers, travaillera doresnavant aux despesches qui se feront icy
pour vostre province, dans la quelle la plus part
des affaires regardants ce qui est de la guerre
dont-i-la de departement j’ay estimé qu’il seroit
plus a propos quelles fussent entre ses mains qu’entre les miennes. La province essoit en son département avec les galeres qui seront doresnavant au
mien. Je ne laisseray pas de vous rendre service en
tout ce qui me sera possible dans le Conseil du roy
ou la reyne regente, a eu agreable que j’aye desormais secance comme ministre d’Éstat.

Messieurs du Principat de Catalongne.
Messieurs. Vostre tres humble et tres affectionné
serviteur.
490r

Messieurs. Messieurs les deputez generaux du
Principat de Catalongneb.

Chavegni.
A Paris le XXVe. may 1643.

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada en els folis 490r-491v del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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Messieurs de la Deputation.

494r

A noz tres chers et bien amez les deputez generaux
de nostre Principat de Catalongnea.

de prendre a mes interests et a ceux de mon fils,
du service du quel aussy bien que du mien, je supplie vostres seigneuries illustres de faire estat aux
occasions qui s’en offriront et de s’asseurer que je
ne desire rien tant, ny avec plus de passion que de
faire paroistre par les effects combien veritablement je suis.

8 juny 1643, A.
Messiuers de vostres seigneuries illustres.
De par le roy.
A Paris le XVe. juin 1643.
Tres chers et bien aimez. L’affection que nous
avons pour le bien de nostre province de Catalongne nous a cominé a y renvoyer encore pour
quelques mois le seigneur d’Argenson, conseilleur
en nostre Conseil d’Éstat, affin qu’il continue d’y
contribuer sur soings comme il a faict jusquariey.
Il vous fera entendre que les nostres seront tousjours tels pour vostre conservation et pour assurer
le repos de la province que vous pouvez attendre
de nostre part. A quel effect nostre cher et bien
aimé cousin, le mareschal de La Motte, receira
d’icy les mesmes assistances que par le passé surquoy le dit seigneur d’Argenson vous pouvra faire
savoir que touts les ordres necessaires ont esté donnez. Come a son arrivée il nous a donné tesmoignage du zele qu’un chacun a tousjours par dela
pour le bien de nostre service et celuy de la province. Nous voulons aussy que vous soyez assurez par
la bouche de la continuation de nostre bienveillance royale en vostre endroict. Priant sur ce
Dieu quil vous ait.
Tres chers et bien aimez en sa sainte garde.
Donné a Saint Germain en Laye, le XXIX. avril
1643.
Louis.
Bouthillier.

519r

Messieurs.
Messieurs les tres illustres seigneurs les deputes generaux du Principat de Catalogne, a Barcelloneb.
8 julii 1643. A.
Messieurs. Je remercie de mon coeur vostres seigneuries illustres de l’honnoeur qu’elle me fait de
se souvenir de moy et de la part qu’elle luy plaist
a. carta intercalada en el foli 494 del trienni 1641-1644.anotació escrita al dors.
b. carta intercalada en el foli 519 del trienni 1641-1644.anotació escrita al dors.

2065

Tres affectione a leur faire service.
Henry de Bourbon, prince de Condé.

Diea 23 julii 1643. A.
Noverint universi, quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo tertio, die vero vigessima prima mensis julii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec voccato atque
rogato me, Michaele Gracia, auctoritatibus apostolica et regia notario publico cive Barcinone, in
villa de Sitges, Barcinonensis diocensis, habitatore, et presentibus etiam nobile dompno Joanne de
Sammanat, domicello in civitate Barcinone domiciliato, magistro de campo, militum tertiis presentis principatus Cathalonie, et Joanne Francisco
Cudina, mercatore, cive Barcinone, pro testibus
ad ista voccatis specialiter et assumptis Josephus
Soler, taulerius Generalis Cathalonie, in presenti
villa de Sitges, constitutus personaliter coram et
ante presentiam honorabilem Raphaelis Moner,
baiuli dicte ville de Sitges, Petris Fals et Sebastiani Fabregues, anno presenti et currenti juratorum universitatis dicte ville de Sitges, personaliter repertorum et inventorum in domo dicti Petri
Fals, que scita est in platjea maris presentis ville,
illis presentavit et seu per me, dictum et infrascriptum notarium, presentari ac publice petiit et
requisivit quasdam litteras clausas, registratas et
sagillatas cum signo majori // Generalis presentis
principatus Cathalonie dire[...] hoc modo: Al balle y jurats de la villa de Sitges, quas quidem litteras per dictos honorabiles baiulum et juratos supranominatos lectas verbo respondendo dixerunt
Que ells tenien lletres dels molt il·lustres senyors almoiners de la Pia Almoina de la Seu de
Barcelona, senyors de dita vila, en que los diu
dònian soldats alotjats a la casa del tauler del
General com als altres, portant-o tot ab sa igualtat, que ningú se puga quexar, y que axí no entenen axir de sos ordes de dits senyors, de quibus omnibus et singulus sicut predicitur actis
a. dos actes intercalats entre els folis 520v i 521r del trienni
1641-1644.
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dita Generalitat, y si las an vistas en ninguna
part més sinó és en casa de dit Joseph Soler, en
lo carrer del Aigua de la present vila. E los dits
Francesch Llopis, Pera Ribera y Francesch Vidal, en virtut del jurament a Nostre Senyor Déu
prestat, diuen que testifican que dit Joseph Soler és tauler del General, y casa sua és tinguda
per casa de dita Generalitat, y no havem vist ni
sabem que en altra part y a ficades las armes de
dita Generalitat sinó en casa sua, en lo carrer del
Aigua, y los libres eser en sa casa, per haver-hi
despatxat moltes vegades mercaderies y haver
donat en sa casa lo colp, y asò és la veritat. De
quibus, et cetera. Que fuerunt actas in quorem fidem, ego Michael Gracia, notario supramemoratus, hic me subscribo et meum solitum appono. Sig
+ num.

gestis et secutis dictus Josephus Soler et dicti honorabile baiulus et jurati petierunt et requisiverunt
mihi, dicto et infrascripto notario, fieri et confici
unum et plura publicum seu publica comsimilia
instrumenta que fuerunt acta in villa de Sitges,
die, anno, mense ac loco predictis, presente me
dicto et infrascripto notario fieri et confici unum
et plura publicum, et presentibus etiam testibus
supradictis pro testibus ad ista voccatis specialiter
et assumptis prout superius continetur.
Sig + num Michaelis Gracia, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus civis Barcinone,
in villa de Sitges, Barcinonensis diocensis, habitatoris, qui una cum prenominatis testibus presente
interfui eaque rogatus et requisitus clausi.

Die 23 julii 1643. B.
521r

Die vigessima prima mensis julii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo quadragessimo tertio, in villa de Sitges, Barcenonensis diocensis.

Messieurs.
Messieurs de la Deputation de Cataloigne, à
Barcellonnea.
14 julii 1643. A.

Noverint universi, quod anno a Nativitate Domini presente et ad hec voccato atque rogato me
Michaele Gratia, auctoritatibus apostolica atque
regia, notario publico cive Barcinone, in villa de
Sitges, Barcinonensis diocensis habitatore, et presentibus etiam Joanne Torroella et Paulo Codorniu, agricolabus ambo in dicta villa de Sitges,
Barcinonensis diocensis, habitatoribus, pro testibus ad hec voccatis specialiter et assumptis Josephus Soler, taulerius Generalis Cathalonie in
dicta villa de Sitges, constitutus personaliter ante
presentiam Francisci Llopis et Petri Ribera, marinerorum, ac Francisci Vidal, agricole, omnium
dicte ville de Sitges, personaliter reppertorum et
inventorum in castro presentis ville de Sitges, requisvit dictus Josephus Soler mihi, dicto et infrascripto notario, quatenus conficiat instrumentum
de rebus infrascriptis que cum ab eius ore prefferebantur per me, dictum et infrascriptum notario, fuerunt descripta et sunt que secuntus: Vostra
mercè me lleve acte com yo vuy en dia sóc tauler del General del present principat de Cathalunya en la present villa de Sitges, y que ma casa
la tinch en lo carrer del Aigua de la present villa,
y aquella és tinguda per casa y magatsem de dit
General, hont los llibres y dinés y robes de dita
Generalitat estan recòndits, y axí vostres
mercès, senyors Francesch Llopis, Pere Ribera y
Francesch Vidal, mitjensat jurament // a Nostre
Senyor Déu, prestat en mà y poder del notari
deval scrit, digan si saben, o sàpian o veuen vuy
en dia quina casa és tinguda per la casa y magatsem de la Generalitat, y de la matexa manera si
an vist vuy en dia hon són ficades les armes de
2066

Messieurs:
Je ne doute point que la nouvelle de la mort du
feu roy, ne vous ait frapez d’une douleur extraordinaire, et que vous n’ayez creu perdre beaucoup
par la perte de ce gran prince. Il est certain que
cette mort est un coup funeste, non seulement à la
France, mais encore a tous ceux a qui leur liberté
est chère, et qui sont menacez d’oppression. Mais
la divine providence qui a permis que ce mal nous
arrivat, ne l’a pas laissé sans remede, et elle nous
a suscité une reyne si bien intentionnée pour cet
Éstat, qu’encore qu’elle soit du sang d’Austriche,
on peut dire qu’ell n’en retient que la noblesse, et
que toute sa passion est pour le roy et pour le bien
de ses affaires. De sorte que son ame n’est pleine
que des interets de cette couronne, et du desir de
conserver ceux qui s’y son attachez de dependance
ou d’affection. Sur tout je vous puis asseurer qu’elle a une particuliere inclination de vous maintenir, non seulement a cause que le bien de l’Éstat le
requiert ainsi, mais pour donner encore un exemple au monde, que ce qu’elle doit au roy en qualité de mere et sous une autre encore plus forte //
521v // ne laisse place dans son esprit a aucun
mouvement qui luy soit contraire. Pour moy, a
qui ell a fait l’honneur de commander de demeurer aupres du roy pour estre un des chefs de ses
Conseils, quelque instance que je luy eusse faite de
me permetre de l’aller servir ailleurs. J’estime que
a. carta intercalada en els folis 521r i 522v del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.

c’est une chose presque superflue, de vous renouveller les asseurances que je vous ay plusiers fois données, de proteger vos interets de tout mon pouvoir.
Si j’avois d’autres sentiments, je ne serois pas bon
françois. Je correspondrois mal aux bontez que le
feu roy m’a tesmoignées et a la confiance que la
reyne me fait l’honneur de me tesmoigner, et je serois contraire a moy mesme si j’avois d’autre intention que de contribuer tout ce qui dependra de
moy a la conservation de vostre liberté et a vous
faire paroistre par effect que je suis tres veritablement et plus que personne du monde.

11 augusti 1643. A.
De par le roy:

Messieurs.

Tres chers et bien aimez. Les tesmoinages que nous
avons donnéz de vostre affection pour maintenir
et conserver soubz nostre obeissance nos bons subjectz de vostre pais de Catalongne sour s’y ouissance qu’il ne peu y avoir personne qui doubte
qu’en la negotiation qui se prepare pour la paix
generalle de la Chrestienté, nous n’ayons le mesme soin d’eux que de tous nos autres subjectz,
mais comme en une affaire sy importante et pour
laquelle les enemies ne manqueront pas d’employer toute ce que la subtilité les pourra fournir,
quand mesure ilz n’auroint autre dessin que de
faire blasurer la soubmission volontaire de la ditte province en nostre obeissance. Nous avons estimé par l’advice de la reyne regente, nostre tres honorée dame et mère, quil seroit bien a propos que
vous nous envoyassiez un homme intelligent et fidelle, bien instruict des loix et coustummes et de
l’histoire du pais, avec tout les memories et instructions qui luy pourroit estre donnez pour servir de lumière a nous ambassadeurs que nous envoyerons a Münster en l’assemblée generalle de
ceux qui auront plein pouvoir des princes interesséz en la ditte paix, pour deffendre par raisons et
par tiltres aussy bien que par les armes la reunion
de la // 535v // Catalongne a cette couronne, ce
que nous avons bien voulue vous faire seavoir par
cette lettre, et vous dire que nous aurons plaisir
que vous choisissiez au plus tost une personne capable de ce employ, afin que nous le puissions envoyer a la suitte de nos dits ambassadeurs ou de
l’un d’eux, pour les fournir les memoires et tiltres
dont vous le chargerez, et tirs de luy toutes les informations qui leurs pourront servir en cette occasion, et nous remettant au surplus de ce que nous
pourrions adjouter a cette lettre a nostre tres cher
et bien aimé cousin le mareschal de la Motte, nous
ne vous ferons la presente plus longue que pour
prier Dieu quil vous ait. Tres chers et bien aimez
en sa saincte garde. Escrit a Paris, le XVe. juillet
1643.

Vostre bien affectione ami. Gaston.

Louis.

Paris, a XXIIe. juin 1643.

Le Tellier.

Messieurs.
Vostre bien affectionne serviteur, le cardinal Mazarini.
A Paris ce XIIIIe. juin 1643.

526r

A messieurs les deputez generaux du principat de
Cathalongne, resident a Barcelonnea.
27 julii 1643. A.
Messieurs:
Le ressaintiment que vous m’avez tesmoigné
avoir et sur le mort du feu roy, monseigneur et
frère, es un effect de vostre affection, et a sa personne et a son Éstat. Vous en avez et gia donné
tant d’aultres preuvres qui j’ay bien croit que
vous praindreiz beaucoup de part a cette perte.
Mais comme cette mesme affection et vos services
ont esté tres considerez durant la vie de sa magesté, je vous puis asseurer que la continuation qu’en
attendant le roy, monseigneur, et la reyne ne le
sera pas moines. Et en moin particulier, je contribuerais a vous en faire recevoir tous les plus favorables effectz que vous en seurait desirer, et vous
feray paroistre comme je suis veritablement.

535r

A noz tres chers et bien aimez les deputez du principat de Catalongneb.

537r

A nos tres chers et bien amez les deputez du principat de Catalongnea.
1 augusti 1643.

a. carta intercalada en el foli 526 del trienni 1641-1644.anotació escrita al dors.
b. dues cartes intercalades en els folis 535r-536v i 537 del
trienni 1641-1644.- anotació escrita al dors.
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De par la royne regente.
a. anotació escrita al dors.
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[ 1643 ]

Tres chers et bien aimez, le desir singulier que
nous avons de conserver les peuples de la Catalongne et comtéz y annexes perpetuellement unies
a cette couronne, nous a fait juge qu’il sera bien a
propos que vous envoyez par dela une personne intelligente et bien informée de toute ce qui peut
prouver la justice de la soubmission de la Catalongne a l’obeissance du roy, nostre très honoré
sieur et filz, a fin de l’envoyer a la suitte de les
ambassadeurs pour la paix a Münster, pour leur
favourir les memoires, tiltres et raisons qui se peuvent trouver sur ce subject. Vous avrez doné a
choisir une homme capable de cet employ et a le
rendre bien instruict de tout ce qui peut servir en
cette occasion, l’envoyant au plustost par dela,
afin qu’il puisse avec les dits ambassadeurs ou
l’un deux partir d’icy pour se rendre au dit lieu
de Münster. Et nous remettans a ce que vous veurez sur ce subject par les lettres du roy, nostre dit
sieur et filz. Et a ce que nostre très cher et bien
amé cousin, le mareschal de la Motte, vous fera seavoir plus particulièrement de sa part et de la
nostre. Nous ne vous feront la present plus longue
que pour prier Dieu qu’il vous ayt. Tres chers et
bien amez en sa sancte garde. Escrit a Paris, le
XVe. juillet 1643.

faela, ben instruït de las leys y de la història del
paýs, carregat de tots los memorials, instruccions y títols que li podrian ésser donats per a
servir de llum a mos embaxadors sobre aquest
negoci, a fi de enviar-lo ab ells a la dita junta.
Vos fareu // 541v // donar als deputats del Principat y als consellers de Barcelona las lletras que
jo vos escrich per aquest fi, segons y de la manera que vos judicareu al propòsit, y a fer que ells
elegiscan una persona capàs de aquest empleo, y
que ells no dexen res a dir del que podrà servir a
l’instrucció de mos embaxadors sobre de aquest
subjecte, tenint compte per vostra part en què
la persona que ells enviaran sia tant ben intencionada com ben instruïda. També serà menaster fer-li apressurar son viatge per so que·y hauria gran treball a fer-lo passar si ell no anava ab
un de mos embaxadors, y remetent-me’n a vos
de fer valer en assò, com en totas cosas, ma affecció singular per la conservació de la dita província en mà obediència. Jo no·us ne diré més
que per pregar Déu, que·ll vos tinga, mon cusí,
en sa santa y digna guarda. Escrit en París, als
16 de juliol 1643.

Anne.

Mon cusí, jo ajusto aquest mot per a dir-vos
que jo me’n remeto a vos de donar o retenir-vos
las lletras juntas a esta, y de usar-ne totalment
de la manera que judicareu ser mésb avantatjós
per mon servey.

Louis.

Le Tellier.

541r

Louis.

Còpiaa de una carta escrita per sa
magestat al senyor mariscal de La
Motte.

Le Tellier.

Mon cusí: encara que mos embaxadors, que jo
he elegits per anar a la junta qui·s deu tenir a
Münster per lo tractà de la pau general, estan
instruïts de ma voluntat per a la conservació de
Catalunya en ma obediència, apar que això basta, no sent pas necessari que algú tinga cuydado
dels interessos de aqueixa província, pus que·lls
me son tant chars comb los de las demés províncias de mon realme. No res manco per lo que·s
pot presumir que los enemichs no dexaran de
sercar tots los medis per contradir a la submissió
de la Catalunya en mà obediència, y los antichs
drets de aquestac corona sobre la dita província.
Jo judico, ab parer de la reyna regenta, ma senyora y mare, que seria ben al propòsit que lo
Principat enviàs un home moltd intel·ligent y

542r

a. cartes intercalades en els folis 541, 542 i 543 del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. com interlineat, damunt de que ratllat.
c. aquesta interlineat, damunt de la ratllat.
d. molt interlineat, damunt de ben ratllat.
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Carta de sa magestat per los senyors
concellers y Concell de Cent.
De part del rey:
Caríssims y ben amats, com nosaltres no volem
dexar cosa que sia per a donar a conèxer a tot lo
món la justícia de la defensa dels pobles de Cathalunya contra las armas de nostres comuns
enemichs, y de llur submissió a nostra obediència, axí havem judicat molt a propòsit, ab lo parer de la reyna regenta, nostra mare y senyora,
que los embaxadós, que enviam en la junta que
se ha de tenir a Monster per lo tractat de la pau
general, fossan ben particularment instruïts de
las rahons, títols y medis que podan ésser representats per a sustentar una acció tant llegítima y
a. fael interlineat, damunt de fidel ratllat.
b. a continuació ratllat al propòsit.

important, y escrivint als deputats del Principat
de Cathalunya per a que se’ns envihe una persona intel·ligent y fel, ab totas las instruccions,
memorials y papés que se li podran donar per
aquest fi, havent volgut ab lo mateix parer de la
reyna regent, nostra mare y senyora, escríurervos esta carta, perquè contribuhiau per vostra
part per lo effectea que importa al bé de aqueixa
província y de nostra ciutat de Barcelona, y en
particular per la concervació de aquella baix
nostra obediència, y remetent-nos a nostre molt
car y ben amat cusí, lo marischal de La Motte,
del que podrian ajustar a esta carta, no la farem
més llarga, que per pregar a Déu vos tinga, nostres cars y ben amats, en sa sanctab guarda. París,
a 15 de juliol 1643.

en sa santa guarda. Escrita en París, a 11 de juliol 1643.
Anna.
Le Tallier.

546r

Louis.
Le Tellier.

543r

Carta de la reyna, nostra senyora,
als senyors concellers y savi
Concell de Cent.
Caríssims y ben amats. Lo rey, mi senyor y fill, y
yo, havent judicat a propòsit y nessessari per la
instrucsió dels embaxadós que havem elegit per
a la junta que se ha de tenir en Monster per a la
negociació de la pau, que sia enviat assí una persona ben informat de totas las rahons que·s podan representar, ab tots los títols que·s podan
produhir per a sustentar la legítima unió de
Cathalunya ab França, per a donar-los a nostres
embaxadós y seguir-los en la mateixa junta, havent bé volgut donar-vos a conèxer per esta carta que tindrem a gust que contribuhiau per vostra part tot lo que depenjurà de vosaltres per a
bona elecció y instrucció de quic aquest empleo
serà comèsd, de manera que totome veja que lo
quef és estat tant dichosament establert per la
mà omnipotent de Déug és també apojat de una
entera justícia, y que la reputació de França y de
Cathalunya sian igualment concervadas en una
tant cèlebre junta. Sobre assò nos remetem al
que lo nostre caríssim y ben amat cusí, lo marischal de la Motte, podrà dir-vos més particularment. No farem la present més llarga que per
pregar a Déu vos tinga, caríssims y ben amats,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a continuació ratllat del.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació ratllat p en.
totom interlineat, damunt d’una paraula ratllada.
a continuació ratllat ha sido.
a continuació ratllat en.

Revocacióa dels excessos dels
soldats.
12 augusti 1643.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio die
vero sabbati octava mensis augusti eiusdem anni,
intitulata, presente et in his vocato atque requisito me Hieronymo Serra, sacre christianissime et
regie majestatis mandati scribe, auctoritate regia
notario publico, Barcinone populato, presentibus
etiam admodum illustre et nobile Josepho de Biure et Margarit, gerente vices generalis gubernatoris Cathalonie, et Michaele Saguiera, coadiutore
campi sive ajudant de camp exercitus sue majestatis, pro testibus ad ista vocatis et specialiter assumptis, excellentissimus dominus Philippus de la
Motte Oudancohurt, dux Cardone et mariscallus
Gallie sacre christianissime et regie maiestatis,
consiliarius locumtenentis et capitaneus generalis
in principatu Cathalonie et comitatus Rossilionis
et Ceritanie, exhistents et personaliter constitutus
in quadam aula sui palatii quod foret in presenti
civitate Barcinone, in platea Sancti Francisci,
tradidit et liberavit mihi quandam papiri scripturam cathalano sermone conceptam, quam premanibus suis habebat tenoris sequentis: Havent
entès que los soldats francesos y cathalans, estant alojats en aquesta província han fet alguns
desordes y excessos, contravenint a constitucions de Cathalunya, fent-me instància los deputats de dit Principat, he acordat revocar, segons que per lo present revoco y dono per
nul·los los dits excessos, y manaré procehir contra los culpats en ells, y en no haver cumplit mos
òrdens, que eran de que observassen las generals
constitucions, segons merexeran sas culpas. Y
axí mateix revoco y dono per nul·los qualsevol manaments despedits per capitania general
acerca dels preus de las sivadas y ordis que se encontrassen ab ditas constitucions. Qua- // 546v
// quidem papiri scripture mihi, dicto regio scribe
et notario, ut prehabetur tradite et liberate sua
excellentia verbo dixit et declaravit quod ipse revocabat, prout cum presenti revocat, excessus supradictos prout quem admodum in preincerta
scriptura continetur et nihilominus mandavit
a. revocació intercalada en el foli 546 del trienni 1641-1644.
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mihi, dicto Hieronymo Serra, quatenus de predictis presens conficerem instrumentum et dictis dominis deputatis et aliis cuia intersit darem et traderem publicum et auctencticum in memoriam
futurorum, quod fuit actum die, mense, anno et
loco predictis. Presente me, dicto regio scriba et notario publico, et presentibus etiam testibus antedictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
por ut superius continetur.

553r

Messieurs: Vous verrez par la lettre que le roy vous
escrit que sa majesté veut faire revenir dans quelques mois monsieur d’Argenson en ces quartiers
cy pour y servir dans ses conseils, et comme sa majesté prend un particulier soing de ce qui regarde
le bien de la Catalongne. Elle a voulu que monsieur de la Berchère y allast présentement pour acquerir pendant le sejour que monsieur d’Argenson y fera encore la connoisance des affaires qui
luy est necessaire, affin de bien servir sa majesté et
la province. C’est ce qu’il fera avec tant de soing
et d’affection, joincte avec les autres bonnes et recommendables qualitez qui sont en sa personne,
que je ne doute point que vous ne soyez très aises
du choix que sa majesté a fait de luy pour l’envoyer en vos quartiers. Sur ce je vous supplie de croire que je suis toujours.

Sig + num Hieronymi Serra, sacre christianissime et regie majestatis mandati scribe, auctoritate regia notario publici, Barcinone populati, qui
premissis interfuit et requisitus clausit.a

552r

A noz tres cher et bien amez les deputez generaux
de nostre principat de Catalongneb.
2 septembris 1643. A.

Messieurs. Vostre tres humble et tres affectionne
serviteur.

De par le roy.
Tres chers et bien aimez. Nostre intention estant
de faire reunir icy dans quelques mois le seigneur
d’Argenson pour nous servir dans nos Conseilz,
nous avons donné ordre au seigneur de la Berchère, conseilleur en nostre Conseil d’Éstat et ministres des requestes ordinaire de nostre Hostel, qui
se’n va par de sa de prendre de luy information
des affaires de la province, pendant le sejour qu’il
fera encore en Catalongne, affin qui lors qu’il en
sera party le dite seigneur de la Berchère puisse
contribuer de mesme sorte qu’il a fait au bien de
vostre pais, joignant ses soings avec ler nostre pour
cet effect. C’est de quoy nous avons voulu vous
donne avis par la presente, affin que vous avez en
luy toute la creance necessaire pour maintenir
avec luy d’un mesme esprit les affaires au bon éstat ou elles ont esté jusques a present en vos quartiers. Nos luy avons donné ordre tres particulier
de tenir la main exactement a ce que les gens de
guerre vivent dans la discipline qu’ilz doivent et
qu’en tout ce qui concorre les choses qui luy sont
commisses, il ne se passe rien de contraire aux loix
et constitutions de Catalongne. // 552v // Sur ce
nous prions Dieu qu’il vous ait. Tres chers et bien
aimez en sa sante guarde.
Donné à Saint Germain en Laye, le
1643.

2 septembris 1643. B.

XXXe.

Chevagni.
Messieurs.
A Saint Germain en Laye, le 29e. avril 1643.
Messieurs de la Deputation.

579r

avril

Louis.
Bouthillier.
a. a continuació un full en blanc sense numerar.
b. dues cartes intercalades en els folis 552r-554v i 553.- anotació escrita al dors.
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Revocacióa dels excessos dels
soldats.
11 dezembris 1643. A.
Noverint universi quod anno a Nattivitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio, die vero mercurii secunda mensis decembris
intitulata, presente et ad hec vocato me, Antonio
Joanne Fita, regii mandati scriba, Barcinone
populate, et auctoritate regia notario publico
Barcinone infrascripto, et presentibus protestibus
magnificis Josepho Queralt, regente Regiam Cancellariam, et Onofrio Anglasill, utriusque juris
et tertie aule Regia Audientia Cathalonie doctoribus, ad ista vocatis specialiter et assumptis, excellentissimus dominus Philippus de la Motte
Houdencourt, dux Cardone, mariscallus Gallie,
christianissime et regie majestatis consiliarius,
locumtenentis et capitaneus generalis in principatu Cathalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, constitutus personaliter intus suum palaa. revocació intercalada en el foli 579 del trienni 1641-1644.

tium quod foret in presenti civitate Barcinone, in
platea Santi Francisci. Quia certionatus seu informatus ut dixit de excessibus per milites equestres qui commerabantur in villa Castilionis Empuriarum et aliis locis circumvicinis in eorum
transitu quem diebus decima sexta, decima septima, decima octava, decima nona, vigesima et vigesima prima augusti proxime dimissi, fuerunt a
dictis villa et locis ad presentem civitatem transeundo per villas et loca de Valldaro, Lagostera,
Pineda, Mataro, Argentona et Santa Coloma de
Gramanet, in eisdem proxime dictis villis et locis
comissis et perpetratis // 579v // compellendo vicinos et habitatores dictarum villarum el locorum
ut sibi dictis militibus pro se et suis equis darent et
tribuerent omnia ad victum necessaria absque
illa solutione seu satisfactione, contra ordines expressos per suam excellentiam eisdem traditos et
injunctos ut scilicet super his observarent generales constitutiones Cathalonie et alia jura huius
patrie ideo sua excellentia ad instantiam et petitionem deputatorum Generalis Cathalonie revocavit et revocare se dixit, prout tenore presentis
revocat excessus omnes supradictos et pro revocatis
et nullis habere voluit et declaravit prout cum
presenti vult et declarat et contra culpabiles procedere ipsosque punire et castigare mandavit iuxta eorum demerita, et sue excellentia mandavit
mihi, dicto Antonio Joanni Fita, quatenus de
presentis conficerem et dictis deputatis et aliis
cuia intercit darem et traderem publicum et
auctenticum instrumentum in memoriam futurorum. Quod est actum, Barcinone sub anno, die,
menseque predictis. Presente me, dicto et infrascripto regii mandati scriba et presentibus testibus
predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur.
Sig + num meum, Antonii Joannis Fita, regii
mandati scribe, Barcinone populati, auctoritate
regia notarius publici Barcinone, qui hec mandato excellentissi domini locumtenentis et capitanei generalis subscripsi et subsignavi in fidem et
testimonium premissos.a

583r

23 de dezembre 1643.
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio,
die vero mercurii vigesima tertia mensis decembris, intitulata, presente et ad hec vocato me Antonio Joan Fita, regii mandati scriba, Barcinone
populato, et auctoritate regia notario publico
Barcinone infrascripto, et presentibus pro testibus
fratre Michaele Besora et fratre Francisco Mas,
a. a continuació un full en blanc.
b. acte intercalat en el foli 583 del trienni 1641-1644.
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religiosis ordinis beate Marie de Mercede redemtionis captivorum, ad ista vocatis specialiter et assumptis excellentissimus dominus Phillippus de la
Motte Houdencourt, dux Cardone, mariscallus
Gallie, sacre, christianissime et regie majestatis
consiliarius, locumtenentis et capitaneis generalis
in presente principatu Cathalonie et comitatibus
Rossilionis et Ceritanie, existens personaliter in
suo palatio quod foret in presenti civitate Barcinone, in platea Sancti Francisci, habensque et tenens premanibus suis quandam papyri scedulam
illam minhi, dicto et infrascripto regii mandati
scribe ac notario publico, in dictorum testium
presentia, tradidit et liberavit quo est tenoris
huiusmodi. A la embaxada feta a sa excel·lència
de part dels deputats del General de Cathalunya
per los assessors y advocat fiscal del General, diu
sa excel·lència que en tots los actes de què fa
menció la embaxada, no ha contrafet a les generals constitucions, usatges, drets de la pàtria, ni
tal intenció ha tinguda, antes bé ha estat atent y
ho estarà sempre a la observança de aquells, perquè si las personas designades en dit paper y altres se són anades del present Principat, és estat,
unas demanant-ho per gràcia de sa excel·lència,
per parèxer-los a ells conveniència, y altres per
pacte voluntari, tractant-se de fer sas causas per
evitar discussió judicial de sos delictes, lo que en
tota espècie de delictes se sol fer, y axí cessa tota
compulsió, pus no ha manat sa excel·lència //
583v // a ningunas de las ditas personas ni altres
que se’n anassen, sinó que s’és fet per demanarho voluntàriament se’ls donàs passaport, y per
consegüent cessa tota contrafacció de ditas generals constitucions. Y en quant als que se han
donat cartas reals de sa magestat perquè anassen
a París, no·y pot haver contrafacció, perquè sa
excel·lència los donà les cartes y tots han acceptat lo anar a París, donant-li’n paraula voluntàriament y sens compulsió. Y sa excel·lència, en
virtut de la resposta de aquells, ha escrit sa magestat enpenyant sa paraula. Y que lo enviar sa
magestat ha demanar a un vassall que per son
servey necessita de sa presència no és cosa que
encontre ab constitució alguna, y seria quexa
mal fundada inferir ells de aquí que sa magestat
vol fer acte algú que sie prohibit per constitucions. Y en quant aparagués haver-hi haguts alguns mandatos y compulció ab las ditas extraccions y actes fins vuy fets, per los quals se hagués
contrafet a las ditas generals constitucions de
Cathalunya, lo que no creu, nunc pro tunch,
dóna per revocat y revoca, com si tals mandatos
y actes fets no fossen, tenint aquells per anullats, y volent que no puguen ésser trets en conseqüència de cuius quidem papyri scedule traditione et de contentis in eadem sua excellentia ad
instantiam et petitionem ut dicit deputatorum
Generalis Cathalonie mandavit mihi, dicto Antonio Joanni Fita, conficerem et dictis deputatis et
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aliis cuia intersit darem et traderem publicum et
auctenticum instrumentum in memoriam futurorum. Quod est actum Barcinone, sub anno, die,
mense et loco predictis, presente et vocato me, dicto
et infrascripto regii mandati scriba, et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis por ut superius continetur.

585v

Sig + num meum, Antonii Joannis Fita, regii
mandati scribe, Barcinone populati, auctoritate
regia notario publici Barcinone. Qui hec aliena
manu scripta subscripsi et subsignavi in fidem et
testimonium premissorum.

585r

5. Sa magesat entén conservar inviolablement las
immunitats dels ecclesiàstichs y donarà orde a
sos ministres que se vàleguan dels medis de justícia per prosehir contra ells y contra tots altres
que porien càurer en algun crim, no volent pas
que algú sie castigat sens conexensa de causa, ella
se farà tanbé informar de ço, que si és fet en lo
passat per a provehir-i, axí que ella trobarà just.
6. Sa magestat manarà al dit senyor de Vobecurt
de provehir en aquest deslotjament, desijant favorir la noblesa en totas occasions.
7. La intenció de sa magestat és de fer acabar los
alotjamens comensats dins la ciutadela y castell
de Perpinyà per los soldats de la guarnició, seguint lo designe ja ésa estat fet, y ella farà traballar tant prest que lo temps ho porà permètrer.

Declaració.
Lo rey ab parer de la reyna regent, sa mare.a

8. Sa magestat vol que las gents que trafiquen a
Perpinyà sien subjectes als drets que los lleven a
la dita vila, exaptat solament per las cosas que ells
podran fer-hi venir per llur vestiment y usage, sens
frau, del qual ells faran constar per sertificat del
governador de las armes o de aquell que las governarà en sa absència. Vol també sa magestat que los
viures que entraran y exiran de la dita vila per municicó de la ciutadela sien exems dels dits drets.

29 de dezembre 1644. Dietari. A.
Declaració dels decrets fets per sa magestat.
1. Lo rey, ab parer de la reyna regenta, sa mare,
reitera al senyor mariscal de la Mota, virrey per
sa magestat en Catalunya, l’orde que li és estat
jab donat de acomodar aquest negoci ab los diputats del principat de Cathalunya ab las condicions que antes ere estat convingut.

9. Sa magestat entén que lo perdó general consedit per lo defunt rey, son para, de gloriosa
memòria, als culpables de tots crims fins al jurament dels privilegis fet en nom de sa magestat
per lo senyor mariscal de Brezé, sie publicat y
observat segons sa forma y tenor. Fet a París als
30 de octubre 1643.

2. Sa magestat farà provehir de cathalans naturals tots los càrrechs de capitans y governadors
de plaças y castells del país, conforme als articles
consedits lesores que la Cathalunya s’és posada
en la obediència del rey.

Louis.
3. Encara que judico que hi aurà molta dificultat a dissernir estas armas entre las dels magasins
ordinaris de la plaça, no obstant axò sa magestat
ordena al senyor de Vobecurt, governador de
las armes en Perpinyà, de fer la diligència necessària per açò, y de donar compte a sa magestat de ço, que ell porà saber de la quantitat y
qualitat de las ditas armes per a, en continuació,
ser-i provehit tant que·s podrà per la satisfacció
dels dits deputats y de tot lo pahís.

Le Telier.

586r

4. Sa magestat done tots los hordes nessesaris
per lo pagament puntual de sas gents de guerra,
y los farà continuar de açí al devant, no tenint
cosa més a cor que de fer-los víurer en tota la
Cathalunya y sos comptats, ab tant bon orde
que ells no·y aporten alguna folla ni oppreció a
sos bons vassalls.
a. declaració intercalada en el foli 585 del trienni 16411644. anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat bans.
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Losb deputados del General de
Cathalunya suplican, con toda
humildad a vuestra mercerd, sea de
su real servicio mandar hazerles
merced de lo siguiente.
1. Escrivir una carta al mariscal de la Motte ordenándole no pase adelante el pleyto que tiene
como duque de Cardona con el General de Cathaluña, y que se conforme al concierto que se hizo
a. és interlineat.
b. suplicació i traducció intercalades en els folis 586r-587v del
trienni 1641-1644. - document escrit a dues columnes, primer
es transcriu la de la dreta i després la de l’esquerra.

con los ministros y a la remissión hecha por los predecessores de vuestra merced.

587r

2. Que vuestra merced se sirva mandar proveher
en capitanes y alcaydes de castillos, fortalesas del
Prinçipado a nativos cathalanes, en conformidad
de los pactos hechos con vuestra merced.
3. Que vuestra merced les mande restituir las armas que el General y demás poblados de Cathaluña dexaron por fuerça en Perpiñán en el año
1639, que los enemigos de vuestra merced y suyos
seraron dentro del castillo, sacándolas de los lugares donde havían sido puestos para que con ellos
puedan mejor acudir al servicio de vuestra merced.
4. Que vuestra merced se sirva mandar se acuda
con dineros para que los soldados reciban la paga ordinaria con puntualidad, que con esto se
evitarán muchas violencias que haçen, tomando por fuerça la comida, cortando los panes en
yerva, sin querer pagar los paysanos, y muchas vezes la necessidad les fuerça tomarles el grano que
quieren sembrar, con que se esterilizan las cogidas, y es esta una segunda guerra peor que la primera, la qual les reduce a suma pobreça y a total
desesperación, obligándoles a dexar sus casas, de
que resulta grande deservicio a vuestra magestad.
586v

8. Que los officiales y demás gente de guerra que
trafican y negocian con mercaderías en la villa
de Perpiñán paguen los drechos e imposiciones a
la dicha villa como los demás mercaderes, para
que con esto pueda aquella pobre universidad restituirse y acudir a los gastos por el servicio de vuestra magestad.
9. Y, finalmente, suplican a vuestra merced sea
de su real servicio mandar publicar el perdón general que su magestad, de imortal memoria, fue
servido conceder a todos los delinqüentes asta el
día del juramento del mariscal de Brezé, virrey
del Principado, lo que redundará en grande servicio de vuestra magestad.

586r

1. Le roy par l’adver de la reyne regente, sa mere,
reitere au seigneur mareschal de la Motte, viceroy
pour sa majeste en Catalongne, l’ordre qui luy a
esté cydevant donné d’accomoder cette affaire
avec les deputez du Principat de Catalongne aux
conditions dont on avoit convenu cydevant.
2. Sa majeste fera pouroir des catalans naturelz
de tuotes les charges de cappitaines et bonnaveures
des places et chasteaux du pays conformement aux
articles accordéz lorsque la Catalongne s’est mese
a l’obeissance du roy.

5. Que los excessos echos contra los ecclesiásticos sin
conocimiento de causa, siendo contra la inmunidad de la Iglesia y disposición de las constituciones de Cathalunya, desconsuela mucho a todo el
Principado, por lo qual suplica a vuestra magestad se tomen los medios más convenientes para
que sean castigados lo que por sus delitos merecieren. Y que los seculares no sean desterrados de
Cathaluña sin ser conocidas y examinadas sus
culpas.

3. Encore que l’on juge qu’il y aura beaucoup de
difficulté a discerner ces armes d’avec celles des
magasines ordinaires de la place, maintenant sa
majesté ordenne au seigneur de Vauberout, bonnaveur des armes a Perpignan, de faire la diligence necessaire pour cela, et de rendre compte a
sa majesté de ce que quil pourra seavoir de la
quantité et qualité des dites armes pour en suitte y
estre pouver autant qu’il se pourra pour la satisfaction des seigneurs députéz et de tout le pays.

6. Que siendo los cavalleros exemptos de alojamientos, los de Perpiñán no lo son, y muchos no
pueden bolver a sus casasa por estar llenas de soldados, lo que desconsuela mucho a toda la nobleza
de aquel Principado, en grande deserviçio de
vuestra merced.

4. Sa majesté donne tous les ordres necessaires
pour le payement ponctuel des gens de guerre et les
fera continuer a l’advenir, n’ayant rien plus a
coeur que les faire vivre en toute la Catalogne et
comtéz deppendantz avec si bon ordre qu’ilz n’aportent aucune foulle ny oppression a ses bons subjectz.

7. Que los soldados del presidio de Perpiñán sean
alojados a los castillos, como eran de antes, y desalojados de la villa, porque en lugar de bolver sus
moradores a ella muchos dexan sus casas a discreción de los soldados por no tener disensiones con
ellos, con que se haze aquella villa inabitada y
ocasiona su universal ruyna, en grande deservicio
de vuestra merced.

586v

a. a continuació ratllat por.
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5. Sa majeste entend conserver inviolablement les
immunitez des ecclesiasticques, et donnera ordre
a ses ministres d’aviser aux moyenes de proceder
par les voyes de la justice contre eux et contre tous
autour qui pourroynt tomber dans quelque, comme ne voullant pas qu’aucun soit puny sans cognoissance de cause. Elle se fera aussy informer de
ce qui sy est faict par le passé, pour y pouvuoir
aussy quelle le trouvera vostre juste.

[ 1643 ]

[ 1643 ]

part per los affers del Principat, sobre los quals
nós li havem tornat, ab parer de la reyna, regenta nostra, honorabilíssima senyora y mare, las
respostas las més favorables que és estat possible, las quals ells vos donarà de nostra part, més
nós speram fer-vos encara millor conèxer per los
effectes de nostra bona voluntat, qual és nostre
amor paternal per a tots nostres bons vassalls de
nostra província de Catalunya y comtats dependents, y nostra affecció per llur repós, tranquil·litat y contentament, no dubtant pas que de
vostra part y de la llur // 589v // nós no siam convidats de més en més per las provas de vostra fidelitat y obediència d’aumentar nostres gràcies y
beneficis al general y als particulars de nostre dit
paýs, segons nostre desitg y nostres intencions,
de las quals, havents donat bona conexensa al dit
don Miquel. Nós nos remetem sobre d’ell de
fer-vos-las entendre més particularment, judicant que persona no se’n pot millor ni més fidelment acquitar que ell, lo que impedirà de fer-vos
esta lletra més llarga que per pregar Déu que ell
vos tinga, charíssims y ben amats, en sa santa
guarda. Escrit a París, als 30 dels octubre 1643.

6. Sa majeste mandera au dit seigneur de Vauverout de pouvuoir a ce deslogement, desirant favoriser la noblesse en toutes occasions.
7. L’intention de sa majeste est de faire acheur les
logementz commencez dans la citadelle et chasteau de Perpignan pour les soldatz de la garnison
du dit Perpignan, suivant le dessein qui en a jia
esté faict, et ellez fera travailler aussy tost que la
saison le pourra permeitre.
587r

8. Sa majeste veult que les gens de guerre qui traficquent a Perpignan soyanent subjectz aux
droitz qui selevent en la dite ville, excepte seulement pour les choses qu’ilz pourront y faire venir
pour leur vestement et usage sans fraude, dont ilz
feront apparoir par certtificat du governeur des
armes, ou de celuy qui les commandera en son absence. Veule aussy sa majesté que les viures que entreront et sortiron de la dite ville pour munir la
citadelle soyent exemptes des dits droictz.
9. Sa majeste entend que le pardon general accordé par le feu roy, son père, de glorieuse memorie,
aux coupables de tous crimes jusques au jurament
des privileges faict au nom de sa majesté par le
seigneur mareschal de Brezé, soit publié et observé
selon sa forme et teneur.

Louis.
Le Tellier.

Faict a Paris, le XXXe. octobre 1643.
Louis.
590r

Le Tellier.

A nos tres chers et bien amez les deputez de nostre
principat de Catalongnea.
B. De par le roy.

588r

Declaració. Lo rey ab parer de la reyna regenta,
sa mare.

589r

B. Aa nostres charíssims y ben amats los deputats de nostra principat de Catalunya.
De per lo rey.
Charíssims y ben amats. Nos havem rebut ab
una singular satisfacció per lo senyor don Francesch de Miquel, comanador del orde de Sant
Joan de Gerusalem, los homanatges que ell nos
ha rendits de vostra part, y las asseguranses que
ell nos ha renovadas de vostra obediència, fidelitat y affecte a nostre servey, y nos havem estat
gososos de que vos haveu empleat en una cosa
de aquesta consideració una persona tant capàs,
tant ben intencionada per nostre servey y per lo
avantatge de sa pàtria, y tant prudent en sa conduita, volent bé dir-vos que·n mereix molta alabansa, y que nos ne resta un enter contentament. Ell nos ha fet diverses instàncias de vostra
a. cartes i traduccions intercalades en els folis 589r-608v del
trienni 1641-1644.
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Tres chers et bien amez, nous avons receu avec une
singulier satisfaction par le seigneur don Francisco de Miguel, commandeur de l’ordre de Saint
Jean de Hierusalen, les hommages qu’il nous a
renduz de vostre part, et les asseurances qu’il nous
a renouvellé de vostre obeissance, fidelité et affection a nostre service. Et nous avons esté tres aysée
de ce que vous avez employé en une chose de cette
consideration, une personne si capable, si bien intentionnée pour nostre service et pour l’advantage de sa patrie et si prudente en sa conduitte, voullant bien vous dire qu’il en merite beaucopup de
louange. Et qu’il nous en demeure un contentement en entier. Il nous afaict dire ses instances de
vostre part pour les affaires du Principat, sur les
quelles nous ly avons rendu, par l’adver de la reyne regent, nostre très honnoré dame et mère, les
responses les plus favorables qu’il a esté possible, les
quelles vous donnera de nostre part. Mais nous esperons vous faire encore mieux coignoistre par les
effectes de nostre bonne volonté qu’il est nostre
amour paternel pour tous nos bons subjectz de
a. anotació escrita al dors.

nostre province de Catalogne et comtéz en deppendantz, et vostre affection pour leur repos.
Nous ne soyons conniez de plus en plus par les
preuves de vostre filelité et obeissance d’augmenter noz graces et bien faictz au general et aux
particulières de nostre dit pays, selon nostre desir
et noz intentions, des quelles ayantz donné bonne
congnoissance au dit don Miguel. Nous nous remettons sur luy de vos les fer entendre plus particulièrement, estimant que personne ne jeu peut
mieux ny plus fidèlement acquitter que luy, a qui
nous empechers de vous faire cette lettre plus longue que pour prier Dieu qui’il vous ayt. Tres chers
et bien amez en sa sancte garde.

interessos de la qual nos sian més chars que los
vostres. Y per ço que nos estimam que lo dit
don Francesch de Miquel vos faria ben conèxer
nostras // 591v // intencions sobre aquest subjecte, nós nos remetem a ell de explicar-vos-las
més particularment, y ajustarem solament an
assò que ell a complit tant bé y tant dignament
ab son càrrech que vos li haveu donat, que ell ne
mereix regonexensa y ser considerat en totas
ocasions com una persona qui no té pas menos
capacitat que bon zel per bé de sa pàtria y de
sensera affecció per la France. Assò és tot lo que
nós vos direm per esta lletra. Pregam Déu que
ell vos tinga en santa guarda. Escrit a París, als
31 d’octubre 1643.

Escrit a Paris, le XXXe. jour d’octobre 1643.
Anne.
Louis.
Le Tellier.
Le Tellier.

592r
591r

A nostras charíssims y ben amats los deputats
del principat de Catalunya.

A nos tres chers et bien amez les deputez de nostre
principat de Catalongnea.
De par la reyne regente.

De per la reyna regenta.
Charíssims y ben amats. Vós entendreu prou
per las lletras que lo reya, nostra honorabilíssim
senyor y fill, vos escriu, y per lo senyor don
Francesch de Miquel, vostre embaxador, lo
quant los devers que ell nos ha rendits de vostra
part nós són estats agradables, més no havem
pas volgut dexar-lo·n tornar vers vos sens demostrar-vos que nós vos sabem molt de grat de
las novas asseguransas de vostra fidelitat y affició, y de la del general y dels particulars de Catalunya que vós haveu carregat de donar al rey,
nostre dit senyor y fill, y a nós. Y que com nós
tenim una perfeta satisfacció de aquesta bona
conduita y del zel que tota aqueixa gran província fa parèxer envés esta corona, també deveu
vós ésser assegurats que nós vos donarem de
boníssim cor, en tots temps y tots llochs, effectes de nostra bona voluntat y affecció singular.
Exortant-vos de continuar en vostre devoció a
esta corona, y de fer que a vostre exemple cada
un mire per al bé de sa pàtria y a secundar las resolucions del rey, nostre ditb senyor y fill, y les
nostras per a opposar-se fermament als designes
de nostres enemichs comuns, y procurar-vos un
repós assegurat per a molts segles, ab tota sort
de alívio y de dichas, sent a la veritat aquest un
delsc més ardents desitgs que nós tingam, y que
no·y a província alguna en tot nostre realme los
a. a continuació ratllat na.
b. dit interlineat.
c. a continuació ratllat majors desitgs.

Tres chers et bien amez. Vous apprendrez assez par
les lettres que le roy, nostre tres honoré sieur et filz,
vous escrit, et par les seigneur dom François de Miguel, vostre ambassadeur, combien les debuoirs
qu’il nous a rendus de vostre part nous ont esté
agreables, mais nous n’avons pas voulu le laisser
retourner vers vous sans vous tesmoigner que nous
vous seavons beaucoup de gré des nouvelles asseurances de vostre fidelité et affection et de celle du
general et des particuliers de Cathalongne que
vous l’avez chargé de donner au roy, nostre dit
sieur et filz, et a nous. Et que comme nous avons
une parfacite satisfaction de cette bonne conduite
et du zèle que toute cette grande province faict paroistre vers cette couronne, aussy debiez vous estre
asseurés que nous vous donnerons de tout bon coeur, et tous temps et tous lieux, des effectes de nostre
bonne volonté et affection singulière. Vous exhortant de continuer dans vostre devotion vers cette
couronne et de faire qu’et vostre exemple chacun
conspire au bien de sa patrie et a seconder les resolutions du roy, nostre dit sieur et filz, et les nostres,
pour s’opposer firmement aux desseins de nos ennemis communs et vous procurer un repos asseuré
pour plusieurs siècles avec touts sorts de soulagement et de bonhair, estant veritable que c’est un
des plus ardents desires que nous ayons, et qu’il ny
a point de province dans ce royaume dont les interetz nous soyent // 592v // plus chers que les vostres.
Et par ce que nous estimons que le dit dom
François de Miguel vous fera bien cognoistre nos
a. anotació escrita al dors.
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tant que je pouray contribuer prez leurs dites majestéz qui y sont aussy tres disposées. Je le feray
d’aussy bien come que je suis veritablement.

intentions sur ce sujet, nous nous remettrons sur
luy de vous les expliquer plus particulièrement et
adjusterons seulement a cela qu’ils s’est si bien et si
dignement acquitte de la charge que vous luy
aviez donné qu’il en merise recognoissance et d’estrea consideré en toutes occasions comme une personne qui n’a pas moins de capacité que de zèle
pour le bien de sa patrie et de sincere affection
pour la France. C’est ce qui nous vous dirons par
cette lettre, priant Dieu qu’il vous ait en sa sancte
garde. Escrit a Paris, a XXXI octobre 1643.

Messieurs.
Vostre ben affectionné amy.
Gaston.
A Paris ce premier octobre 1643.

Anne.
Le Tellier.

595r

Messieurs.
Messieurs los il·lustríssims senyors los deputats y
ohidors del principat de Catalunya:

593r

D. Messieurs los deputats generals del principat
de Catalunya, en Barcelona residins.

Messieurs. Jo he rebut la que ha plagut a vostres
senyories escriure’m per messieurs los embaxadors, los quals jo no he pas volgut dexar partir
sens carregar-los de aquesta, per supplicar vostres senyories de fer estat cert de mon servey en
totas ocasions y de creure que no·y ha persona
qui abrasse llursa interessos ab més calor y de affecció que jo, qui so molt verdaderament.

Messieurs. La nova demostració que vós m’aveu donada de vostra affecció envers mi per vostra lletra, que·m ha donada lo embaxador que
vós haveu enviat a sas magestats, me és estat
tant agradable com vos ho sabriau desitjar. Jo
tindré sempre a singular contentament de fervos conèxer esta veritat, ab provas affectivas sobre las cosas queb miraran lo bé y avantatge de la
Catalunya. Y jo vos prego de creure que tant
com jo podré contribuir prop sas magestats, las
quals y són també disposadíssimas, jo·u faré de
tant bon cor que jo so verdaderament.

Messieurs de vos seigneuries.
Ma pròpria. Vostre affectadíssim a fer-vos servey.
Henry de Bourbon, príncep de Condé.

Messieurs.
París, 7 d’octubre 1643.
Vostre ben affectat amich.
Gaston.
596r

A París, lo primer d’octubre 1643.

594r

A messieurs les deputez generaux du principat de
Cathalogne, residant a Barcelonnec.
Messieurs: Le nouveaux tesmoignage que vous
m’avez donné de vostre affection envers moy, par
vostre lettre que ma rendue l’ambassadeur que
vous avez envoyé a leurs majestéz, ma esté aitant
agreable que vous le seavoiz asirer. J’auray tousjours a un singulier contentement de vous faire
cognoistre cette verité par des preuves effectives
sur les choses qui regarderon le bien et advantage
de la Cathalogne. Et je vous prie de croyre qu’an
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació ratllat concerneixen.
c. anotació escrita al dors.

A messieurs. Messieurs les tres illustres seigneurs et
oydors du principat de Catalogne. A Barcelloneb.
Messieurs. Ja’y receu celle qu’il a pleu a vos seigneuries de m’escrire par messieurs leurs ambassadeurs, les quels je n’ay pas voulu laisser partir sans
les charger de celle cy pour supplier vos segneuries
de faire estat certain de mon service en toutes occasions, et de croire qu’il n’y a personne qui embrasse leurs interests avec plus de chaleur ny d’affection que moy, qui suis fort veritablement.
Messieurs de vos seigneuries.
Paris, a 7e. octobre 1643.
Vostre tres affectionné a vous faire service. Henry
de Bourbon, prince de Condé.
a. llurs interlineat, damunt de més los ratllat.
b. anotació escrita al dors.
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Messieurs.
597r

Vostre tres affectione serviteur. Le cardinal Mazarini.

Messieurs.
Messieurs de la Deputació General de Catalunya.

A Paris, le XXV de septembre 1643.
Messieurs.
Vós no deveu gens dubtar que lo rey no apoye de
tota sa auctoritat lo deputat que vos enviau a
Münster, y los interessos de vostra província, pus
que ells són los seus propris. La franquesa ab la
qual vós vos sou llansats entre sos brassos per a
deslliurar-vos de juch qui·us opprimia, y la acceptació que ell ne ha feta, l’obligan prou a proteccionar-vos y a assegurar-se a ell mateix una
possessió que ell se ha acquirit a tant just títol.
Creyeu donc que vós trobareu en los plenipotenciaris de sa magestat la mateixa calor a fer valera
en la junta general vostres drets y vostres rahons,
com los altres affers de aquest realme, y per mon
particular que jo contribueré sempre lo qui depenjerà de mi, per a refermar sa magestat en lo favorable sentiment que ella té per vosaltres, pus
que en effecte jo no sabria ser més del que som.

Messieurs de la Deputation Generalle de Cataloigne.

599r

Messieurs los deputats del principat de Catalunya.
Messieurs:
Encara que per ma lletra de deu de aquest mes
jo haja respost a les que·m són estadas donadas
de vostra part per messieur don Francesch de
Miquel, vostre embaxador vers sa magestat, ab
tot, jo no desitjo pas dexar-lo partir sens renovar-vos las asseguransas de mà affició per tot lo
que toca vostre contentament y servey y de tota
la Catalunya en general, supplicant-vos de creure que, conexent prou los interessos del servey
del rey, y la inclinació de sas magestats en tot lo
que és dels avantatges de la Catalunya, jo tindré
una gran alegria de poder-hi contribuir alguna
cosa. Jo dech també dir-vos que vostra prudència a ben paregut en la elecció que vos haveu
feta de dit senyor don Francesch de Miquel, lo
qual ha donat a sas magestat y a tots messieurs
los ministres una perfeta satisfacció de tota sa
conduita. Jo no puch, en mon particular, explicar-vos lo cuydado que ell ha tingut de vostres
affers, y com ell merex de ser empleat en les més
importants; sa sufficiència y las respostas que ell
vos aporta m’impediran de dir-vos-ne més, y jo
he cregut solament dèurer esta demostració a la
voluntat, y a vos las asseguransas de mon servey
per una tant bona ocasió com a sent.

Messieurs.
Mà pròpria. Vostres affectadíssim servidor. Le
cardenal Mazarini.
A París als 21 de setembre 1643.

598r

A messieurs. Messieurs de la Deputation Generale de Cataloigne. À Barcelloneb.
Messieurs:
Vous ne devez point douter que le roy n’appuye de
toute son authorité le député que vous envoyez a
Münster, et les interets de vostre province, puis
qu’ils sont les siens propres la franchise avec laquelle vous vous estés jettéz entre son bras pour vous
deliurer du iong qui vous opprimoit, et l’acceptation qu’il en afaite, l’obligent assez à vous proteger et à s’asseurer a luy même une possession qu’il
s’est aquise asi juste tiltre. Croyez donc que vous
trouverez aux plenipotentiaires de sa maiesté la
mêsme chaleur a faire valoir dans l’assemblée generalle vous droits et vos raisons, que les autres affaires de ce royaume, et pour mon particulier, que
je contribueray tousjours ce qui dependra de moy,
pour affermir sa dite majesté dans le favorable
sentiment qu’elle à pour vous, puis qu’en effet je
ne seaurois estre plus que je suis.

A. Messieurs.

Messieurs.
Mà pròpria. Vostre humilíssim y affectadíssim
servidor.
Le Tellier.
París, als 30 d’octubre 1643.

600r

a. a continuació ratllat dr.
b. anotació escrita al dors.

Messieurs. Messieurs les deputez du principat de
Catalongne. Catalongnea.
a. anotació escrita al dors.
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Messieurs:

Messieurs.

Encore que par ma lettre du Xe. de ce mois j’aye
respondu a celles qui m’ont esté rendus de vostre
part par monsieur dom Francisco de Miquel, vostre ambassadeur vers leurs majestés. Neantmois je
ne desire pus le laisser partir sans vous renouvellir
les aseurances de mon affection pour tout ce qui
regarde vostre contentement et service, et de toute
la Catalongne en general, vous suppliant de croire que congnoissance assez interest du service du
roy eta l’inclination de leurs majestés en tout ce
qui est des advantages de la Catalongne. J’aurey
une grande joye d’y pouvoir contribuir quelque
chose. Je doibz aussy vous dire que vostre prudence
a bien parû au choix que vous avez faict du dit
dom Miguel, qui a donné a leurs majestés et //
600v // a tous messieurs les ministres une parfaite
satisfaction de toute sa conduitte. Je ne puis en
mon particulier vous enprimir le soin qu’il avez
de vos affaires, et comme il merite d’estre employé
aux plus importante; sa suffisance et les responsions qu’il vous remporte m’empescheront de vous
en dire davantage. Et j’ay crû soulement debvoir
ce tesmoignage a la verité, et a vous les asseurances de mon service par une si bonne occasion comme estant.

Mà pròpria. Vostre humilíssim y affectadíssim
servidor.
París, al derrer d’octubre 1643.
Del comte de Brienne, secretari d’Estat.

602r

Messieurs. Messieurs les deputez generaux du
principat de Catalongnea.
Messieurs. J’ay receu vos lettres par les mains de
dom Francisco de Miquel, commandeur de Malthe, de Cister et de Ciscal, et receveur de la principaté de Catalongne, que vous avez envoyé vers
leurs majestéz, auquel à vostre recommendation
j’ay rendu touttes les assistances possibles, comme
il vous le pourra tesmoigner, vous assurant que
tout ce qui viendra de vostre part me sera tousjours en bonne et grande consideration, et que
j’auray aussy en affection tous les interetz du General et du particulier du Principat et leur rendray volontiers mes services en toutes les occasions
ou je pourray vos faire cognoistre que je suis.

Messieurs.

Messieurs.

Vostre tres humble et affectissime serviteur. Le Tellier.

Vostre tres humble et affectioné serviterur, le comte de Brienne.

A Paris, au XXXe. octubre 1643.

Paris, ce dernier octobre 1643.
Messieurs les deputez generaux du Principat de
Catalogne.

601r

Messieurs.
Messieurs los deputats generals del principat de
Catalunya.

603r

Messieurs.

Messieurs:

Jo he rebut vostras lletras per las mans de don
Francisco de Miquel, comanador de Malta, de
Cister y de Ciscal, y recibidor del principat de
Catalunya, que vos haveu enviat vers ses magestats, al qual a vostra recomendació jo he fet totas las acistèncias possibles, com ell vos podrà
demostrar, assegurant-vos que tot ço que vindrà de vostra part me serà sempre en bona y
gran consideració, y que jo auré també en affecció tots los interessos del general y del particular
del Principat, y llur rendiré de bona gana mos
serveys en totas las ocasions ont jo podré fer-vos
conèxer que jo so.

Jo me tinch extremament obligat a vostres senyories il·lustríssimas del cuydado que han tingut de fer-me visitar en esta cort per lo noble
senyor don Francisco de Miquel, de l’orde de
Sant Joan de Hierusalem, comanador de Cisters, vostre embaxador, lo qual avent-meb donat
las lletras de vostres senyories il·lustríssimes,
plenas de cortesia y demostracions de bona voluntat al d’ellà de algun de mos mèrits, ellas no
deuen pas dubtar que jo no corresponga a esta
bona oppinió en totas las ocasions que miraran
llur servey, junt a ses magestats, y principalment
en tot lo que tocarà la conservació y protecció
del principat de Cathalunya, en què vostres senyories il·lustríssimas tenen aquest avantatge,

a. a continuació una paraula ratllada.

a. anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat nt.
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que je ne corresponde a cette bonne opinion en
touttes les occasions qui regarderont leur service,
auprés de leurs majestés. El principalement en
tout ce qui touchera la conservation et protection
du principat de Catalongne, en quoy vostres seigneuries illustrissimes ont ceta advantage qu’elles y
ont les bonnes volontés de la royne regente, parfaictement disposées et acquises, sa majesté ne faisant point de distinction pour la distribution de
ses royalles affections entre la France et vostre noble pays, aymant esgallement les interrests de l’un
et de l’autre, et ne s’estimant pas moigns obligée a
vous se courir et assister des grandes pouvoirs que
Dieu luy à mis en ses mains que les naturels
françois, que cette bonté divine par des evenements heureux a reunis avecq les subjects de Catalongne par ung semblable debuoir soubz // 604v //
une si juste et favorable domination que celle du
roy, son fils. Aussy n’at ce esteé q’une interruption
de quelques années que ce qui a paru de separation et de division entre nous, qui à cessé en ses derniers temps par une heureuse conqueste de vos coeurs qu’a faicte le feu roy, son père, de tres
glorieuse memoire, pour la conservation de la quelle il ne sera jamais obmis par deçà aulcun debuoir. C’est ce que vostres seigneuries illustrissimes
auront pu cognoistre par les subjects du voyage
qu’est allé de rechet exprès faire en Catalongne,
par commandement de leurs majestéz, monsieur
Aligre, personnage de beaucoup de méritte, et de
recommandation, de quoy, estimant que le seigneur dom Francisco Miguel, vostre ambassadeur,
ne manquera a rendre compte plus particullier a
vostres seigneuries illustrissimes, je me contenteray
par celle c’y de les assurer de mes affections in general et en particullier, et de leur in rendre tesmoignage dans touttes les occasions qui s’offriront,
et qui regarderont les pouvoirs qu’il a pleu a la
royne me commettre, demeurant toutte ma vie.

que·lles y tenen las bonas voluntats de la reyna
regenta perfetament disposadas y acquiridas sa
magestat, no fahent gens de distinció per la distribució de sos reyals affectes entre la France y
vostre noble paýs, amant igualment los interessos de l’un y de l’altra, y no estiman-se pas menos obligada a socórrer-vos y acistir dels grans
poders que Déu li a posats en ses mans que los
naturals francesos, que aquesta bondat divina
per successos dichosos a reunits ab los vassalls
de Catalunya per un semblant dever sots una
tant justa y favorable dominació com és la del
rey, son fill. També quea assò no és estat sinó //
603v // una interrupció de alguns anys que lo
que ha paregut de separació y divisió entre nos,
que a cessat en estos últims temps per una dichosa conquista de vostres cors que ha feta lo
defunt rey, son pare, de gloriosíssima memòria,
per la conservació de la qual ell no serà mai deixat de deçà algun dever. Assò és lo que vostres
senyories il·lustríssimes auran pogut conèxer
per los subjectes del viatge que tot exprés de
nou és anat fer a Catalunya, per manament de
sas magestats, monsieur Aligre, personatge de
molts mèrits, y de recomendació del qual estimant que lo senyor don Francisco de Miquel,
vostre embaxador, no faltava a donar comte
més particular a vostres senyories il·lustríssimes.
Jo me contentaré per esta de assegurar-los de
mes affeccions en general y en particular, y de
donar-los-ne demostració en totas las ocasions
que·s offeriran y que miraran los poders que la
reyna és estada servida de cometre’m, restant
tota ma vida.
Messieurs.
De vostra senyoria il·lustríssima.
Vostre humilíssim y affectadíssim servidor.

Messieurs.
De Bailleul.
De vostres seigneuries illustrissimes.
A París, al primer de noembre 1643.
Tres humble et tres affectionnée serviteur.
De Bailleul.
604r

Messieurs:
A Paris, ce première novembre, 1643.
Je me tiens extremement obligé a vostres seigneuries illustrissimes du soing que’elles ont eu de me
faire visitter en cette cour par le noble seigneur
dom Francisco de Miguel, de l’orde de Saint Jehan
de Hierusalem, commandeur de Sisteris, vostre
ambassadeur, le quel m’ayant rendu les lettres de
vos seigneuries illustrissimes, pleines de courtaisie
et de tesmoignages de bonne volonté au delà d’aulcun mien meritte. Elles ne doibvent pas doubter

614r

a. que interlineat.
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A noz tres cher et bien amez les deputez du principat de Catalongneb.
8 januarii 1644. A.
a. a continuació ratllat te.
b. carta i traducció intercalades en els folis 614r-615v del
trienni 1641-1644. - anotació escrita al dors.
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cions, com a sents per nostre propri ús y servey.
En què vós fareu cosa que nos serà molt agradable. Dada a París, als 11 de dezembre 1643.

De par le roy.
Tres chers et bien amez. Ayant ordonné que les
munitions de bouche estans en magazin en nostre
citadelle de Perpignan s’avont renouvellaire pour
les pouvoir conserver, nous avons bien voulu vous
faire cette lettre de l’advis de la royne regente,
nostre très honorée dame et mère, par la qu’ell
nous avons mandons et prions conformement a ce
que vous fais entendre de nostre part a nostre très
cher et bien amé cousin, le seigneur de la Motte,
marischal de France, nostre viceroy en Catalongne, de laisser sortir librement de nostre dite citadelle de Perpignan la quantité de munition qu’il
faudra renouveller, et d’y en laisser rentrer pareille quantité, suivant les certifficats du seigneur
de Vaubecourt, bonnaveur de nos armes en la dite
citadelle, a mesure qu’il jugera à propos de les entires, et y en faire entrer d’autres en pareille
quantité, sans pour ce exiger ny prendre aucun
droictz sur les dites munitions, comme estans pour
nostre propre usage et service. En quoy vous farez
chose qui nous sera tres agreable. Donné a Paris,
le onzième decembre 1643.

Louis.
Le Tellier.

588ra

Louis.
Le Tellier.
Aux deputez de nostre principat de Catalogne.

615r

8 januarii 1643.
A nostras charíssims y ben amats los deputats
del Principat de Cathalunya. A.
Charíssims y ben amats. Havents ordonat que
las municions de boca que són en lo magazín de
nostra ciutadela de Perpinyà sian renovats per a
poder-los conservar, nós havem bé volgut fervos esta lletra, ab parer de la reyna regenta, nostra honorabilíssima senyora y mare, per la qual
nós vos fem a saber y pregam, en conformitat
del que vos farà entèndrer de nostra part nostre
charíssim y ben amat cusí, lo senyor de la Motte, mariscal de France, nostre virrey en Catalunya, de dexar exir líberament de nostra dita ciutadela de Perpinyà la quantitat de municions
que serà menaster renovar, y de dexar-n·i entrar
altra tanta quantitat, seguint los certificats de
senyor de Vaubecourt, governador de nostras
armas en la dita ciutadela, y a mesura del que ell
judicarà al propòsit dea tràurer-les yb fer-n·y entrar d’altras, en igual quantitat, sens per ço exigir ny prendre alguns drets sobre las ditas munia. a continuació ratllat fer-los entrar.
b. a continuació ratllat fer-los-y
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8 januarii 1643.
Messieursb.
Messieurs los deputats del General del principat
de Cathalunya. B.
Messieurs:
Jo estimo infinitament los senyals de bona voluntat que vós m’aveu donats per vostra carta de
6 del mes passat, demostrant-me agrahiment
del poch que jo he essajat de fer per a servir-vos.
Jo vos conjuro d’estar assegurats que no se’n
presentarà may ocasió que jo no la aprofite ab
un plaher indicible, sabent majorment que no
poria millor conformar-me a las inclinacions de
la reyna, que són plenas de estima y de una affecció singular per a tot lo que·us sguarda. Sobre de aquest subjecte jo no puch deixar de dirvos lo quant que sa majestat ha sentit de
entendre que al mateix temps que ella pren assí
sas resolucions, y que ella dóna tots los òrdens
necessaris per a acistir-vos de assí al devant ab
gent y diner, més poderosament que may nos
ha fet, y haja, dins la Catalunya mateixa, alguns
sperits malignes y altres tant lleugers de creure
en concèbrer algunas impressions de nosaltres,
no vullam en eixas parts sinó sustentar flacament los affers per pretextos, los quals, ben
considerats, no solament són imaginaris,c però
encara són directament opposats // 588v // al
verdader interès de aquesta corona. Assò és un
artifici dels enemichs de vostra pàtriad, als quals
la reyna està resolta de destruhir, per los affectes
més prest que per altras rahons, encara que n·i
hagués de tant apretadas que fossen sens rèplica. Sa magestat m’a manat solament de assegurar-vos que, continuant com ella, resta certíssima en la fidelitat que vós haveu promesa al rey,
ella no treballarà may ab tanta de vigor y resolució per ninguna província del realme, que ella
n’està resolta de emplear-ne per la deffensa, per
la conservació y per los avantatges de la Catalunya, de la qual ella coneix molt bé la impora. foliació errònia.
b. carta i traducció intercalades en els folis 588 i 616r-580v
del trienni 1641-1644.
c. a continuació ratllat mes.
d. a continuació ratllat que la rest.

dont elle cognoist l’importance et seait l’obligation qu’elle a de n’y rien obmettre aprés la confiance que vous luy avés tesmoignée de vous jetter
entre ses bras, et la parole qu’elle vous à donnée de
sa protection royalle. J’y adjoustera y la protestation que je vous fais, qu’en toutes occasions vous
me trouverez avec autant de sincerité et de passion que vous pouvés desirer.

tància, y sab la obligació que ella té no faltar-hi
en cosa, aprés de la confiansa que vós li haveu
demostrada de llansar-vos entre sos brassos, y la
paraula que ella vos ha donada de sa protecció
reyal. Jo·y ajustaré la protestació que jo vos fas
que en totas ocasions vós m’y trobareu ab tant
de cinceritat y de passió que vos pugau desitjar.
Messieurs.

Vostre tres affectionée serviteur, le cardinal Mazarini.

Mà pròpria. Vostre affectadíssim servidor. Lo
cardenal Mazarini.

Messieurs.
A París, 19 dezembre 1643.
Paris, le 19e. decembre 1643.

616r

Messieurs. Messieurs les deputes du General de la
principaute de Cataloignea.

623r

8 januarii 1644. B.
Messieurs:
J’estime infiniment les marques de bonne volonté
que vous m’avez données par vostre lettre du sisième du mois passé, me tesmoignant agréement du
peu que j’avois essayé de faire pour vous servir. Je
vous conjure d’estre asseurés qu’il ne s’en presentera jamais d’occasion que je n’en profitte avec un
plaisir indicible seachant mes me ne pouvoir
mieux me conformer aux sentiment de la royne,
qui sont pleins d’estime et d’une affecttion singulier pour tout ce qui vous regarde. Sur ce suject, je
ne puis m’empescher de vous dire combien sa majesté à esté surprise d’apprendre qu’au mesme
temps qu’elle prend icy ses resolutions et qu’elle
donne tous les ordres necessaires pour vous assister
doresnavant d’hommes et d’argent plus puissamment qu’elle n’a jamais faict, il se rencontre,
dans la Cataloigne mesme, des espritz si malins et
d’autres si credules que de concevoir des impressions qu’on ne veuille de ce costé cy que soustenir
foiblement les affaires pour des pretextes, les quelz
a les bien considerer sont non seulement imaginaires, mais directement opposés au veritable interest de cette couronne. C’est un artifice des ennemys de vostre patrie, que la royne est resolue de
destruire par les effects plustost que par d’autres
raisons quoy qu’il y en estre de si pressantes qu’elles sont sans replique. Sa majesteé m’a commandé // 616v // seulement de vous asseurer qu’en continuant comme elle en est très certaine dans la
fidelité que vous aves promise au roy, elle n’agira
jamais avec tant de vigueur et de resolution pour
aucune province du royaume, qu’elle est resolue
d’en apporter pour la deffense, pour la conservation et pour les advantages de la Cataloigne,

11 febrer 1644.a

A. Memorial de les donzelles se
troban en lo hospital general de
Santa Creu de la present ciutat, de
14 anys en hamunt, les quals
corren sort en la casa de la
Diputació per los molt il·lustres
senyors diputats de Cathalunya, lo
any present de mil sis-cents
quaranta-quatre.
Francisca Raymunda Riera. Maria Solera. Margarida Verda. Magdalena Tuxera. Eulària Ferrana. Maria Casals. Maria Corbera. Margarida
Boschà. Paula Vergés. Eulària Phelipa. Maria Pejoana. Izabel Vidala. Anna Rigauta. Juana Gràcia. Catherina Pelegrina. Maria Blancha. Izabel
Pomés. Maria Agella. Francisca Cases. Eleonor
Pi. Maria Izabel. Anna Serra. Maria Lledó. Victòria Mitjans. Anna Prats. Cicília Carles. Maria
Raphela. Maria Madalena Llucas. Maria Melgara. Eugènia Solera. Eulària Nebot. Marianna
Techla. Anna Maria Rius. Maria Madalena. Maria Llevallola. Marianna Pedragosa. Anna Mates.
Maria Escudera. Catherina Toralla. Coloma Miranda. Mariàngela Mitjans. Margarida Anglada.
Anna Anglada. Esperansa Gil. Catherina Llobeta. Marianna Rosas. Madrona Coloma.
Ita est Raymundus Balle, notarius publicus Barcinone, et scriba maior negoriorum dicti hospitalis manu propria.

a. tres memorials intercalats en els folis 623r-627v del trienni
1641-1644.

a. anotació escrita al dors.
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624r

Memorial de les donselles
abilitades per los administradors
del Ospital de Nostra Senyora de
la Misericòrdia per la extracció del
dia de Santa Eulària, la qual fan los
senyors diputats en la present casa
de la Diputació lo present any
1644. B.
1. Primo, Catherina Alaverna, de Prat de Rey.
2. Catharina Figarola, de Momblanc. 3. Catherina Clusa, de Martorell. 4. Catherina Salvana,
de Cardona. 5. Catherina Masana, de Leyda. 6.
Elena Llancera, de Barcelona. 7. Eulària Clara,
de Pals. 8. Eulària Amberta, de Serdanya. 9.
Hierònyma Mular, de Gerona. 10. Hierònyma
Xarlana, de Barcelona. 11. Hierònyma Trilla,
de Cervera. 12. Maria Àngela Anglada, de
Montegut. 13. Isabel Riera, de Blanes. 14. Isabel Pi Bernada, de Barcelona. 15. Isabel Francisca Aner, de Barcelona. 16 Isabel Serra, de
Vallmoll. 17. Isabel Anna Dolça, de Agramunt.
18. Isabel Baxeres, de Vich. 19. Madrona Juliana, del Arbós. 20. Margarida Durelles, de Sarrià. 21. Maria Anna Lobeta, de Barcelona. 22.
Maria Aimeriga, de Sant Andreu. 23. Maria
Guittarda, de Barcelona. 24. Madalena Cubells,
de Barcelona. 25. Maria Porta, de Barcelona.
26. Maria Pallaresa, de Batesa. 27. Maria Santfeliu, de Sant Feliu de Llobregat. 28. Maria Spinosa, de Gerona. 29. Maria Àngela Ràfols, de
Barcelona. 30. Maria Boneta, de Barcelona. 31.
Maria Girona, de Barcelona. 32. Maria Àngela
Comes, de Sant Julià. 33. Maria Simona, de
Barcelona. 34. Maria Àngela Galcerana, de Barcelona. 35. Madalena Roja, de Figaró. 36. Maria Stranya, de Vilasar. 37. Margarida Corbera,
de Sardanya. 38. Maria Comes, de Olot. 39.
Mathiana Torta, de Igualada. 40. Maria Anna
Bruc, de Sant Quirze. 41. Maria Martorella, de
Besalú. 42. Maria Àngela Portes, de Monistrol.
43. Paula Vara, de Barcelona. 44. Paula Aroles,
de Barcelona. 45. Paula Prats, de Barcelona. 46.
Rafela Navarra, de Trem. 47. Speransa Gil, de
Sant Llorens Savall. 48. Theresa Forcada, de
Barcelona. 49. Joana Sobrevila, de Barcelona.
50. Margarida Grandis, de Barcelona. 51. Isabet Capdevila, de Barcelona. 52. Isabet Cortés,
de Tiana. 53. Joana Gaseta, de la Seu de Urgell.
54. Margarida Puig, de Arenys. 55. Isabet Anglada, de Montegut. 56. Marianna Nin, de Brasils.

625r

Llista de las donzelles òrfenes que
poden concórrer en la extracció se
fa en la casa de la Deputació de la
present ciutat de Barcelona, la
vigília de santa Eulàlia, als onse de
fabrer del corrent any 1644.
11 febrer 1644. C.
1. Speransa Seguí, filla de Salvador Seguí, sastre
de Barcelona.
2. Magdalena Font, filla de Francesch Font,
spaser de Barcelona.
3. Petronil·la Roger, filla de Pere Roger, mestre
de cases de Barcelona.
4. Emerenciana Martí, filla de Joan Martí, pagès
de Aella.
5. Madrona Aguilar, filla de Jaume Aguilar,
menyà de Barcelona.
6. Petronil·la Llancera, filla de Francesch Llancer, mercer de Barcelona.
7. Teodora Campana, filla de Antoni Campana,
sastre de Barcelona.
8. Mònica Costa, filla de Montserrat Costa, fuster de Barcelona.
9. Suzanna Bonet, filla de Jaume Bonet, hortolà
de Barcelona.
10. Isabel Orlaguet, filla de Joan Orlaguet, pagès de Barcelona.
11. Agnès Canyes, filla de Joan Canyes, peraire
de Barcelona.
12. Hierònyma Calp, filla de Joan Calp, pagès
de Barcelona.
13. Margarida Ferrer, filla de Sebastià Ferrer,
texidor de Barcelona.
14. Catherina Reventor, filla de Pere Reventor,
pagès de Sitges.
15. Genisa Calés, filla dea Joan Calés, pescador
de Barcelona.
16. Anna Maria Bovera, filla de Domingo Bover, texidor de Cornellà.
Sebastianus Petrus Mallol, notarius, scriba racionalis [...] et Concilii, civitatis Barcinone, et scriba negotiorum hospitalis Orfanorum dicte civitatis, manu propria.

634r

A noz tres chers et bien amez les deputez du principat de Catalongneb.
22 februarii 1644.

Són 56.
a. a continuació ratllat Jo.
b. carta intercalada en els folis 634r-635v del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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plus particulièrement desirer de vous. Nous ne
vous feront la presente plus longue. Priant Dieu
quil vous ayt. Tres chers et bien amez en sa sancte
garde. Escrit a Paris le XXVI janvier 1644.

De par le roy.
Tres chers et bien amez. Comme de touttes les considerations qui nous obligent a soustenir puissantement la guerre il n’y en à point qui nous touche
davantage que celle de desliurer entierèment la
Catalongne de l’oppression et des maux que les
ennemis y continuent par le moyen des places
qui’lz y occuppent, et des factions qu’ilz y entretennent, daultant mesme que nous voyons bien
qu’ilz font dessein de tourner les principalles forces contre cette province, et que ce pendant ilz travaillent par lie de libelles et correspondance a rallentir les affections de nos plus zéléz serviteurs et
a desbancher entièrement les autores, aussy nous
avons resolu pour nous opposer par des bons effectz
a leurs enterprises, non seulement d’envoyer en
Catalongne des forces bien considerables, mais
aussy de faire contre eux touttes les diversiones
possibles en les attacquant en Italie, Allemagne et
aux Pays Bas, et par tout ou nous pouvons porter
nos armes par terre et par mer, non seulement
avec nos forces, mais avec celles de nos alliez, //
634v // a la solde des quelles nous contribuons faisant de touttes partz incessantement des preparatifz et des despences suntueuses et extraordinaires
à cette fin. Et nous promettons par ce moyens,
mais sur tout par l’assistance divine, que les
proietz de nos ennemies n’auront pas de meilleures suittes pour eux que par le passé. Et que tout le
monde coignoistra que la royne regente, nostre
tres honnoré dame et mère, et nous, avons autant
de pouvoir et de sincerité a ayder nos amis, et proteger nos subjectz, et particulièrement les catalans, qu’ilz ont de vanité a publier leur et grandz
armement a covrir leur haine et leur vengeance
contre eux, et que les libelles qu’ilz font scrits
n’ont autre fondement que leur passion de rendre
la Catalongne en leur pouvoir pour la ruine.
Mais a fin que loy voye au mesme temps qu’elle
fait son possible pour nous seconder et pour concourir avec nous a mesme fin, nous avons estimé a
propos de vous exhorter comme nous faisont avec
affection particulière par l’adver de royne, nostre
dite dame et mère, a faire quelque effort en cette
occasion, augmentant le nombre des troupes que
la province met sur pied a la campagne, et les y
entretenat aultant // 635r // qu’il en sera de besoin pour le bien commun, a fin de faire effort de
chasser les ennemies de la Catalongne la desliurer
de l’oppression qu’elle souffre de leur voisinage et
en leur faisant perdre les esperances de la recouvrer, les obliger à la laisser pour jamais en repos,
qui seroit le plus agreable prix que nous peussiont
recevoir de tous nos travaux et de touttes les despences que nous avons supportes depuis la presente
guerre. Porquoy nous remettant a ce que nostre
très cher et bien amé cousin, le seigneur mareschal
de La Motte, nostre viceroy et lieutenant general
en nostre province et armée de Catalogne, pouvra

Louis.
Le Tellier.

644r
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Procuraa que fa per lo arrendament
de la bolla de Balaguer als 23 mars
1644.
Die decima nona mensis apprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, in villa Acrimontis, diocesis Urgellensis.
Honorabilis Josephus Guiu, botigerius panni, ville Acrimontis, diocesis Urgellensis, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratorem seum
certum et cetera, itaquod et cetera, honorabilem
Franciscum Melchior, velluterium, civem Barcinone, licet absentem et cetera. Ad videlicet pro
dicto constituente et eius nomine fidejubendum
et fidejussorio nomine, dictum constituentem
obligandum in illo arrendamento juris bulle
plumbe sigilli cere civitatis Balagerii et eius collecte, per admodum illustres dominos deputatos
et auditores computorum dicti Generalis, facto et
confirmato die vigesima tertia mensis martii
proxime preteriti, Raymundo Melchior, velluterio, civi Barcinone, per tempus trium annorum,
qui currere incipient die prima mensis julii proxime venturo, in ante pretio mille et quinqueginta librarum pro quolibet anno et trium mille
centum et quinquaginta librarum pro toto trienio solvendorum per tertias, cum modo et forma
in instrumento dicti arrendamenti spessificatis,
prout constat de dicto arrendamento instrumento publico acto Barcinone penes magnificum Joannem Paulum Bruniquer, civem honoratum,
regia auctoritate notarium publicum Barcinone
et scribam dicti Generalis Cathalonie, promittendumque quod ipse constituens una cum dicto
principale suo ac aliis obligatis in dicto arrendamento, et sine eis ac insolidum tenebitur ad omnia et singula que dictus principalis suus existit
obligatus et alii obligati existant cum eisdem pactis, condicionibus, stipulationibus et promissionibus salario quoque procuratoris, prommissione
restituendi missiones obligatione persone et bonorum dicti constituentis, tanquam pro debitis
a. procures intercalades en els folis 645r-646v del trienni
1641-1644.

[ 1644 ]

[ 1644 ]

fiscalibus et regalibus, renuntiationibus necessariis et signanter benefficio novarum constitutionum et cetera. Et legi quod prius conveniatur
principalis quam fidejussor et fori sivi proprii
submissione fori dictorum dominorum deputatorum, magnificorum vicarii et bajuli Barcinone,
vel alterius et cetera, cum facultate variandi et
cetera. Et cum scriptura tertii in curiis dictorum
magnificorum vicarii seu bajuli Barcinone, obligatione persone et bonorum dicti constituentis
una cum persona et bonis dicti arrendatarii et
aliorum confidejussorum et sine eis ac insolidum
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus et cum
aliis clausulis et cauthelis dicto procuratori constituto benevisis etiam juramento roborate faerendum // 644v // et firmandum et demun, et cetera,
promisit haberetattum, et cetera, et non revochaere et cetera.
Testes sunt Franciscus Rattes, sutor, ville Acrimontis, et Anthonis Castellet, agricola, loci de
Malfet, dictis diocesis Urgellensis.
In quorum fidem et testimonium premissorum
mea propria manu scriptorium in judicio et extra ab omnibus fides plenaria ad hibeatur. Ego,
Joannes Verges, regia auctoritate notarius publicus ville Acremontis, diocesis Urgellensis, in cuius
posse presens procurationis [inter] fuit firmatum
hic me subscribo et meum quo in publicis claudendis instrumentus artis notaria utor appono.
Sig +num.

645r

Procura que fa per lo arrendament
de la bolla de Monthblanch, als 18
mars 1644. A.
Nos, Jacobus Recasens, mercator, civis honoratus
Barcinone, et in villa Montis Albi, archidiocesis
Tarracone, populatus, et Josephus Bayet, parator
pannorum lane, dicte ville Montis Albi, gratis et
cetera, constituimus et ordinamus procuratorem
nostrum et alterius nostrum insolitum et tam
conjunctim quam divissim certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos Josephum Sangenis, paratorem
pannorum lane, minorem dierum, dicte ville, hic
presentem et cetera, ad videlicet, pro nobis et nomine nostro et alterius nostrum insolidum una
cum aliis et insolidum fidejubendum et fidejussorio nomine, nos personasque nostras et bona nostra, etiam insolidum obligandum tanquam pro
debitis fiscalibus et regalibus vel alius modo et
forma vobis, dicto procuratoris nostro benevissis,
illustribus dominis deputatis Generalis presentis
Cathalonie principatus, in arrendamento jurium Generalitatum bulle plumbi sigilli cere et
2084

aliorum jocalium ville et collecte Montis Albi et
tabule eiusdem et aliarum tabularum, cum eadem annexarum et seu arrendari solitarum pro
Josepho Masip, agricola, ville de Ulldemolins, et
in causione seu satisfatione per dictum Josephum
Masip in consitorio dictorum dominorum deputatorum et aliis quibuscunque curiis seu personis
aut locis data seu danda, facienda et prestanda
pretextu dicti arrendamenti juris bulle plumbi et
cere dicte ville et collecte Montis Albi per eum accepti seu accipiendi, pro triennio quod incipiet
die prima julii proxime venientis et finiet die ultima junii anni millessimi sexcentessimi quadragessimi septimi, cum pactis et condicionibus et pro
pretio seu pretiis ac modo et forma eidem benevissis, et pro inde nos personasque nostras et bona
nostra et alterius nostrum insolidum, tanque pro
debitis fiscalibus et regalibus, ut predicitur obligandum et hypothecandum, modo et forma et
cum salario procuratoris pena de non firmando
jus renuntiationibus clausulis et cauthelis, quibus
dictus Josephus Masip nech non et alii confidejussores ipsius siqui alii dati sunt seu fuerint exhistunt obligati et seuse obligabunt renuntiandumque beneficio novarum constitutionum et cetera.
Et epistole et cetera. El legi dicenti quod prius conveniatur principalis que fidejussor et cetera. Et
privilegio militaris ac munitioni viginti sex dierum qui dantur et cetera. Et foro proprio et cetera. Submittentes et subponentes nos et bona nostra
et alterius nostrum insolidum foro districtui et
cetera. Consistorii dictorum illustrisim dominorum deputatorum ac curie magnifici vicarii
Barcinone nech non per pactum omnium et quarum unque aliarum curiarum et cetera. Et omni
alii juris et cetera, et // 645v // super predictis
quecunque volueritis fidejussionum obligationem
et alia instrumenta cum illis videlicet pactis, pactionibus, stipulationibus personarum et bonorum
nostrorum et alterius nostrum insolidum, obligationibus, jurium, renuntiationibus juramentis et
aliis clausilis et cauthelis in similibus fieri et poni
solitis et assuetis ac vobis benevissis, faciendum et
firmandum et cetera. Et demun ac generaliter et
cetera. Promittimus habere rattum et cetera. Actum et cetera. Actum in villa Montis Albi, archidiocesis Tarracone, die vigesima quarte mensis
martii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto.
Testes sunt magnificus Hieronymus Carbonell,
consul in ordine primo universitatis Montis Albi,
et Laurencius Solso, spardenyerius dicte ville.
In quorum proprio calamo scriptorum fidem ego,
Josephum Cabeça, ville Montis Albi, archidiocesis
Tarracone, regia auctoritate notarius publicus
dicte ville et per totum Cathalonie principatum,
hic me subscribo et meum appono. Sig + num.

Quorum propter distantiam de officiis et dignitatibus perconari plerumque dubitari contigit
instrumentumque est rationem congruum veritatis testimonium perhibere de eisdem. Id circo
universis et singulis offitiae, tam eccesiasticis
quam secularibus, jurisdictionem ubilibet exhersentibus. Nos Hyeronimus Carbonell, locumtenentis vicarii pro illustre Joannis de Giminells,
vicario ville et vicarie Montis Albi, Tarracone
diocesis, actamus et fidem facimus vobis quod discretus Josephus Cabessa, notarius, que supra escriptum instrumentum testificavit et clausit tam
tempore confectionis eiusdem quam etiam antea
et post fuit erat prout odie est auctoritate regia
notarius publicus dicte ville habitis // 646r // bonus, fidelis et legalis et pro tali ac ut talis est comunitir habitus tentus et reputatus scripturisque
per eum recetis et testificatis senper adhibita plena fides, in judicio et extra, in quorum omnium
et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes fieri et expediri jusimus per notarium et escribam infrascriptum sigillo que curie
nostre munito in quorum etiam fidem ego, Joannes Alba, dicti ville, regia auctoritate notarii publici ac escriba curie vicarie dicta villa, meumque in publiciis tabbellionandis instrumentis
appono. Sig + num.

tut de poder, com lo present concell així ho delibere.

651r

Faa per la bolla de Manresa y
Cardona, trienni 1644, lliurada als
8 de abril 1644.
A. 1644.

E lo presents Concell féu la deliberació y conclusió següent: que los apuntaments legits al
present Concell de la manera estan concebuts,
sien admesos com lo present Concell los admet,
loha y aprova, y que la exequució de aquells y lo
posar-hy las penas que convindran, lo dispensar
lo temps a les persones que se han de desaxir de
les mercaderies y totes les demés coses que tindran attendència al disposat en dits apuntaments sie tot comès, com lo present Concell ho
comet, als senyors concellers y Setsena per esta
matèria anomenada, per a què en confirmació
de la junta real y de la Deputació ho manen publicar y totalment posar en exequució ab pleni-

Noverint universi, quod nos Anthonius Sanou et
Michael Alterachs, priores; Jacobus Joannes Jordana, Franciscus Pons, Franciscus Colelles, Joannes Gra, Petrus Torrentaller, Jacobus Jutglar,
Jacobus Coromines, Petrus Irla, Joannes Cebria,
Hiasintus Senjust, Augustinus Junyent, Petrus
Pla, Josephus Vilella, Maginus Codina, Jacobus
Stany, Anthonius Joannes Roitg, Josephus Ricort,
Damianus Villaro, Anthonius Pintor, Joannes
Bosca, Franciscus Moxi, Carolus Raygida, Michael Pintor, Paulus Soler, Josephus Jordana, Petrus Alterachs, Silvester Blanch, Anthonius Andreas Pallares, Joannes Sarri, Franciscus Pintor,
Josephus Rayada, Jacobus Baffarull, Franciscus
Jaumar, Petrus Martyr Pallares, Joannes Busquets, Bartholomeus Cabiscol, Franciscus Camp,
Gabriel Miquel, Josephus Boxader, Joannes
Grau, Petrus Anthonius Tarrida, Petrus Joannes
Blanch, Hiasintus Moxi, Petrus Roure, Josephus
Junyent, Joannes Scaitg, Joannes Avellanos et
Michael Sala, omnes paratores pannorum lane,
civitatis Celsone, confratres confratrie Sancti
Pauli, institutis et fundatis in Cathedrali ecclesie
Celsone, convocati et congregati more solito in
domo consilii civitatis Celsone ex causa infrascripta ubi aliis pro similibus et aliis actibus paratores pannorum lane soliti sumus convocari et
congregar, habita inter nos legittima deliberatione et conclusione ac eius videlicet melioribus via
modo et forma quibus melius sumus et de jure possumus agentes tamen hec cum auctoritate et decreto magnificorum Josephi Thomasa, bajuli civitatis et bajuliarum Celsone, pro excellentissimo
domino duce Cardone et Josephi Puigredon,
utriusque juris doctoris, bajuli generalis civitatis
et terminorum episcopatus Celsone per sacra, cristianissima magestatis inferius decretantium,
gratis et ex certa scientia, constituimus et ordinamus procuratorem, syndicum et actorem nostrum
et dicti officii paratorum pannorum lane dicte
civitatem Celsone, tam conjunctim quam divissim, certum et specialem et ad infrascripta generalem. Ita tamen quod specialitas ipsi generalitati minime deroget nec diverso vos, dictum

a. deliberació intercalada entre els folis 649v i 650r del trienni 1641-1644.

a. procures intercalades en els folis 651r-656v i 653r-655v del
trienni 1641-1644.

652r

Embaxadaa reportada per don Joan
de Peguera y Agustí Pexau,
ciutadà, per part de la ciutat. A.
Dijous, a 31 mars 1644.
Die XVII martii MDCXXXXIIII.
Convocat y congregat lo savi Concell de Cent
jurats.
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Anthonium Sanou, paratorem pannorum lane
dicte civitatem Celsone, presentem et acceptantem, ad videlicet, pro nobis et nomine nostro et
cuiuslibet nostrum insolidum, tam conjunctim
quam divissim, comparendum, standum et interessendum, coram dominis depu- // 652v // tatis
Generalis principatus Cathelonie, in civitatis
Barcinone, de gentibus sive sindico Generali Cathelonie, et ibidem una vobiscum dicto procuratore nostro constituto et sine vobis et insolidum et in
encantu publico vel sine acceptandum, levandum
seu auspiendum arrendamentum juris Generalitatum bulle plumbi, sigille cere et aliorum jocalium que colligentur seu levabuntur in civitate
Minorisse et ville Cardone et in aliis tabulis, cum
illis arrendari solitis et assuetis pro triennio scilicet incipienti a die prima julii proxime venientis
in antea, et pro pretio seu pretiis ac cum pactis et
condicionibus et modo et forma vobis benevissis, et
casu quo dictum arrendamentum pro dicto
triennio pro vobis et nomine vostro proprio accipiatis seu acceptetis tali casu etiam in eodem pro
nobis et nomine nostro fidejubendum et fidejussorio nomine, nos et bona nostra insolidum obligandum cum pactis et conditionibus et modo et
forma vobis benevissis, et inde conveniendum et
promittendum nos et quemlibet nostrum insolidum soluturum et seu soluturos pretium per vos
promittendum unacum expensis et aliis conveniendis et paciscendis etiam cum salarii procuratorum penarum adjectionibus et aliis quibusuis
vobis benevissis prout melius convenire et concordare poteritis et pro hiis personas nostras et omnia
et singula bona emolumenta et jura dicti oficii et
nostra propria tam conjunctim quam divissim et
cuiuslibet nostrum insolidum mobilia et immobilia presentia et futura, ubique habita et habenda
obligandum etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus renuntiandumque beneficio novarum constitucionis et dividendarum ac cedendarum actionum epistoleque divi Adriani et
consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel
pluribus insolidum se obligantibus et renuntiandum etiam legi sive juridicenti quod prius conveniatur principalis quam fidejussor et alii dicenti
quod sublato principali tollatur accessorium et
omnibus aliis renuntiationibus et clausulis apponi solitis in cursu censualium Barcinone et expresse foro nostro proprio et ipsius fori, privilegio
et pariter supponendum et submittendum nos et
bona nostra etiam insolidum foro dictorum dominorum deputatorum et seu magnifici regentis
vicariam Barcinone vel Regie Audientie aut alterius cuiuscunque curie judicis seu persone, tam
ecclesiastice quam secularis, coram quo seu quibus
nos et quemlibet nostrum insolidum pro premissis
convenire voluerint predicti domini deputati,
etiam // 656r // cum facultate variandi juditium large et cum illis videlicet pactis, pactionibus, stipulationibus salarii procuratoris et resti2086

tucionis expensarum promissionibus personarum
et bonorum nostrorum et cuiuslibet nostrum insolidum etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus, obligationibus, renuntiationibus et aliis
clausulis et cauthelis vobis dicto syndico procuratori et actori nostro constituto benevissis etiam
cum scriptura tertii obligatione personarum et
bonorum nostrorum et cuiuslibet nostrum insolidum mobilium et immobilium presentium et futurorum habitorum ubi et habendorum etiam
quovismodo et jure privilegiatorum substitutione
procuratorum assueta si opus fuerit ac juramento
et aliis clausulis et cauthelis necessariis et oportunis, vobisque dicto sindico procuratori et actori
nostro constituto benevissis faciendum et firmandum unum quoque procuratorem syndicum et
actorem ad predicta omnia et singula substituendum et cum destituendum et revocandum, quando et quotiens vobis videbitur et demum ac generaliter omnia alia et singula faciendum el libere
experiendum in premissis et circa ea quecunque
ad hec utilia fuerunt et necessaria ac quomodo libet oportuna et que nos predictis nominibus facere possemus personaliter constituti tam et si talia
forent que mandatum exhigerent magis speciale
quam presentibus sit expressum. Nos enim in et
super premissis et circa ea et super dependentis et
emergentis ex eisdem et ea tangentis quovismodo
ac connexis damus et commitimus vobis dicto procuratori syndico et actori nostro plenarie vices
nostras cum inde fruendi potestate promittentes
vobis nec non notario infrascripto, tanquam publice persone pro vobis et vostris et aliis etiam personis omnibus et singulis quarum interest et intererit nunc et in futurum publice recipienti
pausienti et legitime stipulanti. Nos dictis respective nominibus semper habere rattum grattum
validum atque firmum quicquid et quantum
circa predicta per vos procuratum et actum quomodo libet gestum et nullo tempore revocare sub
bonorum et jurium nostrorum et dicti oficii
omnium obligatione actum est hoc in civitate
Celsone, die dominica vigesima octava mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo quarto.
Sig + na, Anthoni Sanou, Michaelis Alterachs,
Jacobi Joannis Jordana, Francisci Pons, Francisci Colelles, Joannis Gra, Petri Torrentaller, Jacobi Jutglar, Jacobi Coromines, Petri Irla, Joannis
Cebria, Hiasinti Senjust, Augustini Junyent, Petri Pla, Josephi Vilella, // 656v // Magini Codina,
Jacobi Stany, Anthonii Joannis Roitg, Josephi
Ricort, Damiani Villaro, Anthonii Pintor, Joannis Bosca, Francisci Moxi, Caroli Raygada, Michaelis Pintor, Pauli Soler, Josephi Jordana, Petri Alterachs, Silvestri Blanch, Anthonii Andree Pallares, Joannis Sarri, Francisci Pintor, Josephis Rayada, Jacobi Baffarull, Francisci Jaumar, Petri Martyris Pallares, Joannis Busquets,

Bartholomei Cabiscol, Francisci Camp, Gabrielis
Miquel, Josephi Boxader, Joannis Grau, Petri
Anthonii Tarrida, Petri Joannis Blanch, Hiasinti Moxi, Petri Roure, Josephi Junyent, Joannis
Scaitg, Joannis Avellanos et Michaelis Sala, constituentium predictorum qui hec laudamus, firmamus et juramus.
Testes huius reisunt Josephus Riber, fusterius et
Franciscus Bajona, sartor, civitate Celsone.
Sig + na nostrorum Josephis Thomasa, bajulis civitatis et bajuliarum Celsone pro excellentissimo
domino duce Cardone, et Josephi Puigredon,
utriusque juris doctoris, bajuli generalis civitatis
et terminorum et episcopatus Celsonensis pro sacra, cristianissima magestate auctoritate, oficii
quo fungimur predicti syndicati procurationi et
actorie per dictos paratores pannorum lane civitatis Celsone, et oficii paratorum factis et firmatis nostram interponimus auctoritatem pariter et
decretum, quam firmam facimus in civitate Celsone, penes notarium infrascriptum, die secunda
mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Presentibus pro testibus discreto Francisco Thomasa,
diacono et Francisco Gorich, agricultore civitatis
Celsone.
Sig + num Jacobi Luch et Azamor, regia auctoritate notarii publici civitatis Celsone, qui premissis interfuit eaque manu propria scripsit et clausit.
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Segona procura que fa per la bolla
de Manrresa y Cardona, trienni
1644.
B. 1644.

654r

Magnifici Joanne Camp, Anthonius Mascaro,
mercatores, et Jacobus Vila, caldarerius civis Celsone, de certa scientia et gratis constituerunt et
ordinarunt procuratorem eorum et cuiuslibet eorum insolidum tam conjunctim quam divissim
certum et cetera, itaquod et cetera, honorabilem
Anthonium Sanou, paratorem pannorum lane,
civitatis Celsone, licet absentem et cetera, ad videlicet pro dictis constituentibus et eorum nomine
fidejubendum et fidejussorio nomine, se et bona
sua unacum aeriis et insolidum obligandum pro
eodem Anthonio Sanou, paratore pannorum
lane, civitatis predicte, admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathalonie, usque ad summam seu quantitattem seu pretium pro quolibet anno predicto
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procuratori constituto benevissum, in quodam
arrendamento per dictos dominos deputatos et
auditores computorum facto et firmato hiis diebus elapsis predicto Anthonio Sanou, tanquam
plus danti et offerenti in encantu publico de jure
bulle plumbi, sigilli et cere civitatis et collecte Minorisse et ville Cardone et tabularum, cum illis
arrendari solitarum per tempus trium annorum,
et die prima julii proxime venientis in antea
computandarum, pro pretio scilicet et pactis ac
conditionibus ac modo et forma dicto procuratori
constituto benevissis ac prout latius est, cautum
in arrendamento predicto et seu in instrumento
illius confecto in scribania majori Generalis Cathelonia hiis diebus proxime elapsis, et pro hiis
onus dicte fidejussiones acceptandum et pretium
dicti arrendamenti predictis dominis deputatis
et seu aliis ad quos spectet [vocatem] expensis, salariis, penis et aliis quibuscunque de et super premissis ad implendis per terminos et solutiones
inde conventas et pactatas solvere et adimplere
promittendum unacum dicto Anthonio Sanou,
principali et aliis confidejussoribus et sine eis et
insolidum eisdem modo et forma prout in actu
predicti arrendamenti conventum fiut seu stipulantum et pro hiis personas suas et omnia et singula bona et jura dictorum [constituentor] cuius
libet eorum insolidum mobilia et immobilia et cetera, tam conjunctim quam divissim, tanquam
pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum, renuntiandumque beneficio novarum constitutionum et dividendarum actionum ac cedendarum
et epistoleque // 654v // divi Adriani, et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel pluribus
insolidum se obligantibus et cetera, et renuntiandum etiam legi sive juri dicenti, quod prius convenentur principales quam fidejussor et alii dicenti
quod subblato principali tollatur accessorium et
omnibus aliis renuntiationibus et clausulis apponi solitis in cursu censualium Barcinone et expresse foro suo proprio et ipsius fori privilegis et
pariter subponendum et submittendum se et bona
sua et cuiuslibet eorum insolidum foro dictorum
dominorum deputatorum et seu magnifici regentis vicariam Barcinone vel Regie Audientie aut
alterius cuiuscunque curie judicis, seu persone
tam ecclesie quam secularis coram quo seu quibus
ipsos et quemlibet ipsorum insolidum pro premissis convenire voluerunt predicti dominis deputati
etiam iuri facultate variandi juditium large et
cum illis videlicet pactis, pactionibus, stipulationibus salarii procuratoris et restituciones expensarum promissionibus personarum et bonorum
ipsorum et cuiuslibet eorum insolidum obligationibus renuntianionibus, etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus et aliis clausulis et
cauthelis dicto procuratori constituto benevissis,
etiam cum scriptura tertii obligatione personarum et bonorum eorum et cuiuslibet eorum insolidum mobilium et immobilium presentium et
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futurorum habitorum ubique et habendorum
etiam quovismodo et jure privilegiatorum substituorum procuratorum assueta, si opus fuerit ac
juramento et aliis clausulis et cauthelis necessariis et oportunis dicto procuratori constituto benevissis faciendum et firmandum unumquoque
procuratorem seu procuratores ad predicta omnia et singula substituendum et cum vel eos destituendum et revocandum quando et quotiens sibi
videbitur et demum et cetera, promisserunt habere ratta et cetera. Actum est hoc in civitate Celsone, die martis duodecima mensis aprilis anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto.
Testes sunt honorabiles Josephus Mora, sutor, et
Josephus Maleret, sartor, civitatis Celsone.
Preinsertum procurationis instrumentum propria manu scriptum recepi ego, Jacobus Luch et
Azamor, regia auctoritate notarius publicus //
655r // civitatis Celsone. Et ut in juditio et extra
judictium ubique fides in dubia adhibeatur ego,
idem notarius hic me subscribo et meum solitum
et assuetum artis notarie appono. Sig + num.
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A. Faa per lo arrendament de la
bolla de Olot, lliurat als 13 de
abril 1644.
Die decimo nono mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo
quarto, in villa Oloti, diocesis Gerundensis.
Nos Joannes Cols, notarius publicus ville Oloti,
diocesis Gerundensis, Raphael Vila, maior natu,
et Raphael Vila, eius filius, Stephanis Fontanella, paratores dicte ville Oloti, et Joannes Sola et
Toronell, agricola, dominus mansi Sola et Toronell et eiusdem terrarum parrochie Beate Marie
de Ridaura, dicte Gerundensis diocesis, gratis et
cetera, constituimus et ordinamus procuratorem
nostrum et cuius libet nostrum insolidum certum
et cetera. Ita tamen et cetera, honorabilem Michaelem Jonquer, mercatori, parrochie Sancti
Christophori de las Planas, nunch vero in dicta
villa Oloti habitatoris licet absentem et cetera, ad
videlicet pro nobis et nomine nostro et cuiuslibet
nostrum fidejubendum et fidejussores ac principales solutores, tentos et obligatos nos constituendum in illo pretio arrandamenti instrumenti
facti et firmati seu faciendi et firmandi per admodum reverendum et illustres dominos deputatos Generalis presentis principatus Cathalonie,
a. procura intercalada en el foli 659 del trienni 1641-1644.

Barcinone residentes, quibusuis persone seu personis per tempus trium annorum, qui currere incipientis die prima mensis julii proxime venturi in
antea de jure bulle sive sigilli plumbi et cere collecte et stasionis dicte ville Oloti videlicet, ville et
termini Oloti, Sancti Felicis de Payarolis, et totius vallis de Hostolesis, baronie Sancte Pacis et
eius distritus ville Castrifolliti et Sancti Petri de
Monteacuto et aliorum locorum parrochiarum,
prout assuetum est arrendari in aliis arrandamentis bulle Oloti, pretio bis mille sexcentorum
decem librarum monette Barcino pro quolibet
anno dictoruma trium annorum prout constat
instrumento recepto in scribania mayori domus
Deputationis Generalis presentis Principatus
Cathelonie, die et anno in illo contentis et promittendum pro nobis et nomine nostro dictis admodum reverendo et illustribus dominis deputatis Generalibus nos et quem libet nostrum teneri
una cum dicto arrendatore principali nostro et
sine eo ad predicta omnia et singula ad que dictus arrendator principalis noster in et cum dicto arrandamenti seu acceptationis instrumento
se obligavit seu obli- // 659v // gavitis et pro premissis personas nostras, et omnia et singula bona
nostra et cuius libet nostrum insolidum prout in
debitis fiscalibus et regalibus obligandum, submitendum et hippotechandum et legi quod prius
conveniatur principalis quem fideiussor et beneficiis et juribus dividenda et cedendarum actionum nove constitutionem epistoleque divi Adriani, et consuetudini Barcinone loquenti de duobus
et cetera, ac proprio nostro foro et omnibus legibus
et juribus nos super his intrantibus renuntiandum et super premissis omnia et singula et quecunque instrumenta et scripturas tam tertii
quam aliis et cum submissione fori dictorum
dominorum deputatorum Gerenalium presentis
Principatus et alius et cetera, et cum promissionibus, obligationibus, cursibus et aliis cauthelis necessariis et oportunis et fortioribus roboratis et
vallatis jurium et legum [renuntiatus] et aliis
in similibus opponi et ad [gici] solitis et dicto
prinsipali et procuratori nostro benevisis faciendum, constituendum, firmandum et jurandum
et quodcumque juramentum in animas nostras
prestandum et demum et cetera. Relevans et cetera. Promitens habere ratum et cetera. Et non
revocare et cetera, sub bonorum nostrorum obligatione et cetera. Testes, Joannes Spinet et Anthonius Spinet, fratres textores lane dicte ville Oloti.
In quorum fidem, ego Paulus Oliveres, auctoritate regia notarius publicus ville Oloti, diocesis
Gerundensis, hic me subscribo et meum solitum
artis notarie rogatus appono. Sig + num.

a. a continuació ratllat d.
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A noz tres chers et bien amez les deputez du Principat de Catalongnea.
27 aprilis 1644.
De par le roy.
Tres chers et bien amez. Le desir que nous avons de
faire regner la justice et l’orde dans la Catalongne, d’y mantenir tous noz subiectz, tant ecclesiastisques que nobles, magistratz, communautez
et particuliers dans la jouissance entière de leurs
immunitéz, privilleges, franchises et exemptiones
soubz l’observation exacte des loix, constitutions et
costumes du pays, et d’y retrancher les abus que la
longueur de la guerre y a introduitz, au grand
preiudice du general et des particuliers, aussy
bien que de nostre service, et sur tout de soulager
le peuple et d’empescher les desordres des gens de
guerre, nous ayantz obligéz a rechercher tous les
moyens propres à ce effect. Nous avons estimé qu’il
n’y en avoit point de meilleur que d’envoyer en
Catalongne une personne de singulière probité et
mérite, et suffisantement auctorisée pour s’employer à remettre toutes choses en leur antier et premier éstat au contentement d’un chacun, et qui
aussy, en l’absence de nostre très cher et bien amé
cousin, le mareschal de La Motte, nostre viceroy
en Catalongne, et nostre lieutenant general en
noz armées estantz en la province, les quel est
presque tousiours occupé a la campagne et aux affaires et exploietz de la guerre puisse agir aux
choses qui regarderont nostre service // 662v // et le
bien et soulagement de noz subiectz en la ditte
province. Nous avons estimé a propos par l’adver
de la reyne regente, nostre très honnorée dame et
mère, de donner à nostre amé et fael le seigneur
de Marca, conseileur en noz Conseilz, president
en nostre cour de Parlement de Navarre, et nominé par nous en évêsche de Couserans, la charge
de visitteur general en nostre principat de Catalongne, comtéz de Roussillon et de Cerdagne,
comme estant une office ordinaire, et donner
founctions sont establies par les dites constitutions
seachantz bien que nous ne la pouvons confier a
une personne de plus grande capacité et vertu, et
l’envoyantz exercer la dite charge, nous avons desiré l’accompagner de cette lettre par la quelle
nous vous exhorterons et mandons de le considerer
en toutes occasiones ainsy qu’il appartien la ditte
charge et selon l’entière confiance en la quelle
nous le tenoit et establissant, et gardant toute
bonne correspondance avec luy, ainsy que nous luy
avons ordonée de fer avec vous. Et luy donnant
advice des choses que importeront à nostre service,
et que vous veurez estre necessaires pour le bien et
advantage de toute la province et la vostre en
a. carta intercalada en els folis 662r-663v del trienni 16411644.- anotació escrita al dors.
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particulier, mesme lorsque nostre dit cousin sera
// 663r // absent de Barcelonne. Vous asseurantz
que nous l’avons speciallement chargé de prendre
soin des interestz publicques et des vostres aux occassions qui s’en offriront, purquoy nous remettantz a luy de ce que nous pourrions adiouster à
la presente, et de vous faire expressement congnoistre de nostre part combien nous affectionnont
noz bons et fidelles subiectz de la dite province, et
quelle est la satisfaction que nous avons de vostre
bonne conduitte et de vostre zèle pour le bien de
nostre service et celuy de vostre patrie, nous entendons que vous luy donniez entière creance. Priant
Dieu qu’il vous ayt. Tres chers et bien amez en sa
sancte garde. Escrit a Paris, le XXV jour de janvier 1644.
Louis.
Le Tellier.

Revocacióa de excessos fets per los
soldats.
11 aprilis 1644, A.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, die vero vigesima nona mensis februarii eiusdem anni intitulata, presente et in his vocato
atque requisito me, Patiano Roca, sacre, christianissime et regie magestatis mandati scriba,
auctoritate regia notario publico, Barcinone populato. Presentibus etiam admodum reverendo
et nobile Laurentio de Barutell, cancellario, et
magnifico Josepho Queralt, utriusque iuris doctoris et dictam Cancellariam in presenti principatu Cathalonie et comitatibus Rossillionis et
Ceritanie regente, pro testibus ad ista vocatis et
specialiter assumptis excellentissimus dominus
Philippus de la Motte Houdencourt, dux Cardone, mariscallus Gallie, sacre, christiannissime et
regie magestatis consiliarius, locumtenens et capitaneus generalis in dictis principatu Cathalonie et comitatibus Rossillionis et Ceritanie, existens et personaliter constitutus in quadam aula
sua palatiis, quod foret in presenti civitate Barcinone in platea Sancti Francisci, tradidit et liberavit mihi quandam papiri scripturam cathalano sermone conceptam quam premanibus suis
habebat tenoris sequentis: Havent-nos representat los deputats del General de Cathalunya que
en lo lloch y terme de Riudebilles los soldats
dels tèrçios y companyias del comte Marin,
a. acta de revocació intercalada entre els fols 662v i 663r del
trienni 1641-1644.
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monsiur Santa Maria y monsiur de Bregé, que
allí havian estat allotjats en lo juliol de mil siscents quaranta-y-dos, cometeren molts excessos. Y, de la mateixa manera, en lo lloch de Sant
Quintí los soldats dels tèrçios y companyias de
monsiur de Riballet, monsiur de la Vispa, monsiur de la Boveta, monsiur Baro, monsiur Xabot
y altres del regiment del comte Busac. En lo
lloch de Torrelles havian fet lo mateix los soldats dels tèrçios y companyias del comte Pujol,
comte de Rius, comte de Rosselló, comte Busau, monsiur Conti, del nostre regiment, de
don Josep d’Ardena y de monsiur de Canas. En
lo lloch y terme de la Llacuna consemblants excessos havian comesos los soldats dels tèrçios y
companyias del regiment nostre dels gasscons,
monsiur de Gagera, monsiur de Casali, monsiur
d’en Jargas, monsiur Sanpons, monsiur baron
de Xatera, monsiur de Riballet. // En lo terme y
lloch de Òdena los soldats del regiment nostre
dels sanboyans de monsiur Massana, y de monsiur de Sangerman. En lo terme de Spolla los
soldats saboyans y de monsiur Listerna. En lo
lloch de Miralles los gasscons. En lo lloch de
Castellolí los soldats de nostron tèrçio, del baró
de Aliariba, del bescomte Ribalta. En lo lloch
de Vilanova del Camí, los soldats del nostre
tèrçio y de monsiur de Bellfort. Y en la vila de
Igualada los soldats del tèrçio de monsiur Xivelle, contrafent en diversas cosas a las generals
constitucions. Per ço, desijant que ditas generals constitucions ab tot effecte sian sempre observades y que los fets contra elles sian reparats,
ab tenor de la present revocam y donam per revocats, cassats y anul·lats tots los procehiments,
actes y excessos sobre mencionats per dits soldats comesos, declarant que són estats fets contra nostra intenció y voluntat, y que com a tals
sian tinguts y haguts per nul·los, cassos y irritos,
com si fets no fossen, restant sempre las generals constitucions en sa forsa y deguda observança. Que quidem papiri scriptura mihi, dicto
regio escribe et notario, ut prehabetur tradite et liberate dicta sua excellentia mandavit mihi, dicto
Patiano Roca, quatenus de predictis presens conficerem instrumentum et dictis dominis deputatis et aliis cuya intersit darem et traderem publicum et aucthenticum in memoriam futurarum.
Quod est actum Barcinone, die, mense, anno et
loco predictis. Presente me, dicto scriba mandato,
et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis pro ut superius continetur.
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Sig + num meum, Patiani Roca, regii mandati
scribe, Barcinone populati, auctoritate regia notarius, qui hec mandato excellentissimi domino
locumtenentis et capitanei generalis subscriptis et
subsignavi in fidem et testimonium premissorum.
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Memorial donat al senyor de la
Berchera y enviat a sa senyoria
il·lustríssima per part dels senyors
deputats, ans de sa partida d’esta
ciutat per a la cort de sa magestat.
Ala senyor Pau Bruniquer, scrivà major del General y ciutadà honrat de Barcelona guarde
Déu.
27 aprilis 1644. B.
Supplican los deputados del General de Cathalunya al il·lustrísimo senyor de la Berchera sea de su
servicio hazerles merced de representar a su magestad cristianíssima, que Dios guarde, y a la reyna, nuestra senyora, serenísimos duque de Orleans y príncipe de Condé, y eminentísimo cardenal
Mazerín, las cosas infrascritas, en que dichos deputados, affectando el servicio del rey y bien del
Principado, desean su devido reparo y special remedio, por ser ansí precissamente necessario, y son
las siguientes.
En cuya consideración se dize que sin embargo
que el principado de Cathalunya fue algún tiempo abundante de frutos para su sustento y de sus
provinciales, por cojerse copiosos en algunas partes
del, con todo, en el año passado de 1643 fue tan
grande la sterilidad que se padesció en él, que llegó la hambre a términos muy extremos, y a valerse el trigo, ordios y cevadas a precio muy excessivo,
y esto se originó de la falta de cultura y labrança
de los campos en tierras y partes de que otro tiempo se sacavan cosechasb abundantes, por ser sus territorios muy fructíferos. Para cuya intelligencia
se exprime que el condado de Rossellón és el pahís
// 665v // más fértil de toda Cathalunya, y por tener entonces y de años atrás el enemigo la plaça de
Perpinyán, y quedar la campaña turbada con la
guerra que en ella assistía, no pudieron los paysanos cultivarla, y ni ahún después de rendida esta
plaça con la viva fuerça de las armas de su magestad, y bueltos los del condado a sus casas, tampoco no tuvieron la prevención necessaria para
poder en continente continuar sus labranças, con
que la sementera ha sido poca y muy pequenya,
por serlo los naturales con las derrotas que han
padescido estos quatro o sinco años passados con la
continua guerra que ha tenido cabida en aquel
parage, tanto por los sitios de Leocata y del castillo
de Salsas, como por este último de la villa de Pera. memorial intercalat en els folis 665r-671v del trienni
1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. cosechas interlineat, damunt una paraula ratllada.

pinyán y los demás rencuentros que en los intermedios han acostescido.
El condado de Empurias es un trosso de tierra
muy fértil, cuyo terreno dava copioso fruto en todos los años, tanto de trigo y ordio como de cevadas y otras cosechas; pero esto cessa de algunos años
a esta parte por las invasiones y surtidas que el
enemigo freqüentemente haze dende el presidio de
Rosas, a cuya causa, por evadir los paysanos los
peligros imminentes que cada dia experimentavan de las hostilidades enemigas, eligieron muchos dexar las tierras ociosas, sin cultivarlas ni
sacar fruto dellas; con que su miseria crece, repitiendo muy de ordinario estos sus condolimientos y
pan qüotidiano de lágrimas entre ellos.
El Campo de Tarragona, cuya metrópoli es su
ciudad, en donde está de presidio el enemigo, es
una parte de tierra en Catalunya de copiosas cosechas de todos frutos, pero estos cessan allá por la
assistencia del enemigo, y por no cultivarse // 666r
// los campos por los paysanos, retirados y medrosos
de los daños mayores que temen de la vesindad del
enemigo.
Y de la mesma fertilidad y abundancia de frutos
gosava la playa de Urgel, en cuyo distrito se incluyen las ciudades de Lérida y Balaguer, por ser
todo su terreno fertilíssimo, pero por la vezindad
que tiene con Aragón, cuyos límites se confinan,
no ha dado cosecha alguna de provecho en estos
tres años antecedentes, impidiéndola en gran
parte los tránsitos del exército enemigo y varios
rencuentros succedidos en el año 1642, con que se
imposibilitó la sementera de los campos, y lo poco
que se huviera cogido el año passado se perdió con
el alojamiento del exército de su magestad quando entró en Aragón.
La falta de estos frutos todos ha occasionado este
año en la provincia una extrema necessidad de
granos y víveres, y éstos a precio muy excessivo, porque el del trigo es a sesenta reales la quartera, ya el
menor a sinquenta, de la cevada a trenta y seis
reales, y del ordio a quarenta. Y todo esto fue cresciendo en tal modo que, a no prevenirse, la ciudad de Barcelona, con más de cien mil corteras de
trigo que imbió a sacar de Liorna, a precio de reales de a ocho y doblas de oro, huviera totalmente
perescido el Principado.
Esta ambre y falta de víveres que ha padescido la
provincia no la han igualmente experimentado
los soldados de su magestad en los alojamientos de
sus quarteles, porque, posponiendo los paysanos sus
proprios interesses y patrimonios al servicio del
rey, dieron el ordio a los // 666v // soldados a prea. a continuació ratllat lo.
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cio muy baxo, de 19 sueldos y de 21 sueldos la
quartera. Y agora, en el mes de março passado de
este año 1644, se les tassó a trenta y dos sueldos, y
la cevadaa a veinte y nueve, pagando las universidades y los moradores dellas lo demás que montavan de precio dichos granos, con que han padescido de menoscabo passados de cien mil ducados.
Todo lo referido se dise por rasón de la que deve
darse a su magestad, en conformidad de lo demás
que en sí incluye la materia, para que, enterado
muy por menor de sus circunstancias, mande por
su clemencia se tenga de estos sus vassallos en lo
que huviere lugar, y piden peremptoriamente
trabajos tan continuados, anyadidos mayormente los demás, de que siguientemente se hase special
memoria.
Los excessos de los soldados en los alojamientos passan de intolerables, porque su comida y bevida es a
fuerça y sin paga de los paysanos, y aún apremiándolos con la aprehensión de muchos de sus
muebles. Y lo primero que hazen en llegando es
sacar de las casas los dueños dellas, haziéndose
abrir las arcas y reconoscer lo poco que ellos tienen,
y en ello se procede con tal violencia y modo que
excluye toda pasciencia en el mayor sufrimiento.
Y éste aún le apuran más con el desperdicio de sus
trigos que los soldados dan a sus cavallos, teniéndoles los paysanos de reserva de la cosecha para su
proprio sustento, con que quedan muchos en el
stado del último desconsuelo, viendo mayormente
que, representadas sus quexas a los cabos, ni son
dellos oýdos ni remediados, por donde se ve el //
667r // miserable estado de muchos de los provinciales.
El assentista, que de orden de su magestad le tenía de proceher el pan de munición para la infantería, no ha hecho su provisión fuera de Cathalunya sino dentro della, pagando los trigos
con moneda de bellón del Principado, deteniéndose en Francia, con sus granjerías, la buena monedab de su magestad que effectivamente havía
de recebir acá, de la qual ni en plata ni en oro no
se ha visto partida alguna en la provincia, por
donde se ha occasionado mayor augmento en la
moneda doble, cuyo interés passa de sessenta por
ciento, yc el doblón de oro vale quarenta y quatro
reales, y el treyntín quarenta y seis y quarenta y
siete; y la moneda corriente de plata fabricada
dentro del mesmo Principado no se halla oy sin
interés. Por donde se ve el infelís estado que sobre
sí lleva esta provincia, sin alivio en sus trabajos
ni reparo en dichas cosas, porque sin embargo que
el excessivo del precio de los ordios y cevadas que
a. a continuació ratllat a 29.
b. moneda interlineat.
c. a continuació ratllat la dob.
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han padescido las universidades, com arriba se
ve, y los excessos cometidos por los soldados de que
se ha hecho mención, después de representados y
propuestos al senyor virey por parte de los deputados, fueron por su excelencia revocados como a
contrarios a las generales constituciones, con
todo, el reparo no ha sido en esto total, por faltar
la reintegración de la efectivaa satisfación de los
dichos danyos y menoscabos recibidos, que precisamente es devido.
La confiança del remedio en estos trabajos la tenía puesta la provincia en gran parte con la mediana cosecha de los frutos que de la misericordia
de Dios es- // 667v // perava este presente año
1644, pues cabal y suficiente no se puede presumir
por la falta de cultura y labrança en el Empurdán, Campo de Tarragona, playa de Urgel y en
otras partes referidas de dicho Principado, para
cuyo sustento será precisso haverse de valer de trigos de fuera reyno. Con todob, aún este poco de que
se confiava queda oy muy dudoso y se teme con
cuydado su buen éxito, porque sin haver agora en
Catalunya ordios, cevadas y pajas, como es notorio, ha mandado su excelencia a las universidades tengan provehidos estos forrages y pastos para
las tropas de cavallería que han de entrar, con
que, siéndoles imposible por lo referido, se hecha de
ver el justo temor que se tiene de que los soldados,
para sustento de sus cavallos les han de introdusir
en los camposc sembrados, y segar los frutos en
hierba, a vista ded su proprio dueño, con evidente
desconsuelo y dolor de su coraçón y de su familia,
por verse frustrados del remedio que esperavan de
la ambre passada, y aún con total exclusión del,
por la futura que han de barruntar mal crecida y
molesta en el año siguiente, dee donde se hecha de
ver el odio que ha de originarse por este medio entre el soldado y el paysano, viéndose irremediable
en esta rasón, siendo constante que la que haze
mayor consequencia en el servicio del rey es la
unión y amistad que conviene entre el soldado y
su paysano, pues della depende toda la quietud y
sosiego que con entrambos se desea, para excluyr
ansí los daños que pueden considerarse, con prudencial premeditación.
Ésta ha obligado se representasse lo referido al senyor virey, supplicándole fuesse servido mandarf
prevenir la // 668r // provisión necessaria para el
sustento de dichas tropas, pues con evidencia constava de la imposibilidad de los provinciales. Y por
haver respuesto su excelencia no tenía ordios ni cevadas crece de ahí más el temor del daño irremea.
b.
c.
d.
e.
f.

efectiva interlineat.
a continuació rallat en lo demás que.
a continuació ratllat sengrad.
de interlineat.
de donde interlineat, damunt de con que ratllat.
a continuació ratllat se.

diable que se considera, y dela peligro que en si incluye.
Añádese a esto la vexación que oy hazen los cabos
de los soldados a los lugares, haziéndose hazer por
los jurados, cónsules y otros regidores dellos, certificatoria y fe de estar satisfechos y pagados cabalmente de todo lo devido antes de dexar sus alojamientos de sus qüarteles, sin embargo de ser la
verdad en contrario, pues sin paga de lo que deven y con válida violencia se hazen dar estos testimonios, para evadir ansí injustamente la reintegración que su excelencia ha mandado hazer con
la paga de algunas deudas, de que se ha dado legítima promesa, y porque ésta quede excluyda,
han buscado agora el indirecto referido, el qual
algunos han resistido, sin querer hazer dichas certificatorias, y han experimentado mayores daños
y, por esto, otros deseando evadirlos se han dexado
llevar de la opressión referida, que deve con severidad ser castigada y aliviada lab pusillanimidad de losc vexados.
Estas cosas todas se refieren al señor de la Berchera para que, bien enterado dellas, y con lo demás
que ha visto en la provincia y por las noticias que
tiene della, pueda darlas a su magestad y supplicarle sea de su real servicio querer remediar lo
que conviniere aserca de lo referido, y specialmente en mandar se den eficasmente // 668v // los socorros necessarios a los soldados, que disen no han
tenido cumplidamente este año, y que se embien
provisiones de Francia para la infantaría y cavallería francesa, y que el dinero de los socorros llegue en specie en mano de los soldados y no de sus
cabos, porque éstos se le aproprian para sí, y aquellos quedan frustrados del poder y vexación, con
que se evitarán muchos daños y violencias, y que
juntamente, por alivio del pahís y consuelo de los
agraviados, sea del real servicio de su magestad
mandar embiar alguna suma de dinero, para
con él reintegrar los daños padescidos y referidos
de los alojamientos con lo que arriba queda dicho,
pues los que se han tasado todos son medios con evidencia convenientes y muy conformes a la grandesa, clemencia y piedad real, y en su conseqüencia se confía ansí sud effeto, supuesto que lleva tan
buen padrino, por la mercé que en esta parte promete la generosidad y buenos respetos de su senyoría ilustrísima, y lo que se ha experimentado de su
ilustrísima en beneficio de este Principado.
Quando los diputados embiaron por su embaxador en la corte del rey a fray don Francisco de Miquel, recibidor de la religión de San Juan, le diea.
b.
c.
d.
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a continuació ratllat ple.
a continuació ratllat pusil·lami.
a continuació ratllat ve.
a continuació ratllat effecte.

ron en instrucción diversos órdenes para que, en
conformidad dellos, representasse y supplicasse a
su magestad las materias y mercedes de que la
provincia tenía necessidad por observancia de sus
leyes y drechos, y aunque su magestad fue servido
responder con sus reales decretos a los capítulos
propuestos, con todo hasta oy no se ha conseguido
effeto alguno en su razón.
Por lo que es precisso haversea de hazerb memoria
que por el dicho embaxador fue supplicado a su
magestad que, en execución // 669r // del capítulo
8 de las convenciones juradas quando mereció la
provincia la admissión de su real obediencia, en
que se dispone que las capitanías, alcaydías y goviernos de los presidios y fortalesas dentro del
Principado y sus condados deven ponerse en cabeça de provinciales, fuesse de su real servicio verificarlo ansí. Y su magestad, con su decreto realc
dispuso que mandaría proveher dichos cargos en
catalanes naturales, empero sin embargo del, no
se ha conseguido hasta oy el effeto deseado, en conformidad de la disposición del dicho pacto y del
decreto real referido. Por lo que agora se supplica
a su señoría ilustrísima sea de su servicio interceder con su magestad y valer al Principado con la
instancia de la observancia y cumplimiento del
pacto referido.
Otrosí pidió el mesmo embaxador y supplicó a su
magestad mandasse restituir al Principado las
armas suyas proprias de muchos mosquetes y arcabusses que se hallaron dentro la plassa de Perpinyán después de rendida del poder del enemigo,
en donde havían quedadod del tiempo del exército
de Salsas en el anyo 1639, y todas eran proprias de
la casa de la Deputación y de diversas universidades, que las havían trahido para municionar
con ellas la infantaría que entonces embiaron. Y
haviendo sobre esto respondido su magestad que,
sin embargo de la dificultad que habría en discernir estas armas entre las de los magazines ordinarios de la plassa, mandaría, como mandó al
señor de Vocancurt, governador della, // 669v //
hiziesse la diligencia necessaria y diesse cuenta a
su magestad de lo que podría saber en razón de la
quantidad y qualidad destas armas, para que en
su continuación se pudiesse proveher lo possible por
satisfación de los deputados y de todo el pahís. Y
como, llegado dicho embaxador con este orden
real, se hallasse ja fuera de Perpinyán el governador de la dicha plassa, no se pudo entonces ni después acá conseguir la averiguación de las dichas
armas que se pretendía, ni la resenya dellas que se
concedía. Por tanto, supplican los deputados a su
a.
b.
c.
d.

haverse de interlineat.
a continuació ratllat se.
a continuació ratllat proveyó.
a continuació ratllat por occasión del exército.

señoría ilustrísima sea de su servicio hazerles mercé de mediar con su magestad y conseguir el cumplimiento effectivo del dicho real orden, y que en
la ressenya o investigación de las dichas armas,
para poderse mejor distinguir, pueda assistir un
official del General o una persona que nombraren los deputados.
Haviendo representado dicho embaxador a su
magestad el perjuhizio grande que se hasía por los
ministros reales en prender, por medio de officiales seglares, a los ecclesiásticos, y detenerlos presos
en su poder, por más de veinte y quatro horas sin
entregarlos a sus superiores, y aún sacándoles del
reyno sin cognición de causa ni processo de juez
competente; y también a los seglares, sacándoles de
la provincia sin sentencia ni declaración de drecho. Fue servido su magestad, como tan zeloso de
las immunidades ecclesiásticas, declarar que era
su real voluntad se guardassen inviolablemente, y
que daría orden a sus ministros las conservassen, y
que en su caso se valiessen de los medios de justicia
para proceder contra // 670r // ellos y contra otros
que pudieren cometer algún delito, no queriendo
el castigo de nadie sin cognición de causa, y que su
magestad mandaría informarse sobre lo passado,
para proveher lo que hallare ser justo. Y, esperando los deputados que los ministros de su magestad
se apartarían en adelante de estos procedimientos
de hecho, ansí en los ecclesiásticos como en los seglares, no se ha visto remedio alguno. Antes bien,
sin embargo del orden de su magestad, dichos ministros reales prenden a los ecclesiásticos, llevándoles atados y presos públicamente por las calles y
caminos, en grande deshonor de su dignidada, sin
attender que son sacerdotes, y después los detienen
en la cárcel pública de los seglares, entre los malhechores de la provincia, por muchos días y meses,
en grande ingnominia del stado ecclesiástico y
contravención de las constituciones concedidas a
los ecclesiásticos. Y, en quanto a los seglares, les sacan del reyno sin prevención de processo ni preceder sentencia, sino con sola carta particular de los
ministros superiores les dan orden se vayan, y no
queriendo hazer la causa, a algunos les compelen
tomen pasaporte para hirse del reyno. Los quales
procedimientos todos son contra orden de su magestad, que no quiere se dé lugar a ellos sin cognición de causa, y directamente contravienen las leyes del Principado. Por cuya razón supplican los
deputados a su ilustrísima sea servido hazer merced a la provincia enb lo referido y, como a tan enterado en estas materias, mediar con su magestad
para que se ponga remedio en este tan grave
daño, con reintegración de los drechos quec pertenescen ansí al stamento ecclesiástico como al sea. a continuació ratllat ni.
b. en lo referido interlineat.
c. a continuació ratllat en lo referido.
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lablement observades, com ab dita carta no volguéssem manar a dita dona Maria anàs a Rosas
contra sa voluntat, per tenir seguretat era la sua
de voler anar a Roses, a hont era son marit, que
la demanava anar // allà, y parexia·ns inconvenient que anàs per Cathalunya a fer est camí,
sinó dret a Roses, com a loch del enemich a
hont era son marit, més vehí de sa habitació.
Per ço feram dita carta sens intenció de contrafer constitució alguna y quant se puga inferir
d’ella, mandato o compulsió alguna, revocam
tot y qualsevol mandato que de dita carta podria resultar ésser fet a dita dona Maria per anarse’n a Rosas, volent que aquell sie hagut per no
donat. Que quidem papiri scriptura mihi, dicto
regio scribe mandati ac regenti regiam prothonotario, ut prehabetur tradita et liberata dicta sua
excellentia, mandavit mihi, dicto Patiano Roca,
quatenus de predictis presents conficerem instrumentum, et dictis dominis deputatis et aliis cuya
intersit, darem et traderem publicum et auctenticum in memoriam futuram, quod est actum
Barcinone, die, mense, anno et loco predictis, presente me dicto scriba mandato et presentibus testibus presentis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

glar. Con que las leyes del Principado tendrán //
esta parte su satisfacióna y devido cumplimiento, y su magestad la gloria de la mercéb
hecha con el rendimiento de las gracias dec estos
sus vassallos que es precisso, y su ilustrísima un
montón de obligaciones sobre ellosd con tantas
deudas que la provincia le reconosce por infinitos
títulos.e

670v // en

Revocació dels manaments reals
fets a dona Maria de Rocabertí y
Olivella.f
12 martii 1644. A.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, die vero vigesima nona mensis februarii, eiusdem anni, intitulata presente et in his vocato
atque rogato me, Patiano Roca, sacre, crhistianissime et regie majestatis mandati scribe, de pregente regiam prothonotariam Cathalonie, Barcinone populato, presentibus etiam venerabilis don
Laurentio de Barutell, cancellario et Josepho
Queralt, regente regiam Cancellariam, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis excellentisimus dominus Philippus de la Motte
Houdencourt, dux Cardone, mariscallus Gallie,
sacre, chistianissime et regia majestatis consiliarius, locumtenentis et capitaneis generalis in
principatu Cathalonie et comitatus Rossilionis et
Ceritanie, existens et personaliter constitutus in
quadam aula sui palatii quod foret in presenti
civitate Barcinone, in platea Sancti Francisci,
tradidit et liberavit mihi quandam papiri scripturam cathalano sermone conceptam quam premanibus suis habebat tenoris sequentis: Haventnos representat los deputats del General de
Cathalunya, per medi de sos assessors y advocat
fiscal, la contrafacció diuen resulta de una carta
per nos escrita, als sis de janer proppassat, a
dona Maria de Rocabertí y Olivella, ab que lo
ordenam vaje a Rosas, per parèxer naix de aquí
una compulsió y mandato a dita dona Maria de
anar-se’n de Cathalunya, cosa prohibida per
constitucions sens conexensa de causa, fent-nos
instància per a què revocassen dit orde y mandato en dita carta donat. Y com nostre intenció sie
que las constitucions de Cathalunya sien invio-

Sig + num meum, Patiani Roca, regii mandati
scribe, Barcinone populati, auctoritate regia notario, que hec mandato excellentissime domine locumtenentis et capitanei generalis subscripsi in
fidem et testimonium premissoris.
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a. satisfación y interlineat.
b. mercè ... el interlineat.
c. de ... vassallos interlineat.
d. ellos con interlineat.
e. a continuació tres fulls en blanc sense numerar.
f. acta de revocació intercalada entre els folis 671v i 672r del
trienni 1641-1644.
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Còpiaa de la carta del senyor
cardenal Mazariny als senyors
deputats. A.
28 aprilis 1644. A.
Messieurs.
Lo cuydado que lo rey pren de la conservació de
aqueix Principat no·s estén pas solament a formar poderosas armadas de terra y de mar per sa
defensa, però encara a procurar lo bé y lo repòs
de dins la província per tots los medis dels quals
sa magestat pot avisar-se. Assò és lo que la obliga al present a enviar-hi lo senyor president de
Marca, en qualitat de visitador general, ab tots
los ordres y instruccions necessàrias per a informar-se exactament de tot lo que·y passa, provehir a tots los abusos prejudicials al servey de sa
magestat y al bé públich, y fer donar totas las saa. carta i traducció intercalades en els folis 672r-674v del
trienni 1641-1644.

tranquilité et la satisfaction de la province. Je’n
auray une bien particulière quand vous me donnerés moyen de vous faire coignoistre par mes services l’estime que je fais de vostre corps et la passion avec la quelle je suis.

tisfaccions convenients a las quexas que se li seran fetas. Sa magestat, no tenint cosa més al cor
que distribuir líberament a cada hu effectes de
sa bona voluntat y de sa justícia. Esta és una persona que ha juntat una alta virtut y integritat ab
una intel·ligència sublime, la qual té avantatjosíssimament totas las parts requeridas per un
empleo tant important, y en la qual sa magestat
pren una entera confiança. Ella se promet també que vosaltres contribuireu lo que depenjarà
de vosaltres per a secundar sos bons designes, y
alcansar lo principal fruit que ella spera de sa
missió, que és la tranquil·litat y la satisfacció de
la província. Jo·n tindré una ben particular
quant vosaltres me donareu medi de fer-vos
conèxer per mos serveys la estimació que jo fas
de vostre cos y la passió ab la qual jo so.

Messieurs.
Vostre tres affectioné serviteur, le cardinal Mazariny.
Paris, le 17e. febrier 1644.
Messieurs de la Deputation.

677r

Messieurs.
Vostre affectadíssim servidor, lo cardenal Mazariny.
A París, 17 de febrer 1644.

673r

A messieurs.
Messieurs les deputez du General de la principauté de Catalogne. A Barcellonea.
28 aprilis 1644. A.
Messieurs. Le soing que le roy prend de la conservation de cette Principauté ne s’estend pas seulement à former de puissantes armées de terre et de
mer pour sa deffense, mais à procurer le bien et le
repos du dedans de la province par tous les moyens
dont sa majesté se peut adviser. C’est ce qui l’oblige presentement à y envoyer le seigneur president
de Marca, en qualité de visitador general, avec
tous les ordres et instructions necessaires pour s’informer exactement de tout ce qui se passe pour veoir aux abus prejudiciables au service de sa majesté et au bien public, et faire donner toutes les
satisfactions convenables aux plainctes qui luy seront faictes. Sa majestéz, n’ayant rien plus à coeur que de departir liberalement à un chacun des
effectz de sa bonne volonté et de sa justice. C’est
un personnage qui à joint une haulte vertu et integrité, avec une intelligence sublime, qui a tres
advantageusement toutes les partyes requises pour
un employ si important et auquel sa majesté
prend une intière confiance. Elle se promet aussi
que vous contribuerez ce qui dependra de vous
pour seconder ses bons desseigns et tirer le principal fruit quelle attend de on envoy, qui est la

Universisa et singulis fidem facio ego, Petrus Casadevall, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede don Joannis Çarriera
et de Gurb, quondam, publico civitatis baiulie et
vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario quod penes me fuit receptum quoddam
instrumentum in eis aprisia tenoris sequentis: Petrus Guitart, utriusque iuris doctor, civis honoratus Barcinone, in villa episcopalis diocesis Gerundensis domicialiatus, et Franciscus Pujol y Pons,
etiam utriusque iuris doctor ejusdem ville, gratis
et cetera, citra revocationem et cetera, constituimus et cetera, procuratorem nostrum et utriusque nostrum insolidum certum et cetera. Ita et
cetera, vos honorabilem Melchiorem Aguilera,
chirurgum civem Barcinone, absentem ad videlicet pro nobis et nomine nostro et utriusque nostrum insolidum fidejubendum et fidejussorio nomine tam in personis quam in bonis, etiam
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus principale principaliterque tentos et obligatos instituendum usque ad summam seu quantitatem
mille et quingentum librarum Barcinone pro
quolibet anno scilicet quingentum librarum pro
me, dicto Petro Guitart, et residuarum mille librarum pro me, dicto Francisco Pujol y Pons, et
quator mille et quingentum librarum dicte monete pro toto infrascripto triennio nempe mille et
quingentum librarum pro me dicto Petro Guitars et reliquarum trium mille librarum pro me
dicto Francisco Pujol y Pons, pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et aliorum
jurium Generalis Cathalonie civitatis et collecte
Gerunde, per vos nominando seu nominandis sive
fueritis vos seu alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum aut vendendorum
seu arrendadorum per admodum illustres dominos deputatos cum interventu dominorum auditorum computorum dicti Generalis ipsi principaa. procures intercalades en els folis 677r-692v del trienni
1641-1644.

a. anotació escrita al dors.
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li emptori seu arrendatario tanquam plus danti
et // 677v // oferenti in encantu publico, curritore
publico mediante pro triennio sive ad triennium
quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturo pretio in dicte venditionis, locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu
exprimendo pro quolibet anno et eo triplicato pro
toto dicto triennio solvendo modo et forma, ac terminis et solutionibus in instrumento inde confecto seu confitiendo in scribania majori dicti
Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu
conveniendis, continendis et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta
et prestita seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis et collecte Gerunde dicti triennii proxime venturi dictumque
pretium usque scilicet ad dictam quantitatem
mille et quingentum librarum pro quolibet anno
scilicet quingentum librarum pro me, dicto Petro
Guitart, et residuarum mille librarum pro me,
dicto Francisco Pujol y Pons, et quator mille
quingentum librarum pro toto triennio jam dicto, videlicet mille et quingentum librarum pro
me, dicto Petro Guitart et reliquarum trium mille librarum pro me, dicto Francisco Pujol y Pons,
unacum dicto principali emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine eis simulque et insolidum et
tam conjunctim quam divisim dicto Generali et
dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint
per medium tabule cambii, sive comunium depositorum seu banchi civitatis Barchinone, juxta
formam ac dispositionem capitulorum et actuum
curiarum usumque et practicam, stylum et observantiam Generalis supradicti nec non et domus
Deputationis illius ac etiam seriem et tenorem
instrumenti super hiis confecti seu conficiendi solvere promittendum, conveniendum et stypulandum et pro hiis complendis et cetera, persona et
omnia et singula bona et jura nostra mobilia et
immobilia jura voces, vices et actiones nostras
etiam tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus
obligandum et hypothecandum beneficiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarum constitutionum, epistoleque divi Adriani
et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel
de pluribus insolidum se obligantibus // 678r // ac
legi dicenti quod prius conveniatur principalis et
cetera, et alii quod sublato principale et cetera,
nec non foro nostro proprio et cetera, renuntiandum nosque et bona nostra foro districtui mero
examini cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque
curie et consistoriis submittendum et subponendum etiam cum facultate variandi et cetera. Renuntiandum quoque legi sive iuri dicenti quod
ubi ceptum est juditium et cetera, et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et cetera,

et omni alii juri et cetera. Et super predictis quecunque instrumenta utilia et necessaria vobisque, dicto procuratori constituto benevisa cum
pactis pactionibus, stipulationibus personarum et
bonorum nostrorum etiam tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod in animas nostras semel
et pluries prestare possitis, et aliis clausulis et
cauthelis utilibus et necessariis ac in similibus
poni solitis et assuetis vobisque dicto procuratori
constituto benevisis ad nutumque et voluntatem
scribe majoris dicti Generalis ponendis faciendum et firmandum unumque et plures procuratores ad predicta omnia substituendum et cetera,
et demum et cetera, promittimus habere ratum et
cetera, et non revocare et cetera, obligamus bona
et cetera. Actum in villa episcopalis diocesis Gerundensis, die decima quarta maii, millesimo
sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes dominus Josephus Brugarol, notarius castri de Palafrugello, et Petrus de Hom, de familia honorabile
Jacobi Guitart, mercatoris Gerunde, de firma
dicti magnifici Petri Guitart, tantum testes vero
firme dicti magnifici Francisci Pujol y Pons, qui
predicta laudavit et firmavit in dicta villa episcopalis, dicta die sunt Narcissus Puynau, sartor
et Petrus Molinas, ligni faber, dicte villa episcopalis.
In quorum fidem ego, idem Petrus Casadevall,
notarius, hic me subscribo et meum solitum appono. Sig + num.

679r

2096

Procura que fa Anthoni Güell a
Melchior Aguilera per 1000
lliuresa.
Universis et singulis fidem facio ego, Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, regia auctoritate substitutus ab herede seu successore Jacobi
de Campolongo, quondam, publico civitatis baiulie et vicarie Gerunde suarumque pertinentiarum notario, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentumb in ejus aprisia tenoris
hujusmodi: Anthonius Ribot, chirurgus Gerunde, gratis et cetera, citra et cetera, constituo et cetera, procuratorem meum certum et cetera. Ita et
cetera, vos Melchiorem Aguilera, civem Barcinone, absentem ad videlicet pro me et nomine meo
fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in persona quam in bonis etiam tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus principalem principaliterque tentum et obligatum instituendum, usque ad
a. anotació escrita al dors.
b. a continuació ratllat quod.

summam seu quantitatem mille librarum Barchinonensis pro quolibet anno et trium mille librarum pro toto infrascripto triennio pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu
arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et
aliorum jocalium Generalis Cathalonie presentis
civitatis et collecte Gerunde, per vosa nominato
seu nominatis aut nominando seu nominandis
sive fueritis vos sive alius pro vobis seu aliis fuerit
venditorum seu arrendatorum aut vendendorum seu arrendadorum per admodum illustres
dominos deputatos cum interventu dominorum
auditorum computorum dicti Generalis ipsi
principali emptori seu arrendatario tanquam
plus danti et oferenti in encantu publico, curritore publico mediante pro triennio sive ad triennium quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturi pretio in dicte venditionis,
locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet anno et eo triplicato pro toto dicto triennio solvendo modo et forma ac terminis et solutionibus in instrumento
inde confecto seu conficiendo in scribania majori
dicti Generalis conventis, contentis et stipulatis,
seu conveniendis, continendis et stipulandis in
cautione, obligatione et securitate per ipsum
principalem emptorem seu arrendatarium dicto
Generali Cathalonie et dominis deputatis illius
facta et prestita, seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis et collecte
Gerunde dicti triennii proxime venturi, dictumque pretium usque scilicet ad dictam quantitatem // 679v // mille librarum pro quolibet anno et
trium mille librarum pro dicto triennio unacum
dicto principali emptore seu arrendatario et aliis
confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine eis simulque et insolidum et tam conjunctim quam divisim dicto Generali et dominis
deputatis illius qui pro tempore fuerint, per medium tabule cambii sive comunium depositorum
civitatis Barchinone, juxta formam et dispositionem capitulorum et actuum curiarum usumque
et practicam, stylum et observantiam Generalis
supradicti, nech non domus Deputationis illius
ac etiam seriem et thenorem instrumenti super
hiis confecti seu conficiendi solvere promittendum, conveniendum et stipulandum et pro hiis
complendis personam et omnia et singula bona
mea mobilia et immobilia, jura voces vices et actiones meas atiam tamquam pro debitis fiscalibus
et regalibus obligandum et hypothecandum beneficiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarum constitutionum epistoleque divi
Adriani et consuetudini Barcinone loquenti de
duobus vel de pluribus insolidum se obligantibus
ac legi dicenti quod prius conveniatur principalis
et cetera, nec non foro meo proprio et cetera, renuntiandum et cetera, meusque et bona mea foro

districtui mero examini cognitionia et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum
illius eorumque curie et consistorii submittendum et subponendum, etiam eum facultate variandi et cetera, renuntiandum quoque legi sive
juri dicenti quod ubi ceptum est judicium et legi
si convenerit de jurisdictione omnium judicum et
cetera, et omni alii juri et cetera. Et super predictis que cunque instrumenta utilia et necessaria
vobisque dicto procuratori constituto benevisa
cum pactis pactionibus, stipulationibus persone et
bonorum meorum etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod in animam meam semel et
pluries prestare possitis et aliis clausulis et cautelis
utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et
assuetis vobis dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe maioris
dicti Generalis ponendi, faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta
omnia substituendum et cetera, et demum et cetera, promitimus ratum oblate et cetera. Actum
Gerunde, die decima quarta maii, millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes honorabiles Josephus Guell, botiguerii pannorum lane et
telarum et Michael Garriga, calligarius Gerunde. Appono ego, notarius infrascriptus.
In quorum fidem ego, dictus Raymundus Garau, notarius hic me subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.

680r

a. a continuació ratllat per vos.

2097

Procura que fa Joseph Ferrer a
Melchior Aguilera per 1000
lliuresb. C.
Universis et singulis fidem facio ego, Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, quondam, publico civitatis bajulie
et vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario quod penes me fuit receptum quoddam
instrumentumc in eis aprisia tenoris sequentis:
Josephus Ferrer, botigerius pannorum lane et telarum Gerunde, gratis et cetera, citra et cetera,
constituo et cetera, procuratorem meum certum
et cetera. Ita et cetera, vos Melchiorem Aguilera,
civem Barcinone, absentem ad videlicet pro me
et nomine meo fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in persona quam in bonis etiam
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus principalem principalieribus tentum et obligatum
a. a continuació ratllat cognitioni.
b. anotació escrita al dors.
c. a continuació ratllat quod.

[ 1644 ]

[ 1644 ]

instituendum usque ad summam seu quantitatem mille librarum barcinonensem pro quolibet
et trium mille librarum pro toto infrascripto
triennio pro quocunque emptore seu emptoribus,
arrendatario seu arrendatariis jurium bulle
plumbi sigilli cere et aliorum jocalium Generalis
Cathalonie presentis civitatis et collecte Gerunde
per vos nominato seua nominatis aut nominando
seu nominandis sive fueritis vos sive alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum
aut vendendorum seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos cum interventu dominorum auditorum computorum dicti
Generalis ipsi principali emptori seu arrendatario tanquam plus danti et oferenti in encantu
publico, curritore publico mediante pro triennio
seu ad triennium, quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturi, pretio in dicte
venditionis, locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet anno
et eo triplicato pro toto dicto triennio solvendo
modo et forma ac terminis et solutionibus in instrumento inde confecto seu confitiendo in scribania majori dicti Generalis conventis, contentis et
stipulatis, seu conveniendis, continendis et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per
ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta, et prestita seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis
et collecte Gerunde dicti triennii proxime venturi
dictumque pretium, usque scilicet ad dictam
quantitatem mille librarum pro quolibet anno et
trium mille librarum pro dicto triennio unacum
dicto principali emptore seu arrendatario et aliis
confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine eis simulque et insolidum, et tam
conjunctim quam divisim, dicto Generali et dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint per
medium tabule cambii sive comunium // 680v //
depositorum civitatis Barchinone, juxta formam
et dispositionem capitulorum et actuum curiarum usumque et pragticam stilum et observantiam Generalis supradicti nec non domus Deputationis illius ac etiam seriem et tenorem
instrumenti super hiis confecti seu confitiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro hiis complendis personam, et omnia et
singula bona mea mobilia et immobilia jura voces vices et actiones meas etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypothecandum beneficiis et juribus cedendarum et
dividendarum actionum novarumque constitutionum epistoleque divi Adriani et consuetudini
Barcinone loquenti de duobus vel de pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti quod prius
conveniatur principalis et cetera, nec non foro
meo proprio et cetera, renuntiandum et cetera,

meus et bona mea foro districtui mero examini
cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et
consistorii submitendum et supponendum, etiam
eum facultate variandi et cetera, renuntiandum
quoque legi sive iuri dicenti quod ubi ceptum est
judicium et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et cetera, et omni alii juri. Et super predictis quecunque instrumenta utilia et necessaria vobisque dicto procuratori constituto
bene visa cum pactis pactionibus, stipulationibus
persone et bonorum meorum etiam tanquam pro
debitis fiscalibus et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod in animam
meam, semel et pluries prestare possitis, et aliis
clausulis et cautelis utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis, et assuetis vobis, dicto procuratori constituto benevisis, ad nutumque et voluntatem scribe maioris dicti Generalis ponendi,
faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta omnia substituendum et
demum et cetera, promitens et cetera, rattum et
cetera, obligamus et cetera. Actum Gerunde, die
decima quarta maii, millesimo sexcentesimo
quadragesimo quarto. Testes Augustinus Savarres, et Rochus Franch, scriptores Gerunde.
In quorum fidem ego, dictus Raymundus Garau, notarius hic me subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.

681r

a. a continuació ratllat nominandis.

Procura que fa Montserrat Güell a
Melchior Aguilera per 1000
lliuresa.
Universis et singulis fidem facio ego, Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, quondam, publico civitatis bajulie
et vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario, quod penes me fuit receptum quoddam
instrumentum in ejus aprisia tenoris sequentis:
Montserratus Guell, blanquerius Gerunde, gratis
et cetera, citra et cetera, constituo et cetera, procuratorem meum certum et cetera. Ita et cetera,
vos, Melchiorem Aguilera, civem Barcinone, absentem ad videlicet pro me et nomine meo fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in persona
quam in bonis, etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus principalem principaliteribus
tentum et obligatum instituendum, usque ad
summam seu quantitatem mille librarum Barcinonensem pro quolibet anno et trium mille librarum pro toto infrascripto triennio pro quocunque
a. anotació escrita al dors.

2098

emptore seu emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et aliorum jocalium Generalis Catalonie, presentis civitatis et collecte Gerunde, per vos nominato seu
nominatis aut nominando seu nominandis sive
fueritis vos sive alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum aut vendendorum
seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos cum interventu dominorum auditorum computorum dicti Generalis ipsi principali emptori seu arrendatario tanquam plus
danti et oferenti in encantu publico, curritore
publico mediante pro triennio seu ad triennium,
quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturi, pretio in dicte venditionis, locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu
exprimendo pro quolibet anno et eo triplicato pro
toto dicto triennio solvendo modo et forma ac
terminis et solutionibus in instrumento inde confecto seu confitiendo in scribania majori dicti
Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu
conveniendis, continendis et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta
et prestita seu fienda et prestanda pro dictisa juribus jam dicte bulle dicte civitatis et collecte Gerunde dicti triennii proxime venturi, dictumque
pretium usque scilicet ad dictam quantitatem
mille librarum pro quolibet anno et trium mille
librarum pro dicto triennio unacum dicto principali emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et
sine eis simulque et insolidum, et tam conjunctim
quam divisim dicto Generali et dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint, per medium tabule cambii sive comunium depositorum civitatis
Barchinone, juxta formam ac dispositionem capitulorum et actuum curiarum, usumque et
pragticam, // 681v // stilum et observantiam Generalis supradicti nec non domus Deputationis
illius ac etiam seriem et tenorem instrumenti super hiis confecti seu conficiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro hiis
complendis personam et omnia et singula bona
mea mobilia et immobilia jura voces vices et actiones meas etiam tamquam pro debitis fiscalibus
et regalibus obligandum et hypothecandum beneficiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarumque constitutionum epistoleque
divi Adriani et consuetudini Barcinone loquenti
de duobus vel de pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti quod prius conveniatur principalis nec non foro meo proprio renuntiandum
meus et bona mea foro districtui mero examini
cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et
consistorii submitendum et supponendum etiam

cum facultate variandi et cetera, renuntiandum
quoque legi sive iuri dicenti quod ubi ceptum est
judicium et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et cetera, et omni alii juri et cetera. Et super predictis que cunque instrumenta
utilia et necessaria vobisque dicto procuratori
constituto benevisa cum pactis pactionibus, stipulationibus persone et bonorum meorum etiam
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus, obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod
in animam meam semel et pluries prestare possitis et aliis clausulis et cautelis utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et assuetis vobis dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque
et voluntatem scribe majoris dicti Generalis ponendi, faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta omnia substituendum et cetera, et demum et cetera, promitimus
rattum oblate et cetera. Actum Gerunde, die decima quarta maii, millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes honorabiles Hieronymus
Francesch, aurifex, et Joannes Petit, albadiverius
Gerunde.
In quorum fidem ego, dictus Raymundus Garau, notario hic me subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.

682r

a. a continuació ratllat bullis.

Procura de Joan Forest y Mateu y
Carbonella.
Universis facio fidem ego, Petrus Vinyoles, notarius publicus Gerunde, auctoritate regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de Campolongo, quondam, publico civitatis bajulie et
vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario, quod penes me fuit receptum quoddam
instrumentum in ejus aprisia thenoris sequentis:
Joannes Furest y Mateu, civis honoratus Barcinone, in villa Hostalrrici, diocesis Gerundensis populatus, et Michael Regas y Carbonell, agricola,
parrochie Sancti Stephani de Massanas, dicte diocesis, gratis et cetera, citra et cetera, constituimus
et cetera, procuratorem nostrum et cujus libet
nostrum insolidum certum et cetera. Ita et cetera, vos, honorabilem Melchiorem Aguilera, civem
Barcinone, licet absentem ad videlicet pro nobis et
nomine nostro et utriusque nostrum insolidum
fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in personis quam in bonis, etiam tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus principale principaliteribus, tentos et obligatos instituendum usque ad
summam seu quantitatem scilicet me, dicto Forest y Mateu mille librarum pro quolibet anno, et
trium mille librarum pro toto dicto infrascripto
a. anotació escrita al dors.

2099
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[ 1644 ]

triennio, et me, dictum Regas y Carbonel, quingentarum librarum pro quolibet anno et mille
quingentarum librarum pro toto dicto infrascripto triennio pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium
bulle plumbi sigilli cere et aliorum jocalium Generalis Cathalonie civitatis et collecte Gerunde
per vos nominato seu nominatis aut nominando
seu nominandis sive fueritis vos seu alius pro vobis
seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum
aut vendendorum seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos cum interventu dominorum auditorum computorum dicti
Generalis ipsi principali emptori seu arrendatori
tanquam plus danti et oferenti in encantu publico, curritore publico mediante pro triennio seu ad
triennium quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturi pretio in dictus venditionis, locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet anno et eo
triplicato pro toto dicto triennio solvendo modo et
forma, ac terminis et solutionibus in instrumento
inde confecto seu conficiendo in scribania majori
dicti Generalis conventis, // 682v // contentis et
stipulatis, seu conveniendis, continendis et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per
ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta et prestita, seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis
et collecte Gerundea dicti triennii proxime venturi dictumque precium usque scilicet pro me, dicto
Forest y Mateu ad dictam quantitatem mille librarum pro quolibet anno, et trium mille librarum per dicto triennio et per me, dicto Regas y
Carbonell, usque ad quantitatem dictarum
quingentarumb librarum pro quolibet anno et
mille quingentarum librarum pro dicto triennio
unacum dicto principali emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine eis simulque et insolidum et
tam conjunctim quam divisim dicto Generali et
dominis deputatis illius qui per tempore fuerint
per medium tabula cambii sive comunium depositorum civitatis Barchinone juxta formam et
dispositionem capitulorum et actuum curiarum
usumque et praticam, stilum et observantiam
Generalis supradicti nec non domus Deputationis illius ac etiam seriem et thenorem instrumenti super his confecti seu conficiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro his
complendis personam et omnia et singula bona
mobilia et immobilia jura voces vices et actiones
nostras et utriusque nostrum insolidum etiam
tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypotecandum beneficiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarum

constitucionum epistoleque divi Adriani et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti
quod prius conveniatur principalis et cetera, ne
non foro nostro proprio et cetera, renuntiandum
nosque et bona nostra et cujus libet nostrum insolidum foro districtui mero examini cognitioni et
exequtioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et consistorii submittendum et subponendum et cum facultate variandi et cetera, renuntiandum quoque legi sive
juridicenti quod ubi ceptum est juditium et cetera, et legi si convenerit de jurisdictione omnium
judicum et cetera, et omni alii et cetera. Et super
predictis quecunque instrumenta utilia et necessaria vobisque dicto procuratori constituto benevisa cum pactis pactionibus, stipulationibus personarum et bonorum nostrorum et cujuslibet
nostrorum insolidus etiam tanquam pro debitis
fiscalibus // 683r // et regalibus, obligationibus,
renuntiatinonibus juramento quod in animas
nostras semel et pluries prestare possitis et aliis
clausulis et cauthelis utilibus et necessariis ac in
similibus poni solitis et assuetis vobisque dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe majoris dicti Generalis ponendis
faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta omnia substituendum et
cetera, et demum et cetera, promittimus rattum
et cetera, oblate et cetera. Actum in dicta villa
Hostalrrici, die decima quarta maii, millesimo
sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes dominus Jacobus Padres, scriba curie ecclesiastice Gerunda, et Joannes Baptista Casals, juvenis botiguerius Gerunde, ac Laurentius Spigol, scriptor
Gerunde, his vice et cetera.
In quorum fidem ego, idem Petrus Vinyoles, notarius, hic me subscribo et meum solitum appono
artis notarie. Sig + num.

687r

a. a continuació ratllat fienda et prestanda.
b. a continuació ratllat pro quo libet

2100

Universis et singulis fidem facio ego Petrus Casadevall, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede don Joannis Çarriera
et de Gurb, quondam, publico civitatis bajulie et
vicarie Gerunde suarumque pertinentiarum notario, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eis aprisia tenoris sequentis: Petrus Noalguer y Batlla, agricola termini ville
episcopalis diocesis Gerundenses, Raymundus
Gispert, agricola vicinatus del Vilar, termini
dicte ville episcopalis, et Joannes Petrus Peramon
y Salo, civis honoratus Barcinone, in parrochia de
Bordillis, vicarie Gerunde domiciliatus, gratis et
cetera, citra revocationem et cetera, constituimus
et cetera, procuratorem nostrum et cujuslibet nostrum insolidum certum et cetera. Ita et cetera,
vos, honorabilem Melchiorem Aguilera, chirur-

gum civem Barcinone, absentem ad videlicet pro
nobis et nomine nostro et cujuslibet et nostrum insolidum fidejubendum et fidejussorio nomine,
tam in personis quam in bonis, etiam tanquam
pro debitis fiscalibus et regalibus principales principaliteribus, tentos et obligatos instituendum usque ad summam seu quantitatem bis mille et
quingentum librarum Barcinonem pro quolibet
anno scilicet mille librarum pro me, dicto Petro
Noalguer y Batlla, quingentum librarum pro
me, dicto Raymundo Gispert, et residuarum mille librarum pro me Joanne Petro Peramon y
Salo, et septem mile et quingentum librarum dicte monete pro toto infrascripto triennio nempe
trium mille librarum pro me, dicto Petro Noalguer y Batlla, mille quingentum librarum pro
me, dicto Raymundo Gispert et residuarum
trium mille librarum pro me, dicto Joanne Petro
Peramon y Salo, pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium
bulle plumbi sigilli cere et aliorum jurium Generalis Cathalonie civitatis et collecte Ge- // 678v //
runde per vos nominando seu nominandis sive
fueritis vos seu alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum aut vendendorum
seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos, cum interventu dominorum
auditorum computorum dicti Generalis ipsi
principali emptori seu arrendatario tanquam
plus danti et oferenti in encantu publico, mediante pro triennio sive ad triennium quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturo, pretio in dicte venditionis, locationis, seu
arrendamenti instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet anno et eo triplicato pro toto
dicto triennio solvendo modo et forma, ac terminis et solutionibus in instrumento inde confecto
seu conficiendo in scribania majori dicti Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu conveniendis, continendis et stipulandis in cautione,
obligatione et securitate per ipsum principalem
emptorem seu arrendatarium dicto Generali
Cathalonie et dominis deputatis illius facta et
prestita, seu fienda et prestanda pro dictis juribus
jam dicte bulle dicte civitatis et collecte Gerunde
dicti triennii proxime venturi dictumque pretium, usque scilicet ad dictam quantitatem bis
mille et quingentum librarum pro quolibet anno
scilicet mille librarum pro me dicto Petro Noalguer y Batlla, quingentum librarum pro me dicto Raymundo Gispert et residuarum mille librarum pro me, dicto Joanne Petro Peramon y Salo,
et sei mille et quingentarum librarum pro me,
dicto Petro Noalguer y Batlla, mille et quingentum librarum pro me, Raymundo Gispert, et residuarum trium mille librarum pro me, dicto Joanne Petro Peramon y Salo, unacum dicto
principali emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis
et sine eis simulque et insolidum, et tam conjunc2101

tim quam divisim dicto Generali et dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint per medium
tabule cambii sive comunium depositorum seu
banchi civitatis Barchinone juxta formam ac dispositionem // 688r // capitulorum et actuum curiarum usumque et practicam, stylum et observantiam Generalis supradicti, nec non et domus
Deputationis illius ac etiam seriem et tenorem
instrumenti super his confecti seu conficiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro his complendis et cetera, personas et
omnia et singula bona et jura nostra mobilia et
immobilia jura voces vices et actiones nostras
etiam tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus
obligandum et hypothecandum beneficiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarum constitutionum epistoleque divi Adriani
et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel
de pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti, quod prius conveniatur principalis et cetera, et alii quod sublato principale et cetera, nec
non foro nostro proprio et cetera, renuntiandum
nosque et bona nostra foro districtui mero examini cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et
consistoriis submitendum et subponendum etiam
cum facultate variandi et cetera, renuntiandum
quoque legi sive juridicenti quod ubi ceptum est
juditium et cetera et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et cetera et omni alii
juri et cetera. Et super predictis que cunque instrumenta utilia et necessaria vobisque dicto procuratori constituto benevisa cum pactis pactionibus, stipulationibus personarum et bonorum
nostrorum, etiam tanquam pro debitis fiscalibus
et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus
juramento quod in animas nostras semel et pluries prestare possitis, et aliis clausulis et cauthelis
utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et
assuetis vobisque dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe majoris dicti Generalis ponendis faciendum et firmandum unumque et plures procuratores ad
predicta omnia substituendum et cetera, et demum et cetera, promittimus habere ratum et cetera, et non revocare et cetera, obligamus et cetera, bona et cetera. Actum in villa episcopalis
diocesis Gerundensis, die decima tertia maii, millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes
magnificus // 688v // Petrus Guitart, civis honoratus et utriusque juris doctoris in dicta villa
episcopalis domiciliatus, et Petrus del Hom, de familia honorabile Jacobi Guitart, mercatoris Gerunde, de firma dicti Petri Noalguer y Batlla,
tantum testes vero firme dicti Raymundi Gispert, qui laudavit et firmavit in dicta villa episcopalis, die crastina decima quarta predictorum
mensis et anni, sunt dictus Petrus del Hom, de familia dicti magnifici Petri Guitart, testes denius
firme dicti Joannis Petri Perramon y Salo, qui
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laudavit et firmavit, Gerunde, dicta die decima
quarta predictorum mensis et anni, sunt Petrus
Joannes Ardevol, aurifex et dictus Petrus del
Hom.
In quorum fidem ego, idem Petrus Casadevall,
notarius, hic me subscribo et meum solitum appono. Sig + num.
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Universis et singulis fidem facio ego, Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, quondam, publico civitatis, bajulie
et vicarie Gerunde suarumque pertinentiarum
notario quondam penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eis aprisia tenoris sequentis: Michael Laudes, cives honoratus Barcinone,
in civitate Gerunde et villa de Besalu, Gerundensis diocesis populatus, gratis et cetera, citra et
cetera, constituo et cetera, procuratorem meum
certum et cetera. Ita et cetera, vos, honorabilem
Josephum Albaret, mercatorem civem Barcinone,
absentem ad videlicet pro me et nomine meo fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in persona
quam in bonis, etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus principalem principaliteribus,
tentum et obligatum instituendum usque ad
summam seu quantitatem mille et quingentarum librarum Barcinonensem pro quolibet et
quator mille et quingentarum librarum dicte
monete pro toto infrascripto triennio pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu
arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et
aliorum jocalium Generalis Cathalonie presentis
civitatis et collecte Gerunde, per vos nominato seu
nominatis aut nominando seu nominandis sive
fueritis vos sive alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu arrendatorum aut vendendorum
seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos cum interventu dominorum auditorum computorum dicti Generalis ipsi principali emptori seu arrendatario tanquam plus
danti et oferenti in encantu publico, curritore
publico mediante pro triennio seu ad triennium
quod currere incipiet die prima mensis julii proxime venturi pretio in dicte venditionis, locationis, seu arrendamenti instrumento expresso seu
exprimendo pro quolibet anno et eo triplicato pro
toto dicto triennio solvendo modo et forma ac terminis et solutionibus in instrumento inde confecto seu conficiendo in scrivania majori dicti Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu
conveniendis, continendis et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta
et prestita seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis et collecte Ge2102

runde dicti triennii proxime venturi dictumque
pretium usque scilicet ad dictam quantitatem
mille et quingentarum librarum pro quolibet
anno et quator mille et quingentarum librarum
pro toto dicto triennio unacum dicto principali
emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine
eis simulque et insolidum et tam conjunctim
quam divisim dicto Generali et dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint, per medium tabule cambii sive comunium depositorum civitatis
Barchinone, juxta formam et dispositionem capitulorum et actuum curiarum usumque et pragticam, stilum et observantiam Generalis supradicti, nec non domus Deputationis illius ac etiam
seriem et tenorem instrumenti super hiis confecti
seu confitiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro hiis complendis personam et omnia et singula bona mea // 689v // mobilia et immobilia jura voces vices et actiones
meas etiam tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypothecandum benefitiis
et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarumque constitutionum epistoleque
divi Adriani et consuetudini Barcinone loquenti
de duobus vel de pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti quod prius conveniatur principalis nec non foro meo proprio renuntiandum
meus et bona mea foro districtui mero examini
cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et
consistorii submitendum et supponendum etiam
cum facultate variandi renuntiandum quoque
legi suve juridicenti quod ubi ceptum est juditium et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et omni alii juri. Et super predictis que cunque instrumenta utilia et necessaria
vobisque dicto procuratori constituto benevisa
cum pactis pactionibus, stipulationibus persone et
bonorum meorum etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod in animam meam semel et
pluries prestare possitis et aliis clausulis et cautelis
utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et
assuetis vobis, dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe majoris
dicti Generalis ponendi, faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta
omnia substituendum et demum et cetera, promitimus et cetera, rattum oblate et cetera. Actum Gerunde, die decima quarta maii, millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes
Augustinus Savarres et Rochus Franch, scriptores
Gerunde.
In quorum fidem ego, dictus Raymundus Garau, notario hic me subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.
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Universis et singulis fidem facio ego, Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, quondam, publico civitatis, bajulie
et vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario quondam penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eis aprisia tenoris sequentis: Josephus Parareda, botiguerius pannorum
lane et telarum Gerunde, gratis et cetera, citra et
cetera, constituo et cetera, procuratorem meum
certum et cetera. Ita et cetera, vos, Melchiorem
Aguilera, civem Barcinone, absentem ad videlicet pro me et nomine meo fidejubendum et fidejussorio nomine, tam in persona quam in bonis,
etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus
principalem principaliteribus, tentum et obligatum instituendum usque ad summam seu
quantitatem mille librarum Barcinonensem pro
quolibet, et trium mille librarum pro toto infrascripto triennio pro quocunque emptore seu emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et aliorum jocalium
Generalis Cathalonie presentis civitatis et collecte
Gerunde, per vos nominato seu nominatis aut nominando seu nominandis sive fueritis vos sive
alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu
arrendatorum aut vendendorum seu arrendandorum per admodum illustres dominos deputatos
cum interventu dominorum auditorum computorum dicti Generalis ipsi principali emptori seu
arrendatario tanquam plus danti et oferenti in
encantu publico, curritore publico mediante pro
triennio seu ad triennium quod currere incipiet
die prima mensis julii proxime venturi pretio in
dicte venditionis, locationis, seu arrendamenti
instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet
anno et eo triplicato pro toto dicto triennio solvenco modo et forma ac terminis et solutionibus
in instrumento inde confecto seu confitiendo in
scrivania majori dicti Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu conveniendis, continendis
et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per ipsum principalem emptorem seu arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis
deputatis illius facta et prestita seu fienda et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle dicte civitatis et collecte Gerunde dicti triennii proxime
venturi dictumque pretium usque scilicet ad dictam quantitatem mille librarum pro quolibet
anno et trium mille librarum pro dicto triennio
unacum dicto principali emptore seu arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine eis simulque et insolidum et
tam conjunctim quam divisim dicto Generali et
dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint
per medium tabule cambii, sive comunium depositorum civitatis Barchinone, iuxta formam et
dispositionem capitulorum et actuum curiarum
usumque et pragticam, stilum et observantiam
Generalis supradicti, nec non domus Deputatio-

nis illius ac etiam seriem et tenorem instrumenti
super hiis confecti seu // 690v // confitiendi solvere
promitendum, conveniendum et stipulandum et
pro hiis complendis personam et omnia et singula
bona mea mobilia et immobilia jura voces vices et
actiones meas etiam tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypothecandum
benefitiis et juribus cedendarum et dividendarum actionum novarumque constitutionum epistoleque divi Adriani et consuetudini Barcinone
loquenti de duobus vel de pluribus insolidum se
obligantibus ac legi dicenti quod prius conveniatur principalis nec non foro meo proprio renuntiandum meus et bona mea foro districtui mero
examini cognitioni et exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque
curie et consistorii submitendum et supponendum etiam cum facultate variandi renuntiandum quoque legi suve iuri dicenti quod ubi ceptum est juditium et legi si convenerit de
jurisdictione omnium judicum et omni alii juri.
Et super predictis que cunque instrumenta utilia
et necessaria vobisque dicto procuratori constituto
bene visa cum pactis pactionibus, stipulationibus
persone et bonorum meorum etiam tanquam pro
debitis fiscalibus et regalibus obligationibus, renuntiatinonibus juramento quod in animam
meam semel et pluries prestare possitis et aliis
clausulis et cautelis utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et assuetis vobis, dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe majoris dicti Generalis ponendi
faciendum et firmandum unum vel plures procuratores ad predicta omnia substituendum et
demum et cetera, promitimus et cetera, rattum
oblate et cetera. Actum Gerunde, die decima
quarta maii, millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes Raphael Andreu, calligarius et
Augustinus Riera, juvenis, botiguerius telarum
Gerunde.
In quorum fidem ego, dictus Raymundus Garau, notario hic me subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.
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Universis et singulis fidem facio ego Raymundus
Garau, notarius publicus Gerunde, auctoritate
regia substitutus ab herede seu successore Jacobi de
Campolongo, quondam, publico civitatis, bajulie
et vicarie Gerunde, suarumque pertinentiarum
notario quondam penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eis aprisia tenoris sequentis: Josephus Font y Llorens, mercator Gerunde,
gratis et cetera, citra et cetera, constituo et cetera,
procuratorem meum certum et cetera. Ita et cetera, vos, honorabilem Josephum Albaret, mercatorem civem Barcinone, absentem ad videlicet pro
me et nomine meo fidejubendum et fidejussorio
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nomine, tam in persona quam in bonis, etiam
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus principalem principaliteribus tentum et obligatum
instituendum usque ad summam seu quantitatem sexaginta librarum barcinonensem pro quolibet et centum octaginta librarum pro toto infrascripto triennio pro quocunque emptore seu
emptoribus arrendatario seu arrendatariis jurium bulle plumbi sigilli cere et aliorum jocalium Generalis Cathalonie presentis civitatis et
collecte Gerunde, per vos nominato seu nominatis
aut nominando seu nominandis sive fueritis vos
sive alius pro vobis seu aliis fuerit venditorum seu
arrendatorum aut vendendorum seu arrendadorum per admodum illustres dominos deputatos
cum interventu dominorum auditorum computorum dicti Generalis ipsi principali emptori seu
arrendatario tanquam plus danti et oferenti in
encantu publico, curritore publico mediante pro
triennio seu ad triennium quod currere incipiet
die prima mensis julii proxime venturi, pretio in
dicte venditionis, locationis, seu arrendamenti
instrumento expresso seu exprimendo pro quolibet
anno et eo triplicato pro toto dicto triennio solvendo modo et forma ac terminis et solutionibus
in instrumento inde confecto seu confitiendo in
scrivania majori dicti Generalis conventis, contentis et stipulatis, seu conveniendis, continendis
et stipulandis in cautione, obligatione et securitate per ipsum principalium emptorem seu
arrendatarium dicto Generali Cathalonie et dominis deputatis illius facta et prestita seu fienda
et prestanda pro dictis juribus jam dicte bulle
dicte civitatis et collecte Gerunde dicti triennii
proxime venturi dictumque pretium usque scilicet ad dictam quantitatem sexaginta librarum
pro quolibet anno, et trium mille librarum pro
dicto triennio unacum dicto principali emptore
seu // 691v // arrendatario et aliis confidejussoribus obligatis sive obligandis in predictis et sine
eis simulque et insolidum et tam conjunctim
quam divisim dicto Generali et dominis deputatis illius qui pro tempore fuerint per medium tabule cambii sive comunium depositorum civitatis
Barchinone, juxta formam et dispositionem capitulorum et actuum curiarum usumque et pragticam, stilum et observantiam Generalis supradicti nec non domus Deputationis illius ac etiam
seriem et tenorem instrumenti super hiis confecti,
seu confitiendi solvere promitendum, conveniendum et stipulandum et pro hiis complendis personam et omnia et singula bona mea mobilia et
immobilia jura voces vices et actiones meas etiam
tamquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypothecandum benefitiis et juribus
cedendarum et dividendarum actionum novarumque constitutionum epistoleque divi Adriani
et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel
de pluribus insolidum se obligantibus ac legi dicenti quod prius conveniatur principalis nec non

foro meo proprio renuntiandum meus et bona
mea foro districtui mero examini cognitioni et
exequutioni dicti Generalis et dominorum deputatorum illius eorumque curie et consistorii submitendum et supponendum etiam eum facultate
variandi renuntiandum quoque legi sive juridicenti quod ubi ceptum est juditium et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et
omni alii juri. Et super predictis que cunque instrumenta utilia et necessaria vobisque, dicto procuratori constituto bene visa cum pactis pactionibus, stipulationibus persone et bonorum meorum
etiam tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus
obligationibus, renuntiatinonibus juramento
quod in animam meam semel et pluries prestare
possitis et aliis clausulis et cautelis utilibus et necessariis ac in similibus poni solitis et assuetis vobis, dicto procuratori constituto benevisis ad nutumque et voluntatem scribe majoris dicti
Generalis ponendi, faciendum et firmandum
unum vel plures procuratores ad predicta omnia
substituendum et demum et cetera, promitimus
et cetera, rattum oblate et cetera. Actum Gerunde, die decima quarta maii millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Testes Raphael Andreu, calligarius et Augustinos Riera, juvenis
botiguerius telarum Gerunde.
Et quorum fidem ego, dictus Joannes Fontdevila,
notarius publicus Gerunde, auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam, publico, civitatis, bajulie et vicarie Gerunde suarumque pertinentiam notario,
hic pro dicto domino Raymundo Garau, connotario meo, absente me, subscribo et meum solitum
appono. Sig + num.
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Siurana.
Die decima mensis maii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto Barcinone.
Ego, Dionisius Ciurana et de Ros, Barcinone et
in ville Hostalrici, diocesis Vicensis populatum,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum et cetera. Itaquod et cetera, vos,
magnificum Epiphanium Coll, utriusque juris
doctorem, cive Barcinone, presentem et cetera, ad
videlicet per me et nomine meo, nedum abs admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum presentis Cathalonie principatus, quocunque bullarum arrendamenta seua
partes eorundem reddituum dicti Generalis presentis Cathalonie principatus ad tempus statuendum et concordandum et pro mercede seu mercea. seu ...eorundem a l’altra pàgina.

dibus vobis benevisis et ut cum dictis admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum convenire et concordare poteritis accipienddum et acceptandum verum etiam fidejubendum et fidejussorio nomine me obligandum
pro quibusuis personis dictis admodum illustribus
dominis deputatis et audictoribus computorum
dicti Generalis cum quibus arrendamentis bullarum eisdem faciendis per dictos admodum illustres dominos deputatos et auditores computorum
nec non etiam // 692v // promittendum pretia
dictorum arrendamentorum solvere terminii et
solutionibus in de conveniendis et concordandis
nec non metentum et obligatum fore promittendum una cum dictis principalibus meis quicunque fuerit et sive eis ac insolidum ad omnia et
singula per eos promitendum cum illis videlicet et
salariis procuratorum renuntiationibus juramentis et aliis clausulis utilibus et necesariis similibus poni solitis et assuetis et pro inde personam et
bona mea tanque pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et indequecumque instrumenta
ad premissa necessaria et oportuna cum clausulis
et renuntiationibus etiam proprii fori et beneficio
de fidejussioribus novatum constitutionum et dividendatum ac cedendatum actionum et epistole
divi Adriani et cetera, consuetudinibus et aliis
clausulis vobis benevisis facendum et firmandum
et demun et cetera. Ita approbo, ego notarius infrascriptus manu propria.
Testes sunt nobilis Josephus de Spiga, Barcinone
populatus, et magnificus Marchus Antonius Ferrer, civis honoratus Barcinone.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Franciscus Reverter, regia auctoritate notarius
publicus Barcinone, hec propria scribens manu.

695r

Oblataa Alexium Tristany, Generalis advocatus,
die 11 maii 1644.

dorsa declaració, als 14 de juny 1642, sentència
en la qual foren absoltsb los sobredits de la dita
querela. Emperò fou exhortatc vostra senyoria a
que manàs fer y despedir ditas causas als assessors, que a pena de privació de sos officis yd de
restitució de tots los salaris la declarassen, y al
advocat fiscal y procurador fiscal instassen ab
tot effecte las declaracions de ditas causas, la
qual sentència fonc publicada sobre la querela
número 22, y en execució y obtemperant a dita
sentència see és declarada per dits magnífichs assessors la causa del ofici dels ploms y de llosadas, se és format de nou lo procés sobre lo offici
de regent los comptes per lo dit advocat fiscal, y
aquell se és portat a punt de declarar-se, haventlo mirat los magnífichs assessors, los quals digueren y manaren avisar a dit Joseph Miquel
Quintana per a que informàs, però que per part
de dit Quintana se han donat suspites contra lo
magnífich misser Joan Pere Fontanella, y en la
mateixa causa se han donades suspites contra lo
magnífich misser Joseph de Amigant, y per declaració de les últimas se han nomenat per vostra senyoria en assessors los magnífichs doctor
Hyerònim Roig, sacristà y canonge de la Seu de
Barcelona, y doctor Diego Cisteller, y devant
dels quals han fet les pars provas dins dels vuyt
dies de la constitució, y lo procés està a punt per
declarar dites suspitas. Y perquè vostra senyoria
estigaf enterat del estat de dita causa, y en ningun tems se pugue carregar culpa y negligència
al doctor Aleix Tristany, advocat fiscal del dit
Generalg, representa a vostra senyoria lo estat de
dita causa de suspitas per dit Quintana al·legades contra de dit misser Amigant. Suplicanth,
com advocat fiscal, sie de son servey dei vostres
senyories manar als ditsj magnífichs assessors
per vostra senyoria nomenats declaren dites suspitas ab prestesa, y perquè en tot tems conste de
sa diligència y en la visita fahedora no pugue ésser culpat de negligent, ésser manat al escrivà
major inserte yk buyde la present scriptura y suplicació, com a donada per lo advocat fiscal del
General en dietari. Offici.

Molt il·lustres senyors:
Altissimus.
Havent-se fet querela en la visita pròxim passada als deputats y ohidors del trienni pròxim passat, assessors, advocat fiscal y procurador fiscal,
per no haver los deputats y ohidors manat declarar, los assessors declarat y advocat fiscal y
procurador fiscal instat la declaració de quatre
causes que anaven vertent devant de vostra senyoria, entre les quals és la causab sobre lo offici
de regent los comptes del General, que vuy
obté Joseph Miquel Quintana, ciutadà honrat
de Barcelona, fonc feta per los senyors visitaa. suplicació intercalada en el foli 695 del trienni 1641-1644.
b. a continuació ratllat cont.
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Tristany, fisci Generalis advocatus.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

a continuació ratllat feta.
a continuació ratllat dits.
a continuació ratllat v.
a continuació ratllat de.
se ... llesadas, interlineat al marge esquerre.
estiga enterat interlineat damunt unes paraules ratllades.
a continuació ratllat per.
a continuació una paraula ratllada.
de vostres senyories interlineat.
a continuació ratllat asse.
y buyde interlineat.
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Procuraa que fa per lo arrendament
de la bolla de Vich, a 30 de maig
1644.

Testes sunt Josephus Casademunt, botigerius telarum et Antonius Favara, negociator, qui asserverunt cognoscere dictum constituentem ac Michael
Marques, notarius cives Barcinoe.

Ego Onofrius Pujol, botigerius telarum civitatis
Vici, gratis et cetera, constitutuo et ordino procuratorem meum certum et cetera. Itaquod et cetera, et vos Hieronymum Codina, botigerium telarum, civem Barcinone, presentem. Ad vide licet
pro me et nomine meo fidejubendum et fidejussorio nomine me obligandum pro Damiano Fau,
juvene baxiatore, Barcinone residente, pro quantitate seu quantitatibus vobis, dicto procuratori
constituto benevisis, in infrascripto arrendamenti ad triennium quod currere incipient die prima mensis julii proxime venturi in favorem dicti
Damiani Fau, facti et firmati seu faciendi et firmandi per admodum illustres dominos deputatos
et auditores computorum Generalis Cathalonie
de jure bulle plumbi sigilli cere et aliorum jocalium civitatis et collecte Vici, conveniendumque
et promittendum quod una cum dicto principali
meo et aliis confidejussoribus per eum forsan dandis et sine eis et insolidum me soluturum et satisfactorum omnes pecuanias et alia quacunque ad
que dictus principalis meus obligatus est seu obligabitur in et cum dicto arrendamento, sine aliqua dilatione et excusatione et cum salario procuratoris per vos stipulando, restitione missionum
et expensarum pena de non firmando jus et aliis
penis et rigoribus vobis, dicto procuratori constituto benevisis, et pro his personam et omnia et singula bona mea tam mobilia quam immobilia,
inacum dicto principale et aliis confidejussoribus
et sine eis et seu insolidum tanque pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum benefficio novarum constitionum et cetera, epistole divi Adriani
loquenti et cetera, et legibus de fidejussoribus et
foro meo proprio // 701v // et omni alii juri rationi et consuetudinis renuntiandum meus et bona
mea foro dictorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum et ex pacto alterius cujus uis curie ecclesiastice vel secularis cum posse
variandi submittendum et scriptura sub pena
tercii, tam in curia magnifici vicarii Barcinone
quam in aliis curiis Cathalonie et quolibet earum firmandum personamque et bona mea obligandum et ob id quecunque instrumenta cum
predictis et aliis clausulis obligacionibus et renuntiationibus submissionibus vobis dicto procuratori constituto benevisis, etiam cum juramento
quod in animam meam prestare possitis faciendum et firmandum et demum et cetera, promitto
habere rattum et cetera, et non revocare et cetera.
Actum est hoc Barcinone, die tertia mensis junii
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto.

De premissis fidem facio ego, Hieronymum Gali,
auctoritate regia notarius, civis Barcinone, hec
propria scribens manu.

703r

704r

Procura de las fermansas per lo
arrendament de la bolla de la Seu
de Urgell y Castellbòa.
Nos, Petrus Ribo, lanificus, et Joannes Petrus
Ribo, sutor, cives civitatis Urgellensis, Joannes
Antonius Joval, sartor, oppidi de Arfa, Petrus
Torrent et Antonius Montan, agricole ville Castricivitatis, Urgellensis diocesis, gratis et ex nostra certa scientia, omni meliori modo et cetera,
constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum insolidum certum et
cetera. Ita quod et cetera, magnificum Bartholomeum Soler, juris utriusque doctoris, civem Barcinone, licet absentem et cetera, ad videlicet pro
nobis et nomine nostro, nos et cujuslibet nostrum
insolidum fidejubendum et fidejussorio nomine,
nos et quemlibet nostrum insolidum interveniendum et obligandum pro honorabile Petro Mir et
Uguet, cive civitatis Urgellensis, multum illustribus dominis deputatis Generalis Cathalonie,
Barcinone residentibus, por quantitate seu pecunie quantitatibus vobis dicto domino procuratori
nostro constituto benevisis in quodam arrendamento per dictos dominos deputatos facto et firmato dicto Petro Mir et Uguet de jure bulle sigilli
plumbi et cere ac aliorum jocalium civitatis et collecte Urgellensis et vicecomitatus Castriboni, pro
triennio quod incipiet die prima mensis junii
anni millesimi sexcentesimi quadragesimi septimi pro tertio mille et octo librarum barcinonensis
pro dicto triennio ad revocationem tercentum et
triginta sex librarum dicte monete, pro quolibet
anno annis singulis solvendarum per tertias scilicet de tribus in tribus mensibus, et inde conveniendum et promittendum dictis dominis deputatis nos una cum dicto Petro Mir et Uguet,
principale nostro ac insolidum solutoros eisdem
dictas mille et octo libras Barcino seu aliam
quamcumque pecunie quantitatem seu quantitates per terminos et solutiones in dicto arrendamenti // 704v // instrumento expressas et alios
una cum dicto principale nostro et sine eo ac insolidum nos completuros et observaturos omnia et
a. procura intercalada en els folis 703r-706v del trienni 16411644.

a. procura intercalada en el foli 701 del trienni 1641-1644.
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singula in dicto arrendamento contenta ut per
dictum principalem nostrum seu suum procuratorem fuit promissum et conventum sine dilatione, excusatione, compensatione, deductione, retentione et exceptione. Et inde salarium procuris
portarii et alia vobis dicto domino procuratori
nostro constituto benevisa taxandum, stipulandum, constituendum et assignadum. Et ultra
dictum salarium, nos et nostros eis restituere, solvere et emendare omnes et singulas missiones
sumptus expensas damna et interesse per eosdem
dominos deputatos et suos successores ac procuratorem seu procuratores et alios officiales ratione
predictorum faciendas et facienda, promittendum super ejusdemque credi volendum solo et
simplici verbo. Et nos dictis dominis deputatis
non firmaturos in aliqua curia ecclesiastica vel
seculari jus, aut causaturos cum eis, nec littem
contestaturos nec apposituros aliquam exceptionem dilatoriam solutionis aut son declinatoriam
seu peremptoriam nec aliquam aliam exceptionem juris vel facti ad hec vel eorum aliquod contrariam vel in peditivam illo modo sub quacumque poena proinde per dictum Petrum Mir et
Uguet, principalem nostrum imposita. Et super
ipsius poena commissione et pacti principalis rati
habitione quod semper ratum moneat pacis cendum et stipulandum. Et pro omnibus et singulis
in dicto arrendamenti instrumento contentis attendentis et inviolabiliter observandis personas et
bona nostra omnia et singula et cujus libet nostrum insolidum cum dicto principale et sine eo
mobilia et immobilia presentiam et futura tanquam pro debitis // 705r // fiscalibus et regalibus
obligandum. El quatenus opus sit renuntiandum
pro nobis et nomine nostro beneficio novarum
constitionum et cedendadum ac dividendarum
actionum espistoleque divi Adriani et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel pluribus
insolidum se obligantibus renuntiandum, etiam
legi sive juridicenti quod prius conveniatur principalis tollatur accessorium et alii dicenti quod
fidejussores possunt tenere curiam per annum, renutiandumque foro nostro et cujus libet nostrum
proprio et ipsius fori, privilegio et legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum et juri revocandi, domum, submittendumque et supponendum nos et bona nostra omnium predictorum
et cujus libet nostrum insolidum ex pacto, foro
districtui et examini cognitioni compulsioni et
executioni dictorum dominorum deputatorum et
seu magnifici regentis vicariam Barcinone et alterius cujusuis officialis curie sive judicis seu persone ecclesiastice vel secularis coram quibus et in
qua dicti domini deputati ratione predictorum
res publica voluerint nos convenire ipsius seu ipsorum forum cognitionem et executionem in personas scilicet et bona porrogando et submittendo
quam uis sciamus illorum jurisdictioni non subesse cum facultate semel et pluries variandi et

demum renuntiandum omnibus aliis legibus et
juribus canonicis et civilibus, usibus, usaticis,
usantiis, consuetudinibus, constitutionibus, pragmaticis, privilegiis, sanctionibus et edictis ac aliis
quibuscumque ut predicitur quoquomodo incuantibus // 705v // et nihi cominus predictas mille et octo libras vel aliam quamcumque pecunie
quantitatem seu quantitates pro quibus ut predicitur fidejubere volumus ac omnia et singula in
dicto arrendamento contenta scribendum et sub
poena tercii solvere promittere in libris terciorum
curie dicti magnifici regentis vicariam Barcinone et alterius cujusuis curie juxta constitutionem
super his editam.Et pro inde personas et bona nostra et cujus libet nostrum insolidum nobilia et cetera, juxta privilegium dicte scripture tercii ac
curie eundem stilum obligandum. Et de et super
premissis omnibus et singulis quecumque fidejussionum, cautionum, securitatum et obligationum ac alia inde necessaria et opportuna instrumenta ac dicto procuratori benevisa cum illis
scilicet pactis, pactis, pactionibus, stipulationibus, salarii, constitutionibus, poenarum, adjectionibus personarum et bonorum obligationibus
jurium [ren] scriptura tercii et constitutione
procuratorem sive substitutione necessaria et juramentis que in animas nostras prestare possitis
ac aliis clausilis et cautelis utilibus et necessariis
ac in similibus fieri et pretari solitis et assuetis et
vobis dicto domino procuratori nostro constituto
benevisis faciendum et formandum et demum et
cetera, nos enim et cetera, promittimus habere
ratum et cetera, quequid et cetera, et non revocare et cetera, sub omnium bonorum nostrorum
obligatione et hypotheca. Actum est hoc in termino civitatis Urgellensis in partita del Pont, die
vigesima sexta mensis junii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo
quarto.
Testes sunt Ludovicus Maureta, sartor, et Joannes
Ambroni, lanificus, ambo memorate civitatis
Urgelle. Dempta firma dicti Joannis Petri Ribo,
sutoris.
706r
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Testes firme dicti Joannis Petri Ribo, facte in dicta civitate Urgelli, dicto die funt prenominatus
Ludovicus Maureta, sartor, et Joannes Martell,
piliparius, ambo ejusdem Urgelline civitatis.
Sig + num meum Ermengaudi Vicens, auctoritate regia notarii publici civis memorate Urgelline
civitatis, qui hoc mandati instrumentum recepi,
scripsi et cum correcto un linea tertia pagine prime in principio ubi legitur Antonius clausi.

[ 1644 ]

[ 1644 ]

708r

7 juny 1644.

De par la royne regente.

Dea per la reyna.

Tres chers et bien amez. Dans l’accident arrivé
aux troupes que nostre très cher et bien amé cousin le mareschal de la Motte, avoit menée a Lerida, nous n’avons rien a prier qui ayt tant soulage
le desplaisir que nous n’avons receu, que les tesmoignages que vous et tous les bons catalans a vostre exemple avez donnéz de n’estre esmeus de cette
perte, que pour en avoir plus d’ardeur et d’affection a la deffense de vostre patrie. Et en verité ces
mouvements sont si louables et de si grande consequence pour arrester les premiers progrez des ennemies, que nous ne doubtons pas qu’en faisant
l’effort que nous avons resolu pour le secourer de
la Catalongne, Dieu ne seconde nos bonnes intentions et ne nous donne moyen de reparer advantageusement cette perte, qui outre quelle est
balancée par celle des ennemies, n’est pas considerable en l’Éstat, ou le reste de l’armée se trouve a
quoy nous nous portons avec une si entière affection que nous ne craignons point d’y envoyer une
armée destinées ailleurs, et mesme de destacher
encore de nostres autres armées plusierus troupes
qui y estoyent destinées. Ce qui nous remettons a
nostre dit cousin eta au seigneur de Marca de vous
faire entendre plus particulièrement. Et cependant nous vous // 709v // exhortons de faire de vostre costé en toute diligence que la province assiste
nostre dit cousin de ses forces et de tous ce qui sera
en son pouvoir, vous asseurant que rien ne sera
obvier du costé du roy, nostre sieur et filz, et du
nostre, et que nous avons aucun des interestz et
affaires de cette couronne en plus grandes affection que celles de Catalongne, ce que desirans de
vous faire cognoistre par les effectz. Nous n’adjousterons rien à cette lettre que pour prier Dieu
quil vous ayt. Tres chers et bien amez en sa sainte
garde. Escrit a Paris, le XXXe may 1644.

Charíssims y ben amats, en lo accident arribat a
las tropas que nostre charíssim y ben amat cuzí,
lo mariscal de la Motte, havia menades a Leyda,
nós no havem entès cosa que haja tant aliviat lo
desplaer que nós ne havem tingut, com las demostracions que vosaltres y tots los bons catalans a vostre exemple han donat de no ser commoguts de aquesta pèrdua, que per a tenir més
de ardor y affecció a la defensa de vostra pàtria.
Y en veritat estos moviments són tant lloables y
de tant gran conseqüència per a detenir los primers progressos dels enemichs, que nós no
dubtam que fent lo esfors que nós havem resolt
per lo socorro de la Cathalunya, Déu nos acistesca a nostres bonas intencions, y nos donerà
medi de reparar avantatjosament aquesta pèrdua, la qual, a més de ser igualada per la dels
enemichs, no és pas considerable en lo estat en
lo qual lo restant de l’armada se troba, al qual
nós nos portam ab una tant entera affecció que
nós no dubtam gens de enviar-hi una armada
destinada per altra part, per encara de dismembrar de nostras altras armadas moltas tropas, las
qualsb estaven jac destinades, ço que nós remetem a nostre dit cuzí y al senyor de Marca, de
fer-vos entendre més particularment, y entretant, nós vos exhortam // 708v // de fer de vostra
part en tota diligència que la província acistesca
nostre dit cuzí de ses forses, y de tot lo que serà
en son poder. Assegurant-vos que res no serà
deixat de la part del rey, nostre senyor y fill, y
nostra. Y que nós no tenim algun dels interessos
y affers de aquesta corona en més gran affecció
que los de Catalunya, lo que desitjants de fervos conèxer per los effectes, nós no ajustarem
res a esta lletra, que per pregar Déu que ell vos
tinga, charíssims y ben amats, en sa sancta guarda. Escrita a París, a 30 de maig 1644.

Anne.
Le Tellier.

Anne.
Le Tellier.
712r
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A noz tres chers et bien amez les deputtez du principat de Catalongned.
7 junii 1644.

a. tres cartes intercalades en els folis 708r-711v, 709r-710v i
712 del trienni 1641-1644.
b. a continuació ratllat y hi.
c. ja interlineat.
d. anotació escrita al dors.
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A messieurs les deputez generaux du Principat de
Catalogne, resident a Barcelonneb.
7 junii 1644. B.
Messieurs. Le tesmoignage que le seigneur de Cabanyes m’a rendu des soings affectionéz que vous
prenez pour tout ce qui regarde le service du roy,
monseigneur et neveu, par dela et qui ma encore
esté confirmé par le seigneur de Chabot, marischal de camp, me comine a vous asseurer par cette
a. et ... Marca, interlineat.
b. anotació escrita al dors.

lettre sur l’occasion du retour du dit seigneur de
Cabanyas, qu’entre la satisfaction qu’ay ont leurs
magestéz. Il m’ay demeure tout le ressentiment
que vous seauviez dejia ce de moy. Je vous puis
dire aussy que de cette genereuse conduite vous en
pouvez attendre des effectz trés advantageux
pour le bien general de la Cathalogne et que chacun en vostre particulier en reciurez beaucoup de
contentement de les avoit atteréz par vostre ministre. Pour moy ce m’ay sera un singulier d’y
concourir avec leurs magestéz et de vous faire cognoistre comme je suis veritablement.

tiné d’avoir tousjours au coeur du royaume, pour
maintenir chacun dans son debuoir, et à la quelle
elle fait encore joindre plusiers autres tropes, elle à
preferé vostres interestz a ceux de la France mesme, et monstré evidemment que vostre conservation et vos advantages luy sont plus chers que toute autre chose. Je vous conjure donc, par l’amour
que vous aves pour vostre patrie et pour vous mesme, de redoubler vos soings pour concourir puissamment aux fins que sa majesté se propose, de
vous deluirer biem tots de toutes les persecutions de
vostre ennemy, et d’estre cependant asseurez, que
tant pour me conformer aux sentimens de sa majesté, que pour inclination particulière que j’ay a
vous honorer et vous servir. Je ne laisseray eschay
per an autre occasion de vous faire cognoistre que
je suis veritablement.

Messieurs.
Vostre affectionné amy. Gaston.
À Paris, ce dernier d’avril 1644.

Messieurs.

714r

Vostre tres affectionné serviteur. Le cardinal Mazarini.

A messieurs. A messieurs de la Deputation de la
principaute de Cataloigne. A Barcellonea.

Paris, le 30e. may 1644.
Juny 1644. A.
Messieurs.
715r

L’accident arrivée a l’armée du roy prés de Lerida me donne occasion deb depeschers un gentilhomme en toute diligence. Premier pour vous remercier et vous tesmoigner le gré que sa majesté
vous seayt des bonnes dispositions que vous aves
monstrées de vouloir en ce rencontre faire tous les
effortz possibles pour reparer cette perte. Et en second lieu, pour vous asseurer de la part de sa majesté qu’aucun accident ne peut estre capable de
changer la resolution qu’elle à formé de tout
temps de vous proteger puissamment jusqu’au
bou. C’est de quoy je m’asseure que vous serés veritablement persuades quand vous apprendrés pas
ses ministres les effortz extraordinaires que sa
majesté veule faire dans cette conjoncture pour
restablir les choses au premier éstat et peut estre
encore plus advantatgeuse que par le passé. Sa
majesté à resolu donc de n’y espargner aucun
soing ny despense, elle se promet aussi que comme
en cela le principal motif qu’elle à de vostre bien
et de vois procurer du repos, vous n’oublierés rien
de vostre costé, et ferés tous les efforts imaginables,
en donnant les assistances d’hommes et d’argent
qu’il sera necessaire [...] parvenu plus aisement à
quoy vous serés encore plus incietz, si vous prenez
// 714v // la peine de considerer que quand sa majesté a donné ordre de vous envoyer l’armée de
monsieur le marquis de Villeroy, qu’elle avoit desa. carta i traducció intercalades en els folis 714r-717v i 715
del trienni 1641-1644.- anotació escrita al dors.
b. a continuació una paraula ratllada.
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Messieurs.
Messieurs de la Deputation de la Principaute de
Cataloigne. A Barcellonne
Messieurs:
Lo accident tingué la armada del rey junt Lleyda, me ocasionà despedís en lo punt un gentil
home a tota diligència, primerament per a
agrair y donar demostració quant satisfet y content restà sa magestad sabent ab la puntualitat y
cuydado se a procurat fer tot esfors per reparar
aquella pèrdua y, en segon lloch, per a asigurarlos, de part de sa magestad, que ningun accident pot ésser bastant per a fer mudar la resolució sa magestad té feta de amparar y valer
poderosament aqueix Principat, fins reste ab
tota quietut, lo que jo asiguro és que lo Principat, ab totes veres y ab tot lo necessari, serà valgut y amparat, y dels ministres de sa magestad
tindran notícia del extraordinari esfors fa en
aquesta ocasió per a posar aqueix Principat en lo
estat estave ans de las guerres, y ab majors avantages, y per ço té feta resolució de gastar tot lo
que serà convenient, y se promet també que
com en assò lo principal motiu és la gran affició
aporta lo Principat, y passió de la quietut y repós dels abitans en aquell, confiant que per part
del Principat se continuarà en fer lo esfors com
fins assí, continuant la asistència ab hòmens y
diners serà més fàcil arribar al fi, considerant
que sa magestad a donat orde de enviar la arma-

[ 1644 ]
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da de mossieur lo marqués de Villaroy, que tenia destinada per a estar sempre al cor del regne,
per a mantenir a cada hu en son dever, y fa ad
aquella juntar moltes tropes, preferint los interessos de Cathalunya als de la França, ab que se
coneix que la conservació de aqueix Principat li
és més car y ne fa major estima que de altra
cosa. Jo los asiguro per lo amor tinch a sa pàtria,
y per la conservació d’ella, seran poderosament
asistits per sa magestad, per a deslliurar-los de
les per- // 715v // secucions los causa lo enemich, y tant per conformar-me ab lo voler de sa
magestad, com també per la inclinació particular tinch de servir-los, no jo dexaré passar ocasió
alguna en fer-los conèxer que·ls so verdader afficionat.
Mossiurs.
Ma pròpria.
Vostre affectadíssim servidor, el cardenal Mazarini.
A París, a 30 de maig 1644.

719r

Fana per la bolla de Vilafranca del
Panadès, trienni 1644. A.
Die vigessima septima mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo quarto, Aqualate.

mentum in exonerationem pretii dicti arrendamenti dare, solvere, tradere et aportare, promitendum terminis et solutionibus ac modo et forme
vobis dicto procuratori meo constituto benevisis,
sine aliqua dilatione et excusatione et cetera, et
cum salario procuratoris per vos stipulando restitutione missionem et expensarum pena de non
firmando jus et aliis penis et rigoribus vobis dicto
procuratori meo constituto benevisis, et pro his
personam et omnia et singula bona mea, tam mobilia quam immobilia, una cum dicto principale
et aliis seu instrumentum tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus obligandum benefitio novarum constitutionum et cetera, epistole divi
Adriani loquenti et cetera, et foro meo proprio et
omni alii juri rationi et consuetudini renuntiandum meque et bona mea foro dictorum illustrorum deputatorum et ex // 719v // pacto alterius cuiusuis curie ecclesiastice vel secularis cum
posse variandi submitendum et subponendum et
scripturam sub pena tertii tam in curia magnifici vicarii Barcinone quam in aliis curiis Cathalonie, et qua libet earum firmandum personamque et bona mea pro inde obligandum et ob id
quecumque instrumenta cum predictis et aliis
clausulis obligationibus et renuntiationibus vobis, dicto procutarori meo benevisis, etiam cum
juramento quod in animam meam prestare possitis, faciendum et firmandum et quoscunque
procuratore seu procuratores substituendum et
demum et cetera, promito habere ratum et cetera,
et non revocare et cetera, actum et cetera.
Testes sunt reverendus Franciscus Rocha, presbiter, et Josephus Floris, apothecarius, ville Aqualate. In quorum fidem et testimonium ego, Augustinus Baro, apostolica et regia auctoritatibus
notarius publicus ville Aqualate, Vicensis diocesis, hic me subscribo et meum appono. Sig + num.

Ego, Onofrius Francoli, botiguerius pannorum et
telarum ville Aqualate, Vicensis diocesis, gratis et
cetera, constituo, facio, creo et ordino procuratorem meum certum et cetera. Itaquod et cetera
vos, Franciscum Serra, curritorem colli civem
Barcinone, liset absentem et cetera, ad videliset
pro me et nomine meo fidejubendum et me fidejussorem constituendum ac fidejussorio nomine
obligandum pro honorable Jacobo Montanya, lanifico, ville Tarrassie, usque ad summam seu
quantitatem nongentarum nonaginta novem librarum monete Barcinone et non ultra in instrumento arrendamenti, ad triennium quod currere incipiet die prima julii proxime venturi in
favorem dicti Jacobi Montanya, facti et firmati
seu faciendi et firmandi per illustres dominos
deputatos Generalis presentis Cathalonie principatus, de jure bulle plumbi sigilli et cere collecte
Villefranque Penitensis dictasque nongentum
nonaginta novem libras Barcinone unacum dicto Jacobo Montanya, principale et aliis ac instru-

Nos, Jacobus Amat, subvicarius et bajulus regius
ville et subvicarie Aqualate, pro sacra christianissime et regia magestate, et Franciscus Mateu,
bajulus dicte ville pro illius universitate dominis,
comuniter et pro indivisso ville ipsius attestamur
et fidem facimus quod supradictus discretus Augustinus Baro est notarius auctoritatibus apostolica atque regiaa dicte ville, et ejus actis et scripturis in judicio et extra ab omnibus plena fides
adhibetur in quantum humana fragilitas noscesivit in cujus rei testimonium presentis fidem et
attestationem fieri et expediri jussimus manibus
nostris firmatis et sigillo nostro munittis. Datto
in dic- // 720r // ta villa Aqualata, diocesis Vicensis, die vigesima septima mensis junii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto.

a. procura i fe intercalades en els folis 719-722 del trienni
1641-1644, i una tercera entre els folis 719v i 720r.

a. a continuació ratllat auctoritatibus.
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ciendumque et firmandum et generaliter et cetera.

Vidit, bajuli Aqualate.
De mandato dictus magnificorum bajulorum
expeditis per me, Franciscum Aldebo, auctoritate
regia notarium publicum dicte ville Aqualate,
scribamque curie magnificorum baiulorum dicte
ville pro reverendo rectore et notario publico dicte
ville hec propria scribens manu.

Testes sunt Josephus Samarra, leguum professor,
et Joannes Carreres, sutor, civis Barcinone.
De premissis fidem facit Josephus Prats, notarius
publicus Barcinone, manu propria.

Fa per la bolla de Vilafranca de
Panadès, trienni 1644.a

Fa per la bolla de Vilafranca de
Panadès, trienni 1644. C.

B.

Die mercurii octava mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, Barcinone.

Die mercurii prima mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, Barcinone.
Jacobus Caus, chirugus ville de Piera, diocesis
Barcinone, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratorem seum certum et cetera. Itaque
et cetera, Franciscus Serra, curritorem colli civem Barcinone, licet absentem et cetera, ad pro
dicto constituente et cetera, fidejubendum et fidejussorio nomine se et bona sua obligandum usque tamen summam seu quantitatem sexcentarum librarum, et non amplius pro toto infram
tempore ad rationem ducentarum pro anno, in
arrendamento ad tempus trium annorum a die
prima mensis julii in antea per admodum illustres dominos deputatos Generalis Cathalonie,
facto Jacobo Montanya, paratori pannorum
lane, ville Terrassie, diocesis Barcinone, de jure
bulle plumbi et sere Villefranche Penitensis et
ejus collecte, pretio sex mille septingentandum
octuaginta librarum pro dictis tribus annis ad
rationem bis mille ducentarum et sexaginta librarum pro quolibet anno, conveniendumque et
promittendum dictis admodum illustribus dominis deputatis que una cum dicto Jacobo Montanya et sine eo tenebitur ad predicta omnia
adque // dictus Montanya rationem dicti arrendamenti obligatur extiterit pro quantitate
predicta dictarum sexcentarium librarum pro
toto dicto tempore ad rationem dictarum duecentarum librarum pro anno et pro predictis
omnibus et singulis attendentis et complendis
que cunque instrumenta tam arrendamentorum quam alia necessaria et opportuna cum
illis scilicet partis pactionibus singulationibus
persone et bonorum dicti constituentis etiam
tanque pro debitis fiscalibus et regalibus, obligationibus, renuntiationibus et aliis clausulis et
cauthelis necessariis et opportunis, et dicto procuratori suo constituto benevisis acceptandum fa-

Petrus Aymerich, parator lane loci de la Font de
la Reyna, diocesis Barcinone, gratis et cetera,
constituit et ordinavit procuratorem seum certum et cetera. Itaquod et cetera, Hieronimum
Ferrer de la Creueta, agricolam parrochie Sancti
Vincentii de Serriano, diocensis Barcinone, presentem ad pro dicto constituente et cetera, fidejubendum et fidejussorio nomine se et bona suaa
usque tamen summam seu quantitatem sexcentarum librarum et non amplius pro toto tempore
ad rationem ducentarum librarum pro quo libet
anno obligandum in arrendamento ad tempus
trium annorum a die prima mensis julii in antea, per admodum illustres dominos deputatos
Generalis Cathalonie facto Jacobo Montanya,
paratori pannorum lane ville Terrassie, diocesis
Barcinone, de jure bulle plumbi et sere Villefranche Penitensis et ejus collecte, pretio sex mille septingentum octuaginta librarum pro dictis tribus
annis ad rationem bis mille ducentarum et sexaginta librarum pro quolibet anno, conveniendumque et promittendum dictis admodum illustribus dominis deputatis que una cum // dicto
Jacobo Montanya et sine eo tenebitur ad predicta
omnia adque dictus Montanya rationem dicti
arrendamenti obligatur extiterit pro quantitate
predicta dictarum sexcentarum librarum pro
toto dicto tempore ad rationem dictarum ducentarum librarum pro anno et pro predictis omnibus et singulis attendentis et complendis que cunque instrumenta tam arrendamentorum quam
alia necessaria et opportuna, cum illis scilicet
partis pactionibus singulationibus persone et
bonorum dicti constituentisb etiam tanque pro
debitis fiscalibus et regalibus, obligationibus, renuntiationibus et aliis clausulis et cauthelis necessariis et opportunis et dicto procuratori suo
constituto benevisis acceptandum benevisis faa. a continuació ratllat obligandum.
b. dicti constituendis al final.

a. procures intercalades entre els folis 719v i 722r.

2111

[ 1644 ]

[ 1644 ]

bet ipsarum cum renuntiatione proprii fori et
submissione dictarum respective curiam et cujuslibet ipsarum et pro predictis etiam se supponendum et submitendum foro et jurisdictioni
dictorum multum illustrium dominorum deputatorum et dicti Generalis principatus Cathalonie, et pro predictis bona dicti constituentis et
personam suam ad carceris captionem tanquam
de et pro debito regio et fiscali obligandum et cetera, et omnia alia que curia predicta necessaria
fuerint decentia seu etiam oportuna etiam si talia forent que mandatum exhigerent magis speciale quam superius est expressum et pro ut etiam
ipse constituens personaliter constitutus faceret
seu facere posset sirca predicta facienda seu fieri
faciendum, petendum, instandum et requirendum et juramento medio ad dominus Deum et
ejus sancta quator Evangelia in animam dicti
constituentis roborandum et vallandum et eum
posse substituendi et cetera, et generaliter promisit rattum habere et cetera, et non revocare et cetera, sub hipoteca et obligatione omnium bonorum suorum et cetera, jurans et cetera. Testes,
Raphael Vilar, Petrus Lavall, flaquerius ambo
Perpiniani, et ego, Anthonius Guillot et Marcer,
notarius. Incipiendo die prima mensis julii proxime venturi. In quorum fidem hic me subscribo
et meum solitum notarie artis appono. Sig +
num.

ciendum et firmandum et generaliter. Ita approbo ego, insfracriptus notarius, manu propria.
Testes sunt Anthonius Roig, parator pannorum
lane, et Joannes Troch, notarius cive Barcinone.
De premissis fidem facit Josephus Prats, notarius
publicus Barcinone, manu propria.

721r

Fa per lo arrendament de la bolla
de Perpinyà.
Universis et singulis hujusmodi litteras inspecturis attestor et fidem facio ego, Anthonius Guillot
et Marcer, apostolica et regia aucthoritatibus notarius publicus et collegiatus oppidi Perpiniani,
Elnensis diocesis, quod sub chalendario infrascripto per me eundem notarium fuit receptum et
continuatum quoddam publicum instrumentum
cujus apprisia est thenoris sequentis: die vigesima
tertia maii millesimo sexcentesimo quadragesimo
quarto, Jacobus Catala, Perpiniani habitator,
citra revocationem aliarum potestatuum et cetera, per se attributarum et cetera, gratis et cetera,
constituhit et ordinavit procuratorem seum certum et cetera. Itaquod et cetera, honorabilem
Onophrium Aquilles, mercatorem civitatis Barchinone licet absentem et cetera, ad vide licet pro
se, dicto constituente et ejus nomine dicendum seu
dici faciendum et dicam seu dictas dandum in
arrendamento collecte bullarum sive de las bollas
presentis ville Perpiniani, de proximo et in currenti anno per triennium faciendo per admodum illustres dominos deputatos Generalis principatus Cathalonie et dictum arrendamentum
pro dicto triennio proxime venturi, incipiendo
die prima mensis julii proxime venturi, et pro illo
precio et cum pactis et obligationibus modoque et
forma in capitulis sive tabba ejusdem arrendamenti contentis et expressis, et pro ut sibi dicto
constituenti liberatum fuerit in encantu publico
aut aliis acceptandum et nomine suo ut principalis, firmandum et jurandum pretiumque totius dicti integri arrendamenti ut principalis
arrendator per triennium et omnia alia atque
obligatus, fuerit juxta thenorem dictorum capitulorum sive tabbe ejusdem arrendamenti solvendum et solvere promittendum modo et forma terminisque et solutionibus et cum pactis in eisdem
// 721v // capitulis, sive tabba arrendamenti predicti expressis, et aliis dicto procuratori constituto
benevisis et sub pena et scriptura tertii tam in Regia Audientia principatus Cathalonie ratta vulgo nuncupata, quam magnificorum vicariorum
civitatis Barchinone Rossilionique et Vallespirii,
juxta stilum formam seriem rigorem atque thenorem dictarum respective curiarum et cujusli-

722r
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Al senyor Onofre Aquiles.
Die 20 junii 1644.
Fuit liberatum arrendamentum bulla plumbi sigilli cere et aliorum jocalium ville et collecte Perpiniani, Jacobo Cathala, habitatori dicti ville seu
verius Onofrio Aquiles, mercatori civi Barcinonea, procuratori dicti Cathala pro ut de procuratione constat instrumenta recepto penes Anthonium Guillot et Mercer, notarium publicum
dicte villeb ad tempus trium annorum qui currere incipient die prima mensis julii proxime venturi, pretio novem mille librarum pro toto triennio ad rationem trium mille librarum pro
quolibet anno et dictus Aquiles dicto nomine acceptavit. Fiet large, et cetera.
Testes Petrus Farell, auri et argenti faber, Anthonius Grasses, droguerius et Hieronymus Gali, notarius cives Barcinone.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació ratllat preti.

728r

est aussy necessaire de choisir des personnes de qui
les bonnes intentions pour mon service soient connues, que dangereux d’en rencontrer d’autres qui
en ayent de mauvaises. J’ay bien voulu vous donner
avis par cette lettre et vous dire que vous ayes à faire election de sujets de quiles actions rendent des
tesmoignages de leur generosité et de la fidelité catalane, et bien que d’un cosse l’affection que j’ay
pour vous et de l’autre votre bon naturel, ne vous
doine porter que desfiances pour nostre service. Il
est bon tousjours en temps de guerre de prendre set
precautions, qui ne sont point des desfiances, mais
plustost de legitimes prevoyances. J’ay écrit à mon
cousin le mareschal de la Motte, duc de Cardonne,
viceroy et mon lieutenant general en ma province
de Catalongne // 729v // et vous les recommander
expressement et j’ay espere de vostre zèle et de vostre
affection que vous agiriez avec toute la prudence
necessaire a une affaire de cette importance et sur
ce je prie Dieu qu’il vous ayt en sa sancte et digne
garde. Escrit a Paris le VII may 1644.

[...]Julii 1644.
Deputatsa.
Nostres interessos sent-me necessàriament presents a la memòria y vostre bé extremament car,
jo no tindré may la ocasió de procurar-vos-ne
los avantatges com a vostre rey y vostre protector que jo n’a abrase ab alegria. La providència
que jo vos encomano en la promoció dels deputats, és un senyal dels cuydados que jo’n tinch, y
de l’affecció ab la qual jo regonec vostra fidelitat. Y per ço que és també necessari de elegir
personas de qui las bonas intencions per mon
servey sien conegudas, que perillós de encontrar-ne altres qui·n tingan malas. Jo he bé volgut donar-vos avís per esta lletra y dir-vos que
vosaltres hajau de fer elecció dels subjectes dels
quals las accions donen demostracions de llur
generositat y de la fidelitat catalana. Y si bé que
de una part l’affecció que jo tinch per vosaltres,
y de l’altra vostra bon natural, no·ns dega gensb
causar alguna desconfiansa per nostre servey.
Ab tot, és bé sempre, en temps de guerra, de
pendre sas precaucions, que no són gens desconfiansas, sinó molt legítimas providèncias. Jo
he scrit a mon cusí, lo mariscal de La Motte,
duc de Cardona, virrey y mon loctinent general
en ma província de Catalunya, de encomanarvos-las expressament, // 728v // y jo spero de
vostre zel y de vostre affecció que vosaltres vos
apartareu ab tota la prudència neccessària en un
negoci de aquesta importància, y sobre de assò
jo prego Déu que ell vos tinga en sa santa y digna guarda. Escrit a París, a set de maig 1644.

Louis.
Le Tellier.

735r

Louis.
Le Tellier.

729r

A nos chers et bien amez les deputez du General
du principat de Catalongne. A Barcelonnec.
Deputez.
Vos interets m’étains necessairement presens a la
memoire et vostre bien extremement cher, je n’auray jamais l’occasion de vous en procurer les avantages comme vostre roy et votre protecteur que je ne
l’embrasse avec joie. La prevoyance que je vous recommande en la promotion des députéz est une
marque des soins que j’en ay et de l’affection avec la
quelle je reconnois vostre fidelité, et d’autant qu’il
a. carta i traducció intercalades en els folis 728 i 729r-730v
del trienni 1641-1644.
b. a continuació ratllat a.
c. anotació escrita al dors.
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Certificha y fas fe, jo, Joseph Sauleda, subrogat
en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, avall firmat, com en lo llibre intitulat dietari, trienni mil sis-cents quaranta-hu, ab cubertas de pregamí, recòndit en lo arxiu de la casa de
la Deputació del General de Catalunya, y en
jornada de denou de juliol mil sis-cents quaranta-quatre, se troban descritas y continuades las
rahons següents:
Dimars, a denou de juliol mil sis-cents quaranta-quatre. En aquest die, essent arribats ses senyories en son consistori de la casa de la Deputació a las vuyt de la matinada, trobant-se també
en ella alguns dels senyors de la Novena, vingué
així mateix mossèn Francesh Joseph Fontana,
síndich de la present ciutat, y en nom dels senyors consellers explicà com, lo die de aÿr a la
tarda, seguint son orde, havia fet un propri ab
una carta scrita per la magnífich mossèn Joseph
Móra, qui de present se troba en son lloch de
Corbera, per a saber de sa mercè quin puesto y
asiento havia tingut en la habilitació feta en la
casa de la Deputació, als deu de juny mil siscents trenta-quatre, a què era estat extret, trobant-se ell lashoras conceller ters de la present
ciutat, y que en assò havie respost dit mossèn
Joseph Móra que en ella se li donà y tingué lo
lloch més preheminent, precehint a tots los tres
a. certificació intercalada en el foli 735 del trienni 16411644.
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real novament extrets lo dia de santa Madalena
pròxim passat, qui·s creu se trobaran tant solament presens lo primer dia de agost pròxim vinent, per estar los senyors deputat real y ohydor
ecclesiàstich citiats en la ciutat de Leyda, y lo
senyor oÿdor militar absent del present Principat. Vistos los capítols de Cort sobre esta matèria parlant, y en particular lo capítol primer de
les Cors del any 1413, en lo libre dels Quatre
Senyals, en lo qual està ordenat que los deputats
governen y administren lo General, béns e drets
de aquell tant solament per tems o spay de tres
anys, e no pus avant, comensant a córrer lo primer dia de agost, en axí que de aleshores en
avant lo dit offici de dits deputats fos y romangués triennal, mudant-se de tres en tres anys.
Vist lo capítol 2 de dites cors del any 1413, que
ordena que los tres oÿdors de comptes sien
triennals, segons lo que en los deputats està
ordenat. Vist lo capítol 6 de les Cors del any
1493, en lo qual se disposa que los deputats y
ohidors lo primer dia de agost hajen de prestar
lo jurament acostumat, y aquell prestat y ohida
sentència de vet, sien posats en possessió e exercici de lurs officis. Los quals capítols de Cort estan en viril observança. Per ço y altrament, són
de vot y parer que los senyors deputats y oÿdors
que vuy són, deuen admètrer lo jurament lo primer dia de agost pròxim vinent als dits senyors
deputat ecclesiàstich, deputat militar y ohidor
real novament extrets.a

staments, ecclesiàstich, militar y real, sens qüestió ni debat algú, com ho manifestave sa pròpria
letra y carta, que per lo mateix propri, arribat y
tornat vuy dematí, havia tramesa, de la qual féu
occular ostenció dit síndich a ses senyories, com
també féu lo mateix de part de dits senyors concellers mossèn Gervasi Verdera, notari públich.

739r

Aa. 22 juliol 1644.
Molt il·lustres senyors:
En la present casa de la Deputació sempre se és
inconcusament observat que en la habilitació de
les persones se fa de deputats y oÿdors cada
trienni, per a la extracció se fa lo die de Santa
Madalena, les nou persones dels tres estaments
extretes a sort, juntament ab los molt il·lustres
deputats y oÿdors, noten y habiliten les persones que an de concorre y, trobant alguna calitat
en algú que·l puga impedir, la pubblican per a
que·n done satisfacció. E com, molt il·lustres
senyors, a notícia del molt il·lustre fra don Felip
de Sabater, prior de Catalunya, aje vengut que
vostres senyories lo hanb suspès del concórrer,
sens haver specificada la causa, contra lo stil y
consuetut fins assí observada, per so y altrament,
ab lo millor modo y manera que pot, suplica a
vostres senyories sien servits, en observança del
fins assí acostumat, li specifiquen la causa per a
què d’ella puga donar satisfacció altrament latem que sa justícia la a de salvar il·lès de tots
danys y injúries, y per a que conste de sa diligència, per observansa del capítol 59 de les corts del
any 1599, manen vostres senyories al scrivà major lleve acte de la presentació d’esta escriptura
y done còpia authèntica a dit mot il·lustre prior.
Fra don Felip Çabater.

744r

De Barutell, cancellarius. Vidal, fisci advocatus.
Fontanella, assessor. Queralt, regens. Peralta,
advocatus patrimonialis. Josephus de Amigant,
assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus.

748r

Fab per lo arrendament de la bolla
de Camprodon, al primer de agost
1644.

Jhesús, Maria.
Die nona mensis julii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, in
villa Camporotundi, diocesis Gerunde.

30 julii 1644. Ac.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya al
molt il·lustre senyor canceller, magnífichs senyors regent la Real Cancelleria y doctors del
Real Consell, assessors y advocat fiscal de dit
General infrascrits, acerca si tenen sa senyoria
obligació de admètrer lo jurament als senyors
deputat ecclesiàstich, deputat militar y ohidor

Nos, don Hyeronimus Ribes et de Vallgornera,
et Franciscus Moner, domicellus Campirotundi
populatus, gratis et cetera, citra revocationem et
cetera, constituimus, creamus et ordinamus procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum insolidum certum et cetera, itaquod et cetera, Bartholomeum Bolet, mercatorem et botiguerium

a. suplicació intercalada en el foli 739 del trienni 1641-1644.
b. a continuació ratllat vien.
c. vot intercalat en el foli 744r del trienni 1641-1644.

a. a continuació una línia ratllada.
b. dues procures intercalades en els folis 748r-750v del trienni
1641-1644.
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comande civem Barcinone licet absentem et cetera, ad videlicet pro nobis dictis constituentibus et
nomine nostro et cuiuslibet nostrum simulet insolitum fidejubendum et fidejussorio nomine, nos
et quemlibet nostrum insolidum, obligandum inquibus cunque arrendamentis quorumcunque
bullarum seu collectarum Generalis Cathalonie
arrendatarum seu arrendandarum, per admodum illustres dominos deputatis dicti Generalis
Cathalonie pro triennio currenti, quod currere
incipiet die prima presentis et currentis mensis
julii, et simul et insolidum cum principali seu
principalibus et aliis fidejussoribus in ipsis arrendamentis nominatis seu nominandis obligandum usque ad summam sive quantitatem dicto
procuratore nostro constituto benevissas pro quo
libet anno taliser quod pro triennio predicte possit
dictus procurator constitutus nos dictos constituentes et quemlibet nostrum personasque et bona
nostra et cuiuslibet nostrum insolidum obligare
usque ad summam seu quantitatem dicto procuratori nostro constituto benevissas una cum dicto
principali seu principalibus et fidejussoribus et
sine ipsius et insolidum dictis dominis deputatis
qui nunch sunt et pro tempore fuerint seu dicto
Generali terminis et solutionibus per capitula et
actus curiarum statutis et in instrumento seu
instrumentis dicti arrendamenti seu arrendamentorum appositis seu apponnedis solvere
promittendum cum restitutione omnismet singularum missionum sumptuum dampnorum expensarum et interesse selario procuratoris, nunci
et notarii pena de non firmando jus et aliis penis
et rigorbus dicto procuratori nostro constituto benevisis et pro predictis attendentis et conplendis
personas et omnia et singula bona nostra dictorum constituentium et ciuislibet nostrum insolidum etiam tanquam pro debitis fiscalibus et
regalibus obligandum beneficio novarum constitutionum adendarum et dividendarum actionum epistoleque // 748v // divi Adriani et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel pluribus
insolidum se obligantibus et legi sive juridicendi
proprius conveniatur principalis quam fideiussor
et annis alii jure et suo proprio renuntiandum
nosque et bona nostra et cuiuslibet nostrum foro
districtui examini cognisioni execusioni dictorum dominorum deputatorum et dicti Generalis
cunque curie et consistorio nec non et magnifici
regentis vicariam Barcinone et eius curie vel alterius et cetera. Etiam cum facultate variandi subponens et submissens scripturam quoque tersii in
libris tertiorum curie dicti magnifici regentis
vicariam Barcinone firmandum, et pro inde
etiam personas nostras dictorum constitutionum
omniaque et singula bona nostra et cuiuslibet
nostrum insolidum etiam tanquam prodebitis
fiscalibus et regalibus obligandum et por hiis
quemcunque voluerint instrumentum seu instrumenta cum illis videlicet pactis, pactionibus, sti-

pulationibus, conventionibus, promissionibus personarem nostrarem, dictorum constituentium et
bonorum nostrorum et cuiuslibet nostrum insolidum obligationibus jurium renuntiationibus juramentis et aliis clausulis et cautelis necessaris et
oportunis, et dicto procuratori nostro constituto
benevissis faciendum et firmandum et pro firmanda dicta oblate scripture tertii omnes notarios et scribas dictorum respective curiarum substituendum et generaliter et cetera. Nos enim et
cetera. Promittimus habere rattum et cetera. Et
non revocare et cetera. Actum et cetera. Testes
huius res sunt Damianus Faiusa et Bernardus
del Fau, sartores Campirotundi.
In quorum fidem et testimonium premissorum
propria manu scriptorum ego, Josephus Campa,
auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus ville Campirotundi, diocesis Gerunde, qui hec
recepi hic me subscribo et meum solitum quo utor
appono. Sig + num.

749r

2115

B.
Die vigesima mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, in villa Campirotundi, diocesis Gerunde.
Ego, Petrus Martir Gironella, mercator ville
Campirotundi, diocensis Gerunde, gratis et cetera. Citra revocationem constituo, creo et ordino
procurem meum certum et cetera. Ita que et cetera. Vos Bartholomeum Bolet, mercatorem et botiguerium comande, civem Barcinone, licet absentem et cetera. Ad videlizet por me et nomine meo
acceptandum arrendamentum mihi faciens et
formandum per admodum illustrium dominos
deputatos Generalis Cathalonie de quibus suis
bullis sive collectis Generalis Cathalonie, pro
triennio currenti, que currere incepit die prima
presentis et currentis mensis julii et simul et insolidum cum fidejussoribus in ipsis arrendamentis
nominatis seu nominadis, obligandum usque ad
summam seu quantitatem vobis dicto procuratori meo benevisas pro quolibet anno taliter que pro
triennio predicto possit dictus procuratorius constitutus me dictum constituentem personam que et
bona mea simul et insolidum cum fidejussoribus
obligare usque ad summam seu quantitatem dicto pecuni meo constituto benevisas una cum fidejussoribus et sine ipsis et insolidum dictis dominis
deputatis qui nunch sunt et pro tempore fuerint
seu dicto generali terminis et // 749v // solutionibus per capitula et actis curiam statutis et in instrumento seu instrumentis dicti arrendamenti
seu arrendamentorum appositis seu apponendis
solvere promitendum cum restitutione omnium
et singularem missimus sumptuunt dampnorum
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expensarum et intuisse salario procuratoris, nuncii et notarii, pena de non firmando jus et aliis
peniis et rigoribus dicto procuratori constituto benevisis, et pro predictis attendentis et complendis
personam meam et omnia et singula bona mea,
simul et insolidum cum fidejussoribus, etiam tamque pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum
omnique juri et foro proprio renuntiandum meque et bona mea foro districtui examini cognitioni executioni dictarum dominorum deputatorum et dictis Generalis eorumque curie et
concistoriis nech non magnificis viccariam Barcinone et ejus curie vel alterius etiam cum facultate variandi supponens et submitens scripturam
quoque tertii in libris tertiorum curie dicti magnificis regentis vicariam Barcinone firmandum,
et pro inde etiam personam meam omnia que et
singula bona mea insolidum cum fidejussoribus
etiam tamque pro debitis fiscalibus et regalibus
obligandum et pro his quecunque voluerint instrumentum seu instrumenta cum illis videlicet

2116

pactis, pactionibus, stipulationibus, constitutionibus, provissionibus persone et bonorum mearum, // 750r // obligationibus jurium renuntiationibus juramentis et aliis clausulis et cauthelis
havis et opprituris et dicto procuratori meo constituto benevisis faciendum et firmandum et pro
firmanda obligatione dicte scripture tertii omnes
notarios et scribas dictarum respective curiarum
substituendum et cetera. Et generaliter et cetera.
Ego enim et cetera, promito habere ratum et cetera. Et non revocare et cetera. Actum et cetera.
Testes sunt dominus Hyeronimus Badia, notarius
et Pontius Brandia, scriptor Campirotundi.
In quorum fidem et testimonium premissorum
aliena manu scripsi, ego, Josephus Campa, auctoritatem apostolica et regia notarius publicus ville
Campirotundi, diocesis Gerunde, que hec recepi
hic me subscribo et meum solitum quo utor appono. Sig + num.
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ABELLA, Miquel Joan, notari, tauler i receptor
de Lleida, 139, 368, 1579, 1581, 1645.
ABELLA, Rafael, doctor, prevere i síndic de
Copons als braços, 1109.
ABRIL, Margarida, menor, natural de Palautordera, 1906.
ABRIL, Margarida, natural de Palautordera,
1906.
ACORA, Josep, 1826.
ADAM, Sebastià, calderer, 1495, 1496.
ADRIÀ, cardenal, vegeu FLORISZOON.
ADRIÀ, Gaspar, pagès del regne de València
condemnat a galeres, 565.
ADROBAN, Francesc, síndic de la Castanya als
braços, 1106.
ADROGUER, Benet, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1095.
AFÁN DE RIBERA, Pedro, vegeu ALCALÀ,
duc de.
AGELL, Francesc, adroguer i cerer del General,
970.
AGELL, Maria, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056.
AGELL, Rafael, adroguer i ciutadà de Barcelona, cerer del General, 901, 1640.
Àger (Noguera), arxipreste d’, 303.
ÀGER, Miquel d’, fermança de la bolla de Castelló d’Empúries, 1506, 1507.
ÀGER, Pau d’, frare i comanador santjoanista,
del braç eclesiàstic, 369, 370, 387, 396,
522, 523, 524, 607, 724, 731, 743, 1191,
1195.
ÀGER, Ramon d’, del braç militar, 1185.
Agramunt (Urgell), 1936, 2083. -Vegueria d’,
1938, 1946.
AGRAMUNT, Jaume, notari i obrer de la ciutat de Barcelona, 131, 427, 437, 439, 445,
785, 890, 904, 1600, 1604, 1605, 1606,
2117

1620, 1621, 1622, 1623, 1660, 1813,
1824, 1958.
AGRAMUNT, Jaume, prior de Calaf, 1033.
AGUADO, Francesc, del braç reial, 1042.
AGUILAR, comte d’, comandant de les forces
castellanes a Tarragona, 1315, 2012.
AGUILAR, Alexandre d’, donzell, braç militar,
3, 6, 24, 64, 84, 85, 116, 118, 124.
AGUILAR, Alexandre, prevere, síndic de Talarn als braços, 1095.
AGUILAR, Francesc d’, donzell, del braç militar, 117.
AGUILAR, Isidor d’, del braç militar, 1088.
AGUILAR, Jaume, manyà de Barcelona, 2057,
2082.
AGUILAR, Josep d’, del braç militar, 165,
232, 485, 386, 388.
AGUILAR, Madrona, filla de Jaume Aguilar,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2057, 2082.
AGUILAR, Montserrat, paraire i deutor del
General, 1530.
AGUILAR, Plàcid d’, frare de l’orde de la
Mercè de Barcelona, 600.
AGUILERA, Diego d’, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2004.
AGUILERA, Gaspar, síndic d’Òdena i Castellolí als braços, 1105.
AGUILERA, Joan, síndic de Sant Cugat Sesgarrigues als braços, 1093.
AGUILERA, Melcior, cirurgià i guarda ordinària de Barcelona, 714, 1495, 1496, 1505,
1640, 1641, 1865, 2095, 2096, 2097,
2098, 2099, 2100, 2103.
AGUILÉS, Francesc, notari públic de Barcelona, 1155.
AGUILÓ, Francesc, canonge i cambrer de la
Seu de Tortosa, 433, 435.
AGUILÓ, Francesc, del braç militar, 78, 316.
AGUILÓ, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i doctor de la Reial Audiència, del braç
reial, 15, 23, 58, 90, 91, 196, 199, 321,
404, 408 511, 613, 630, 632, 637, 639,
720, 730, 740, 825, 996, 1004, 1044,

1045, 1048, 1049, 1393, 1401, 1426,
1483, 1508, 1610, 1694, 1710, 1711,
1719, 1722, 1772, 1774, 1870, 1871.
AGUILÓ, Miquel, del braç militar, 998.
AGUILÓ, Onofre, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 141, 1086, 1340, 1384,
1387.
AGUILÓ, Pacià, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1381.
AGULLANA, Elionor d’, 765, 1427.
AGULLANA, Jerònima d’, 1427.
AGULLANA, Rafael d’, 1427.
AGULLÓ, ..., dona de Santa Fe de Segarra,
1914, 1915.
AGULLÓ, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1093.
AGULLÓ, Francesc, del braç militar, 165, 179,
183, 587.
AGULLÓ, Miquel, del braç militar, 165, 179,
201, 331, 596, 723, 770, 778, 787, 791,
833, 851, 882, 899, 978, 1010.
AGULLÓ, Joan, del braç militar, 596, 723,
770, 778, 911, 949.
AGULLÓ, Rafael, sabater i guarda ordinària
del General als portals de Lleida, 1638.
AGULLÓ I DE ROCABERTÍ, Jeroni d’, del
braç militar, 630, 730, 778, 911, 1004,
1072, 1710, 1959.
AGULLOL, Miquel, cabiscol i canonge de la
Seu de Solsona, del braç eclesiàstic, 406.
AGULLOL, Pere, síndic de Prats de Rei a les
Corts, 430, 1598.
AGUSPÍ, Baltassar, mercader i ciutadà de Barcelona, 206, 213.
AGUSPÍ, Melcior, procurador fiscal del General, 213.
AGUSPÍ, Joan, procurador fiscal del General,
211.
AGUSTÍ, Benet, velluter i deutor del General,
262, 1530.
AGUSTÍ, Francesc, porter reial, 1496.
AGUSTÍ, Joan, ardiaca de la Cerdanya i canonge de la Seu d’Urgell, 1416.
AGUSTÍ, Joan, prevere i rector de l’església de
Plegamans, 1353.
AGUSTÍ, Josep, síndic de Torroella de Montgrí als braços, 1072.
AIGUABELLA, Francesc, veler i deutor del
General, 268.
AIGUABELLA, Miquel, guarda del General,
1434.
AIGUABELLA, Narcís, síndic, 1751.
AIGUADER, Joan, síndic de Molist als braços,
1086.
AIGUAVIVA, Ramon d’, alferes de Joan de
Copons al tèrcio del General, del braç militar, 770, 771, 949, 958, 1126.
AIGUAVIVA I TAMARIT, Francesc d’, veguer de Barcelona, del braç militar, 331,
525, 623, 624, 638, 640, 663, 666, 949,
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952, 978, 991, 992, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063, 1065, 1068, 1070,
1071, 1083, 1087, 1122, 1165, 1253,
1312, 1351, 1599, 1666, 1715, 1716,
1718, 1721, 1722, 1727, 1746.
AIMANT, Francesc, mercader i receptor del
General a la taula de Barcelona, 985.
AIMERIC, ..., doctor en dret i assessor del General, 39, 44, 66, 88, 1402, 1403, 1414,
1425.
AIMERIC, Antoni, receptor del General a la
taula de Perpinyà, 569, 570, 1677, 1758.
AIMERIC, Baltassar, negociant i ciutadà de
Barcelona, 1177.
AIMERIC, Benet, frare de l’orde de Sant Francesc de Paula, 1893, 1894.
AIMERIC, Francesc d’, cabiscol i canonge de la
Seu de Girona, 180, 183, 184, 185, 195,
196, 202, 464, 1893, 1894, 2015.
AIMERIC, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 3, 4, 6, 10, 15, 19, 39, 58,
70, 80, 81, 1767.
AIMERIC, Joan d’, abat del monestir de Serrateix, del braç eclesiàstic, 300, 1598.
AIMERIC, Josep, passamaner i deutor del General, 268.
AIMERIC, Pere, 1303, 1368.
AIMERIC, Pere, ajudant segon de l’escrivania
major del General, 1639, 1645, 1768.
AIMERIC, Pere, paraire de llana de Font de la
Reina, 2111.
AIMERIC, Pere, mestre de camp de la vegueria
de Manresa, 1937.
AIMERIC CRUÏLLES I DE SANTAPAU,
Pere, senyor de Rajadell, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 671, 680, 688, 705,
710, 798, 918, 1152, 1179, 1191, 1193,
1216, 1233, 1234, 1279, 1294, 1310,
1333, 1334, 1335, 1336, 1342, 1359,
1363, 1385, 1598.
AIMERIC I CANYELLES, Pere d’, domiciliat
a Barcelona, del braç militar, 78, 114, 117,
193, 201, 219, 222, 316, 352, 368, 369,
370, 377, 386, 388, 407, 418, 430, 433,
434, 441, 486, 499, 512, 513, 515, 528,
587, 594, 595, 596, 607, 704, 778, 821,
851, 882, 893, 911, 917, 932, 949, 950,
998, 1004, 1009, 1012, 1015, 1016, 1019,
1023, 1027, 1040, 1042, 1045, 1050,
1060, 1062, 1063, 1065, 1068, 1069,
1070, 1072, 1166, 1176, 1586.
AIMERIC I DESBOSC, Josep, 1847.
AIMERIGA, Maria, de Sant Andreu de Palomar, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
2029, 2057, 2082.
Aitona (Segrià), 1144. -Marquesat d’, 1943.
AITONA, marquès d’, 261, 264, 270, 272,
1164, 1627, 1628, 1658, 1710, 2006.
AIXADA, Antoni, 1458.

AIXADA, Antoni, ciutadà honrat de Girona i
diputat reial, 435, 438, 449, 466, 469, 514,
519, 545, 708, 1029, 1089.
AIXADA, Antoni, notari públic de Barcelona,
68, 550, 1506, 1591, 1593.
AIXADA, Benet, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 522, 525.
AIXADA, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
616.
AIXADA, Jeroni, prevere beneficiat a la Seu de
Girona, 1895.
AIXADA, Miquel, notari públic de Barcelona,
62, 265, 270, 330, 412.
AIXADA, Pere, ciutadà honrat de Barcelona i
Girona, visitador del braç reial, 520, 618,
623, 710, 723, 738, 813, 814, 953, 988,
1000, 1004, 1009, 1011, 1021, 1030,
1035, 1093, 1101, 1149, 1159, 1713.
AIXADA, Rafael, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 440, 471, 1162.
Alacant (Alacantí), 622, 626, 627, 628, 643,
1705, 1746.
ALAIX, Jaume, notari de Tortosa, 80.
ALARCÓN, Alonso de, militar castellà, 752,
781, 1788.
ALARCÓN, Pedro de, 2046.
ALAS, Josep, tresorer de la casa de la duquesa
de Cardona, 2004.
ALBA, Andreu, mercader de Girona resident a
Barcelona, 2044.
ALBA, duc d’, 310, 311, 312.
ALBA, Joan, notari públic i escrivà de la cort de
Montblanc, 1562, 2085.
ALBANELL, Galceran de, 670.
ALBANER, Jeroni, militar, 752, 781.
ALBAREDA, Bartomeu, síndic de Pallejà als
braços, 1090.
ALBAREDA, Magí, pagès de Castellbisbal,
1906.
ALBARELL, Josep, natural de Granollers, 1905.
ALBARET, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, 2102, 2103.
ALBARET, Pau, mercader i conseller de Barcelona, 107, 1571.
Albatàrrec (Segrià), 1980.
ALBAU, Joan, carnisser, 1463.
ALBEJAR, ..., alferes castellà, 752, 781, 1788.
ALBERG, Jeroni, prevere, 1337.
ALBERG, Salvador, mercader de Vic, 18.
ALBERT, Felip, 1367.
ALBERT, Pere Joan, ardiaca de Besalú i canonge de la Seu de Girona, visitador eclesiàstic,
1196, 1199, 1201, 1865, 1893, 1894.
ALBERTÍ, Damià, paraire de Barcelona i deutor del General, 1544.
ALBERTÍ, Pere Màrtir, donzell, del braç militar, 1133, 1317, 1319, 1387.
ALBERTÍ, Pere Màrtir, escrivà, 1604.
ALBI, Jaume, natural de Peralada, condemnat a
galeres, 1376.
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ALBIÀ, Montserrat, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 158, 159, 160, 951, 955, 985,
1027, 1044, 1055, 1075, 1143, 1162,
1183, 1194, 1225, 1230, 1231, 1232,
1236, 1251, 1252, 1260, 1261, 1269,
1273, 1281, 1285, 1287, 1299, 1305,
1310, 1312, 1323, 1351, 1352, 1353,
1355, 1357, 1364, 1365, 1366, 1367,
1374, 1376, 1377, 1381, 1385, 1386,
1387, 1495, 1496, 2047, 2061.
ALBICO, Joan, 1456.
ALBIONS, Gabriel Leonardo de, diputat del
regne d’Aragó, 1683.
ALBOI, Joan, sombrerer, 1463.
ALBORNOZ, ..., cardenal, 312, 313.
ALBUQUERQUE, duc d’, 43, 45, 200, 204,
316, 446, 447, 449, 1478, 1554, 1555.
ALBUQUERQUE, duquesa d’, 43, 200, 447.
Alcalá (Castella), 596, 607, 609, 1876, 2005,
2006.
ALCALÁ, duc d’, 11, 14, 27, 28, 87, 265, 266,
279, 370, 509, 1478.
ALCALÁ, duquesa d’, 266.
Alcanyís (Aragó), 1954.
Alcolea (Castella), 1876.
Alcover (Alt Camp), 106, 236. -Taula d’,
1233.
ALCOVER, Bernat, velluter i deutor del General, 1530.
ALDAVA, Francesc d’, prevere i canonge de la
col·legiata de Santa Maria la Real de Perpinyà, 59.
ALDEBÓ, Francesc, notari públic d’Igualada,
2111.
ALDIBERT, Joan, síndic de Sitges als braços,
1097.
Aldover (Baix Ebre), 1125.
ALDÚ, Joan, prevere i procurador fiscal de la
cort eclesiàstica de Girona, 1891.
ALEGRE, Felip, síndic de Prats de Rei als braços, del braç reial, 1050, 1066, 1089.
ALEGRE, Francesc, doctor en dret, ardiaca de
Berga, canonge i diputat local de la Seu
d’Urgell, 1260.
ALEGRE, Miquel, germà de Francesc Alegre,
doctor en dret i prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Pi de Barcelona, 1260.
ALEGRETA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028.
ALEJANDRO, ..., reposter, de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
Alella (Maresme), 555, 556, 568, 1667, 1678.
ALELLA, Francesc, ventaller, 1495.
ALELLA, Josep, 1496.
ALELLA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
ALEMANY, ... d’, assessor de la ciutat de Barcelona, 1815, 1820.
ALEMANY, Baptista, del braç militar, 34.

ALEMANY, Carles d’, del braç militar, 1080,
1086, 1088.
ALEMANY, Enric d’, sagristà major i canonge
de la Seu de Vic, oïdor eclesiàstic, 456, 459,
528, 616, 634, 834, 836, 921, 922, 1026,
1027, 1028, 1597, 1599, 1707, 1726,
1738, 1805, 1842, 1848, 2044.
ALEMANY, Francesc d’, del braç militar,
1021, 1068, 1071, 1088.
ALEMANY, Guerau d’, regent la reial tresoreria, del braç militar, 424, 624, 663, 680,
698, 723, 730, 738, 745, 751, 771, 911,
1915, 1019, 1023, 1027, 1029, 828, 1283,
1319, 1279, 1865, 1937.
ALEMANY, Jeroni d’, sagristà major i canonge
de la Seu de Vic, 302.
ALEMANY, Joan Jeroni d’, cavaller domiciliat
a Barcelona, del braç militar, 352, 397, 778,
1088, 1591.
ALEMANY, Pere, fermança de la bolla de Castelló d’Empúries, 1506.
ALEMANY I DE BELLPUIG, Jacint, del braç
militar, 78, 82, 84, 397, 472, 770.
Alemanya, 66, 336, 1192, 1242, 1341, 1365,
1780, 1984, 2031. -Emperador d’, 310. Guerres d’, 481, 482, 485, 491, 494, 537,
539, 542, 543, 1643, 1644, 1661, 1663.
ALENTORN, ..., ardiaca d’, deutor del General, 158.
ALENTORN, ..., del braç militar, 54.
ALENTORN, Alexandre d’, 1434.
ALENTORN, Diego d’, del braç militar, 6,
331, 624, 631, 663, 723, 730, 738, 762,
770, 771, 796, 797, 831, 851, 949, 952.
ALENTORN, Felip d’, domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 618, 626, 633, 671, 675,
723, 730, 751, 768, 781, 782, 791, 807,
1072, 1097.
ALENTORN, Felip d’, frare i infermer del monestir de Sant Esteve de Banyoles, del braç
eclesiàstic, 717, 824, 1045, 1059, 1060,
1062, 1065, 1068, 1069, 1093, 1298,
1299, 1300, 1301.
ALENTORN, Francesc d’, senyor de la Cardosa, domiciliat a Cervera, 1434.
ALENTORN, Guerau d’, del braç militar, 851.
ALENTORN, Jacint, del braç militar, 951,
893, 899, 952.
ALENTORN, Miquel d’, abat del monestir
d’Amer i diputat eclesiàstic, 51, 302, 616,
634, 834, 836, 1707, 1726, 1738, 1739,
1805, 1850.
ALENTORN, Onofre d’, ardiaca de Benasc,
del braç eclesiàstic, 210, 1377.
ALENTORN, Onofre d’, del braç militar, 831,
1097.
ALENY, ..., assessor del General, 169, 170,
178, 448, 1476, 1477, 1602, 1604, 1624.
ALENY, Jeroni d’, del braç militar, 949, 1070,
1088.
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ALEXANDRE, Daniel, 1443.
Alfacs, els (Montsià), 1082, 1175, 1943, 1987.
ALFAR, Melcior, valencià condemnat a galeres,
834.
ALFONS II DE CATALUNYA, 346, 567,
1065, 1354, 1566, 1675, 1686.
ALFONS IV DE CATALUNYA, 65, 228, 324,
346, 443, 648, 649, 658, 737, 754, 1413,
1430, 1431, 1528, 1560, 1566, 1567,
1685, 1725, 1730, 1741, 1742, 1743,
1744, 1748.
Alger (Algèria), 1933.
ALGER, Alí d’, esclau turc, 69.
ALGUERÓ, Josep, notari públic de Lleida,
1282, 1305, 1340.
ALIARIBA, baró d’, militar francès, 2090.
ALIES, Guillem, notari de la diputació local de
Vilafranca de Conflent, 1581.
ALIÓS, Andreu, jove, de Castelló d’Empúries,
1654.
ALMAZÁN, marquès d’, 79.
Almenar (Segrià), castell d’, 1220, 1221,
1223, 1312.
ALMENARA, Francesc, prevere, rector i tauler
de la Selva, 1411, 1435.
ALMIRALL, Jaume, síndic de Ribes de Canyelles als braços, 1093.
ALODOÑO, Sancho de, militar castellà, 642,
643, 752, 781, 1728, 1729, 1746, 1749,
1788.
ALÒS, Josep, natural de la Garriga, 1905.
ALOU, Josep, sastre de Barcelona, 1305,
2030, 2057.
ALOU, Margarida, filla de Josep Alou, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens
de Barcelona, 1305, 2030, 2057.
Alsacia, 1780.
ALTARRIBA, Pere, tauler de Tarragona, 1408,
1411.
ALTERACS, Miquel, prior de Solsona, 2085,
2086.
ALTERACS, Pere, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
ALTISSENT, Gaspar, pintor, 1496.
ALTISSENT, Josep, capellà major del tèrcio
del General, 953, 958.
ALTISSENT, Leandre, sots-veguer de Barcelona, 468.
Alvaló (?), taula d’, 521.
ALVÁREZ, Gerónimo, militar castellà, 1788.
ALZINA, Antoni, natural de Cardedeu, 1904.
ALZINA, Antoni, natural de Palautordera,
1906.
ALZINA, Bernat, doctor en dret i advocat de
pobres de la ciutat de Barcelona, 1129,
1167.
ALZINA, Francesc, burgès de Perpinyà, del
braç reial, 597, 1297, 1865.
ALZINA, Francesc, doctor en teologia i canonge de la Seu de Girona, 1893, 1894.

ALZINA, Gabriel, 1427.
ALZINA, Jacint, donzell domiciliat a Barcelona, 655.
ALZINA, Pau, difunt, 258.
ALZINA I FORT, Elena, vídua d’Alzina i Ros,
263.
ALZINA I ROS, ..., difunt, 263.
AM, Jacint, de Canet de Rosselló, tauler de Perpinyà, del braç reial, 159, 618, 1058, 1059,
1061, 1760, 1933, 1934.
AMARGÓS, Francesc, de Tortosa, 1750.
AMAT, Agnès, donzella, 1766.
AMAT, Jaume, doctor en arts i medicina, 654,
703, 712, 713, 1213.
AMAT, Jaume, batlle i síndic d’Igualada als
braços, 1084, 1090, 2110.
AMAT, Joan, del braç militar, 114.
AMAT, Joan, pagès de Castellbisbal, 1906.
AMAT, Joan Pau, doctor en medicina, 51, 103,
138, 154, 265, 280, 290, 369, 473, 521,
602, 662, 715.
AMAT, Magí, escrivà del notari Josep Fontana,
386, 387.
AMAT, Melcior, pagès i tauler de Sabadell,
161, 582, 832.
AMAT, Miquel, del braç militar, 232.
AMAT, Miquel, notari reial, 1165.
AMAT, Pau, major, del braç militar, 587, 594,
596, 607, 723, 730, 738, 751, 770, 771,
778, 814, 831, 833, 893, 899, 917, 1021,
1045, 1048, 1066, 1068, 1071, 1088,
1279, 1311, 1317, 1342, 1381, 1385,
1387.
AMAT, Pau, menor, cavaller, del braç militar,
1021, 1059, 1066, 1068, 1070, 1071,
1200, 1235, 1242, 1244, 1302, 1342.
AMAT, Romeu, 1447.
AMAT, Simó, guarnicioner, 1496.
AMAT DE L’ORDE, Miquel, del braç militar,
386.
AMAT DE PALOU, Ermenegild, del braç militar, 1088.
AMAT I DESBOSC, Gispert, abat del monestir
de Sant Pere de Galligants i diputat eclesiàstic, 1063, 1069, 1149, 1186, 1216, 1381,
1383, 1384, 1387, 1969, 1970, 1971,
1972, 2053.
AMAT I DESBOSC, Josep, donzell, fill de Pau
Amat, major, oïdor militar, 165, 596, 723,
790, 851, 882, 897, 952, 953, 955, 978,
1041, 1048, 1050, 1058, 1059, 1060,
1062, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071,
1080, 1151, 1183, 1384, 1385, 1387,
1974, 1981.
AMAT I GRAVALOSA, Francesc, del braç militar, 78, 114, 179, 214, 222, 316, 331,
368, 513, 526, 528, 587, 594, 596, 723,
724, 726, 729, 730, 731, 734, 735, 736,
743, 778, 780, 908, 911, 917, 918, 923,
924, 933, 934, 935, 938, 950, 952, 991,
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992, 1004, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015,
1016, 1017, 1021, 1023, 1027, 1029,
1030, 1041, 1045, 1048, 1049, 1090,
1094, 1101, 1103, 1109, 1113, 1115,
1313.
AMATRIA, Miquel, frare del monestir de Montserrat, 1973.
AMBERTA, Eulàlia, de Rubí, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2082.
AMBRÒS, Joan, parador de llana de la Seu
d’Urgell, 2107.
AMBURZÉA, Diego de, escrivà del duc d’Albuquerque, 1555.
AMELL, Baltassar, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1065, 1069.
AMELL, Baltassar, diputat local de Montblanc,
1562.
AMELL, Bernat, del braç reial, 723.
AMELL, Francesc, del braç militar, 1252.
AMELL, Honorat, teixidor de llana, 1461,
1462.
AMELL, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 351.
AMELL, Macià, doctor en dret i canonge de la
Seu de Barcelona, assessor del General, del
braç eclesiàstic, 19, 100, 111, 144, 156,
166, 175, 201, 249, 261, 270, 272, 287,
291, 313, 317, 319, 324, 356, 406, 460,
488, 489, 593, 596, 723, 1551, 1598,
1646.
AMELL, Miquel, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 316, 329, 484,
498, 723, 738.
AMELL, Pau, passamaner i ciutadà de Barcelona, 1571.
Amer (Selva), 1028. -Monestir d’, 302.
AMER, Pau, trompeta del General, 1355.
AMETLLA, Francesc de l’, frare del monestir
de Montserrat, 1970, 1972.
AMETLLER, Jeroni, d’Hostalric, del braç reial,
1089.
AMETLLER, Sebastià, escrivà, 1763.
Amiens (França), 1205, 1960, 1992.
AMIGANT, Francesc, donzell domiciliat a Barcelona, comptador de la drassana, 1224.
AMIGANT, Francesc d’, canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1381, 1384.
AMIGANT, Joan, doctor en dret i cavaller domiciliat a Manresa, oïdor militar, 1186,
1190, 1233, 1238, 1259, 1264, 1325,
1337, 1340, 1350, 1353, 1597, 1598,
2016.
AMIGANT, Joan Josep, donzell, doctor en
dret i assessor del General, del braç militar,
949, 998, 1004, 1009, 1010, 1015, 1021,
1050, 1077, 1089, 1103, 1190, 1206,
1218, 1224, 1225, 1226, 1257, 1265,
1295, 1299, 1318, 1324, 1326, 1327,
1331, 1332, 1333, 1351, 1352, 1357,

1375, 1377, 1386, 2037, 2044, 2056,
2061.
AMIGÓ, Jeroni, causídic, 1500.
AMILL, Lluís, ciutadà de Barcelona i credencer
dels salaris dels doctors de la Reial Audiència, del braç reial, 75, 343, 362, 369, 461,
545, 696, 771, 836, 1044, 1158, 1160,
1324, 1368, 1384, 1495, 1504, 1640,
1641, 1645, 1666.
AMORÓS, Andreu, tauler de Cambrils, 224,
1581, 1637.
AMORÓS, Joan, tauler de Mont-roig, 1755.
AMORÓS, Josep, criat de Pau Claris, 1128.
Amposta (Montsià), Castellania d’, 384,
1627, 2058, 2059. -Taula d’, 1248.
Andalusia, 1929.
ANDREU, ..., comissari i porter del doctor
Martí de la Reial Audiència, 1914, 1915.
ANDREU, Bernat, porter ordinari del General,
156, 161.
ANDREU, Bertran, llibreter i porter ordinari
del General, 158, 205.
ANDREU, Francesc, notari de Solsona, 494.
ANDREU, Joan, botiguer de sedes i deutor del
General, 1536, 1543, 1544.
ANDREU, Joan, guarda del General, 1632.
ANDREU, Josep, vidrier del General i ciutadà
de Barcelona, 1040.
ANDREU, Pere, batlle i cònsol de Montblanc,
1562, 1744, 1745.
ANDREU, Pere Màrtir, prevere i notari del vicariat eclesiàstic de Solsona, 1491.
ANDREU, Rafael, de Girona, 2103, 2104.
ANDREUA, Caterina, de Terrassa, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
ANDUÍ, Joan, botiguer de sedes i deutor del
General, 246.
ANER, Isabel Francesca, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
ÀNEU, Bernat, 1460.
ÀNGEL, Pere, pentiner, 1495, 1496.
ÀNGELA, Maria, criada de Rafael Rubí, 1499.
ÀNGELA, Maria, donzella de l’Hospital de
Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
ANGLADA, Anna, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
ANGLADA, Antoni, síndic d’Anyer als braços,
1097.
ANGLADA, Elisabet, de Montagut, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
ANGLADA, Francesca, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056.
ANGLADA, Honorat, flassader, 1465.
ANGLADA, Joan, sobrecollidor del General a
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la part de Ponent i síndic de Llívia als braços,
106, 1086, 1089.
ANGLADA, Margarida, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2029, 2057, 2081.
ANGLADA, Maria Àngela, de Montagut, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la
Misericòrdia de Barcelona, 2082.
ANGLADA, Pere, sots-veguer, 193.
ANGLADA, Ramon de, donzell de la ciutat de
Mallorca, 201, 202, 201.
ANGLADES, Antoni, síndic d’Onyar als braços, 1097.
Anglaterra, armada d’, 107, 108, 1435.
ANGLÈS, Pere, síndic dels destres de Calba,
1095.
ANGLESELL, Benet, ciutadà de Girona, doctor en dret i advocat fiscal del General, del
braç reial, 52, 66, 104, 132, 144, 151, 194,
196, 241, 269, 270, 282, 294, 295, 304,
321, 335, 336, 338, 339, 456, 466, 471,
473, 480, 520, 538, 549, 551, 553, 555,
561, 563, 566, 598, 599, 609, 611, 931,
974, 1357, 1414, 1468, 1480, 1529, 1534,
1538, 1543, 1558, 1559, 1602, 1661,
1662, 1665, 1671, 1675, 1689, 1690,
1693, 1750.
ANGLESELL, Francesc, del braç reial, 953.
ANGLESELL, Jeroni, canonge de la Seu de Girona, 1893, 1894.
ANGLESELL, Onofre, doctor en dret de Balaguer resident a Lleida, de la Reial Audiència,
del braç reial, 1086, 1188, 1356, 2070.
ANGUA, Joan, síndic de Mollerussa, Miralcamp, Fondarella i Sidamon als braços,
1103.
ANGUERA, Miquel, tauler de l’Espluga de
Francolí, 1582.
ANTIC, Josep, del braç militar, alferes d’Anton
Caçador al tèrcio del General, 770, 833,
851, 949, 952, 958.
ANTIC, Rafael, donzell domiciliat a Barcelona
i oïdor del braç militar, 280, 827, 1018,
1024, 1128, 1136, 1180, 1186, 1189,
1279, 1319, 1381, 1975, 2044, 2045,
2046, 2049, 2050.
ANTIC, Ramon, porter reial de Barcelona,
591.
ANTILLA, Miquel Iñigo, diputat del regne
d’Aragó, 1683.
Anxaya (França), 1838.
ANYA, Lluís d’, 1529.
AQUILES, Francesc, notari de Barcelona i procurador fiscal de la Batllia General, 31, 334,
657, 1747.
AQUILES, Joan, corredor d’orella, 30.
AQUILES, Onofre, mercader de Barcelona,
2112.
Aquisgrà (Bèlgica), 1354.
Aquitània, l’, 1162.

ARAGALL, Antoni d’, obrer de la ciutat de
Barcelona, del braç militar, 78, 82, 84, 165,
388, 394, 513, 1070, 1072, 1090, 1263,
1319, 1342, 1356.
ARAGALL, Joan d’, del braç militar, 1279.
Aragó, 65, 236, 695, 907, 1066, 1074, 1076,
1077, 1098, 1100, 1101, 1791, 1792,
1951, 1956, 1971, 1972, 1980, 2005,
2006, 2011, 2014, 2021, 2091. -Consell
Suprem d’, 43, 44, 55, 56, 57, 65, 66, 113,
129, 184, 185, 192, 220, 223, 228, 240,
241, 249, 273, 473, 561, 562, 592, 598,
629, 729, 744, 921, 940, 1091, 1103,
1247, 1403, 1413, 1414, 1528, 1535,
1537, 1538, 1539, 1567, 1672, 1673,
1687, 1688, 1689, 1702, 1748, 1772,
1776, 1778, 1818, 1819, 1828, 1832,
2007. -Corona d’, 29, 65, 66, 113, 1413,
1486, 1701, 1702, 1836. -Corts d’, 177,
236. -Diputats d’, 3, 4, 575, 971, 1107,
2005. -Frontera d’, 1054, 1183, 1942,
2014. -Furs d’, 906, 1836. -Justícia d’,
555, 556, 568, 575, 1837. -Llengua de l’Hospital d’, 1267, 2059. -Regne d’, 4,
177, 228, 236, 362, 575, 1094, 1117,
1485, 1618, 1780, 1790, 1948, 1949. Reial Audiència d’, 797, 923. -Reis d’, 40,
113, 129, 151, 152, 181, 209, 214, 352,
354, 411, 417, 472, 478, 504, 516, 518,
582, 845, 904, 905, 910, 925, 928, 1292,
1303, 1468, 1748, 1612, 1802, 1803,
1824, 1870. -Tèrcio d’, 1900. -Trinitaris
d’, 55, 57. -Vice-canceller d’, 80, 94. -Virrei d’, 906.
ARAGÓ, Bernat, teixidor de lli de Sarrià, 2030.
ARAGÓ, Caterina, filla de Bernat Aragó, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2030.
ARAGÓ, Caterina d’, filla del duc de Cardona,
92.
ARAGÓ, Pere d’, vegeu CARDONA, duc de.
ARAGONÈS, Pedro, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2005.
ARAGONS, Cebrià, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ARAGULL, Ramon, síndic d’Aiguafreda als
braços, 1106.
ARANGUREN, Martín, castellà, 2047.
Aranjuez (Castella), 472, 1812, 2006.
ARAVALL, Francesc, porter reial, 493.
ARAVIG, Francesc, síndic de Vila- seca als braços, 1097.
ARAYOL, Joan, paraire i deutor del General,
262, 1544.
Arboç, l’(Baix Penedès), 1131, 1247, 2033.
ARBONÈS, ..., guarda extraordinària de la collecta de Tarragona, 799.
ARBONÈS, Miquel, ciutadà de Barcelona i
porter reial, 455, 621, 1496.
ARBRETS, Francisco, militar castellà, 1907.
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ARBÚCIES, Francesc, negociant i tauler del
General a Sant Vicenç dels Horts, 271.
ARCE, Domingo de, soldat i furriel de la companyia de Luís Trejo, 817, 821.
ARCE, Fernando de, tinent de les galeres de
Nàpols, 377, 1586, 1588.
ARCE, Juan de, mestre de camp castellà, 1028,
1271, 1860, 1891, 1894, 1895, 1896,
11897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903,
1908, 1909, 1910, 1917, 1918, 1933,
1942.
ARCE, Pedro de, 149.
ARCE, Pedro de, secretari d’estat, 2010.
ARCIAGA, baró d’, comissari general de la cavalleria castellana, 1814.
ARCOS, Martín de los, militar castellà, 1900,
1903.
ÀRDENA, Francesc d’, 308.
ÀRDENA, Josep d’, del braç militar, 770, 771,
820, 831, 851, 949, 952, 991, 1021, 1023,
1027, 1040, 1048, 1050, 1060, 1068,
1070, 1286, 1364, 2090.
ÀRDENA I DE DARNIUS, Joan d’, domiciliat
a Barcelona, del braç militar, 6, 32, 39, 58,
66, 78, 118, 161, 214, 264, 270, 274, 299,
305, 312, 313, 317, 319, 324, 386, 388,
394, 397, 417, 423, 528, 532, 718, 1771.
ÀRDENA I SABASTIDA, Lluïsa d’, vídua de
Joan d’Àrdena i de Darnius, 718, 1771.
ARDEVOL, Joan, argenter de Girona, 2102.
ARDEVOL, Pere Joan, argenter de Girona,
1750.
ARELLANO, Dídac d’, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
ARENY, Francesc d’, del braç militar, 1279.
ARENY, Jeroni d’, del braç militar, 50, 51, 54,
55, 183, 485, 594, 596, 738, 745, 762,
770, 1019, 1030, 1045, 1050, 1066, 1068,
1279.
ARENY I ERMENGOL, Joan Pau, de Tremp,
del braç militar, 1115.
ARENY I SERRA, Maria, muller de Jeroni d’Areny, 50.
ARENYONA, Anna, de Borredà, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
ARENYS, Jaume, fill de Salvador Arenys, doctor en dret de Vilamitjana, 425.
ARENYS, Salvador, doctor en dret de Vilamitjana, receptor de la col·lecta de Tremp i Pallars, 425.
Arenys de Mar (Maresme), 828, 831, 838, 839,
840, 841, 844, 845, 848, 849, 852, 882,
1810. -Taula d’, 357, 367, 410, 428, 447,
478, 463, 501, 698. -Tauler d’, 1236.
ARFELD, ..., militar imperial, 2031.
ARGAYARES, Jeroni, llancer del General, 707,
1496.
Argelers (Rosselló), 1227, 2015. -Taula d’,
521.

ARGELL, Josep, 1460.
ARGENÇOLA, Francesc d’, domiciliat a Barcelona, protector del braç militar, 24, 78,
80, 81, 82, 117, 118, 191, 261, 299, 316,
340, 345, 346, 499, 525, 594, 607, 622,
661, 1578.
ARGENÇOLA, Jeroni d’, domiciliat a Barcelona, mestre de camp per la vegueria de Girona, del braç militar, 183, 532, 1163, 1937.
ARGENÇOLA, Joan d’, diputat del braç militar, 316, 513, 596, 770, 778, 949, 991,
998, 1041, 1045, 1058, 1060, 1062, 1066,
1070, 1071, 1216, 1302, 1361, 1363,
1368, 1370, 1384, 1386, 1387.
ARGENÇOLA, Josep d’, del braç militar, 745,
952.
ARGENÇOLA, Onofre d’, doctor de la Reial
Audiència, 931, 1912, 1913, 1918.
ARGENÇOLA I CORBERA, Anna d’, 1427.
ARGENSON, senyor d’, agent del cardenal Richelieu al Principat, 1151, 1152, 1153,
1154, 1159, 1163, 1166, 1167, 1175,
1176, 1177, 1178, 1179, 1182, 1191,
1192, 1198, 1200, 1208, 1209, 1210,
1211, 1218, 1219, 1222, 1223, 1227,
1228, 1240, 1241, 1246, 1252, 1253,
1254, 1255, 1260, 1261, 1262, 1263,
1267, 1269, 1271, 1272, 1275, 1276,
1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1286,
1287, 1290, 1318, 1320, 1321, 1323,
1324, 1334, 1346, 1369, 1374, 1979,
1984, 1995, 2013, 2032, 2060, 2062,
2063, 2065, 2070.
Argentona (Maresme), 1356, 2071. -Jurats d’,
1132. -Síndic d’, 1353.
ARGILA, Felip Joan, doctor en arts i medicina,
conseller en cap de Barcelona, del braç reial,
62, 77, 82, 101, 137, 167, 168, 295, 330,
409, 444, 494, 495, 624, 646, 650, 688,
707, 727, 760, 784, 814, 929, 1029, 1179,
1230, 1298, 1299, 1300, 1301, 1374,
1378, 1725, 1726, 1727.
ARGULLOL, Cristòfor, síndic de Prats de Rei
als braços, 1070, 1072, 1089.
ARGULLOL, Francesc, canonge de la Seu de
Tortosa i síndic del capítol, del braç eclesiàstic, 1073.
ARGULLÓS, Pere, síndic de Prats de Rei a les
Corts, 1598.
ARIMON, Bartomeu, candeler de cera i guarda
ordinària del General, 378, 430, 656.
ARIMON, Jaume Joan, candeler de cera, 1495.
ARISSA, Jeroni, síndic de Sant Quirze i Santa
Júlia de Montserrat als braços, 1093.
ARIZA, marquès d’, 310, 312.
Arles (Vallespir), abat d’, 1071, 1784, 1785,
1786. -Monestir d’, 1298. -Taula d’, 521,
1305.
ARLES, Carles, del braç militar, 1059, 1060,
1062, 1065, 1068, 1070, 1071, 1088.
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ARLES, Josep, donzell, sergent major del tèrcio de Jaume d’Erill, del braç militar, 1101,
2006, 2036.
ARLES, Perot, 1459, 1464.
ARLES I CARRERA, Jeroni, notari i síndic de
Perpinyà a la Cort, 157, 1598.
ARMAND, ..., 1408.
ARMAND, Francesc, mercader i receptor de la
taula de Barcelona, 993.
ARMAND, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona, 1266, 2044.
ARMENDÁRIZ, Bernat, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
ARMENDÁRIZ, Melcior d’, abat del monestir
de Sant Martí del Canigó, del braç eclesiàstic, 430.
ARMENTER, ... d’, abat del monestir de Sant
Martí de Canigó, 303.
ARMENYAC, Climent, tauler del General,
1411.
ARMOLEA, Francisca de, criada, de la casa de
la duquesa de Cardona, 2005.
ARNÁNDEZ, Joan Pau, velluter i deutor del
General, 268, 1534, 1535, 1544.
ARNÁNDEZ, Pere, velluter i deutor del General, 268.
ARNAU, Antoni, 1464.
ARNAU, Jeroni Pere, burgès de Perpinyà i visitador del General, del braç reial, 2, 5, 42,
824.
ARNAU, Jeroni Pere, donzell i senyor de la Roca d’Albera, 1160.
ARNAU, Sebastià Pere, del braç militar, 949,
1023.
ARNAU, Pere, fiscal del Sant Ofici, 233, 1535.
ARNAU I BOSC, Galceran, burgès de Perpinyà, del braç reial, 1081, 1089.
ARNAUET, Antoni, 1459.
ARNET, Miquel, mestre en cap dels pífans i
tambors del General, 1160, 1496.
Aro, Vall d’ (Baix Empordà), 1356, 1833,
1909, 1912. -Platja de la, 1757.
AROLES, ..., assessor del General, 39, 88, 109,
1402, 1425, 1437.
AROLES, Paula, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1362, 2029, 2057,
2082.
ARPAJON, vescomte d’, militar francès, 2014.
ARQUER, Jacint, 1770.
ARQUER, Miquel, ferrer de la vila d’Arenys,
254.
ARRAGA, Luís, jurat de Saragossa, 1948.
ARRERA, Joan d’, capità de la galera de Sant
Antoni, 923.
ARRUFAT, Francesc, síndic als braços, 1106.
ARRUFAT, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1092.
ARSEGALA, Joan, paraire i deutor del General, 262.

ARSENAITA, Josep, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
ARTELLS, Francesc, sastre i guarda ordinària
de Tortosa, 509.
ARTIGOLA, Joan Domènec, doctor en dret
resident a Roma, 2027.
ARTIGUES, Benet, major, guarda ordinària de
Girona, 711.
ARTIGUES, Llorenç, fuster i prohom segon de
la confraria de fusters de Barcelona, 794,
795, 1794.
ARTÍS, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
ARTÚS, Francesc, apotecari i síndic d’Alcover
als braços, 85, 1083, 1089.
ASBERTS, Pere, 1577.
ASCÓN, Fernando, jutge de la visita reial, 656,
657, 658, 659, 660, 679, 680, 1734, 1735,
1736, 1737, 1752, 1753, 1754, 1759,
1760.
ASENSIO, Alonso, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
ASPIRES, Josep d’, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
ASTOR, Bartomeu, tauler d’Os de Balaguer,
1578.
ASTOR, Francesc, tauler de Granollers, 384.
ASTOR, Jeroni, doctor de la Reial Audiència, 15, 23, 281, 328, 331, 354, 458,
506, 1401, 1549, 1562, 1627, 1628,
1657.
ASTOR, Josep, del braç militar, 18, 39, 78, 84,
114.
ASTOR, Pau, cavaller domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 827, 994, 1085, 1090,
1263, 1347.
ATÁN, Alonso de, alferes castellà, 752, 1788.
ATIENZA, Francisco de, capità de cavalleria,
830, 1804.
ATÓ, Joan, paraire, 1462.
ATONDA, Lluís, de la casa del bisbe d’Urgell,
1415.
ATXER, Pere, de la vila de Camprodon, 685,
686, 687, 693, 694, 1761, 1762, 1763.
ATXER, Pere Benet, procurador de Pere Atxer,
1763.
AUDO, Miquel, canonge del capítol de Santa
Maria de l’Estany, 302.
AULLENA, Maria, d’Hostalric, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
ÀUSTRIA, Baltasar Carlos Domingo d’, fill de
Felip III de Catalunya, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 308, 1552, 1553,
1573, 1576, 1882.
ÀUSTRIA, Carles d’, infant, germà de Felip III
de Catalunya, 130, 132, 137, 418, 420,
423, 424, 425, 449, 1075, 1625.
ÀUSTRIA, Carles d’, oncle de Felip III de Catalunya, 61, 66, 67, 1412.
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ÀUSTRIA, Caterina d’, filla de Felip II de Catalunya, muller del duc de Savoia i vídua del
duc de Màntua, 552, 558.
ÀUSTRIA, Caterina d’, princesa morta, 29.
ÀUSTRIA, Ferran d’, infant, germà de Felip III
de Catalunya, cardenal de Toledo i lloctinent del Principat, 418, 420, 423, 424, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 438, 439,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 458, 464, 465, 467, 468, 469, 472,
737, 1596, 1619, 1623, 1625, 1626, 1634,
1833.
ÀUSTRIA, Maria d’, germana de Felip III de
Catalunya i esposa del rei d’Hongria, 13,
241, 249, 251, 255, 304, 309, 310, 311,
312, 326, 330, 336, 1536, 1539, 1553,
1562.
AUX, Diego Jeroni d’, oficial del bisbe de Lleida, 303.
AUX I CANTER, Manuel d’, 2015.
AVALLÀ, Rafael, doctor, del braç eclesiàstic,
633.
AVANÇÓ, Bartomeu, síndic de Tagamanent
als braços, 1107.
AVARIA, Martí d’, ciutadà honrat i receptor
del General de Tortosa, del braç reial, 329,
662.
AVASEDA, Anton, paraire, 1461.
AVELLANOS, Joan, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2087.
Ávila (Castella), 2006.
AXPE, Martín de, 465.
AYLLA, Pere, doctor en dret domiciliat a Barcelona, del braç reial, 472, 1707.
AYTÉS, Pere, tauler de Tírvia, 1852.
B
BABAU, Contesina, de Barcelona, 1492.
BABAU I VILALLONGA, vegeu VILALLONGA I BABAU.
BAC, Antoni, del braç militar, 751.
BAC, Francesc, del braç militar, 657, 820, 949,
1747.
BACALLÀ, Mateu, frare del monestir de Montserrat, 1973.
BADA, Anton, frare del monestir de Montserrat, 1973.
Badalona (Barcelonès), 124, 753, 757, 762,
781, 1833, 1907. -Síndic de, 1353.
BADAULA, Jaume, mercader de Perpinyà i oïdor reial, 616, 699, 834, 836, 1031, 1089,
1297, 1347, 1348, 1707, 1725, 1726,
1738, 1805, 1843, 1851.
BADÍ, Joan, canonge de la Seu de Barcelona,
64.
BADIA, Bernat, paraire i deutor del General,
1529.
BADIA, Francesc, verguer, 1927.

BADIA, Gabriel, criat de Miquel Joan Magarola, 1750.
BADIA, Jeroni, notari de Camprodon, 2116.
BADIA, Miquel, síndic de la sots-vegueria de
Moià i Moianès als braços, 1101.
BADORC, Joan, negociant i deutor del General, 1543, 1544.
BAELLS, Francesc, prevere i oficial del Sant
Ofici, 647, 649, 650, 1724, 1730, 1732.
BAFART I FERRÚS, Francesc, ciutadà honrat
i advocat fiscal de la diputació local de Lleida, 69.
BAGÀ, Pedro, de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
BAGES, Pau, frare del monestir de Montserrat,
1973.
BAGES, Pere, teixidor de llana, 1529.
BAGET, Josep, venedor de draps de llana de
Montblanc, 2084.
BAILET, Bonaventura, cirurgià i ciutadà de
Barcelona, 330.
BAILLEUL, ... de, francès, 2079.
BAIONA, Francesc, sastre de Solsona, 2087.
BAIXART, Jaume, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 1767.
Baixàs (Rosselló), taula de, 521
BAIXERES, Isabel, de Vic, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2082.
Balaguer (Noguera), 109, 226, 567, 1073,
1076, 1077, 1083, 1091, 1094, 1096,
1098, 1099, 1102, 1228, 1354, 1676,
1936, 1945, 1948, 1949, 1975, 2014,
2024, 2025, 2091. -Bolla de, 226, 259,
260, 1369, 2083. -Síndics de, 1082, 1090,
1157. -Taula de, 248, 585. -Vegueria de,
1938, 1946.
Balaguer, coll de (Baix Ebre i Baix Camp),
1082, 1128, 1182.
BALAGUER, Bernat, pagès de Sants, 1305,
2030, 2057.
BALAGUER, Esperança, filla de Bernat Balaguer, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 1305, 2030,
2057.
BALAGUER, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1111, 1455, 1456.
BALAGUER, Lluís, arrendador de la bolla de
Castelló d’Empúries, 496, 1506, 1652.
BALAGUER, Onofre, burgès de Perpinyà, del
braç reial, 1081, 1089, 1090.
BALASC, Ramon, escrivà, 1859.
BALBASES, Marquès de Los, 999, 1860.
BALBOA, Gaspar de, cap d’infanteria castellà,
316, 1554, 1555.
BALCELLS, Francesc, natural de Palautordera,
1906.
BALCELLS, Martí Joan, síndic de Verdú als
braços, 1095, 1114.
BALDIRA, Joan, notari públic i escrivà de la di2126

putació local de Tarragona, 833, 1541,
1542, 1740, 1741, 1742, 1849, 1850.
BALDOVÍ, Josep, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
BALDOVÍ, Mateu, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
BALDRIC, Pau, teixidor de llana, 1529.
BALES, Gaspar, apotecari de Tàrrega i tauler de
Verdú, 646.
BALET, Guillem, assessor del general, 169,
170, 178, 362, 448, 722, 730, 740, 760,
1476, 1477, 1538, 1624, 1625, 1772,
1774.
BALLARÓ, ..., sagristà de Lleida, 303.
BALLARÓ, Francesc, sagristà del monestir de
Sant Miquel de Cuixà, 280.
BALLARÓ, Jaume, visitador del braç militar,
1191, 1195.
BALLESTER, Jacint, doctor en medicina, del
braç reial, 324, 367, 374, 1185.
BALLESTER, Roc, natural de Milà, condemnat a galeres, 823.
BALLIU, Antoni, síndic de la vila de Castelló
d’Empúries als braços, 1086, 1089.
BALLÓ, Bernat, mercader, tauler, credencer i
receptor de Perpinyà, 367, 1455, 1458.
BALLÓ, Sadurní, mercader de la vila de Perpinyà, 367.
BALMES, Francesc, prevere i rector de Santa
Maria de Vilalleons, síndic de Vilalleons i
Santa Eugènia de Berga als braços, 1106.
BALS, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 4, 5, 6, 19, 20, 34, 39, 51, 80, 81,
118, 119, 121, 140, 141.
BALSIA, Bartomeu, sombrerer, 1456.
BANASSA, Joan, capità d’artilleria, 68.
BANET, Francesc, paraire, 1459.
BANYATOS, ..., regent del Consell Suprem
d’Aragó, 629, 630, 679, 1702, 1709.
Banyoles (Pla de l’Estany), 372, 373, 1811,
1913. -Abat de, 1610.
Banyuls de la Marenda (Rosselló), 1270. -Coll
de, 1932, 1975.
BANYULS, Carles, 651, 652.
BANYULS, Francesc, donzell i senyor d’Anyer,
407, 408, 409, 1610.
BANYULS I ORÍS, Tomàs, germà de Carles
Banyuls, sergent major per la vegueria de Vilafranca de Conflent, 651, 652, 1123, 1937.
BAPTISTA, Joan, notari de la diputació local
de Tarragona, 1850.
BARAJAS, comte de, 310, 312.
BARANERA, ..., canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 313, 317.
BARAU, Jaume, fill de Jaume Barau, 1904.
BARAU, Jaume, pagès de Vilamajor, 1904.
BARBA, Joan, doctor en teologia i prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, 278.
Barbastre (Aragó), 121, 236, 1445, 1446.
BARBER, ..., moliner de Ripollet, 173.

BARBER, Joan, paraire, 1458.
BARBER, Josep, cirurgià i ciutadà de Solsona,
1488, 1489, 1490.
BARBER, Melcior, sastre, 719, 721.
BARBERÀ, Josep, de la comunitat de preveres
de l’església de Montblanc, 1743.
BARBERINO, Francisco, cardenal, títol de
Sancti Onoffrii, 124, 125, 126, 235, 1258,
1872, 2026, 2041, 2042, 2060.
BARCA, Jacques de la, mariner retingut a les
galeres d’Espanya, 296.
BARCELÓ, Joan, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 245, 246, 428, 1356, 1544.
BARCELÓ, Joan, mercader i receptor del Sant
Ofici de Barcelona, 562, 569, 570, 571,
637, 644, 645, 706, 910, 1670, 1671,
1677, 1718, 1719, 1723, 1835.
BARCELÓ, Joan, prevere beneficiat a l’església
del palau de la Comtessa i guarda ordinària
de la bolla de Barcelona, 1387.
Barcelona (Barcelonès), 17, 18, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 47, 55, 57, 62, 63, 64, 68, 69,
75, 95, 109, 116, 119, 120, 124, 125, 126,
130, 136, 137, 139, 149, 187, 193, 196,
225, 235, 236, 240, 249, 253, 254, 264,
267, 295, 296, 297, 299, 300, 309, 336,
344, 345, 372, 390, 402, 410, 412, 415,
417, 418, 422, 424, 449, 450, 452, 454,
455, 462, 465, 492, 521, 528, 537, 539,
541, 542, 552, 553, 555, 557, 567, 578,
580, 581, 582, 592, 599, 608, 609, 610,
611, 613, 619, 621, 622, 627, 628, 632,
634, 638, 640, 641, 643, 645, 647, 648,
653, 657, 659, 662, 672, 674, 675, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 688, 689,
694, 695, 697, 702, 707, 708, 709, 710,
715, 718, 729, 742, 744, 750, 768, 773,
784, 785, 792, 794, 799, 802, 810, 868,
871, 873, 880, 888, 899, 902, 904, 906,
909, 912, 913, 917, 918, 919, 920, 921,
922, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932,
934, 935, 936, 937, 942, 948, 950, 954,
955, 957, 959, 960, 962, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 975,
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
993, 994, 995, 996, 997, 998, 1016, 1027,
1032, 1033, 1036, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047,
1052, 1058, 1071, 1072, 1074, 1076,
1077, 1078, 1081, 1093, 1096, 1102,
1109, 1112, 1113, 1115, 1119, 1122,
1124, 1127, 1129, 1130, 1136, 1137,
1138, 1141, 1144, 1150, 1151, 1152,
1153, 1155, 1159, 1160, 1162, 1168,
1169, 1170, 1171, 1173, 1175, 1176,
1177, 1178, 1181, 1182, 1184, 1190,
1191, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203,
1205, 1206, 1215, 1217, 1219, 1220,
1225, 1234, 1235, 1237, 1240, 1241,
1244, 1246, 1247, 1249, 1253, 1255,
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1258, 1260, 1263, 1265, 1266, 1267,
1272, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283,
1289, 1292, 1294, 1297, 1306, 1308,
1311, 1322, 1339, 1341, 1344, 1350,
1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1361,
1368, 1377, 1387, 1394, 1395, 1397,
1398, 1399, 1400, 1403, 1404, 1405,
1406, 1410, 1429, 1435, 1436, 1437,
1445, 1446, 1451, 1481, 1491, 1492,
1527, 1539, 1546, 1549, 1555, 1568,
1569, 1605, 1612, 1620, 1623, 1624,
1630, 1655, 1661, 1664, 1668, 1673,
1676, 1690, 1692, 1693, 1694, 1702,
1704, 1705, 1712, 1724, 1730, 1735,
1737, 1739, 1759, 1760, 1764, 1772,
1773, 1774, 1775, 1778, 1779, 1794,
1795, 1796, 1799, 1800, 1802, 1809,
1813, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820,
1823, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829,
1830, 1831, 1833, 1842, 1843, 1845,
1846, 1858, 1860, 1868, 1869, 1870,
1873, 1888, 1889, 1895, 1919, 1927,
1930, 1931, 1946, 1947, 1954, 1958,
1964, 1965, 1967, 1969, 1987, 1995,
1996, 2005, 2006, 2009, 2013, 2022,
2025, 2042, 2043, 2055, 2071, 2083,
2090, 2091, 2094, 2106. -Artilleria de,
311, 330, 418, 420, 672, 1138, 1154,
1200, 1241, 1245, 1257, 1267, 1271,
1275, 1398. - Baluarts de, 330, 418, 420,
718, 988, 1200, 1257, 1275, 1398, 1405;
de Drassanes, 187, 188, 502, 1164, 1182,
1255, 1479, 1543; de la ciutat, 54; de Llevant, 66, 672, 802, 1164, 1200, 1255,
1997; del Vi, 1164, 1255; de Migjorn, 672,
802, 1033, 1219, 1255, 1271; de Ponent,
188, 1164; de Sant Francesc, 1255. -Banc
de, 104, 235, 271, 462, 917, 919, 1100,
1120, 1126, 1157, 1303, 1651, 1707,
1818, 1865. -Batlle de, 639, 641, 830,
835, 1717, 1718, 1721, 1728, 1955. -Bisbe de, 63, 320, 321, 326, 796, 803, 837,
856, 863, 880, 884, 892, 895, 896, 898,
914, 915, 946, 949, 950, 952, 963, 978,
979, 992, 1019, 1218, 1220, 1221, 1245,
1250, 1583, 1584. -Bolla de, 61, 62, 70,
71, 74, 110, 224, 374, 375, 378, 386, 494,
563, 719, 720, 721, 722, 727, 728, 817,
1582, 1592, 1647, 1651, 1652. -Botigues
de, 304, 590, 698, 720, 850, 853, 987,
1288, 1358. -Capelles: de la Diputació, 2,
47, 48, 49, 85, 86, 134, 135, 190, 191,
231, 266, 267, 289, 298, 325, 326, 363,
364, 365, 403, 405, 416, 421, 424, 430,
434, 435, 438, 469, 470, 514, 661, 713,
714, 726, 759, 796, 797, 799, 802, 803,
837, 945, 948, 958, 989, 1028, 1147,
1150, 1161, 1162 1250, 1255, 1324, 1328,
1330, 1331, 1333, 1334, 1340, 1372,
1620, 2061; de l’Àngel Custodi, 1039; de la

Santa Creu del moll, 18, 19; del Capítol de
la Seu, 328; del palau de la comtessa, 1141,
1154, 1249, 1257, 1271, 1294, 1376; del
palau de los Vélez, 1777; del palau del Rei,
1369; d’en Marcús, 133, 984, 989, 1146;
de Nostra Senyora del Port, 259; de Nostra
Senyora del Remei del convent de la Trinitat, 1345; de Nostra Senyora del Socors,
680, 989; de Santa Àgata, 129, 1859; de
Santa Eulàlia de la Seu, 1, 125, 143, 289,
438, 617, 837, 1051, 1271, 1382; de Sant
Bertran, 1043; de Sant Oleguer de la Seu,
376, 377. -Capítol de, 2, 7, 64, 71, 75, 77,
100, 109, 111, 125, 126, 128, 130, 131,
152, 153, 214, 215, 261, 263, 296, 297,
310, 328, 341, 356, 376, 377, 403, 418,
460, 480, 481, 485, 486, 488, 489, 509,
510, 519, 529, 530, 532, 535, 558, 560,
565, 566, 567, 579, 731, 733, 738, 739,
746, 747, 759, 764, 779, 782, 804, 805,
843, 845, 847, 848, 852, 853, 856, 863,
879, 880, 888, 892, 893, 894, 897, 898,
914, 915, 934, 935, 936, 937, 963, 979,
990, 1019, 1020, 1025, 1067, 1110, 1144,
1150, 1180, 1181, 1250, 1277, 1286,
1305, 1307, 1312, 1313, 1314, 1345,
1354, 1424, 1644, 1646, 1661, 1767,
1870, 1885, 2058. -Càrcers: de la Diputació, 103, 119, 160, 254, 330, 386, 387,
414, 427, 428, 546, 645, 680, 773, 943,
1308, 1309, 1348, 1634, 1635; de la Galera, 950; de la Inquisició, 50, 51, 54, 55,
159, 161, 162, 163, 171, 1476; de les drassanes, 638, 640, 641, 670, 1308, 1713,
1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722,
1723, 1728, 1729, 1837; reials comuns, 43,
61, 100, 155, 156, 167, 170, 203, 387,
397, 398, 400, 410, 548, 549, 551, 554,
561, 568, 638, 639, 640, 641, 700, 701,
809, 816, 818, 820, 890, 928, 951, 971,
1018, 1019, 1020, 1022, 1026, 1032,
1033, 1219, 1239, 1313, 1315, 1424,
1474, 1475, 1605, 1606, 1612, 1669,
1670, 1688, 1699, 1713, 1714, 1716,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723,
1728, 1729, 1811, 1836, 1842, 1848,
1859, 1875. -Carrers: Ample, 128, 130,
133, 306, 403, 423, 474, 476, 477, 479,
516, 668, 669, 672, 678, 718, 984, 989,
1037, 1039, 1146, 1241, 1281, 1284,
1540, 1997; Argenteria, 136, 258, 462,
812, 1264, 1357, 1708; Bòria, 125, 128,
133, 176, 403, 680, 984, 989, 1240, 1284,
1607; Boters, 310, 1241, 1707, 1716,
1721; Corrible, 462; de Favenci, 1708; de la
Boqueria, 311; de la Carnisseria d’en Sorts,
136, 645, 1039, 1186; de la claveguera de
Jonqueres, 1706; de la Corròbia, 985, 993;
de la Creu Coberta, 127, 310, 418, 510,
1057, 1284; de la Diputació, 132, 133, 356,
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403; de la Drassana, 153; de la Font de Sant
Honorat, 837, 1350, 1707, 1726, 1774; de
la Font de Sant Miquel, 1350; de la Freneria, 613, 1859; de la Mercè, 130, 1540; de la
Palla, 130, 1726; de la Porta Ferrissa, 205,
457, 1186, 1266, 1284, 1385, 1627; de la
Riera de Sant Joan, 632, 653; de la Seu,
461; de la Vidreria, 1591, 1593; del Call,
311, 798, 1492, 1524, 1525, 1715; del Call
baix, 1492; del Carme, 274, 310, 418,
1284; del Dormidor de Sant Francesc,
1708; de les cases de Montserrat, 274, 310,
418, 1283, 1284, 1707; del Governador,
118; de l’Hospital, 126, 127, 311, 418,
1039; de l’Hostal de la Maça, 294; del Mill,
136; del Paradís, 421, 1564; del Pi, 371,
1716, 1721, 1727; del Portal de l’Àngel,
550, 636, 1714, 1720, 1795, 1824; del
Portal Nou, 259, 984, 1241; dels Banys
Nous, 133; dels Banys Vells, 130, 698,
1715; dels Canvis, 128, 258, 423, 984,
1284, 1539; dels Carders, 984; dels Cotoners, 294; dels Escudellers, 334; dels Mercaders, 134; d’en Copons, 681, 1148, 1241;
d’en Cuc, 278; de Sant Cugat, 984; de Sant
Domènec, 1260, 1345, 1347; de Sant Francesc, 127; de Sant Honorat, 1186, 1492;
Devallada de la presó, 403, 989, 1033; Devallada dels Lleons, 1039; Devallada de Santa Eulàlia, 357, 700, 789, 798, 990, 1259,
1337, 1527, 1550, 1629, 1630, 1715,
1727, 1789; Devallada de Sant Miquel,
1186, 1266; Llibreteria, 128, 613, 680,
984, 989, 1240; Montcada, 28, 29, 31, 32,
125, 128, 133, 403, 984, 989, 1146, 1241,
1284, 1997; Rambla, 126, 127, 310, 1037,
1038, 1039, 1241; Regomir, 128, 130,
133, 403, 423, 672, 984, 989, 1127, 1146,
1148, 1241, 1259, 1337, 1340, 1350,
1763, 1997; Sant Pere més Baix, 215, 681,
1241; Semoleres, 133; Tapineria, 134,
1607. -Cases: d’Agustí Forés, 668; d’Aleix
de Marimon, 550, 636, 1716, 1720; d’Anton de Sentmenat, 103; d’Antoni Tió, 334,
1727; d’Argenson, 1254, 1318; de Bernat
Sala, 47, 189, 205; de Berenguer d’Oms,
653; de Bernardino de Marimon, 1281; de
Bernat de Cardona, 1345; de Blai Gil de
Frederic, 356, 357; de Cristòfor Santgenís,
1309; de Daniel de Marimon, 1795; de Diego de Pas, 699; de Felip de Vilana, 1139; de
Felip Vinyes, 1039; de Francesc Coll, 773;
de Francesc Corretger, 294; de Francesc
d’Aiguaviva, 1715; de Francesc de Llupià,
700, 1707, 1726; de Francesc de Malla i
Conanglell, 1706, 1727; de Francesc Girona, 1345, 1347, 1350; de Francesc Morillo,
255; de Francesc Pla, 47; de Francesc Tamarit, 1051, 1186, 1266; de Francesc Sala,
1345, 1347; de Frederic de Meca, 424; de

Gabriel Berart, 1037, 1039; de Guerau de
Guardiola, 26, 30, 33, 1039, 1824, 1825;
de Jacint Bordó, 985; de Jacint Descatllar,
421, 1564; de Jaume Bru, 28, 29, 31, 32; de
Jaume Ferran, 1186; de Jaume Lamarca,
374, 1563; de Jaume Llosades, 812; de Jaume Manyalic, 190; de Jeroni Alberg, 1259,
1337; de Jeroni Baster, 138; de Jeroni Gurri, 1591, 1593; de Jeroni Montserrat Llopart, 1361; de Jeroni Resplans, 719; de Jeroni Roig, 1380; de Jeroni Vallgornera i
Santjust, 967; de Joan Baptista Caçador,
100; de Joan d’Amigant, 1259, 1337, 1340,
1350; de Joan de Collferrer, 47; de Joan
Francesc Benac, 1492; de Joan Pau Bruniquer, 1266; de Joan Pere Fontanella, 145;
de Joaquim Carbonell, 765; de Josep Benac,
1524; de Josep Ferrer, 1259, 1345, 1347,
1350; de Josep Fontanella, 157, 1288; de
Josep Massó, 1039; de Josep Miquel Quintana, 373, 1564; de Josep Orlau, 1763; de
Josep Roca, 1708, 1716, 1721; de Josep Soler, 1186; de Josep Urrea, 1274; de Judici,
54; de la Bolla, 375, 670, 721, 1308, 1351,
1358, 1359, 1360, 1367, 1379; de la Ciutat, 3, 7, 21, 24, 38, 45, 118, 122, 128,
130, 185, 233, 300, 328, 332, 354, 369,
386, 407, 423, 429, 451, 486, 558, 579,
588, 589, 591, 668, 669, 672, 692, 719,
725, 728, 732, 745, 752, 780, 842, 851,
853, 866, 874, 893, 918, 954, 984, 991,
1004, 1012, 1021, 1022, 1023, 1027,
1038, 1041, 1044, 1045, 1068, 1073,
1126, 1127, 1130, 1136, 1141, 1146,
1150, 1151, 1157, 1177, 1179, 1180,
1184, 1187, 1198, 1200, 1203, 1215,
1216, 1222, 1226, 1228, 1230, 1232,
1233, 1235, 1236, 1243, 1253, 1254,
1256, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1271, 1275, 1277, 1285, 1302, 1306,
1309, 1310, 1315, 1317, 1325, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1336, 1338,
1343, 1351, 1355, 1359, 1360, 1366,
1371, 1372, 1374, 1378, 1380, 1388,
1569, 1763, 1997; de la Diputació, 1, 2, 4,
5, 6, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 34, 35, 37, 42,
45, 47, 48, 49, 51, 58, 64, 77, 80, 82, 84,
85, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 99, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 124, 125, 128, 129,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 143,
145, 161, 165, 166, 169, 176, 180, 183,
184, 185, 189, 191, 194, 201, 202, 203,
204, 219, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
238, 240, 249, 264, 265, 266, 267, 274,
277, 280, 281, 285, 287, 289, 291, 292,
297, 298, 299, 305, 311, 312, 313, 316,
319, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 344,
351, 352, 356, 357, 361, 363, 364, 365,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376,
377, 378, 380, 382, 383, 386, 387, 388,
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394, 395, 396, 397, 402, 403, 405, 406,
408, 410, 412, 413, 415, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 428, 431, 432, 433, 435,
436, 438, 442, 449, 457, 461, 470, 471,
474, 480, 484, 487, 488, 490, 492, 493,
494, 495, 498, 499, 504, 506, 507, 510,
512, 514, 515, 517, 526, 531, 537, 540,
545, 593, 595, 596, 600, 602, 605, 606,
607, 617, 620, 631, 632, 633, 638, 661,
662, 663, 668, 671, 672, 680, 681, 683,
684, 691, 711, 713, 714, 718, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 736, 738, 740, 741,
742, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751,
753, 755, 759, 760, 762, 767, 771, 773,
775, 776, 777, 779, 784, 785, 787, 789,
790, 795, 796, 798, 799, 802, 803, 807,
814, 819, 824, 831, 832, 833, 837, 838,
853, 866, 873, 874, 878, 884, 886, 888,
895, 896, 897, 898, 929, 932, 936, 937,
938, 946, 947, 948, 954, 956, 959, 962,
964, 967, 969, 971, 975, 984, 985, 986,
988, 989, 990, 1017, 1018, 1027, 1033,
1037, 1038, 1041, 1044, 1046, 1047,
1048, 1049, 1051, 1055, 1058, 1062,
1077, 1080, 1081, 1103, 1113, 1127,
1130, 1131, 1133, 1134, 1138, 1139,
1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1155,
1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1176,
1180, 1184, 1186, 1187, 1195, 1203,
1210, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224,
1225, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234,
1235, 1238, 1239, 1240, 1241, 1252,
1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263,
1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1281,
1284, 1285, 1287, 1297, 1299, 1300,
1301, 1308, 1311, 1314, 1324, 1325,
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331,
1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1339,
1344, 1346, 1349, 1353, 1354, 1359,
1360, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370,
1371, 1373, 1375, 1376, 1377, 1379,
1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386,
1387, 1394, 1492, 1512, 1518, 1540,
1564, 1629, 1757, 1774, 1789, 1877,
1997, 2113; de la duquesa de Cardona,
200, 1133; de l’agutzil Mont-Rodon, 1039;
de la Marina, 312, 313; del canceller, 664,
809; del comte de Santa Coloma, 312, 682,
683, 685, 687, 689, 694, 794, 795, 801,
822, 874, 886, 888, 907, 929, 931, 940,
941, 942, 943, 945, 994, 1028, 1033,
1037, 1814; del doctor Jaume Mir, 1039;
del duc d’Albuquerque, 446; del duc de
Cardona, 45, 46, 87, 92, 127, 128, 129,
185, 186, 311, 312, 326, 336, 348, 355,
357, 358, 365, 368, 370, 372, 380, 382,
384, 389, 393, 399, 400, 405, 408, 411,
418, 474, 476, 477, 479, 494, 507, 511,
512, 516, 521, 541, 533, 534, 540, 542,
543, 544, 556, 672, 709, 716, 717, 732,

734, 736, 741, 742, 743, 750, 753, 757,
762, 775, 789, 969, 1047, 1049, 1605,
1664, 1775; del General del portal de Mar,
672; de Llorenç Ronís, 1039; de Lluís de
Monsuar, 1379; de Lluís Ramon, 1039,
1715; del marquès d’Aitona, 435, 457, 458,
632, 1039, 1130, 1627, 1628, 1710; del
marquès de Villafranca, 1038; del patró Sabater, 59; del racional reial, 1143, 1144; de
Magí Valeri, 1309, 1310; de Maria Terré,
1152; de Melcior Barber, 719, 720, 721; de
Nicolau Bonet, 718; d’Enric Alemany,
1707, 1726; de Pau Amat, 1385; de Pau
Bertran, 1708; de Pau Claris, 1147, 1148;
de Pere Aylla, 1707; de Pere Reguer, 1146;
de Pere Costó, 1357; de Pere de Magarola,
48; de Pere Fuster, 47; de Pere Pla, 35; de
Rafael Cervera, 215; de Rafael Antic, 1186;
de Rafael Puig, 1039; de Ramon Codina,
462; de Ramon de Magarola, 1707; d’Onofre Compter, 47; de Vicenç Magarola, 698. Clavegueres: 1607; de la Drassana, 153;
dels càrcers reials comuns, 397; gran de la
ciutat, 153. -Col·legis: dels Jesuites, 58,
213, 216; de Nostra Senyora del Carme,
699. -Comanda Santjoanista de, 632,
1711. -Comtes de, 102, 352, 1321, 2063. Concili Provincial de, 705, 707, 710, 711,
712, 807, 1033, 1034, 1035, 1051, 1052,
1773. -Confraries: dels blanquers, 128;
dels fusters, 794, 795; dels hortolans, 128;
dels mariners, 128; dels paraires, 128; de
Sant Jordi, 936, 948, 954, 984, 989, 994,
1540, 1607. -Consell de Cent de, 10, 11,
12, 32, 35, 36, 38, 45, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 130, 164, 165, 166,
168, 184, 185, 186, 192, 223, 241, 295,
296, 297, 307, 308, 310, 313, 319, 321,
325, 332, 371, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 406, 416, 429, 451, 455, 515,
516, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
535, 537, 547, 550, 553, 554, 557, 558,
559, 560, 561, 565, 567, 569, 573, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584,
587, 589, 590, 591, 601, 604, 605, 670,
683, 713, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 739, 746, 747, 748, 752, 754,
755, 756, 760, 763, 768, 779, 780, 794,
803, 804, 806, 821, 822, 839, 842, 843,
844, 845, 846, 849, 850, 851, 852, 853,
857, 859, 860, 861, 862, 863, 873, 875,
876, 877, 878, 881, 882, 885, 887, 891,
892, 895, 896, 897, 917, 919, 922, 927,
928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 936,
937, 938, 939, 941, 944, 945, 946, 954,
956, 963, 973, 979, 981, 982, 984, 992,
996, 997, 999, 1000, 1002, 1003, 1006,
1007, 1013, 1015, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1030, 1032, 1038,
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1039, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1051, 1061, 1062, 1063, 1066, 1067,
1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1076,
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1087, 1091, 1094, 1096, 1097,
1098, 1100, 1102, 1103, 1105, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114,
1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1130,
1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
1138, 1141, 1143, 1145, 1148, 1154,
1157, 1166, 1175, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1200, 1202, 1203,
1204, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224,
1226, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233,
1234, 1245, 1263, 1278, 1279, 1280,
1285, 1286, 1289, 1290, 1293, 1294,
1295, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,
1319, 1320, 1328, 1329, 1330, 1335,
1342, 1343, 1345, 1363, 1368, 1370,
1371, 1398, 1595, 1600, 1601, 1604,
1605, 1609, 1621, 1658, 1659, 1660,
1667, 1675, 1676, 1683, 1778, 1821,
1822, 1823, 1825, 1827, 1860, 1861,
1870, 1871, 1874, 1885, 1886, 1890,
1891, 1933, 1934, 1937, 1940, 1943,
1944, 1955, 1956, 1957, 1958, 1961,
1963, 1965, 1968, 1971, 1974, 1978,
1996, 2000, 2015, 2016, 2022, 2068,
2069, 2085. -Corts de, 65, 130, 131, 136,
241, 315, 346, 360, 361, 363, 380, 391,
412, 415, 419, 421, 422, 424, 425, 426,
427, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 454,
456, 457, 458, 460, 461, 462, 471, 477,
503, 504, 522, 562, 618, 638, 639, 641,
644, 648, 649, 651, 656, 658, 666, 667,
744, 783, 907, 921, 931, 1016, 1026,
1034, 1272, 1295, 1354, 1390, 1444,
1447, 1483, 1493, 1501, 1505, 1507,
1512, 1513, 1515, 1516, 1536, 1539,
1555, 1556, 1565, 1566, 1596, 1602,
1612, 1618, 1619, 1620, 1623, 1633,
1670, 1685, 1701, 1718, 1721, 1722,
1725, 1727, 1730, 1734, 1748, 1776,
1778, 1808, 1809, 1819, 1822, 1827,
1868, 2055. -Costa de mar de, 1193,
1194, 1201, 1206. -Drassana de, 17, 48,
62, 75, 115, 127, 187, 188, 301, 311, 313,
314, 447, 452, 497, 505, 506, 517, 559,
622, 626, 627, 628, 636, 638, 639, 640,
641, 643, 654, 670, 787, 788, 789, 793,
795, 891, 907, 908, 1033, 1034, 1037,
1038, 1040, 1144, 1182, 1187, 1224,
1397, 1540, 1553, 1656, 1712, 1811,
1836, 1943. -Esglésies: de Betlem, 776,
974, 1351; dels sants Just i Pastor, 1643; de
Nostra Senyora de la Mercè, 264, 265, 678,
1039; de Nostra Senyora del Pi, 493, 950,

1643, 1766; de Nostra Senyora del Socors,
984, 989, 1241; de Santa Anna, 1766; de
Santa Maria del Mar, 122, 133, 270, 403,
423, 488, 489, 984, 989, 1257, 1443,
1643, 1767; de Sant Cugat, 1643; de Sant
Jaume, 959, 1184, 1276, 1643; de Sant
Joan, 1147, 1148; de Sant Josep, 388; de
Sant Miquel, 1150, 1643; de Sant Pere de
les Puelles, 267, 1643, 1767. -Estudi General de, 126, 509. -Fonts: de la ciutat, 30;
de l’Àngel, 1540; de la Rambla, 1039; del
General, 30, 144, 501, 557, 634, 684, 765,
900, 974, 1126, 1216, 1277, 1348; de Santa Maria, 258. -Fossars: de Santa Maria del
Mar, 138; de Sant Francesc, 1037; de Sant
Jaume, 1186, 1310. -Hospitals: de la Misericòrdia, 1229, 1238, 1304, 1362, 2029,
2057, 2082; dels Infants Orfens, 1229,
1238, 1304, 1362, 2030, 2057, 2082; de
soldats malalts, 1119, 1215; General de la
Santa Creu, 1229, 1238, 1304, 1362, 1767,
2028, 2056, 2081. -Llotja de mar de, 2, 8,
15, 29, 30, 31, 61, 100, 115, 120, 122,
124, 136, 137, 138, 144, 150, 153, 156,
163, 167, 199, 256, 257, 258, 259, 393,
394, 397, 398, 442, 444, 445, 552, 559,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
589, 590, 591, 595, 601, 602, 603, 604,
605, 611, 612, 613, 614, 616, 619, 620,
621, 624, 625, 628, 631, 633, 636, 651,
698, 763, 764, 786, 787, 788, 789, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 798, 802, 804,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815,
816, 817, 818, 819, 822, 823, 856, 866,
874, 875, 885, 889, 897, 905, 1014, 1149,
1150, 1151, 1155, 1159, 1166, 1175,
1176, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184,
1186, 1199, 1203, 1216, 1282, 1351,
1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1367,
1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1540,
1591, 1592. -Moll de, 3, 18, 66, 95, 124,
188, 295, 311, 415, 416, 420, 446, 468,
469, 501, 505, 508, 564, 570, 575, 620,
622, 636, 647, 649, 650, 655, 659, 660,
671, 672, 678, 706, 719, 747, 772, 793,
797, 810, 812, 822, 823, 830, 834, 873,
874, 888, 907, 910, 923, 969, 1199, 1200,
1232, 1254, 1257, 1271, 1272, 1338,
1339, 1349, 1398, 1429, 1479, 1570,
1724, 1730, 1731, 1732, 1704, 1804. Monestirs: de Betlem, 1277, 1351; de Jesús, 211, 330; de la Trinitat, 950, 1345,
1779; de les Calçades, 1767; de les Jonqueres, 1767; dels Agustins, 48, 86, 258, 680,
1427, 1997; dels Àngels, 493; dels Caputxins, 669; de Nostra Senyora de la Mercè,
17, 42, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 1403; de
Nostra Senyora del Carme, 515; de Santa
Anna, 457, 713, 1118, 2026; de Santa Cate2131

rina, 133, 134, 1159, 1272, 1367; de Santa
Clara, 1029; de Sant Antoni, 1077, 1078,
1276; de Sant Domènec, 161; de Sant Francesc, 123, 124, 131, 132, 136, 213, 216,
311, 419, 422, 427, 429, 430, 435, 436,
437, 439, 442, 443, 445, 446, 456, 458,
460, 950, 1037, 1295, 1447, 1618, 1620,
1623, 2055; de Sant Francesc de Paula, 333,
470; de Sant Josep, 950; de Sant Pere de les
Puelles, 468, 1527, 1623; de Valldonzella,
126, 127, 1139, 1140. -Muralles de, 17,
187, 188, 311, 336, 418, 420, 672, 1038,
1138, 1139, 1140, 1182, 1241, 1272,
1479, 1608, 1997. -Palaus: de la Comtessa
o del General, 137, 146, 1127, 1249, 1294,
1309; de la comtessa de Quirra, 790; de la
Inquisició, 50, 133, 160, 170, 171, 233,
403, 562, 675, 1158, 1736; de l’arquebisbe,
1348; del bisbe, 31, 32, 35, 41, 43, 44, 46,
58, 67, 76, 81, 89, 96, 100, 101, 112, 125,
126, 128, 144, 234, 282, 290, 327, 328,
373, 521, 546, 547, 1057, 1059, 1222,
1241, 1262, 1373, 1564; del duc de Feria,
306, 308, 317, 322, 323, 336, 338, 340,
343, 345, 347, 350, 1559; del lloctinent, 9,
10, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 40, 83, 93, 107,
237, 264, 266, 274, 275, 278, 301, 430,
447, 449, 451, 464, 467, 1241, 1242,
1245, 1247, 1272, 1284, 1287, 1302,
1307, 1316, 1323, 1334, 1340, 1346,
1356, 1358, 1562, 2069, 2071, 2089; del
marquès de los Vélez, 1777; del Rei, 16, 26,
29, 45, 96, 98, 103, 123, 128, 152, 156,
177, 187, 189, 221, 225, 228, 239, 304,
357, 374, 390, 402, 403, 419, 486, 490,
503, 599, 608, 610, 611, 650, 699, 1186,
1209, 1259, 1340, 1341, 1345, 1347,
1350, 1564, 1690, 1692, 1707, 1725,
1726. -Pescadors de, 756, 760. -Pia Almoina de, 2065. -Places: de Beseia, 1039;
de la Font de Santa Anna, 1345, 1347,
1379; de la Font de Sant Honorat, 373,
1345, 1347; de la Font de Sant Joan, 134;
de la Seu, 128; de la Trinitat, 1288; del Blat
Vella, 136, 258; del Born, 67, 112, 115,
200, 301, 302, 308, 422, 423, 434, 582,
584, 654, 655, 665, 703, 788, 790, 791,
937, 938, 948, 994, 1241, 1997; de les voltes de l’Encant, 1309, 2061; del Pla d’en
Llull, 1540; del Pla de Sant Francesc, 126,
127, 128, 130, 312, 336, 361, 418, 419,
474, 476, 477, 479, 494, 505, 507, 512,
516, 534, 541, 544, 556, 682, 683, 791,
794, 1037, 1038, 1043, 1240, 1241, 1245,
1284, 1356, 1358, 1540, 1605, 1664,
1775, 1814, 2069, 2071, 2089, 2094; del
Rei, 125, 129, 133, 134, 403, 950, 1129,
1143, 1284, 1365, 1366; d’en Camprodon,
130, 1186, 1288; de Santa Anna, 26, 30,
33, 253, 374, 1039, 1127, 1146, 1148,

1152, 1254, 1714, 1720; de Sant Jaume,
18, 111, 128, 130, 132, 264, 311, 356,
357, 363, 374, 423, 424, 578, 773, 798,
1139, 1148, 1299, 1492, 1524, 1525,
1629; Nova, 130, 274, 310, 327, 356, 418,
681, 956, 985, 993, 1127, 1148, 1241,
1283, 1284, 1361, 1379, 1629. -Platja de,
66, 469, 644, 649, 672, 706, 719, 747,
794, 810, 1257, 1258, 1570, 1746, 1794. Portals: de la Bolla, 30; de l’Àngel, 1127,
1371, 1637; de la Porta Ferrissa, 1037,
1043; del Claustre, 678; de les drassanes,
126; de Mar, 19, 30, 124, 552, 672, 874,
1637, 1758; de Santa Eulàlia, 1129; de Sant
Antoni, 126, 127, 274, 310, 311, 418, 799,
1077, 1128, 1139, 1140, 1182, 1222,
1284, 1308, 1637; de Sant Jacint, 133, 134;
de Sant Pau, 1182; Nou, 155, 176, 680,
989, 1032, 1140, 1146, 1152, 1237, 1240,
1241, 1637, 1997. -Rambla de, 418. -Seu
de, 1, 108, 125, 126, 129, 130, 133, 134,
159, 176, 210, 211, 213, 274, 289, 348,
362, 363, 377, 403, 426, 438, 510, 578,
616, 617, 681, 707, 790, 794, 837, 950,
998, 1029, 1033, 1047, 1113, 1140, 1141,
1142, 1144, 1155, 1158, 1180, 1181,
1184, 1187, 1192, 1241, 1245, 1246,
1247, 1275, 1284, 1286, 1307, 1322,
1323, 1327, 1332, 1345, 1629, 1661,
1997. -Síndic de, 400, 976. -Tèrcio de,
1246, 2017. -Veguer de, 1, 59, 617, 639,
641, 663, 666, 670, 685, 687, 693, 694,
695, 779, 837, 1040, 1041, 1195, 1288,
1717, 1718, 1721, 1723, 1728, 1729,
1731, 1761, 1798, 1803, 1835, 1837. -Vegueria de, 1936, 1938, 1946.
BARCERA, Joan, tauler de Balaguer, 138.
BARDAQUÍ, Antoni, 1458.
BARDAXÍ I CASTELLÓ, Teresa de, carlana
de Santalinya, del braç militar, 1081.
BARELL, Francesc, sastre i deutor del General,
1534.
BARETJA, Bernat, frare del monestir de Montserrat, 1972, 2053.
BARILLAS, Joan, botiguer de teles de Barcelona, 1590, 1591, 1592, 1593.
BARLET, Joan Ventura, doctor en medicina,
265.
BARLEU, Joan, paraire, 1464.
BARNUIX, Tomàs, argenter i ciutadà de Barcelona, 520.
BARÓ, ..., militar francès, 1364, 2090.
BARÓ, Agustí, notari públic d’Igualada, 2110.
BARÓ, Jaume, daguer, 1496.
BARÓ, Joan Baptista, ciutadà de Barcelona,
334.
BARÓ, Pau, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, 287.
BAROTELL, Francesc de, del braç militar,
670, 1095.
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BAROTELL, Hug de, del braç militar, 1297.
BAROTELL, Joan de, procurador de Miquel
de Montagut i Vallgornera als braços,
1081.
BAROTELL, Josep de, canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1050.
BAROTELL, Llorenç de, canonge de la Seu
d’Urgell i canceller del Principat, 493, 1040,
1041, 1042, 1045, 1048, 1068, 1069,
1071, 1077, 1090, 1113, 1115, 1245,
1253, 1254, 1299, 1301, 1386, 2023,
2031, 2056, 2089, 2094.
BAROTELL, Llorenç de, del braç militar, 78.
BARRALS, Joan, 1647.
BARRAU, comte, militar francès, 1844.
BARRAUDO, Joan, tallfinaire i deutor del General, 246, 1536, 1537.
BARRERA, Antoni, 1459, 1460.
BARRERA, Cosme, apotecari de Puigcerdà,
1982,
BARRERA, Honorat Joan, notari i escrivà de la
diputació local de Balaguer, 1487.
BARRERA, Joan, ardiaca de la Seu de Vic, 302.
BARRERA, Miquel, teixidor de lli, 1457.
BARRERA, Pere, tauler i síndic de Vinçà als
braços, 1075, 1754.
BARRERA, Ponç, botiguer de tall i deutor del
General, 1544.
BARRILLES, Jeroni, pintor i ciutadà de Barcelona, 1266.
BARRILLES, Joan, negociant, ciutadà i arrendador de la bolla de Barcelona, 374, 375.
BARRIO, Diego, militar castellà, 1917.
BARROVÉS, Antoni, tauler de Bot, 1756.
BARTRA, Elisabet, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
BARTOMEU, Francesc de, donzell, del braç
militar, 1081, 1086.
BARTOMEU, Gaspar, burgès i síndic de Vilafranca del Penedès, del braç reial, 1070,
1072, 1089, 1159.
BARTOMEU, Jacint, pintor d’atxes i ciris, ciutadà de Barcelona, 487, 493, 496, 497, 498,
520, 527, 545, 607, 629, 646, 669, 671,
681, 708, 766, 780, 787, 788, 792, 799,
807, 813, 901, 943, 947, 951, 955, 970,
974, 986, 994, 1496, 1511, 1774.
BARTOMEU, Jaume, síndic de Vilafranca del
Penedès a les Corts, 1598.
BARTOMEU, Vicenç, doctor en arts i medicina, conseller segon de Barcelona, del braç
reial, 116, 255, 259, 292, 300, 660, 673,
714, 824, 1282, 1360.
BARTROLÍ, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona, escrivà de l’escrivania del patrimoni
reial de Perpinyà, 1226.
Bas, vescomtat de (Garrotxa), 1937.
BAS, Francesc, del braç militar, 723, 738,
1279, 1317, 1319.

BAS, Jaume, notari i ciutadà de Barcelona,
1492, 1524.
BAS, Joan Rafael, del braç militar, 118
BAS, Ramon de, donzell domiciliat a Girona,
del braç militar, 117, 132, 1495, 1504.
BASCANS, Bertran, paraire i deutor del General, 1529.
BASCANS, Esteve, paraire i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del portal de Sant Antoni, 262, 1355, 1380.
BASEA, Maria, de Perpinyà, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
BASO, Antoni, adroguer de Tarragona, 1580.
BASQUET, Miquel, 1456.
BASSA, Francesc, abat del monestir de Montserrat, 2053.
BASSANS, Esteve, vegeu BASCANS.
BASSEDES I DE BIURE, Benet, del braç militar, 1074.
BASSET, ..., comissari del doctor Martí de la
Reial Audiència, 1913, 1914, 1915.
BASSET, Esteve, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 363.
BASSÓ, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
BASSOLS, Ponç, baster i deutor del General,
268.
BASTIDA, Joan Miquel, 1462.
BASTIDA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028.
BASTIDA, Pacià, prevere, rector i síndic als
braços de Vilanova de les Avellanes, Santalinya, Tartareu i d’Os, 1105.
BATALLADA, ..., frare i prior del monestir de
Sant Pere de Roda, 303.
BATALLER, Joan, natural de Palautordera,
1906.
BATALLER, Joan, pagès de Vilamajor, 1904.
BATALLER, Pere, fill de Pere Bataller, 1904.
BATALLER, Pere, pagès de Vilamajor, 1904.
BATAVILLA, baró de, 434.
Batea (Terra Alta), tauler de, 39.
BATLLE, Francesc, abat del monestir de Sant
Benet de Bages, del braç eclesiàstic, 1075,
1259, 1970, 1972.
BATLLE, Francesc, frare del monestir de Montserrat, 1972.
BATLLE, Jaume, doctor, síndic d’Estagell i
procurador de Vicenç Gubert als braços,
1086, 1163.
BATLLE, Joan, síndic de Pals als braços, 1092.
BATLLE, Ramon, notari públic i major de
l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 698, 943, 1304, 1338, 2029, 2057,
2081.
BATLLE I RIUSEC, Joan, d’Avinyonet, familiar del Sant Ofici, 813.
BATLLE DE FLASSÀ, Joan, sergent major per
la vegueria de Girona, 1937.
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BATLLES, Antoni, sastre i guarda ordinària de
Vic, 455.
BAYETOLÁ I CABANILLAS, Matías de, regent del Consell d’Aragó, 348, 360, 365,
381, 384, 389, 406, 415, 449, 472, 495,
502, 503, 553, 574, 581, 591, 592, 618,
629, 630, 635, 656, 657, 659, 660, 671,
675, 679, 742, 746, 769, 775, 800, 887,
906, 930, 932, 962, 963, 965, 968, 972,
975, 976, 977, 986, 988, 993, 994, 1009,
1018, 1036, 1052, 1057, 1085, 1626,
1634, 1652, 1655, 1656, 1666, 1682,
1684, 1687, 1701, 1702, 1703, 1709,
1713, 1734, 1735, 1736, 1752, 1753,
1759, 1760, 1774, 1777, 1782, 1783,
1796, 1812, 1813, 1818, 1821, 1823,
1826, 1834, 1854, 1855, 1856, 1857,
1860, 1862, 1863, 1866, 1868, 1872,
1873, 1874, 1882, 1889, 1900, 1929,
1941.
BEA, Joan, frare del monestir de Montserrat,
1973.
BEARN, Honorat de, donzell i visitador del
braç militar, 618.
Begur (Baix Empordà), 357. -Taula de, 206. Tauler de, 1236.
BEL..., Joan, guarda de Montblanc, 1851.
BELL, Bernat, 1454.
BELLAFILLA, Josep de, donzell domiciliat a
Barcelona, ambaixador a Madrid, del braç
militar, 3, 18, 24, 31, 33, 34, 37, 53, 78, 82,
116, 117, 119, 132, 144, 147, 149, 161,
162, 165, 170, 173, 175, 178, 179, 180,
183, 184, 185, 201, 202, 208, 209, 219,
222, 225, 262, 297, 300, 305, 307, 308,
312, 313, 317, 319, 322, 324, 327, 328,
331, 349, 350, 361, 368, 372, 382, 387,
424, 430, 431, 432, 447, 449, 451, 454,
459, 464, 474, 483, 485, 486, 487, 506,
513, 520, 522, 523, 525, 527, 528, 530,
532, 536, 544, 552, 557, 559, 573, 581,
582, 586, 590, 591, 592, 593, 594, 596,
597, 603, 607, 609, 619, 1595, 1600,
1601, 1610, 1685, 1687.
Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), 317,
334, 358.
BELLERA, Dídac, notari públic de Monistrol,
2054.
BELLERA, Jacint, prevere de Monistrol, 1972.
BELLFAU, Jaume, 1461.
BELLFORT, ... de, militar francès, 1364,
2090.
Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell), 813, 1798.
BELL-LLOC, Joan Pau de, donzell, del braç
militar, 1079, 1093.
BELLMUNT, Miquel, notari públic de Lleida,
585.
BELLÓ, Tomàs, teixidor de lli i deutor del General, 262.
Bellpuig d’Urgell (Urgell), 1096, 1098, 1099,

1936, 1942, 1943, 1945, 1949, 2005. -Baronia de, 1976. -Síndic de, 1096.
BELLSOLANA, Reparana, natural de Cardedeu, 1904.
BELLVEÍ, Bartomeu, notari i ciutadà de Barcelona, 671.
BELLVEÍ I BERART, Casilda, 671.
BELLVER, Gabriel, negociant i ciutadà de Barcelona, 1379, 1380.
BELLVER, Jaume, síndic de Riera, terme de
Montoliu, als braços, 1105.
Bellveí (Segarra), 1915.
Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya), taula
de, 1203. -Castell de, 1317.
Belxit (Aragó), 1974.
BENAC, Josep, de Barcelona, doctor de la Reial
Audiència, 1492, 1524, 1525, 1526.
BENAC, Salvador, bastaix del General, 864.
Benavarri (Baixa Ribagorça), 1791.
BENAVENT, Joan, antic receptor dels fraus de
la bolla, 168.
BENDICHO I DE BRESCÓN, Miguel, donzell de la ciutat de Saragossa, del braç militar, 1110.
BENET, ..., beneficiat a Santa Maria del Mar,
1313.
BENET, Pere, síndic dels llocs del comtat de
Prades als braços, 1083.
BENETA, Jerònima, muller de Joan Franc,
1492.
BENETA, Rosa, ramadera, 1454.
BENEYA, Salvador, negociant i ciutadà de Barcelona, verguer de l’Audiència, 1207.
BENIFONT, Josep, de Lleida, detingut a les
drassanes, 640, 1720, 1723.
BERARDÓ, Agustí, del braç militar, 1066,
1090, 1357
BERARDÓ, Francesc, del braç militar, 1050.
BERARDÓ, Francesc, habitant de Barcelona,
18.
BERARDO, Pelegrí, mercader genovès i deutor del General, 58, 1534.
BERARN, Gabriel, notari públic del regne de
València, 1164.
BERART, Gabriel, doctor de la Reial Audiència, 359, 363, 393, 411, 670, 770, 771,
1037, 1039, 1064, 1602, 1606, 1611,
1612, 1751, 1911.
BERART, Gaspar, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 633, 1597.
BERART, Josep, doctor en dret, del braç militar, 354, 751, 911, 917, 1004, 1062, 1070,
1088, 1149, 1279.
BERART, Josep, doctor en medicina, 384.
BERART, Josep, mercader i deutor del General, 268, 1534.
Berberia, 1614.
BERCHÈRE, senyor de la, agent francès al
Principat, 1346, 1369, 1371, 1373, 2070,
2090.
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BERELO, Pau, escrivà ordinari del racional del
General, 715.
BERENGUER, Bernabé, doctor en dret de
Lleida, 90.
BERENGUER, Bernat, doctor en arts i medicina i ciutadà de Barcelona, diputat reial, 43,
53, 154, 205, 356, 397, 717, 718, 1405,
1410, 1434, 1571.
BERENGUER, Llorenç, rector de Sant Sadurní, 1904.
Berga (Berguedà), 968, 1858. -Vegueria de,
1937.
BERNARDINO, ..., militar castellà, 1788.
BERNARDO, Agustí, del braç militar, 1070.
BERNAT, ..., frare i prior del capítol de Besalú,
302.
BERNAT, Guerau, síndic de Calonge als braços, 1102.
BERNIC, Joan, tauler de Lloret, 1755.
BERNOLA, Guillem, tauler de Puigcerdà,
1851, 1853.
BERNOLA, Pere, estudiant resident a Barcelona, 702.
BERNONA, Pere, clergue, 1750.
BERTRÀ, Antoni, tauler de Roses, 1411,
1434.
BERTRÀ, Elisabet, donzella de l’Hospital de la
Misericòrdia de Barcelona, 1304.
BERTRAN, Joan, síndic de Granyena als braços, 1083, 1090.
BERTRAN, Joan Baptista, hospitaler, canonge
i síndic de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1069, 1074.
BERTRAN, Josep, doctor en dret de Perpinyà,
habitant i síndic de Prada als braços, 1083,
1166.
BERTRAN, Mariana, vídua de Miquel Bertran,
mercader, 255.
BERTRAN, Miquel, mercader i ciutadà de Barcelona, 255.
BERTRAN, Miquel, protonotari de la lloctinència general, 58.
BERTRAN, Pere, tauler de Ponts, 1854.
BERTROLÀ, Carles, del braç militar, 745,
771, 1068.
BERTROLÀ, Melcior, del braç militar, sergent
major per la vegueria de Tarragona, 1062,
1070, 1938.
BERTROLÀ, Pau, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 770, 949, 953, 1004, 1009,
1012, 1016, 1021, 1042, 1045, 1048, 1059,
1062, 1066, 1070, 1072, 1089.
Besalú (Garrotxa), 14, 1753, 1754. -Abat de,
713. -Tauler de, 1236. -Vegueria de,
1937, 1946.
BESANÇON, ..., germà de Duplessis Besançon, militar francès, 1965.
BESEROLA, Agustí, 1459.
BESEROLA, Antoni, paraire de Perpinyà,
1458.

BESORA, Anna, de Manresa, 1978.
BESORA, Josep Jeroni, canonge de la Seu de
Lleida i visitador del braç eclesiàstic, 317,
319, 322, 324, 350, 379, 387, 396, 406,
407, 411, 412, 413, 485, 498, 522, 559,
565, 618, 623, 624, 724, 725, 726, 728,
729, 735, 736, 738, 740, 741, 743, 744,
746, 747, 748, 751, 753, 758, 761, 796,
1041, 1050, 1069, 1071, 1090, 1149,
1185, 1190, 1191, 1252, 1263, 1296,
1317, 1342, 1383, 1613.
BESORA, Miquel, frare mercedari, 1358,
2071.
BESORA, Pere, de Manresa, 1978.
Besòs, riu, 124, 552, 671, 874.
BESTURS, Lluís, doctor de la Reial Audiència,
378, 458, 1424, 1483, 1537, 1562, 1627,
1628.
BESTURS, Francesc, ciutadà, negociant de
Barcelona i porter ordinari del General, 41,
59, 62, 84, 145, 179, 186, 204, 212, 218,
222, 265, 312, 435, 632, 828, 1495, 1504,
1505, 1542, 1640, 1641, 1645, 1758,
1764.
BESTURS, Josep, del braç reial, 1089.
BESTURS, Lluís, doctor de la Reial Audiència,
40, 196, 198, 240, 241, 244, 354.
BESTURS, Pere Pau, notari públic de Barcelona, 566, 1674.
BESUIGS, Guillem, paraire de Perpinyà, 1464.
BEULÓ, Miquel Joan, ciutadà honrat de Vic,
del braç reial, 1070.
BEULÓ, Pau, ciutadà honrat de Vic resident a
Barcelona, escrivà ordinari del racional, 235,
236, 238, 247, 295, 462, 1407, 1467,
1495, 1504, 1505, 1506, 1513, 1630,
1631, 1639, 1641.
Beziers (França), 1256, 2036.
BIAXAR, Antonio, militar, 752.
BILBAO, Mateu de, 816, 818, 820.
BILLARAC, Pere, de Terrets, 1457.
BINÓS, Bartomeu, tauler de la Val d’Aran,
1410, 1518, 1770.
Biosca (Segarra), 1914.
BIOSCA, Antoni, de Talavera, fermança per la
bolla de Lleida, 989.
BIOSCA, Fructuós, negociant i deutor del General, 1534.
BIOSCA, Josep, del braç militar, 388.
BIRÓS, Bernat, tauler de Vielha, 1434.
Bisbal d’Empordà, la (Baix Empordà), 1912. Taula de, 631, 1265.
Biscaia (Euzkadi), 1781.
BIU, Antoni de, tinent els títols del rei de Castella a Perpinyà, 1270.
BIURE, Rafael de, del braç militar, 249, 250,
255, 338, 340.
BLAN, Joan Andreu, 1427.
BLAN, Marquesa, 1427.
BLAN, Miquel, 1427.
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BLAN I DUSAY, Andreu, domiciliat a Barcelona, 1183.
BLAN I RIBERA, Andreu, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 84, 183, 191, 232,
368, 388, 522, 596, 721, 723, 730, 733,
751, 797, 806, 927, 952, 1004, 1009,
1010, 1015, 1027, 1029, 1058, 1059,
1062, 1070, 1072, 1263.
BLANC, Francesc, notari de Barcelona, 1448.
BLANC, Francesc, prevere, síndic de Ponts i
Tiurana als braços, 1101, 1104.
BLANC, Gabriel, cardador i deutor del General, 262, 1529.
BLANC, Jaume, teixidor de llana i deutor del
General, 1529, 1530.
BLANC, Josep, pagès de la vila de Berga, 1150.
BLANC, Miquel, militar català, 1959.
BLANC, Paladi, notari i diputat local de Camprodon, 626, 685, 1359, 1761, 2049.
BLANC, Pere, doctor en medicina, 30.
BLANC, Pere Joan, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
BLANC, Silvestre, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
BLANCA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
BLANCAFORT, Jaume, prevere i síndic de la
Garriga als braços, 1114.
BLANCAFORT, Ramon, adroguer i deutor del
General, 1544.
BLANCAFORT I MALLOL, Jacint, síndic de
la Garriga als braços, 1080, 1092.
BLANCO, Josep, 1770.
Blanes (La Selva), 1032, 1237, 1309, 1884,
1886, 1887, 1908, 1911, 1917, 1930. Batlle de, 1239, 1911. -Jurats de, 1237,
1911. -Platja de, 1239. -Receptor de, 279.
-Taula de, 1203, 1236, 1757.
BLANES, Ramon de, del braç militar, 1279.
BLANES I CENTELLES, Joan, del braç militar, 219, 1020, 1050, 1059, 1060, 1070,
1263, 1317, 1342.
BLASCO, Luís, regent del Consell d’Aragó,
14, 20, 25, 36, 41, 43, 50, 54, 61, 81, 97,
98, 99, 108, 1396, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1412, 1423, 1431, 1432,
1433, 1435, 1584.
BO, Joan, fill de Llorenç Bo, teixidor de llana
de Perpinyà, 1463.
BO, Llorenç, 1463.
Boadella d’Empordà (Alt Empordà), 670.
BOCA, Benet, frare del monestir de Montserrat, 1973.
BOCINET, Lluís, pagès de Castelló d’Empúries, 1909.
BODET, Jacint, cirurgià i ciutadà de Barcelona,
1591, 1592.
BODIES, Jeroni, vicari de Solsona, 493.
BODÓ, Antoni, baixador, 1459.

BOER, Joan, escrivà de manament i secretari
reial, 248, 617, 618, 635, 656, 657, 658,
659, 680, 1704, 1735, 1736, 1752, 1753,
1754, 1760.
BOFARULL, Jaume, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
BOFARULL, Joan, 1580.
BOFER, Antoni Àlvar, doctor en medicina i
proto-metge del Principat, 1177.
BOFILL, ..., assessor del General, 1296, 2056.
BOFILL, ..., doctor en dret i ciutadà de Barcelona, 1715.
BOFILL, Antoni, rector i síndic de Sant Pau del
Prat, del braç eclesiàstic, 1101.
BOFILL, Rafael, 1314.
BOFILL, Rafael, procurador de Francesc Marçal als braços, 1086.
BOFILL, Rafael, doctor en dret i síndic de la
universitat de Verges als braços, 1106.
BOFILL, Segimon, major, ciutadà honrat i
obrer de la ciutat de Barcelona, del braç
reial, 12, 55, 90, 244, 254, 258, 259, 271,
330, 354, 368, 394, 397, 436, 474, 476,
485, 490, 588, 594, 596, 607, 678, 730,
751, 760, 778, 784, 791, 815, 816, 820,
828, 833, 882, 911, 953, 961, 998, 1042,
1045, 1048, 1050, 1059, 1060, 1063,
1068, 1070, 1084, 1089, 1160, 1164,
1210, 1212, 1263, 1268, 1269, 1277,
1297, 1311, 1317, 1319, 1324, 1328,
1335, 1352, 1380, 1387, 1495, 1505,
1557, 1575, 1576, 1577, 1579, 1639,
1641, 1645, 1798.
BOFILL, Segimon, menor, del braç reial, 923,
953, 1023, 1088.
BOGA, Jaume, 1529.
BOGUNYÀ, Antoni, 1529.
BOGUNYÀ, Jaume, cardador, 1529.
BOHIGUES, Joan, prevere i canonge de Santa
Anna de Barcelona, credencer de la taula de
Barcelona, 763, 764, 792, 1207.
BOHIGUES, Pau, 1535.
BOI, Salvi, criat del regent la vegueria de Barcelona i antic detingut per la Inquisició, 562,
1670.
BOIX, Francesc de, del braç militar, 1097.
BOIX, Joan, botiguer de teles i ciutadà de Barcelona, 1187.
BOIX, Lluís, donzell domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 594, 723, 770, 799, 998,
1021, 1070, 1071, 1088, 1111.
BOIX, Pere, doctor en dret i advocat fiscal del
General, del braç reial, 151, 228, 241, 270,
408, 466, 471, 538, 555, 595, 598, 599,
609, 613, 722, 730, 740, 762, 774, 777,
800, 1296, 1301, 1314, 1468, 1528, 1529,
1538, 1543, 1597, 1662, 1665, 1671,
1689, 1690, 1693, 1694, 1734, 1772,
1774, 1783, 2056.
BOIXADELL, Antoni, porter de la Cort, 1600.
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BOIXADER, Josep, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
BOIXADORS, Aleix de, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 626, 631,
730, 723, 745, 751.
BOIXADORS, Aleix de, del braç militar, 596.
BOIXADORS, Anna de, 1427.
BOIXADORS, Bernat de, 1443.
BOIXADORS, Diego de, frare i comanador
santjoanista, del braç eclesiàstic, 406, 596,
984, 1027, 1041, 1048, 1050, 1058, 1059,
1060, 1062, 1065, 1068, 1149, 1185,
1297, 1317, 1387.
BOIXADORS, Ramon Bartomeu, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 281.
BOIXADORS, Salvador de, del braç militar,
140, 194.
BOIXADORS I BUSQUETS, Alexandre de,
del braç militar, 37, 78, 300, 316, 352,
361, 394, 413, 485, 596, 730, 738, 745,
762, 770, 771, 773, 778, 814, 851, 882,
895, 952, 1021, 1027, 1030, 1041, 1045,
1050.
BOIXADORS I CASADEMUNT, Felip de,
donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 84, 161, 165, 316, 352, 361, 371, 386,
406, 413, 596, 651, 652, 730, 745, 771,
778, 815, 816, 817, 819, 824, 833, 882,
893, 895, 896, 897, 911, 949, 952, 991,
1021, 1023, 1060, 1065, 1070, 1149,
1175, 1200, 1233, 1234, 1252, 1260,
1297, 1303, 1313, 1317, 1319, 1335,
1363, 1387, 1798.
BOIXADORS I CORNET, Ramon de, del
braç militar, 361, 615, 730, 738, 745, 770,
899, 911, 952, 1010, 1050, 1066, 1070,
1088, 1279, 1297.
BOIXADORS I DE PAU, Francesc de, vegeu
SAVALLÀ, comte de.
BOIXADORS I LLULL, Lluís de, donzell domiciliat a Barcelona, protector del braç militar, 3, 8, 9, 130, 133, 146, 161, 165, 194,
234, 280, 287, 290, 300, 305, 313, 317,
319, 324, 330, 361, 369, 370, 377, 386,
387, 388, 394, 395, 397, 405, 407, 413,
446, 513, 515, 558, 559, 576, 596, 607,
659, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731,
735, 736, 738, 740, 741, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749, 751, 753, 756, 757,
758, 759, 761, 762, 770, 771, 774, 778,
814, 820, 821, 833, 851, 882, 893, 895,
896, 899, 911, 946, 952, 973, 979, 1070,
1074, 1077, 1119, 1263, 1279, 1297,
1317, 1335, 1387, 1586, 1597.
BOIXEDA, Miquel, prevere resident a Barcelona, 1763.
BOIXÓ, Arnau, cardador i deutor del General,
1530.
BOIXÓ, Pau, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, 789, 790, 1550, 1789, 1790.

BOJONS, Francesc, burgès de Ripoll, del braç
reial, 1089.
BOJONS, Jaume, canonge de la Seu de Vic,
1199.
BOJONS, Josep, doctor en dret, prevere i canonge de la Seu de Vic, visitador del braç
eclesiàstic, 838, 865, 1191, 1194, 1195,
1985.
BOLADERA, Caterina, de Prats de Rei, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
BOLANYOS, Joan de, 491.
BOLDÓ, Miquel Joan, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 2, 4, 5, 6,
100, 111, 117, 130, 131, 194, 222, 239,
261, 297, 336, 376, 458, 484, 498, 506,
545, 551, 616, 717, 745, 784, 824, 833,
1045, 1056, 1069, 1149, 1158, 1164, 1167,
1195, 1199, 1201, 1235, 1478, 1666.
BOLDÓ, Rafael, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1159.
Boldú (Urgell), 1116.
BOLET, Bartomeu, botiguer de comanda de
Barcelona, 268, 1535, 1544, 2114, 2115.
BOLET, Joaquim, donzell, del braç militar, 34,
36, 42, 78, 82, 114, 179, 187, 232, 233.
BOLET, Pere, síndic del comtat de Prades als
braços, 1089.
BOLLÓ, Bernat, tauler de Perpinyà, 1850.
BOLLÓ, Pere de, síndic de Malla als braços,
1102.
BOLUENA, Damià, natural de la Garriga,
1905.
BONADONA, Jacint, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1090.
BONADONA, Pau, habitant de Barcelona,
1758.
BONADONA, Pere, fill de Pau Bonadona,
mercader i deutor del General, 245, 1536,
1758.
BONAMIC, Francesc, canonge de la Seu de
Tortosa, 1437.
BONAMIC I CONAGUERA, Francesc, notari
públic de Palautordera, 740.
BONANAT, Anna, 1766.
BONANAT, Miquel, tauler de la Seu d’Urgell,
1758.
BONASELVA, Anton de, donzell, del braç militar, 1102.
BONASTRE, Rafael, prevere beneficiat a l’església del Pi de Barcelona, ajudant del racional i síndic de Masquefa als braços, 802,
853, 859, 939, 965, 1106, 1128, 1261,
1285, 1324, 1363, 1364.
BONAVENTURA, Joan, síndic de Vic, del
braç reial, 1234.
BONDIA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona habitant a Tortosa, 496.
BONDIA, Pere, ciutadà honrat de Barcelona
habitant a Tortosa, 495.
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BONET, ..., beneficiat a la Seu de Barcelona,
1351.
BONET, Antoni, sombrerer, 1461.
BONET, Domingo, negociant i deutor del General, 268.
BONET, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 372.
BONET, Francesc, doctor de la Reial Audiència, 23, 90, 91, 378, 1401, 1426, 1562.
BONET, Francesc, gerrer i ciutadà de Barcelona, 1724.
BONET, Jaume, hortalà de Barcelona, 2030,
2057, 2082.
BONET, Nicolau, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 141, 165,
300, 305, 313, 317, 319, 324, 386, 387,
390, 472, 485, 486, 513, 591, 594, 670,
718, 1643, 1767.
BONET, Susanna, filla de Jaume Bonet, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
BONET SAURINA, Andreu Benet, notari públic de la vila de Cervera, 627, 629, 635, 763.
BONETA, Maria, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
BONIAC, Joan Baptista, síndic de la ciutat de
Balaguer als braços, 1078.
BONJOC, Simó, mercader i tauler de la vila de
Cervera, 629, 635.
BONPÀS, Josep Simó de, 1459.
BONSOMS, Damià, 1456, 1464.
BONSOMS, Esteve, doctor en dret i assessor
de la diputació local de Perpinyà, 40, 1408.
BONSOMS, Jaume, teixidor de llana, 1461,
1462, 1463.
BONSOMS, Joan, síndic del lloc d’Estuer als
braços, 1090.
BONSOMS, Joan Pere, síndic del lloc de Marquesanes d’Orella als braços, 1089.
BOQUET, Francesc, donzell, conseller segon
de Barcelona, del braç militar, 114, 390.
BOQUET, Jaume, notari públic de la Seu
d’Urgell, 1419.
BOQUET, Miquel de, donzell, collidor, guarda i credencer de la taula de la Seu d’Urgell,
1180.
BOQUET I DE BABAU, Joan, del braç militar, 831, 833.
BOQUET I DE BABAU, Pau, donzell, del
braç militar, 1387, 1675.
BOQUET I DE TORROELLA, Pau Jordi,
donzell i doctor en dret de Barcelona, del
braç militar, 78, 84, 109, 117, 118, 151,
194, 201, 202, 203, 218, 235, 288, 292,
300, 344, 361, 368, 723, 819, 831, 851,
862, 866, 867, 868, 878, 881, 882, 884,
885, 887, 891, 897, 898, 899, 900, 903,
906, 973, 978, 1004, 1010, 1015, 1044,
1063, 1222, 1468, 2009.

BORBÓ, Jacint, apotecari i ciutadà de Barcelona, 985.
BORBÓ, Gastó de, germà de Lluís XIII de
França, 1337.
BORGONYÓ, Rafael, refrescador, 1496.
BORDAS, Bartomeu, calderer i habitant de
Perpinyà, 1436, 1463.
BORDAS, Joan, batlle de la vila de Figueres,
580.
BORDES, Antoni, sabater de Puigcerdà, 1983.
BORDES, Pere, ciutadà i fonedor de la seca de
Barcelona, 1208.
Bordeus (França), 1838.
BORDEUS, arquebisbe de, general de la flota
francesa, 1155, 1161, 1163, 1184, 1175,
1199, 1200, 1975, 1987, 1979, 2013.
BORELL, Francesc, antic receptor de la bolla,
276.
BORET, Francesc, apotecari, 1460.
Borgonya, 1780.
BÒRIA, Jaume, paraire i deutor del General,
1529.
BORÍS, Bernat, escrivà de Girona, 1751.
BORJA, cardenal de, president del Consell d’Aragó, 653, 769, 775, 794, 800, 810, 887,
906, 930, 962, 963, 965, 968, 975, 976,
977, 986, 988, 993, 994, 1009, 1018,
1052, 1057, 1085, 1156, 1781, 1782,
1783, 1796, 1812, 1813, 1818, 1821,
1823, 1855, 1856, 1857, 1862, 1863,
1866, 1868, 1872, 1873, 1874, 1900,
1929, 1941, 1954, 2006, 2007, 2009,
2010, 2012.
BORNIAC, ..., escrivà, 1957.
BORNIAC, Joan Baptista, doctor en dret i síndic de Balaguer, del braç reial, 1128, 1134,
1159, 1234, 1959, 1960, 1976.
BORNIAC, Jaume, síndic de Balaguer als braços, 1142.
BORRÀS, Agustí, del lloc de Guspí, síndic de
Comabella als braços, 1105, 1114.
BORRÀS, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 607, 1075.
BORRÀS, Jaume Joan, síndic d’Agramunt als
braços, 1079, 1089.
BORRÀS, Jeroni, conseller cinquè de Barcelona, 578.
BORRÀS, Pau, del braç reial, 1075.
BORRELL, ..., capità de cavalleria català, 1139.
BORRELL, Josep, natural de la Garriga, 1905.
BORRELL, Pere, botiguer de draps de llana
i tauler de Guissona, 501, 1411, 1435,
1582.
BORRELL, Pere, prevere de Montiró, 1891,
1892, 1893.
BORRELLA, Úrsula, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1304, 2029, 2056.
BORRIOL, ... de, ardiaca i canonge de la Seu
de Tortosa, 1437, 1439, 1440, 1441.
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BORRULL, Joan, estudiant de gramàtica,
1572.
BORRUT, Antoni, tauler de Torredembarra,
1756.
BORSA, Joan, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1084.
BOSC, Andreu, notari públic i escrivà de la diputació local de Perpinyà, 585, 593, 601,
612, 634, 1347, 1676, 1677, 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685,
1688, 1691, 1693, 1684, 1696, 1698,
1711, 1712, 1783, 1784, 1785, 1786,
1787.
BOSC, Anton, vegeu DESBOSC, Anton,
BOSC, Antoni, ajudant dels verguers de la Reial
Audiència, 1600.
BOSC, Antoni, pagès de Rubí, 1906.
BOSC, Antoni Jeroni, burgès i tauler de Perpinyà, 141, 142, 1453, 1455, 1456, 1461,
1463, 1466, 1467, 1483, 1484, 1503,
1504.
BOSC, Antoni Joan, burgès de Perpinyà, 199,
1534.
BOSC, Benet, paraire, 1458
BOSC, Bernat, paraire, 1463.
BOSC, Felip, síndic del veïnat de Bas als braços,
1095.
BOSC, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona,
1160, 1164, 1266.
BOSC, Francesc, teixidor de seda de Girona,
2035.
BOSC, Frederic, vegeu DESBOSC, Frederic.
BOSC, Gaspar Arnau, burgès de Perpinyà, del
braç reial, 1080, 1090.
BOSC, Jaume, antic mercader i ajudant del racional, 1630, 1631.
BOSC, Jaume, pagès de Rubí, 1906.
BOSC, Jeroni, conseller cinquè de Barcelona,
300.
BOSC, Jeroni, notari, 419, 1599.
BOSC, Joan, botiguer de sedes i deutor del General, 245, 246, 1536, 1543.
BOSC, Joan, notari, 1895.
BOSC, Joan Pau, natural de la Roca, 1905.
BOSC, Margarida, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2057.
BOSC, Pau, pagès de Vilamajor, 1904.
BOSC, Pere, 1443.
BOSC, Valentí, prevere, domer de la Seu i diputat local de Manresa, 1085.
BOSC I DE SANTVICENÇ, Pere, vegeu DESBOSC I DE SANTVICENÇ.
BOSC I DESCATLLAR, Francesc, del braç militar, 290.
BOSCÀ, Joan, burgès de Perpinyà, procurador
d’Antoni Perpinyà i Janer als braços, del braç
reial, 1086, 1089.
BOSCÀ, Joan, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.

BOSCÀ, Margarida, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2081.
BOSCÀ, Marina, 1443.
BOSQUET, Pau, paraire, 1458.
BOSSER, ..., doctor en decrets, 2027.
BOSSER, Antoni Àlvar, doctor en medicina,
ciutadà i conseller terç de Barcelona, del
braç militar, 387, 459, 460, 515, 692, 723,
851, 911, 1045, 1088, 1226.
BOSSER, Francesc, argenter i ciutadà de Barcelona, 372.
BOSSER, Gabriel Antoni, del braç militar,
1045, 1068.
BOSSÓ, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1973.
BOTA, Joan, síndic de Virgili als braços, 1086,
1090.
BOTARELL I OLIU, Pere, síndic de Palafrugell als braços, 1102.
BOTELLA I SABATER, Joan Baptista, senyor
de Benavent, del braç militar, 1070, 1079,
1088.
BOTGES, Joan Antoni, síndic del lloc de Cornellà als braços, 1084.
BOU, Fèlix, del braç militar, 114.
BOU, Joan, tauler d’Olesa, 800, 1487.
BOU, Pere, doctor en dret, 269, 270.
BOUS, Miquel, pintor de vidreres, 1495,
1496.
BOUTHILLER, ..., escrivà del rei de França,
1153, 1192, 1205, 1209, 1211, 1240,
1253, 1260, 1291, 1320, 1321, 1323,
1985, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003,
2004, 2023, 2024, 2030, 2031, 2042,
2043, 2053, 2055, 2062, 2063, 2065,
2070.
BOVER, Climent, burgès de Ripoll, del braç
reial, 1073, 1089.
BOVER, Domènec, teixidor de Cornellà,
2082.
BOVER, Josep, criat, 1338, 1340, 1345.
BOVER, Josep, síndic de la vila d’Albons als
braços, 1106.
BOVER, Montserrat, cònsol de Montblanc,
1744, 1745.
BOVERA, Anna Maria, filla de Domènec Bover, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2082.
BOVETA, ... de la, militar francès, 1364, 2090.
BRANCO, Gladi, regent els comptes del General, 645, 1334, 2061.
BRANCO, Jeroni, comisari del tèrcio del General, 958.
BRANDIA, Miquel Joan, tauler de Camprodon, 138.
BRANDIA, Ponç, escrivà de Camprodon,
2116.
BRASEROS, Francisca, criada de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
Brasil, 100.
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BRASSER, Climent, burgès de Ripoll, del braç
reial, 1070.
BRASSÓ, Antoni, apotecari i ciutadà de Barcelona, 645, 1161.
BRAVO, ..., pare i fill, 1357.
BRAVO, Bernardo, militar, 753, 781, 1788.
BRAVO, Diego, tapiner i deutor del General,
268.
BRAXÁN, Antonio, militar castellà, 1788.
Breda (Països Baixos), 100.
BREGUE, ... de, militar francès, 1364, 2090.
BREMONA, Paula, de Rubí, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
BRESSÈ, mariscal de, virrei del Principat,
1192, 1204, 1208, 1209, 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1216, 1218, 1221,
1222, 1223, 1224, 1227, 1228, 1229,
1230, 1233, 1239, 1240, 1242, 1244,
1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1254,
1255, 1256, 1257, 1288, 1289, 1290,
1295, 1296, 1297, 1984, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003,
2004, 2024, 2026, 2031, 2034, 2037,
2042, 2043, 2055, 2056, 2072.
BRESSÈ, marquès de, fill del mariscal de
Bressè, general de la flota francesa, 1257,
1272, 1288, 1295, 1339, 1254, 1255,
1256, 1338, 1344.
BRIANÇÓ, Francesc, sots-batlle de Barcelona,
468.
BRIENNE, comte de, secretari d’estat de Lluís
XIV, 2078.
BRIÑÁN, ..., capità castellà, 642, 643, 1728,
1729.
BRIS, Rafael, jove, botiguer de teles de Barcelona, 1591, 1593.
BRISUELA, Diego de, capità de cavalleria,
511, 512, 752, 781, 1749, 1788, 1814.
BRIZ MARTÍNEZ, Miguel, doctor en dret resident a Roma, 2027.
BROCÀ, Francesc, mercader i defensor de la
Llotja, 100, 163.
BROCÀ, Miquel, receptor de Tarragona,
1580, 1581.
BROCÀ, Pere, notari públic de la Seu d’Urgell,
1419.
BROCHA, Pere, mercader i deutor del General, 1534.
BROQUETES, Francesc, canonge de la Seu
d’Urgell i arxipreste d’Àger, del braç eclesiàstic, 484, 712.
BROQUETES, Jaume, teixidor de llana, 1529
BROQUETES, Josep, canonge de la Seu de
Girona, del braç eclesiàstic, 1311, 1363,
1368, 1370, 1373, 1385.
BROSSA, Agustí, doctor en arts i medicina,
768, 813, 1226.
BROSSA, Bonaventura, del braç militar, 949,
952.

BROSSA, Francesc, del braç militar, 316.
BROSSA, Jaume, ciutadà honrat de Vic, del
braç reial, 1070.
BROSSA, Joan Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona i Vic, 23, 25, 96.
BROSSA, Lluís, doctor en medicina, 887, 938,
943, 946, 965.
BROSSA I DE BOSC, Bonaventura, del braç
militar, 316, 820, 833.
BRU, Francesc, ciutadà honrat i conseller en
cap de Barcelona, del braç reial, 28, 138,
235, 249, 255, 280, 307, 338, 340, 343,
344, 362, 462, 485, 486, 487, 499, 529,
531, 533, 551, 595, 639, 646, 648, 651,
653, 674, 690, 723, 725, 726, 727, 729,
731, 735, 736, 738, 740, 741, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 751, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 778,
786, 788, 818, 820, 902, 910, 911, 913,
950, 1075, 1447, 1722, 1727, 1728, 1731,
1732, 1733, 1766.
BRU, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona i regent la Reial Tresoreria, del braç reial, 28,
29, 31, 32, 35, 61, 214, 330, 484, 485,
499, 547, 594, 674, 677, 682, 689, 690,
722, 725, 727, 729, 730, 731, 735, 736,
738, 741, 743, 744, 746, 747, 748, 749,
751, 754, 759, 762, 801, 803, 814, 815,
816, 821, 832, 833, 839, 842, 846, 851,
871, 874, 875, 882, 902, 918, 923, 932,
934, 935, 950, 952, 1019, 1058, 1060,
1068, 1089, 1113, 1115, 1292, 1759,
1798.
BRU I ALZINA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1083.
BRUC, Joan, paraire i deutor del General,
1529.
BRUC, Mariana, de Sant Quirze, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
BRUC, Onofre, paraire i deutor del General,
262, 1529.
BRUFO PATASOCA, Marcelo, capità castellà,
1814.
BRUGES, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 1106.
BRUGUERA, Bernat, flassader i deutor del
General, 268.
BRUGUERA, Jaume, notari públic de Montbou, 1353.
BRUGUERA, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, credencer de les sedes de la bolla de
Barcelona, 1357, 1369.
BRUGUERA, Llorenç, de Badalona, 1907.
BRUGUERA, Onofre, 1434.
BRUGUEROL, Josep, notari del castell de Palafrugell, 2096.
BRUNA, Agustí, vegeu BRUNO.
BRUNET, Llorenç, tauler de la vila de Valls,
1578.
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BRUNET I PUIG, Jaume, sergent major,
1959.
BRUNIQUER, Esteve Gilabert, notari públic i
síndic de Barcelona davant la Diputació, 30,
96, 125, 130, 217, 247, 264, 498, 1500,
1604, 1824, 1969.
BRUNIQUER, Joan Pau, notari públic de Barcelona, escrivà major i secretari del General,
865, 916, 961, 1230, 1248, 1252, 1261,
1264, 1266, 1268, 1273, 1274, 1280,
1288, 1289, 1291, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1324, 1326, 1327, 1336,
1347, 1349, 1350, 1351, 1353, 1374,
1378, 1379, 1384, 1854, 2062, 2083,
2090.
BRUNO, Agustí, doctor en medicina, del braç
reial, 5, 153, 154, 234, 301, 322, 329, 340,
403, 1598.
BRUGUERA, Jaume, notari de Caldes de
Montbui, 71.
BRUSAELL, Francesc, paraire de Perpinyà,
1462.
BRUSAU, Gaspar, baixador i deutor del General, 268.
BRUSIEL, Diego, capità castellà, 642, 643,
752, 780, 1728, 1729.
BUERA, ..., canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 313.
BUFANYA, Jacint, sots-síndic de la sots-vegueria de Moià i Moianès als braços, 1101.
BUISSON, Andrés, frare del monestir de Montserrat, 1972.
BUITRAGO, Juan, frare del monestir de Montserrat, 1972.
BULSIA, Bartomeu, sombrerer, 1461.
BURGÈS, Francesc, mercader, 1865.
BURGÈS I DE SO, Joan, 561, 1672, 1673.
BURGOS, Justino Antonio Antolino de, bisbe
de Tortosa, 303.
BURRIAC, Antoni, prevere i canonge de la Seu
de Vic, 1200.
BUSAC, comte de, militar francès, 1364, 2090.
BUSCALL, Joan, paraire i tauler de Bellver,
818.
BUSQUET, Pau, paraire, 1460.
BUSQUETA, Miquel, 1455.
BUSQUETS, Bartomeu, veler i deutor del General, 262, 268, 1530, 1535.
BUSQUETS, Berenguer, notari, 1205, 1992.
BUSQUETS, Francesc, adroguer i deutor del
General, 1534.
BUSQUETS, Francesc, notari i oficial de la visita, 1634, 1635.
BUSQUETS, Francesc, síndic de Santa Perpetua de la Mogoda als braços, 1102.
BUSQUETS, Francesca, de Solsona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
BUSQUETS, Gabriel, de Font Domenge, fermança per la bolla de Lleida, 989.

BUSQUETS, Jacint, síndic de Renau als braços, 1102.
BUSQUETS, Jaume, doctor en arts i medicina,
552, 990, 1151, 1160, 1242, 1308.
BUSQUETS, Jaume, paborde d’Àger i abat
electe del monestir de Camprodon, 214.
BUSQUETS, Joan, porter reial, 1496.
BUSQUETS, Joan, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
BUSQUETS, Miquel, ramader, 1454.
BUSQUETS, Pacià, teixidor de lli i ciutadà de
Barcelona, 1345.
C
CABALLERO, Diego, governador de la fortalesa de Roses, 1271, 1310.
CABALLERO CARRASCO, Juan, de la casa
de Jaume Mir, 1750.
CABALLERO DE PAREDES, Bernardo, bisbe
de Lleida, 1791, 1793, 1794.
CABANELL, Jeroni, militar, 1814.
CABANER, Bernat, paraire, 1459.
CABANYES, Climent, 1765.
CABANYES, Francesc, pagès de Sant Andreu
de Palomar, habitant i tauler de Terrassa,
112, 370, 1348, 1349, 1353, 15981.
CABANYES, Francesc, síndic de la ciutat de
Badalona als braços, 1075, 1089.
CABANYES, Jerònima, donzella de l’Hospital
de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1304, 2057.
CABANYES, Magdalena, muller de Climent
Cabanyes, 1765.
CABANYES, Salvador, carnisser i deutor del
General, 245, 1537.
CABAÑES, José, frare del monestir de Montserrat, 1972.
CABARDOS, Plàcid, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
CABESTANY, ..., de la Trosa, 1462.
CABEZA, Josep, notari públic i diputat local de
Montblanc, 1411, 1434, 2084, 2085.
CABIROL, Cristòfor, menor, defensor del General, 175.
CABIROL, Cristòfor, esparter del General,
656, 1495, 1496.
CABIROL, Cristòfor, guarda ordinària i estimador del General, 1495, 1496, 1498,
1505.
CABISCOL, Bartomeu, venedor de draps de
llana de Solsona, 2085, 2086.
CABRER, Baltassar, síndic d’Alforja als braços,
1086, 1089.
CABRER, Joan Baptista, escrivà, 961.
CABRER, Pau, esparter i deutor del General,
268.
Cabrera (Maresme), vescomtat de, 1937.
CABRERA, Jeroni de, del braç militar, 6, 37,
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78, 84, 118, 183, 191, 219, 233, 235, 281,
316, 368, 386, 388, 394, 499, 513.
CABRERA, Onofre, notari i ciutadà de Barcelona, 1440, 1441.
CABRISSES, Dimas, 1409.
CAÇÀ, Miquel, tauler de Calella, 1434.
Caçà de la Selva (Gironès), 1911.
CAÇADOR, ..., donzell, 1471.
CAÇADOR, Francesc, del braç militar, 24, 78,
84, 114.
CAÇADOR, Lluís, canonge de la Seu de Barcelona i comptador de les galeres del General,
del braç eclesiàstic, 105, 161, 162, 201,
210, 235, 246, 290, 296, 406, 413, 484,
489, 499, 723, 770, 856, 880, 894, 911,
937, 952, 1069, 1277, 1312, 1313, 1319,
1351, 1407, 1408, 1409, 1509.
CAÇADOR, Martí, del braç militar, 770, 771.
CAÇADOR I D’AGUILAR, Joan Baptista, cavaller, exactor del General, del braç militar,
6, 34, 37, 41, 55, 60, 64, 65, 68, 99, 100,
102, 114, 138, 157, 158, 168, 178, 179,
183, 206, 211, 212, 217, 218, 219, 232,
235, 244, 246, 247, 250, 251, 252, 258,
267, 268, 275, 276, 290, 300, 314, 316,
318, 331, 352, 353, 354, 1495, 1504,
1505, 1520, 1533, 1579, 1641.
CAÇADOR I DE BOLEA, Antoni, capità de
companyia del tèrcio del General, del braç
militar, 814, 831, 952, 953, 956, 958, 991,
1021, 1045, 1060, 1068, 1071, 1279,
1297, 1317, 1335, 1342, 1937.
Cadaqués (Alt Empordà), 469, 1118, 1155,
1200, 1935. -Cònsols de, 1934, 1935.
-Taula de, 698, 1236.
CADELL, Francesc de, del braç militar, 1086,
1088.
CADENA, Jaume, síndic del Quer Foradat als
braços, 1105.
Cadis (Castella), 107, 108, 1435.
CAFORT, Joan, paraire, 1463.
CAFUR, Joan, 1458.
CAHORS, vegeu CAORS.
CAIXÀS, Francesc, donzell, del braç militar,
144.
CAIXÀS, Joan, canonge de la Seu d’Elna, del
braç eclesiàstic, 1033, 1045, 1048, 1050.
CAIXÀS, Onofre, notari públic de Girona,
1883.
CAIXÀS, Ramon, sergent major de la vegueria
de Camprodon, 1937.
Calaf (Anoia), prior de, 303.
CALAF, Ramon, procurador de la comunitat
de preveres de l’església de Montblanc,
1742, 1743.
CALAF I SOLDEVILA, Alexandre, doctor i
síndic de Lleida a les Corts, del braç reial,
792, 1105, 1597, 1598, 1599, 1600, 1620,
1621, 1790.
Calataiud (Aragó), corts de, 236.

CALBERDURA, Joan Pere, 1453.
CALBÚS, Pere Joan, doctor en medicina i receptor de Lleida, 340, 1522, 1563, 1685.
CALCE, Bartomeu, patró, 59.
CALDERÓ, Domènec, notari i ciutadà de Barcelona, 1259, 1260, 1282.
CALDERÓ, Montserrat, de la Selva, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 1073.
CALDERÓN, Francisco, castellà, frare benedictí de Valladolid destinat a reformar el monestir de Ripoll, 214, 220, 223, 225, 228.
CALDERÓN, Toribio, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
CALDERS, ..., frare santjoanista, del braç eclesiàstic, 299, 319, 524.
CALDERS, Antoni, deutor per l’arrendament
de la bolla de Perpinyà, 267, 268.
CALDERS, Antoni, difunt donzell, 278.
CALDERS, Carles de, del braç militar, 78, 84,
114, 121, 179, 184, 185, 607, 723, 1070,
1297.
CALDERS, Dionisa de, 1746.
CALDERS, Felip de, frare santjoanista, del braç
eclesiàstic, 730, 1166.
CALDERS, Francesc Joan de, frare santjoanista, 249.
CALDERS, Guillem de, frare i comanador
santjoanista, del braç eclesiàstic, 6, 78, 114.
CALDERS, Jeroni de, donzell domiciliat a Barcelona i senyor del castell de Santa Fe, del
braç militar, 3, 6, 24, 78, 183, 219, 350,
352, 358, 388, 485, 508, 509, 513, 730,
745, 755, 762, 785, 814, 819, 831, 832,
833, 835, 840, 842, 846, 851, 855, 860,
861, 862, 866, 868, 870, 876, 877, 878,
880, 882, 883, 884, 911, 913, 949, 952,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1222,
1225, 1263, 1279, 1317, 1319, 2005,
2011, 2012.
CALDERS, Jeroni de, frare i comanador santjoanista, del braç eclesiàstic, 3, 6, 24, 34,
114, 141, 201, 255, 319, 324, 329, 524.
CALDERS, Joan Baptista de, abat del monestir
d’Arles i visitador eclesiàstic, 2, 5, 13, 15,
23, 29, 42, 303, 1394, 1395.
CALDERS, Josep de, frare i paborde del monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç
eclesiàstic, 63, 191, 367, 368, 1219, 1220.
CALDERS, Lluís de, donzell, del braç militar,
77, 78, 117, 591.
CALDERS, Lluís Joan de, cavaller i frare santjoanista, del braç militar, 3, 6, 34, 37, 114,
219, 235, 241.
CALDERS, Lluís Joan de, donzell, conseller en
cap de Barcelona, del braç militar, 300, 577,
594, 797, 985.
CALDERS, Montserrat, ciutadà honrat de Barcelona resident a Riudellops, del braç reial,
1101.
CALDERS, Ramon de, donzell i senyor de
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Santa Fe, oïdor militar, 3, 52, 53, 78, 82,
84, 114, 183, 191, 201, 225, 234, 356,
1394, 1405, 1410, 1434, 1571.
CALDERS, Ramon de, portaveu de general
governador, 1039.
CALDERS, Ramon de, senyor de Segur, del
braç militar, 831, 998, 1004, 1021, 1023,
1058, 1070, 1086, 1093.
CALDERS I DE FERRAN, Ramon de, senyor
de Pierola i regent la Reial Tresoreria, del
braç militar, 3, 6, 15, 19, 23, 24, 25, 34, 39,
90, 91, 114, 116, 118, 161, 162, 218, 219,
222, 223, 224, 232, 235, 239, 249, 250,
255, 273, 296, 297, 300, 472, 743, 747,
793, 927, 968, 1166, 1426, 1597, 1599,
1625, 1663, 1769, 1777, 1778, 1779,
1816, 1818, 1821, 1848, 1858.
CALDERS I SANTCLIMENT, Gaspar de, regent la Reial Tresoreria, 790, 980.
CALDERS I VILAFRANCA, Carles de, carlà
de Montblanc i senyor de Sant Guim de
la Rabassa, del braç militar, 1083, 1093,
1297.
CALDES, Damià, prevere i vicari perpetu de la
parròquia de Santa Maria del Mar, 62, 94,
1496.
Caldes de Malavella (Selva), 1911.
Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 330,
332, 536, 753, 757, 762, 781, 1005, 1348,
1364, 1833. -Taula de, 139, 140, 238,
255, 501, 521, 527, 585, 614, 812, 1366,
1386. -Síndic de, 1353.
Calella (Maresme), 1912. -Taula de, 345, 478,
501.
CALÉS, Genisa, filla de Joan Calés, donzella de
l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 2082.
CALÉS, Joan, pescador de Barcelona, 2082.
CALIENTE, Dídac, frare del monestir de
Montserrat, 1970.
CALLÚS, Josep, del braç militar, 911.
CALMELL, Tomàs, passamaner de Perpinyà,
828.
CALMELLA, Jaume, prevere i tauler de Vinçà,
338.
Calonge de Mar (Baix Empordà), 1909.
Calonge de Segarra (Anoia), 1914.
CALOPA I BATLLE, Mateu, síndic de Sant
Julià d’Argentona als braços, 1081.
CALP, Damià, porter ordinari del General, 14,
17, 39, 41, 42, 49, 55, 60, 145, 155, 1495,
1504, 1505.
CALP, Jerònima, filla de Joan Calp, donzella de
l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 1362, 2030, 2057, 2082.
CALP, Joan, pagès de Barcelona, 1362, 2030,
2057, 2082.
CALP, Miquel, porter ordinari del General,
589, 602, 609, 621.
CALVEDRUNA, Joan Pere, 1461.

CALVET, Agustí, doctor en arts i medicina, del
braç reial, 403, 404, 435, 809, 832, 970,
1292, 1344, 1348, 1351.
CALVET, Francesc, ciutadà honrat i síndic de
Vic, del braç reial, 953, 1070, 1072, 1089.
CALVETA, Elisabet Joana, de Ponts, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CALVÓ, Jaume, del braç militar, 1317.
CALVÓ, Josep, del braç militar, 6, 78, 114,
388, 406, 424, 594, 770, 851, 952, 978,
1004, 1010, 1015, 1016, 1023, 1027, 1028,
1029, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1088.
CALZES CABANILLAS, Juan, frare santjoanista resident a Malta, 1629.
CAMARASA, ..., notari de Barcelona, 1474.
Cambrils (Baix Camp), 1124, 1125, 1128,
1936, 1944, 1945, 1949, 2013. -Taula de,
698. -Síndic de, 1083. -Tauler de, 224.
CAMP, ..., ciutadà honrat de Girona, 441.
CAMP, Francesc, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2087.
CAMP, Joan, mercader de Solsona, 2087.
CAMP, Pere, tauler d’Escaló, 1578, 2044.
CAMP I GORÍ, Francesc, doctor en dret i assessor de la Capitania General, 1097, 1105,
1348, 1349.
CAMPA, Josep, notari de Camprodon, 2115,
2116.
CAMPANA, ..., abat del monestir de Montserrat, 1970.
CAMPANA, Antoni, sastre de Barcelona,
2030, 2057, 2082.
CAMPANA, Pau, hospitaler i canonge de la
Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1597.
CAMPANA, Simó, ciutadà de Barcelona, advocat fiscal de la visita del General, del braç
reial, 626, 961, 1149, 1260.
CAMPANA, Teodora, filla d’Antoni Campana,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
CAMPÍ, Pere, vegeu CAMP, Pere.
CAMPILLO, Josep, fuster i deutor del General, 1544.
CAMPLLONG, Francesc, boter, ciutadà i
guarda ordinària del portal de Mar de Barcelona, 550, 676, 1324, 1640.
CAMPLLONG, Jaume de, notari públic de la
ciutat de Girona, 1882, 1883, 2035, 2096,
2097, 2098, 2099, 2102, 2103.
CAMPOLIER, Narcís, cardador i deutor del
General, 262, 1544.
CAMPOLIER, Rafael, ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 1072, 1108.
CAMPORRELLS, Bernat de, del braç militar,
114.
CAMPORRELLS, Bernat Miquel de, del braç
militar, 84, 117.
CAMPORRELLS, Joan de, del braç militar,
114, 1074, 1088, 1317.
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CAMPORRELLS, Josep de, del braç militar,
84.
CAMPOS, Plácido de, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
Camprodon (Ripollès), 248, 1709, 1763,
1764. -Bolla de, 1388, 2114. -Cases: de
Joan Miquel Francolí, 1764. -Plaça major
de, 1763. -Síndic de, 1074. -Taula de,
264, 692, 693, 694, 1122. -Vegueria de,
1761, 1936, 1937, 1946.
CAMPS, Daniel, porter de la diputació local de
Reus, 1580.
CAMPS, Francesc, frare i comanador del monestir de la Mercè de Girona, 1893, 1894.
CAMPS, Francesc, mercader, síndic de Palaudàries als braços, 1089.
CAMPS, Francesc, síndic de la vila d’Arles als
braços, 1089.
CAMPS, Hipòlit, tauler de Casserres, 1756.
CAMPS, Jacint, doctor en dret i síndic de Girona a les Corts, del braç reial, 1597, 1598.
CAMPS, Jaume, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 34, 37, 82, 84, 118, 140, 146,
152, 176, 178, 179, 183, 185, 207, 230,
300, 316, 361, 394, 1479, 1530, 1531,
1532, 1533.
CAMPS, Jaume, de Barcelona, porter de la visita, 1499, 1500, 1750.
CAMPS, Joan, 283, 284, 1548.
CAMPS, Joan, governador de la baronia de
Bellpuig i la vila de Linyola, 1165.
CAMPS I GORI, Francesc, assessor de la Capitania General, 1353, 1354.
CANALS, Rafael, àlies Marquet, pagès de la
Seu d’Urgell, 1416.
CANAS, ..., militar francès, 1364, 2090.
CÀNCER, ..., 1482.
CÀNCER, Gaspar, doctor en dret, 269.
CÀNCER, Jaume, doctor en dret i advocat del
General, 39, 66, 88, 109, 151, 169, 170,
178, 270, 319, 324, 346, 1402, 1414,
1425, 1437, 1468, 1476, 1477, 1543,
1557, 1560.
CÀNCER, Jaume de, del braç militar, 520,
1077, 1317, 1319.
CANDIOTI, Vincencio, representant del nunci
de França, 1271, 2052.
CANET, Jacint, de Sarrià, 1907.
CANET, Joan Baptista, del braç reial, 1342.
Canet de Mar (Maresme), taula de, 255, 357,
367, 501. -Tauler de, 1236.
Canet de Rosselló (Rosselló), 966, 1856, 2014,
2015. -Taula de, 695, 1122, 1455, 1457,
1461, 1462, 1464, 1465.
CANO, Alonso, frare del monestir de Montserrat, 1972.
CÀNOVES, ..., paborde, del braç eclesiàstic,
305, 313, 317, 319, 324.
CÀNOVES, Francesc, donzell domiciliat a Barcelona i oïdor militar, 90, 287, 289, 292,

295, 353, 419, 681, 723, 1009, 1010,
1021, 1062, 1066, 1068, 1070, 1072,
1096, 1574, 1639, 1640, 1641, 1642,
1644, 1645, 1771.
CÀNOVES, Francesc, síndic de Sant Julià de
Vilatorta als braços, 1102.
CÀNOVES, Joan Pau, donzell, arrendador dels
drets de les galeres del General, del braç militar, 3, 4, 117, 1389, 1390, 1406, 1407.
CANTALLOPS, Francesc, sombrerer, fill de
Miquel Cantallops, 1462.
CANTALLOPS, Miquel, sombrerer, 1455,
1462.
CANTALLOSELLS, Cristòfor Pere, 1465.
CANTER, Lluís, del braç militar, 78.
CANYAMÀS, Guillem, doctor en dret de Girona, 1894.
CANYAMASSES, Joan, negociant i ciutadà de
Barcelona, 264.
CANYELLES, Antoni, síndic de Constantí als
braços, 1086, 1089.
CANYELLES, Gabriel, síndic de Vespella als
braços, 1101.
CANYELLES, Maria, de Moià, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CANYES, Agnès, filla de Joan Canyes, donzella
de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 1362, 2082.
CANYES, Joan, paraire de Barcelona, 1362,
2082.
CAORS, Jaume, ardiaca de Santa Maria del
Mar i canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 745, 1041, 1069, 1071.
CAORS I DE SOLER, Alexandre de, domiciliat a la vila de Perpinyà, diputat militar, 142,
143, 207, 239, 265, 266, 267, 274, 288.
CAORS I DE SOLER, Galceran, del braç militar, 664, 833, 851, 952, 1048, 1068, 1097,
1104, 1195.
CAORS I DE SOLER, Josep, donzell, del braç
militar, 280, 281, 287.
CAPARORTA, Cecília, amistançada de Francesc Junyent i Sapila, 1612.
Capcir, el, 1166. -Sots-vegueria de, 1937.
CAPCIR, Francesc, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
CAPCIR, Vicenç, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
CAPDEVILA, Caterina, donzella de l’Hospital
de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1238, 2029.
CAPDEVILA, Elisabet, de Barcelona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
CAPDEVILA, Gaspar, sastre de Montblanc,
1745.
CAPDEVILA, Jeroni, sastre i ciutadà de Barcelona, receptor de les avaries del General,
1236, 1704.
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CAPDEVILA, Miquel, habitant de Balaguer i
antic receptor del general, 109.
CAPDEVILA, Paula, de Bagà, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
CAPELL, Francesc, tauler d’Aitona, 1579,
1756, 1852.
CAPELLA, Sebastià, canonge de la Seu d’Urgell, 1416.
CAPELLADES, Josep, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972, 2053.
CAPELLADES, Josep, notari de Vilafranca del
Penedès, 1203.
CAPERÓ, Ferrer, abat del monestir de Sant
Pere de Galligants, del braç eclesiàstic, 114,
116.
CAPERÓ, Francesc, abat del monestir de Sant
Miquel de Cuixà, del braç eclesiàstic, 387.
CAPERÓ, Francesc Ferrer, paraire, ciutadà de
Barcelona i guarda ordinària del portal de
l’Àngel de Barcelona, 360, 536, 1495,
1496, 1530, 1640, 1647, 1648, 1651.
CAPERÓ, Pau Ferrer, prevere i capellà major
de l’església del Palau de la Comtessa de
Barcelona, guarda ordinària del portal de
l’Àngel, 360, 536, 1641.
CAPMANY, Francesc, ciutadà de Barcelona i
candeler de sèu del General, 960.
CAPMANY, Joan, de Talavera, fermança per la
bolla de Lleida, 989.
CAPSÍ, Francesc, cambrer de Montesa, 2026.
CARANTELLA, Francesc, vidrier del General,
1040.
CARANTELLA, Onofre, vidrier, 1495, 1496.
CARBÓ, ..., 1522.
CARBÓ, Joan Baptista, escrivà de Barcelona,
1825.
CARBÓ, Mateu, velluter i deutor del General,
262.
CARBONELL, Antoni, beneficiat de Terrassa,
303.
CARBONELL, Bernat, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
CARBONELL, Francesc, sastre, 1765.
CARBONELL, Gabriel, de Tarragona, 1187.
CARBONELL, Jaume, sastre del General, 989,
1496, 1640, 1641.
CARBONELL, Jeroni, cònsol primer de Montblanc, 2084, 2085.
CARBONELL, Joan, sastre de Puigcerdà,
1983.
CARBONELL, Joaquim, doctor en dret i canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 58, 75, 80, 81, 109, 249, 290, 308,
317, 338, 406, 413, 446, 451, 467, 485,
486, 565, 568, 571, 572, 573, 574, 577,
585, 592, 593, 595, 596, 765, 838, 845,
847, 851, 899, 902, 1041, 1045, 1067,
1069, 1150, 1180 1191, 1195, 1235, 1286,
1294, 1297, 1302, 1307, 1336, 1342,

1361, 1385, 1676, 1677, 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1688.
CARBONELL, Martí, notari reial de Montsó,
555, 556, 1667.
CARBONELL, Pere, notari públic de Barcelona, secretari del braç militar a les Corts, 55,
160, 205, 229, 1495, 1524, 1596.
CARBONELL, Pere Joan, fill de Joan Carbonell, sastre de Puigcerdà, 1983.
CARBONER, Baltassar, síndic d’Alforja als
braços, 1086.
CARBONER, Joan, 1462.
CÀRCER, ..., ciutadà honrat de Barcelona,
424.
CÀRCER, ..., donzella, 424.
CÀRCER, Antoni Joan, ciutadà honrat de Barcelona, procurador fiscal de la visita, del braç
reial, 145, 164, 166, 196, 728, 760, 772,
849, 850, 857, 878, 887, 991, 1028, 1030,
1040, 1042, 1051, 1499, 1500, 1501.
CÀRCER, Baltassar, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 730, 738, 751, 778, 1004,
1040, 1050, 1061, 1062, 1063, 1066,
1068, 1070, 1079, 1086, 1128, 1235,
1260, 1302, 1311, 1338, 1342, 1361,
1363, 1959, 2047.
CÀRCER, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 90, 118, 141.
CÀRCER, Gaspar Gabriel, conseller de Barcelona, del braç reial, 4, 6, 1571.
CÀRCER, Josep, del braç reial, 1011, 1060,
1070.
CÀRCER, Pacià, ardiaca de Conflent i síndic
del capítol d’Elna, del braç eclesiàstic, 406,
407, 412, 413, 1613.
Cardedeu (Vallès Oriental), 1000, 1904.
CARDÓ, Jacint, síndic de Tous als braços,
1102.
Cardona (Bages), 254, 255. -Bolla de, 2085,
2087. -Càrcers de, 1632. -Ducat de, 186,
187, 189, 411, 468.
CARDONA, Bernat de, ardiaca major i canonge de la Seu de Girona, diputat eclesiàstic,
130, 395, 396, 406, 407, 411, 439, 440,
449, 460, 461, 528, 533, 1186, 1190,
1234, 1235, 1259, 1264, 1299, 1327,
1337, 1338, 1340, 1345, 1347, 1350,
1353, 1434, 1597, 1613, 1894.
CARDONA, Clara de, monja santjoanista,
1766.
CARDONA, duc de, virrei del Principat, 45,
46, 48, 49, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
92, 93, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
129, 131, 147, 149, 151, 153, 161, 162,
179, 180, 183, 185, 186, 189, 190, 192,
194, 202, 205, 207, 219, 220, 221, 229,
347, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 364, 365, 367, 368, 370, 372,
376, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 386,
389, 393, 396, 398, 400, 402, 405, 406,
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408, 409, 411, 412, 416, 417, 423, 472,
473, 474, 476, 477, 478, 493, 494, 495,
496, 499, 500, 502, 503, 504, 506, 507,
509, 511, 512, 516, 519, 521, 523, 525,
526, 527, 530, 531, 533, 534, 537, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 556, 557, 561, 568,
570, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 581,
582, 584, 585, 586, 590, 591, 592, 593,
594, 597, 600, 601, 626, 633, 644, 646,
648, 651, 653, 654, 657, 661, 665, 666,
667, 668, 670, 674, 677, 679, 680, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 689, 693, 694,
696, 6997, 699, 701, 703, 704, 705, 706,
708, 709, 714, 716, 718, 719, 722, 723,
729, 731, 732, 733, 734, 735, 741, 742,
743, 746, 749, 750, 752, 757, 758, 759,
761, 764, 766, 768, 771, 774, 775, 776,
780, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 791,
792, 794, 795, 801, 803, 808, 811, 815,
907, 908, 910, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056, 1061, 1118, 1445, 1447, 1569,
1582, 1583, 1586, 1594, 1595, 1596,
1601, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1623, 1632, 1634, 1652, 1654, 1655,
1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667,
1668, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677,
1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683,
1684, 1687, 1688, 1690, 1691, 1693,
1697, 1699, 1703, 1704, 1705, 1711,
1712, 1722, 1723, 1727, 1728, 1731,
1732, 1733, 1735, 1749, 1751, 1752,
1759, 1764, 1765, 1769, 1772, 1775,
1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785,
1786, 1787, 1788, 1790, 1791, 1794,
1890, 1899, 1910, 1916, 1927, 1928,
1929, 2005, 2007.
CARDONA, duquesa de, 45, 46, 48, 93, 190,
200, 690, 704, 788, 791, 1098, 1100,
1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1121,
1133, 1219, 1220, 1222, 1225, 1949,
1953, 1956, 1961, 2004, 2010, 2012.
CARDONA, fills del duc de, 1127, 1219,
1220, 1222, 1225, 1956, 2010.
CARDONA, Francesc de, del braç militar, 117.
CARDONA, Galceran de, 1427.
CARDONA, Jaume de, del braç militar, 1045,
1059, 1062, 1066, 1070, 1071, 1090.
CARDONA, Lluís de, reposter de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
CARDONA, Miquel, sabater i deutor del General, 1544.
CARDONA, Miquel de, del braç militar, 893,
952, 1004, 1009, 1015, 1021, 1041, 1048,
1086, 1185.
CARDONA, Pere de, antic governador de Catalunya, 2058.
CARDONA, Pere de, fill segon del duc de Cardona, 213.

CARDONA, Pere de, mercader de Manresa,
1632.
CARDONA I DE JOSA, Jeroni de, cavaller, del
braç militar, 78, 161, 232.
CARDONA I DE ROCABERTÍ, Miquel de,
del braç militar, 796, 978, 1029, 1190,
1195, 1317.
CARDONA I SENTMENAT, Miquel de, 897.
Cardosa, la (Segarra), 1913.
CARGOL, Ramon, síndic de Besalú als braços,
1104.
CARINYANA, Josep, frare del monestir de
Montserrat, 2053.
CARIÑÁN, princesa de, 670, 671, 672.
CARLEMANY, 464, 922, 1137, 1354, 1631,
1820, 2013.
CARLES el Calv, 464, 922, 1354, 1631, 1820,
2013.
CARLES I D’ANGLATERRA, 13, 359.
CARLES I DE CATALUNYA, 116, 314, 315,
316, 346, 534, 599, 647, 648, 981, 982,
997, 996, 1192, 1555, 1556, 1566, 1690,
1724, 1729, 1797, 1808, 1869, 1878,
1879, 1880, 2058.
CARLES, Baldiri, doctor i ciutadà de Vic, visitador del braç reial, 796, 797, 824, 827,
838, 865.
CARLES, Bernat, burgès honrat i tauler de Perpinyà, 199, 994, 1346, 1347, 1453, 1466,
1483, 1484, 1503, 1504, 1696, 1850.
CARLES, Cecília, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
CARLES, Francesc, tauler de Perpinyà, 1434.
CARLES, Domènec, de Torroella de Montgrí,
308, 317, 334, 358, 379.
CARLÍ, Vincencio, resident a la cort de Madrid, 1876.
CARLOS, Giacomo, patró genovès, 620, 622.
CARME, Andreu Imbert del, capellà de Santa
Coloma de Farners, 1909.
CARMINI, Francesc, courer, 1495.
CARMINI, Joan, cartaire, 54.
CARMINI, Miquel, courer i ciutadà de Barcelona, 784, 1309, 1496.
CARNER, Joan, sombrerer i síndic de Moià als
braços, 1097, 1455.
CARNISSER, Maria, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
CARMONA, ..., escrivà, 1867.
CARMONA, Vicenç, doctor en dret i advocat
de la ciutat de Barcelona, 408, 996, 1610,
1870, 1967.
CAROL, Antoni, sastre i ciutadà de Barcelona,
1825.
CARPIO, duc de, 92.
CARRER, Francesc, del braç reial, 2.
CARRERA, Joan, 1462.
CARRERA, Miquel, doctor en dret, 95, 286.
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CARRERA, Sebastià, tauler de Tarragona,
1756.
CARRERES, ..., 458.
CARRERES, ..., assessor, 639.
CARRERES, Antoni, conseller cinquè de Barcelona, 985.
CARRERES, Francesc, de Gavà, 1907.
CARRERES, Francesc, del brac militar, 397.
CARRERES, Francesc, sastre i ciutadà de Barcelona, verguer ordinari del General, 1376,
1378, 1380, 1387.
CARRERES, Joan, abat del monestir de Santes
Creus, del braç eclesiàstic, 1598.
CARRERES, Joan, assaonador de Barcelona,
2030.
CARRERES, Joan, causídic i donzell de Barcelona, ajudant del racional, del braç militar,
247, 300, 368, 413, 429, 485, 499, 513,
594, 596, 607, 668, 671, 715, 770, 771,
773, 778, 814, 831, 833, 851, 873, 917,
949, 952, 991, 1004, 1009, 1010, 1012,
1019, 1023, 1027, 1041, 1045, 1048,
1050, 1058, 1060, 1066, 1068, 1070,
1071, 1213, 1263, 1279, 1286, 1297,
1317, 1324, 1325, 1387, 1639, 1641,
1849, 2048.
CARRERES, Joan, pagès de Palautordera,
1001, 1906.
CARRERES, Joan, sastre de Barcelona, 2111.
CARRERES. Lluís, síndic de Tàrrega als braços
i la Cort, 1072, 1074, 1089, 1598.
CARRERES, Maria, filla de Joan Carreres, assaonador, donzella de l’Hospital dels Infants
Orfens de Barcelona, 1239, 2030.
CARRERES, Miquel, doctor de la Reial Audiència, 15, 23, 78, 90, 91, 264, 862, 882,
1046, 1401, 1426, 1550, 1562, 1627,
1628, 1746, 1750, 1825.
CARRERES, Miquel, menor, doctor en dret i
ciutadà honrat de Barcelona, assessor del
General, 354, 542, 618, 622, 624, 626,
631, 633, 637, 639, 648, 664, 1084, 1089,
1705, 1719, 1722, 1725.
CARRERES, Pere Joan, natural de Palautordera, 1906.
CARRERES, Rafael, ajudant del racional,
1645.
CARRILLO, Catalina, criada de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
CARTÀ, Joan, flequer, 1464.
CARTELLÀ, Alexandre de, del braç militar,
117, 118, 300, 349, 352, 361, 368, 383.
CARTELLÀ, Francesc de, del braç militar,
718, 814, 819, 832, 835, 838, 839, 840,
841, 849, 850, 851, 863, 864, 865, 872,
889, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 902,
927, 935, 949, 952, 1021, 1023, 1222,
1263, 1313, 1320, 2005, 2006, 2011,
2012.
CARTELLÀ, Galceran, del braç militar, 424.

CARTELLÀ, Jaume de, del braç mlitar, 895,
907.
CARTELLÀ I MALLA, Francesc de, del braç
militar, 237, 238, 368, 758, 759, 1024,
1025, 1225.
CARTELLÀ I MASSANET, Francesc de, domiciliat a Girona, del braç militar, 329, 352,
421, 1618.
CARVAJAL AGURTO, ..., tresorer general de
Felip III, 1735, 1818, 1823, 1882.
CASABLANCA, Bartomeu, pagès de la parròquia de Sant Quirze, procurador i síndic de
la universitat de Terrassa, 1348, 1349.
CASABONA, Cristòfor, cap de guaita i bastoner reial, 468, 638, 639, 640, 1718, 1721,
1722.
CASADEMUNT, Andreu, prevere beneficiat a
l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona, 698.
CASADEMUNT, Francesc, del braç militar,
pagador i proveïdor del tèrcio del General,
607, 770, 820, 831, 838, 851, 882, 893,
895, 911, 949, 952, 970, 983, 1858, 1860.
CASADEMUNT, Josep, botiguer de teles i
ciutadà de Barcelona, 1537, 1544, 2106.
CASADEMUNT, Josep, guarda del General,
1324.
CASADEVALL, Jaume, mercader i tauler d’Illa,
517, 1571, 1850.
CASADEVALL, Jaume, síndic de Canet de
Mar als braços, 1075, 1089.
CASADEVALL, Joan, de Cànoves, 1455.
CASADEVALL, Pere, notari públic de Girona,
584, 2095, 2096, 2100, 2102.
CASAL, Mateu, notari públic de Tortosa, 495.
CASALES, Isabel, criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
CASALI, ... de, militar francès, 1364, 2090.
CASALS, ..., tauler de la Granja d’Escarp,
2045.
CASALS, Caterina, deutora del General, 262.
CASALS, Lluís, tauler de Canet de Rosselló,
1434.
CASALS, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2081.
CASALS, Joan, adroguer i ciutadà de Barcelona, credencer del General a la taula de Barcelona, 792, 1014, 1206, 1207, 1235, 2044,
2047.
CASALS, Joan Baptista, jove, botiguer de Girona, 2100.
CASALS, Josep, tauler de Falset, 1758, 2045.
CASALS, Pere, natural de Cardedeu, 1904.
CASALS, Pere Antoni, tauler d’Alguaire, 1411,
1435.
CASAMITJANA, Caterina, 1766.
CASAMITJANA, Jaume, baixador i deutor del
General, 262.
CASAMITJANA, Josep, del braç militar, 1068.
CASAMITJANA, Rafael, del braç militar, 723,
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738, 751, 819, 911, 949, 1027, 1041,
1050, 1060, 1070, 1083, 1085, 1086,
1090.
CASANOVA, Gabriel, síndic de Castellderçol
als braços, 1089, 1090.
CASANOVA, Joan, estudiant de teologia, síndic substitut de Sant Feliu de Pallerols als
braços, 1108.
CASANOVES, Andreu, notari d’Olot, 159.
CASANOVES, Antoni, adroguer i conseller
cinquè de Barcelona, 505.
CASANOVES, Francesc, ciutadà de Barcelona,
del braç reial, 440.
CASANOVES, Jacint, síndic de Sant Feliu de
Pallerols als braços, 1108.
CASANOVES, Jaume, síndic de Sant Feliu de
Pallerols als braços, 1093.
CASANOVES, Joan, frare del monestir de
Montserrat, 1973, 2053.
CASANOVES DE LLEDÓ, Antoni, 1503.
CASASÚS, Joan Esteve, ramader, 1454.
CASASÚS, Miquel, teixidor de lli i deutor del
General, 262.
CASAVALLOR, Bartomeu, síndic de Caldes a
Montbui a la Cort, 1598.
CASELLES, Benet, natural de la Garriga,
1905.
CASELLES, Joan, negociant i deutor del General, 268.
CASELLES, Joaquim, cirurgià i ciutadà de Barcelona, 278.
CASES, Benet, notari de Bellver, 818.
CASES, Francesc, argenter, 1865.
CASES, Francesca, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
CASES, Guillem, hortolà del General, 1495,
1496.
CASES, Joan, baixador de Barcelona, 2030.
CASES, Joan, prevere i rector de l’església parroquial de Sant Climent del Coll de Nargó,
1833.
CASES, Josep, fill de Guillem Cases, hortolà
del General, 1044.
CASES, Josep, negociant, 156.
CASES, Pau, porter reial, 1496.
CASES, Paula, natural de Cardedeu, 1904.
CASES, Pere, botiguer de comandes i deutor
del General, 1535, 1544.
CASES, Teresa, filla de Joan Cases, donzella de
l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 1239, 2030.
Casp (Aragó), jurats de, 1472.
CASSANY, Francesc, tauler de Lleida, 40.
CASSANY, Gaspar, ciutadà i tauler de Lleida,
275, 445, 765, 1487, 1522, 1579.
CASSANYAC, Domènec, 1595.
CASSART, Joan, 1459.
CASSART, Narcís, prevere beneficiat a la Seu
de Girona, 1895.

Casserres (Berguedà), 968, 1858.
CASSERRES, Pere Màrtir, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1089.
CASSOLA, Joana, de Montmagastre, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CASTANY, Maria, natural de Palautordera,
1906.
CASTANYER, Jeroni, adroguer, 1324.
CASTANYERA, Lluís, rajoler de rajola valenciana, 1496.
CASTELL, ..., doctor en medicina, 937.
CASTELL, Jaume, porter reial, 1572.
CASTELL, Joan, notari públic d’Esparreguera,
2054.
Castella, 66, 224, 816, 818, 820, 1181, 1780,
1798, 1951, 1970, 1971, 1973, 1989, 1993,
2005, 2006, 2008, 2012, 2031. -Almirall
de, 121, 418, 424. -Armada de, 1114,
1154, 1155, 1199, 1200, 1201, 1219, 1257,
1258, 1272, 1275, 1339, 1987, 2013. Exèrcit de, 1161, 1781, 2022, 2033. -Conestable de, 46, 48. -Moneda de, 1397,
1399. -Reis de, 1289, 1290, 2059.
CASTELLA, Maria de, esposa d’Alfons IV de
Catalunya, 65, 88, 91, 92, 228, 315, 324,
337, 407, 408, 443, 648, 649, 1413, 1528,
1555, 1560, 1610, 1725, 1730.
CASTELLAR, ..., 1443.
CASTELLAR, Dídac, criat del bisbe de Barcelona, 1959.
CASTELLAR, Joan Pau, pagès de Vallgorguina, del braç reial, 1081.
CASTELLAR, Nicasi, notari públic de Barcelona i ajudant primer de l’escrivania major del
General, 60, 69, 104, 191, 204, 263, 436,
564, 1495, 1504, 1506, 1639, 1641, 1644,
1645.
CASTELLARNAU, Josep de, del braç militar,
1095.
CASTELLARNAU, Joan Baptista de, frare i
prior del monestir de Sant Cugat del Vallès,
del braç eclesiàstic, 191, 303, 1317.
CASTELLBELL, Mariana de, senyora de
Maials, 1980.
Castellbisbal (Vallès Occidental), 1001, 1005,
1907.
Castellbò (Alt Urgell), 799. -Diputació local
de, 270.
Castelldefels (Baix Llobregat), 306, 1258.
Castèl-Leon (Val d’Aran), 1144. -Governador
de, 905, 907, 1836.
CASTELLET, Agustí, botiguer de tall de Cardona, 1632.
CASTELLET, Antoni, pagès del lloc de Malfet,
2084
CASTELLET, Antoni Pau, síndic de Vila-rodona als braços, 1083, 1088.
CASTELLET, Benet, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
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Castellnou d’Oluja (Segarra), 1914.
CASTELLÓ, ..., cabiscol i canonge de la Seu de
Vic, 305, 313, 317, 319.
CASTELLÓ, Bartomeu, velluter i deutor del
General, 1535.
CASTELLÓ, Esteve, frare i prior del monestir
de Sant Martí de Canigó, 303.
CASTELLÓ, Francesc, del braç militar, 1009.
CASTELLÓ, Francesc, flassader i ciutadà de
Barcelona, 1714.
CASTELLÓ, Francesc, guarda ordinària del
General als portals de Lleida, 1638.
CASTELLÓ, Francesc, tintorer de seda i deutor del General, 268.
CASTELLÓ, Jaume, baró de la quadra de Castelló, del braç militar, 1070.
CASTELLÓ, Jaume, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 784, 1319,
1336.
CASTELLÓ, Jeroni, del braç militar, 118.
CASTELLÓ, Joan, del braç militar, 485, 851,
882, 911, 1010, 1070, 1083.
CASTELLÓ, Joan, doctor en arts i medicina,
del braç reial, 330, 332, 472, 660, 706, 765,
785, 1089.
CASTELLÓ, Miquel, veler i deutor del General, 262.
CASTELLÓ, Montserrat, de la ciutat de Lleida, del braç reial, 1081, 1088.
CASTELLÓ, Pau, notari, 85.
CASTELLÓ, Ramon, del braç militar, 1070,
1263.
Castelló de la Plana (Plana Alta), 1226, 2012. Monestirs: de Sant Agustí, 2012.
Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 646, 669,
690, 1270, 1654, 1722, 1723, 1896, 1935.
-Bolla de, 1506, 1507. -Cònsols de, 1934.,
1935 -Síndics de, 1932. -Taula de, 521.
Castellolí (Anoia), 1364, 2090.
CASTELLÓN, Francisco, venedor, de la casa
de la duquesa de Cardona, 2005.
CASTELLS, Bartomeu, paraire i deutor del
General, 262, 268.
CASTELLS, Felip Joan de, 1083, 1086.
CASTELLS, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1111.
CASTELLS, Miquel, síndic de Centelles als
braços, 1093.
CASTELLS, Pau, manyà i ciutadà de Barcelona, 1377.
CASTELLS, Pere Màrtir, guardamaniller i ciutadà de Barcelona, 1377.
CASTELLS, Pere Pau, guardamaniller i ciutadà
de Barcelona, 700.
CASTELLS, Rafael, mercader i tauler de Tarragona, 1408, 1582, 1740, 1741, 1756.
Castellvell i el Vilar (Bages), 382.
CASTELLVÍ, Andreu, síndic de Sant Andreu
als braços, 1092.
CASTELLVÍ, Francesc de, regent del Consell

d’Aragó, 10, 14, 20, 25, 36, 41, 43, 50, 54,
55, 61, 81, 97, 98, 99, 108, 240, 348, 359,
360, 365, 381, 384, 553, 574, 591, 592,
601, 618, 635, 657, 691, 742, 746, 764,
1393, 1396, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1412, 1423, 1431, 1432, 1433,
1435, 1568, 1569, 1574, 1582, 1584,
1594, 1655, 1666, 1682, 1687, 1691,
1701, 1703, 1713, 1735, 1736, 1762,
1774, 1777, 1780.
CASTELLVÍ, Francesc, de la Reial Cancelleria,
44.
CASTELLVÍ, Francesc de, del braç militar,
814.
CASTELLVÍ, Hortensi de, veguer de Montblanc, 1126, 1957.
CASTELLVÍ, Nicasi, notari de Barcelona i ajudant primer de l’escrivania major del General, 461.
CASTILLO, Alonso Tomás del, religiós trinitari i procurador del convent de la Mercè de
Madrid, 43.
CASTILLO, Bartomeu, velluter, 1530.
CASTILLO, Juan del, escrivà del rei, 1574,
1577, 1882.
CASTRANA, Lluís, canonge de l’església col·legiata de Montsó, 374.
CASTRO, Felipe, militar castellà, 1005.
CASTRO, Gregorio, castellà promogut a rector
pel bisbe d’Urgell, 1546, 1547.
CASTRO, Joan Baptista de, abat del monestir
de Santa Maria de Gerri, del braç eclesiàstic,
1104.
CASTRO, Juan de, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
CATÀ, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, 698, 699.
CATALÀ, Bartomeu, baixador i deutor del General, 1544.
CATALÀ, Jaume, habitant de Perpinyà, 2112.
CATALIN, Pere, francès, 30.
Catalunya, galeres de, 3, 4, 20, 46, 47, 71, 97,
98, 99, 206, 235, 236, 376, 377, 380, 381,
390, 700, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397,
1398, 1399, 1404, 1432, 1433, 1487.
-Priorat de, 2, 8, 9, 10, 46.
CATLLAR, vegeu DESCATLLAR.
CAUCAPE, Pedro, reposter de plata de la casa
de la duquesa de Cardona, 2005.
CAUS, Domènec, veler i deutor del General,
268, 1544.
CAUS, Jaume, cirurgià de Piera, 2111.
CAUS, Rafael, beneficiat a l’església de Sant
Pere de Barcelona, 484.
CAVALLER, Jaume, mestre fuster de Perpinyà,
1926.
CAVALLER, Jaume, nebot de Jaume Feliu Cavaller i tauler de Cardedeu, 500.
CAVALLER, Jaume Feliu, prevere beneficiat a
l’església de Cardedeu, 500.
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CAVALLER, Pau, pagès de Cardedeu, 500,
1905.
CAVALLER, Pere, donzell, del braç militar,
1115.
CAVALLER, Ponç, mestre fuster de Perpinyà,
1920.
CAVIERNO, Domingo, coixiner de la casa de
la duquesa de Cardona, 2005.
CEA, ..., inquisidor, 233.
CEBALLOS, Pedro, militar castellà, 752, 781,
1788.
CEBRIÀ, Joan, velluter i deutor del General,
1534.
CEBRIÀ, Joan, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
CELLA, Dimas, canonge, 1865.
CELLA, Francesc, del braç militar, 165.
CELLA, Josep, del braç militar, 201.
CELLA I DE SORRIBES, Macià, frare i cambrer del monestir de Banyoles, del braç eclesiàstic, 329, 1060, 1065.
CELLERS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 851, 1089, 1095, 1101.
CELLERS, Josep, del braç reial, 1062, 1066,
1070.
CELLERS, Josep, escrivà major del General,
1535.
CELLERS, Miquel, doctor en dret i ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 1086,
1089, 1090, 1206, 1328, 1967.
CELRÀ, Sebastià, fuster, 170.
CENDRA, Gabriel, síndic de Montagut als braços, 1093.
CENTENERO, Blas, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
CERCADELL, Jaume Joan, de Tona, del braç
militar, 1071.
CERDÀ, Arnau, prevere i canonge de l’església
parroquial de Santa Maria la Real i receptor
de Puigcerdà, 702, 703.
CERDÀ, Joan Pere, burgès de Perpinyà resident a Prada, 1081, 1084, 1090.
CERDÀ, Miquel, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 1072, 1434.
CERDÀ, Onofre, criat de Jaume Manyalic i
deutor del General, 156, 158.
CERDÀ, Pau, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 245, 428, 429, 1496, 1535, 1537.
CERDÀ, Rafael, ciutadà honrat de Girona i oïdor reial, 827, 1018, 1128, 1179, 1189,
1252, 1367, 1387, 2044, 2045, 2046,
2047, 2049, 2050.
CERDÀ, Sebastià, alferes de Miquel Maduixer,
del braç reial, 838, 958.
Cerdanya, comtat de la, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 191, 192, 201, 202, 204,
220, 221, 231, 386, 394, 399, 689, 690,
803, 804, 805, 806, 1041, 1095, 1478,
1485, 1486, 1567, 1816. -Governador de
la, 1485. -Vegueria de la, 1946.

CERDANYOLA, Paladi, prevere i rector de
l’església parroquial de Sant Miquel de Barcelona, guarda ordinària del General del
portal de Sant Antoni, 341, 356.
CEREROLS, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
CERES, Baptista, frare de l’orde de la Santíssima Trinitat, 1333.
Ceret (Vallespir), 1047, 1058, 1059, 1060,
1061, 1066, 1889, 1933, 1941. -Cònsols
de, 1931, 1932, 1933. -Taula de, 521.
CERTA, Francesc, cotxer de Miquel Quintana,
1289.
CERVANTES, Antonio, aposentador de la casa
de la duquesa de Cardona, 2005.
Cervera (Segarra), 27, 28, 327, 1913, 1914,
1915, 1936. -Bolla de, 795, 796, 1366. Ordes: de Sant Francesc de Paula, 1914. Paers de, 1221. -Síndic de, 1090, 1854. Taula de, 508, 1211, 1367. -Veguer de,
1914. -Vegueria de, 1915, 1937, 1946.
CERVERA, Antoni, botiguer de teles i deutor
del General, 1544.
CERVERA, Josep, del braç reial, 770.
CERVERA, Miquel, del braç reial, 770, 851.
CERVERA I ERMENGOL, Rafael, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 6, 8, 39,
46, 53, 58, 123, 215, 295, 305, 313, 343,
369, 791, 1959.
CESCASES, vegeu SESCASES.
CHABOT, ..., mariscal de camp francès, 1364,
2090, 2108.
Chaulone (França), 1209, 1994.
CHAVIGNI, ..., senyor de, secretari de Lluís
XIII de França, 1209, 1282, 1292, 1309,
1321, 1322, 1994, 2024, 2053, 2055,
2064, 2070.
CHAYN, Francesc, tinent els títols del rei de
Castella a Perpinyà, 1270.
Chilly (França), 1163.
CHINCHÓN, comte de, tresorer del Consell
d’Aragó, 10, 14, 20, 25, 36, 41, 43, 50, 54,
61, 81, 97, 98, 99, 108, 110, 113, 114,
142, 453, 1393, 1396, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1413, 1423, 1431, 1432,
1433, 1435, 1442, 1443, 1452, 1478,
1584.
CHIVELLI, Ramon, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1115.
CHUMASERO I CARRILLO, Juan, del consell de Felip III de Catalunya, 500, 1654,
1655.
CIRERA, Antoni, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 1537.
Cinca, riu, 1350, 1445, 1974.
CISTELLER, Diego, doctor en dret i jutge del
General, 1375, 1380, 2105.
CISTERER, Enric de, donzell de la ciutat de
Tortosa, 43.
CIURANA, Agnès, d’Alcover, donzella de
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l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CIURANA I BELLAFILLA, Onofre, canonge
de la Seu de Girona i oïdor de comptes eclesiàstic, 435, 438, 463, 467, 469, 482, 483,
505, 514, 519, 546, 547, 618, 624, 631,
691, 708, 724, 725, 726, 728, 729, 730,
742, 753, 756, 757, 758, 899, 917, 918,
923, 924, 939, 992, 1007, 1013, 1016,
1068, 1069, 1071, 1072, 1093, 1185,
1190, 1252, 1361, 1385, 1755, 1866.
CIURANA I DE ROS, Dionís, donzell, del
braç militar, 78, 144, 179, 281, 485, 513,
594, 596, 1071, 1080, 2104.
CIURÓ, Marquesa, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CIVIT, Joan, síndic de Fontcaldes i Figuerola
als braços, 1108.
CIVIT, Pere Pau, manyà i conseller sisè de Barcelona, 1282.
CIZER, Carles, frare del monestir de Montserrat, 1973.
Clairà (Rosselló), 951, 952, 953, 1781, 1839,
1840, 1841, 1842. -Taula de, 521, 1455,
1458, 1459, 1461, 1464, 1465.
CLAPÉS, Bernat, 1639.
CLAPÉS, Joan, paraire i ciutadà de Girona, del
braç reial, 141, 262, 431, 432, 435, 1599.
CLAPÉS, Josep, procurador de Margarida Ferrer de Castelló d’Empúries, 1653, 1654.
CLAPÉS, Pere, tauler de Cadaqués, 2048.
CLAR, Gabriel, paraire, 1529.
CLARÀ, Eulàlia, de Pals, donzella de l’Hospital
de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
CLARÀ, Pere, síndic de Camprodon a la Cort,
1408, 1598.
CLARAMUNT, Baltassar, de Riudarenes,
1908, 1917.
CLARAMUNT, Baltassar, donzell, del braç
militar, 3, 37, 78, 82, 84, 117, 118, 368,
435, 615, 1209.
CLARAMUNT, Francesc de, del braç militar,
6.
CLARELLA, Pere Martí, síndic de Camprodon
a la Cort, 1598.
CLARESVALLS, Josep, doctor en dret, canonge de la Seu de Barcelona i ardiaca del Penedès, assessor del General, del braç eclesiàstic, 125, 290, 291, 305, 306, 319, 321,
324, 326, 327, 329, 331, 340, 349, 361,
365, 368, 369, 370, 375, 377, 388, 403,
404, 405, 406, 411, 416, 418, 429, 430,
433, 434, 442, 639, 646, 648, 651, 653,
681, 682, 705, 728, 730, 738, 807, 808,
952, 1052, 1090, 1115, 1551, 1586, 1722,
1724, 1727, 1728, 1731, 1732, 1733.
CLARESVALLS, Lluís, botiguer de teles de
Barcelona, 1544, 1591, 1592.

CLARET, Joan de, donzell domiciliat a Barcelona i senyor de Cruïlles, 1338.
CLARET, Francesc, fill de Sebastià Claret, correu ordinari del General, 788, 1324.
CLARET, Pau, germà de Sebastià Claret, ciutadà i fuster de Barcelona, correu ordinari
del General, 605, 766, 767, 788.
CLARET, Sebastià, ciutadà de Barcelona i mestre fuster del General, 17, 62, 115, 238,
301, 430, 700, 788, 799, 809, 941, 971,
1155, 1379, 1495, 1496, 1553, 1620,
1829.
CLARET I D’OLUJA, Joan, donzell, del braç
militar, 413, 467, 911, 952, 978, 978,
1004, 1015, 1021, 1050, 1073, 1263,
1381.
CLARIANA I DESCATLLAR, Josep, del braç
militar, 367, 403, 404, 405, 435, 738, 745,
778, 952, 998, 1015, 1019, 1021, 1023,
1045, 1050, 1062, 1066, 1070, 1077,
1088.
CLARIANA I DE SERRA, Miquel, del braç
militar, 24, 34, 424.
CLARIS, Diego, burgès de Berga, 1080.
CLARIS, Francesc, germà de Pau Claris, doctor
en dret i conseller segon de Barcelona, del
braç reial, 155, 198, 211, 433, 434, 459,
460, 838, 856, 865, 915, 1146, 1147,
1195, 1252, 1381, 1484.
CLARIS, Joan, cardador, 1529.
CLARIS, Pau, canonge de la Seu d’Urgell i diputat eclesiàstic, 140, 144, 145, 194, 253,
284, 285, 290, 305, 395, 396, 404, 405,
406, 407, 412, 413, 459, 460, 472, 485,
486, 498, 511, 513, 578, 587, 711, 723,
724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 734,
735, 736, 738, 740, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 751, 753, 756, 757, 758,
759, 761, 770, 774, 777, 788, 814, 815,
816, 819, 821, 913, 959, 960, 962, 983,
985, 986, 1047, 1088, 1128, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1187, 1222, 1483,
1484, 1493, 1499, 1500, 1501, 1505,
1507, 1514, 1515, 1516, 1522, 1523,
1549, 1597, 1613, 1798, 1843, 1844,
1895, 1986, 2044, 2045, 2046, 2047,
2049.
CLARIS, Pere, síndic de Berga als braços,
1070, 1072, 1080, 1088, 1185.
CLASCAR, Antic, teixidor de llana, 1529.
CLASQUERÍ, Pere de, vegeu VILA I DE
CLASQUERÍ, Pere.
CLAURES, Rafael, notari i ciutadà de Barcelona, 1747.
CLAUSTRES, Salvador, de la casa de Francesc
Ferrús, 1750.
CLAUS, Esteve, paraire, 1459.
CLAVER, ..., advocat fiscal del General, 1514.
CLAVER, Bartomeu, descarregador, 59.
CLAVER, Josep, 491.
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CLAVER, Valentí, vice-canceller, 96.
CLAVERIA, Felip, botiguer de draps i deutor
del General, 245, 1534.
CLAVERIA, Josep, sergent major per la vegueria de Vic, 1938.
CLAVERO, Díego, regent del Consell d’Aragó, 629, 630, 1673, 1702, 1709, 1710,
1752.
CLAVILLO MEDINA, Gaspar, capità castellà,
642, 643, 1728, 1729, 1749.
CLEMENTE, Miguel, sastre de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
CLERIGUES Y FONT, Tomás, diputat d’Aragó, 1949.
CLESA, Antonio de, militar castellà, 1906.
CLIMENT VII, Papa, 2020, 2021.
CLIMENT VIII, Papa, 375, 1586.
CLIMENT, Jeroni, frare, almoiner i prior del
monestir de Sant Pere de Roda, del braç
eclesiàstic, 796.
CLIMENT, Margarida, de Sallent, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
CLOQUELLA, Vicenç, del braç militar, 1072,
1090.
CLOS, Bonaventura, estudiant de lleis, 1340.
CLOTA, Jaume, doctor en dret domiciliat a
Vic, 1737, 1738.
CLUSA, Caterina, de Martorell, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
CLUSA, Miró de la, tinent del castell de Bellaguarda de Perpinyà, 1890.
CO..., Francesc, síndic de Balaguer a la Cort,
1598.
CODERCS COLOM, Pere, canonge de la Seu
de Girona, del braç eclesiàstic, 361, 368,
1294, 1303, 1317, 1319, 1342, 1359.
CODINA, Bernat, del braç reial, 82 .
CODINA, Francesc, ciutadà honrat i conseller
terç de Barcelona, del braç reial 19, 37, 78,
82, 84, 114, 156, 183, 196, 441.
CODINA, Francesc, del braç militar, 88.
CODINA, Francesc, doctor en dret de Girona,
1894.
CODINA, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, 467.
CODINA, Francesc Llucià de, canonge de la
Seu de Vic, 1738.
CODINA, Grahida, 1535.
CODINA, Gregori, frare del monestir de
Montserrat, 1973, 2053.
CODINA, Jaume, paraire de Vic, 1724, 1728,
1731, 1733.
CODINA, Jeroni, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 2106.
CODINA, Jeroni, doctor de Girona, 1156,
1188.
CODINA, Joan Baptista, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 114, 201, 316,

527, 553, 583, 723, 851, 953, 1019, 1021,
1023, 1024, 1025, 1222, 1225, 1226,
1874, 2005, 2006, 2011, 2012.
CODINA, Joan Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 166, 214, 233,
316, 317, 319, 361, 368, 377, 388, 394,
395, 396, 397, 407, 443, 485, 528, 530,
544, 590, 723, 725, 726, 729, 730, 731,
736, 738, 741, 743, 745, 746, 747, 749,
751, 753, 754, 756, 757, 758, 770, 772,
773, 774, 778, 949, 1534, 1579, 1580,
1586, 1641.
CODINA, Joan Francesc, mercader i ciutadà
de Barcelona, 255, 2065.
CODINA, Joan Francesc, receptor del General
a Barcelona, 342.
CODINA, Josep, pentiner i ciutadà de Barcelona, 1264.
CODINA, Magí, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
CODINA, Montserrat, corredor d’orella i deutor del General, 268, 294, 295, 1534, 1535,
1536, 1543.
CODINA, Pacià, beneficiat a l’església parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona,
1236.
CODINA, Pere, sabater de Cervera i tauler de
Lleida, 763, 787
CODINA, Ramon, corredor d’orella, 1795.
CODINA, Ramon, mercader i ciutadà de Barcelona, 462, 468, 638, 1544, 1632.
CODINA I CARDONA, Anna, 1088.
CODOLOSA, Gaspar, del braç reial, 1070.
CÒDOL, Pere Joan, síndic substitut de les baronies de Montmagastre, 1102.
CÒDOLS, Francesc, del braç militar, 1086,
1097.
CODORNIU, Pau, pagès de Sitges, 2066.
COFETA, ... , teixidor de llana, 1529.
COFÍ, Pere, escombrador, 153.
COGOLLOS, Sebastià, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
COGUL, Joan Andreu, notari públic i escrivà
de la diputació local de Tarragona, 81, 261,
1541, 1542.
COJO, Bautista el, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
COLBERÓ, Francesc, ciutadà de Barcelona i
notari del General, 5, 12, 16, 18, 26, 28, 29,
32, 39, 41, 42, 49, 52, 59, 60, 62, 64, 69,
81, 85, 90, 91, 94, 96, 101, 105, 108, 109,
112, 115, 118, 132, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 155, 157, 159, 168, 175, 178,
179, 191, 194, 199, 205, 206, 212, 213,
214, 224, 229, 234, 238, 244, 247, 248,
253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 265,
270, 271, 275, 276, 280, 285, 287, 290,
291, 292, 295, 303, 314, 329, 331, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 350, 356,
360, 361, 362, 363, 367, 368, 371, 374,
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378, 383, 387, 390, 394, 401, 413, 414,
415, 421, 425, 426, 427, 432, 433, 436,
443, 445, 457, 467, 469, 1471, 1495,
1510, 1512, 1523, 1524, 1532, 1533,
1641, 1645, 1770.
COLELLES, Francesc, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
COLENS, Francesc, velluter i deutor del General, 1543.
COLÍ, Jacint, canonge de la Seu d’Elna, del
braç eclesiàstic, 406, 1061, 1932, 1933.
COLL, Andreu, tauler de la Val d’Aran, 1410,
1434, 1518, 1646, 1758, 1770, 1853.
COLL, Antoni, tauler de Tarragona, 1582.
COLL, Bernat, frare del monestir de Montserrat, 1973.
COLL, Enric, notari públic de la ciutat i capítol
de Barcelona, 62, 356, 1302, 1303, 1312,
1313, 1319, 1324, 1337, 1376.
COLL, Epifani, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, visitador del braç reial, 1185, 1191,
1195, 1250, 1251, 1627, 1908, 1917,
2032, 2104.
COLL, Francesc, de Perpinyà, 1457.
COLL, Francesc, de Sant Joan de Besalú, 1456.
COLL, Francesc, doctor, síndic de Brafim i Nulles als braços, 1093.
COLL, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona arrestat als càrcers de la Diputació, 414,
680, 1543.
COLL, Jaume, corredor d’orella i deutor del
General, 245, 268, 1534, 1537.
COLL, Joan, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 39, 76, 80, 90, 146, 151,
173, 175, 203, 207, 1531, 1532, 1533,
1534.
COLL, Joan, cantirer de Piera, 1854.
COLL, Joan, síndic de Palafrugell als braços,
1070.
COLL, Josep, escrivà de Barcelona, 1731.
COLL, Lluís, capellà de la companyia de Lluís
Trejo, 817.
COLL, Miquel, síndic de Lliçà de Vall als braços, 1104.
COLL, Onofre, mercader, receptor i collidor
de Puigcerdà, 916.
COLL, Pau, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona i credencer de les sedes de la bolla, 698, 699, 943.
COLL, Rafael, síndic de Tuïr a la Cort, 1598,
1599.
COLL, Ramon, canonge de la Seu de Barcelona, 1305, 1312, 1351, 2058.
COLL, Salvador, negociant de la vila de Montblanc, 1743.
COLL, Salvador, síndic d’Oliana i la baronia de
Peramola als braços, 1104.
COLL DE TRAVER, Josep, prevere beneficiat a Santa Maria del Mar de Barcelona,
1647.

COLL I PUIGVERD, Josep, doctor en dret i
ciutadà de Barcelona, del braç reial, 290.
COLLBATÓ, Francesc, vegeu COLBERÓ,
Francesc.
COLLDELRAM, Jeroni, canonge de la Seu de
Vic, 1738.
COLLDELRAM, Pau, canonge de la Seu de
Vic, 1738.
COLLELL, Lluís, notari públic de Barcelona,
538, 750, 1160, 1164, 1599.
COLLFERRER, Baldiri de, donzell domiciliat
a la vila d’Olot i visitador militar, 290, 292,
300, 1557, 1559.
COLLFERRER, Joan de, donzell domiciliat a
la vila d’Olot i oïdor militar, 1, 5, 8, 13, 15,
18, 19, 26, 29, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 62,
63, 64, 85, 98, 103, 104, 124, 125, 133,
134, 159, 1394, 1493, 1499, 1500.
COLLS, Miquel, prevere i doctor en teologia,
rector de l’església parroquial de Sant Miquel
de la Seu d’Urgell, 1416, 1417, 1418, 1419.
COLMENAR, comte de, capità castellà, 1814.
COLOM, Lluís, mercader i tauler de Puigcerdà,
95, 787, 1410, 1434, 1756, 1851, 1853.
COLOM, Onofre, diputat local de Puigcerdà,
1638, 1770.
COLOMA, Madrona, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1362, 2029, 2056, 2081.
COLOMER, Jaume, sastre i ciutadà de Barcelona, 1982.
COLOMER, Joan, síndic de Besalú als braços,
1070, 1599.
COLOMER, Josep, doctor en dret i assessor de
la diputació local de Barcelona, 915.
COLOMER, Josep, donzell domiciliat a Girona, del braç militar, 1080.
COLOMER, Josep, notari públic i ciutadà de
Barcelona, 1132, 1167.
COLOMER, Miquel, donzell domiciliat a Girona, del braç militar, 1080, 1799, 1800.
COLOMER, Narcís, paraire i deutor del General, 262.
COLOMER, Pau, menor, tauler de Terrassa,
371, 390.
COLOMER, Pere, criat del veguer de Barcelona, 59.
COLOMER, Sebastià, paraire i deutor del General, 262.
COMA, Guillem, criat de Jeroni Roig, 1377.
COMA, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1973.
COMALADA, ..., de la parròquia de Sant Gregori, 808.
COMALADA, Cristòfor, 1460.
COMALADA, Francesc, del braç reial, 1361.
COMALADA, Joan, sots-veguer i sots-batlle
de Vic, 1392.
COMALADA, Manuel, doctor en dret i advocat del braç reial a la Cort, 1597.
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COMALADA, Pere Màrtir, ciutadà honrat de
Vic, del braç reial, 290, 329, 1070.
COMANADOR, Joan, militar, 752, 781,
1788.
COMAPOSADA, Francesc, frare del monestir
de Montserrat, 1973.
COMASORDA, Vicenç, notari públic de Lleida, 765.
COMBAS, Pere, marxant francès, 1758.
COMELLES, Llorenç, passamaner i deutor del
General, 245, 1537.
COMENGE, cardenal de, 67, 151, 152, 1467.
COMERMA, Joan, síndic de Besora als braços,
1102.
COMES, Antoni, mestre de cases de Perpinyà,
1920, 1926.
COMES, Bernat, procurador fiscal de la diputació local de Reus, 1580.
COMES, Francesc Gaspar, baixador, 1459,
1460, 1463, 1464.
COMES, Joan, 436.
COMES, Joan, síndic de Caldes de Montbui als
braços, 1070, 1072.
COMES, Maria, d’Olot, donzella de l’Hospital
de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
COMES, Maria Àngela, de Sant Julià de les
Olles, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
2029, 2057, 2082.
COMES, Miquel, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1973, 2053.
COMPANY, Bartomeu, síndic de la parròquia i
terme de la Roca als braços, 1080, 1092.
COMPANY, Gaspar, doctor en medicina,
1154.
COMPANY, Jaume, síndic de Llagostera i Caldes de Malavella als braços, 1102.
COMPANY, Josep, doctor en arts i medicna,
1369.
COMPAS, Jaume Simó de, 1463.
COMPTE, Jaume, 1535.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu d’Elna, del braç eclesiàstic, 280.
COMPTER, Onofre, canonge de la Seu d’Elna
i oïdor eclesiàstic, 1, 5, 8, 13, 15, 18, 19, 26,
29, 41, 47, 48, 62, 63, 85, 98, 124, 125,
133, 134, 135, 141, 157, 1394, 1499,
1500.
COMPTER, Onofre, doctor en dret i burgès
de Perpinyà, advocat fiscal del General, 532.
CONANGLES, ..., 385.
CONDE, Francisco, militar castellà, 752, 781,
1788.
CONDÉ, príncep de, militar francès, 1162,
1163, 1200, 1320, 1336, 1842, 1865,
2014, 2062, 2065, 2076, 2090.
CONDOVAL, Catalina de, de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
CONESA, Antoni, notari, 1613.

CONESA, Francesc, 1443.
Conflent, el, 753, 757, 761, 762, 781, 1066,
1095, 1123, 1166, 1833, 1844, 1946.
CONGOST, ..., advocat de la ciutat de Barcelona, 324, 1560.
CONGOST, Antoni, notari públic de Barcelona, 1431.
CONGOST, Jaume, notari, 1191.
CONGOSTELL, Jaume, batlle del terme de la
Roca, 1203.
CONILL, Jeroni, sombrerer i deutor del General, 268, 1535.
CONQUES, Joan Pere, de Sant Feliu del Mont,
1455, 1462.
CONSI, ..., militar francès del regiment del mariscal de la Mothe, 1364, 2090.
Constantí (Tarragonès), 1979, 2013, 2014.
CONSTANTÍ, Pere, notari, guarda i tauler
d’Ulldecona, 96, 825.
CONTE, Esteban, coixiner de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
CONTRA, Miquel, tauler d’Illa, 1434.
CONVÉS, Guillem, argenter i ciutadà de Barcelona, 340.
COPONS, Berenguer de, diputat local de Vilafranca del Penedès, 2045, 2051.
COPONS, Carles, del braç militar, 78, 90, 114.
COPONS, Felip, doctor en dret domiciliat a
Ripoll i jutge de la Reial Audiència, 1156,
1164, 1239, 1346.
COPONS, Felip, del braç militar, 952, 1015,
1068, 1070, 1101, 1185, 1981, 1982.
COPONS, Francesc de, abat del monestir de
Sant Salvador de Breda i posteriorment de
Ripoll, del braç eclesiàstic, 4, 6, 200, 302,
305, 382, 430, 431, 432, 435, 472, 520,
1597.
COPONS, Jaume, del braç militar, 978, 1019.
COPONS, Jeroni de, del braç militar, 281,
1074.
COPONS, Joan de, del braç militar, 1090.
COPONS, Josep de, senyor de Llor, 1077.
COPONS, Lluís de, degà i canonge de la Seu
de Girona, 471, 629, 635, 774, 777, 778,
811, 838, 841, 851, 871, 875, 882, 893,
898, 902, 911, 918, 923, 926, 932, 1010,
1317, 1337, 1357, 1535, 2005.
COPONS, Magdalena, senyora de Malmercat,
1104.
COPONS, Ramon de, del braç militar, 770,
778, 814, 831, 851, 882, 893, 911, 917,
949, 952, 998, 1009, 1015, 1019, 1029,
1030, 1070, 1072, 1185, 1285, 1317,
1342.
COPONS I DE TAMARIT, Felip de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, 2047.
COPONS I DE TAMARIT, Joan, frare santjoanista i capità d’un tèrcio català, del braç
eclesiàstic, 955, 958, 991, 1029, 1847.
CORBERA, Esteve de, ciutadà honrat de Bar2154

celona, escritor de l’obra De Cathalunya
Illustrada i altres llibres, 349, 352, 464,
1631, 1632.
CORBERA, Francesc de, del braç militar,
1272.
CORBERA, Jacinta, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
CORBERA, Jeroni, natural de la Roca, 1905.
CORBERA, Josep de, senyor de Llinars, del
braç militar, 424, 723, 730, 745, 778, 991,
998, 1004, 1009, 1040, 1042, 1045, 1059,
1062, 1065, 1070, 1093, 1098, 1101,
1259, 1643.
CORBERA, Margarida, de la Cerdanya, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
CORBERA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
CORBERA, Rafael, botiguer de tall i deutor del
General, 1544.
CORBERA, Rafael, del braç militar, 1216.
CORBERA DE GUALBES, Francesc, vegeu
GUALBES DE CORBERA.
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), 1382,
1958. -Pas de, 1136.
CORBERA I CASTELLET, Josep de, del braç
militar, 308, 596, 1060.
CORBERA I CASTELLET, Lluís de, donzell
domiciliat a Barcelona i senyor de Llinars, visitador del braç militar, 24, 84, 114, 232,
235, 280, 290, 291, 299, 305, 313, 316,
317, 319, 324, 365, 440, 445, 485, 486,
724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 743,
748, 749, 1596.
Corçà (Baix Empordà), 1912.
CORÇÀ, Cristòfor, tauler de Palamós, 1410.
CORCENS SAIZ, Pere, doctor en dret, síndic i
ciutadà de Vic, 23.
CORDAT, Francesc, abat del monestir de Besalú, 302.
CORDELLES, Alexandre de, domiciliat a Barcelona i visitador militar, 194, 404.
CORDELLES, Bernat, del braç militar, 165,
770.
CORDELLES, Diego, del braç militar, 1068,
1070, 1073, 1090.
CORDELLES, Felicià de, del braç militar, 730.
CORDELLES, Galceran, del braç militar, 949.
CORDER, Francesc, 1496.
Còrdova (Castella), 41, 1402. -Bisbe de, 1655.
CORELL, Llorenç, prevere i diputat local de
Cervera, 1755, 1756.
CORMELLAS, Sebastià, mercader i conseller
quart de Barcelona, 695.
CORNELL, Antoni, natural de Palautordera,
1906.
CORNELL, Cristòfor, doctor en dret i ciutadà
honrat de Barcelona, assessor del General,

del braç reial, 622, 637, 639, 648, 701, 722,
730, 740, 760, 770, 811, 813, 831, 835,
855, 860, 921, 922, 963, 1083, 1156,
1164, 1185, 1705, 1719, 1722, 1725,
1772, 1774, 1798, 1799, 1806, 1815,
1820, 1842, 1848, 1982, 1984.
CORNELL, Josep, natural de Palautordera,
1906.
CORNELL, Miquel, del braç militar, 232.
CORNELL, Pere, del braç militar, 91.
CORNELL, Pere, del braç reial, 78.
Cornellà de Conflent (Conflent), 393, 1606.
Cornellà de la Ribera (Rosselló), 1116, 1954.
CORNELLANA, Jaume, tinent l’ofici dels
ploms, 2050, 2051.
CORNET, Francesc, canonge de la Seu de Barcelona, 7, 165.
CORNET, Francesc, cavaller i conseller segon
de Barcelona, del braç militar, 40, 179, 183,
184, 185.
CORNET, Jeroni, donzell, del braç militar,
1050, 1085, 1263, 1317, 1319, 1320.
CORNET, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, 219.
CORNET, Josep, del braç militar, 1048, 1342.
CORNET, Maurici, de Puigcerdà, organitzador d’una companyia de cavalleria del General, 1105.
COROMINA, Onofre, canonge de la Seu de
Vic i visitador eclesiàstic, 146, 149, 283,
286, 717, 1483, 1484, 1493, 1499, 1500,
1501, 1505, 1507, 1514, 1515, 1516,
1522, 1523, 1524, 1548, 1550.
COROMINES, Jaume, venedor de draps de
llana de Solsona, 2085, 2086.
COROMINES, Josep, doctor en filosofia i credencer dels draps de la bolla de Barcelona,
1345.
COROMINES, Onofre, mercader, ciutadà i
credencer dels draps de la bolla de Barcelona, 62, 172, 211, 231, 278, 715, 1144,
1324, 1340, 1345, 1483, 1495, 1496,
1501, 1505, 1509, 1590, 1591, 1592,
1640, 1641, 1647, 1648, 1650, 1769,
1770, 1771.
COROMINES, Salvador, síndic d’Abrera i
Martorell als braços, 1090, 1091, 1092,
1111.
CORONA, Francesc, 1468.
CORONELL, Francesc, del braç militar, 34.
CORONELL, Pere, del braç reial, 3.
CORP, Bernat, 1460.
CORRETGER I MESTRE, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, credencer del General, 136, 155, 204, 211, 256, 293, 294,
295, 296, 495, 552, 624, 625, 677, 763,
764, 792, 961, 980, 987, 1006, 1008,
1009, 1017, 1018, 1028, 1035, 1036,
1063, 1064, 1065, 1085, 1087, 1117,
1207, 1495, 1496, 1498, 1505, 1514,
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1557, 1558, 1559, 1640, 1641, 1644,
1755, 1756, 1757, 1758, 1814, 1888.
CORRETGES, Joan, procurador fiscal de la diputació local de Puigcerdà, 1581.
CORRETJA, Joan Baptista, cavaller genovès i
ciutadà de Barcelona, 620, 622, 626, 627,
628, 643, 822, 826, 1705, 1723, 1746.
CORRIÀ, Agustí, ciutadà i mercader de Lleida,
tauler del General, del braç reial, 275, 281,
495, 1579, 1581.
CORRIÀ, Josep, ciutadà honrat de Lleida i diputat reial, 142, 143, 144, 157, 159, 239,
247, 265, 266, 287, 288, 1090, 1545,
1546, 1579.
CORS, Bernat, mercader, del braç reial, 280.
CORSO, Alfonso, militar francès del segle XVI,
182, 1843.
CORTADA, Francesc, fuster i ciutadà de Barcelona, 430, 1620.
CORTADA DE MERLÈS, Agustí, burgès de
Perpinyà, del braç reial, 1103.
CORTELL, Diego, notari dels assumptes criminals, 1165.
CORTERON, Francesc, del braç militar, 235.
CORTERON, Joan, del braç militar, 730, 738,
751, 762, 778.
CORTÈS, Elisabet, de Tiana, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
CORTÈS, Joan, notari reial i ciutadà de Barcelona, 668, 673.
CORTÈS, Josep, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
CORTÈS, Josep, veler i ciutadà de Barcelona,
verguer ordinari del General, 625, 629, 671,
673, 674, 828.
CORTÈS, Rafael, de Barcelona, porter reial,
1750.
CORTIT, Josep, del braç militar, 851, 1079,
1297, 1317.
CORTIT, Miquel, del braç militar, 406, 587.
CORTIT, Onofre, del braç militar, 406.
CORTS, Bernat, mercader de Barcelona, del
braç reial, 52.
CORTS, Francesc, 1496.
CORTS, Galceran, del braç militar, 770.
CORTS, Jaume, ardiaca de Santa Maria del Mar
i canonge de la Seu de Barcelona, del braç
eclesiàstic, 406, 413, 484, 723, 1045, 1048,
1050, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065,
1067, 1083, 1090, 1119, 1123, 1161,
1162, 1191, 1234, 1235, 1342, 1647.
CORTS, Lluís, doctor en dret, prevere, domer
de la Seu i assessor de la diputació local de
Manresa, 1386.
CORÚS, Joan Bonaventura, domiciliat a Barcelona, escrivà ordinari de l’escrivania major
del General, 16, 18, 52, 58, 81, 85, 90, 91,
94, 96, 101, 216, 1165, 1189, 1407, 1496,
1511, 1515.

COSENS, Francesc, velluter i deutor del General, 268.
COSÍ, Simó, paraire, 1458.
COSSÍO, Andrés de, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2005.
COSSÍO, Domingo de, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2004.
COSTA, Bernat, calceter i deutor del General,
1534.
COSTA, Esteve, 968.
COSTA, Esteve, notari i ciutadà de Barcelona,
1720.
COSTA, Francesc, notari de Bellver, 1159.
COSTA, Joan Baptista, baró de Vilamur i president de Torí, 671.
COSTA, Joaquim, canonge de la Seu de Solsona, 1488.
COSTA, Miquel, guarda ordinària de la bolla
de Girona, 1487.
COSTA, Mònica, filla de Montserrat Costa,
fuster, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2030, 2057,
2082.
COSTA, Montserrat, fuster de Barcelona,
2030, 2057, 2082.
COSTA, Montserrat, tauler i síndic als braços
de la vila de Terrassa, 112, 1083, 1089.
COSTA, Narcís, paraire, 1529.
COSTA, Onofre, de Ceret, 1454.
COSTA, Pere, tauler de Castelló d’Empúries,
1580, 1853.
COSTA, Pere Màrtir, notari públic de la vila de
Puigcerdà, 787, 818, 1851, 1852.
COSTA, Salvador, criat de Joaquim Carbonell,
1681.
COSTA, Sebastià, notari públic i ciutadà de
Barcelona, escrivà major del General, 1230,
1374, 1377, 1378, 1380, 1431.
COSTAFREDA, Francesc Joan, notari i ciutadà
de Barcelona, ajudant primer de l’escrivania
major del General, 564, 784, 802.
COT, Sebastià, botiguer de comanda i deutor
del General, 268, 1187, 1535.
Cotlliure (Rosselló), 1106, 1169, 1172, 1200,
1227, 1228, 1249, 1250, 1270, 1858,
1935, 2014, 2027, 2034.
COTONER, ..., inquisidor, 1144.
COTONER, Bernat, doctor, 1963.
COTONER, Nicolau, mallorquí, cavaller i frare
santjoanista promogut a prior de Catalunya,
2, 8, 9, 10, 46.
COTONER, Rafael, mallorquí, frare santjoanista promogut a comanador d’Espluga Calba, 1272.
COTXET, Joan Antoni, síndic de Vilafranca de
Conflent i Anyer als braços, 1074, 1089,
1102, 1106, 1114.
CRESPO, José, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
CREU, Joan la, sombrerer, 1455.
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CREUS, Salvador, velluter i deutor del General, 262.
CRISTIÀ, Jaume, buidador, 1496.
CROS, Jaume, porter reial, 1750.
CROSSES, Miquel, ciutadà honrat de Vic, del
braç reial, 1093.
CRUELLS, Bonaventura, beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1159.
CRUÍ, ..., militar castellà, 752, 781, 1788.
CRUÏLLES, Isabel de, senyora de Mosset,
1104.
CRUÏLLES I DE RAJADELL, Francesc, del
braç militar, 116, 820.
CRUÏLLES I DE SANTAPAU, Hug de, del
braç militar, 90, 91, 1426.
CRUÏLLES I DE SITJAR, Francesc de, del
braç militar, 1029, 1041, 1048.
CRUZ, Dídac de la, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
CUA, Josep, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1259, 1298, 1299,
1300, 1301.
CUBELLES, Magdalena, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
CUBELLS, Diego, frare i guardià del monestir
de Sant Francesc de Girona, 1893, 1894.
CUBELLS, Onofre Ramon de, baró de Puiggrós, del braç militar, 1073.
CUBERES, Pere, mercader, tauler, collidor,
credencer i guarda de Lleida, 916, 1057.
CUBERTA, Ramon, doctor en dret i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 615.
CUBES, Millán, frare del monestir de Montserrat, 1973.
CUCURELLA, Narcís, pagès de Vilamajor,
1904.
CUÉLLAR, marquès de, 244, 245.
CUENCA, Pedro, frare de l’orde de Sant Francesc de Paula, 1113.
CUIÀS, Salvador, tauler de Vilafranca del Penedès, 1850.
CUINER, Salvador, corredor públic i jurat de
Barcelona, 416, 613, 989.
CUIRO, Pere, síndic de Montamala, Anglès i la
Llacuna als braços, 1108.
CUQUET, Pere, tauler d’Almacelles, 1411,
1435.
CURRÍS, Bernat, tauler de Calella, 290.
CURTO, Mateu, veguer de Tortosa i la Ribera
d’Ebre, 1472.
CURTO, Pau, hospitaler i canonge de la Seu de
Tortosa, 1437.
CURÚS, vegeu CORÚS.
CUSTÓ, Pere, apotecari i ciutadà de Barcelona,
1357, 1361.

D
DALAT, Francesc, tintorer i deutor del General, 1536.
DALMASES, Pere, porter ordinari del General,
277.
DALMAU, Agustí, fill de Francesc Dalmau,
ciutadà honrat de Barcelona i síndic del General, del braç reial, 485, 594, 688, 695,
699, 701, 708, 716, 719, 722, 751, 762,
770, 772, 773, 778, 785, 793, 795, 797,
802, 807, 809, 810, 811, 814, 820, 822,
823, 831, 834, 851, 873, 874, 882, 893,
895, 896, 897, 898, 899, 911, 917, 922,
923, 927, 949, 953, 978, 991, 998, 1004,
1009, 1011, 1012, 1015, 1017, 1019,
1023, 1027, 1030, 1042, 1045, 1048,
1050, 1058, 1059, 1060, 1063, 1066,
1068, 1070, 1072, 1083, 1089, 1149,
1238, 1262, 1263, 1266, 1279, 1285,
1288, 1289, 1296, 1297, 1314, 1317,
1319, 1322, 1324, 1330, 1335, 1342,
1349, 1350, 1351, 1360, 1361, 1376,
1382, 1387, 2062.
DALMAU, Domènec, del braç militar, 770.
DALMAU, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i síndic del General, del braç reial, 42,
45, 305, 313, 317, 319, 324, 331, 339,
342, 352, 361, 368, 369, 370, 377, 386,
387, 394, 397, 400, 413, 418, 432, 443,
454, 455, 456, 460, 467, 475, 485, 488,
496, 497, 499, 501, 505, 508, 513, 550,
551, 555, 556, 562, 563, 564, 570, 572,
575, 577, 580, 581, 584, 586, 588, 590,
594, 596, 603, 605, 606, 607, 614, 624,
633, 635, 636, 637, 653, 655, 657, 658,
660, 662, 663, 664, 665, 667, 669, 671,
672, 675, 678, 688, 692, 695, 699, 701,
1565, 1569, 1571, 1586, 1639, 1645,
1646, 1695, 1714, 1715, 1716, 1720,
1733, 1736, 1737, 1740, 1741, 1742,
1743, 1744, 1747.
DALMAU, Francesc, ciutadà honrat i veguer
de Barcelona, del braç militar, 91, 93, 116.
DALMAU, Francesc, notari i escrivà de la Diputació local de Perpinyà, 108, 159, 205,
1409, 1435, 1436.
DALMAU, Jaume, doctor, del braç eclesiàstic,
633.
DALMAU, Jeroni, escrivà, 101.
DALMAU, Josep, 1766.
DALMAU, Pere, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 140, 207, 229, 230,
1479, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534.
DALMAU, Pere, sastre, ciutadà de Barcelona i
porter ordinari del General, 31, 39, 40, 41,
42, 44, 55, 102, 103, 132, 158, 160, 161,
193, 206, 212, 218, 232, 241, 242, 244,
246, 247, 250, 262, 263, 268, 271, 290,
314, 319, 323, 339, 345, 350, 385, 402,
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417, 425, 427, 430, 434, 480, 497, 500,
503, 505, 509, 520, 536, 580, 602, 667,
708, 765, 773, 799, 928, 1147, 1154,
1155, 1504, 1505, 1640, 1641, 1758,
1764, 1774, 1842, 1848.
DALTÀ, Joan Francesc, doctor en medicina,
46, 612, 621, 629, 646, 655, 673.
DAMIANS, Jaume, mercader i ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 328, 331, 681,
725, 726, 727, 729, 730, 731, 735, 736,
738, 740, 741, 743, 744, 745, 747, 751,
757, 758, 759, 762, 770, 772, 774, 776,
811, 832, 833, 835, 841, 848, 850, 851,
856, 863, 864, 866, 867, 873, 875, 879,
881, 882, 893, 895, 896, 897, 898, 899,
902, 908, 911, 917, 918, 919, 923, 924,
934, 950, 952, 965, 978, 992, 1004, 1005,
1009, 1011, 1013, 1015, 1018, 1019, 1027,
1038, 1058, 1059, 1060, 1063, 1067, 1074,
1079, 1082, 1084, 1089, 1091, 1093, 1096,
1098, 1100, 1110, 1119, 1121, 1122, 1126,
1127, 1128, 1135, 1138, 1156, 1158, 1159,
1163, 1199, 1957.
DAMIANS, Josep, del braç reial, 730, 762,
770, 772, 820, 833, 851, 882, 899, 911,
917, 923, 949, 953, 1070, 1317, 1319,
1342, 1387.
DAMIANS, Pere Joan, canonge de Vic i visitador eclesiàstic, 440, 442, 443, 459, 460,
484, 1738.
DAMIANS, Segimon, mercader, 30, 1466.
DANARSA, Elisabet Joana, botiguera de comandes i deutora del General, 1535.
DANTÍ, Manuel, comandant de cavalleria català, 2015.
DÀRDENA, vegeu ÀRDENA.
DARDET, Gaspar, paraire i deutor del General,
1529.
Daroca (Aragó), justícia de, 923.
DAURA, Antoni, fill de Durat Daura, 1465.
DAURA, Durat, paraire, 1457, 1465.
DAURA, Jeroni, criat de Jeroni Roig, 1377.
DAUSEDA, Bartomeu, sombrerer, 1461.
DAVARA, Bernat, porter del General, 716.
DAVÍ, Antoni, tauler de Sant Feliu de Codines,
1581.
DAVÍ, Pere, tauler de Sant Feliu de Codines,
69.
DEDÉU, Gabriel, 1465.
DEDÉU, Galderic, paraire de Perpinyà, 1456,
1463.
DEFILLA, ..., magistrat de la Llotja de Mar,
559.
DEIX, Pere, cerer, 1572.
DELVUIER, Tadéu, ramader, 1453.
DEMIANS, vegeu DAMIANS.
DENAT, Dominga, vídua, de Comella de la Ribera, 1460.
DEONA, Francesc, tresorer i canonge de la Seu
de Tortosa, 1437.

DESBAC I DESCATLLAR, Francesc, del braç
militar, 117, 361, 397, 407, 424, 433, 668.
DESBOSC, Antoni, del braç militar, 723, 730,
738, 751.
DESBOSC, Marina, 1447.
DESBOSC I DE GUIMERÀ, Frederic, del
braç militar, 751, 770, 851, 1015, 1023,
1042, 1045, 1048, 1050, 1058, 1060,
1062, 1065, 1068, 1070, 1088, 1342,
1387, 1447, 1959.
DESBOSC I DE SANT VICENÇ, Pere, del
braç militar, 3, 6, 24, 31, 34, 36, 78, 82,
114, 183, 219, 351, 368, 408, 485, 513,
522, 709, 723, 730, 745, 751, 778, 820,
911, 917, 949, 952, 978, 998, 1007, 1009,
1010, 1012, 1021, 1023, 1070, 1090,
1094, 1100, 1130, 1159, 1235, 1302,
1303, 1317, 1319, 1335, 1355, 1361,
1363, 1370, 1383, 1447.
DESCAMPS, Jaume, síndic de Sant Iscle de
Vallalta als braços, 1097.
DESCAMPS, Joan, del braç militar, 1071,
1105.
DESCAMPS, Josep, del braç militar, 1041,
1045, 1048, 1050, 1065, 1068, 1070,
1088.
DESCAMPS I TORT, Maria, 263.
DESCANILLA, vegeu ESCANILLA.
DESCATLLAR, ..., donzell, 121.
DESCATLLAR, Cristòfor, del braç militar,
1090.
DESCATLLAR, Francesc, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 992, 1022,
1065.
DESCATLLAR, Francesc, donzell, del braç
militar, 179, 203, 218, 219, 397, 723, 771,
1970, 1971, 1972.
DESCATLLAR, Jacint, canonge de la Seu de
Barcelona i oïdor eclesiàstic, 2, 3, 6, 15, 58,
75, 109, 165, 287, 289, 292, 373, 381,
415, 417, 421, 425, 498, 501, 512, 591,
593, 596, 607, 668, 671, 681, 703, 723,
730, 738, 745, 751, 762, 764, 765, 771,
773, 777, 784, 788, 814, 819, 831, 833,
851, 856, 882, 888, 893, 895, 896, 898,
911, 926, 936, 952, 991, 992, 1000, 1004,
1006, 1009, 1010, 1011, 1013, 1016,
1017, 1019, 1020, 1021, 1029, 1030,
1035, 1041, 1048, 1050, 1058, 1062,
1067, 1096, 1110, 1201, 1317, 1319,
1564, 1639, 1640, 1641, 1642, 1644,
1771.
DESCATLLAR, Jacint, oficial dels ploms del
General, 853, 859.
DESCATLLAR, Jaume, sergent major de la vegueria de Manresa, del braç militar, 312,
472, 770, 1070, 1086, 1088, 1240, 1263,
1317, 1319, 1342, 1937.
DESCATLLAR, Jaume, menor, del braç militar, 424.
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DESCATLLAR, Lluís, donzell domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 3, 6, 78, 82, 84,
114, 116, 118, 161, 162, 164, 165, 166,
167, 175, 179, 180, 183, 299, 305, 309,
310, 312, 313, 316, 317, 319, 324, 331,
351, 361, 368, 394, 402, 423, 433, 434,
587, 594, 596, 658, 723, 730, 738, 745,
770, 771, 814, 819, 831, 833, 949, 952,
1041, 1048, 1058, 1059, 1070, 1086,
1598, 1747, 1937.
DESCATLLAR, Lluís, domiciliat a Barcelona,
lloctinent de portaveu del virrei, 16.
DESCATLLAR, Miquel, del braç militar, 183.
DESCATLLAR, Tomàs, tauler de Cardona,
1637, 1770.
DESCATLLAR I ROSET, Antoni, sobrecollidor del General a la part de llevant, del braç
militar, 24, 191, 316, 397, 406, 413, 513,
691, 698, 702, 714, 722, 723, 751, 759,
775, 778, 820, 915, 917, 949, 978, 1004,
1005, 1009, 1010, 1012, 1015, 1021,
1045, 1048, 1097, 1122, 1317, 1319,
1335, 1342.
DESCATLLAR I SORRIBES, Francesc, fill
d’Antoni Descatllar, donzell i conseller terç
de Barcelona, del braç militar, 521, 569,
585, 614, 631, 688, 698, 702, 707, 714,
722, 727, 759, 760, 775, 785, 807, 812,
824, 851, 1004, 1019, 1068, 1070, 915,
991, 1004, 1023, 1026, 1029, 1053, 1060,
1066, 1071, 1122, 1181, 1203, 1236,
1251, 1264, 1265, 1280, 1305, 1311,
1315, 1324, 1325, 1328, 1336, 1357,
1366, 1386, 1713, 1755, 1874, 2035,
2054.
DESCLANS, Francesc de, mestre fuster de Perpinyà, 1920, 1926.
DESCLERGUE, Francesc, donzell domiciliat a
Montblanc, del braç militar, 234, 427,
1095, 1097, 1619.
DESGÜELL, Pere Joan, abat del monestir de
Sant Pere de Roda i electe d’Arles, visitador
eclesiàstic, 433, 434, 440, 442, 443, 463,
782, 786, 1599.
DESPALAU, Dalmau, del braç militar, 978,
1015, 1050, 1059, 1077, 1088, 1104.
DESPALAU, Joan, del braç militar, 2, 52.
DESPALAU, Josep, del braç militar, 223.
DESPLÀ, Constança, 1264
DESPUIG, Pere, 1427.
DESPUJOL, Joan, frare del monestir de Montserrat, 2053.
DESPUJOL, Joan Francesc, cavaller i visitador
del braç militar, 413, 594, 596, 826, 1004,
1021, 1042, 1045, 1066, 1070, 1191,
1195, 1232, 1250, 1251, 1263, 1279,
1297, 1313, 1317, 1319, 1342, 2032.
DESPUJOL, Leandre, novici del monestir de
Montserrat, 1973.
DESTORRENT, Guillem, 1443.

DESVALLS, Baptista Domènec, notari de Lleida, 445.
DESVALLS, Bertran, ciutadà honrat de Barcelona i conseller en cap, del braç reial, 6, 10,
11, 21, 37, 42, 58, 67, 77, 78, 80, 81, 82,
106, 114, 140, 147, 149, 162, 180, 183,
184, 191, 192, 201, 202, 249, 255, 261,
300, 305, 307, 309, 310, 313, 316, 317,
319, 324, 327, 329, 331, 336, 345, 347,
349, 350, 352, 354, 357, 361, 367, 368,
371, 382, 387, 388, 390, 394, 395, 396,
397, 406, 407, 408, 441, 449, 459, 460,
469, 483, 485, 486, 487, 499, 508, 513,
514, 525, 528, 536, 554, 557, 559, 565,
568, 571, 572, 573, 574, 577, 585, 592,
593, 594, 595, 596, 1601, 1676, 1677,
1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684,
1688.
DESVALLS, Francesc, del braç militar, 893,
899, 952, 978, 991, 998, 1009, 1012,
1015, 1023, 1058, 1059, 1060 , 1062,
1065, 1068, 1070, 1105, 1148, 1186.
DESVALLS, Jerònima, 1427.
DESVALLS, Lluís Benet, 1443.
DESVALLS, Joan Baptista, sergent major, del
braç militar, 911, 1937.
DESVALLS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, 31.
DESVALLS, Vicenç, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 407, 408, 409, 723,
770, 771, 851, 923, 978, 1610.
DESVALLS DE JOLÍ, Francesc, síndic de Palafolls i Vilanova de Malgrat als braços,
1101.
DESVALLS I CASADEMUNT, Francesc, del
braç militar, 814, 833, 842, 851, 853, 911,
1071, 1185.
DESVALLS I DE JUNYENT, Elisabet Joana,
1427, 1442.
DESVALLS I DE SANTCLIMENT, Francesc,
del braç militar, 165, 316, 388, 406, 723,
730, 778.
DESVALLS I DE SANTCLIMENT, Joaquim,
donzell, del braç militar, 24, 34, 37, 82, 84,
88, 114, 117, 118, 161, 165, 179, 191,
201, 214, 232, 235, 316, 340, 368, 406,
413, 485, 513.
DESVALLS I FEIXA, Lluís, donzell, del braç
militar, 51, 183.
DESVALLS I POL, Frederic, del braç militar,
165, 179, 191, 361, 819, 911, 978, 1015,
1021, 1070, 1071, 1093, 1149, 1335.
DÉU, Jaume de, doctor en medicina, 66.
DÉU, Josep, candeler de sèu, 1495, 1496,
1652.
DÉU, Mateu, mestre de camp dels músics del
General, 960, 1495, 1496.
DEUJARGAS, ..., militar francès, 1364.
DEVESAT DE LLUPIÀ, Montserrat, ramader,
1453.
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DIEGO, ..., cotxer de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
DIEGO, Francesc, criat de Jaume Bru, 35.
DÍEZ, Jeroni, capità castellà, 642, 643, 752,
781, 1728, 1729, 1749, 1788.
DÍEZ, Pedro, 658.
DÍEZ DE AUX ARMENDARIZ, Luís, bisbe
d’Urgell i lloctinent del Principat, 131, 132,
137, 142, 144, 146, 149, 152, 156, 166,
170, 174, 1415, 1416, 1447, 1452.
DÍEZ DE ESPLUGA, Ximén, sergent major
castellà, 781.
DINER, Pere, sagristà menor de l’església de
Barcelona, 1159.
DIONÍS, Aleix, sots-batlle de Barcelona, 59.
DIONÍS, Miquel, prevere beneficiat i tauler de
Montblanc, 902.
DISPERSA, Gabriel, paraire i deutor del General, 1529.
DIUSIC, Bartomeu, sombrerer, 1463.
DOLÇ, Joan, ciutadà de Barcelona i esparter
del General, 656.
DOLÇA, Isabel Anna, d’Agramunt, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
DOMAL, Lleonart, valencià condemnat a galeres, 822.
DOMÈNEC, ..., arxiver, 670.
DOMÈNEC, Antoni, síndic de Llinars als braços, 1101.
DOMÈNEC, Bartomeu, senyor i tauler de Porrera, 790.
DOMÈNEC, Francesc, criat de Benet Anglesell, 1750.
DOMÈNEC, Francesc, escrivà, 1796.
DOMÈNEC, Francesc, menor, majordom i habitant de Vic, 1985.
DOMÈNEC, Francesc, porter reial, 1496.
DOMÈNEC, Jaume, doctor, síndic de Granollers als braços, 1072, 1088, 1159, 1905.
DOMÈNEC, Jaume, síndic de Palau de Plegamans als braços, 1109.
DOMÈNEC, Joan, síndic de Granollacs als
braços, 1128.
DOMÈNEC, Joan, síndic de la Seu d’Urgell als
braços, 1109.
DOMÈNEC, Pere, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
DOMÈNEC, Pere, tauler de Roses, 1411,
1434.
DOMÈNEC, Rafael, del braç militar, 1070.
DOMÈNEC, Rafael, frare i almoiner del monestir de Ripoll, del braç eclesiàstic, 949,
952, 1069, 1071, 1074, 1131.
DOMÈNEC, Rafael, regent l’Arxiu Reial, 859,
1563.
DOMÈNEC I DESBARRI, Jacint, donzell domiciliat a Vic, del braç militar, 329.
DOMÈNEC I DESBARRI, Jaume, del braç
militar, 952, 1072, 1090.

DOMÈNEC I DESBARRI, Joan Ramon,
agent del General a Roma, 810, 1797.
DOMENGE, Francesc, tauler de la Seu d’Urgell, 1758, 1849, 1852.
DOMINGA, Victòria, paraire, 1457.
DOMINGO, ... , mosso de cotxe de la casa de
la duquesa de Cardona, 2005.
DOMINGO, Francesc, bastaix, 1771.
DOMINGO, Guillem, mallorquí pres als càrcers de Barcelona, 155, 156, 1474, 1475,
1476.
DOMÍNGUEZ, Cristòfor, domiciliat a Barcelona, condemnat a galeres, 938, 940, 941,
942, 1836.
DÒRIA, Gerónimo, 1875, 1876.
DÒRIA, Domingo, capità de la galera capitana
del duc de Tursi, 823.
DÒRIA, Juanetín, capità general de l’esquadra
de galeres del duc de Tursi, 505, 1237,
1239, 1935.
DORRIUS, Gaspar, notari públic de Barcelona
i escrivà de registre, 1206, 1663.
DOY, Sebastià, síndic d’Arenys de Mar als braços, 1077, 1089, 1097.
DRAPER, Joan, escrivà, 1654.
DUC, Guillem, causídic de Perpinyà, 1760.
DULAC, Pere Joan, tintorer i deutor del General, 246, 1534.
DULCEDA, Bartomeu, sombrerer, 1455.
DUPLESSIS BESANÇON, Bernard, representant del cardenal Richelieu a Catalunya,
1107, 1109, 1115, 1132, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1144,
1950, 1952, 1960, 1965.
DURAN, Antic, botiguer de Camprodon, 248.
DURAN, Antic, ciutadà honrat de Barcelona
resident a Sant Joan de les Abadeses, 1073,
1080, 1081, 1088.
DURAN, Antoni, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1084.
DURAN, Jaume, de Santa Fe, 1978.
DURAN, Joan, capità de campanya del tèrcio
del General, 958.
DURAN, Josep, doctor en medicina de Girona,
1733.
DURAN, Lluc, llibreter, ciutadà de Barcelona i
porter ordinari del General, 156, 205, 206,
241, 242, 244, 246, 247, 250, 254, 258,
263, 268, 271, 290, 312, 319, 323, 341,
350, 357, 381, 385, 417, 425, 427, 428,
430, 460, 487, 503, 509, 536, 545, 564,
589, 1640, 1641, 1645, 1770.
DURAN, Marc, cirurgià de Sant Pere Pescador,
1892.
DURAN, Pau Antoni, bisbe d’Urgell, 593,
596, 856, 1253, 2026, 2047, 2048.
DURAN, Pere, negociant i deutor del General,
268, 1534.
DURAN, Ramon, negociant, 1572.
DURAN I DESCATLLAR, Sebastià, del braç
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militar, 949, 952, 991, 1021, 1023, 1070,
1071.
DURANA, Lucrècia, 1534.
DURELLES, Margarida, de Sarrià, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
DURTEA, Melcior, frare santjoanista i comanador de Torres de Segre, 1629.
DUSAY, Elisabet, vegeu SANTCLIMENT.
DUSAY, Galceran, del braç militar, 730, 770,
778, 814, 851, 998, 1004, 1019, 1023,
1048, 1070, 1072, 1279, 1286, 1297,
1317, 1319, 1361, 1368, 1387, 1426.
DUSAY, Guillem Pere, del braç militar, 4, 6, 25,
80, 81, 90, 91, 117, 120, 121, 1058, 1297,
1317, 1342, 1426, 1445, 1446, 1767.
DUSAY, Maria Àngela, mare de Galceran Dusay, 1426.
E
Ebre, riu, 695. -Ribera d’, 1980.
EGEA, Pedro de, doctor en dret i advocat fiscal
de la visita reial, 1747, 1752, 1753, 1754,
1760.
EIXARIC, Joan, tauler de Xerta, 1434.
ELIES, Bartomeu, de la ciutat de Tarragona,
1187.
ELIES, Pau, peller i deutor del General, 246,
1536.
ELIES, Sebastià, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Pi de Barcelona, 206.
ELIMONET, Jaume, 1464.
ELISABET, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
Elna (Rosselló), 753, 761, 762, 781, 801,
1227, 1270, 1290, 1833, 2014, 2015. -Bisbe d’, 393, 412, 499, 1423, 1499, 1606,
1927, 1932. -Capítol d’, 303, 801. -Cort
Eclesiàstica d’, 1897. -Taula d’, 521,
1461, 1464, 1465.
ELOI, Sebastià, pagès del Camp de Tarragona,
1542.
ELRA, Jaume, antic sobrecollidor a la part de
Ponent i deutor del General, 279, 280.
EMPESA, Joan, alberguer de la Seu i diputat
local de Vic, 1737, 1738, 1739.
Empordà, l’, 1032, 1037, 1039, 1054, 1077,
1100, 1104, 1112, 1133, 1187, 1932,
1936, 1959, 2092.
Empúries (Alt Empordà), comtat d’, 52, 1780,
2091. -Comte d’, 205, 207.
Enfesta (Solsonès), 1914.
ENRIC, ..., sots-veguer de Manresa, 645.
ENRIQUE, ..., bugader de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
ENVEJA, Bernat, doctor en arts i medicina, del
braç reial, 676, 1185.

ENVEJA, Miquel, de Reus, 1580.
ERILL, comte d’, 90, 91, 1426.
ERILL, Ecard d’, del braç militar, 37, 82, 84,
161, 179.
ERILL, Ignasi d’, frare del monestir de Sant
Cugat, del braç eclesiàstic, 1068.
ERILL, Jaume d’, de la Val d’Aran, sergent major i comandant de tèrcio, del braç militar,
1041, 1048, 1050, 1062, 1068, 1070,
1317, 1937, 2036.
ERILL, Joan d’, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 3, 6, 24, 78, 84, 91, 114, 117,
118, 201, 299, 305, 313, 316, 317, 319,
324, 329, 331, 343, 352, 386, 387, 388,
390, 394, 395, 396, 406, 407, 413, 424,
509, 513, 596, 683, 686, 689, 690, 723,
738, 745, 820, 1600, 1601.
ERILL, Pere d’, del braç militar, 820, 851,
911, 1041, 1058, 1070, 1071.
ERILL, Ramon d’, del braç militar, 723.
ERILL I DE SENTMENAT, Francesc d’, abat
del monestir de Sant Cugat i canceller de
Catalunya, del braç eclesiàstic, 78, 82, 84,
114, 116, 161, 162, 164, 166, 179, 180,
183, 184, 185, 191, 202, 219, 222, 232,
233, 331, 350, 368, 384, 461, 592, 761,
1596, 1597, 1687, 1699, 1856.
ERILL I MERLÈS, Joan d’, del braç militar,
422, 513, 719, 720.
ERILL I ORCAU, Francesc d’, del braç militar,
1124, 1279.
ERILL I ORCAU, Joan d’, del braç militar,
485.
ERMENGOL, Anton d’, del braç militar, 917,
991, 1004, 1021, 1048, 1050, 1088.
ERMENGOL, Antoni, 259.
ERMENGOL, Guillem d’, domiciliat a Perpinyà, 1682.
ERMENGOL, Mateu, tauler de Balaguer,
2048.
ERMENGOL, Nadal, 1534.
ERMENGOL, Pere, claveter, 1495.
ERMENGOLA, Victòria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
1304, 2029, 2057.
ERMITÀ, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1970.
ESBERT, Antoni, guarda del General detingut
als càrcers de la Diputació, 330.
ESBERT, Josep, escrivà i habitant de Lleida,
1563.
ESBERT, Joan, guarda ordinària del port de
Tarragona, 295.
ESCAIG, Joan, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
Escaladei (Priorat), cartoixa d’, 303, 1976. Prior d’, 1090.
Escaló (Pallars Sobirà), taula d’, 1338, 1346,
1375.
ESCANILLA, Miquel Tomàs de, doctor en
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dret i lloctinent del justícia d’Aragó, 555,
556, 568, 1667, 1678.
ESCAPA, Francesc, tauler de Prada, 1434.
ESCARRER, Antoni, síndic de Cubells als braços, 1072.
ESCARRER, Felip d’, del braç militar, 770,
771, 952, 1021, 1050, 1059, 1060, 1066,
1071, 1083, 1088, 1319.
ESCARRER, Lluís, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 77, 81, 406,
484, 520.
ESCARRER, Lluís d’, del braç militar, 1066.
ESCARRER, Miquel d’, del braç militar, 350,
1062.
ESCARRER, Pau, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 340.
ESCARRER I CADELL, Lluís d’, del braç militar, 1085, 1088.
ESCARRERA, Jacinta, de Cervera, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
ESCOBEDA, Miquel, aragonès condemnat a
galeres, 772.
ESCOBEDO, Gregorio, doctor en dret resident a Roma, 2027.
ESCOBRA, Jaume, ciutadà de Tortosa, 1473.
ESCOFET, Jaume, síndic de la Bisbal i quadra
d’Artigós als braços, 1090.
ESCOLA, Saldón, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
ESCRIVÀ, Macià, mercader i deutor del General, 1534.
ESCUDER, Josep, doctor, de Perpinyà, 800.
ESCUDERA, Maria, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1362, 2029, 2056, 2081.
ESCURA, Joan, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 1108.
ESCURA, Pau, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 1108.
ESMANDIA, Maria, natural de Cardedeu,
1904.
ESPANO, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, visitador del braç reial, 144, 145,
159, 283, 284, 286, 1483, 1484, 1493,
1499, 1500, 1501, 1505, 1507, 1514,
1515, 1516, 1522, 1523, 1524, 1548,
1550.
Espanya, galeres d’, 87, 296, 336, 420, 497,
501, 564, 570, 571, 572, 671, 923, 940,
988, 1010, 1011, 1258, 1587, 1716,
1943. -Nunci d’, 223, 225, 234, 481, 482,
485, 487, 494, 495, 499, 1124, 1125,
1643, 1663. -Príncep d’, 336. -Princesa
d’, 111.
ESPAÑOL, Francisco Antonio, secretari dels
jurats de Saragossa, 1948.
ESPARRA, Francí, natural de Cardedeu, 1904.
Esparreguera (Baix Llobregat), 1101, 1942,
1958. -Jurats d’, 1102, 1910, 1942.

ESPARSA, Jeroni, beneficiat a la vila de Tivissa i
criat del canonge Francesc Puig, 1028.
ESPASA, Antonio, tauler de Vilafranca de Conflent, 1434.
ESPENAN, ... d’, mariscal francès, 1124, 1125,
1126, 1127, 1128, 1129, 1132, 1133, 1145,
1952, 1953, 1959, 1960, 1961, 1964, 2013.
ESPETELLO, Alexandre Abbas, protonotari
apostòlic i arquebisbe de Gènova, 414.
ESPÍ, Joan, prior de Nostra Senyora dels
Camps de Girona i receptor dels salaris dels
doctors de la Reial Audiència, 157, 1495,
1504, 1505.
ESPÍGOL, Llorenç, escrivà de Girona, 2100.
ESPINA, Jaume, síndic de Virgili als braços,
1102.
ESPINET, Antoni, teixidor de llana d’Olot,
2088.
ESPINET, Joan, germà d’Antoni Espinet, teixidor de llama d’Olot, 2088.
ESPINOLA, ..., cardenal i bisbe de Tortosa,
44, 333, 1440, 1441.
ESPINOLA, Agustín, 1875, 1876.
ESPINOLA, Ambrosio, 1875, 1876.
ESPINOLA, Bartomeu, 816, 818, 820.
ESPINOLA, Felip, de l’hàbit de Santiago, capità de la galera de Milà, 635.
ESPINOLA, Gregorio, capità de l’esquadra de
Gènova, 793.
ESPINOLA, marquès d’, 969.
ESPINÓS, Joan, de Gavà, 1907.
ESPINÓS, Josep, oficial del Sant Ofici, 647,
649, 650, 1724, 1730, 1732.
ESPINOSA, Joan Manuel, frare del monestir
de Montserrat, del braç eclesiàstic, 1075,
1970, 1972.
ESPINOSA, Maria, de Girona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
ESPINYA, Francesc, síndic de Tona als braços,
1101.
ESPIRA, Vaquer d’, 1456.
ESPLUGA, Tomàs, sobrecollidor de les taules
foranes de Falset, 1434.
Espluga Calba (Garrigues), comanda de l’,
1272. -Taula de l’, 656, 667, 684.
Espluga de Francolí (Conca de Barberà), taula
de l’, 307, 322, 345, 357, 367, 381, 390,
415, 428, 449, 463, 468, 478, 497, 508,
517, 605, 632, 639.
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), 468,
638, 1632.
Espola (?), 1364, 2090.
ESPRER, Miquel Jeroni, mercader, credencer i
guarda de la taula de Perpinyà, 994.
ESPUNY, Josep, donzell i obrer de la ciutat de
Barcelona, del braç militar, 2, 3, 6, 34, 37,
68, 70, 78, 84, 295, 299, 305, 313, 316,
317, 319, 324, 331, 342, 360, 367, 368,
388, 394, 439, 471, 485, 486, 513, 520,
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723, 730, 745, 753, 756, 757, 758, 759,
762, 770, 774, 778, 814, 819, 833, 851,
949, 952, 978, 991, 998, 1009, 1012,
1015, 1021, 1048, 1050, 1060, 1066,
1070, 1072, 1088, 1175, 1598.
ESPUNY, Ramon, del braç militar, 594, 596,
615, 616, 723, 730, 770, 899, 1010, 1014,
1023, 1030, 1045, 1048, 1058, 1060,
1062, 1066, 1068, 1070, 1088, 1279,
1297, 1310, 1319, 1342.
ESQUER, Jacint, fill d’Onofre Esquer, guarda
ordinària de la bolla de Barcelona, 324,
1324, 1647, 1648., 1650, 1755, 1769.
ESQUER, Onofre, morraler, guarda ordinària
de la bolla de Barcelona, 83, 211, 322, 324,
1495, 1496, 1505, 1641.
ESQUERRER, vegeu ESCARRER.
Esquirol (Osona), 536.
Estagell (Rosselló), 1844, 1864. -Taula d’, 521.
ESTALELLA, Antoni, notari públic i conseller
cinquè de Barcelona, 81, 1356, 1491, 1525,
1599, 1763.
ESTALELLA, Josep, síndic de Monells als braços, 1107.
ESTANY, Jaume, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
ESTANYOL, Josep, síndic de Seva i el Brull als
braços, 1101.
ESTAPER, Antoni, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ESTAPER, Baldiri, adroguer de Palautordera i
habitant de Girona, tauler de Sant Celoni,
538.
ESTAPER, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i tauler de Sant Celoni, 520, 538.
ESTAPER, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1079, 1101.
ESTAPER, Josep, frare de l’orde de Sant Francesc de Paula, 714.
ESTAPER, Segimon, pagès de Vilamajor,
1904.
ESTAVÁN DE ARGAÍN, Miguel, comptador
de les galeres reials, 377, 1586, 1588.
ESTE, marquès de, 423.
ESTELA, ..., 1529.
ESTERIS, Antoni, paraire de Perpinyà, 1464.
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), taula d’, 1757,
2049.
ESTEVANELL, Josep, conseller terç de Barcelona, 354, 390, 392, 398, 400, 402, 1601,
1602, 1604, 1605, 1608, 1609.
ESTEVE, ..., 1529.
ESTEVE, Agustí, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 268, 1536, 1543.
ESTEVE, Joan, blanquer i deutor del General,
262.
ESTEVE, Joan, mestre, síndic de Llorenç als
braços, 1086, 1093.
ESTEVE, Joan Onofre, notari públic de la Seu
d’Urgell, 1419.

ESTEVE, Marc, paraire i deutor del General,
262.
ESTEVE, Vicenç, de Sant Feliu del Mont,
1455.
ESTRADA, Jaume, notari i ciutadà de Barcelona, ajudant primer de l’escrivania major del
General, 566, 671, 691, 708, 1599, 1674,
1675, 1755.
ESTRADA, Joan, natural de Palautordera,
1906.
ESTRADA, Joana, natural de Palautordera,
1906.
ESTRANYA, Maria, de Vilasar, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
ESTRUC, Benet, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1973.
ESTRUGA, Caterina, 1529.
EULÀLIA, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1238.
EULÀLIA, Margarida, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2028.
EULÀLIA, Ramon, hortolà del General, 1344.
EXARC, Francesc, 655.
F
FABIÀ, Damià, tauler i veguer de Ribes, 1408,
1409.
FABRA, Andreu, síndic de Perpinyà a la Cort,
1597, 1598.
FABRA, Bartomeu, síndic de la Cerdanya als
braços, 1102.
FABRA, Mateu, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
FABRA, Pere, paraire, 1459.
FABRA, Sebastià, adroguer de Puigcerdà,
1982.
FÀBREGA, Jeroni, doctor en dret de Girona,
1894.
FÀBREGA, Salvi, notari públic i de la diputació
local de Girona, 711, 974, 1646, 1724,
1731, 1732, 1733, 1749, 1751.
FÀBREGUES, ..., advocat fiscal del General,
1705, 1710, 1725, 1734, 1762, 1768,
1772, 1783, 1799, 1800, 1982.
FÀBREGUES, ..., assessor de la visita, 1635.
FÀBREGUES, ..., del braç reial, 305, 313.
FÀBREGES, Feliu, notari del General a la taula
de Girona, 1578.
FÀBREGUES, Francesc, del braç reial, 317,
319, 324.
FÀBREGUES, Jacint, doctor en dret, ciutadà
honrat i conseller terç de Barcelona, del braç
reial, 471, 480, 485, 486, 506, 539, 591,
619, 621, 622, 630, 648, 656, 668, 669,
676, 686, 697, 701, 705, 729, 741, 777,
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820, 825, 827, 858, 895, 896, 911, 949,
978, 1007, 1060, 1070, 1089, 1166, 1234,
1263, 1282, 1363, 1370.
FÀBREGUES, Jaume, 1368.
FÀBREGUES, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona, 1108.
FÀGREGUES, Jeroni, fill de Feliu Fàbregues,
1578.
FÀBREGUES, Joan Onofre, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 439, 464, 594,
596, 723, 725, 726, 729, 730, 731, 735,
736, 738, 743, 788, 903, 905, 1004,
1023.
FÀBREGUES, Llorenç, adroguer i ciutadà de
Barcelona, guarda ordinària del General,
428, 429, 1324, 2050.
FÀBREGUES, Pere, adroguer i deutor del General, 268.
FÀBREGUES, Pere, síndic de Sant Julià de
Montseny, 1093.
FÀBREGUES, Sebastià, jurat de la vila de Sitges, 2065.
FÀBREGUES I FIGUERES, Maria, muller de
Llorenç Fàbregues, 428, 429, 1620.
FAGELLERS, Bernat, 1459.
FAIXAT, Francesc, beneficiat a la Seu i receptor
de la taula de Girona, 1251.
FAJARDO, Diego, jutge comissionat pel rei
per investigar la desfeta de les galeres, 46,
47, 1404.
FAJUSA, Damià, sastre de Camprodon, 2115.
FALCÓ, Baptista, del braç militar, 3, 24, 34,
37, 78, 82, 84, 114, 161, 179, 201, 214,
219, 461, 1598.
FALCÓ, Franci, 1443.
FALCÓ, Jaume, fill de Baptista Falcó, del braç
militar, 3, 34, 37, 78, 84, 161, 165, 201,
413, 485, 587, 594, 723, 745, 762, 814,
851, 923, 952, 978, 998, 1004, 1012,
1015, 1021, 1023, 1027, 1030, 1040,
1042, 1045, 1048, 1050, 1074, 1088,
1105, 1263, 1279, 1297, 1598.
FALCÓ, Vicenç, notari públic de Castelló
d’Empúries, 1653.
FALCRÀS, Joan pau, sobrecollidor de Cervera,
1412.
FALGUERA, Jaume, corredor d’orella i deutor
del General, 268.
FALGUERA, Joan, síndic d’Albió i Vallfogona
als braços, 1091.
FALGUERS, Jaume, 1529.
FALIA, Anna, vídua, 1465.
FALQUERS, vegeu FOLQUERS.
FALS, Pere, jurat de la vila de Sitges, 2065.
Falset (Priorat), tauler de, 1233.
FAMADA, Antoni, notari i ciutadà de Barcelona, procurador fiscal criminal, 1160.
FAMADA, Bernat, causídic i ciutadà de Girona,
1747.
FAMADES, Jaume, síndic de la parròquia de

Santa Maria de Cornellà als braços, 1083,
1089.
FARELL, Joan, notari públic d’Esparreguera,
1969, 1972.
FARELL, Joan Baptista, notari de Cervera,
287, 1970.
FARELL, Pau, receptor del General, 211.
FARELL, Pere, argenter i ciutadà de Barcelona,
receptor de la bolla del General, 80, 255,
256, 342, 660, 714, 1324, 1380, 1408,
1495, 1496, 1498, 1500, 1505, 1557,
1558, 1559, 1579, 1580, 1640, 2112.
FARINÓS, Agustí, canonge de la Seu d’Elna,
1677, 1679.
FAU, Bernat del, sastre de Camprodon, 2115.
FAU, Damià, jove, baixador de Barcelona,
2106.
FAURA, Bernat, cirurgià i ciutadà de Barcelona, 716, 785.
FAURA, Joan, porter reial, 9, 1496.
FAURA, Pere Gaulo, prevere beneficiat a la Seu
de Vic, 1737.
FAUSERA, Onofre, de Bonpàs, 1463.
FAVARA, Nicolau, negociant i ciutadà de Barcelona, 2106.
FAVOL, Antoni, mestre de cases, 1859.
FEIXES, Maurici, tauler de Manresa, 1434.
FELICES, Cristòfor de, donzell domiciliat a
Agramunt, del braç militar, 1102.
FELICES, Jeroni de, donzell, del braç militar,
893, 1102.
FELICES, Josep de, donzell d’Agramunt domiciliat a Girona, del braç militar, 1102,
1749.
FELIP I DE CATALUNYA, 293, 314, 315,
316, 346, 452, 453, 458, 475, 479, 534,
543, 599, 647, 648, 922, 925, 981, 982,
996, 997, 1192, 1205, 1348, 1479, 1552,
1555, 1556, 1566, 1690, 1724, 1729,
1749, 1797, 1808, 1820, 1869, 1878,
1879, 1880, 1881, 1992, 2058.
FELIP II DE CATALUNYA, 113, 249, 359,
558, 561, 907, 921, 938, 940, 1016, 1288,
1444, 1567, 1673, 1701, 1809.
FELIP III DE CATALUNYA, 2, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 50, 53, 54, 58,
61, 80, 81, 93, 96, 97, 98, 99, 110, 113,
114, 117, 125, 126, 127, 128, 130, 132,
133, 134, 136, 137, 142, 149, 174, 177,
179, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
202, 206, 220, 228, 223, 232, 236, 240,
241, 249, 251, 255, 270, 272, 274, 275,
277, 293, 297, 300, 304, 346, 347, 349,
350, 354, 355, 359, 363, 365, 366, 368,
369, 380, 381, 384, 386, 387, 389, 390,
396, 399, 405, 406, 412, 413, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 434, 449, 472, 477, 481, 482, 483,
484, 490, 494, 495, 499, 502, 503, 508,
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511, 515, 517, 544, 545, 552, 553, 558,
581, 585, 586, 590, 592, 601, 617, 618,
635, 656, 657, 659, 670, 674, 675, 691,
693, 694, 696, 725, 729, 734, 735, 738,
742, 743, 746, 748, 749, 752, 758, 764,
768, 769, 770, 774, 775, 781, 784, 785,
793, 794, 799, 800, 801, 808, 810, 860,
861, 873, 886, 887, 901, 906, 911, 913,
919, 921, 923, 926, 927, 929, 930, 932,
940, 961, 962, 963, 965, 968, 969, 971,
972, 975, 976, 977, 978, 980, 982, 986,
987, 988, 993, 994, 1008, 1009, 1016,
1017, 1018, 1036, 1041, 1042, 1043,
1046, 1052, 1056, 1057, 1065, 1076,
1085, 1087, 1115, 1138, 1144, 1155,
1156, 1200, 1216, 1225, 1310, 1368,
1393, 1396, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1412, 1422, 1423, 1431, 1432,
1433, 1435, 1441, 1442, 1444, 1445,
1446, 1447, 1452, 1477, 1478, 1479,
1486, 1487, 1513, 1528, 1535, 1536,
1539, 1543, 1544, 1551, 1552, 1553,
1565, 1566, 1568, 1569, 1572, 1574,
1575, 1576, 1582, 1583, 1584, 1594,
1595, 1596, 1609, 1613, 1614, 1618,
1625, 1626, 1633, 1634, 1644, 1652,
1655, 1656, 1657, 1658, 1666, 1672,
1675, 1681, 1684, 1687, 1689, 1690,
1691, 1701, 1703, 1713, 1734, 1735,
1736, 1737, 1747, 1752, 1762, 1763,
1764, 1774, 1776, 1777, 1779, 1780,
1781, 1782, 1783, 1790, 1791, 1794,
1796, 1808, 1812, 1813, 1815, 1816,
1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823,
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831,
1832, 1839, 1854, 1855, 1856, 1857,
1860, 1862, 1863, 1864, 1866, 1868,
1869, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878,
1882, 1883, 1888, 1889, 1890, 1899,
1900, 1909, 1929, 1941, 1947, 1953,
1954, 1962, 1996, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
2022.
FELIP, Eulàlia, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2029, 2056,
2081.
FELIP, Joan, prevere rector de l’església parroquial de Sant Joan de Barcelona, 1155.
FELIPÓ, Joan, assessor de la diputació local de
Puigcerdà, 1581.
FELIU, Gregori, corder de la vila de Perpinyà,
1302, 1303.
FELIU, Joan, prevere i síndic de Vilademat,
1109.
FELIU, Joan Pau, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, procurador dels presos dels càrcers comuns, 850, 853, 859, 890, 1166,
1842, 1848.
FENER, Josep, mercader, 965.
FERIA, duc de, lloctinent del Principat, 188,

273, 274, 275, 277, 278, 289, 293, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 308,
310, 322, 323, 326, 327, 328, 347, 356,
357, 359, 365, 367, 368, 379, 453, 458,
459, 475, 522, 1543, 1544, 1551, 1552,
1552, 1559, 1569, 1582, 1583.
FERIA, duquesa de, 278, 326, 327, 521.
FERIGLE, ..., de Torelló, mort per les tropes
castellanes, 306.
FERMAT, Joan, síndic de Sant Andreu de Palomar als braços, 1095.
FERNÁNDEZ, Fernando, militar castellà, 752,
781, 1788.
FERNÁNDEZ, Francisco, frare del monestir
de Montserrat, 1972.
FERNÁNDEZ DE SEA, Pere, llicenciat, inquisidor de Catalunya, 170.
FERRAN I DE CATALUNYA, 737, 1312,
1808.
FERRAN II DE CATALUNYA, 65, 151, 346,
410, 411, 470, 477, 491, 503, 538, 540,
562, 568, 570, 577, 638, 639, 641, 644,
656, 666, 667, 700, 744, 818, 829, 921,
931, 981, 982, 983, 996, 997, 998, 1026,
1566, 1567, 1573, 1575, 1611, 1612, 1633,
1662, 1670, 1676, 1695, 1718, 1721, 1722,
1727, 1734, 1776, 1778, 1798, 1802, 1809,
1819, 1835, 1861, 1870.
FERRAN, ..., assessor del General, 1984.
FERRAN, Antoni, síndic de Sant Pere de Riudebitlles als braços, vegeu FERRER, Antoni.
FERRAN, Benet, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
FERRAN, Bernat, mercader de Barcelona, 163.
FERRAN, Domingo, negociant de Barcelona,
271.
FERRAN, Eulàlia, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
FERRAN, Felip, del braç militar, 917.
FERRAN, Jaume, canonge de la Seu d’Urgell i
oïdor del braç eclesiàstic, 341, 342, 346,
350, 372, 406, 479, 484, 486, 513, 522,
523, 525, 528, 594, 596, 668, 707, 730,
738, 745, 751, 771, 773, 774, 777, 779,
784, 796, 797, 811, 814, 815, 816, 819,
821, 824, 827, 1018, 1088, 1128, 1130,
1158, 1186, 1189, 1191, 1192, 1193,
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1302,
1303, 1798, 2044, 2045, 2046, 2047,
2049, 2050.
FERRAN, Jeroni, capser, 1495, 1496.
FERRAN, Joan, del braç militar, 249, 250,
255, 312, 423.
FERRAN, Josep, prevere i rector de l’església
de Santa Maria del Mar, diputat local de Vilafranca del Penedès, 1203.
FERRAN, Pau, 1765, 1766.
FERRAN, Pau, apotecari, síndic de Reus als
braços, del braç reial, 1086, 1089.
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FERRAN, Pau, cavaller, veedor de safrans a la
vila de Cervera, del braç militar, 1015,
1021, 1030, 1070, 1149, 1263, 1365,
1381.
FERRAN, Pere, porter reial i ciutadà de Barcelona, 626, 665, 716, 864.
FERRAN, Sebastià, ramader, 1454.
FERRANDINA, duc de, vegeu VILLAFRANCA.
FERRANDIS, Felip, cirurgià i correu ordinari
del General, 39, 439, 426, 427, 432, 435,
436, 441, 442, 510, 605, 1596, 1599,
1640, 1641.
FERRANDIS, Rafael, correu ordinari del General, 1495.
FERRARIC, Pere, síndic de Riubregós als braços, 1117.
FERRER, ..., frare de l’orde de Predicadors,
1276.
FERRER, Agustí, frare del monestir de Montserrat, 1973.
FERRER, Andreu, frare del monestir de Montserrat, 1973.
FERRER, Antoni, síndic de Sant Pere de Riudebitlles als braços, 1089, 1090.
FERRER, Antoni, tauler d’Arenys, 1410, 1434,
1755.
FERRER, Baltassar, tintorer, 1530.
FERRER, Baptista, ciutadà honrat de Tortosa i
visitador del braç reial, 290, 291, 292.
FERRER, Bartomeu, d’Horta, 1907.
FERRER, Bartomeu, negociant, ciutadà i guarda ordinària del General de Barcelona, 714,
715, 1544.
FERRER, Bernat, porter reial, 303, 716, 1496,
1505.
FERRER, Bernat Ramon, oficial del General,
989.
FERRER, Eulàlia, filla de Joan Ferrer, pagès,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030.
FERRER, Francesc, abat del monestir de Sant
Miquel de Cuixà, del braç eclesiàstic, 395,
397, 404.
FERRER, Francesc, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 1520, 1544, 2044.
FERRER, Francesc, fill de Galceran Ferrer,
donzell domiciliat a Barcelona, coadjutor
del racional, del braç militar, 3, 5, 24, 78,
82, 84, 89, 114, 117, 141, 161, 191, 234,
235, 316, 331, 352, 368, 404, 406, 413,
587, 594, 596, 615, 723, 745, 770, 771,
824, 831, 833, 917, 1004, 1021, 1041,
1050, 1059, 1062, 1066, 1090, 1225,
1496, 1597.
FERRER, Gabriel, manyà i ciutadà de Barcelona, 822, 826, 941, 989, 1829.
FERRER, Galceran, del braç militar, 82, 117,
161.
FERRER, Gervasi, paraire, 1530.

FERRER, Jaume, àlies «Galaspallas», 1463.
FERRER, Jaume, síndic de Pierola als braços,
1092.
FERRER, Jeroni, del braç militar, 1021, 1023.
FERRER, Jeroni Benet, calceter i deutor del
General, 1535.
FERRER, Joan, 1535.
FERRER, Joan, botiguer de Castelló d’Empúries, 1653, 1654.
FERRER, Joan, del braç militar, 991, 1072.
FERRER, Joan, pagès de Barcelona, 2030.
FERRER, Joan Baptista, canonge de la Seu de
Tortosa, 1437.
FERRER, Joan Baptista, senyor de la Móra, del
braç militar, 814, 819.
FERRER, Joan Francesc, corredor d’orella i
deutor del General, 268, 1534.
FERRER, Joan Francesc, ciutadà honrat i conseller quart de Barcelona, 1117, 1122.
FERRER, Joan Francesc, del braç militar, 1097.
FERRER, Jaume, síndic de Collbató als braços,
1086, 1088.
FERRER, Josep, 1770.
FERRER, Josep, botiguer de draps de llana i teles de Girona, 2097.
FERRER, Josep, doctor de la Reial Audiència,
23, 90, 91, 196, 199, 240, 241, 1401,
1426, 1483, 1537, 1597, 1982.
FERRER, Josep, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, oïdor reial, 876, 976, 1155,
1186, 1187, 1189, 1190, 1225, 1259,
1264, 1325, 1337, 1340, 1345, 1347,
1350, 1353, 1641, 1645, 2005.
FERRER, Josep, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 330, 436, 771.
FERRER, Josep, escrivà, 1706.
FERRER, Josep, menor, fill de l’oïdor Josep
Ferrer, ajudant del mestre racional, 1225.
FERRER, Josep, negociant i deutor del General, 268.
FERRER, Josep, síndic de Ceret als braços,
1088.
FERRER, Lluís, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, diputat local de Tarragona,
1213, 1261, 1323, 1324, 1336.
FERRER, Marc Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, 2105.
FERRER, Margarida, filla de Sebastià Ferrer,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2057, 2082.
FERRER, Margarida, vídua de Joan Ferrer, de
Castelló d’Empúries, 1653.
FERRER, Mateu, causídic i ciutadà de Barcelona, 1824.
FERRER, Melcior, ciutadà de Lleida, del braç
reial, 194.
FERRER, Miquel, del braç militar, 183.
FERRER, Miquel, teixidor de llana, 1529.
FERRER, Nicolau, ciutadà de Barcelona, del
braç reial, 194.
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FERRER, Pacià, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 231.
FERRER, Pau, adroguer, 1641, 1766.
FERRER, Pau, menor, adroguer, 1766.
FERRER, Pau, sombrerer i deutor del General,
268.
FERRER, Pere, de la Capitania General, 1907.
FERRER, Pere, guarda ordinària de la bolla,
53, 1495, 1496.
FERRER, Pere, mestre de cases de Barcelona,
1550.
FERRER, Pere, síndic de Sarral, 1070, 1072,
1089.
FERRER, Pere Pau, mestre de cases de Barcelona, 96, 115, 264, 415, 461, 789, 897,
898, 1379, 1495, 1496, 1550, 1629, 1789.
FERRER, Rafael, del braç militar, 183, 770,
851, 1021, 1045, 1065, 1070, 1071, 1095.
FERRER, Sebastià, teixidor de llana de Barcelona, 1362, 2057, 2082.
FERRER, Vicenç, abat del monestir de Sant
Pere de Galligants i posteriorment de Sant
Miquel de Cuixà, 303, 1599, 1600.
FERRER DE LA CREUETA, Jeroni, pagès de
Sarrià, 2111.
FERRER DE LA MOLA, Galceran, del braç
militar, 1073, 1088.
FERRER DE VIC, Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1072.
FERRER I ORRIOLS, Jaume, notari, escrivà
major i secretari del General, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 35, 49, 52, 53, 60, 62, 170, 198,
215, 218, 1415, 1496, 1533, 1534.
FERRER I VILADOMAT, Bernat, burgès de
Perpinyà, del braç reial, 1097.
FERRERA, Felip de, del braç militar, 165, 413,
723, 952, 991, 998, 1004, 1006, 1009,
1012, 1015, 1021, 1023, 1029, 1041,
1048, 1050, 1089, 1598.
FERRERA, Felip de, síndic de Rodanyà als braços, 1086.
FERRERA, Felip de, síndic de Sant Climent de
Miravet als braços, 1103.
FERRERA, Felip de, síndic de Solsona als braços, 1101.
FERRERA, Josep de, doctor en dret i assessor
del General, del braç militar, 411, 471,
1068, 1070, 1071, 1088, 1597, 1602.
FERRERA, Margarida, filla de Sebastià Ferrer,
teixidor, 1362.
FERRERA, Maria, de Montcada, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
FERRERES, Felip, del braç militar, 34, 82, 84,
191, 316, 513, 528, 607, 730, 1263, 1317,
1355.
FERRERES, Felip, frare del monestir de Sant
Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic, 1068.
FERRERES, Francesc, del braç militar, 300.
FERRERES, Josep, del braç militar, 114.

FERRERES, Pere Joan, del terme de Santa Fe
de Segarra, fermança per la bolla de Balaguer, 989.
FERRERES, Segimon, 1427.
FERRERONS, Joan, síndic de Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Vilamacolum i
Vila-major als braços, 1101.
FERRERS, Joan, natural de la Garriga, 1905.
FERRERS, Magadalena, natural de la Garriga,
1905.
FERRET, Pau, 1978.
FERRET, Pau Francesc, de les Gunyoles, 1978.
FERRIOL, Joan, teixidor de llana, 1529.
FERRIOL, Joan Baptista, notari, 1766.
FÈRRUA, Joan, síndic del Pont d’Armentera
als braços, 1091.
FERRÚS, ..., prior de Santa Anna, 303.
FERRÚS, Francesc, donzell, doctor en dret i
advocat fiscal de la Reial Audiència, 174,
175, 328, 331, 461, 701, 743, 1159, 1562,
1625, 1663, 1696, 1749, 1750, 1751,
1769.
FERRÚS, Francesc, tauler de Tivissa, 1434.
FERRÚS, Pere, prevere habitant de Barcelona,
69.
FEU, Esteve, botiguer de teles i deutor del General, 245, 246, 1536, 1543, 1544.
FEU, Pau, criat de Ramon de Sentmenat, 784.
FIBLA, Antoni, tauler d’Alcanar, 1758.
FIBLA, Salvador, tauler d’Alcanar, 1411, 1435.
Figueres (Alt Empordà), 567, 710, 777, 779,
783, 811, 957, 963, 964, 965, 968, 984,
1047, 1058, 1059, 1060, 1066, 1115,
1126, 1127, 1132, 1136, 1148, 1676,
1783, 1786, 1787, 1798, 1835, 1840,
1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847,
1848, 1849, 1855, 1856, 1858, 1866,
1890, 1912, 1932, 1935, 1954, 1963,
1975. -Bolla de, 119. -Cònsols de, 1050,
1051, 1310, 1311, 1889, 1890, 1891,
1931, 1932, 1935. -Síndic de, 240, 1537. Tauler de, 1236.
FIGUERES, Benet, paraire i diputat local de
Camprodon, 1638.
FIGUERES, Francesc, guarda ordinària del
General, 54, 68, 1495.
FIGUERES, Francesc, negociant, 1895.
FIGUERES, Joan, pagès de Piera, 1854.
FIGUERES, Magdalena, muller de Miquel Figueres, 361.
FIGUERES, Miquel, negociant i ciutadà de
Barcelona, germà de Francesc Figueres i oncle de Maria Puig i Figueres, guarda ordinària del General, 68, 211, 255, 259, 292,
360, 361, 401, 402, 427, 428, 1496, 1505,
1572, 1620, 1640, 1641, 1771.
FIGUERES I PUIG, vegeu PUIG I FIGUERES.
FIGUEROLA, Caterina, de Montblanc, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la
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Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057,
2082.
FIGUEROLA, Diego, síndic de Talarn a les
Corts, 1598.
FILL, Domènec, frare del monestir de Montserrat, 1973.
FILLOL, Joana, natural de la Garriga, 1905.
FILLOL, Josep, natural de la Garriga, 1905.
FILLOL, Maria, natural de la Garriga, 1905.
FILOMARINO, Andrés, capità castellà, 642,
643, 752, 1728, 1729, 1749, 1788.
Finestret (Conflent), 338.
FINOT, Pere, abat del monestir de Camprodon, del braç eclesiàstic, 430.
FIRCONELLO, Alberto, comte de, militar
castellà, 1900, 1902, 1903.
FITA, Antoni Joan, notari públic de Barcelona i
escrivà major del General, 155, 168, 196,
197, 204, 211, 224, 248, 250, 252, 253,
275, 276, 342, 385, 427, 437, 439, 445,
468, 547, 650, 651, 652, 653, 657, 658,
659, 660, 662, 664, 666, 668, 669, 671,
678, 681, 684, 691, 698, 700, 708, 709,
710, 715, 716, 721, 734, 735, 736, 742,
751, 755, 756, 764, 766, 767, 768, 769,
773, 774, 780, 784, 785, 788, 790, 791,
797, 798, 800, 806, 812, 823, 825, 826,
827, 834, 837, 847, 848, 864, 865, 881,
897, 898, 901, 909, 916, 929, 930, 947,
955, 961, 969, 976, 1013, 1017, 1028,
1034, 1036, 1044, 1128, 1143, 1149,
1150, 1160, 1164, 1166, 1186, 1189,
1190, 1201, 1212, 1213, 1214, 1215,
1216, 1230, 1241, 1281, 1284, 1287,
1288, 1292, 1317, 1319, 1350, 1356,
1358, 1466, 1484, 1487, 1499, 1500,
1501, 1522, 1538, 1574, 1596, 1600,
1620, 1622, 1623, 1725, 1726, 1727,
1736, 1742, 1744, 1747, 1771, 1773,
1775, 1777, 1779, 1795, 1843, 1844,
1878, 1895, 1982, 2001, 2070, 2071,
2072.
FITA, Felip, frare del monestir de Montserrat,
1972.
FITA, Francesc, notari de Barcelona i procurador fiscal del General, 1193, 1277, 1292.
FITA, Josep, escrivà i ciutadà de Barcelona, pagador de galeres, 677, 688, 691, 970, 1159,
1186, 1189, 1224, 1367, 1795.
FITA, Marià, estudiant de filosofia beneficiat a
la parròquia de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona, 887.
FITA, Marianna, vídua d’Antoni Joan Fita i mare de Josep Fita, 1367.
FITOR, ..., escrivà de les obres de Barcelona,
111, 130.
FITOR, Francesc, notari públic de Barcelona i
procurador fiscal del General, 213, 244,
246, 253, 258, 259, 272, 290, 320, 321,
327, 328, 338, 342, 344, 348, 378, 379,

380, 381, 383, 419, 432, 436, 444, 457,
465, 466, 490, 493, 495, 516, 545, 620,
632, 654, 669, 791, 809, 832, 939, 970,
1150, 1165, 1179, 1231, 1268, 1269,
1302, 1309, 1310, 1324, 1344, 1348,
1351, 1366, 1565, 1593, 1594, 1626,
1639, 1641, 1646, 1770, 2060, 2061.
FIVALLER, Ferran, del braç militar, 413, 723,
770, 778, 851, 911, 952, 991, 998, 1004,
1015, 1021, 1023, 1030, 1041, 1045,
1048, 1050, 1059, 1060, 1062, 1065,
1068, 1070, 1071, 1182, 1263, 1297,
1317, 1319, 1342.
FIVALLER, Ferran, síndic de Taià als braços,
1093.
FIVALLER, Francesc Ramon, del braç militar,
485, 1070.
FIVALLER, Jeroni, conseller de la ciutat de
Barcelona, del braç reial, 6, 1571.
FIVALLER, Miquel, ardiaca i canonge de la
Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 234.
FIVALLER, Miquel, frare del monestir de
Montserrat, 1973, 2053.
FIVALLER, Miquel, donzell, del braç militar,
316, 354, 404, 596, 607.
FIVALLER, Miquel, del braç reial, 3.
FIVALLER, Miquel Joan, del braç militar, 6,
84.
FIVALLER I DE BLES, Miquel, donzell, del
braç militar, 235, 241.
Flandes, 469, 1177, 1346, 1780, 1885, 2014,
2018.
FLEQUER, Bernat, apotecari i ciutadà de Barcelona, administrador de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
1238, 1304, 1362, 2030, 2057.
FLEQUER, Diego, verguer de la Reial Audiència, 1091, 1600.
Flix (Ribera d’Ebre), 306, 1346.
FLIX, Jaume, síndic de les Piles als braços,
1088.
FLIX, Josep, fuster i ciutadà de Barcelona, 527,
607.
FLIX, Josep, porter de la Cort, 1600.
FLONTA, Benet, passamaner i ciutadà de Barcelona, 2061.
FLOR, Pere Màrtir, frare i prior del monestir de
Sant Domènec de Girona, 1893, 1894.
FLORENÇA, ..., 795, 1794.
FLORENÇA, Magí, de Sarrià, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 994, 1081,
1088, 2034.
FLORENÇA, Pere Joan, olorer, 1466, 1495,
1496.
Florència (Itàlia), duc de, 1983. -Galeres de,
124, 888.
FLORENSA, Magí, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 615.
FLORES DE ÁVILA, marquès de, governador
del castell i vila de Perpinyà, 1270, 1271.
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FLORÍS, Josep, apotecari d’Igualada, 2110.
FLORISZOON, Adrià, d’Utrecht, antic cardenal, bisbe de Tortosa i inquisidor general,
562, 569, 637, 644, 1670, 1677, 1719.
FLORIT, Joan, tauler de Blanes, 1411, 1434,
1636.
FLORITO, Benet, passamaner i ciutadà de Barcelona, 1350.
FLOS, Bernat, canonge de la Seu de Solsona,
208, 209, 1488, 1489, 1491.
FLOS, Francesc, assessor del General a la diputació local de Perpinyà, 809.
Fluvià (Segarra), castell de, 1001, 1032, 1053,
1884, 1885, 1906, 1915, 1917.
FLUVIÀ, Anton, noble mort per les tropes castellanes, 990, 991, 1001, 1032, 1051,
1053, 1885, 1906, 1915, 1917.
FLUVIÀ, Jordi de, donzell, conseller en cap de
Barcelona, del braç militar, 78, 114, 329,
354, 390, 392, 398, 400, 402, 856, 1601,
1602, 1604, 1605, 1608.
FLUVIÀ, Josep de, del braç militar, 406, 413,
911, 1073, 1088, 1279, 1317.
FLUVIÀ, Tomàs de, del braç eclesiàstic, 1085.
FLUVIÀ I JORDÀ, Maria de, muller d’Anton
de Fluvià, 990, 1766, 1906.
FLUVIÀ I PLANDÒLIT, Joan de, del braç militar, 1071, 1097.
Fointenebleau (França), 1153, 1296, 2053.
FOIX, Francesc, del braç militar, 770, 771,
851.
FOIX, Germana de, esposa de Ferran II de Catalunya, 346, 658, 1748.
FOIX DE L’ESPINA, Jaume, síndic de Savallà
als braços, 1086.
FOIXÀ, Galceran de, del braç militar, 3, 316,
723, 730.
FOIXÀ, Joan, impressor de Tarragona, 1740,
1742.
FOIXÀ, Lluís ..., conseller terç de Barcelona,
21.
FOIXÀ, Lluís de, donzell, del braç militar, 6,
84, 222, 615, 1077.
FOIXÀ, Lluís de, prevere, del braç eclesiàstic,
1090.
FOIXÀ, Nicolau Feliu de, domiciliat a Torroella de Montgrí, del braç militar, 1097.
FOIXER, ..., porter reial, 1864.
FOLC, Antoni Joan, notari públic de Montblanc, 1742, 1744, 1745.
FOLC, Pere, notari i diputat local de Vic, 455.
FOLCRÀS, Agustí de, de Cervera, del braç militar, 1083, 1088.
FOLCRÀS, Gisbert, fill de Miquel Folcràs,
burgès de Perpinyà, del braç reial, 1083.
FOLCRÀS, Miquel, síndic de Camprodon als
braços, del braç reial, 1072, 1083, 1084,
1088.
FOLCRÀS, Pau de, cavaller, 52.
FOLCRÀS, Joan Pau, del braç militar, 361.

FOLGUERA, ..., oïdor, 1482.
FOLQUER, Joan, notari públic de Balaguer,
633, 699, 1959.
FOLQUER, ..., canonge de la Seu de Barcelona, 397.
FOLQUER, Miquel, canonge de la Seu de Barcelona, 296.
FOLQUER, Pau, canonge de la Seu de Barcelona, 329.
FOLQUER, Pere, doctor, ardiaca i canonge de
la Seu de barcelona, del braç eclesiàstic, 290,
299, 351, 361, 367, 368, 386, 388, 403,
404, 406, 413.
FOLQUERS, Francesc Romà, doctor en medicina, 119.
FONOLLEDA, ..., secretari dels inquisidors,
1039.
FONOLLEDA, Damià, botiguer de draps i ciutadà de Barcelona, receptor dels salaris dels
doctors de la Reial Audiència, 157, 328,
339, 546, 1641.
FONOLLEDA, Francesc, veler i deutor del
General, 246, 262, 268, 673, 1530, 1536.
FONOLLEDA, Ramon, veler i ciutadà de Barcelona, 1287.
FONOLLET, Jacinto Ruy, notari de Solsona,
494.
FONOLLET, Joan, prevere, 1459.
FONT, ..., conseller quart de Barcelona, 69.
FONT, Antoni, batlle de Sant Boi de Llobregat, 511, 512.
FONT, Antoni, síndic de la batllia de Bellver als
braços, 1108.
FONT, Benet, notari de la ciutat de Manresa,
1085.
FONT, Francesc, espaser de Barcelona, 1362,
2030, 2057, 2082.
FONT, Gabriel, tauler d’Alforja, 1411, 1435.
FONT, Jaume, difunt mercader de Barcelona,
253, 254, 255.
FONT, Jaume, esparter i ciutadà de Barcelona,
867, 1274.
FONT, Jaume, natural de Barcelona, condemnat a galeres, 923.
FONT, Joan, de Sant Miquel de Fluvià, 1892.
FONT, Joan, pagès i tauler de la vila de Terrassa, 766.
FONT, Joan Francesc, ciutadà honrat de Vic,
del braç reial, 1093.
FONT, Llorenç, donzell domiciliat a Girona,
del braç militar, 1073, 1106.
FONT, Llorenç, mercader de Girona i visitador
reial, 440, 442, 443, 1634.
FONT, Magdalena, filla de Francesc Font, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 1362, 2030, 2057, 2082.
FONT, Pau, doctor en medicina, 1895.
FONT, Pere, doctor en dret resident a Roma,
2027.
FONT, Pere Joan, síndic del terme de Vilanova
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de Sau, Tavertet i Savassona als braços,
1095.
FONT, Rafael, 1534.
FONT I LLORENS, Josep, mercader de Girona, 2103.
FONTANA, Francesc Josep, notari públic i síndic de Barcelona, drassaner del General,
386, 387, 390, 391, 392, 436, 1186, 1226,
1233, 1235, 1323, 1335, 1382, 1630,
1706, 1708, 1957, 2113.
FONTANA, Ignasi, apotecari i ciutadà de Barcelona, 31.
FONTANA, Josep, menor, fill de Francesc Josep Fontana, notari i escrivà sagramental del
Vallès, Maresme, Llobregat, Vic i Osona,
1226.
FONTANA, Miquel, sastre de Barcelona i porter ordinari del General, 14, 21, 1155.
FONTANELLA, ..., 1685.
FONTANELLA, Benet, abat del monestir de
Sant Pere de Besalú i diputat eclesiàstic, 144,
145, 146, 149, 356, 1394, 1405, 1410,
1434, 1571.
FONTANELLA, Esteve, venedor de draps de
llana d’Olot, 2088.
FONTANELLA, Joan Pere, doctor en dret,
ciutadà honrat i conseller en cap de Barcelona, del braç reial, 12, 13, 15, 25, 39, 40, 44,
50, 53, 63, 64, 65, 66, 88, 95, 99, 109,
120, 121, 133, 139, 145, 151, 170, 178,
186, 193, 194, 205, 206, 213, 228, 232,
235, 241, 279, 281, 289, 319, 324, 346,
382, 408, 428, 429, 430, 471, 511, 520,
538, 566, 573, 574, 576, 579, 588, 594,
595, 596, 598, 599, 609, 613, 622, 630,
656, 686, 697, 722, 730, 740, 762, 770,
811, 813, 831, 835, 855, 859, 922, 951,
953, 963, 984, 996, 1077, 1084, 1122,
1158, 1232, 1252, 1324, 1327, 1332,
1333, 1351, 1352, 1357, 1385, 1386,
1402, 1403, 1405, 1413, 1414, 1425,
1429, 1437, 1451, 1468, 1475, 1476,
1477, 1479, 1494, 1507, 1508, 1538,
1547, 1549, 1597, 1657, 1684, 1842,
1848, 2105.
FONTANELLA, Josep, doctor en dret i ciutadà
honrat de Barcelona, regent la Reial Cancelleria, del braç reial, 14, 37, 40, 52, 55, 61,
64, 75, 78, 84, 95, 105, 106, 107, 118, 119,
142, 154, 168, 175, 179, 186, 201, 205,
207, 208, 215, 232, 236, 244, 255, 263,
271, 278, 279, 307, 322, 341, 345, 357,
367, 383, 410, 428, 447, 463, 468, 478,
501, 615, 723, 730, 843, 869, 870, 871,
872, 875, 876, 877, 879, 883, 899, 911,
921, 922, 978, 1021, 1027, 1035, 1042,
1057, 1120, 1148, 1158, 1164, 1178,
1191, 1206, 1240, 1265, 1275, 1276,
1288, 1289, 1290, 1292, 1295, 1296,
1314, 1316, 1317, 1343, 1344, 1412,

1495, 1505, 1518, 1528, 1529, 1557,
1560, 1602, 1610, 1636, 1639, 1641,
1661, 1662, 1689, 1690, 1693, 1694,
1700, 1705, 1710, 1734, 1762, 1772,
1774, 1798, 1806, 1815, 1820, 1870,
1967, 1982, 1984, 2044, 2056.
FONTANELLES, Jacint, notari públic i escrivà
de la cúria de la diputació local de Manresa,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491.
FONTANELLES, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1088.
FONTANET, ..., 700.
FONTANET, Narcís, cavaller de Barcelona i
racional del General, del braç militar, 176,
179, 319, 320, 335, 339, 363, 513, 546,
547, 550, 551, 569, 570, 583, 585, 586,
587, 593, 594, 596, 603, 605, 606, 607,
612, 614, 615, 631, 632, 639, 646, 656,
667, 670, 671, 675, 681, 684, 691, 695,
698, 702, 710, 714, 722, 723, 728, 730,
1639, 1645.
FONTANET, Pau, espaser i deutor del General, 1543.
FONTANET, Salvador, regent del Consell
d’Aragó, 25, 41, 43, 50, 54, 61, 81, 97, 98,
99, 108, 129, 240, 348, 381, 384, 389,
406, 461, 1396, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1412, 1423, 1431, 1432, 1433,
1435, 1536, 1568, 1569, 1574, 1576,
1584, 1594, 1595, 1596, 1597, 1609.
FONTANET, Tomàs, cavaller domiciliat a Barcelona i racional del General, 424, 498, 750,
751.
FONTANILLES, Jaume, mercader i tauler del
General a Torredembarra, del braç reial, 81,
1303, 1363, 1368, 1411.
FONTANILLES, Pau, síndic de Valls als braços, 1092.
FONTANILLES, Pere, mercader i ciutadà de
Barcelona, agutzil del Sant Ofici, 647, 649,
650, 1467, 1724, 1730, 1732.
FONTANILLES, Sebastià, frare del monestir
de Montserrat, 1970, 1973.
FONTCUBERTA I COROMINA, Joan Francesc, ciutadà honrat i síndic de la ciutat de
Vic als braços, 1070, 1072, 1089, 1093.
FONTDEVILA, Jaume de, senyor de Corbins,
del braç militar, 1102.
FONTDEVILA, Joan, notari públic de Girona,
2104.
FONTS, Francesc, botiguer i deutor del General, 268, 1529.
FONTS, Montserrat, llaurador i deutor del General, 1534.
FORALADA, Jerònima, de Girona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
FORCADA, Jaume, botiguer de comandes i
deutor del General, 1535, 1544.
FORCADA, Llorenç, teixidor de llana, 1529.
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FORCADA, Teresa, de Tremp, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
FORCALDA, Plàcid, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
FORCÀS, Joan, fermança de la bolla de Castelló d’Empúries, 1506.
FORCEDA, Jaume, botiguer de comanda i
deutor del General, 268.
FORÉS, Isidre, del braç militar, 1319.
FORÉS, Joan Agustí, donzell domiciliat a Barcelona, agutzil ordinari del General, del braç
militar, 668, 685, 686, 687, 691, 692, 693,
694, 695, 1086, 1225, 1279, 1319, 1761,
1762, 1763, 1764, 1837, 1913.
FOREST I MATEU, Joan, ciutadà honrat de
Barcelona resident a Hostalric, sergent major per la vegueria de Girona, del braç reial,
797, 1080, 2099, 2100.
FORGES, Salvador, síndic de Tamarit als braços, 1101.
FORMENT, Jeroni, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 1264.
FORMENT, Pau, natural de Vilamós, condemnat a galeres, 635.
FORNACA, Joan, tauler de Blanes, 1411,
1434.
FORNACA I ROURE, Jaume, tauler de Blanes, 1636.
FORNELLS, Antoni, prevere i credencer dels
salaris dels doctors de la Reial Audiència,
667, 1666.
FORNELLS, Jeroni, veler i deutor del General,
262.
FORNER, Rafael, burgès de Pêrpinyà, 1436.
FORNERS, Sebastià, prior de Rialp i Vilamur,
síndic de les Penelles i del comanador de
Barbens als braços, 1101, 1105.
FORS, Joan, síndic de Pineda i santa Eulàlia
d’Hortsavinyà als braços, 1095.
FORT, Gaspar, 1459.
FORT, Jaume, paraire i deutor del General,
1529.
FORT, Miquel, prevere i tauler d’Alforja, 1638.
FORTUNY, ..., diputat reial, 834, 836, 1805.
FORTUNY, Caterina, de Valls, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
FORTUNY, Pau, receptor del General, 1434.
FORTUNYÓ, Francesc, ciutadà honrat de
Tortosa i visitador del braç reial, 618, 621,
1704.
FORTUNYÓ, Pere Joan, ciutadà honrat de
Tortosa i diputat reial, 797, 799.
FOSALBA, Magí, paraire, baixador i arrendador de la bolla de plom i segell de cera de la
taula de Barcelona, 262, 1379.
FOSALBA, Maria Anna, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1238, 2028.

FOYAS, Juan, doctor en dret resident a Roma,
2027.
Fraga (Baix Cinca), 1098, 1100, 1126, 1791,
1943, 1944, 1945, 1974, 1980, 2025. Pont de, 1091, 1094.
FRANC, Jaume, fill de Bernat Joan de Planella i
de Talamanca, donzell i senyor de Castellnou, 1492.
FRANC, Lleonart, ajudant de Leonardo Moles,
533, 534, 540, 541, 543, 1664.
FRANC, Roc, escrivà de Girona, 2098, 2102.
França, 4, 81, 96, 274, 327, 328, 330, 331, 336,
357, 358, 371, 384, 393, 506, 541, 622,
626, 627, 628, 643, 657, 717, 747, 769,
980, 981, 983, 1008, 1054, 1115, 1133,
1181, 1427, 1594, 1606, 1614, 1619, 1704,
1705, 1723, 1736, 1776, 1780, 1781, 1782,
1795, 1801, 1804, 1807, 1809, 1811, 1812,
1815, 1816, 1817, 1822, 1833, 1838, 1901,
1950, 1951, 1952, 1953, 1960, 1992, 2013,
2024, 2062, 2063, 2092.-Armada de, 717,
718, 1163, 1184, 1254, 1255, 1257, 1258,
1259, 1267, 1269, 1271, 1338, 1736, 1929,
1987, 2013, 2014. -Exèrcit de, 769, 771,
868, 889, 943, 945, 948, 949, 950, 951,
953, 954, 955, 957, 959, 960, 962, 966,
970, 985, 1782, 1786, 1787, 1788, 1812,
1816, 1832, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1854, 1855,
1856, 1861, 1865, 1866, 1888, 1896, 1961.
-Frontera de, 293, 331, 782, 783, 1552,
1785. -Nunci de, 1271. -Reina regent de,
1319, 1320, 1321, 1322, 1335, 1337, 1341,
1359, 1365, 1372, 2025, 2062, 2063,
2064, 2067, 2068, 2069, 2072, 2074,
2075, 2076, 2108.-Roba de, 331, 357, 358,
827, 828, 830, 831, 847, 848, 854, 869,
872, 885, 1796, 1801, 1802, 1803, 1804,
1812.
FRANÇA, Isabel de, esposa de Felip III de Catalunya, 21, 25, 43, 110, 1401, 1403, 1442.
FRANÇA, Nicolau de, novici del monestir de
Montserrat, 1973.
FRANCESC, esclau negre comprat per Enric
Cisterer, 43.
FRANCESC, Jeroni, argenter de Girona, 2099.
FRANCINO, Joan, tauler del General del Pont
de Suert, 1487.
FRANCISCO, ..., mercader de Gènova, 414.
FRANCOLÍ, Joan Miquel, notari públic de
Camprodon, 39, 1763, 1764.
FRANCOLÍ, Onofre, botiguer de draps i teles
d’Igualada, 2110.
FRANQUESA, Verònica, de la Llacuna, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la
Misericòrdia de Barcelona, 2029.
FREIXA I DE CASTELLVÍ, Jeroni, donzell i
diputat local de Tarragona, del braç militar,
1081, 1085, 1088, 1740, 1741, 1849,
1850, 1853.
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FREIXES, Miquel, notari ajudant a la Cort,
1599.
FREIXES, Rafael, notari de Solsona, 494.
FRESER, Joan, síndic de la vegueria de Girona
als braços, 1072, 1088.
FREYRE, Francisco, militar castellà, 752, 781,
1788,
FRIGOLA, Antoni, donzell, del braç militar,
78, 82, 84, 165, 235, 237, 272, 300, 316,
361, 368..
FRIGOLA I DE LLORDAT, Joan, donzell domiciliat a Barcelona, 219, 406, 444, 445,
723, 738, 745, 751, 814, 819, 831, 851.
FRIGOLA I DE LLORDAT, Joaquim, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic,
280, 281, 1599, 1983.
FRISÓN, Juan, capità de cavalleria castellà,
382, 642, 643, 752, 758, 1728, 1729,
1749, 1788.
FRUTOS, Andrés de, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
FUENCALIENTE, Dídac, frare del monestir
de Montserrat, 1972.
FUENCLARA, comte de, comandant d’una
companyia castellana, 306, 307, 314, 315,
317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325,
327, 474, 475, 476, 477, 1555, 1556,
1557, 1559.
FUENTES, comte de, 1980.
FULLEDA, Jaume, paraire i deutor del General, 262
FULLÓ, Pau, síndic de Sabadell als braços,
1092.
FUMÀS I DESPLÀ, Cristòfor, doctor en dret,
advocat fiscal i patrimonial, del braç reial,
71, 74, 88, 109, 144, 145, 239, 283, 285,
328, 331, 336, 337, 338, 340, 343, 1422,
1425, 1437, 1483, 1484, 1493, 1499,
1500, 1501, 1505, 1507, 1514, 1515,
1516, 1522, 1523, 1524, 1548, 1549,
1562, 1597.
FUSTER, Antoni, fuster, ciutadà i arrendador
dels drets de la bolla de Barcelona, 199, 295,
374, 1637.
FUSTER, Guillem, de Bagesc, 1465.
FUSTER, Jeroni, ciutadà de Tortosa, del braç
reial, 140, 141.
FUSTER, Joan, cavaller i diputat local de Tortosa, 1471.
FUSTER, Joan, prevere i canonge de la Seu de
Tortosa, diputat local a Tortosa, Castellania
d’Amposta i Flix, del braç eclesiàstic, 5, 51,
89, 140, 141, 154, 287, 1437, 1438, 1439,
1440.
FUSTER, Joan, síndic de Cervera a la Cort,
1598.
FUSTER, Miquel, síndic de l’Espluga de Francolí als braços, 1091.
FUSTER, Miquel, tauler de Llançà, 1580,
1637.

FUSTER, Pere, ciutadà de Tortosa i diputat
reial, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 47,
48, 55, 60, 62, 63, 68, 75, 80, 85, 92, 95,
96, 98, 105, 107, 119, 124, 125, 133, 135,
137, 152, 154, 170, 187, 193, 202, 208,
211, 225, 1394, 1499, 1500, 1505, 1517,
1518, 1522, 1523.
G
GABRIEL I GONET, ..., de Baó, 1463.
GABRIELA, Paula, del castell d’Òdena, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
GAGERA, ..., militar francès, 2090.
GAIÀ, Miquel, tauler de Torres de Segre,
1411, 1435.
GALCERAN, Antoni, sabater i deutor del General, 268.
GALCERAN, Climent, botiguer de teles i deutor del General, 1544.
GALÍ, ..., secretari dels jurats de Girona, 1932,
1935.
GALÍ, Jaume, 1455, 1457.
GALÍ, Jeroni, notari i ciutadà de Barcelona, 60,
64, 69, 96, 100, 101, 102, 105, 108, 109,
112, 115, 118, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 155, 157, 159, 168, 175, 178, 191,
193, 194, 199, 205, 212, 213, 214, 216,
224, 229, 234, 238, 247, 253, 254, 256,
257, 259, 260, 261, 262, 270, 271, 275,
276, 280, 285, 287, 290, 291, 292, 295,
303, 309, 313, 329, 331, 334, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 344, 356, 360, 361,
362, 363, 367, 368, 371, 374, 378, 383,
387, 390, 394, 403, 404, 413, 414, 415,
421, 425, 427, 433, 435, 436, 445, 457,
467, 469, 471, 494, 496, 501, 502, 520,
524, 535, 538, 539, 546, 548, 550, 562,
563, 564, 572, 575, 584, 586, 589, 603,
604, 605, 606, 607, 611, 612, 615, 616,
618, 620, 622, 624, 625, 626, 629, 631,
632, 633, 635, 636, 638, 645, 646, 651,
654, 655, 664, 667, 670, 671, 674, 677,
678, 682, 688, 690, 691, 696, 699, 701,
703, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
716, 718, 739, 740, 743, 751, 763, 764,
765, 767, 773, 780, 787, 788, 790, 791,
792, 796, 798, 799, 801, 802, 807, 810,
818, 823, 825, 828, 832, 833, 834, 836,
850, 865, 873, 903, 915, 916, 943, 947,
964, 967, 969, 970, 974, 976, 977, 983,
985, 986, 993, 994, 995, 1016, 1024,
1027, 1036, 1044, 1055, 1056, 1057,
1060, 1075, 1085, 1150, 1158, 1160,
1161, 1165, 1166, 1167, 1177, 1178,
1179, 1180, 1181, 1184, 1185, 1186,
1187, 1188, 1191, 1194, 1196, 1197,
1200, 1201, 1203, 1206, 1207, 1208,
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1210, 1211, 1212, 1213, 1218, 1223,
1224, 1225, 1226, 1228, 1230, 1231,
1232, 1235, 1242, 1254, 1263, 1265,
1269, 1273, 1282, 1303, 1305, 1308,
1309, 1310, 1311, 1324, 1336, 1338,
1344, 1346, 1348, 1349, 1351, 1352,
1357, 1359, 1360, 1361, 1364, 1366,
1367, 1368, 1369, 1375, 1376, 1377,
1379, 1384, 1385, 1386, 1387, 1495,
1496, 1511, 1533, 1563, 1639, 1641,
1645, 1715, 1716, 1720, 1771, 1772,
1775, 1777, 1779, 1796, 1985, 2061,
2106, 2112.
GALÍ, Joan, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 832.
GALÍ, Joan, tauler de Sabadell, 178.
GALÍ, Pere, tauler de Palafrugell, 1509, 1523,
1524.
GALLARDA, Maria, muller de Gallart Magí,
1492, 1525.
GALLARDA, Mariana, natural de Cardedeu,
1904.
GALLART, Jeroni, notari reial i deutor del General, 268, 1534.
GALLART, Joan, mariner de Blanes, 1908.
GALLART, Mateu, cardador i deutor del General, 262.
GALLART, Montserrat, porter reial, 476, 716,
1496, 1638.
GALLART I DE TRAGINER, Ambròs, gendre de Joan Baptista Caçador, del braç militar, 6, 78, 100, 114, 165, 235, 978, 1041,
1045, 1060, 1070, 1335.
Gallecs (Vallès Oriental), 1353.
GALLECS, Pau, clavari de Granollers, 1905.
GALLEGO, Joan, doctor de la Reial Audiència, 90, 91, 189, 1425.
GALLO, Fernando, militar castellà, 781, 1788.
GALLO, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1972.
GALLO, Joan Francesc, doctor en dret resident
a Roma, 2027.
GALLOTE, ..., noi, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
GALVANY, Jaume, de Montornès, 1907.
GAMIS, ..., junior, advocat fiscal del General,
1405.
GAMIS, Francesc, doctor de la Reial Audiència, 15, 19, 23, 53, 55, 196, 199, 343,
1401, 1483, 1495.
GAMIS, Francesc, menor, donzell i doctor en
dret domiciliat a Barcelona, del braç militar,
141, 234, 285, 633, 1070, 1090, 1498,
1767.
GAMIS, Francesc, síndic de Montalbà als braços, 1089.
GAMIS, Josep, menor, donzell, del braç militar, 140, 207, 300, 406, 770, 771, 1531,
1532, 1533.
GANDOLFO, Antonio, 1838.

GARATX, Cèsar, deutor del General, 1535.
GARAY, Juan de, governador d’armes de Perpinyà, 1061, 1064, 1065, 1928, 1932,
1933, 1934.
GARBÍ, Antoni, síndic de Salses a les Corts,
1598.
GARBÍ, Jaume, 1456, 1457, 1460.
GARBÍ I DE LLORDAT, Ivo, síndic del General, del braç militar, 708, 716, 719, 722,
723, 730, 738, 745, 751,761, 762, 771,
778, 793, 795, 797, 802, 807, 810, 911,
1775, 1777, 1779, 1795.
GARCIA, Antoni Joan, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 6, 24, 25, 84,
161, 162, 184, 185, 187, 188, 191, 232,
235, 237, 264, 299, 305, 331, 361, 368,
386, 388, 400, 406, 484, 513.
GARCIA, Domènec, diputat local de Puigcerdà, 664, 1851.
GARCIA, Jacint, rector de l’església parroquial
Santa Maria del Pi de Barcelona, 1313, 1351.
GARCIA, Josep, guarda del portal de l’Àngel,
1324.
GARCIA, Miquel, botiguer de teles i deutor
del General, 1536, 1543, 1544, 1590,
1591, 1593.
GARCIA, Miquel, mercader, del braç reial,
1190, 1195, 1252.
GARCIA, Miquel, mestre administrador de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
GARCIA, Miquel, receptor de la Batllia General, 1205, 1992.
GARCIA, Pere, antic bisbe de Barcelona, 2058.
GARCIA, Pere, mercader i deutor del General,
246, 1535.
GARCIA, Rafael, guarda ordinària de Camprodon, 1638.
GARCÍA DE PADILLA, Antonio, secretari del
virrei, 1749, 1788.
GARDAN, Joan, criat, 1260.
GARDELA, Vicenç, mestre en cap de músics
del General, 960, 1151.
GARDELL, Joan, teixidor de llana, 1529.
Gardeny (Segrià), castell de, 1944.
GARDENY, Francesc, de Girona, 2035.
GARET, Cristòfor, síndic de Centelles als braços, 1086.
GARÍ, Jeroni, síndic de Pontons als braços,
1090.
GARÍ, Joan, frare del monestir de Montserrat i
vicari general de Monistrol, 1970.
GARNICA, Alonso, militar castellà, 1907.
GARRAFA, Cèsar, capità d’infanteria castellà,
533, 534, 540, 541, 543, 642, 643, 752,
781, 1664, 1728, 1729, 1746, 1749, 1788.
GARRETA, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 1090.
GARRIC, Rafael, síndic de Vallbona als braços,
1095.
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Garriga, la (Vallès Oriental), 1001, 1005,
1905.
GARRIGA, ..., 1458.
GARRIGA, Jaume, traginer i ciutadà de Barcelona, 887.
GARRIGA, Jeroni, síndic de Sallent als braços,
1083, 1088.
GARRIGA, Miquel, de Girona, 2097.
GARRIGA, Rafael, batlle de Vilanat, 813.
GARRIGOSA, Pere Joan, corredor de coll de
Barcelona i trompeta del General, 1355.
Garrigues, les, 1980.
GARSAS, Bartomeu, canonge de la Seu de Lleida, 1598.
GASALLACS, Maria, donzella de l’Hospital de
Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
GASETA, Joana, de la Seu d’Urgell, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
GASOLÀ I ARGENTERA, Alentorn, síndic de
la baronia de Montmagastre als braços,
1102.
GASPAR, ..., tresorer del Consell d’Aragó,
1156.
GASSIERA, Joana, de la Seu d’Urgell, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
GASSÓ, Agustí, síndic de Cervelló als braços,
1090, 1091.
GASSÓ, Pere, tauler de Vilanova de Cubelles,
137, 1582, 1756, 2051.
GASSOL, ..., regent del Consell d’Aragó,
1673.
GASSULL, Pere, abat del monestir de Sant
Pere de Roda, 303.
GASTALT, Joan, pagès i procurador de Tortosa, 1473.
GASTÓ, Antoni, natural de Saragossa, condemnat a galeres, 923.
GASTÓ, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GASTON, ..., francès, 2067, 2076, 2109.
GATELL, Bernat, passamaner i deutor del General, 268.
GATÍ, Joan, frare del monestir de Montserrat,
1972.
GATILLEPA, Gaspar, botiguer de teles de Barcelona, 1591, 1592.
GAU, Climent, arrendador de la bolla de Perpinyà, 506, 1656.
GAUDÍ, Antoni, 1461.
Gavà (Baix Llobregat), 1002, 1005, 1907.
GAVÀ, Pere, del braç reial, 1342.
GAVALDÀ, Francesc, del braç militar, 907.
GAVALDÀ, Nicolau, prior del monestir de
Sant Pere de Casserres, del braç eclesiàstic,
520, 663, 827.
GAVALDÀ, Pau, notari públic de Montblanc,
902.

GAVALDÀ, Pere Pau, notari i ciutadà de Tarragona, 467.
GAVARRÓ, Joan, argenter i ciutadà de Barcelona, 340.
GAVÀS, ..., doctor en dret i assessor del General, 346, 376, 399, 411, 1609.
GAVÀS, Bartomeu, doctor en decrets i canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic,
305, 345, 357, 377, 368, 369, 370, 394,
397, 402, 403, 404, 1563, 1586.
GÀVER, Francesc de, 1434.
GÀVER, Jeroni de, donzell, conseller segon de
Barcelona, del braç militar, 61, 72, 74, 78,
122, 201, 211, 219, 229, 231, 262, 268,
280, 324, 388, 394, 406, 413, 459, 460,
485, 594, 751, 770, 778, 819, 851, 911,
917, 978, 998, 1015, 1021, 1027, 1029,
1059, 1060, 1066, 1068, 1070, 1082,
1086, 1090, 1127, 1147, 1159, 1179,
1412, 1420, 1422, 1495, 1496, 1498,
1500, 1505, 1513, 1514, 1529, 1580,
1590, 1591, 1592, 1639, 1641, 1645,
1647, 1648, 1650, 1978, 2002, 2016,
2057.
GÀVER, Onofre de, del braç militar, 594, 607,
923.
GAY, Francesc de, del braç militar, 1083.
GAYERE, ... de, militar francès, 1364.
GELDRÀ, Francesc, paraire de Barcelona i
deutor del General, 1544.
GELÍ, Francesc, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GELÍ, Joan, síndic de Pals a la Cort, 1598.
GELTRÚ, Llàtzer de, del braç militar, 78.
GELTRÚ, Lluís, del braç militar, 485.
GENARE, Antoni, botiguer, 1464.
GENDARMES, Jaume, notari i ajudant del
braç reial a les Corts, 1597.
GENER, Agustí, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GENER, Bernat, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GENERES, Antoni, burgès de Perpinyà, síndic
de Caçà als braços, del braç reial, 1060,
1062, 1070, 1072, 1081, 1089, 1109.
Gènova (Itàlia), 58, 93. -Galeres de, 265, 336,
508.
GENOVER, Pere Joan, habitant de Castelló
d’Empúries, 496, 1653, 1654.
GENOVER, Ramon, germà de Pere Joan Genover, habitant de Castelló d’Empúries,
496, 1653, 1654.
GENOVÈS, Francesc, cavaller i obrer de la ciutat de Barcelona, del braç militar, 3, 18, 24,
34, 37, 45, 78, 114, 191, 213, 235, 296,
300, 331, 406, 416, 419.
GENTIL, Jaume, porter reial, 1496.
GERALDINA, ..., criada, de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
GERRÍ DE LA RENA, marquès de, 1888.
2174

GIBERGA, Ramon, pagès del bisbat d’Urgell,
1417.
GIBERNAU, Gabriel, taverner i ciutadà de
Barcelona, 462.
GIBERT, Francesc Josep, notari de Barcelona i
secretari del Sant Ofici, 50, 54.
GIBERT, Miquel, ferrer de Castelló d’Empúries, 1654.
GIBERT, Vicenç, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1104.
Gibraltar (Castella), estret de, 1929.
GIBRAT, Joan Pere, mestre de cases de Perpinyà, 1920, 1926.
GIBRAT, Pere, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1973.
GIL, Esperança, de Sant Llorenç Savall, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
GIL, Esperança, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056,
2081.
GIL, Gaspar, bisbe de Vic, 1737, 1738.
GIL, Pere, notari i escrivà de la diputació local
de la Seu d’Urgell, 342.
GIL DE FREDERIC, Blai, ciutadà de Tortosa,
oïdor reial, 356, 1394, 1405, 1410, 1434,
1571.
GIL DE FREDERIC, Josep, notari públic de la
vila de Benissanet, 903.
GIL DE FREDERIC, Pere, notari i diputat de
la ciutat de Tortosa, del braç reial, 280, 654,
1441, 1472, 1473, 1549.
GIL DE MANRIQUE, Garci, bisbe de Girona i
posteriorment de Barcelona, virrei del Principat, 367, 369, 438, 441, 452, 460, 462,
463, 466, 469, 474, 480, 481, 482, 483,
485, 486, 487, 490, 491, 494, 495, 496,
503, 509, 510, 514, 516, 517, 519, 534,
546, 547, 548, 552, 556, 558, 559, 560,
566, 581, 582, 592, 604, 616, 617, 708,
713, 714, 803, 840, 893, 897, 898, 945,
951, 953, 958, 998, 1022, 1028, 1029,
1033, 1037, 1038, 1041, 1042, 1048,
1049, 1050, 1051, 1055, 1056, 1057,
1059, 1061, 1063, 1065, 1113, 1116,
1117, 1120, 1124, 1134, 1218, 1262,
1277, 1643, 1658, 1659, 1660, 1675,
1774, 1870, 1877, 1929, 1933, 1957,
1959, 2003.
GILABERT, ..., del braç militar, 232.
GILABERT, Francesc de, del braç militar, 2, 3,
4, 6, 8, 15, 34, 39, 42, 45, 46, 58, 159, 165,
406, 413, 423, 483.
GILABERT, Francesc, notari i habitant de Girona, oïdor reial de Besalú, 2051.
GILABERT, Francesc, síndic de la parròquia de
Sant Just Desvern als braços, 1083, 1088,
1089, 1185, 1975.
GILABERT, Gabriel, natural de la Garriga,
1905.

GILABERT, Jaume, síndic de Mont-roig, Bellver, les Pallargues i Pelagalls als braços,
1102.
GILABERT, Josep, doctor en dret i advocat de
Barcelona, 95, 121, 169, 170, 178, 241,
286, 316, 319, 1429, 1476, 1477, 1538,
1556, 1557.
GILABERT, Miquel, mestre de camp per la
sots-vegueria de Pallars, 1937, 1943.
GILABERT, Ramon de, del braç militar, 78,
312, 331.
GILBERT, Pere, doctor en dret i advocat dels
braços a les Corts, 1597.
GILI, Galderic, de Banyuls, 1462.
GILI, Pau, doctor en dret i síndic de la Seu
d’Urgell als braços, 1117, 1975.
GILI, Pere, notari públic, ciutadà i escrivà de la
diputació local de la Seu d’Urgell, 1415,
1416, 1417, 1418, 1419.
GIMBERT, Francesc, doctor en medicina, del
braç reial, 83, 368.
GIMENELLS, Francesc, del braç militar, 1086.
GIMENELLS, Joan de, veguer de Montblanc,
2085.
GIMÉNEZ, Antoni, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
GIMÉNEZ, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GIMENO, Miquel, frare del monestir de
Montserrat, 1901, 1973.
GINEBREDA, ..., escrivà, 1666.
GINEBREDA, Antic, síndic de Molins de Rei
als braços, 1093.
GINEBREDA, Benet, mercader de la Llotja,
153, 551.
GINELL, Cristòfor, assessor del General,
1191.
GINESTAR, Joan, courer i ciutadà de Barcelona, 1309.
GIR DE CONTAMINA, Cupercio, jurat de
Saragossa, 1948.
GIRALT, Antoni, criat d’Antoni de Sentmenat,
103, 104.
GIRAU, Francesc, notari de Sanaüja, 286.
GIRAU, Macià, burgès i doctor en dret de Perpinyà, 59.
GIRÓ, Gabriel, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
GIRÓ, Joan, teixidor de llana i deutor del General, 1529.
GIRÓ, Pere, velluter i deutor del General, 262.
GIRÓN DE REBOLLEDO, Diego, escrivà del
capítol de Tarragona, 1618.
Girona (Gironès), 67, 302, 303, 483, 592,
594, 595, 596, 597, 599, 604, 607, 608,
609, 610, 611, 613, 614, 646, 648, 651,
654, 655, 656, 661, 663, 664, 665, 667,
669, 689, 801, 817, 1032, 1039, 1045,
1051, 1053, 1066, 1068, 1071, 1073,
1077, 1079, 1099, 1132, 1200, 1223,
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1308, 1309, 1687, 1689, 1691, 1692,
1693, 1694, 1696, 1699, 1722, 1728,
1731, 1732, 1734, 1735, 1747, 1749,
1750, 1751, 1780, 1835, 1837, 1846,
1865, 1887, 1888, 1889, 1890, 1912,
1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1940,
1978, 2006, 2096. -Bisbe de, 303, 624,
626, 1032, 1052, 1053, 1057, 1113, 1220,
1599, 1652, 1709, 1865, 1886, 1909. -Bolla de, 84, 108, 215, 229. -Capítol de, 67,
68, 303, 1035. -Caputxins de, 1883, 1884,
1919. -Carrers: de la Cúria, 1751; del Call,
1751; de Livi, 1750; dels Ciutadans, 1749;
de Sant Llorenç, 1750, 1751. -Cases: de
Benet Anglesell, 1750; de Bernat Pons,
1751; de Francesc Ferrús, 1750; de Gabriel
Berart, 1751; de Jaume Mir, 1750; de Jeroni
Guerau, 1750; de Josep de Josa, 1750; del
canonge Novell, 1751; de Pau Guiamet,
1751. -Col·lecta de, 55, 1804. -Col·legis:
de Sant Martí Sacosta, 1767. -Corts de,
477, 504, 1633. -Cúria de, 1750. -Diputació local de, 1746. -Diputat local de, 269,
1542. -Jurats de, 237, 238, 580, 1047,
1050, 1058, 1059, 1060, 1068, 1132,
1141, 1889, 1890, 1891, 1909, 1931,
1932, 1934, 1935. -Monestirs: de Sant
Francesc, 1722, 1731. -Palaus: del bisbe,
1893, 1894, 1895. -Places: de Sant Feliu,
1750. -Pont major de, 1911, 1912. -Sedes
de, 1375. -Seu de, 264, 1894. -Síndic de,
1090. -Taula de, 107, 140, 144, 179, 201,
208, 215, 231, 236, 244, 255, 264, 278,
295, 307, 322, 341, 345, 580, 1958. -Tauler de, 1236 -Vegueria de, 52, 199, 808,
1090, 1483, 1747, 1799, 1800, 1829,
1837, 1946.
GIRONA, Bartomeu, síndic de Sitges i terme
d’Olivella als braços, 1091.
GIRONA, Francesc, doctor en dret i canonge
de la Seu de Lleida, oïdor eclesiàstic, 1041,
1042, 1186, 1190, 1259, 1264, 1326,
1337, 1340, 1345, 1347, 1350, 1353.
GIRONA, Francesc, síndic de Blancafort als
braços, 1086, 1093.
GIRONA, Maria, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
GIRONELLA, Joaquim, 302.
GIRONELLA, Josep de, notari públic i burgès
de Sant Joan de les Abadeses, del braç reial,
1081, 1095.
GIRONELLA, Pere Màrtir, mercader de Camprodon, 2115.
GIRONÈS, Pere, cotxer de la comtessa de Rocafort, 1289.
GIRVÉS, Miquel, tauler del General a Puigcerdà, 1408, 1519.
GISCAFRÉ, Pere, síndic de Cervera a la Cort,
430, 1598, 1600, 1915.

GISPERT, Lluís, tinent de la companyia de cavalleria de Gregorio Mercado, 817, 821.
GISPERT, Joan Pau, síndic de Bellver als braços, 1159.
GISPERT, Ramon, pagès del Vilar, 2100,
2101.
GISPERT DE LLEIDA, Josep, del braç reial,
1363.
GLAUDIS, Joan, síndic de Massanet de la Selva
als braços, 1093.
GLEVA, Pau Grau de la, comprador d’un esclau, 69.
GODÓ, Pere, paraire i deutor del General,
262, 1530.
GOELL, Onofre, vegeu GÜELL.
GOITÓ, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 1095.
GOMAR, Francesc, síndic de Calaf als braços,
1108.
GOMAR, Francesc, tauler de Ponts, 1579,
1637.
GOMAR, Francesc Josep, síndic de l’Arboç als
braços i la Cort, 1070, 1072, 1074, 1089,
1598.
GOMBAU, Francesc, botiguer de teles, ciutadà
i credencer de les sedes de la taula de Barcelona, 1369.
GOMBAU, Joan, síndic de Falset als braços,
1093.
GÓMEZ, Pau, notari de la vila de Sarreal,
1745.
GOMIS, Joan, mercader de Barcelona, 1434.
GONSER, Joan, trompeta del General, 1016,
1017.
GONZÁLEZ, Antonio, escrivà del rei, 1876.
GONZÁLEZ, Bernardo, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
GONZÁLEZ, Diego, velluter i deutor del General, 268, 1534.
GONZÁLEZ, Francesc, canonge de la Seu de
Solsona, 713, 1488.
GONZÁLEZ, Francisco, pagador de tèrcios,
1554.
GONZÁLEZ DE URREA, Antonio, diputat
d’Aragó, 1949.
GORCS, ..., capità, 1221.
GORCS, Bernat, velluter i deutor del General,
245, 268, 1534, 1537, 1543, 1544.
GORCS, Diego de, frare i paborde del monestir
de Ripoll, del braç eclesiàstic, 406, 407.
GORCS, Francesc, pagès i tauler de la vila de
Terrassa, 390, 766.
GORCS I DE JORBA, vegeu GORT.
GORET, Gabriel, 1461.
GORGOLL, Joan de, abat del monestir de Sant
Feliu de Guíxols, 303.
GORGOLLÓN, Joan Antoni, 1535.
GORGOT, Joaquim, vegeu GORT.
GORÍ, ..., doctor en decrets, 2027.
GORÍ, Gervasi, doctor en medicina, 305, 613.
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GORÍ, Joan Baptista, doctor de la Reial Audiència, 830, 1129, 1804, 1910, 1918.
GORÍ, Josep, natural de Palautordera, 1906.
GORIC, Francesc, pagès de Solsona, 2087.
GORINA, Paula, natural de Palautordera,
1906.
GORLANS, Jeroni, notari de la vila de Reus,
303.
GORLLA, Carles, 1461.
GORT, Joaquim, de la vila de Figueres, del
braç militar, 1070, 1072.
GORT I DE JORBA, Jeroni, donzell domiciliat
a Barcelona, del braç militar, 3, 6, 52, 179,
218, 222, 513, 522.
Gospí (Segarra), 1914.
GOTERA, Fèlix, escrivà de Barcelona, 668.
GOTERA, Rafael, escrivà de Barcelona, 1591,
1592, 1593.
GOULA, Francesc, teixidor de lli i habitant de
Vic, 1985.
GRA, Joan, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
GRÀCIA, Damià, de Sarrià, guarda ordinària
del portal de l’Àngel de Barcelona, 360.
GRÀCIA, Joana, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
GRÀCIA, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del portal de l’Àngel de
Barcelona, 536.
GRÀCIA, Miquel, notari de Sitges, 1336,
2065, 2066.
GRAELL, Francesc, assessor de la diputació local i jutge ordinari de la cort reial de Vic,
1409.
GRAELL, Francesc, donzell, del braç militar,
949, 991, 1009, 1010, 1012, 1041, 1068,
1070, 1071, 1319, 1342.
GRAELL, Josep, del braç militar, 1071, 1297.
GRAELL, Rafael, del braç militar, 1048, 1066,
1599.
GRANADA, Pere de, de Reus, del braç reial,
1079.
GRANDA, Josep, doctor en medicina, 1348.
GRANDIS, Margarida, de Barcelona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2082.
GRANELL, Gervasi, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 406, 484, 498,
851, 1045.
GRANER, Onofre, del braç militar, 84.
Granja d’Escarp, la (Segrià), 1117.
GRANOLLACS, Anton, del braç militar, 730,
1058, 1062, 1065, 1068, 1070.
GRANOLLACS, Bernardí, ciutadà honrat de
Vic, del braç militar, 1090, 1093, 1342.
GRANOLLACS, Francesc, del braç militar, 78,
82, 118, 179.
GRANOLLACS, Joan, fill de Francesc Granollacs, del braç militar, 179.

GRANOLLACS, Melcior, donzell, del braç militar, 404, 1086, 1149, 1263, 1317.
GRANOLLACS, Miquel, del braç militar, 183,
1381.
GRANOLLACS I DE PRAT, Miquel Joan,
donzell domiciliat a Barcelona, fill de Francesc Granollacs, del braç militar, 3, 78, 82,
114, 117, 118, 161, 165, 183, 191, 219,
232, 305, 307, 312, 313, 316, 317, 319,
385, 387, 388, 413, 485, 510, 596, 699,
730, 778, 779, 917, 923, 952, 1023, 1060,
1068, 1070.
Granollers (Vallès Oriental), 27, 28, 33, 306,
479, 523, 527, 536, 778, 1002, 1005,
1161, 1833, 1835, 1905, 1910, 1911,
1936. -Consellers de, 317, 523. -Síndic
de, 1090. -Taula de, 410, 428, 447, 478,
501, 1122, 1366, 1386.
Granyena de Segarra (Segarra), jurats de,
1915.
GRANYÓ, Francesc, síndic de l’Albi als braços,
1086.
GRANYÓ, Pere, síndic de Vimbodí als braços,
1090, 1091, 1093.
GRAS, ... le, secretari de la reina regent de
França, 2025.
GRAS, Cristòfor, paraire de Perpinyà, 1463.
GRAS, Lluïsa, 1463.
GRASO, Domingo, capità castellà, 642, 643,
1728, 1729, 1749.
GRASSA, Jerònima, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028.
GRASSA, Llúcia, 1456, 1460.
GRASSA, Maria Anna, de Vallvidrera, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
GRASSES, Antoni, adroguer i ciutadà de Barcelona, credencer del General a la taula de
Barcelona, 1206, 1207, 1324, 1380, 2112.
GRASSES, Josep, síndic d’Alforja i Altafulla als
braços, 1095, 1101, 1102.
GRATIPALLA, Jaume, de Cànoves, 1462.
GRAU, ..., ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 185.
GRAU, Bernat, guarda del portal de Mar de
Barcelona, 1495.
GRAU, Francesc, del braç militar, 1071, 1088.
GRAU, Jaume, comissari del tèrcio del General, 958.
GRAU, Jeroni, de la Reial Audiència, 239, 343,
706, 716.
GRAU, Joan, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
GRAU, Lluís, del braç militar, 1059, 1062.
GRAU I MONTFALCÓ, Joan Pau, agent del
General a Madrid, 39, 57, 85, 139, 179,
192, 201, 202, 220, 231, 619, 694, 888,
892, 969, 1220, 1451, 1479, 1485, 1486,
1764, 1781, 1839, 1876, 2006, 2009,
2010, 2011.
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Graus (Conflent), torre de, 293, 453, 459,
764, 1552, 1780.
GRAVALOSA, Galceran de, senyor de Castellar, 1434.
GRAVALOSA I AMAT, Francesc de, vegeu
AMAT I GRAVALOSA.
GREGORI XIII, Papa, 375, 1586.
GREGORI XIV, Papa, 151, 152, 1467.
GREGORI XV, Papa, 2.
GREGORI, Jeroni, doctor, inquisidor de Catalunya, 170.
GREGORIO, Antonio, francès, síndic de la
ciutat de Saragossa, 1105, 1947, 1948.
GREÑÓN, Mónica, criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
GRIFOLLEDA, Salvador, porter reial i ciutadà
de Barcelona, 662, 680, 897.
GRILLO, Angelo, genovès, 58.
GRIMAL, Pere, pagès de la Velloria, 1089.
GRIMAU, Francesc de, donzell domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 52, 78, 82, 84,
114, 117, 118, 179, 201, 235, 300, 368,
371, 411, 459, 460, 499, 514, 591, 639,
646, 648, 651, 653, 690, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 734, 735,
736, 738, 740, 741, 743, 744, 745, 746,
770, 771, 773, 786, 788, 797, 801, 803,
804, 814, 832, 838, 841, 851, 871, 875,
893, 897, 898, 899, 911, 917, 923, 939,
1050, 1051, 1088, 1722, 1727, 1728,
1731, 1732, 1733, 1798.
GRIMAU, Lluís, del braç militar, 1027.
GRIMAU I VILAFRANCA, Aleix, del braç militar, 671, 730, 738, 745, 751, 778, 796,
814, 815, 816, 819, 851, 895, 899, 911,
917, 1015, 1021, 1048, 1059, 1060, 1062,
1066, 1070, 1071, 1088.
GRIMOSACS, Francesc, del braç reial, 1009.
GRIMOSACS, Jeroni, del braç reial, 725, 729,
731, 736, 741, 743, 747, 748, 749.
GRIMOSACS, Miquel, doctor en dret i ciutadà
de Barcelona, síndic de la parròquia de
Montseny als braços, 1106.
GRIMOSACS, Miquel Joan de, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 692, 770, 1068,
1070, 1072, 1089.
GRIMOSACS, Pere Joan, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 33,
69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 305,
313.
GRIMOSACS, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 596, 720, 725, 726,
735, 753, 788, 840, 841, 843, 844, 849,
850, 861, 878, 953, 1021, 1027, 1030,
1060, 1088, 1149, 1182, 1212, 1766,
1996.
GRINYÓ, Francesc, procurador de la comunitat de preveres de l’església de Montblanc,
1742, 1743.
GRIS, Antonio, militar castellà, 752, 781, 1788.

GRIVES, ..., tauler de Puigcerdà, 246.
GRONDIS, Margarida, de Barcelona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
GROS, Francesc, síndic de la vila de Roses als
braços, 1089, 1090.
GROSSET, Esperança, vídua de Noé Grosset,
259.
GROSSET, Joan, 1534.
GROSSET, Noé, difunt, 259.
GROSSO, Ambrosio, de la ciutat de Tarragona, 1187.
GUAL, Josep, corredor d’animals i ciutadà de
Barcelona, 1206.
GUAL, Salvador, brodador i ciutadà de Barcelona, 436.
Gualadajara (Castella), 2005.
GUALBES, Francesc Bonaventura de, del braç
militar, 1048, 1050, 1085, 1090, 1185,
1297, 1319, 1766.
GUALBES, Gràcia, vídua, 1766.
GUALBES, Magí Ramon de, del braç militar,
594, 596, 738, 745, 770, 771, 952, 991,
998, 1004, 1021, 1023, 1045, 1050.
GUALBES, Maria de, 1766.
GUALBES I DE CORBERA, Francesc, del
braç militar, 4, 6, 17, 58, 114, 156, 165,
235, 253.
GUALDO, Gili, síndic de Tarroja i Tona als
braços, 1086, 1092.
GUALDO, Joan Francesc, síndic de Cavaví als
braços, 1111.
GUALLAR, Josep, doctor en dret, 332, 333,
1561.
GUANTER, Joan, frare, 30.
GUANTER, Manuel, del braç militar, 1092.
GUÀRDIA, Gabriel, natural del regne de
València, condemnat a galeres, 659, 660.
GUARDIOLA, Amador, canonge d’Elna, del
braç eclesiàstic, 51.
GUARDIOLA, Cecília de, muller de Guerau
de Guardiola, 1825.
GUARDIOLA, Francesc, passamaner i ciutadà
de Barcelona, 868, 1495, 1496.
GUARDIOLA, Guerau de, domiciliat a Barcelona, lloctinet de mestre racional, 24, 27,
30, 32, 33, 34, 36, 125, 374, 1013, 1039,
1679, 1680, 1691, 1821, 1822, 1823,
1824, 1825.
GUARDIOLA, Jaume, notari públic de Guissona, 501.
GUARDIOLA, Montserrat de, regent del
Consell d’Aragó, 1673.
GUARGOLA, Joan, de Banyuls, 1455, 1458.
GUARÍ, Antoni, frare del monestir de Montserrat, 1973.
GUASC, ..., beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, 484.
GUASC, Benet, tinent del carceller major dels
càrcers reials, 1033.
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GUASC, Cristòfor, paraire de Perpinyà, 1461.
GUASC, Felicià, doctor, síndic de la Manresana
als braços, 1114.
GUASC, Jaume, síndic de la vila del Pla als
braços, 1091.
GUASC, Joan, canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 179, 316.
GUASC, Joan, síndic de Font-rubió i Salamó
als braços, 1083, 1086, 1091.
GUASC, Josep, flassader i ciutadà de Barcelona, 1714.
GUASC, Pere Pau, botiguer de teles i deutor
del General, 245, 1537, 1543.
GUASC, Rafael, tauler de la Selva, 1637.
GUASC DE LA MATA, Joan, del braç reial,
1089.
GUAZO, Francisco de, jurat en cap de Montsó,
1794.
GUBERT, Vicenç, burgès i síndic de Vilafranca
de Conflent a les Corts, del braç reial, 1086,
1598.
GUEBRIAM, comte de, militar francès, 2031.
GÜELL, ..., advocat de la ciutat de Barcelona,
921, 922, 1696, 1815, 1820.
GÜELL, Gabriel, síndic d’Alcover als braços,
1083, 1089.
GÜELL, Josep, ajudant ordinari del racional
del General, 887, 965.
GÜELL, Josep, botiguer de draps de llana i teles de Girona, 2097.
GÜELL, Josep, porter reial, 1864.
GÜELL, Montserrat, blanquer de Girona,
2098.
GÜELL, Onofre, apotecari i ciutadà de Barcelona, ajudant del racional, 158, 209, 210,
216, 813, 1496.
GÜELL, Pere, doctor en dret, del braç reial,
280, 797.
GÜELLS, Joan, estudiant de Sant Cugat del
Vallès, 1969.
GUERAU, ..., 1932.
GUERAU, Antoni, 1463.
GUERAU, Antoni, doctor de Perpinyà, 1668,
1670, 1671, 1674.
GUERAU, Bartomeu, corder de castelló d’Empúries, 1654.
GUERAU, Francesc, 1534.
GUERAU, Francesc, del braç militar, 1263.
GUERAU, Jaume, del braç reial, 1023.
GUERAU, Jeroni, ciutadà honrat de Tortosa,
doctor en dret i de la Reial Audiència, 208,
286, 336, 338, 340, 392, 506, 911, 931,
1077, 1078, 1550, 1562, 1603, 1657,
1750, 1918.
GUERAU, Joan Pere, tauler de Mataró, 1850.
GUERAU, Josep, del braç militar, 1070.
GUERAU, Josep, fill de Jeroni Guerau, doctor
en dret, 456, 457, 1626, 1627, 1077.
GUERAU, Marianna, teixidora de llana i deutora del General, 262, 1529.

GUERAU, Ramon, del braç reial, 219.
GUERAU, Ramon, notari públic de Girona,
2096, 2097, 2098, 2099, 2102, 2103,
2104.
GUERAU, Salvador, de Castelló d’Empúries,
1909.
GUERAU, Sebastià, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 328.
GUERAU I BOFILL, Joan, síndic de Castellvell als braços, 1105.
GUERAU I DE CARDONA, Josep, del braç
militar, 1071.
GUERAU I CARDONA, Lluís, del braç militar, 616, 1048, 1050, 1060, 1066, 1070,
1092.
GUERRA, Jaume, tapisser, 1496.
GUEVARA, Diego de, criat de Francesc d’Olzinelles, 2004.
GUEVARA, Felipe de, militar castellà, 1900,
1901, 1902, 1903.
GUIA, Domingo de, 1888
GUIAMET, Manuel, del braç reial, 1066.
GUIAMET, Pau, doctor de la Reial Audiència,
59, 407, 408, 409, 508, 1610, 1751.
GUILLA, Agustí, del braç militar, mestre de
camp per la vegueria de Puigcerdà, 730,
1041, 1938.
GUILLA, Domingo, del braç militar, 232,
911, 917, 1050.
GUILLEUMA, Joan Josep, aragonès, clergue
de Lleida i beneficiat a Santa Maria del Mar
de Barcelona, 488, 489, 1646, 1647.
GUILLÓ, Cosme, notari del bisbe de Solsona,
494.
GUILLOT I MERCER, Antoni, notari públic
de Perpinyà, 695, 1927, 2112.
GUIMERÀ, Bartomeu, de Sitges, 1908.
GUIMERÀ, Mateu de, doctor en medicina i
ciutadà de Tortosa, visitador del braç reial,
144, 145, 146.
GUIMERÀ, Pere de, del braç militar, 910.
GUIMERÀ, Ramon de, senyor de Ciutadilla,
mestre de camp per la vegueria de Montblanc, del braç militar, 179, 183, 201, 406,
430, 911, 917, 918, 919, 923, 927, 932,
950, 952, 1090, 1138, 1152, 1181, 1191,
1230, 1234, 1249, 1253, 1279, 1293,
1297, 1359, 1597, 1937, 2036.
GUINOVART, Joan Agustí, del braç militar,
607, 1086.
GUIRÓ, Baptista, natural de la Garriga, 1905.
GUISBALT, Pere, síndic de la parròquia de
Montnegre als braços, 1081.
GUISSA, ... de, almirall de França, 1164.
GUISSÓ, Joan Baptista, corraler i ciutadà de
Barcelona, 334.
Guissona (Segarra), 536.
GUITARDA, Maria, d’en Bas, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
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GUITART, Joan, tintorer i paraire de Perpinyà,
1453, 1459.
GUITART, Montserrat, estudiant de filosofia i
criat, 1345.
GUITART, Pau, de la Bisbal, del braç reial,
1072.
GUITART, Pere, criat de Felip Sorribes i Rovira, 1677, 1678, 1679, 1681.
GUITART, Pere, doctor en dret i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1070, 2095,
2096, 2101.
GUIU, Àngela, natural de Barcelona, esposa de
Cristòfor Domínguez, 938.
GUIU, Jeroni, prevere beneficiat a l’església del
Tarròs, 1767.
GUIU, Josep, botiguer de draps d’Agramunt,
2083.
GUIU, Nicolau, ciutadà honrat de Barcelona,
de la vila de Pujalt, del braç reial, 1089,
1319.
GURREA, Miquel, bollador de Reus, 1580.
GURRI, Jeroni, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 262, 1536, 1544, 1590,
1591, 1593.
GUSTAMANTE, Juan de, alferes castellà, 465,
642, 643, 752, 757, 762, 780, 1728, 1729,
1749, 1788.
GUTIERREZ, Francisco, sergent major i governador del castell de Salses, 842, 852,
1807.
GUZMÁN, Joan de, arquebisbe de Tarragona,
303, 427, 1620, 1773.
GUZMÁN, Luís, marquès de Maensa, 169.
GUZMÁN, Pedro de, vice-canceller del Consell d’Aragó, 10, 14, 1393.
H
HARO, Francisco de, jurat de Saragossa, 1948.
HARO, Luís de, 1446.
HEREDIA, Jaume Joan d’, donzell, prevere
d’Ulldecona, 96.
HEREDIA, Sebastián de, natural d’Aragó,
condemnat a galeres, 812.
HERES I DE VILADOMAT, Guerau, del braç
militar, 1070.
HERNÁNDEZ, ..., doctor, canceller d’Aragó,
1683.
HERRERA Y BRAVO, Francisco de, castellà,
promogut a canonge de Solsona, 208, 209,
1488, 1489, 1490, 1491.
HIJAR, duc d’, 2006.
HINOJOSA, marquès de la, militar castellà,
2036.
HIPÒLIT, Agustí, cavaller i guarda ordinària
del portal de l’Àngel de Barcelona, 360.
HIPÒLIT, Dimas, del braç militar, 161, 279,
1547.
HIPÒLIT, Francesc, 1453.

HISPANO, Miquel, vegeu ESPANO.
HOCES, proto-tresorer general de la cort de
Madrid, 1954.
HOM, Pere d’, criat de Pere Guitart, 2096,
2101.
HOMET, Jaume, flassader i deutor del General, 1544.
Hongria, rei d’, 240, 309, 1536. -Reina d’, vegeu ÀUSTRIA, Maria d’.
HONORAT, Miquel, paller, 198.
HONT I ALBERTÍ, Joan Baptista d’, del braç
militar, 1088.
HORNOS, Bartomeu, pare d’Ivo, ciutadà honrat, i Pere Hornos, 1879.
HORNOS, Ivo, germà de Pere d’Hornos,
1878, 1879, 1880, 1881.
HORNOS, Ivo, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 90, 717, 718, 1029, 1878, 1881,
1881.
HORNOS, Pere d’, avi d’Ivo Hornos, 1878,
1879, 1880, 1881.
Horta de Sant Joan (Terra Alta), 306. -Taula
d’, 1233, 1248.
HORTODÓ, Pere, doctor en dret de la Seu
d’Urgell, 270.
HORTODÓ, Rafael, conventual del monestir
de Santa Caterina Màrtir de Barcelona, 270.
HORTOLÀ, Vicenç, doctor en dret i ciutadà
de Barcelona, advocat fiscal del General, del
braç reial, 146, 228, 252, 285, 397, 408,
409, 411, 425, 432, 463, 466, 1483, 1484,
1493, 1499, 1500, 1501, 1505, 1507,
1514, 1515, 1516, 1522, 1523, 1524,
1528, 1529, 1538, 1610, 1611, 1639,
1640, 1644.
HORTONEDA, Francesc, doctor en medicina,
batlle i síndic de Montblanc als braços, 426,
427, 1083, 1089, 1618.
HORTONEDA, Jeroni, síndic de Botarell als
braços, 1102.
HORTONEDA, Joan Pau, batlle de Barcelona,
186.
HOSPITAL, Miquel, torner, 1496.
HOSPITAL, Onofre Miquel d’, frare santjoanista i prior de Catalunya, 631, 632, 633,
634, 1710, 1711.
HOSPITAL, Pallarí, comissari i negociant, 30,
1535.
Hospitalet de l’Infant, l’ (Baix Camp), 1936.
Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 274, 510,
1283.
HOSTA, Gervasi, 1766.
HOSTAL, Francesc, tauler de Sant Celoni,
1637.
Hostalric (Selva), 1911, 1912, 2100.
HOSTE, Joan del, síndic de Sant Salvador de
Breda als braços, 1095.
HOSTENC, Llorenç, blanquer d’Olot, 1751.
HUG, Sebastià, pellisser i verguer ordinari del
General, 1184, 1212, 1251, 1252, 1260,
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1261, 1273, 1280, 1282, 1287, 1299,
1308, 1312, 1323, 1338, 1351, 1352,
1353, 1365, 1367, 1368, 1369, 1375,
1376, 2061.
HUGUET, Francesc, doctor en medicina i ciutadà honrat de Barcelona, ajudant del racional, del braç reial, 329, 368, 1190, 1225.
HUGUET, Jaume, botiguer de draps i deutor
del General, 1544.
HUGUET, Ramon Jaume, notari públic de
Barcelona, 1186.
HUMBERT, ..., misser, 243.
HUMBERT, Miquel, síndic de la parròquia de
les Preses, Salvi i Garrafa als braços, 1102.
HUMBERT, Feliu, diputat local de Girona,
1582.
HUMBERT, Salvi, doctor en dret, 51, 195,
196, 197, 198, 199, 1480, 1481, 1482,
1483, 1499.
I
ICART, ..., 1464.
ICART, Cristòfor, cavaller domiciliat a Barcelona, de l’orde d’Alcantara, del braç militar,
78, 84, 116, 117, 118, 179, 191, 196, 235,
300, 305, 313, 316, 317, 319, 324, 394,
421, 1060, 1068, 1070, 1088, 1164, 1618.
ICART, Felip, aragonès, comandant de cavalleria, 1000, 1005, 1904.
ICART, Pau, velluter i deutor del General, 262.
IGLÈSIES, Llàtzer, negociant i ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 949, 953, 1021,
1042, 1048, 1060, 1070, 1072, 1088,
1544, 1696.
Igualada (Anoia), 50, 310, 1247, 1364, 1913,
2034, 2043, 2090. -Consellers d’, 2033,
2034. -Taula d’, 345, 1367. -Sots-vegueria d’, 1938.
Illa (Rosselló), 1095, 1099, 1100, 1111, 1116,
1941, 1942, 1954. -Taula d’, 1456, 1578.
ILLA, Antoni, notari reial i escrivà de la diputació local de Vic, 833, 1737, 1738.
ILLA, Miquel, de Vilallonga de la Salanca,
1462, 1465.
ILLA, Ramon, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 1072, 1089.
ILLA, Sebastià, arxipreste de Sant Joan de les
Abadeses, 302.
ILLA I CANET, Joan, síndic de Pals als braços,
1073, 1089.
ILLA I CARBÓ, ..., assessor del General, 448,
1624.
ILLA I CARBÓ, Josep, del braç reial, 52.
Illas d’Ièras (França), 3.
ILLES, Andreu, velluter i deutor del General,
268.
Índies, les, 1780.
INSAUSTI, Pedro de, jurat de Saragossa, 1948.

IPENARRIETA, Miquel de, secretari d’hisenda del rei, 1876.
IRLA, Pere, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
ISABA, Diego de, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
ISALGUER, Jaume, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
ISART, Pau, velluter i deutor del General,
1530, 1534.
ISERN, Antoni, procurador del monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebró, 1377.
ISERN, Antoni, síndic de Vilassar als braços,
1090.
ISERN, Jaume, negociant i ciutadà de Barcelona, 538.
ISERN, Joan, prior major i canonge de la Seu
de Tortosa, 1437.
ISERN, Joan, síndic de Vinçà als braços, 1598.
ISERN, Josep, prior major de Tortosa, 1759.
Itàlia, 82, 87, 124, 169, 265, 347, 365, 368,
468, 469, 472, 517, 552, 653, 678, 907,
1161, 1177, 1365, 1544, 1582, 1631,
1634, 1644, 1780, 1840, 1964, 2014.
ITERI, Pere, síndic de Llançà als braços, 1092.
IVORRA, Dalmau d’, baró de Sant Vicenç, del
braç militar, 404, 1048, 1093, 1317.
IVORRA, Guillem d’, comanador santjoanista,
del braç eclesiàstic, 201, 1085.
IVORRA I DE ANSA, Jacint, capità de la companyia dels estudiants, del braç militar, 963,
964, 966, 1060, 1090.
IZQUIERDO, Antonio, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
J
JAILA, Joan, sombrerer, 1461.
JANER, Carles, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
JANER, Jacint, de Barcelona, corredor del General, 716.
JANER, Josep, del braç militar, 1072.
JANER, Maties, argenter i ciutadà de Barcelona, 340.
JANER, Pere, pagès de Piera, 1854.
JANER I MARTÍ, Damià, batlle de Barcelona,
del braç militar, 183, 467, 770, 820, 952,
1021, 1060, 1070, 1088, 1110, 1342.
JANGU...REN, Luís, castellà, 2047.
JANSINA, Pere Joan, causídic i ciutadà de Barcelona, 1348.
Japó, màrtirs del, 213, 216.
JAQUÈS, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 280, 300, 397.
JAQUÈS, Rafael, del braç militar, 1088.
JAQUÈS, Ramon, verguer ordinari del General, 1151, 2046.
JARGAS, ... de, militar francès, 2090.
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JAUBERT, Jerònima, 1460, 1462.
JAUMAR, Francesc, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
JAUMAR, Macià, síndic de Santpedor a la
Cort, 1598, 1599.
JAUMAR, Mateu, notari públic de Barcelona,
1159, 1355.
JAUME I D’ANGLATERRA, 13, 359.
JAUME I DE CATALUNYA, 477, 504, 756,
1633, 1969.
JAUME II DE CATALUNYA, 567, 920, 925,
926, 1282, 1295, 1322, 1354, 1675, 1792,
1815, 1828, 1830, 2055.
JAUME, Pasqual, prior claustral i canonge de la
Seu de Tortosa, 1437, 1439, 1440, 1441.
JAUME, Pere, mestre major de les galeres de la
drassana de Barcelona, 654.
JERÒNIMA, Úrsula, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1238, 2028.
Jerusalem, convent de, 1443.
JOAN I DE CATALUNYA, 567, 737, 829,
834, 1205, 1802, 1805, 1809, 1992, 1993.
JOAN II DE CATALUNYA, 314, 700, 754,
1969.
JOAN, Bernat, blanquer, 1461.
JOAN, Enric, frare santjoanista i capità de cavalleria, del braç eclesiàstic, 1063, 1065, 1068,
1184.
JOAN, Joan de, 1460.
JOAN, Josep, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
JOAN, Pere, paraire, 1459.
JOBÍ, Galderic, 1458.
JOC, Francesc, home de Montblanc, 85.
JOC, vescomte de, 312, 423, 424, 718, 1083,
1088, 1771, 1938.
JOFRE, Francesc, mercader, 852, 1807.
JOFRE, Gaspar, de Sitges, 1908.
JOFRE, Jaume, síndic de Lavit als braços,
1086, 1089.
JOFRE, Joan, hereu de Narcís Jofre, 1410.
JOFRE, Joan, paraire de Camprodon, 1764.
JOFRE, Narcís, tauler de Mataró, 1410.
JOFRE, Teresa, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
1238, 2029.
JOFREU, ..., advocat fiscal del General, 49,
648, 718, 1696, 1725, 1772.
JOFREU, Pere Antoni, doctor en dret autor
d’un memorial, 568, 1676, 1763.
JOGLAR, Jaume, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
JOGLAR, Miquel, fill de Salvador Joglar, batxiller en lleis i receptor de la taula de Girona,
974, 1251, 2035.
JOGLAR, Montserrat, vídua de Salvador Joglar, 2035.
JOGLAR, Pere, síndic de Torroella de Montgrí
a les Corts, 1598.

JOGLAR, Salvador, mercader i receptor de la
taula de Girona, del braç reial, 106, 107,
208, 215, 232, 236, 271, 824, 974, 1251,
1571, 1580, 2035.
JOINDA, Joan, síndic de Tossa als braços,
1093.
JOLÍ, Bernat, de Girona, del braç militar,
1090.
JOLÍ, Francesc, del braç reial, 1598.
JOLÍ, Rafael, doctor en dret i assessor del General, 722, 730, 740, 914, 1772, 1774.
JOMADELLA, Francesc, síndic de Santpedor
als braços, 1097.
JONC, Bernat, corredor d’orella i deutor del
General, 245, 1534, 1535, 1536.
JONQUER, Miquel, mercader de Sant Cristòfor de les Planes habitant a Olot, 2088.
Jonquera, la (Alt Empordà), 1058, 1059,
1060, 1228, 1229, 1230, 1241, 1296,
2015, 2016. -Cònsols de, 1931, 1932. Taula de, 1181.
JOPÍ, Cebrià, notari públic de la Seu d’Urgell,
1419.
JOPÍ, Francesc, prevere beneficiat a la Seu
d’Urgell, 1417.
JORDÀ, Gregori, domiciliat a Tortosa, del braç
militar, 421, 1618.
JORDÀ, Jaume, canonge de la Seu de Tortosa,
287.
JORDÀ, Joan, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 305, 313, 317, 319,
324.
JORDÀ, Josep, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 80, 287.
JORDÀ, Martí de, diputat local de Tortosa,
1759.
JORDÀ I SASSALA, Onofre, donzell i senyor
de Fondarella, domiciliat a la vila de Tàrrega,
diputat militar, 216, 356, 1394, 1405,
1406, 1409, 1410, 1411, 1434, 1516,
1517, 1520.
JORDANA, Jaume, canonge de la Seu de Solsona, 1488.
JORDANA, Jaume Joan, venedor de draps de
llana de Solsona, 2085, 2086.
JORDANA, Josep, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
JORDI, Felip, guarda ordinària del General de
Tremp, 1579.
JORI, Francesc, mercader de Montblanc, 107.
JORNER, Joan, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1081.
JORNET, Gabriel, 1455.
JOSA, ..., assessor del General, 169, 170, 178,
1476, 1477.
JOSA, Joan de, del braç militar, 78, 82, 91,
117, 118, 161, 183, 312, 316, 324, 331,
386, 394, 397, 413, 422, 430, 451, 479,
484, 485, 553, 583.
JOSA, Josep de, doctor de la Reial Audiència,
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del braç militar, 118, 931, 1597, 1696,
1750.
Josa del Cadí (Alt Urgell), taula de, 1311.
JOU, Lluís, de Perpinyà, 1408.
JOVER, Bernat, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, ajudant del racional, 1266, 1324.
JOVER, Diego, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 498, 730,
847, 923, 990, 1045, 1048, 1050, 1068,
1069, 1113, 1115.
JOVER, Jaume, canonge de la Seu de Vic,
1738.
JOVER, Joan, síndic de Vallbona als braços,
1091.
JOVER, Josep, canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 1252.
JOVER, Josep, donzell i conseller terç de Barcelona, del braç militar, 6, 144, 145, 226,
283, 300, 433, 596, 723, 768, 771, 851,
884, 891, 902, 905, 909, 910, 911, 912,
923, 1010, 1012, 1041, 1045, 1048, 1066,
1070, 1081, 1083, 1263, 1279, 1311,
1483, 1484, 1493, 1499, 1500, 1501,
1505, 1514, 1515, 1516, 1522, 1523,
1524, 1548.
JOVER, Lluís, donzell i obrer de la ciutat de
Barcelona, 111.
JOVER, Lluís, notari i ciutadà de Barcelona,
138.
JUALLAR, Josep, sagristà i canonge de la Seu
d’Elna, del braç eclesiàstic, 329, 1916.
JUANA, Jaume, vicari de la comunitat de preveres de l’església de Montblanc, 1743.
JUANA, Josep, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
JUDICE, Nicolás, del Consell de Guerra de
Castella, 237.
JUDICE, Sebastián, del Consell de Guerra de
Castella, 237.
JULIÀ, Antoni, prevere i rector de l’església de
Sant Morí, 1894.
JULIÀ, Benet, paraire i deutor del General,
1529.
JULIÀ, Margarida, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056.
JULIÀ, Honorat, verguer, 1927.
JULIANA, Madrona, de l’Arboç, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
JULIOL, Francesc, clergue de Barcelona,
1591, 1592, 1593.
JULIOL, Joan, albaraner de la Bolla de Barcelona, 211, 239, 245, 278, 305, 1324, 1495,
1496, 1505, 1590, 1591, 1592, 1640,
1641, 1645, 1647, 1648, 1650.
JULIU, Pere, marxant de la vila de Sant Celoni,
1637.
JUNCADELLA, Francesc, síndic de Santpedor
als braços, 1070, 1072, 1083.

JUNYENT, Agustí, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
JUNYENT, Bernardí, donzell domiciliat a Barcelona i visitador del braç militar, 215, 229,
290, 291, 294, 796, 1551.
JUNYENT, Joan de, del braç militar, 513, 745,
770, 851.
JUNYENT, Josep, frare i obrer del monestir de
Ripoll, del braç eclesiàstic, 624, 824, 851,
1021, 1062, 1065, 1068, 1185, 1186.
JUNYENT, Josep, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2087.
JUNYENT, Miquel Joan de, domiciliat a Barcelona, deutor del General, 1161.
JUNYENT, Pau, frare del monestir de Montserrat, 1973.
JUNYENT I DE PONS, Francesc, del braç militar, 991, 1004, 1015, 1023, 1030, 1045,
1048, 1088.
JUNYENT I SAPILA, Francesc de, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 3, 6, 24, 77, 78,
84, 114, 117, 179, 183, 232, 235, 249,
250, 255, 361, 368, 385, 386, 388, 406,
410, 411, 413, 424, 445, 446, 460, 461,
587, 594, 596, 607, 723, 730, 738, 745,
751, 762, 833, 851, 882, 893, 895, 897,
917, 923, 1021, 1045, 1093, 1106, 1279,
1598, 1611, 1612, 1623.
JUST, Onofre, notari regent l’escrivania pública de Montpalau, 654.
JUSTÍ, Bernat, deutor del General, 1534.
JUTGE, Francesc, notari de Barcelona i escrivà
major de la visita del General, 6, 12, 14, 29,
42, 51, 59, 1391, 1392, 1394, 1395, 1409,
1411, 1599.
JUTGLAR, vegeu JOGLAR.
L
LACASA, Cristòfor, 1456, 1464.
LACASA, Guillem, 1462.
LACASA, Joan, àlies «Manaut», credencer,
1457, 1462, 1463.
LACOMA, Francesc, tauler d’Illa, 1487.
LACREU, Joan, sombrerer, 1461.
LAFITA, Guillem, sombrerer, 1456, 1461.
LAGUARDA, Francesc, tauler del Pont de
Suert, 1646, 1758, 2048.
LAMARCA, Jaume, doctor en dret domiciliat a
Perpinyà i oïdor reial, 287, 289, 292, 312,
374, 463, 466, 681, 718, 1563, 1564, 1639,
1640, 1641, 1642, 1644, 1771, 1772, 1875.
LAMATA, Diego Jeroni, aragonès promogut a
rector de Montblanc, 1737, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745.
LAMATA DE LA TORRE, Joan, 1454.
LAMBERTO Y MIGUEL, Martín, secretari
dels diputats d’Aragó, 1683.
LAMBOY, ..., militar imperial, 2031.
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LAMPA, Rafael, 1454.
LANA, Agustí de, donzell i racional del General, del braç militar, 3, 6, 14, 20, 24, 34, 37,
39, 41, 48, 54, 55, 59, 60, 62, 64, 68, 70,
74, 75, 82, 84, 95, 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108, 114, 117, 118, 119, 128,
132, 136, 137, 139, 144, 154, 157, 158,
160, 161, 165, 168, 170, 179, 187, 201,
202, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 214,
215, 217, 218, 219, 224, 225, 229, 230,
231, 235, 236, 238, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 255, 256, 259, 260,
261, 262, 263, 265, 267, 270, 275, 276,
278, 279, 295, 300, 307, 316, 318, 322,
330, 331, 339, 341, 345, 357, 361, 367,
368, 381, 383, 386, 390, 394, 397, 410,
412, 413, 415, 420, 428, 431, 432, 436,
447, 449, 459, 460, 462, 463, 468, 475,
478, 485, 492, 495, 497, 499, 501, 502,
508, 513, 517, 521, 529, 545, 546, 547,
655, 1407, 1435, 1495, 1504, 1505, 1506,
1507, 1530, 1533, 1538, 1577, 1630,
1631, 1639, 1641, 1642, 1645, 1646,
1755, 1771.
LANA, Emerenciana de, muller d’Agustí de
Lana, 546, 547.
LANA, Jeroni de, 547.
LANDRADA, Feliciano, ambaixador del rei de
Portugal, 1181.
LANSANÓ, Joan, armer, 1496.
LANUSSA, Antoni, 1496.
LANUSSA, Bonaventura de, del braç militar,
368, 424.
LAPUJA, Josep, ciutadà de Barcelona i llancer
del General, 707.
LASIES, Joan, 1457.
LASUR, Joan, 1458.
LAUDES, Miquel, ciutadà honrat de Girona
domiciliat a Besalú, 2102.
LAUDES, Rafael, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 146, 152,
219, 220, 222, 232, 233, 235.
LAUGER, Francesc, ciutadà de Barcelona i assessor del General, 44, 216, 448, 1314,
1404, 1624.
LAVACOLL, Pau, prevere beneficiat a l’església parroquial de Sant Miquel de Barcelona,
1085.
LAVALL, Pere, flequer de Perpinyà, 2112.
LAYS, Pere Vicenç, 1865.
LEBRA, Jaume, mercader de Barcelona, 163.
LECHA, Domingo, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
LENES, vegeu LLENES.
LENTES, Jeroni Lluís, arxipreste de Santa Maria de l’Estany, 302.
LENTES, Nuri Joan, del braç militar, 78.
LEÓN, Antonio de, militar castellà, 1005.
LEÓN, Cristobal, militar castellà, 752, 781,
1788.

LEÓN, Francesc de, regent del Consell d’Aragó, 108, 110, 113, 142, 175, 187, 206,
240.
LERMA, duc de, 775, 784.
LESCANO, Gregorio, ermità del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
LETJET, Bartomeu, negociant de Sabadell,
337.
Leucata (Llenguadoc), 769, 774, 785, 1780,
1782, 1960, 1988, 2090.
LEYVA, Francisco de, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
LICHE, marquès de, 424.
LISANO, Anselm, frare i prior major del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
Lisboa (Portugal), 1349, 1993.
LISTERNA, ..., militar francès, 2090.
LITRA, Nicolau, mercader de Palamós, 1909.
Livorno (Itàlia), 2027.
LLABERIA I PEXAU, Jacint, del braç militar,
1083.
LLAÇ, Antoni Joan, pentiner i ciutadà de Barcelona, 1264.
Llacuna, la (Anoia), 1364, 2090.
LLACUNA, Antoni, tauler de Ripoll, 1849,
1852.
LLACUNA, Lluís, velluter de Barcelona, 1150.
Llagostera (Gironès), 1356, 1911, 2071.
Llançà (Alt Empordà), tauler de, 1236.
LLANÇA, Miquel, síndic de Serrallonga als
braços, 1092.
LLANÇA, Pere, natural de Cardedeu, 1905.
LLANCER, Francesc, mercer de Barcelona,
2030, 2057, 2082.
LLANCERA, Elena, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
LLANCERA, Peronella, filla de Francesc Llancer, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2030, 2057,
2082.
LLANES, Bertran, paraire de Barcelona i deutor del General, 1544.
LLANGUART, Pere Joan, notari públic de
Granollers, 500.
LLAURADOR, Bernat, sergent major per Vilafranca del Penedès, 1937.
LLAURADOR, Pau Rafael, síndic de Vilafranca del Penedès a les Corts, 1598, 1599.
LLAURADOR, Ramon, criat de Francisco
Castellón, 2005.
LLAVALLOLA, Maria, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2029, 2056, 2081.
LLAVANERES, Bernat, frare del monestir de
Montserrat, 1973, 2053.
LLAVANERES, Montserrat, mercader i ciutadà de Barcelona, 638.
LLAYRAC, Agnès, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028.
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LLEBRE, Jaume, del braç reial, 772.
LLEBRE, Jaume Josep, doctor, del braç reial,
663, 723.
LLEDÓ, Guillem de, antic batlle general del
Principat, 1205, 1992.
LLEDÓ, Jacint, procurador fiscal de la visita,
1634, 1635.
LLEDÓ, Joan, 1771.
LLEDÓ, Llorenç, botiguer de tall i deutor del
General, 245, 1536, 1544.
LLEDÓ, Maria, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056,
2081.
LLEDÓ, Narcís Jeroni, notari públic de Barcelona, síndic de la Seu d’Urgell als braços,
378, 1083, 1090, 1164, 1501, 1592, 1593.
LLEDÓ, Pere, trompeta ordinària del General,
990.
Lledoner, el (Baix Llobregat), 1958.
Lleida (Segrià), 40, 69, 113, 114, 117, 119,
121, 123, 310, 314, 319, 320, 737, 973,
1055, 1068, 1073, 1076, 1077, 1084,
1085, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,
1099, 1100, 1101, 1102, 1116, 1127,
1133, 1144, 1148, 1149, 1152, 1159,
1161, 1183, 1187, 1188, 1223, 1227,
1228, 1259, 1278, 1280, 1282, 1305,
1312, 1355, 1375, 1385, 1386, 1597,
1790, 1792, 1793, 1936, 1937, 1941,
1942, 1944, 1945, 1948, 1956, 1959,
1974, 1975, 1981, 2009, 2014, 2046,
2091, 2108, 2109, 2114. -Bisbe de, 314,
323, 326, 562, 568, 570, 575, 637, 644,
1082, 1445, 1446, 1639, 1640, 1641,
1642, 1644, 1645, 1670, 1676, 1700,
1719, 1771, 1790, 1793. - Bolla de, 495. Capítol de, 480, 481, 485, 486, 792, 793,
1221, 1644, 1767. -Casa del General de,
40, 1424. -Degà de, 707. -Diòcesis de,
362. -Diputat local de, 1353. -Paers de,
636, 792, 793, 1083, 1104, 1183, 1221,
1790, 1940, 1944, 1980, 1981. -Portals:
de Sant Martí, 1638. -Prior de, 707. -Seu
de, 1586, 1790. -Síndics de, 1082, 1157,
1359. -Taula de, 295, 339, 1564. -Taulers
de, 916, 1233. -Veguer de, 813, 1798. Vegueria de, 1936, 1937, 1946.
Llemotges (França), 1838.
LLENES, ..., escrivà, 1643.
LLENES, Francesc, 1529.
LLENES, Francesc, ciutadà de Barcelona, doctor en decrets i advocat fiscal de la visita del
General, del braç reial, 12, 13, 15, 26, 29,
42, 59, 88, 109, 324, 332, 346, 511, 630,
637, 639, 648, 656, 740, 855, 859, 921,
922, 951, 963, 996, 1106, 1156, 1188,
1216, 1217, 1395, 1425, 1437, 1560,
1561, 1657, 1710, 1719, 1722, 1725,
1734, 1774, 1815, 1820, 1842, 1848,
1870, 1967.

LLENES I MONTANY, Joan, del braç militar,
911, 998, 1097.
Llenguadoc, el, 1008, 1162, 1812, 1833, 1838.
-Governador de, 601.
LLEÓ X, Papa, 562, 568, 673, 644, 1670,
1677, 1719.
LLEÓ, Benet, frare del monestir de Montserrat, 1973.
LLEÓ, Francesc, ciutadà i cirurgià de Barcelona, 21, 191.
LLEÓ, Francesc de, regent del Consell d’Aragó, 348, 360, 384, 1435, 1442, 1444,
1452, 1478, 1479, 1487, 1536, 1568,
1569, 1574, 1582, 1595, 1876.
LLEÓ, Joan Pau, procurador fiscal del General
a Vilafranca, 1408.
LLEONART, Gaspar, síndic de Maians als braços, 1102.
LLIBRE, Jaume, tauler d’Arenys de Mar, 1184.
Lliçà de Vall (Vallès Oriental), 1005.
Llimiana (Pallars Jussà), rectoria de, 1546.
LLINARS, Jaume, tauler de Sant Feliu de Guíxols, 95, 157, 175, 205.
LLINARS, Joan, botiguer de teles i deutor del
General, 1537.
LLINARS, Joan, tauler de Sant Feliu de Guíxols, 1410.
LLINARS, Josep, comissari dels doctors de la
Reial Audiència, 1911.
LLOBERA, Antoni, natural de Cardedeu,
1904, 1905.
LLOBERA, Antoni Joan, notari, 1770.
LLOBERA, Felip, pagès de Vilamajor, 1904.
LLOBERA, Joan, cantirer i tauler de Malgrat,
916.
LLOBERA, Miquel, sastre i ciutadà de Barcelona, 14.
LLOBERES, ..., criada d’Esteve Gilabert Bruniquer, 1500.
Lloberola (Segarra), 1914.
LLOBET, Caterina, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2057, 2081.
LLOBET, Francesc, velluter i deutor del General, 268, 1534.
LLOBET, Jaume, fuster i ciutadà de Barcelona,
430, 1620.
LLOBET, Jeroni, burgès de Perpinyà, 1669,
1670.
LLOBET, Joan, notari públic de Castelló
d’Empúries, 1653, 1654.
LLOBET, Onofre, burgès honrat i diputat local
de Perpinyà, del braç reial, 1048, 1050,
1674.
LLOBET, Pere, donzell de Vilaterniu, del braç
militar, 1074.
LLOBET, Rafael, canonge de la Seu d’Elna,
597, 601, 609, 610, 612, 1597, 1668,
1670, 1671, 1674, 1691, 1693, 1696,
1697.
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LLOBET, Rafael, doctor en decrets, 332, 333,
1561.
LLOBET, Simó, guarda extraordinària del General a Lleida, 1850, 1851.
LLOBETA, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona, 1362.
LLOBETA, Maria Agnès, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
Llobregat, ardiaca de, 303.
LLOBREGAT I AMELL, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 594, 882,
991, 1023, 1050, 1060, 1068, 1070, 1072,
1093, 1297, 1317.
LLOERTA, Antoni, paraire de Perpinyà, 1464.
LLOMBARD, Antoni, guarda ordinària de la
Seu d’Urgell, 1853.
Llombardia (Itàlia), 347, 1015, 1016, 1569,
1873, 1918.
LLOMBARDIA, Antoni, diputat local de la vila
de Castelló d’Empúries, 246, 1503.
LLOMPART, Rafael, paraire, 1456, 1457,
1458, 1462, 1463, 1464, 1465.
LLONDRÓ, Pere, paraire i deutor del General,
1530.
LLOP, Bernardí Vicenç, notari i ciutadà de
Tortosa, 1440, 1441.
LLOP, Francesc, de la vila de Cervera, 1854.
LLOP, Joan, síndic de Balaguer a les Corts,
1598.
LLOPART, Antoni, adroguer i deutor del General, 245, 1537.
LLOPART, Jeroni Montserrat, 1361.
LLOPIS, Francesc, mariner de la vila de Sitges,
2066.
Llor, el (Segarra), 1914.
LLOR, Jaume, prevere habitant a Barcelona,
509..
LLORAC, Joan de, del braç militar, 1073,
1088.
LLORANA, Caterina, de Barcelona, donzella
de l’Hospital General de la Santa Creu de
Barcelona, 2029.
LLORALL, Gabriel, síndic de Cabrera als braços, 1086.
LLORDAT, Francesc de, abat del monestir de
Camprodon, del braç militar, 1597.
LLORDAT, Guillem de, del braç militar, 882
LLORDAT, Jaume de, domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 2, 35, 219, 472, 485, 654,
1493, 1495, 1505.
LLORDAT, Pere de, frare del monestir de Ripoll i visitador eclesiàstic, 5, 6, 29, 42, 51,
89, 141, 214, 219, 281, 284, 285, 287,
1548, 1549.
LLORDAT, Nicolau de, del braç militar, 1088.
LLOREDA, Antic, argenter i ciutadà de Barcelona, 31.
LLORELL, Gabriel, síndic de Cabrera als braços, 1086.

LLORET, Miquel, tauler de Lleida, 1259,
1260.
LLORETA, Antoni, 1458.
LLORENÇ, ..., 458.
LLORENÇ, Baltassar, sastre i ciutadà de Tortosa, 1473.
LLORENÇ, Francesc, pagès de Vilafranca del
Penedès, 1743.
LLORENÇ, Francesc de, valencià condemnat a
galeres, 497, 570, 572.
LLORENÇ, Gabriel, síndic de Sant Cugat del
Vallès als braços, 1084.
LLORENÇ, Miquel Àngel, doctor de la Reial
Audiència, 244, 286, 363, 392, 1550,
1562, 1603, 1627, 1628.
Lloret de Mar (Selva), 1912.
LLORT, Francesc, de la comunitat de preveres
de l’església de Montblanc, 1743.
LLOSADES, Jaume, mercader, ciutadà de Barcelona i deutor del General, 136, 258, 812,
1353, 2050, 2051.
LLOSCA, Jordi, soldat desertor, 1864.
LLOSCOS, Cebrià de, del braç militar, 6, 82,
117, 300, 331, 361.
LLOSCOS, Jeroni, natural del regne de València, 603.
LLOSCOS, Pere, fill de Jeroni Lloscos, condemnat a galeres, 603.
LLOSELLES, Pere Pau, domiciliat a Gelida,
del braç militar, 1079, 1165.
LLOSES, Esteve, mercader i ciutadà de Barcelona, credencer de sedes de la Bolla de Barcelona, 137, 341, 602, 698, 1495, 1496,
1498, 1500, 1505, 1590, 1591, 1592,
1640, 1641, 1647, 1648, 1650, 1771.
LLOSES, Joan, 1458.
LLOT, ..., de la vila de Clairà, 541.
LLOT, Francesc, doctor en dret, 1678, 1679.
LLOT, Gaspar, natural de Palautordera, 1906.
LLUC, Joan, diputat local de Castellbò, 338.
LLUC, Joan, síndic de Llavaneres als braços,
1097.
LLUC AZEMAR, Jaume, notari públic de Solsona, 494, 2087, 2088.
LLUÇÀS, Anna, 1767.
LLUÇÀS, Benet, negociant i deutor del General, 1544.
LLUÇÀS, Dimas, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1093.
LLUÇÀS, Francesc, del braç reial, 596.
LLÚCIA, ..., canonge de l’església de Santa
Anna de Barcelona, 371.
LLÚCIA, Joan, notari públic de Vic, 412.
LLUÍS XIII DE FRANÇA, 459, 601, 769,
888, 1107, 1113, 1114, 1115, 1127, 1132,
1139, 1140, 1145, 1151, 1152, 1153,
1155, 1162, 1163, 1168, 1171, 1175,
1176, 1188, 1191, 1192, 1204, 1205,
1208, 1209, 1210, 1222, 1236, 1240,
1242, 1243, 1245, 1246, 1249, 1250,
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1253, 1255, 1256, 1260, 1263, 1276,
1281, 1282, 1283, 1291, 1292, 1294,
1295, 1296, 1316, 1320, 1321, 1322,
1323, 1324, 1325, 1327, 1330, 1331,
1334, 1335, 1337, 1368, 1544, 1815,
1950, 1952, 1960, 1964, 1965, 1976,
1984, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 2001, 2001, 2003, 2004, 2006,
2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023,
2024, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035,
2036, 2037, 2042, 2043, 2052, 2053,
2054, 2055, 2062, 2063, 2064, 2066,
2067.
LLUÍS XIV DE FRANÇA, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1335, 1337, 1341, 1342,
1344, 1359, 1365, 1366, 1372, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068,
2069, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075,
2077, 2080, 2081, 2083, 2089, 2093,
2095, 2113.
LLUÍS el Pietós, 464, 922, 1353, 1631, 1820,
2013.
LLUÍS, esclau del General, 1235.
LLULL, Lluís, del braç militar, 1070, 1086,
1185.
LLULL I DE BOIXADORS, Lluís, vegeu
BOIXADORS I DE LLULL, Lluís.
LLUNES, Francesc, ciutadà de Barcelona, receptor dels salaris dels doctors de la Reial
Audiència, 836, 873, 1044, 1252, 1260,
1377, 1384.
LLUNES, Pere, doctor en arts i medicina, del
braç reial, 154, 193, 209, 338, 632, 654.
LLUPIÀ, Dimas de, cambrer i prior del monestir de Camprodon, del braç eclesiàstic, 191,
302, 316, 664.
LLUPIÀ, Dimas de, procurador de Pere de Ribes, 39
LLUPIÀ, Elena de, 1442.
LLUPIÀ, Felip, domiciliat a Perpinyà, del braç
militar, 631.
LLUPIÀ, Fèlix de, domiciliat a Perpinyà, del
braç militar, 624, 626, 633, 663, 730, 751,
773, 778, 796, 797, 815, 820, 824, 827,
831.
LLUPIÀ, Francesc de, donzell domiciliat a Perpinyà, diputat del braç militar, 140, 616,
634, 688, 698, 834, 836, 851, 1707, 1726,
1738, 1760, 1762, 1805, 1850.
LLUPIÀ, Gabriel de, domiciliat a Perpinyà, del
braç militar, 616, 618, 626, 717, 718,
1061, 1064, 1122, 1123, 1711, 1788,
1932, 1933.
LLUPIÀ, Gaspar de, capità de cuirassers, 1244,
1443, 1455, 1456, 1458.
LLUPIÀ, Jeroni, 1466.
LLUPIÀ, Joan de, pare de Francesc de Llupià,
688, 1122, 1123, 1668, 1671.
LLUPIÀ, Pere de, 1499.
LLUPIÀ I D’OMS, Jaume de, domiciliat a la

vila de Perpinyà i visitador del braç militar,
78, 84, 1599.
LLUPIÀ I SARAGOSSA, Joan de, procurador
reial feudal dels comtats de Rosselló i Cerdanya, 1927.
LLÚRIA, Lluís de, del braç militar, 1106.
LOMELÍN, Francesc, del braç militar, 485.
LÓPEZ, Cristòfor, tinent de la companyia de
cavalleria del comte de Molina, 817, 821.
LÓPEZ, Joan Baptista, oficial i vicari general
del bisbe de Barcelona, 1262.
LÓPEZ, Lorenzo, jurat de Saragossa, 1948.
LÓPEZ, Mateu, clergue, de la família del bisbe
Garci Gil i Manrique, 546, 547.
LÓPEZ, Miquel, pagès natural d’Aragó, condemnat a galeres, 797, 798.
LORDAT, vegeu LLORDAT.
Lorena, la, 1833.
LORENA, Caterina, donzella de l’Hospital de
la Misericòrdia de Barcelona, 1238.
LORENA, Guy de, marquès de, 868, 1811,
1812.
LUCAS, Benet, negociant i deutor del General,
268.
LUCAS, Maria Magdalena, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
2029, 2057, 2081.
LUCENY, Jaume, 1770.
LUNA, Jeroni de, del braç militar, 1083, 1086.
LUNA, Joan, notari de Montblanc, 427, 545.
LUNA, Joan de, del braç militar, 191.
LUNELL, Gabriel, síndic de Cabrera als braços, 1091.
LUNELL, Joan, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 1106.
LUNELL, Miquel, mercader i ciutadà de Barcelona, 272.
LUNES, vegeu LLUNES.
LUQUES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1089.
LUQUES, Miquel, 1443.
LUY, duc de, militar francès, 1135, 1136, 1148,
1691, 1812, 1833, 1841, 1865, 1960, 1964.
LUZ, Emiliano de la, ermità del monestir de
Montserrat, 1970.
Lyon (França), 1263, 1283, 2042, 2043.
M
MACAIRE, Antoni, síndic de Palamós als braços, 1102.
Maçanet de la Selva (Selva), 1911.
MACIP, Bernat, abat del monestir de Santa
Maria de Lavaix, 309.
MACIP, Bernat, escrivà de manament reial,
1535.
MACIP, Dimas, del braç militar, 165.
MACIP, Joan, prevere, rector i tauler d’Alfarràs, 2049.
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MACIP, Josep, pagès d’Ulldemolins, 2084.
MACIP, Miquel, canonge de la Seu de Tortosa
i oïdor eclesiàstic, 356, 1394, 1405, 1437,
1571.
MACIP, Pere, notari i ciutadà de Barcelona,
1542.
MACIP, Tomàs, del braç militar, 1070, 1071,
1092, 1279, 1342.
MADALENICA, ..., criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
Madrid (Castella), 10, 16, 20, 25, 34, 39, 44,
50, 54, 61, 66, 81, 97, 98, 99, 108, 110,
111, 113, 114, 120, 139, 142, 149, 169,
174, 187, 188, 189, 192, 194, 206, 221,
234, 237, 240, 249, 274, 275, 277, 293,
297, 304, 326, 347, 348, 349, 350, 355,
359, 363, 365, 366, 368, 371, 381, 384,
386, 389, 394, 399, 406, 415, 425, 449,
472, 495, 502, 503, 511, 517, 519, 521,
544, 552, 558, 561, 581, 582, 586, 591,
592, 593, 594, 598, 600, 606, 635, 657,
674, 679, 680, 691, 692, 693, 695, 704,
705, 716, 731, 734, 735, 738, 742, 744,
746, 749, 761, 764, 768, 769, 774, 775,
794, 800, 801, 810, 816, 817, 818, 820,
860, 887, 888, 901, 906, 911, 913, 919,
921, 923, 926, 927, 930, 932, 943, 951,
962, 963, 965, 968, 972, 973, 975, 976,
977, 978, 980, 982, 988, 993, 994, 995,
1009, 1016, 1018, 1036, 1042, 1043,
1045, 1046, 1052, 1055, 1056, 1057,
1064, 1076, 1081, 1082, 1085, 1087,
1094, 1103, 1104, 1105, 1124, 1127,
1129, 1156, 1165, 1220, 1226, 1288,
1393, 1396, 1401, 1403, 1404, 1405,
1412, 1423, 1431, 1432, 1433, 1435,
1442, 1444, 1452, 1475, 1478, 1479,
1486, 1487, 1536, 1539, 1543, 1552,
1553, 1554, 1565, 1568, 1569, 1574,
1582, 1584, 1594, 1596, 1609, 1613,
1614, 1618, 1626, 1634, 1652, 1655,
1656, 1658, 1659, 1660, 1666, 1672,
1673, 1687, 1689, 1691, 1703, 1713,
1735, 1736, 1737, 1746, 1747, 1751,
1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762,
1763, 1768, 1774, 1776, 1777, 1779,
1780, 1781, 1782, 1783, 1794, 1796,
1813, 1816, 1818, 1819, 1821, 1823,
1826, 1834, 1836, 1839, 1854, 1855,
1856, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863,
1866, 1868, 1869, 1872, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1882, 1889,
1890, 1900, 1928, 1929, 2941, 1954, 1963,
2006, 2011, 2012. -Convents: de la Mercè o
de la Trinitat, 42, 43, 44, 45, 55; de les monges de l’Encarnació, 234; de Nostra Senyora
d’Atocha, 2011; de Sant Felip, 2011; de Sant
Jeroni, 2011; de Sant Tomàs, 2011.
MADRIGUERA, Gaspar, notari públic de
Manresa, 1386.

MADRIL, Benet, 159.
MADUIXER, Francesc de, del braç militar,
183.
MADUIXER, Josep de, donzell, del braç militar, 165, 316, 580.
MADUIXER, Josep de, menor, del braç militar, 394.
MADUIXER, Miquel, capità de companyia del
tèrcio del General, del braç militar, 770,
949, 952, 953, 958, 959, 984, 1019, 1023,
1041, 1045, 1048, 1050, 1149, 1865.
MADUIXER I JUNYENT, Josep de, 1747.
MAGAROLA, ..., 331, 1108.
MAGAROLA, Anton, frare i cambrer del monestir de Ripoll, del braç eclesiàstic, 796,
797, 1185.
MAGAROLA, Anton, paborde de Palautordera, del braç eclesiàstic, 1071.
MAGAROLA, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 528, 615, 730, 735,
738, 745, 756, 757, 758, 759, 761, 762,
770, 778, 796, 831, 978, 991, 992, 998,
1009, 1013, 1014, 1016, 1017, 1021,
1027, 1042, 1048, 1070, 1072, 1088,
1149, 1495.
MAGAROLA, Francesc, assessor del General,
39, 44, 151, 169, 170, 178, 241, 1402,
1404, 1468, 1476, 1477, 1538, 1719,
1722.
MAGAROLA, Francesc Joan, vegeu Joan Francesc MAGAROLA.
MAGAROLA, Jaume, domiciliat a Barcelona,
del braç reial, 37, 165, 183, 305, 317, 319,
324, 665, 666, 667, 758, 759, 814, 819,
998, 1070, 1071, 1092, 1345, 1357.
MAGAROLA, Joan, doctor de la Reial Audiència, 15, 23, 189, 281, 1401, 1479, 1549,
1562, 1816, 1818, 1846, 1847, 1848,
1858.
MAGAROLA, Joan, regent del Consell d’Aragó, 348, 360, 365, 381, 384, 389, 406,
461, 495, 502, 503, 553, 574, 581, 591,
592, 601, 618, 635, 657, 674, 691, 742,
746, 764, 769, 775, 794, 800, 810, 887,
906, 930, 932, 962, 964, 965, 968, 972,
975, 976, 978, 980, 986, 987, 988, 993,
994, 1009, 1018, 1036, 1046, 1052, 1057,
1085, 1569, 1576, 1582, 1594, 1595,
1596, 1597, 1609, 1652, 1655, 1656,
1666, 1682, 1684, 1687, 1691, 1701,
1703, 1713, 1735, 1736, 1752, 1762,
1774, 1777, 1780, 1782, 1783, 1794,
1796, 1812, 1813, 1818, 1821, 1823,
1826, 1854, 1855, 1856, 1857, 1860,
1862, 1863, 1866, 1868, 1872, 1873,
1874, 1882, 1889, 1890, 1900, 1929,
1941.
MAGAROLA, Joan Francesc, ciutadà honrat
de Barcelona, doctor en dret i oïdor reial,
438, 463, 467, 469, 501, 514, 519, 525,
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558, 559, 629, 636, 637, 639, 663, 669,
672, 676, 696, 822, 1722, 1745, 1754,
1755.
MAGAROLA, Magí, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 552, 565, 723, 808,
953, 998, 1000.
MAGAROLA, Miquel Joan, doctor en dret,
ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 3, 4, 6, 15, 19, 21, 52, 53,
80, 81, 82, 84, 85, 98, 105, 109, 120, 121,
151, 155, 169, 170, 178, 186, 187, 193,
203, 205, 206, 218, 228, 316, 319, 320,
321, 324, 325, 328, 339, 346, 348, 375,
378, 379, 381, 771, 862, 882, 1009, 1013,
1264, 1353, 1437, 1468, 1476, 1477,
1486, 1508, 1528, 1529, 1556, 1557,
1560, 1572, 1583, 1593, 1594, 1641,
1657, 1663, 1679, 1680, 1750, 1918,
1919.
MAGAROLA, Pere de, bisbe d’Elna i diputat
eclesiàstic, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 67,
75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94,
96, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 110, 111,
113, 116, 124, 125, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 1394, 1436,
1444, 1452, 1499.
MAGAROLA, Pere de, bisbe de Lleida, 555,
556, 568, 1667, 1678, 1682, 1683, 1837.
MAGAROLA, Pere de, bisbe de Vic, 302,
1599.
MAGAROLA, Ramon de, ardiaca del Llobregat i canonge de la Seu de Barcelona, assessor del General, del braç eclesiàstic, 323,
615, 626, 648, 656, 686, 704, 705, 1707,
1725, 1734, 1760, 1762, 1768, 1850.
MAGAROLA, Ramon, canonge de la Seu d’Elna, del braç eclesiàstic, 140, 141, 317.
MAGAROLA, Vicenç, ciutadà honrat de Barcelona i receptor dels fraus del General, del
braç reial, 3, 5, 6, 24, 37, 51, 66, 82, 90,
124, 142, 276, 424, 433, 434, 620, 621,
674, 677, 692, 693, 697, 698, 701, 703,
704, 718, 720, 721, 725, 730, 751, 752,
757, 758, 761, 762, 771, 814, 815, 816,
819, 827, 851, 952, 960, 961, 1070, 1496,
1498, 1505, 1639, 1641, 1647, 1648,
1649, 1759, 1768, 1798.
MAGAROLA, Vicenç, domiciliat a Barcelona,
receptor de la bolla, del braç militar, 1195,
1201, 1252, 1324, 1325, 1328, 1331,
1985.
MAGAROLA I CITRARA, Jerònima, esposa
de Miquel Joan Magarola, 1264.
MAGÍ, Antoni, municioner del tèrcio del General, 958.
MAGÍ, Gallart, mercer i ciutadà de Barcelona,
1492, 1525.

MAGÍ, Salvador, notari i ciutadà de Barcelona,
receptor dels salaris dels doctors de la Reial
Audiència, 546, 655, 700.
MAGINET, Blai, prevere de Vilafranca de
Conflent, 1434.
MAGRE, ..., secretari dels inquisidors, 55.
MAGRINYÀ, Jaume, de la comunitat de preveres de l’església de Montblanc, 1743.
MAGRINYÀ, Jaume, mercader i conseller
quart de Barcelona, 462, 1466.
MAGRINYÀ, Joan, corredor d’orella i deutor
del General, 268, 1535.
MAIÀS, Jacint, 216.
MAIMÓ, Bartomeu, tauler de Granollers,
1411, 1435.
MAIMÓ, Ferran, 1442.
MAIMÓ, Francesc, 1442.
MAIMÓ I PLA, Josep, estudiant de lleis domiciliat a Barcelona, guarda ordinària de la bolla i escrivà del defensor de la taula de Barcelona, 1036, 1055.
MAINER, Jaume, sagristà i canonge de la Seu
d’Urgell, 1416.
MAINORÍ, Marc, natural de Cardedeu, 1904.
MAJOR, Jaume, tauler de Canet de Mar, 1411.
MAJOR, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
1266.
MAJOR, Pau, síndic de Llavaneres als braços,
1095.
MAJOR, Salvador, negociant i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària dels drets de la bolla
dels ploms i segells a la taula de Barcelona,
231, 301, 322, 340, 563, 1636, 1640, 1641,
1647, 1648, 1650, 1755, 1769, 1770.
MALADENT, Mateu, 1534.
MALADONA, Mateu, francès, deutor del General, 1544.
MALAGARRIGA, Jacint, escrivà del General,
1496.
MALAVILA, Pere, velluter i deutor del General, 1530.
MALDONADO, Antonio, frare del monestir
de Montserrat, 1972.
MALDONADO, Salvador, natural de Granollers, condemnat a Galeres, 636.
MALERET, Josep, sastre i ciutadà de Solsona,
2088.
MALET, Jaume, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
MALGAR, Jaume, donzell domiciliat a Balaguer i visitador del braç militar, 525, 618,
623, 624, 1104.
MALGAR, Joan Francesc de, donzell i veguer
de Barcelona, del braç militar, 986, 1092,
1129.
MALGAR, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
MALGAR, Nicolau de, donzell, del braç militar, 1101.
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Malgrat de Mar (Selva), 1912.
MALIC, vegeu MELIC.
Malla (?), torre de, 1353.
MALLA, Domingo, donzell domiciliat a Vic,
del braç militar, 618, 626, 631, 633.
MALLA, Estàsia de, 1766.
MALLA, Gabriel de, donzell, del braç militar,
3, 6.
MALLA, Joaquim, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, advocat fiscal del General, 622,
del braç militar, 630, 637, 639, 648, 656,
686, 697, 701, 738, 745, 811, 813, 837,
869, 922, 996, 1004, 1035, 1041, 1143,
1148, 1164, 1167, 1191, 1206, 1216,
1705, 1710, 1719, 1722, 1725, 1734,
1762, 1798, 1815, 1820, 1870, 1871,
1984.
MALLA, Josep, frare i refectoner del monestir
de Ripoll, del braç eclesiàstic, 663, 824, 827
MALLA, Martí Joan de, del braç militar, 1058,
1263.
MALLA, Sebastià, aragonès condemnat a galeres, 570, 571, 572, 575.
MALLA I DE CONANGLELL, Francesc de,
donzell domiciliat a la vegueria de Vic, oïdor
militar, 191, 616, 698, 834, 836, 1070,
1706, 1707, 1727, 1738, 1805, 1850,
1851.
MALLOL, Josep, de Barcelona, sastre de Barcelona, 989.
MALLOL, Pau, frare del monestir de Montserrat, 2053.
MALLOL, Sebastià Pere, notari i escrivà de la
casa dels Infants Orfens de Barcelona, 2030,
2057, 2058, 2082.
MALLOL I CAMPALIES, Antic, fermança de
la bolla de Castelló d’Empúries, 1506.
MALLOLA, Esteve, teixidor, 1750.
MALLOLES, Joan, teixidor de llana i deutor
del General, 1529.
Mallorca, 583, 1199, 1262, 1268, 1474, 1963,
2059. -Regne de, 65, 228.
MALO, Miguel, de la casa del visitador reial,
1736.
Malta, 457, 631, 1195, 1627, 1628, 1629.
-Gran mestre de, 2, 8, 9, 10, 46. -Orde de,
1267.
MAMBLA, Francesc, ermità del monestir de
Montserrat, 1973.
Mancha, la, 2012.
MANDILLO, Nicolàs, capità de la galera capitana del duc de Tursi, 508, 797, 834.
MANCHO, Pere, tauler de Castelló de Farfanya, 1852.
MANDO, Joan Pere, receptor i collidor de les
rendes del patrimoni reial a Puigcerdà, 1188.
MANEGAT, Joan, burgès de Puigcerdà, del
braç reial, 1103.
MANEGAT, Rafael, fill de Joan Manegat,
burgès de Puigcerdà, del braç reial, 1103.

Manlleu (Osona), 306.
MANLLEU, Pau Bernardí de, frare caputxí resident a la cort de Madrid, 1031, 1044,
1064, 1066, 1074, 1075, 1076, 1081,
1104, 1117, 1872, 1876, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010.
Manresa (Bages), 1936. -Batlle de, 501. -Bolla
de, 1369, 1371, 2085, 2087. -Cambrer de
la Seu de, 1379. -Capítol de, 303. -Paborde de, 1035. -Vegueria de, 1937, 1946.
Manresana, la (Segarra), 1914, 1915.
MANRIQUE, Jeroni, inquisidor, 1535.
MÀNTUA, Margarida de, duquesa de Màntua,
552, 556, 558, 810.
MANSILLA, Joan, 541.
MANTILLA, Antoni de, abat del monestir de
Banyoles, del braç eclesiàstic, 302, 433, 434,
661, 856, 864, 865, 873, 1085, 1811.
MANYALIC, Benet, frare, del braç eclesiàstic,
633.
MANYALIC, Francesc, del braç reial, 663.
MANYALIC, Jaume, burgès de Besalú i oïdor
reial, 14, 142, 143, 156, 158, 176, 177,
190, 230, 239, 265, 266, 267, 287, 288,
1578, 1598.
MANYOLET, Josep, tauler de Tuïr, 1581.
MANZANO, Joan Baptista, escrivà, 1404.
MAQUEDA, duc de, 87, 274, 1200, 1425,
1543.
MARALDI, ..., monsenyor, 1797.
MARANGES, Joan, assessor de la diputació local de Puigcerdà, 1502, 1581, 1756.
MARC, Benet, frare del monestir de Montserrat, 1973.
MARC, Bernat, sabater i guarda del General a
Palautordera, 740.
MARC, Francesc, del braç militar, 82, 118,
191.
MARC, Francesc, síndic d’Esparreguera als braços, 1090.
MARC, Joan, frare president del monestir de
Montserrat, 1972, 2053.
MARC, Joan, negociant i ciutadà de Barcelona,
81.
MARC, Joan Jacint, notari públic de la ciutat
de Tortosa, 1549.
MARC, Narcís Ramon, cavaller domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 78, 84, 368,
406, 596, 710, 723, 730, 738, 751, 778,
820, 831, 833, 846, 851, 864, 881, 882,
893, 899, 911, 952, 998, 1004, 1009,
1010, 1014, 1015, 1021, 1023, 1030,
1041, 1045, 1048, 1050, 1058, 1059,
1066, 1068, 1070, 1071, 1088, 1116,
1117, 1149, 1165, 1176, 1182, 1297,
1305, 1306, 1319, 1342.
MARC, Quirze, causídic i procurador del duc
de Cardona, 52.
MARC, Rafael, del braç militar, 117.
MARC, Ramon, del braç militar, 6, 300, 1279.
2190

MARC, Ramon, fill de Bernat Marc, sabater i
guarda del General a Palautordera, 740.
MARC I DE GELPÍ, Bernat, doctor en medicina, conseller terç de Barcelona, del braç militar, 117, 118, 1083, 1134, 1356.
MARC I DE GELPÍ, Joan Pau, doctor en medicina, del braç reial, 75, 204, 293, 296,
522, 717, 718, 837, 1093, 1383.
MARCA, Pèire de, conseller de Lluís XIV, bisbe
electe de Coserans i visitador del rei, 1372,
1373, 1374, 1377, 1380, 2089, 2094, 2108.
MARÇAL, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i doctor de la Reial Audiència, del braç
reial, 1086, 1305, 1865.
MARÇAL, Francesc, doctor en dret i advocat
fiscal de la diputació local de Girona, 1646,
1894.
MARÇAL, Joan, guarda ordinària del port de
Salou, 303.
MARÇAL, Pau, baixador i deutor del General,
245, 262, 268, 1536.
MARÇALS, ..., advocat fiscal per la crema de
Montiró, 1892.
MARCET, Jaume, ardiaca major i canonge de
la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 144,
539.
MARCILLA, Felip de, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
MARCORD, Gabriel, notari públic de Girona,
1882.
MAREHAS, Benet, frare del monestir de
Montserrat, 2053.
MARÉS, Joan Pau, mariner i deutor del General, 268.
MARÉS, Montserrat, síndic de Vinesa a la Cort,
1598.
MARESC, Joan, del braç reial, 1381.
MARET, Guillem, tauler del Pont de Suert,
1411, 1435.
MARIANA, Maria, de Sant Feliu, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
MARGALEF, Ramon de, de Lleida, del braç
militar, 1092, 1097.
MARGARIT, ..., assessor del General, 399,
1609.
MARGARIT, Jeroni, estamper, 1495, 1496.
MARGARIT I ALOMAR, Joan de, del braç
militar, 723, 1102.
MARGARIT I BIURE, Josep de, de Montblanc, mestre de camp i governador de Catalunya, del braç militar, 587, 723, 730, 738,
745, 1042, 1080, 1088, 1095, 1097, 1123,
1134, 1135, 1163, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1227, 1236, 1247, 1252,
1253, 1272, 1276, 1278, 1279, 1285,
1309, 1311, 1315, 1375, 1376, 1380,
1937, 2023, 2024, 2025, 2054, 2069.
MARGARIT I DE REGUER, Joaquim, vegeu
REGUER I MARGARIT.

MARGENET, Jacint, paraire i ciutadà de Barcelona, 1266, 2044.
MARÍ, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1023, 1083, 1128, 1159,
1235, 1242, 1302, 1303, 1334, 1359,
1361, 1363, 1368.
MARÍA, Isabel, criada de la casa de la duquesa
de Cardona, 2005.
MARIA, Magdalena, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2057, 2081.
MARIANT, Joaquim, del braç militar, 902.
MARIMON, Agustí de, del braç militar, 1059,
1068.
MARIMON, Bernardino de, domiciliat a Barcelona, de l’hàbit de Sant Jaume de l’Espasa,
capità de les drassanes de Barcelona, del braç
militar, 3, 4, 6, 304, 312, 313, 314, 371,
423, 1129, 1499, 1716, 1717, 1721.
MARIMON, Francesc de, 835, 1806.
MARIMON, Garcia de, del braç militar, 84.
MARIMON, Guerau de, del braç militar, 82,
141, 949.
MARIMON, Joan de, domiciliat a Barcelonacapità de la companyia de fusters de la ciutat,
del braç militar, 423, 790, 952, 1015, 1021,
1038, 1041, 1048, 1050, 1060, 1062,
1068, 1070, 1071, 1110.
MARIMON, Josep de, del braç militar, 1068,
1070.
MARIMON I AFER, Aleix de, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, portaveu del lloctinent del Principat, 16, 417, 424, 550, 582,
584, 619, 620, 636, 638, 640, 654, 665,
668, 672, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720,
1721, 1727, 1751, 1796.
MARIMON I AFER, Daniel de, fill d’Aleix de
Marimon, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, portaveu del lloctinent del Principat,
domiciliat a Barcelona, 798, 1794, 1795,
1796.
MARIMON I AFER, Francesc de, 108.
MARIMON I AFER, Manuel de, del braç militar, 424.
MARIN, ..., comte de, militar francès, 1364,
2089.
MARINO, Joan, tauler d’Almenar, 2045.
MARINO, Horacio, militar castellà, 1788.
MAROT, ..., home de Cabrera de Mar a qui enderrocaren la casa, 199, 200, 212.
MAROT, Bernat, canonge de la Seu de Vic,
1738.
MAROT, Salvador, doctor en medicina, 974.
MARQUÈS, Benet, frare del monestir de
Montserrat, 1970.
MARQUÈS, Joan, d’Horta, 1907.
MARQUÈS, Miquel, notari i ciutadà de Barcelona, 546, 548, 550, 562, 563, 564, 572,
575, 584, 586, 589, 603, 604, 605, 606,
611, 612, 615, 616, 618, 620, 622, 624,
2191

625, 626, 629, 631, 632, 633, 635, 636,
638, 645, 646, 651, 654, 655, 658, 659,
664, 670, 671, 674, 677, 678, 682, 688,
690, 691, 696, 699, 701, 703, 708, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 739,
740, 751, 763, 764, 765, 767, 773, 780,
784, 787, 788, 790, 791, 792, 796, 798,
799, 801, 802, 810, 818, 823, 825, 828,
832, 833, 834, 836, 856, 865, 873, 901,
903, 915, 916, 942, 943, 947, 955, 964,
967, 969, 970, 974, 983, 985, 986, 993,
994, 995, 1016, 1024, 1027, 1028, 1036,
1044, 1055, 1056, 1057, 1060, 1075,
1085, 1128, 1143, 1150, 1155, 1158,
1160, 1161, 1162, 1165, 1166, 1167,
1177, 1179, 1180, 1181, 1184, 1185,
1186, 1187, 1188, 1191, 1194, 1196,
1197, 1200, 1201, 1203, 1206, 1207,
1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 1218,
1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1230,
1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1242,
1254, 1261, 1263, 1265, 1268, 1269,
1273, 1274, 1282, 1287, 1302, 1303,
1305, 1308, 1309, 1311, 1324, 1336,
1338, 1340, 1344, 1345, 1346, 1348,
1349, 1350, 1351, 1355, 1357, 1359,
1360, 1361, 1364, 1366, 1367, 1368,
1369, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379,
1380, 1384, 1385, 1386, 1387, 1715,
1717, 1720, 1772, 1777, 1779, 1796,
1985, 2062, 2106.
MARQUÈS, Pau, prevere beneficiat a l’església
de Sant Jaume de Barcelona, 541.
MARQUÈS, Pere, mercader i ciutadà de Tortosa, 1437, 1438, 1439.
MARQUÈS, Pere, menor, notari públic i escrivà del capítol de la Seu d’Urgell, 412,
1260, 1419.
MARQUÈS, Pere Pau, síndic de Canovelles als
braços, 1101.
MARQUET, Pere Pau, guarda del General,
1324, 1495, 1496, 1505, 1640, 1641.
MÁRQUEZ, ..., frare agustinià, 266.
MARRÓ, Rafael, militar, 752, 781.
MARRUGAT, Francesc, tauler de Sitges,
1412, 1435.
MARRUGAT, Miquel, doctor en dret, 2027.
Marsella (França), 3, 1257.
MARSET, ..., ardiaca de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, .
MARTELL, Bernat, frare del monestir de
Montserrat, 1973, 2053.
MARTELL, Joan, pellisser de la Seu d’Urgell,
2107.
MARTÍ I DE CATALUNYA, 829, 835, 1802,
1805.
MARTÍ, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1089.
MARTÍ, Antoni, escrivà i ciutadà de Barcelona,
970, 1203, 1216.

MARTÍ, Antoni, mercader de Torroella de
Montgrí i credencer dels drets del General a
Girona, 799.
MARTÍ, Antoni, notari públic de l’escrivania
del bisbe de Girona, 1895.
MARTÍ, Antoni, notari públic de Vilafranca del
Penedès, 1188.
MARTÍ, Antoni, síndic de Girona als braços,
del braç reial, 1070, 1108, 1191, 1234,
1303.
MARTÍ, Benet, fiança de la bolla de Castelló
d’Empúries, 1506, 1507.
MARTÍ, Eloi, mercader francès, 426, 1618.
MARTÍ, Emenciana, filla de Joan Martí, pagès,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
MARTÍ, Escicília de, 1463.
MARTÍ, Francesc, 1465, 1770.
MARTÍ, Francesc, assessor del General, 448,
747, 1624.
MARTÍ, Francesc, guarda ordinària del General a Barcelona, 383, 1496, 1505.
MARTÍ, Francesc, sastre de Barcelona, 119,
1496.
MARTÍ, Jacint, burgès i síndic de Marçans als
braços, 1086.
MARTÍ, Jaume, diputat local de Vilafranca del
Penedès, 1493, 1499.
MARTÍ, Jaume, doctor en dret i ciutadà honrat
de Barcelona, advocat fiscal del General, del
braç reial, 2, 12, 13, 15, 25, 31, 39, 44, 46,
50, 53, 55, 61, 64, 66, 79, 88, 95, 98, 114,
133, 161, 162, 179, 228, 234, 241, 284,
371, 375, 376, 388, 399, 404, 408, 409,
411, 432, 448, 549, 555, 563, 587, 607,
635, 664, 681, 690, 774, 777, 1402, 1403,
1412, 1414, 1425, 1429, 1444, 1495,
1498, 1499, 1507, 1508, 1509, 1515,
1528, 1529, 1534, 1538, 1548, 1609,
1610, 1611, 1624, 1625, 1639, 1665,
1671, 1716, 1783, 1913, 1914, 1915,
1918.
MARTÍ, Jaume, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
MARTÍ, Jaume, porter del General i ciutadà de
Barcelona, 716, 968, 1380, 1854, 1858.
MARTÍ, Jaume, tauler del General a Tarragona, 81, 108.
MARTÍ, Jeroni, prior de la cartoixa d’Escaladei, 303.
MARTÍ, Jeroni, tauler de Calaf, 1412, 1435.
MARTÍ, Joan, 1535.
MARTÍ, Joan, candeler de sèu de Barcelona i
mestre en cap de músics del General, 1151.
MARTÍ, Joan, doctor en dret, 1496.
MARTÍ, Joan, pagès d’Alella, 2030, 2057,
2082.
MARTÍ, Joan, síndic de Piera als braços, 1095.
MARTÍ, Joan, guarda ordinari de Puigcerdà,
2045, 2051.
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MARTÍ, Joan Jacint, notari públic i escrivà del
capítol de la Seu de Tortosa, 280, 287,
1438, 1439.
MARTÍ, Josep, monjo, campaner de la Cort,
1600.
MARTÍ, Miquel, notari i procurador de Tortosa, 1473.
MARTÍ, Pau, de Montblanc, 1562.
MARTÍ, Pere, notari i escrivà del capítol de
Tortosa, 412.
MARTÍ I REIXAC, Jeroni, síndic de la Vall
d’Aro als braços, 1070, 1071, 1089.
MARTÍN, Llàtzer, de Palerm, condemnat a galeres, 497.
MARTÍNEZ, Domènec, sergent del tèrcio del
General, 958.
MARTÍNEZ, Juan, ermità del monestir de
Montserrat, 1972, 1973.
MARTÍNEZ, Juan, resident a la cort de Madrid, 1876.
MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel, regent
del Consell d’Aragó, 10, 14, 20, 25, 36, 41,
43, 50, 54, 61, 1393, 1396, 1401, 1402,
1403, 1404, 1405, 1412.
MARTÍNEZ DE MARCILLA I MATA, Francisco, degà i canonge de la Seu de Saragossa,
1683.
MÀRTIR, Pere, pagès, síndic de Sant Quintí de
Mediona als braços, 1086, 1089.
Martorell (Baix Llobregat), 819, 820, 1131,
1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1187,
1247, 1910, 1911, 1959, 1961, 2013,
2044. -Baronia de, 1294. -Jurats de, 1265,
1266. -Síndic de, 1267.
MARTORELL, Antoni, porter reial i ciutadà
de Barcelona, 716, 1282.
MARTORELL, Climent, corredor de coll i
trompeta del General, 990
MARTORELL, Antoni, porter del General,
1854.
MARTORELLA, Maria, de Besalú, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
MARTRÀ, Pere, tauler d’Àger, 1434.
MAS, ..., canonge de la Seu d’Elna, 416.
MAS, ..., escrivà, 360.
MAS, Antoni, baixador i deutor del General,
1535, 1544.
MAS, Baldiri, impressor de Tarragona, 1740,
1742.
MAS, Bernat, botiguer de tall i deutor del General, 1544.
MAS, Bernat, doctor en medicina, 427.
MAS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 525, 1011, 1084, 1088.
MAS, Francesc, frare de l’orde de la Mercè,
1358, 2071.
MAS, Jerònima, muller de Pere Mas, 206.
MAS, Joan, àlies «Pere de Sallent», treballador
de Sallent condemnat a galeres, 505.

MAS, Joan, canonge de la Seu d’Elna, del braç
eclesiàstic, 413.
MAS, Josep, baró de Querol, del braç militar,
1073, 1088.
MAS, Josep, candeler del General, 864, 993.
MAS, Josep, guarda ordinària de la bolla de
Barcelona, 1181.
MAS, Josep, notari reial de Terrassa, 371, 766.
MAS, Miquel, soldat de la companyia d’Anton
Caçador, 974.
MAS, Narcís, ciutadà de Barcelona i candeler de
cera del General, 656.
MAS, Pau Benet, advocat fiscal del General,
622, 656, 730, 740, 777, 813, 825, 827,
831, 835, 858, 1705, 1734, 1772, 1774,
1783, 1798, 1806.
MAS, Pere, notari i procurador fiscal del General, 43, 51, 105, 107, 172, 205, 206, 1495,
1503, 1505, 1507, 1508, 1766.
MAS, Pere Joan, d’Horta, 1907.
MAS, Pere Màrtir, guarda ordinària al portal de
Mar de Barcelona, 1287, 1324.
MAS, Pere Pau, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 1536, 1543, 1544.
MAS, Ramon, veler de naus i deutor del General, 246, 1495, 1496, 1536, 1544, 2046.
MAS, Tomàs, síndic del batlle de Gerida als
braços, 1105, 1975.
MAS I DARDER, Antic, canonge de la Seu de
Girona, 1893, 1894.
MASACS, Joan Francesc, jove, paraire i deutor
del General, 262.
MASATA, Josep, 1453, 1455
MASBERNAT, Climent, negociant de Sant Pere Pescador, 710.
MASCARÓ, Agustí, lloctinent d’assessor de la
diputació local de Reus, 1580.
MASCARÓ, Antoni, mercader de Solsona,
2087.
MASCARÓ, Joan Mateu, negociant i ciutadà
de Barcelona, receptor dels fraus del General, 175, 238, 262, 270, 271, 309, 1550,
1641, 1706.
MASCARÓ, Pere Jaume, retorçador de seda,
887.
MASCLANS, Antic, criat del bisbe de Barcelona, 1261, 1262.
MASCLANS, Antoni, notari públic de Barcelona, 69, 231, 1574.
MASCLANS, Gabriel, paraire i deutor del General, 268.
MASCLANS, Pacià, doctor en medicina, 139.
MASCORDA, Miquel, notari de la vila de Calella, 290.
Masdéu, el (Rosselló), 1116.
MASDÉU, Baltassar, 670.
MASDÉU, Francesc, mercader i ciutadà de
Barcelona, 1534.
MASDÉU, Gabriel, ciutadà honrat de Girona i
visitador del braç militar, 290, 291, 292.
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MASDÉU I CANYET, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 305, 313,
317, 319, 324, 350, 352, 369, 370, 395,
406, 429, 430.
MASDOVELLES I VILAFRANCA, Lluís de,
donzell, del braç militar, 78, 117, 607, 770,
814, 882, 893, 895, 896, 899, 901, 1010,
1012, 1074, 1021, 1027.
MASDOVELLES I VILAFRANCA, Miquel,
donzell, visitador del braç militar, 607, 778,
814, 838, 865, 898, 952, 1074, 1077.
MASFERRER, Esteve, síndic de Granollers a la
Cort, 1598.
MASFERRER, Miquel, síndic de Vidreres als
braços, 1104.
MASMITJÀ, Maria, muller de Pere Masmitjà,
549.
MASMITJÀ, Pere, negociant i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del Portal de Mar,
30, 62, 94, 144, 154, 193, 209, 265, 330,
382, 412, 549, 1495, 1505, 1640, 1650.
MASOTA, Francesc, 1459.
Masquefa (Anoia), jurats de, 1910.
MASRIERA, Mateu, baixador i deutor del General, 245, 268, 1537.
MASSADES, Francesc, vegeu MENADES,
Francesc.
MASSANA, ..., militar francès, 1364, 2090.
MASSANA, Bernardí, daurador, 1496.
MASSANA, Caterina, de Lleida, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
MASSANA, Joana, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
MASSANA, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, conseller terç de Barcelona, del braç
reial, 664, 953, 985, 1142, 1149, 1150,
1161, 1235, 1263, 1278, 1279, 1286,
1287, 1302, 1311, 1313, 1314, 1317,
1334, 1335, 1342, 1385.
MASSANA, Lluc, síndic de Geltrú als braços,
1074.
MASSANA, Miquel Joan, germà de Josep Massana, mercader i ciutadà de Barcelona, 1150.
MASSANES, Antoni, canonge de Santa Anna,
del braç eclesiàstic, 2.
MASSANES, Antoni, canonge de la Seu de
Tarragona, 3.
MASSANES, Francesc, 1771.
MASSANES, Francesc, canonge de la Seu de
Tarragona, 4, 6.
MASSANES, Onofre, negociant i ciutadà de
Barcelona, sobrecollidor del General a ponent, 248, 255, 263, 278, 295, 307, 322,
339, 345, 357, 367, 381, 390, 415, 428,
449, 463, 468, 478, 497, 508, 517, 529,
569, 585, 605, 632, 639, 656, 667, 684,
691, 698, 710, 711, 775, 812, 976, 1026,
1165, 1181, 1200, 1211, 1233, 1248,

1257, 1265, 1286, 1310, 1324, 1338,
1346, 1359, 1367, 1375, 1636, 1640,
1641, 1713, 1757, 1770.
MASSANES, Pere, 1770.
MASSANES I PASQUAL, Pau, del braç militar, 1083.
MASSART, Lluís, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1089.
MASSERES, Bartomeu, procurador del col·legi
de preveres de Puigcerdà, del braç eclesiàstic, 1091.
MASSERES, Bernat, prevere i síndic del
col·legi de preveres de Puigcerdà, del braç
eclesiàstic, 1093.
MASSÓ, Agustí, tauler de Ceret, 1851.
MASSÓ, Josep, doctor en dret i ciutadà honrat
de Barcelona, oïdor reial, 404, 407, 435,
438, 522, 523, 524, 700, 701, 715, 824,
825, 854, 857, 858, 871, 979, 987, 1031,
1034, 1039, 1731, 1750, 1755, 1769,
1801, 1809, 1864, 1883, 1919.
MASSÓ, Pere, frare, prior i administrador del
monestir de Santes Creus, del braç eclesiàstic, 1093.
MASSOT, Josep, credencer del General a la
taula de Canet, 1758.
MASSOT, Pere, tauler de Palamós, 1637.
MASUC, Pere, de Camprodon, 1764.
MATA, Josep, veler i deutor del General, 1530.
MATALÍ, Jeroni, mercader i ciutadà de Barcelona, 558.
MATALÍ, Onofre, de la Seu d’Urgell, 1419.
MATALÍ, Rafael, mercader i obrer de la ciutat
de Barcelona, 547, 548, 549, 550, 551,
553, 554, 559, 561, 562, 564, 567, 568,
574, 577, 580, 590, 592, 593, 594, 595,
598, 603, 607, 608, 614, 1665, 1668,
1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 1682,
1686, 1687, 1688, 1689, 1695, 1698,
1699, 1834.
Mataró (Maresme), 124, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 831, 834, 835, 836, 838, 839,
840, 841, 844, 845, 847, 848, 849, 852,
853, 854, 856, 857, 858, 859, 877, 879,
881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 890,
893, 899, 904, 905, 909, 928, 932, 933,
1356, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805,
1808, 1809, 1811, 1813, 1824, 1829,
2071. -Taula de, 244, 322, 357, 447, 463,
468, 478, 501, 614, 775, 1854, 2046.
-Taulers de, 1236.
MATARÓ, Jeroni, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 971.
MATES, Anna, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2057, 2081.
MATES, Bartomeu, sabater i ciutadà de Barcelona, 342.
MATES, Gabriel, síndic de Vilanova de Cubelles als braços, 1070, 1072.
MATES, Jeroni Joan, donzell, síndic de Sant
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Celoni als braços, del braç militar, 1072,
1079, 1081.
MATES, Josep, veler i deutor del General, 262,
268.
MATEU, ..., dona, 1462.
MATEU, Francesc, batlle d’Igualada, 2110.
MATEU, Joan, baixador i ciutadà de Barcelona, 262, 436.
MATEU, Joan, mestre brodador de Barcelona,
1621.
MATEU, Joan, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 397, 517, 1607, 1608.
MATEU, Joan, pagès i criat, 1348.
MATEU, Josep, doctor en medicina, 1346.
MATEU, Pere, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 461, 505, 789, 790, 1629, 1630,
1656, 1757, 1789, 1790.
MATIX, Joan, síndic de Claret als braços,
1093.
MATOSES, Jaume, paraire de Piera, 615.
MATXÍ, Francesc, ajudant del racional, 580,
1189, 1225.
MAURA, Isarn, 1465.
MAURA, Vicenç, 1463.
MAURETA, Llorenç, sastre de la Seu d’Urgell,
2107.
MAURI, Francesc, del braç reial, 851, 991.
MAURI, Francesc, de Polinyà, 1907.
MAURI, Josep, seller i deutor del General,
268.
MAURI, Pere, tauler de Tremp, 2045, 2049.
MAURICI, ..., tauler de Manresa, 1410.
MAURICI, Francesc, adroguer i ciutadà de
Barcelona, 1235.
MAURÍS, Jaume, doctor en dret domiciliat a
Perpinyà, 290, 292.
MAURÍS, Joan, síndic d’Argelers als braços,
1598,
MÁXIMO, Horacio, militar castellà, 752, 781.
MAZARÍ, cardenal, ministre de Lluís XIII de
França, 1291, 1293, 1306, 1307, 1309,
1336, 1359, 1373, 1378, 2054, 2059,
2060, 2066, 2067, 2077, 2081, 2090,
2094, 2095, 2109, 2110.
MECA, ..., del braç militar, 232.
MECA, Francesc de, ardiaca de la Selva i canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1085.
MECA, Francesc de, del braç militar, 78, 751,
1077.
MECA, Frederic, antic oïdor, 1434.
MECA, Manuel, frare santjoanista i capità del
tèrcio del General, del braç eclesiàstic, 949,
952, 953, 958.
MECA, Miquel, del braç militar, 1004, 1010,
1015.
MECA, Pere, antic oïdor eclesiàstic i comanador santjoanista de Vilafranca, 457, 1628.
MECA I DE CLASQUERÍ, Frederic, del braç
militar, 352, 464, 770, 771, 1048, 1050,

1059, 1060, 1062, 1070, 1086, 1599,
1632.
MECA I D’IVORRA, Antoni, del braç militar,
165, 201, 424, 723, 820, 851, 893, 949,
1959.
MECA I TERÇÀ, Jaume, abat del monestir de
Sant Salvador de Breda, del braç eclesiàstic,
2, 141, 191, 280, 281, 403, 485, 512,
522, 523, 524, 615, 1033, 1045, 1048,
1059, 1061, 1124, 1142, 1191, 1215,
1367.
MEDINA, Sebastià, militar, 752, 781, 1788.
MEDINA DE LAS TORRES, duc de, tresorer
del Consell d’Aragó, 249, 420, 424, 1539,
1701, 1703, 1713, 1735, 1736, 1752,
1762, 1774, 1777.
Mediona (Alt Penedès), 1364.
MEIÀ, Jeroni, notari públic de Tàrrega, 646.
MEJÍA, Diego, marquès de Leganés, 423, 424,
1200, 1478, 1980.
MELCIOR, Francesc, velluter i ciutadà de Barcelona, 245, 1537, 1543, 1544, 2083.
MELCIOR, Pau, velluter i deutor del General,
245, 1537, 1544.
MELCIOR, Ramon, velluter i ciutadà de Barcelona, 2083.
MELGAR, Joan de, del braç militar, 1319.
MELIANTA, Josep, fill de Pau Melianta, mercader, ciutadà i receptor dels drets del General a Lleida, 585, 586, 1261, 1305.
MELIANTA, Pau, mercader, ciutadà i receptor
dels drets del General a Lleida, 341, 495,
585, 586, 1564, 1685.
MELIANTA, Pere Joan, fill de Pau Melianta,
mercader, ciutadà i receptor dels drets del
General a Lleida, 586, 1261, 1305, 1685.
MELIC, Jaume, rector i síndic als braços de
Rubí i Castellbisbal, 1080, 1088, 1090.
MELIC, Macià, ciutadà honrat de Barcelona i
deutor del General, del braç reial, 246, 985,
1070, 1089, 1353, 1356.
MELIES, Antoni Joan, retorçador de seda,
guarda ordinària del portal de Sant Antoni
de Barcelona, 341, 356, 471, 1324, 1337,
1636, 1640, 1641, 1647, 1648, 1651.
MELIES, Francesc, fill d’Antoni Joan Melies,
retorçador de seda, guarda ordinària del portal de Sant Antoni de Barcelona, 1337,
1355, 1380.
MELLERAYE, mariscal de la, militar francès,
1249, 1250, 1256, 1269, 1270, 1271.
MENA, Diego, capturat als càrcers reials, 1836.
MENADES, Francesc, jove, flassader detingut
a les drassanes de Barcelona, 638, 640,
1713, 1716, 1717, 1718, 1719, 1721,
1723.
MÉNDEZ GÓMEZ SALAZAR, Diego, detingut als càrcers reials, 816, 818, 820, 1798.
MENDIZÁBAL, Gregorio, alcaid de la presó
de la cort a Madrid, 2011.
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MENDOZA, Antonio, de la cort de Felip III
de Catalunya, 2012.
MENDOZA, Diego de, capità de la galera capitana de Grimaldo, 810.
MENDOZA, Joan, velluter i deutor del General, 262, 1530.
MENDOZA, Joan Jaume, tauler i receptor de
Tortosa, 80.
MENDOZA, Lluís, porter reial, 1496.
MENDOZA, Nicolás, capità d’infanteria del
tèrcio del marquès de Morlara, 1867.
MENESCAL, Francesc, llibreter i ciutadà de
Barcelona, 795, 796.
MENESCAL, Miquel, llibreter i ciutadà de
Barcelona, 233, 245, 1495, 1496, 1500,
1537, 1640.
MENESES, Juan, castellà del castell major de
Perpinyà, 541, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843.
Menorca, 1262.
Mequinensa (Baix Cinca), 1117, 1980.
MENSA, Nicolás de, secretari del rei al Consell
d’Aragó, 1876.
MERCADER, Francesc, guarda extraordinària
del General, 160.
MERCADER, Jaume, síndic del mas de Creixell als braços, 1102.
MERCADER, Pere, boter, 1495, 1496.
MERCADO, Gregorio, capità de cavalleria castellà, 382, 465.
MERCER, Antoni, mercader i tauler de Tàrrega, 268, 1434.
MERCER, Cristòfor, mercader i conseller
quart de Barcelona, 784, 1282.
MERCER, Francesc, prior i baró de Sant Jaume
de Frontanyà, del braç eclesiàstic, 1073,
1091.
MERCER, Joan, prevere de Barcelona, 138.
MERCER, Onofre, notari públic de Puigcerdà,
1983.
MERCER, Paladi, fuster de Camprodon, 1764.
MERCER, Pere Antoni, doctor en dret, 2027.
MERLÈS, Benet, 1427.
MERLÈS, Jeroni, del braç militar, 316.
MERLÈS, Pere Màrtir, 1496.
MERLIA, Susanna, criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
MEROLA, Miquel, abat del monestir de Poblet, del braç eclesiàstic, 1599.
MERQUÍ, Jeroni, enginyer reial, 453.
MESA, Anton, del braç militar, 1021.
MESSEGUER, Bartomeu, fuster i prohom en
cap de la confraria de fusters de Barcelona,
794, 795, 1794.
MESSEGUER, Gabriel, de Montblanc, 1562.
MESSEGUER, Manuel, paraire i deutor del
General, 262.
MESSEGUER, Miquel, paraire i deutor del
General, 1529.
Messina (Itàlia), 3.

MESTRE, Hipòlit, corredor d’orella i ciutadà
de Barcelona, ajudant del racional del General, 1364, 1375.
MESTRE, Jaume Joan, notari i escrivà de la diputació local de Castellbò, 62.
MESTRE, Joan Esteve, síndic de Molig als
braços, 1089.
MESTRE, Joan Pere, notari de Castellbò, 799.
MESTRE, Miquel, velluter i deutor del General, 1530.
MESTRE, Pere, guarda de la bolla, 1651.
MESTRE, Ramon, de la comunitat de preveres
de l’església de Montblanc, 1743.
METGE, ..., escrivà, 401.
MICÓ, Francesc, notari públic i ciutadà de Barcelona, 1144.
Milà (Itàlia), 274, 521, 1983.
MILÀ, Macià, porter reial i ciutadà de Barcelona, 198, 303, 309.
MILÀ, Melcior, criat d’Antoni Tió, 419.
MILLAREA, mariscal de la, vegeu MELLERAYE.
Millars (Rosselló), 965. -Taula de, 521, 1456.
MILLARS, Francesc, mercader de la Llotja i
deutor del General, 153, 246, 1535, 1536.
MILLARS, Pere de, del braç militar, 723,
1342.
MILLET, ..., assessor del General, 228, 241,
1528, 1529, 1538.
MILLET, Francesc, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 459, 460, 796.
MILSOCOS, Josep, del braç militar, 114.
MIMÓ, Jaume, negociant i ciutadà de Barcelona, drassaner del General, 646, 897, 929,
1186, 2047, 2049.
MINGUELLA, Maurici, síndic de Manresa als
braços, 1075, 1090.
MIQUEL, ..., doctor en arts i medicina, 771.
MIQUEL, ..., mallorquí condemnat a mort,
788, 908.
MIQUEL, Antoni, del lloc de Rauric, fermança
per la bolla de Lleida, 989.
MIQUEL, Bernat, donzell domiciliat a Barcelona, exactor del General, del braç militar,
361, 368, 386, 388, 394, 397, 406, 413,
418, 424, 485, 499, 513, 528, 723, 730,
738, 745, 751, 762, 1639, 1645.
MIQUEL, Bernat, doctor en medicina, del
braç reial, 459.
MIQUEL, Francesc, del braç militar, 300, 319.
MIQUEL, Francesc de, frare i comanador santjoanista de Susterris, de la junta de guerra
del General, del braç eclesiàstic, 299, 324,
724, 893, 899, 911, 1029, 1058, 1063,
1065, 1074, 1102, 1104, 1234, 1235,
1278, 1294, 1297, 1303, 1311, 1334,
1338, 1359, 1363, 1368, 2074, 2075,
2077, 2078, 2079, 2092.
MIQUEL, Gabriel, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2087.
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MIQUEL, Jeroni, del braç militar, 738, 751,
762, 1041, 1062, 1068, 1070, 1071, 1088,
1252, 1297.
MIQUEL, Joan, canonge de la Seu d’Elna i visitador eclesiàstic, 1191, 1195, 1250, 1251,
2032.
MIQUEL, Joan, síndic de Canovelles als braços, 1090.
MIQUEL, Joan Pau, doctor en medicina,
1160.
MIQUEL, Josep, canonge de la Seu de Tarragona, 286.
MIQUEL, Pere, notari de Besalú, 14.
MIQUEL, Pere, paraire de Perpinyà, 1464.
MIQUEL, Pere Pau, doctor en arts i medicina i
conseller segon de Barcelona, del braç reial,
180, 281, 369, 461, 472, 505, 513, 696,
1158.
MIQUEL, Sebastià, assessor de la diputació local de Vilafranca de Conflent, 476, 1636.
MIQUEL, Simó, notari i escrivà major de la
cort eclesiàstica de Girona, credencer del
General, 1350, 1895, 1899.
MIQUEL I POL, Francesc, comanador santjoanista i capità de la galera capitana del General, del braç militar, 46, 47, 319, 329, 330,
743, 1404.
MIQUEL I POL, Lluís, del braç militar, 1599.
MIR, ..., advocat fiscal, 968, 980.
MIR, ..., doctor, 1978.
MIR, ..., home de Vilassar a qui enderrocaren la
casa, 199, 200, 212.
MIR, Baldiri, síndic de Peralada als braços,
1106.
MIR, Jacint, paraire i deutor del General, 262.
MIR, Jaume, argenter i ciutadà de Barcelona,
633, 1711.
MIR, Jaume, ciutadà de Lleida domiciliat a Barcelona, doctor de la Reial Audiència, 88,
160, 161, 169, 178, 205, 208, 281, 328,
331, 342, 377, 392, 398, 400, 409, 506,
882, 1039, 1425, 1477, 1549, 1562, 1597,
1601, 1602, 1604, 1606, 1608, 1657,
1679, 1680, 1750, 1918.
MIR, Joan Llorenç, paraire i deutor del General, 262.
MIR, Narcís, doctor de la Reial Audiència, del
braç reial, 346, 367, 376, 404, 405, 411,
433, 669, 774, 777, 797, 811, 813, 1257,
1314, 1318, 1653, 1783, 1798, 1816,
1818, 1858, 2037.
MIR, Nicolau, donzell, del braç militar, 1083.
MIR, Onofre, criat de Domingo de Cossío,
2004.
MIR, Pau, notari públic i tauler de la Seu d’Urgell, 342, 1417, 1419, 1758.
MIR, Pere, paraire, 1458.
MIR, Pere Joan, pagès de Rubí, 1906.
MIR I HUGUET, Pere, ciutadà de la Seu
d’Urgell, 2106, 2107.

MIR I ROS, Joan Pere, notari de Barcelona,
1814.
MIRA, Josep, del braç reial, 978.
MIRACLE, Joan, síndic de la Pobla de Montornès als braços, 1102.
MIRALDA, Bernat, 1535.
Miralles (Alt Empordà), 1364, 2090.
MIRALLES, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1030, 1048, 1050,
1074, 1089, 1090.
MIRALLES, Antoni, prevere de l’església parroquial del Pi de Barcelona, 532.
MIRALLES, Francesc, valencià condemnat a
galeres, 497, 570, 572.
MIRALLES, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona, del braç militar, 1101.
MIRALLES, Josep, agutzil reial, 1393.
MIRALLES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1070, 1090.
MIRALLES, Lluís, donzell, síndic del braç militar, 191, 316, 596, 1066, 1090, 1267,
1297, 1303, 1313, 1317.
MIRALLES, Pere, de la casa del bisbe d’Urgell,
1546.
MIRALLES, Pere, prevere beneficiat a la Seu
de Solsona, 1488, 1490.
MIRALLES, Pere Joan, síndic de l’Arenyó, la
Móra i Fonollars als braços, 1102.
MIRALLES, Sebastià, del braç reial, 1263.
MIRALLES, Sebastià de, donzell domiciliat a
Barcelona, síndic del braç militar, 78, 84,
114, 118, 215, 232, 499, 722, 723, 730,
783, 833, 851, 898, 917, 923, 952, 991,
998, 1004, 1009, 1015, 1021, 1023, 1027,
1029, 1050, 1081, 1090, 1196, 1197,
1235, 1263, 1302, 1305, 1306, 1319,
1334, 1342, 1360, 1363, 1368, 1370,
1385, 1766.
Miramar (Baix Camp), 1936.
MIRAMBELL, Pere Josep de, resident a Blanes, ciutadà honrat de Barcelona, del braç
reial, 1073, 1088.
MIRANDA, Antoni, tauler d’Alfarràs, 1410,
1434.
MIRANDA, Coloma, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2057, 2081.
MIRANDA, Millán de, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
MIRAPEIX, marquès de, noble francès, 1812.
MIRAVALL, Pere Joan, doctor, síndic de Tortosa a la Cort, 1598, 1599.
Miravet (Ribera d’Ebre), castell de, 458, 1306,
1307, 1308, 1627, 1711. -Batllia de, 1268.
MIRET, Gabriel, del braç militar, 201, 279,
1021, 1547.
MIRET, Jacint, negociant de la ciutat de Tarragona, 1854.
MIRET, Josep, ermità del monestir de Montserrat, 1973.
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MIRET, Miquel, mercader i tauler de la ciutat
de Lleida, 1282.
MIRET, Pau, ciutadà honrat de Barcelona resident a Reus, del braç reial, 1097.
MIRET, Pere, síndic de Sant Martí Sarroca i
Aguiló als braços, 1086, 1090, 1093.
MIRÓ, Antoni, síndic dels llocs de la Cardosa i
Castellnou als braços, 1106.
MIRÓ, Antoni Miquel, tauler de Granollers,
1411, 1435.
MIRÓ, Esteve, paraire i deutor del General,
262.
MIRÓ, Josep, 1455.
MIRÓ, Josep, escrivà de Barcelona, 668.
MIRÓ, Miquel, doctor en medicina, 265.
MISSER, Jaume, prevere resident a Barcelona,
1260, 1338.
MITJANS, ..., adroguer i obrer de la ciutat de
Barcelona, 784.
MITJANS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 953, 1021, 1060, 1062,
1070, 1090.
MITJANS, Maria Àngela, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056, 2081.
MITJANS, Victòria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
MITJAVILA I FRANQUESA, Francesc, doctor de la Reial Audiència, 1562.
MÒDENA, duc de, 810, 873, 874, 878, 906,
907, 1796, 1813.
MODOLELL, Bernat, tauler d’Alcover, 172,
1635, 1487, 1770.
MODOLELL, Josep, de Sarrià, 1907.
MODOLELL, Llorenç, passamaner i deutor
del General, 268, 1535.
MOFORT, Francesc, mercader i ciutadà de
Tortosa, 1473.
Moià (Bages), 302, 306.
MÓRA, Josep.
MOIÀS, Jacint, tancador i obridor de les portes
del consistori, 1496.
MOIX, Baltassar, criat del bisbe de Barcelona,
327.
MOIX, Cristòfor, notari de la vila de Cervera,
887.
MOIXÓ, Francesc Alexandre, deutor del General, 1520.
MOIXÓ, Jeroni, 1509.
MOIXÓ, Joan, ciutadà de Barcelona, 64, 246,
1407, 1408, 1516.
MOIXÓ, Rafael, doctor, senyor de Mont-rodon, síndic de Cervera als braços, 1070,
1072, 1073, 1091.
MOIXÓ I DESLLOR, Maria Anna, vídua de
Jeroni Moixó, 1407, 1509.
MOLA, ... de, advocat fiscal del General, 921.
MOLAS, Leonardo, sergent major del tèrcio
del marquès de Campolatra, 533, 534, 540,

541, 543, 569, 593, 642, 643, 752, 780,
1031, 1032, 1053, 1664, 1686, 1688,
1728, 1729, 1743, 1749, 1788, 1886,
1887, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,
1908, 1909, 1910, 1915, 1916, 1917,
1918.
MOLER, Francesc, doctor en dret, 595.
MOLERA, ..., frare, 1625.
MOLERA, Francesc, donzell, doctor en dret i
advocat de pobres de Barcelona, 471, 538,
549, 555, 563, 598, 599, 609, 722, 730,
740, 831, 1129, 1167, 1662, 1665, 1671,
1689, 1690, 1693, 1772, 1774.
MOLERA, Francesc, donzell, del braç militar,
114, 117, 499, 824.
MOLERA, Francesc, doctor en medicina, 222.
MOLERA, Gaspar, antic oïdor, 280, 1407,
1408, 1409, 1509.
MOLERA, Joan, promogut a sots-veguer i
sots-batlle de Vic, 9, 11, 14, 1392, 1393.
MOLERA, Pere, síndic de Tona als braços,
1079.
MOLES, Pere Màrtir, cotoner, 1495.
MOLINAS, Pere, fuster de Girona, 2096.
MOLINER, Antoni, 1496.
MOLINER, Jeroni, canonge de la Seu de Tortosa i visitador eclesiàstic, 2, 5.
MOLINS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
alferes del tèrcio del General, del braç reial,
594, 596, 651, 652, 723, 738, 820, 851,
893, 923, 949, 953, 958, 998, 1019, 1022,
1023, 1042, 1058, 1060, 1072, 1959.
MOLINS, Vicenç, síndic de Ripoll als braços,
1083, 1089.
Molins de Rei (Baix Llobregat), 981, 982, 996,
997, 1869.
MOLIST, Francesc, conseller de Vic, 1959.
MOLLET, Montserrat, síndic de Santa Fe als
braços, 1093.
Mollet del Vallès (Vallès Oriental), 1001, 1005,
1906. -Batalla de, 1245, 1246.
MOLNER, Cebrià, tauler de Granollers, 299,
1850, 2045.
MONALLER, Joan, 1457.
MONCA, Joan, de Bagell, 1465.
MONDÓ, Joan Pere, tauler de Puigcerdà,
1982, 1983.
MONDRASET, Francesc, de Pollestres, 1463.
MONER, Benet, prevere beneficiat a l’església
de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 468.
MONER, Joan Baptista, tauler de Vilafranca de
Conflent, 1849, 1851.
MONER, Miquel, notari de Castelló d’Empúries, 1653.
MONER, Pau, rector de l’església de Riudarenes, 1908.
MONER, Rafael, baixador i deutor del General, 1537, 1543, 1544.
MONER, Rafael, batlle de Sitges, 2065.
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MONER DE SOLANELL, Pere, donzell domiciliat a Camprodon i visitador del braç militar, 618, 623, 1713, 1763.
MONER I DE PUIGMARTÍ, Francesc, donzell, de Camprodon, del braç militar, 1019,
1074, 2114.
MONER I QUEROL, Llàtzer, 84.
MONFAGES, Alfons, adroguer i tauler de Lleida, 368, 373, 387, 763, 787, 866, 1057,
1259, 1282, 1340, 1366, 1367, 1850.
MONFAGES, Jaume, manyà de la vila de Cervera i tauler de Lleida, 373, 374, 387.
MONFAGES, Jaume, jove, germà d’Alfons
Monfages, candeler de Cera i tauler de Lleida, 866, 916.
MONFAGES, Josep, passamaner de la ciutat de
Barcelona i tauler de Lleida, 373, 374, 387,
1340, 1366.
MONFAR, Paula, vídua, 69.
MONFAR I SORS, Joan Baptista, del braç
reial, 118, 594, 596, 730, 878, 1063, 1066,
1070, 1073, 1090, 1091, 1128, 1159,
1342, 1361, 1363, 1385.
MONFAR I SORS, Diego, ciutadà honrat de
Barcelona i escrivà de manament reial, del
braç reial, 305, 313, 317, 319, 324, 340,
350, 387, 395, 411, 485, 509, 533, 686,
705, 721, 723, 725, 726, 727, 729, 730,
731, 733, 734, 735, 740, 751, 753, 756,
757, 758, 759, 761, 770, 774, 821, 897,
987, 1032, 1059, 1060, 1061, 1066, 1113,
1115, 1262, 1885.
MONFAR I SORS, Francesc, frare i paborde
del monestir de Sant Cugat, del braç eclesiàstic, 406, 407, 724, 726, 728, 736, 740,
744, 774, 778, 1012, 1021, 1048, 1050,
1052.
Monistrol de Montserrat (Bages), vicari de,
1766.
MONJA, Elisabet, de Martorell, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
MONJO, Benet, notari públic Talarn, 1227.
MONJO, Domènec, de Manresa, 1969.
MONJO, Joan Baptista, de Lleida, doctor de la
Reial Audiència, 1156, 1167, 1185, 1191,
1299, 1301, 1982, 1984, 2056.
MONNA, Pere, mercader de Narbona, 1177.
MONRÀS, Bartomeu, notari públic de Girona,
del braç reial, 1342, 1350.
MONSARRÓ, Macià, baixador, 1496.
MONSEO, Esteban, jurat de Montsó, 1794.
MONSONÍS, Joan Baptista de, carlà de Gerb,
del braç militar, 607, 1079, 1317, 1319.
MONSUAR, Francesc de, ambaixador davant
Felip III de Catalunya, 365, 368, 369,
1444, 1507, 1582, 1583, 1584.
MONSUAR, Francesc de, batlle general de Catalunya, 670.
MONSUAR, Francesc de, canonge i hospitaler

de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 93,
113.
MONSUAR, Francesc de, del braç militar, 165.
MONSUAR, Lluís de, batlle general de Catalunya, 67, 333, 334, 424, 1379, 1597.
MONSUAR DE SERRA, Francesc, 246.
MONT, Jeroni del, tauler de Lleida, 1412.
MONT, Joan del, tauler de Lleida, 1435.
MONTAGUT, comte de, 312.
MONTAGUT, comtessa de, 424.
MONTAGUT, Francesc, síndic de Gelida i
Santa Coloma de Farners als braços, 1093,
1103.
MONTAGUT, Francesc, síndic de Taradell i
Viladrau als braços, 1106.
MONTAGUT, Joan, doctor, del braç reial,
1117.
MONTAGUT, Josep, síndic de Móra als braços, 1090.
MONTAGUT I VALLGORNERA, Joan Pere
de, del braç militar, 1074.
MONTAGUT I VALLGORNERA, Miquel
de, domiciliat a la vila d’Olot, del braç militar, 1081.
MONTALT, Joan, agutzil extraordinari, 850,
853, 859, 928, 1809.
MONTALT, Joan, tauler i receptor del General
de Tarragona, 362, 1218, 1582.
MONTALT, Josep, burgès honrat de Perpinyà,
1166.
MONTANELLA, ..., assessor del General, 44,
1404.
MONTAN, Antoni, pagès de Castellciutat,
2106.
MONTANER, vegeu MUNTANER.
MONTARGULL, Àngel, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 141.
MONTARGULL, Diego de, 1083.
MONTARGULL I SOLDEVILA, Miquel de,
donzell domiciliat a Tarragona, visitador del
braç militar, 838, 865, 952, 1079, 1095.
Montblanc (Conca de Barberà), 426, 652, 662,
993, 1155, 1159, 1219, 1220, 1562, 1618,
1868, 1936, 2012, 2025, 2084. -Batlle de,
1562. -Bolla de, 1369, 2084. -Jurats de,
662. -Rectoria de, 1740, 1741, 1742, 1743,
1744, 1745 -Taula de, 255, 632, 698. -Veguer de, 1957. -Vegueria de, 1946.
Montbui (Anoia), 2034.
MONTCADA, Caterina de, 2006, 2011.
MONTCADA, Francesc de, nebot de Lluís de
Montcada, del braç militar, 435, 1095.
MONTCADA, Guillem Ramon de, vegeu AITONA, marquès d’.
MONTCADA, Joan Lluís de, administrador
dels béns del marquès d’Aitona, 1164.
MONTCADA, Lluís de, frare hospitaler i castellà d’Amposta, 435, 456, 457, 458, 459,
460, 632, 1626, 1627, 1628, 1629, 1710,
1711.
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MONTCADA, Onofre de, del braç militar,
179.
MONTCAU, Maria Anna, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
2028.
MONTCLÚS, Jacint de, frare del monestir de
Santa Maria d’Arles i prior de Sant Joan de la
Peixa, del braç eclesiàstic, 723, 730, 917,
923, 1029, 1045, 1069, 1342.
Montcortès de Segarra (Segarra), 1914.
MONTE, Josep de, frare del monestir de Sant
Francesc de Paula de Barcelona, 600, 714.
Montearagón (Aragó), abat de, 1949.
MONTELEÓN, duc de, 561, 1156, 1672,
1673, 1686.
MONTELL, Andreu, natural de Cardedeu,
1904.
MONTELLAS, ..., 1466.
MONTELLS, Jaume, natural de Cardedeu,
1904.
MONTELLS, Pere, paraire de Barcelona i deutor del General, 1544.
MONTER, ..., regent del Consell d’Aragó,
1673.
MONTESCLAROS, marquès de, president del
Consell Suprem d’Aragó, 187, 192, 202,
206, 228, 240, 241, 1478, 1479, 1485,
1487, 1528, 1536, 1537, 1538, 1876.
MONTFORT, Francesc, del braç reial, 1185.
MONTGAI, Francesc de, donzell, del braç militar, 1083, 1317.
MONTGAI, Jeroni de, del braç militar, 368,
1093.
Montgat (Maresme), 622, 626, 627, 628, 634,
643, 1272, 1705, 1712, 1723, 1746. -Castell de, 1312, 1351.
MONTI, ..., cardenal i arquebisbe de Milà,
521.
Montiró (Alt Empordà), 1051, 1053, 1061,
1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897,
1898, 1909, 1910, 1915, 1917, 1934,
2006.
Montjuïc (Barcelonès), 259, 1038, 1114, 1140,
1142, 1150, 1151, 1163, 1199, 1200,
1201, 1219, 1254, 1255, 1257, 1259,
1271, 1338, 1339, 1360. -Batalla de,
1138, 1139, 1140. -Fort de, 1138, 1139,
1164.
Montnegre (Vallès Oriental), castell de, 1908.
Montornès del Vallès (Vallès Oriental), 1907.
MONTPALAU, Francesc, abat del monestir de
Banyoles, del braç eclesiàstic, 907, 908, 911,
917, 918, 923, 924, 927, 931, 933, 938,
944, 949, 950, 952, 956, 978, 1030, 1031,
1041, 1045, 1048, 1050, 1166, 1191,
1214, 1216, 1234, 1235, 1303, 1317,
1335, 1342, 1363, 1387, 2021.
MONTPALAU, Ramon, frare del monestir de
Ripoll i paborde de Berga, del braç eclesiàstic, 1021, 1022.

MONTPALAU I ALEMANY, Bernat de, del
braç militar, 1086, 1977.
MONTPALAU I ALEMANY, Gaspar de, diputat de la vegueria de Girona, del braç militar, 52.
MONTPALAU I ALEMANY, Jaume de, fill de
Gaspar de Montpalau, del braç militar, 5,
40, 51, 52, 89, 140, 141.
MONTPALAU I MONTJOY, Francesc de,
frare i sagristà de Ripoll, del braç eclesiàstic,
1097.
MONTPAÓ, Pau, tauler de Miravet, 1434,
1435.
Montrin (França), 2042.
MONT-RODON, Cristòfor, abat de Cardona,
del braç eclesiàstic, 1093.
MONT-RODON, Dòmenec de, donzell, del
braç militar, 3, 6, 8, 9, 24, 34, 37, 42, 45,
78, 84, 1598.
MONT-RODON, Jeroni de, del braç militar,
78, 84.
MONT-RODON, Miquel Joan de, agutzil reial
ordinari del Principat, 172, 719, 816, 818,
819, 820, 826, 827, 828, 829, 831, 834,
835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843,
844, 845, 847, 848, 849, 852, 853, 854,
858, 859, 861, 863, 864, 875, 879, 883,
1018, 1019, 1022, 1039, 1064, 1800, 1802,
1804, 1805, 1809, 1810, 1918, 1919.
Mont-roig del Camp (Baix Camp), taula de,
667, 698, 710, 1026.
MONTRÓS, Joan Baptista, notari públic d’Ulldecona, 825.
Montserrat (Baix Llobregat), abat de, 303,
1286, 1598. -Camí de, 310. -Monestir de,
214, 303, 424, 1053, 1146, 1149, 1291,
1307, 1971, 1901, 1958, 2053, 2054.
MONTSERRAT, Antoni, de la vila de Reus,
del braç militar, 1073, 1074.
MONTSERRAT, Dionís, doctor en dret i advocat dels braços a la Cort, 1597.
MONTSERRAT, Francesc, doctor en dret i
donzell domiciliat a Barcelona, 1762, 1763.
MONTSERRAT, Francesc de, donzell de la
ciutat de Tarragona, del braç militar, 1079,
1081.
MONTSERRAT, Francesc, notari de la Cort
de Barcelona, 1599.
MONTSERRAT, Gaspar, doctor en dret de
Balaguer, 1959.
MONTSERRAT, Gregori de, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
MONTSERRAT, Guillem, 1758.
MONTSERRAT, Jeroni de, donzell, del braç
militar, 368.
MONTSERRAT, Joan, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
MONTSERRAT, Maria, de Tarragona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
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MONTSERRAT, Mateu, 138, 1766.
MONTSERRAT, Pau, botiguer de draps de llana i ciutadà de Solsona, 1488, 1489, 1490.
MONTSERRAT I PERTUSA, Josep de, del
braç militar, sergent major per la vegueria de
Tàrrega, 1086, 1088, 1937, 1942.
MONTSERRAT I RUFET, Pere de, doctor en
dret i ciutadà de Barcelona, visitador i jutge
de processos del braç reial, 570, 571, 614,
631, 838, 865.
MONTSERRAT I SOLDEVILA, Joan Baptista, del braç militar, 1086.
Montsó (Aragó), 555, 568, 835, 981, 982,
983, 996, 997, 1445, 1573, 1575, 1612,
1667, 1678, 1683, 1790, 1791, 1792,
1793, 1794, 1802, 1861, 1869, 1880,
1881, 1980. -Castell de, 1353, 1354. Corts de, 16, 187, 188, 314, 315, 316,
346, 452, 458, 534, 562, 567, 569, 570,
599, 637, 638, 639, 641, 644, 647, 648,
658, 921, 938, 940, 972, 1065, 1192,
1253, 1479, 1555, 1556, 1566, 1670,
1676, 1686, 1690, 1718, 1719, 1721,
1724, 1727, 1729, 1748, 1749, 1805,
1808, 1809, 1819. -Jurats de, 1790. -Síndic de, 555, 556, 575, 1682, 1683. -Vicari
General de, 1790, 1792, 1837.
MONTSÓ, Pau, tauler de Miravet, 1412.
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de, 154,
225, 322, 530.
MÓRA, Francesc, doctor en dret i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1050, 1072,
1089, 1342, 1382, 1827, 1971.
MÓRA, Francesc, velluter i deutor del General,
1530.
MÓRA, Gabriela, paraire i deutora del General,
1529.
MÓRA, Jaume, prevere de l’església de Barcelona, 615.
MÓRA, Jeroni, del braç militar, 520.
MÓRA, Joan, paraire i deutor del General,
1529.
MÓRA, Joaquim, doctor en arts i medicina, del
braç reial, 41, 53, 54, 144, 234, 346, 350,
354, 378, 382, 383, 404, 434, 661.
MÓRA, Josep, ciutadà honrat i conseller terç
de Barcelona, del braç reial, 297, 317, 319,
322, 324, 458, 460, 477, 486, 505, 523,
577, 580, 683, 687, 721, 723, 725, 726,
727, 728, 729, 730, 731, 732, 735, 736,
740, 741, 743, 744, 747, 748, 756, 766,
770, 778, 780, 784, 820, 915, 928, 930,
931, 932, 937, 939, 944, 950, 952, 963,
973, 974, 978, 989, 991, 992, 1002, 1003,
1005, 1006, 1013, 1016, 1019, 1051,
1058, 1128, 1185, 1278, 1294, 1308,
1311, 1313, 1317, 1324, 1327, 1328,
1334, 1335, 1364, 1382, 1383, 1957,
2113.
MÓRA, Josep, de Solsona, 2088.

MÓRA, Miquel, corredor d’orella i deutor del
General, 245, 262, 268, 1529, 1535, 1536,
1543, 1544.
MÓRA, Miquel, germà de Josep Móra, ciutadà
honrat de Barcelona, defensor del General,
del braç reial, 78, 304, 330, 332, 495, 651,
706, 802, 851, 915, 1128, 1639, 1641,
1647, 1648, 1755, 1769, 1771.
MÓRA, Miquel, síndic de la baronia d’Eramprunyà als braços, 1097, 1975.
MÓRA, Montserrat, ciutadà de Barcelona, del
braç reial, 78, 80, 81, 114.
MÓRA, Nicolau, francès, 467, 1833.
MÓRA D’ALMENAR, Jeroni, donzell domiciliat a Lleida, del braç militar, 82, 84, 114,
179, 1563.
MÓRA D’OLZINA, Josep, del braç militar,
1088.
MORACUC, Gispert, guarda ordinària de la
bolla, 367, 1499, 1640, 1641, 1647, 1648,
1650, 1771.
MORADELL, Domènec de, donzell i visitador
del braç militar, 2, 5, 29, 42, 82, 84, 300,
352, 368, 404, 413, 513, 594, 596, 723,
724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 735,
736, 740, 741, 743, 744, 746, 747, 751,
753, 756, 757, 758, 759, 761, 770, 771,
778, 805, 831, 951, 911, 923, 952, 978,
991, 998, 1004, 1009, 1010, 1012, 1015,
1020, 1021, 1023, 1029, 1045, 1047,
1050, 1058, 1059, 1062, 1068, 1070,
1074, 1086, 1090, 1191, 1234, 1263,
1279, 1297, 1303, 1317, 1319, 1342,
1363, 1368, 1370, 1387, 1394, 1599.
MORAGUES, Antoni, canonge de la Seu de
Tarragona, del braç eclesiàstic, 407, 796.
MORAGUES, Francesc, porter reial, 85, 1496.
MORAGUES, Jaume, corredor d’orella i deutor del General, 1535.
MORAGUES, Joan, corredor d’orella i deutor
del General, 268, 1534.
MORALES, Benito, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
MORANA, Jeroni, síndic de Guissona als braços, 1101.
MORATA, Pere Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1074.
MORATÓ, ..., doctor en dret, 2027.
MORATÓ, Francesc, gerrer, 1495.
MORATÓ, Manuel, doctor, síndic d’Olot als
braços, 1080, 1084, 1089.
MORATÓ, Pere, ciutadà de Barcelona, 226.
MORATÓ, Rafael, d’Olot, del braç reial, 1072.
MOREIG, Jaume, canonge de la Seu d’Urgell,
71, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419.
MORELL, Andreu, síndic de la vila d’Anglesola als braços, 1083.
MORELL, Baltassar, doctor en dret, 199, 1483.
MORELL, Bernat, revenedor i deutor del General, 1535.
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MORELL, Jacint, calafater i guarda ordinària
de Cotlliure, 690.
MORELL, Jaume, porter reial, 99, 1496.
MORELL, Macià, síndic de la Pobla i Armentera als braços, 1093, 1097.
MORELL, Onofre, donzell i diputat local de
Tarragona, del braç militar, 508, 615, 1079.
MORELL, Pere, síndic de Riudarenes als
braços, 1102.
MORELLÓ, Jeroni, fill de Francisco, mercader
genovès, 414.
MORENO, Gregorio, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
MORENO, Rafael, militar castellà, 1788.
MORER, ..., verguer del consolat de la Llotja,
163.
MORER, Antoni, procurador fiscal de la diputació local de Vilafranca del Penedès, 1852.
MORER, Diego, militar castellà, 752, 781,
1788.
MORER, Jaume, de la Seu d’Elna, notari públic a l’arxiu de la Cort Romana, 2028.
MORER, Joan, burgès de Puigcerdà, del braç
reial, 1097.
MORER, Joan Pere, cardador i deutor del General, 262.
MORER, Josep, del braç militar, 1097.
MORER, Rafael, síndic de Puigcerdà a la Cort,
del braç reial, 1597, 1598.
MORERA, Francesc, doctor i oficial de la visita,
474, 1634, 1635.
MORERA, Onofre, síndic de Figueres, del braç
reial, 1070, 1089, 1092, 1105.
MORET I BEGUR, Francesc, síndic de Palausator als braços, 1106.
MORETA, Josep, prevere, rector i síndic de
Sant Vicenç de Gualba als braços, 1079,
1089.
MOREU, Joan, ramader d’Hortafà, 1454.
MORGADES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 615, 664, 1086, 1090.
MORGUES, Montserrat, tauler de Balaguer,
138
MORILLO, Francesc, ardiaca major i canonge
de la Seu d’Urgell, diputat eclesiàstic, 90,
140, 142, 143, 144, 146, 154, 156, 159,
161, 164, 169, 170, 176, 186, 194, 200,
205, 207, 211, 239, 256, 257, 259, 265,
266, 274, 287, 313, 317, 615, 831, 832,
835, 844, 850, 851.
MORLANES, Miguel de, regent del Consell
d’Aragó, 657, 674, 691, 742, 746, 764,
775, 794, 800, 810, 887, 1735, 1736,
1752, 1762, 1774, 1777, 1780, 1783,
1794, 1796, 1812.
MORLINGUEN, baró de, militar castellà,
1005.
MORS, Donat, del braç reial, 1101.
MORTARA, Marquès de la, comandant de la
guarnició castellana de Cotlliure, 1249.

MOSCOSO, ..., cardenal, 330.
MOSSINI DE SANTONES, mariscal, governador de Leucata, 1841.
MOSTARÓS, Antoni, doctor en medicina, del
braç reial, 232, 265, 299, 305, 459, 461,
495.
MOSTARÓS, Gabriel Antoni, doctor en arts,
medicina i dret, ciutadà i conseller segon de
Barcelona, del braç reial, 232, 265, 459,
561, 495, 525, 633, 645, 667, 668, 671,
675, 695, 723, 724, 726, 729, 730, 736,
738, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 748,
749, 751, 753, 754, 757, 758, 759, 761,
762, 770, 772, 1295, 1314, 1328, 1381,
2056.
MOSTARÓS, Pau, doctor en medicina, 145.
MOSTÍ, ..., comte de, militar castellà, 1908.
MOTHE HODENCOURT, Felip de la, mariscal de França i duc de Cardona, virrei del
Principat, 1145, 1146, 1151, 1155, 1157,
1159, 1162, 1182, 1201, 1220, 1223,
1235, 1237, 1244, 1248, 1249, 1247,
1263, 1276, 1278, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286, 1287, 1292, 1295, 1296,
1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1311,
1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334, 1341, 1342, 1343, 1346, 1350,
1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1364,
1366, 1372, 1375, 1964, 1979, 1980,
1987, 2013, 2014, 2025, 2034, 2042,
2043, 2056, 2062, 2063, 2064, 2065,
2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2080, 2083, 2089, 2094, 2108, 2113.
MOXÍ, Francesc, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
MOXÍ, Jacint, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2087.
MÚGICA, Antón, 858.
MULA, Esteve, natural de Sardenya, condemnat a galeres, 505.
MULAR, Jacinta, de Girona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
MULET, Lluís, canonge de la Seu de Solsona,
1488.
Münster (Alemanya), negociacions de, 1341,
1343, 1344, 2067, 2068, 2069, 2077.
MUNTADA, Onofre, síndic de la Guàrdia als
braços, 1104.
MUNTANER, ..., advocat fiscal, 632, 1711.
MUNTANER, ..., tauler d’Alfarràs, 1853.
MUNTANER, Bonaventura de, donzell, del
braç militar, 179, 513, 587.
MUNTANER, Francesc, fill de Rafael Joan
Muntaner, doctor en dret i burgès de Cervera, regent la Reial Cancelleria, del braç militar, 835, 1079, 1089, 1635, 1806.
MUNTANER, Francesc, veler i deutor del General, 1530.
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MUNTANER, Hipòlit de, donzell i doctor en
dret de la Reial Audiència, del braç militar,
19, 68, 189, 1088, 1597.
MUNTANER, Jacint, clergue de la Pobla de
Segur, 1419.
MUNTANER, Jaume, prior del monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, del braç eclesiàstic,
1078.
MUNTANER, Joan Pau, ajudant de pagador
del tèrcio del General, 970, 1466, 1858.
MUNTANER, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1102.
MUNTANER, Josep, frare i prior de la Cartoixa d’Escala Dei, del braç eclesiàstic, 1069.
MUNTANER, Josep, paraire i deutor del General, 262.
MUNTANER, Miquel Josep, doctor en dret,
ciutadà conseller en cap de Barcelona, del
braç reial, 155, 168, 198, 404, 1070, 1072,
1229, 1342, 1356, 1484, 1493, 1499, 1514.
MUNTANER, Rafael, burgès de Cervera i visitador reial, 440, 442, 443.
MUNTANER, Rafael Joan, notari de Cervera,
del braç militar, 387, 1079.
MUNTANYA, Antoni, tintorer i deutor del
General, 246, 268, 1536, 1537, 1544.
MUNTANYA, Jaume, parador de llana de Terrassa, 2110, 2111.
MUNTANYA, Joan, natural de la Garriga,
1905.
MUNTANYANS, Anna de, 1424.
MUNTANYÈS, Marc Antoni, ciutadà, notari
públic i escrivà de la diputació local de Tortosa, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1472,
1473, 1474.
MUNTS, Miquel dels, síndic de l’Esquirol als
braços, 1111, 1975.
MUÑOZ, procurador general de l’orde trinitària, 55, 56, 57.
MUR, Agustí de, del braç militar, 6, 78, 84,
161, 201.
MUR, Agustí Josep, ciutadà de Tortosa, del
braç reial, 827.
MUR, Antoni, del braç militar, 183.
MUR, Francisco, capità castellà, 752, 781,
1788.
MUR, Josep de, del braç militar, 91.
MURAT, Francesc de, donzell, del braç militar,
1097, 1110.
MURAT, Ignasi, donzell domiciliat a la Seu
d’Urgell, del braç militar, 1105, 1110.
MURTRA I OLIVER, Gaspar, síndic de les
parròquies de Sant Joan de la Vall Fosca als
braços, 1104.
N
NABELA, Joan Francesc, frare santjoanista i
vice-canceller de Malta, 1629.

NADAL, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona,
1073.
NADAL, Jeroni, del braç militar, 117, 485,
730, 1021, 1041, 1766.
NADAL, Narcís, del braç militar, 1050.
NADAL DE PRAT, Joan, doctor en dret i jutge de reclams de la cort del veguer i batlle de
Barcelona, 1256, 1257, 1288, 1289, 1290,
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1969,
2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2056.
NAMOIÀ, Pere, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
NAPA, Gerónimo de, escrivà aragonès, 1949.
Nàpols (Itàlia), 279, 457, 1474, 2027. -Galeres de, 97, 98, 336, 370, 888, 907, 1114,
1432, 1583, 1584, 1587. -Virrei de, 265.
Narbona (França), 541, 542, 601, 747, 1144,
1249, 1691, 1780, 1838, 1888, 2032,
2034, 2035. -Arquebisbat de, 1901.
Navarra, 1054, 1249. -Regne de, 1267, 1971,
1972, 2059.
NAVARRA, Rafaela, de Tremp, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1362, 2029, 2057,
2082.
NAVARRO, ..., sagristà i canonge de la Seu de
Tortosa, del braç eclesiàstic, 358.
NAVARRO, Jaume, teixidor de llana, 1529.
NAVARRO, Josep, síndic de Castellbò als braços, 1097.
NAVARRO, Pedro, lloctinent del protonotari,
1574, 1577, 1703.
NAVARRO DE ARROYTA, Baltasar, regent
del Consell d’Aragó, 81, 97, 98, 99, 108,
174, 187, 206, 240, 348, 360, 365, 1412,
1423, 1431, 1432, 1433, 1435, 1478,
1479, 1487, 1536, 1568, 1569, 1574,
1576, 1582, 1584, 1876.
NAVEL, Francesc, procurador fiscal de la diputació local de Perpinyà, 1851.
NAVEL, Jaume de, ciutadà honrat de Barcelona, ajudant de sergent major del tèrcio del
General, del braç reial, 585, 588, 594, 596,
723, 738, 751, 772, 787, 805, 820, 831,
833, 846, 851, 854, 864, 875, 881, 882,
893, 895, 907, 908, 911, 917, 927, 935,
949, 950, 952, 953, 958, 1297.
NAVEL, Jeroni de, ciutadà honrat i conseller
en cap de Barcelona, del braç reial, 2, 5, 24,
29, 34, 37, 39, 75, 76, 78, 82, 84, 90, 91,
165, 179, 180, 183, 191, 195, 196, 199,
201, 202, 203, 214, 218, 222, 224, 226,
232, 233, 234, 238, 262, 300, 305, 361,
368, 369, 370, 371, 387, 394, 395, 396,
407, 413, 440, 445, 485, 486, 499, 560,
565, 573, 578, 579, 587, 588, 594, 595,
596, 605, 606, 659, 665, 666, 667, 723,
725, 726, 727, 729, 730, 731, 734, 735,
736, 738, 740, 741, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 751, 753, 754, 756, 757,
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758, 759, 761, 767, 770, 772, 774, 778,
820, 821, 831, 832, 833, 835, 838, 839,
869, 871, 873, 880, 882, 887, 893, 896,
897, 898, 899, 902, 907, 911, 912, 916,
917, 918, 919, 922, 925, 926, 930, 932,
933, 939, 940, 941, 946, 949, 950, 973,
990, 991, 992, 998, 999, 1000, 1004,
1009, 1011, 1012, 1013, 1016, 1017,
1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1226, 1394, 1395, 1426, 1445,
1446, 1486, 1596, 1598, 1826, 1832,
1839, 1861, 1862, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
NAVEL, Julià de, ciutadà i conseller en cap de
Barcelona, del braç reial, 4, 6, 15, 114, 117,
118, 119, 122, 127, 131, 170, 175, 179,
218, 219, 222, 249, 250, 255, 299, 305,
313, 316, 317, 319, 324, 340, 1426, 1447,
1598.
NAVEL I D’ERILL, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 723, 770, 911,
953, 978, 991, 998, 1009, 1012, 1019,
1027, 1042, 1048, 1050, 1058, 1060,
1062, 1070, 1072, 1088, 1235, 1302,
1303, 1317, 1359, 1363, 1368.
NAVES, Francesc, antic sobrecollidor del General a la part de ponent, 279.
NAVÉS, Pere, botiguer de teles i deutor del
General, 1544.
NEBOT, Eulàlia, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2081.
NEBOT, Francesc, mercader i conseller quart
de Barcelona, 21, 505.
NEBOT, Galceran, ciutadà honrat i conseller
en cap de Barcelona, del braç reial, 812,
936, 1050, 1060, 1062, 1063, 1070, 1083,
1090, 1116, 1117, 1121, 1124, 1128,
1133, 1142, 1159, 1179, 1191, 1226,
1234, 1235, 1294, 1334, 1342, 1361,
1368, 1370, 1381, 1385, 1827, 1978.
NEBOT, Josep, del braç reial, 624.
NEBOT, Maria Anna, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2029, 2057.
NEBOT, Montserrat, natural de la Roca, 1905.
NEBOT, Pere, notari públic de Monistrol,
1969.
NEGRA, Joan, prevere i canonge de la Seu de
Girona, 1892, 1893.
NEGRE, Bernat, 1496.
NEGRE, Miquel, mestre de cases, 1859.
NEGRE, Nicolau, síndic de Jorba als braços,
1109.
NEGRELL I D’ORRI, Domènec, del braç militar, 1085.
NEGRO, Jacome, resident a Barcelona, 1875.
NEGRO, Joan Baptista, resident a Barcelona,
1875.
NEGROTA, Joan, genovès, 58.
NEGROTO, Jeroni, cavaller genovès arrenda-

dor dels drets de galeres del General, 3,
1390, 1468, 1471.
Nesle (França), 2001, 2002.
NET, Jaume, pagès del terme de Palautordera,
1001, 1905, 1906.
NET, Joan, natural de Palautordera, 1906.
NEUDÍ, Francesc, procurador fiscal de la diputació local de Puigcerdà, 1759.
NICOLAU, ..., del braç militar, 6.
NICOLAU, Agustí, jove, cirurgià de Barcelona, 1715, 1717.
NICOLAU, Francesc, del braç militar, 6, 84,
179, 413, 745.
NICOLAU, Francesc, síndic i corredor de Sant
Celoni, 1895.
NICOLAU, Joaquim, del braç militar, 178.
NICOLAU, Josep, pagès de Castellbisbal, 1906.
NICOLAU, Pau Francesc, conseller de Barcelona, del braç militar, 114, 723, 1571.
NIETO DE VILLEGAS, ..., del Consell d’Aragó, 1568, 1574, 1576.
Nils (Rosselló), 1116, 1954.
Nimes (França), 1242, 2031.
NIN, Antoni, corredor d’orella i ciutadà de
Barcelona, procurador fiscal del General,
1302, 1366, 1377, 1380.
NIN, Bernat, síndic del Vendrell als braços,
1092, 2022.
NIN, Ignasi, ciutadà i guarda ordinària de la
bolla de Barcelona, 1368, 1387.
NIN, Mariana, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
2082.
NIN, Pere Pau, jurat en cap del Vendrell, 2036.
NINOT, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
798.
NINOT, Josep, agent del General a la cort de
Roma, 1149, 1983, 2027, 2028.
NINOU, Joan, prevere, síndic de Rialp i Vall
d’Assua als braços, 1097.
NOALGUER I BATLLE, Pere, pagès del terme de Girona, 2100, 2101.
NOBASQUES, Joan, capellà del palau de la
comtessa de Quirra de Barcelona, 790.
NOFRA, Maria Anna, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056.
NOGUERA, Rafael, ramader, 1454.
NOGUERA, Rafael, síndic del Lluçanès als
braços, 1097.
NOGUERA, Rafael, velluter i deutor del General, 1530.
NOGUERA DEL SOLER, ..., 1464.
NOGUÉS, Gabriel, estamper i ciutadà de Barcelona, 646.
NOGUÉS, Gabriel, síndic de Verdú als braços,
1114.
NOGUÉS, Joan, assaonador, 1495, 1496.
NOGUÉS, Llorenç, síndic de Tarragona als
braços, 1081, 1088, 1094.
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NOGUÉS, Onofre, diputat local de Tremp,
1850.
NOVELL, Agustí, mercader i ciutadà de Barcelona, 245, 246, 681, 915, 1027, 1261,
1305, 1536, 1543, 1544.
NOVELL, Jacint, pagès de Castellserà i familiar
del Sant Ofici, 1193.
NOVELL, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 991, 998, 1012, 1016,
1026, 1030, 1045, 1048, 1058, 1059,
1062, 1066, 1070, 1072, 1089, 1244,
1387.
NOVELL, Josep, canonge de la Seu de Girona,
1751.
NOVELL, Josep, del braç reial, 772, 851, 882,
978, 1009, 1279.
NOVELL, Pau, passamaner i deutor del General, 268.
NOVELLES, Jaume Joan, síndic de l’Esquirol
als braços, 1101.
NOVES, Josep, del braç reial, 1370.
NOVIAL, Josep, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 246, 1536, 1544.
NOVIAL, Pere Antoni, corredor d’orella i deutor del General, 245, 1536, 1544.
NOYERS, senyor de, secretari d’estat de Lluís
XIII de França, 1148, 1281, 1322, 1965,
2052, 2064.
NUIX, Cristòfor, notari i tauler de la vila de
Cervera, 787, 2045.
NURI, Francesc, paraire, 1457.
O
OBRADOR, Gaspar, paraire de Barcelona,
1591, 1592.
OBREGÓN, Juan, frare del monestir de Montserrat, 1972.
Ocaña (Castella), 2010.
OCHES, vegeu UTGÉS.
Òdena (Anoia), 1364, 2090. -Rectoria d’,
2026.
OLA, Francesc, notari públic de Barcelona,
1242.
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), jurats
d’, 1910.
Oliana (Alt Urgell), 536.
OLIBA, Antoni, doctor de la Reial Audiència,
268, 1748.
OLIVA, Bernat, frare del monestir de Montserrat, 1973.
OLIVARES, comte d’, duc de Sanlucar, 34, 46,
66, 117, 121, 122, 127, 184, 185, 192,
202, 241, 418, 419, 424, 472, 473, 495,
502, 503, 516, 567, 591, 618, 635, 657,
674, 691, 742, 746, 1075, 1445, 1446,
1634, 1652, 1655, 1656, 1658, 1659,
1676, 1687, 1764, 1781, 1839, 1861,
1937, 2006, 2007, 2008, 2009.

OLIVELLES, Bernat, candeler de cera i tauler
de Caldes de Montbui, 71.
OLIVELLES, Lluís, tauler de Caldes de Montbui, 337, 1581.
OLIVER, Bernat, adroguer i deutor del General, 268.
OLIVER, Bernat, síndic de Calella als braços,
1090.
OLIVER, Francesc, síndic de la parròquia de
Provençana als braços, 1081.
OLIVER, Jaume, de la vila de Sarral, 254, 255,
256.
OLIVER, Jeroni, negociant i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del General, 139,
154, 369, 1338, 1495, 1496, 1505, 1640,
1641.
OLIVER, Jeroni, retorçador de seda i deutor
del General, 268.
OLIVER, Joan, manyà del General i ciutadà de
Barcelona, 809, 822, 826, 1143, 1144,
1159, 1495, 1496.
OLIVER, Pere, guardamaniller i porter de la
Cort, 1495, 1496, 1600.
OLIVER, Pere, negociant i ciutadà de Barcelona, 334.
OLIVERA I DE PUIG, Francesc d’, de la confraria de Sant Jordi de Girona, 1071.
OLIVERES, Francesc, 1434.
OLIVERES, Francesc, pagès de Santa Coloma
de Farners, 1908.
OLIVERES, Francesc, veedor i assistent d’estibes dels safrans de Cervera, 287.
OLIVERES, Miquel, argenter i ciutadà de Barcelona, 287, 1234.
OLIVERES, Pere Pau, notari públic de la vila
d’Olot, 2088.
OLIVERES, Tomàs, argenter i conseller cinquè
de Barcelona, 462.
OLIVERES, Tomàs Antic, canonge de la Seu
de Vic i visitador eclesiàstic, 440, 442, 443,
459, 460.
OLIVERS, Pere Pau, natural de la Garriga,
1905.
OLLER, Damià, alferes i ciutadà de Barcelona,
237.
OLLER, Esteve Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1104.
OLLER, Francesc, ajudant dels verguers de la
Cort, 1600.
OLLER, Gabriel, cònsol de Montblanc, 1744.
OLLER, Isabel, 213.
OLLER, Joan, negociant i ciutadà de Barcelona, 1360.
OLLER, Joan Pau, notari públic de Tarragona i
escrivà de manament reial, 206, 261, 427,
437, 439, 445, 486, 491, 530, 741, 743,
815, 855, 868, 869, 870, 871, 872, 874,
875, 879, 880, 883, 903, 906, 908, 919,
924, 927, 932, 933, 934, 935, 936, 940,
944, 962, 1208, 1448, 1541, 1542, 1596,
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1597, 1600, 1620, 1621, 1622, 1623, 1775,
1818, 1846, 1847, 1848, 1855.
OLLER, Pere, mercader i ciutadà de Barcelona,
credencer del general, 58, 625, 677, 764,
792, 1207, 1357.
OLLER I BARBA, Jaume, síndic de Castellar,
1159.
OLLERA, Jeroni d’, resident a la cort de Madrid, 1876.
OLLERS, Mateu, porter reial i ciutadà de Barcelona, 961.
OLMERA, Benet d’, del braç militar, 998.
OLMERA, Josep d’, del braç militar, 165, 723,
820, 851, 952, 1010, 1015, 1045, 1243,
1320, 1335.
OLMERA, Ramon, conseller en cap de Barcelona, del braç militar, 214, 695, 849, 850,
857, 1021, 1070, 1097.
OLMERA DE BIANYA I DE CRUÏLLES,
Joan d’, visitador i jutge de processos del
General, del braç militar, 2, 5, 29, 42, 1394.
OLMERA I DE CRUÏLLES, Francesc d’, 141.
OLMOS I DE VILLASCOS, Vicente de, secretari del bisbe d’Urgell, 1545, 1546, 1547.
Olot (Garrotxa), 2088. -Bolla d’, 1372, 2088.
-Taula d’, 278.
Olp (Pallars Sobirà), rectoria d’, 1547.
OLTRÀ, Pere, valencià condemnat a mort,
788, 908.
Oluges, les (Segarra), 1913. -Senyora de,
1913.
OLUJA, ..., frare santjoanista i prior de Catalunya, 2.
OLUJA, Francesc d’, degà i canonge de la Seu
de Lleida, visitador i jutge de processos del
braç eclesiàstic, 440, 443, 471, 473, 496,
532, 538, 549, 555, 563, 566, 598, 599,
609, 613, 615, 704, 717, 792, 838, 865,
947, 948, 1024, 1025, 1222, 1225, 1252,
1263, 1302, 1361, 1381, 1385, 1597,
1633, 1634, 1662, 1665, 1671, 1675,
1689, 1690, 1693, 1694, 1699, 1768,
1790, 1876, 1877, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
OLUJA, Joan d’, del braç militar, 998.
OLUJA I VALLGORNERA, Francesc d’, del
braç militar, 911, 1070, 1071.
OLZINA, ..., de Perpinyà, del braç reial, 1191.
OLZINA, Bernat, vegeu ALZINA.
OLZINA, Francesc, del braç reial, 1317.
OLZINA, Jacint, cavaller, del braç militar, 114,
117, 118, 1160.
OLZINA I RUFET, Josep d’, de Monistrol, del
braç militar, 1077, 1263, 1279.
OLZINELLES, Francesc d’, donzell, del braç
militar, 1101, 2004.
OLZINELLES, Hipòlita, criada de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
OLZINELLES, Jeroni d’, donzell, del braç militar, 1077, 1104.

OLZINELLES, Joan Baptista, del braç militar,
1021, 1079.
OLZINELLES, Josep d’, del braç militar,
1279.
OMBERT, vegeu HUMBERT.
OMS, Antoni d’, del braç militar, 161, 179,
191, 219, 596, 653, 911, 1725, 1727.
OMS, Baltassar d’, 1462.
OMS, Berenguer d’, senyor de Sant Llorenç de
la Salanca, del braç militar, 3, 6, 78, 82, 122,
125, 161, 179, 183, 219, 249, 250, 255,
300, 305, 312, 313, 316, 317, 319, 324,
351, 362, 368, 369, 370, 541, 653, 723,
745, 911, 917, 949, 1039, 1041, 1078,
1088, 1357, 1725, 1727.
OMS, Bernat d’, 1454.
OMS, Bernat d’, del braç militar, 368.
OMS, Jaume d’, síndic de Gurb als braços,
1117.
OMS, Joan, baixador i deutor del General, 268.
OMS, Josep, caporal d’una companyia de mallorquins, 753, 781, 1788, 1884, 1917.
OMS, Josep d’, del braç militar, 183.
OMS, Lluís d’, 1443.
OMS, Maria Magdalena d’, filla de Ramon
d’Oms, 1406.
OMS, Miquel d’, donzell, senyor de Sant Jordi,
obrer de Barcelona, del braç militar, 3, 4, 6,
10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 34, 37,
39, 58, 64, 67, 82, 84, 118, 140, 161, 165,
183, 300.
OMS, Rafael d’, advocat fiscal de la diputació
local de Reus, 1580.
OMS, Ramon d’, capità de les galeres de Catalunya, 1406.
OMS I SANTMARTÍ, Guerau d’, del braç militar, 1027, 1113, 1115.
OMS I VALLGORNERA, Francesc d’, del
braç militar, 84, 118, 949, 991, 1021,
1041, 1065, 1070, 1072.
ONÀS, Nicolau, tauler d’Aitona, 1411.
Ondarribia (Euzkadi), setge de, 888, 889,
1054, 1816, 1838, 1864, 1910, 1918.
OÑATE, comte d’, 423, 430.
Òpol (Rosselló), castell de l’, 951, 953, 1839,
1840, 1841, 1842, 1845, 1867, 1872.
ORDANO, Joan Francesc, de Barcelona, 1187.
ORDE, Antoni de l’, síndic de Codolet als
braços, 1086, 1089.
ORELLANA, Pedro, capità de la galera de Sant
Pere, 564, 586.
ORIAC, Jaume, veler i guarda dels portals de
Lleida, 1638.
ORIES, Bernat, tauler d’Aitona, 1434.
ORIES, Nicolau, tauler d’Aitona, 1435.
ORIOL, Agustí, 1457, 1464.
ORIOL, Baltassar, agutzil, 699.
ORIOL, Francesc, de Tarragona, doctor en
dret i advocat del braç eclesiàstic a la Cort,
1597.
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ORIOL, Pau, notari públic de Barcelona,
1720.
ORIOL I RIAMBAU, Bernardí, prevere beneficiat a l’església parroquial de Sant Miquel
de Barcelona, procurador fiscal del General,
1302, 1303, 1310, 1352, 2061.
ORIOLA, Agustí, mercader de Perpinyà, 1847,
1848.
ORIOLA, Francesc, degà i canonge de la Seu
d’Urgell, 309, 1416.
ORÍS I VALLGORNERA, Francesc d’, del
braç militar, 499, 723, 1004, 1009, 1015,
1045, 1048, 1059, 1062, 1068, 1077,
1088, 1110, 1239.
ORLEGUET, Isabel, filla de Joan Orlaguet,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
ORLAGUET, Joan, pagès de Barcelona, 2030,
2057, 2082.
ORLAU, ..., assessor del General, 538, 1662.
ORLAU, Arnau d’, notari i ajudant de l’escrivà
major del General, 49, 62, 208, 209, 1496,
1505, 1577.
ORLAU, Josep d’, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, drassaner del General, 205, 497,
646, 692, 1299, 1301, 1639, 1641, 1645,
1656, 1762, 1763, 1814, 2056.
ORLAU, Ramon d’, 2006.
ORLEANS, duc d’, 2062.
ORPÍ, Miquel, sobrecollidor de la col·lecta de
llevant, 1407.
Orriols (Alt Empordà), 658, 1747.
ORRIOLS, Jaume, 1495.
ORTEGA, Antoni d’, notari públic de Perpinyà, 688, 1760, 1761, 1927.
ORTEGA, Josep, notari públic de Perpinyà,
367.
ORTEGA, Miquel, notari públic de Perpinyà,
532, 621.
ORTIGOSA, Alonso, ermità del monestir de
Montserrat, 1973.
ORTÍN, Jacinto, jutge de la visita reial i advocat fiscal de la Reial Audiència de València,
656, 657, 659, 660, 679, 680, 1735, 1736,
1737, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760.
ORTÍS I DE CABRERA, Ramon d’, del braç
militar, 1081, 1083, 1084.
ORTÍZ, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ORTOFÀ, Margarida, 1443.
ORTUÑO DE IBARRA, Francisco, militar
castellà, 1005.
OSENDA, Joan, capità, 678.
OSET, Josep, prior de l’Hospital General de la
Santa Creu de Barcelona, 1304.
Osona, comtat d’, 1937.
OSONA, comte d’, 168, 515, 516, 567, 568,
1658, 1659, 1660, 1676.
OSONA, Dionís Montserrat, 538, 1661.
OSONA, Domènec, doctor en dret domiciliat a

Barcelona, assessor del General, 228, 241,
346, 376, 382, 399, 408, 411, 471, 520,
595, 598, 599, 609, 613, 615, 616, 622,
774, 777, 996, 1165, 1216, 1217, 1528,
1529, 1538, 1609, 1610, 1635, 1662,
1689, 1690, 1693, 1694, 1705, 1766,
1783, 1870, 2037.
OSONA, Josep, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 412, 1613.
OSONA, Miquel Joan, doctor en teologia, cabiscol i canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 723, 803, 851, 1049, 1194,
1985.
OSORI, Agustí, frare del convent de Sant
Agustí de Barcelona, 136, 470.
OTZER, cap de guaita, 1770.
OVELLER, Antoni, pagès i guarda ordinària de
Sant Llorenç de la Salanca, 205.
OVELLER, Jacint, pagès i guarda del General
de Sant Llorenç de la Salanca, 205, 362.
P
PACHECO, Íñigo, tinent general de les galeres
d’Espanya, 586.
PACHECO, Pedro, comandant de cavalleria
castellana, 1000, 1005, 1904.
PADELLES, Pere de, del braç militar, 831,
1083, 1086.
PADERN, Francesc, argenter i ciutadà de Solsona, 1488, 1489, 1490.
PADET, ..., de Sant Feliu del Mont, 1455.
PADIAL, Francesc, síndic de Berga i de Josa als
braços, 1086.
PADILLA, Antonio de, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2004.
PADRES, Jaume, escrivà de la cort eclesiàstica
de Girona, 2100.
PADRIGUES, Pere, frare del monestir de
Nostra Senyora de la Mercè de Barcelona,
1275.
PADRÓ, Antoni, tauler de la vila de Mataró,
1410.
PADRÓ, Jeroni, tauler de Manresa, 1755.
PADRÓ, Joan, diputat local de Manresa, 1488,
1489, 1490.
PAGA, Bernat Francesc, prevere i canonge de la
Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 341,
406, 413, 723, 739, 770, 771, 880, 894,
923, 937, 998, 1009, 1048, 1049, 1062,
1065, 1068, 1069, 1279.
PAGA, Miquel, natural de Palautordera, 1906.
PAGAROLA, Magdalena, vídua, paraire, 1457,
1464.
PAGAROLES, Pere Joan, ciutadà de Tortosa i
visitador del braç reial, 838, 865.
PAGÈS, ..., 1443.
PAGÈS, Francesc, de Palafrugell, 1909.
PAGÈS, Galderic, 1454.
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PAGÈS, Jaume, frare i prior del monestir de
Sant Martí de Canigó, 303.
PAGÈS, Joan, síndic de Girona a les Corts,
1598.
PAGÈS, Joan Baptista, fill de Melcior Pagès,
ajudant del regent els comptes, 1639, 1645.
PAGÈS, Joan Miquel, síndic de Catllar de Conflent als braços, 1086, 1089, 1090.
PAGÈS, Josep, ajudant del pagador del tèrcio
del General, 958.
PAGÈS, Josep, detingut als càrcers de Cardona,
1632.
PAGÈS, Josep, regent els comptes del General,
1645.
PAGÈS, Melcior, mercader i ciutadà de Barcelona, ajudant del regent els comptes del General, del braç reial, 26, 28, 29, 30, 32, 60,
204, 211, 268, 346, 520, 521, 538, 654,
670, 701, 873, 1018, 1324, 1374, 1495,
1496, 1504, 1505, 1506, 1542, 1639,
1640, 1641, 1645, 2044, 2046.
PAGÈS, Miquel, síndic del lloc de Vallmanya
als braços, 1089.
PAGÈS, Pere, llantaner i sortidorer, 1495,
1496.
PAGÈS, Pere, síndic de Vallbona als braços,
1090, 1102.
PAGÈS, Rafael, paraire de Puigcerdà, 1983.
PAGÈS I DE VALLGORNERA, Josep, de la
vegueria de Rosselló, insaculat per a diputat
militar, 823.
PAHISSA, Joan, escrivà de manament i arrendador de la bolla de Balaguer, 225, 226.
PAHISSA, Joan, notari i síndic de Sant Pau
d’Aro als braços, 1159, 1160, 1164.
PAHISSA, Miquel, administrador de la Bolla,
226.
PAHISSA, Ramon, prevere, regent els comptes
del General, 671, 690, 691, 964, 967, 969,
970, 983, 1865.
PAIÀ, ..., canonge de la Seu de Barcelona, 165.
País Basc, 1991, 1992.
Païssos Baixos, 1204, 1365.
PALACIO, Pantaleó, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
PALADELLA, Bernat, tauler de Garcia, 1756.
Palafolls (Maresme), 1912.
Palafrugell (Baix Empordà), 900, 902, 903,
909, 1814, 1833, 1909, 1913. -Taula de,
206, 1311. -Tauler de, 1236.
Palamós (Baix Empordà), 1118. -Tauler de,
1236.
PALASA, Bartomeu, 1456.
Palatinat, el, 1780.
PALAU, Benet, batlle de la vila de Blanes,
1309.
PALAU, Diego, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 484, 513, 607, 738, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 753,
756, 757, 758, 759, 761, 762, 770, 771,

851, 882, 978, 992, 998, 1009, 1010,
1011, 1013, 1015, 1016, 1017, 1019,
1021, 1023, 1027, 1033, 1041, 1045,
1048, 1050, 1058, 1069, 1071, 1083,
1089, 1090, 1235, 1263, 1302, 1303,
1311, 1315, 1317, 1319, 1334, 1335,
1342, 1361,1363, 1370.
PALAU, Ermengol de, abat del monestir de
Sant Pau, del braç eclesiàstic, 302, 361, 368,
472.
PALAU, Francesc, ardiaca i canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 723, 724, 726,
727, 728, 730, 731, 735, 736, 744, 905,
1279.
PALAU, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 406, 407, 413, 433, 485,
513, 1072, 1086.
PALAU, Francesc, de Mataró, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 1072, 1089.
PALAU, Jaume, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 498.
PALAU, Joan, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
PALAU, Joan, tauler del General a Mataró,
153, 1756.
PALAU, Magí, negociant i síndic de la quadra
de Gimenells als braços, 1097, 1535.
PALAU, Melcior, ardiaca major i canonge de la
Seu de Vic, del braç eclesiàstic, 626, 631,
717, 745, 746, 748, 749, 751, 753, 754,
771, 796, 1738.
PALAU, Miquel, notari públic de Perpinyà,
1435, 1436.
PALAU, Onofre, ardiaca major i canonge de la
Seu de Vic, del braç eclesiàstic, 618.
PALAU, Onofre, mercader i conseller quart de
Barcelona, del braç reial, 300, 797, 1226.
PALAU, Ramon, del braç militar, 664.
PALAU, Sebastià, sastre, 1461.
PALAU I BALLET, Joan, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1084.
PALAUDÀ, Jaume, síndic de Saorra, Fulla i
Torrent del Conflent als braços, 1093.
PALAUDÀRIES, Josep, mercader i obrer de la
ciutat de Barcelona, 300, 671.
PALAUDÀRIES, Josep, prevere beneficiat a
l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, racional del General, 751, 759, 764,
775, 780.
PALAUDÀRIES, Miquel, negociant i tauler de
Caldes de Montbui, 337.
Palerm (Sicília), 655.
PALLAR, Jaume, frare i caritater del monestir
d’Amer, del braç eclesiàstic, 827.
PALLARAC, ..., detingut a Perpinyà, 1061,
1934.
PALLARÈS, Antoni Andreu, venedor de draps
de llana de Solsona, 2085, 2086.
PALLARÈS, Cosme, de la comunitat de preveres de l’església de Montblanc, 1743.
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PALLARÈS, Ermengol de, frare, del braç eclesiàstic, 290.
PALLARÈS, Jacint, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 459, 1156, 1164.
PALLARÈS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1072.
PALLARÈS, Pere Joan, prevere i canonge de
l’església de Santa Maria de Besalú domiciliat a Barcelona, guarda ordinària del portal
de Mar de Barcelona, 270, 330, 413, 549,
1641, 1647, 1648, 1650.
PALLARÈS, Pere Màrtir, venedor de draps de
llana de Solsona, 2085, 2086.
PALLARESA, Maria, de Batea, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
PALLARÍ, Joan, mercer i tauler de Camprodon, 2049.
PALLARÍ, Pere, mercer i tauler de Camprodon, 916, 1814.
PALLAROLS, Miquel, habitant de Sant Boi,
511, 512.
Pallars, sots-veguer del, 1009. -Sots-vegueria
del, 1937, 1946.
PALLARS, Julià de, del braç militar, 78, 117,
118, 201.
Pallejà (Baix Llobregat), batlle de, 1911. -Jurats de, 1911.
PALLER, Jaume, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 618.
PALLÉS, baró de, militar francès, 1974.
PALMEROLA, Jeroni, assessor del General,
207, 339, 449, 456, 466, 471, 473, 496,
520, 538, 549, 555, 563, 566, 598, 599,
609, 611, 612, 613, 614, 615, 622, 633,
1628, 1624, 1625, 1661, 1662, 1665,
1671, 1675, 1689, 1690, 1693, 1696,
1700, 1705, 1755.
PALMEROLA, Martí, 1532, 1533.
PALOT, Francesc, de Bonpàs, 1463.
Palou (Vallès Oriental), 1161.
PALOU, Jaume, doctor, de Solsona, 493.
Palou de Sanaüja (Segarra), 1915.
PALS, Diego de, 1842, 1848.
PAMFILIO, ..., cardenal, 328.
PÀMIES, Bartomeu, paraire de Reus i guarda
ordinària del port de Salou, 303, 508.
PAMOS, ..., capità castellà, 752, 781, 1788.
PANELLA, Benet, sagristà menor de l’església
de Barcelona, 1159.
PANO, Miquel, novici del monestir de Montserrat, 1972.
PANZIROLO, ..., monsenyor, 1797.
PAPIOL, Jeroni, matalasser, 1495, 1496.
PARAIRE, Jaume, porter de la Cort, 1599.
PARCERO, Gregori, bisbe de Girona, del braç
eclesiàstic, 587, 625, 626, 1100, 1891,
1893, 1894, 1896, 1909, 1910, 1916,
1917, 1929, 1931.
PARDINA, Francesc, donzell domiciliat a Bar-

celona, del braç militar, 78, 82, 117, 161,
169, 170, 171, 172, 177, 178, 219, 368,
406, 424, 1476, 1477.
Pardo, el (Castella), 37.
PARDO, Pedro, aragonès, promocionat a canonge de la Seu d’Urgell, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419.
PAREJA, Jacint, notari públic de Barcelona i
escrivà major de la visita del General, 145,
474, 476, 479, 487, 509, 1500, 1501,
1635, 1638, 1642, 1646, 1800.
PAREJA, Joan, 1427.
PARELLADA, Llorenç, prevere domiciliat a
Barcelona, 401.
PARELLADA, Montserrat, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 267, 515,
865, 1149.
PARERA, Caterina, natural de la Garriga, 1905.
PARERA, Francesc, notari públic de Cervera,
1544, 1546, 1547.
PARERA, Fructuós, 1534.
PARERA, Jaume, pagès de Vilamajor, 1904.
PARERA, Magí, síndic d’Avinyonet als braços,
1093.
PARERA, Onofre, tauler de Batea, 2048.
PARERA, Pere, pagès de Vilamajor, 1904.
PAREREDA, Josep, botiguer de draps de llana
i teles de Girona, 2103.
PARÉS, Domènec, 1465.
PARÉS, Esteve, sabater de Barcelona, 2030.
PARÉS, Paula, filla d’Esteve Parés, donzella de
l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 1239, 2030.
Paris (França), 1115, 1210, 1314, 1320, 1321,
1322, 1323, 1335, 1336, 1337, 1341,
1344, 1354, 1357, 1358, 1359, 1366,
1833, 1965, 1995, 2015, 2024, 2052,
2062, 2063, 2064, 2065, 2067, 1068,
2069, 2071, 2072, 2074, 2075, 2076,
2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2083,
2089, 2095, 2108, 2109, 2110, 2113.
Parlavà (Baix Empordà), 1912.
PARMA, duc de,1983.
PARRA, Francesc, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
PARRÍ, Salvador, síndic de Pals a la Cort,
1598.
PARRINET, Esteve, doctor, burgès de Perpinyà, del braç reial, 1095, 2047.
PARRONET, ..., insaculat com a oïdor, 1854.
PARÚS, Joan, natural de Cardedeu, 1904.
PASQUAL, ..., capità de la galera de Santa Maria de Gènova, 793.
PASQUAL, ..., d’Olot, del braç reial, 2.
PASQUAL, Amador, notari públic de Guissona, 669.
PASQUAL, Benet, velluter i deutor del General, 268, 1544.
PASQUAL, Damià, familiar del Sant Ofici i receptor del General, 1409.
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PASQUAL, Jaume, cardador i deutor del General, 1529.
PASQUAL, Jeroni, batlle de Sant Celoni,
1895.
PASQUAL, Josep, mercader i tauler de la vila
de Perpinyà, 695, 1265.
PASQUAL, Llàtzer, mercader i ciutadà de Tortosa, 1473.
PASQUAL, Miquel, blanquer i conseller cinquè de Barcelona, 695.
PASQUAL, Rafael, prevere de la vila de Montblanc, 1745.
PASQUAL, Tomàs, mercader i habitant de
Barcelona, 1571.
PASQUAL, Vicenç, major, paraire i síndic de la
vila d’Esparreguera, 1187.
PASQUAL DUSAY, Francesc, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 1102, 1103.
PASQUAL I CADELL, Francesc, del braç
reial, 435.
PASQUALA, Maria, 1534.
PASQUET, Miquel, de Samats, 1459.
PASSARIA, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
PASSERAL, Rafael, tinent els títols del rei de
Castella a Perpinyà, 1270.
PASSOLES, Pau, notari públic i obrer de Barcelona, 1282.
PASTALLER, Antoni, pagès de Castellbisbal,
1906.
PASTOR, ..., canonge de la Seu de Lleida, 144.
PASTOR, Alonso, 1464.
PASTOR, Antoni Joan, oficial del Sant Ofici,
647, 649, 650, 1724, 1730, 1732.
PASTOR, Baptista Ramon, ciutadà honrat de
Lleida, majordom de la drassana de Barcelona, del braç reial, 1224.
PASTOR, Francesc, notari públic de Barcelona
i escrivà major de la visita, 401, 505, 634,
663, 676, 1208, 1706, 1713, 1725, 1727,
1756, 1757, 1758, 1759.
PASTOR, Jeroni, ciutadà de Barcelona i escrivà
de registre de l’Audiència Provincial, del
braç reial, 1212, 1319.
PASTOR, Jeroni, doctor en dret i ciutadà honrat de Lleida, diputat reial, 144, 873, 1186,
1190, 1209, 1259, 1264, 1326, 1337,
1340, 1345, 1347, 1350, 1353.
PASTOR, Joan Baptista, ciutadà honrat de
Lleida, del braç reial, 1252, 1384.
PASTOR, Josep, síndic de Balaguer a la Cort,
1598, 1599.
PASTOR, Pere Pau, notari i secretari del braç
reial a les Corts, 1596, 1597.
PASTORS, Jeroni de, del braç militar, 1097.
PASTORS, Pere Màrtir de, doctor en dret i
burgès de Sant Joan de les Abadeses, del
braç reial, 1081, 1097, 1763.
PAU, ..., ardiaca de Vic, del braç eclesiàstic,
742.

PAU, Bartomeu de la, porter, 1496.
PAU, Bernat, síndic de Mataró als braços,
1070, 1072.
PAU, Diego de, del braç militar, 82, 351, 368.
PAU, Joan Gaspar, corredor públic jurat i
trompeta reial de Barcelona, 17, 62, 96,
363, 372, 374, 415, 461, 468, 517, 559,
625, 628, 795, 798, 800, 1496, 1625,
1663, 1664, 1769.
PAU, Josep, adroguer i ciutadà de Barcelona,
1281.
PAU, Josep de, del braç militar, 1045, 1060,
1062, 1066, 1070, 1073.
PAU, Pau, corredor, 797.
PAU I BULLOT, Joan, síndic de Mataró als
braços, 1089.
PAU I DE ROCABERTÍ, Francesc de, vegeu
ROCABERTÍ I DE PAU.
PAU I GIRÓ, Francesc, d’Avinyonet, 580.
PAULA, Antoni de, frare santjoanista, 1629.
PAULET, Pau, negociant i guarda als portals
de Lleida, 1638.
PAULO, ..., frare del monestir de Montserrat,
1970.
PAZ, Àngel del, del braç militar, 594, 998,
1041, 1045, 1048, 1050.
PAZ, Diego de, castellà, doctor en dret i assessor del General, 548, 549, 555, 563,
595, 598, 599, 622, 630, 637, 639,
648, 686, 697, 811, 813, 831, 835,
855, 860, 921, 922, 951, 963, 1665,
1671, 1689, 1690, 1705, 1710, 1719,
1722, 1725, 1762, 1798, 1806, 1815,
1820, 2033.
PAZ, Ramon del, del braç militar, 1009, 1045,
1048, 1050, 1077.
PEDRAL, Francesc, síndic de Bagà i de les baronies del duc d’Alba als braços, 1089,
1092.
Pedralbes (Barcelonès), monestir de, 1130,
1767.
PEDRALBES, Galceran Sever, notari de Barcelona i conseller cinquè de la ciutat, 122.
PEDRALBES, Jaume, de Sarrià, 1907.
PEDREGOSA, Mariana, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona, 2081.
PEDRÉS, Antoni, frare jesuita, 1454.
PEDRÓ, Jeroni, tauler de Manresa, 1853.
PEDROL, Gabriel Benet, conseller de Barcelona, 1571.
PEDROL, Pere, síndic d’Algerri i Menarguens
als braços, 1103.
PEDROLA, ..., 246.
PEDROLA, Jerònima, muller de Francesc Pedrolo i Destorrent, 246.
PEDROLO, Amador, notari de Barcelona,
206.
PEDROLO I DESTORRENT, Francesc, mercader, ciutadà de Barcelona i proveïdor de
les galeres, 59, 246, 313, 1509.
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PEDRÓS, Joan, porter reial, 248, 255, 303,
716, 1496.
PEGUERA, Anna de, 1766.
PEGUERA, Berenguer de, veguer de Barcelona, 87, 1425.
PEGUERA, Bernat de, defensor del General,
1409.
PEGUERA, Francesc de, del braç militar, 312.
PEGUERA, Galceran de, tinent l’ofici dels
ploms del General, del braç militar, 78, 133,
279, 1495, 1641.
PEGUERA, Guerau de, protector del braç militar i conseller en cap de Barcelona, 78, 84,
88, 161, 165, 232, 397, 470, 485, 486,
487, 505, 596, 600, 594, 1499, 1597.
PEGUERA, Isabel de, vídua, 1767.
PEGUERA, Jacint de, del braç militar, 596,
896, 899, 991.
PEGUERA, Jeroni de, del braç militar, receptor del dret de galeres, 84, 114, 232, 1570.
PEGUERA, Joan de, domiciliat a Barcelona, visitador del braç militar, 75, 78, 84, 88, 117,
144, 145, 283, 305, 313, 317, 319, 324,
406, 407, 413, 422, 508, 510, 511, 723,
724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
734, 735, 736, 738, 740, 741, 744, 745,
746, 747, 748, 749, 751, 753, 756, 757,
758, 759, 761, 762, 795, 805, 813, 819,
821, 831, 832, 833, 835, 838, 839, 841,
844, 850, 851, 865, 866, 869, 871, 875,
878, 880, 881, 882, 887, 893, 895, 897,
898, 899, 902, 911, 912, 935, 949, 950,
952, 956, 978, 990, 991, 992, 998, 999,
1000, 1004, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1022, 1023, 1024, 1025, 1222, 1225,
1263, 1278, 1279, 1293, 1297, 1311,
1314, 1317, 1318, 1319, 1335, 1370,
1483, 1493, 1499, 1500, 1501, 1505,
1507, 1514, 1515, 1516, 1522, 1523,
1524, 1548, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2085.
PEGUERA, Jordi de, del braç militar, 949.
PEGUERA, Lluís de, del braç militar, 745,
762, 814, 917, 1045, 1070, 1126, 1357,
1890.
PEGUERA, Pau de, del braç militar, 587.
PEINADO, Pere, paraire de Perpinyà, 1462.
PEIRÓ, Joan, canonge de Peralada, 1909.
PEIRÓ, Josep, notari públic de Terrassa, 1348.
PEIRÓ I FERRER, Joan, síndic de Peralada als
braços, 1097.
PELEGRÍ, ..., 1474, 1475.
PELEGRÍ, Antoni, síndic de Cardedeu als
braços, 1102.
PELEGRÍ, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056, 2081.
PELEGRÍ, Jaume, cardador, 1529.
PELEGRINA, Andreua, 1455.

PELÍ, Pere, síndic de la Jonquera als braços,
1097.
PELLISSER, ..., frare del convent de Santa Caterina de Barcelona, 326.
PELLISSER, Antonio, militar castellà, 1005.
PELLISSER, Bernat, criat de Josep de Vilanova, 651.
PELLISSER, Jaume, prior i infermer del monestir de Santa Maria d’Amer, 302.
PELLISSER, Jeroni, collidor, receptor i guarda
de Móra d’Ebre, 903, 1851.
PELLISSER, Joan, síndic de Garcia als braços,
1092.
PELLISSER, Pau, causídic i ciutadà de Barcelona, 903.
PELLISSER, Pau, síndic de Tivissa als braços,
1105.
PELLISSER, Pere, síndic del comtat de Prades
als braços, 1097.
PELLISSER, Sebastià, criat, 1340.
Penedès, el, 1133, 2022. -Vegueria del, 1946.
Penelles (Noguera), síndic de, 1193.
Peníscola (Baix Maestrat), 2012.
PENYA, Joan Bernabé, notari de Solsona, 494.
PENYAFORT, Ramon de, sant, 582, 583.
PERA, Andreu, novici del monestir de Montserrat, 1973.
Peralada (Alt Empordà), 1889. -Síndics de,
1932.
PERALADA, comte de, 421, 422, 423, 424,
1599, 1618, 1620.
PERALADA, Montserrat, canonge de Barcelona, del braç eclesiàstic, 435.
PERALTA, Narcís, doctor en dret i advocat fiscal de la visita del General, 241, 448, 520,
630, 634, 656, 676, 686, 697, 701, 722,
730, 740, 760, 811, 813, 831, 835, 855,
859, 921, 922, 951, 963, 1216, 1217,
1386, 1538, 1624, 1661, 1710, 1734,
1762, 1772, 1774, 1798, 1806, 1815,
1820, 1842, 1848.
PERAPERTUSA I VILADEMANY, Anton de,
vegeu JOC, vescomte de.
PERARNAU, Jeroni, cavaller, 1800.
PERE II DE CATALUNYA, 346, 464, 648,
658, 756, 901, 921, 925, 995, 1565, 1631,
1657, 1658, 1685, 1725, 1730, 1748, 1819.
PERE III DE CATALUNYA, 16, 308, 315,
334, 358, 567, 601, 652, 647, 648, 737,
754, 818, 829, 834, 920, 921, 926, 1176,
1253, 1282, 1295, 1297, 1322, 1354,
1556, 1566, 1675, 1676, 1724, 1729,
1730, 1798, 1802, 1803, 1805, 1808,
1809, 1815, 1819, 1828, 1830, 2055.
PERE, Cristòfor, canonge de la Seu de Girona,
1893.
PERELLÓS, Teresa de, de la casa de la duquesa
de Cardona, 2005.
PÉREZ, ..., germà d’Antonio Pérez promogut
a rector de Llimiana, 1546, 1547.
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PÉREZ, Antonio, frare benedictí, bisbe d’Urgell i posteriorment arquebisbe de Tarragona, 286, 364, 1545, 1546, 1740, 1743,
1744, 1745, 1774.
PÉREZ, Gimén, sergent castellà, 753, 1788.
PÉREZ, Joan, nunci del Sant Ofici, 163, 164,
172.
PÉREZ, Joan Antoni, carnisser de Perpinyà,
1456, 1460, 1464, 1465.
PÉREZ, Josep, del regne de València, condemnat a galeres, 497, 570, 572.
PÉREZ, Miquel, secretari i escrivà del lloctinent, 14, 16, 21, 24, 29, 35, 37, 40, 43, 50,
61, 67, 77, 80, 81, 93, 96, 107, 110, 112,
138, 142, 149, 156, 174, 175, 176, 178,
188, 206, 239, 248, 256, 269, 273, 274,
275, 277, 278, 309, 323, 354, 359, 365,
405, 409, 450, 452, 453, 455, 458, 465,
472, 475, 477, 494, 500, 502, 505, 540,
541, 542, 543, 544, 574, 581, 592, 665,
674, 681, 684, 689, 694, 697, 710, 741,
743, 744, 747, 748, 754, 755, 758, 759,
761, 764, 766, 768, 774, 786, 791, 793,
794, 799, 805, 809, 810, 826, 873, 908,
942, 1008, 1024, 1046, 1056, 1229, 1262,
1544, 1559, 1625, 1655, 1664, 1669,
1670, 1687, 1722, 1723, 1731, 1749,
1769, 1776, 1779, 1814.
PÉREZ, Salvador, guarda extraordinària del
General, 160.
PÉREZ DE ARAZIEL, García, promogut a
vice-canceller d’Aragó, 80, 1423.
PÉREZ DE RUEDA, Juan, diputat del regne
d’Aragó, 1683.
PÉREZ DE TRILLO, Blas, escrivà de Madrid,
1165.
PERGINYÀ, Celidoni, síndic de Sarreal a les
Corts, 1598.
PERICÀS, Climent, velluter i deutor del General, 1530.
PERISANS, Francesc, 1943.
PERLAS, Pere, tauler d’Oliana, 464, 1646.
PEROI, Francesc, cabiscol i canonge de la Seu
de Tortosa, del braç eclesiàstic, 406, 615,
1437.
PERONELL, Joan, 1529.
Peronne (França), 1209, 1211, 1296, 1994,
1995.
Perpinyà (Rosselló), 59, 68, 70, 127, 179, 181,
182, 183, 184, 263, 289, 293, 296, 299,
300, 301, 306, 331, 345, 393, 396, 397,
399, 541, 548, 549, 550, 551, 553, 557,
559, 560, 561, 564, 566, 567, 568, 571,
572, 573, 574, 577, 578, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 591, 593, 597,
598, 599, 600, 601, 608, 609, 612, 614,
626, 633, 674, 677, 679, 682, 688, 697,
701, 703, 747, 767, 769, 772, 775, 776,
778, 779, 780, 782, 785, 786, 798, 800,
801, 829, 970, 980, 983, 987, 994, 999,

1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1076,
1081, 1097, 1143, 1154, 1169, 1172,
1219, 1227, 1228, 1281, 1283, 1353,
1436, 1478, 1552, 1606, 1638, 1657,
1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1674,
1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681,
1682, 1683, 1684, 1688, 1689, 1690,
1691, 1695, 1711, 1752, 1753, 1759,
1760, 1762, 1782, 1783, 1786, 1788,
1789, 1803, 1807, 1812, 1833, 1835,
1837, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843,
1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1857,
1858, 1865, 1867, 1888, 1889, 1890,
1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903, 1909, 1910, 1915, 1916, 1917,
1920, 1927, 1928, 1932, 1933, 1934,
1940, 1941, 1945, 1949, 1977, 1983,
2007, 2008, 2014, 2016, 1036, 2037,
2042, 2052, 2053, 2055, 2072, 2073,
2074, 2090, 2093, 2112. -Bolla de, 251,
252, 254, 258, 616, 1378, 2112. -Carrers:
de l’Àngel, 1920; de la Real, 1902; del Cavallet, 1676, 1678, 1679; del Procurador
Reial, 1784, 1785, 1786, 1787. -Cases:
d’Agustí Farinós, 1677; d’Aleix Sastre,
1921; d’Amador del Seit, 1922; d’Andreu
Baseria, 1922; d’Andreu Casasses, 1924;
d’Andreu Laguàrdia, 1924; d’Andreu Reig,
1922; d’Andreu Sangot, 1926; d’Àngel Batlle, 1925; d’Àngela Borís, 1926; d’Àngela
Boneu, 1922; d’Àngela Veguera, 1922;
d’Anna Claret, 1922; d’Anna Domènec,
1925; d’Anna Fornera, 1923; d’Anna Granés, 1922; d’Anna Llaudeta, 1924; d’Anna
Riu, 1925; d’Anna Valaqua, 1926; d’Anna
Vige, 1923; d’Anna Parollet, 1923; d’Anna
Rebequeta, 1922; d’Anna Taquí, 1925;
d’Antic Jautre, 1922; d’Antoni Abelló Ferrer, 1924; d’Antoni Alard, 1922; d’Antoni
Alemany, 1924; d’Antoni Bedell, 1925;
d’Antoni Blanc, 1924; d’Antoni Bosquet,
1925; d’Antoni Bou, 1925; d’Antoni Cassanyes, 1924; d’Antoni Codony, 1923;
d’Antoni del Don, 1921; d’Antoni Deviu,
1923, 1925; d’Antoni Fuster, 1924; d’Antoni Gasc, 1921; d’Antoni Gay, 1924; d’Antoni Guerau, 1925; d’Antoni Guillot i Mercer, 1920; d’Antoni Llobet, 1921; d’Antoni
Oliver de Llauric, 1921; d’Antoni Ortega,
1926; d’Antoni Perramon, 1923; d’Antoni
Pèsol, 1924; d’Antoni Rabasses, 1926;
d’Antoni Rai, 1923; d’Antoni Ramon,
1922; d’Antoni Reart, 1922; d’Antoni Riu,
1920; d’Antoni Roca, 1922; d’Antoni Sagaleras, 1926; d’Antoni Sala, 1923; d’Antoni
Senús, 1920; d’Antoni Serra, 1920; d’Antoni Truita, 1924; d’Antoni Vallmigera, 1925;
d’Antoni Vidal, 1921; d’Antoni Xautó,
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1924; d’Antònia de Malla i Ribes, 1923;
d’Antònia Gabriela, 1925; d’Arnau Caliu,
1923; de Balaguera, 1922; de Bàrbara Perarnau, 1924, 1925; de Barot, 1924; de Bartomeu Gastó, 1925; de Bartomeu Lacassin,
1921; de Bartomeu n’Olig, 1923; de Bartomeu Sastre, 1920; de Batlle del Soler, 1922;
de Berenguer Comes, 1924; de Bernat
Amorós, 1924; de Bernat Barrera, 1924; de
Bernat Joaneu, 1924; de Bernat Tribaudell,
1923; de Bernat Veí, 1922; de Berart del
Soler, 1922; de Carmona Orgue, 1923; de
Caterina Canta, 1920; de Caterina Faus,
1922; de Caterina Gallarda, 1922; de Caterina Peralta, 1925; de Caterina Saperra,
1921; de Caterina Setseres, 1924; de Clara
Balaguer, 1922; de Clara Boneta, 1923; de
Codró de Millars, 1922; de Coloma Caçà,
1925; de Damià Bonsoms, 1926; de Dimas
Moliner, 1922; de Domènec de Peirac,
1921; de Domènec Montos, 1923; de
Domènec Perramon, 1923; de Domenge
Vassall, 1923; de Felip Bernabés, 1926; de
Felip Ferrer, 1924; de Felip Jafreu, 1923; de
Felip Penedès, 1925; de Felipa Borxona,
1922; de Francesc Albuí, 1921; de Francesc
Amant Torres, 1921; de Francesc Ardens,
1922; de Francesc Bonet, 1924; de Francesc
Cortada, 1920; de Francesc Craspell, 1921;
de Francesc Domingo, 1925; de Francesc
Flors, 1922; de Francesc Folera, 1920; de
Francesc Forner, 1922, 1923; de Francesc
Furtra, 1921; de Francesc Garsau, 1925; de
Francesc Gelabert, 1921; de Francesc Governador, 1924; de Francesc Guasc, 1926;
de Francesc Jaén, 1920; de Francesc Jordà,
1924; de Francesc Palet, 1923; de Francesc
Pellisser, 1920; de Francesc Prim, 1925; de
Francesc Reart, 1925, 1926; de Francesc Sagarriga, 1926; de Francesc Sarriera, 1925;
de Francesc Senrall, 1921; de Francesc Solatges, 1922; de Francesc Vaquer, 1926; de
Francesc Veí, 1923; de Francesc Vila, 1923;
de Gabriel Rallés, 1922; de Gabriel Serra,
1921; de Galceran Barrera, 1922; de Galderic Jolí, 1924; de Gaspar Monboló, 1926; de
Gaspar Oller, 1922; de Gaspar Terrena,
1921; de Gràcia Ballona, 1926; de Gràcia
Mariana, 1924; de Gràcia Sicarda, 1925; de
Guerau Manset, 1922; de Guerau Mudre,
1922; de Guillem Arquer, 1922; de Guillem
Catxat, 1926; de Guillem Descampets,
1922; de Guillem Lacasa, 1926; de Guillem
Sabí, 1922; de Guillem Sureda, 1921; de
Guiomar Cerdana, 1924; de Jacint Garriga,
1922; de Jacint Trilles, 1923; de Jacinta
Regnàs, 1923; de Jacques Naufré, 1926; de
Jaume Boixader, 1920; de Jaume Brusa,
1926; de Jaume Clapés, 1921; de Jaume
Codie, 1922; de Jaume Comte, 1922; de

Jaume Fluvià, 1924; de Jaume Gallart,
1922; de Jaume Giré, 1926; de Jaume Guimerà, 1921; de Jaume Llac, 1924; de Jaume
Llanapabana, 1922; de Jaume Mas, 1921;
de Jaume Mitjà, 1926; de Jaume Pons,
1922; de Jaume Ramon, 1923; de Jaume
Ribera, 1925; de Jaume Segobí, 1925; de
Jaume Traver, 1924; de Jaume Travi, 1920;
de Jeroni Carracs, 1922; de Jeroni Català,
1922, 1923; de Jeroni Esprer, 1921; de Jeroni Foixera, 1925; de Jeroni Tallant, 1925;
de Jeroni Trinxet, 1921; de Jerònima Fortanera, 1924; de Jerònima Galí, 1924; de Joan
Ambrosi, 1925; de Joan Àngel Bonet, 1923;
de Joan Àngel Mitjavila, 1922; de Joan Àngel n’Abret, 1923; de Joan Aribau, 1922; de
Joan Balanda, 1925; de Joan Bedell, 1925;
de Joan Bou, 1925; de Joan Cansalada,
1926; de Joan Casabona, 1926; de Joan Casadalt, 1925; de Joan Casanyes, 1923; de
Joan Carreu, 1922; de Joan Casange, 1923;
de Joan Casanyes, 1923; de Joan Causie Ferrer, 1926; de Joan de Baó, 1925; de Joan
dels Arcos, 1924; de Joan Descamps, 1920;
de Joan d’Osona, 1925; de Joan Ferrer,
1926; de Joan Garsú, 1925; de Joan Gobill,
1924; de Joan Jaubet, 1922; de Joan Llantà,
1922; de Joan lo Cisteller, 1922; de Joan
Manjasalut, 1922; de Joan Pausies, 1923; de
Joan Pere Trilles, 1923; de Joan Pere Xetmar, 1925; de Joan Ribes, 1921; de Joan
Roca, 1922; de Joan Ros, 1924; de Joan Sadorna, 1920, 1925; de Joan Sobrenius,
1923; de Joan Trinyac, 1921; de Joana
Cambona, 1925; de Joana Pastora, 1920; de
Josep Aragó, 1920; de Josep Aspert, 1926;
de Josep Ballesta, 1926; de Josep Bellmon,
1924; de Josep Bonalavall, 1923; de Josep
Cerder, 1921; de Josep d’Àrdena, 1921; de
Josep Massó, 1925; de Josep Morat, 1926;
de Josep Ollas, 1926; de Josep Oriol, 1925;
de Josep Pagès, 1920; de Josep Prim, 1925;
de Josep Sacivesa, 1926; de Josep Soler i
Malars, 1925; de Josep Terrats, 1922; de l’adroguer Honorat Boneu, 1920; de la ferrera
Àngela Serra, 1921; de l’apotecari Josep
Guiot, 1921; de l’ardiaca Descalça, 1920, de
l’argenter Pujol, 1920; de la senyora Aguilar, 1926; de la senyora Alerigues, 1925; de
la senyora Cros, 1920; de la senyora Girau,
1925; de la senyora Llobera, 1923; de la
senyora Momina, 1926; de la vídua Àngela
Sororninas, 1921; de la vídua Antònia Guitarda, 1920; de la vídua Paula Bosc, 1920;
de la vídua Rosa Pla, 1921; de la vídua Sanissas, 1921; de la vídua Tarascona, 1921; de la
vídua Veguera, 1923; del blanquer Honorat
Forner, 1920; del calceter Bernat Carbonell,
1920; del canonge Caldes, 1925; del canonge Garriga, 1925; del canonge Gordo,
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1925; del canonge Ros, 1925; del canonge
Segòvia, 1925; del capità Font, 1920; del
carnisser Antoni Parés, 1924; del carnisser
Joan Moner, 1922; del carnisser Merlà,
1921; del carnisser Montserrat Coll, 1922;
del carnisser Pere Romangues, 1922; del cirurgià Antoni Ripoll, 1921; del cirurgià Jarpí, 1920; del cunyat de mossèn Borrell,
1922; del doctor Domènec, 1923, 1924; del
doctor Tomàs Resc, 1920; de les senyores
Costa, 1925; de l’hortolà Agustí Parbòs,
1926; de l’hortolà Francesc Dellium, 1926;
de l’hortolà Jaume Roure, 1922; de l’hortolà Joan Casanyes, 1926; de l’hortolà Pau,
1926; de l’hortolà Vergés, 1926; de Llàtzer
Formiguer, 1922; de Lluís Mestres, 1921;
de Lluís Pou, 1926; de Lluís Ros, 1920; del
mestre de cases Joan Casanyes, 1924; del
mestre Estrada Joan, 1925; del mestre Fiblet, 1926; del mestre Manuel Muntanyola,
1925; del paraire Joan Manset, 1921; del
paraire Ursu, 1925; del passamaner Andreu
Marc, 1920; del petit Hortolà, 1924; del
prevere Andreu Bonet, 1921; del pubill Baster, 1925; del pubill Muntaner, 1921; del
sastre Jaume Aimà, 1920; del sastre Joan
Fort, 1921; del sastre Miquel Corretger,
1920; del senyor Roqueta, 1923; del serraller Francesc Serra, 1922; dels hereus d’Antoni Collell, 1924; dels hereus de Barjuan,
1924; dels hereus de Francesc Selva, 1923;
dels hereus de Jaume Posull, 1923; dels hereus de Joan Llaurador d’Estagell, 1923;
dels hereus de Martinot, 1925; dels hereus
de Narcís Huguet, 1922; del sombrerer
Guillaumes, 1920; dels pubills Masdéu,
1924; del teixidor Mateu Faget, 1922,
1923; de Macià Verd, 1925; de madona Dimasa, 1924; de madona Fabadella, 1926; de
madona Fumada, 1923; de madona Muntanyola, 1924; de Magdalena Balasca, 1921;
de Magdalena Besina, 1921; de Magdalena
Coll, 1920; de Magdalena Pasquala, 1926;
de Magí Campells, 1925; de Magí Claveria,
1923; de Manuel de Sentmenat, 1923; de
Manuel Pagarola, 1923; de Marcel Taverner, 1922; de Margarida Aubrin, 1922; de
Margarida Bogas, 1922; de Margarida Bonet, 1923; de Margarida Roja, 1922; de Maria d’Orguina, 1921; de Margarida Gausac,
1924; de Margarida Grossa, 1922; de Margarida la Fornera, 1925; de Margarida Rigarda, 1923; de Margarida Vatera, 1923; de
Maria de la Figuera, 1925; de Maria Garriga,
1922; de Maria Rigau i Terçols, 1923,
1924; de Maria Riublanca, 1922; de Maria
Selleras, 1924; de Maria Tramuleta, 1926;
de Mariana Prats, 1923; de Martí Serra,
1923; de Mateu Faget, 1923; de Mateu Terrats, 1920; de Melcior Navarro, 1922; de

Melcior Roses, 1925; de Miquel Carcassona, 1925; de Miquel Domènec, 1924; de
Miquel Laporta, 1926; de Miquel Oriol,
1925; de Miquel Sentmenat, 1924; de misser Bosc, 1920; de Mònica Puigblanc, 1923;
de Montserrat Alenc, 1923; de Montserrat
Carol, 1926; de Montserrat Cavaller, 1926;
de Montserrat Roses, 1926; de Montserrat
Vaguera, 1924; de mossèn Badaula, 1923;
de mossèn Coronat, 1920; d’en Montalt,
1923; d’Enric lo Flequer, 1926; de Paula
Gandella, 1924; de Paula Regnes, 1924; de
Paulet Orri, 1926 de Pere Antoni Molera,
1926; de Pere Arles, 1925; de Pere Batlle,
1921; de Pere Bonet, 1922; de Pere Cardona, 1924; de Pere Casabona, 1926; de Pere
Contart, 1920; de Pere Domènec, 1922; de
Pere Floret, 1922; de Pere Grill, 1926; de
Pere Grilló, 1923; de Pere Ligol, 1923; de
Pere Prim, 1922; de Pere Prunablanca,
1924; de Pere Rebost, 1922; de Pere Salades, 1924; de Rafael Barres, 1926; de Rafael
Garriga, 1926; de Rafel Jaubet, 1923; de
Rafael Millet i Català, 1921; de Rafael
Pagès, 1923; de Rafael Pasqual, 1920; de
Rafael Servià, 1926; de Rafael Vallespir,
1923; de Rafaela Catorze, 1925; de Ramon
Cerdà, 1925; de Ramon del Pas, 1920; de
Ramon Roure, 1923; d’Ermengol Jaubert,
1923; de Rosa Fabra, 1923; de Sant Antoni
de Biena, 1921; de Savall, 1926; de Sebastià
Campillus, 1921; de Sebastià Torrelles,
1926; de Simeó Albareda, 1924; de Simó
Batlle, 1923; de Simó Cosí, 1926; d’Estàsia
Garbina, 1925; d’Esteve Lleonart, 1925;
d’Esteve Santaman, 1923; de Tomàs Espinàs, 1926; de Toni Cudet, 1924; de Tupina, 1926; d’Eulàlia Guerau, 1925; d’Eulàlia
Vernís, 1921; de Vicenç Estruga, 1924; de
Vicenç Garcia, 1925; de Vicenç Mauran,
1921; de Víctor Carbonell, 1923; de Víctor
Vila, 1923; de Victòria López, 1924; de Vidal d’Oluja, 1921; de Vidal Mercer, 1926;
d’Honorat de na quirga, 1924; d’Honorat Fons, 1926; d’Honorat Sagaró, 1924;
d’Honorat Sala, 1921; d’Isabel Camprodon, 1921; d’Onofre Bordes, 1921; d’Onofre Casalla, 1925; d’Onofre Casanyes, 1926;
d’Onofre Perarnau, 1922, d’Onofre Sebaser, 1924. -Castell de, 187, 188, 256, 275,
293, 453, 454, 458, 459, 506, 542, 548,
574, 581, 657, 684, 685, 764, 922, 925,
967, 1058, 1059, 1061, 1062, 1270, 1271,
1275, 1276, 1281, 1485, 1479, 1543,
1544, 1552, 1665, 1681, 1684, 1690,
1716, 1735, 1780, 1820, 1901, 1903,
1909, 1932, 1933, 2072, 2073, 2074,
2080. -Cònsols de, 542, 747, 748, 769,
771, 800, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
955, 956, 959, 960, 991, 1053, 1060,
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1067, 1749, 1782, 1799, 1832, 1833,
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849,
1867, 1889, 1896, 1900, 1901, 1902,
1903, 1909, 1932, 1933, 1934. -Corts de,
921, 1819. - Diputació local de, 40, 1671.
-Diputat local de, 331, 842, 852, 952,
1484, 1504. -Escorxadors: de Josep Descamps, 1921. -Escrivania de, 1676, 1678.
-Esglésies: de Sant Antoni de Viena, 1921;
de Sant Jaume Major, 1926; Sant Joan, 592,
1920, 1927, 1928. -Estudi major de,
1924. -Forns: de la comanda de Sant Francesc, 1922; d’Esteve Lleonart, 1925. -Frontera de, 274. -Hospitals: General de Sant
Joan, 1920. -Molins: d’oli de Francesc Reart, 1926; d’oli dels hereus de Pere Arnau;
d’oli de misser Maurís, 1921. -Monestirs:
del Carme, 1902, 1926; de les monges de
Santa Caterina, 1925; de les monges de Santa Clara, 1925; de Montserrat, 1901, 1902,
1924; de Nostra Senyora de Ceula, 1921; de
Nostra Senyora de la Mercè, 1924; de Nostra Senyora de la Real, 1924, 1925; de Sant
Agustí, 1924; de Sant Francesc, 1916,
1921; de Sant Mateu, 1923; de Sant Salvador, 1926. -Muralles de, 453, 1478. -Palaus: de Francesc de Llupià, 1760; Joan de
Llupià, 1668, 1671, del duc de Cardona,
1711, 1784, 1785, 1786, 1787. -Pallers:
d’Andreu Reig, 1922; d’Antoni Blanc,
1924; d’Antoni Llobet, 1922; de Francesc
Prim, 1925; de Jeroni Crosses, 1922; de
mossèn Sacomes, 1924; de Pere Arles,
1926. -Parròquies: de Nostra Senyora de la
Real, 1916, 1924; Sant Jaume, 1916, 1925;
de Sant Joan, 1916, 1920; de Sant Mateu,
1916, 1921. -Places: de la Llana, 1676,
1677, 1678, 1679, 1683, 1685, 1688,
1693, 1697, 1711. -Sedes de, 1378. -Setge
de, 1253, 1255, 1256, 1257, 1260, 1271,
1278, 1292, 1294. -Síndics de, 70, 180,
185, 220, 231, 345, 823, 1478, 1485. -Tallers: de Joan Barrera. 1922. -Taula de,
232, 307, 410, 428, 447, 463, 521, 570,
1181, 1196, 1203, 1223, 1236, 1251,
1265, 1453, 1466.
PERPINYÀ, Andreu, prevere, doctor en dret i
assessor de la diputació local de Balaguer,
633.
PERPINYÀ, Antoni, de Clairà, 1461.
PERPINYÀ, Joan, doctor en dret i burgès de
Perpinyà, 1434.
PERPINYÀ, Joan Pau, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1070, 1385.
PERPINYÀ, Joan Pau, del braç militar, 1088.
PERPINYÀ I JANER, Antoni, burgès de perpinyà i síndic d’Argelers a la Cort, del braç
reial, 430, 1086, 1598, 1600.
PERPINYANESA, Caterina, donzella de l’Hos-

pital General de la Santa Creu de Barcelona,
2029, 2057.
PERRAMON, Antoni Joan, notari públic de
Móra d’Ebre, 790.
PERRAMON I SALÓ, Joan Pere, ciutadà honrat de Barcelona resident a la vegueria de Girona, 2100, 2101.
PERRAT, Bernat, de Sant Joan del Pla de
Corts, 1460.
PERRETE, Antonio, mosso de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
PERSONADA, Onofre, notari públic de Barcelona, 401, 428, 429, 1165.
Pertús (Vallespir), coll del, 957, 1840, 1841,
1843, 1890, 1932.
PETISME, Pere, frare del monestir de Montserrat, 1973.
PETIT, Joan, de Girona, 2099.
PETIT, Miquel, 1454.
PETIC DE CRUZAT, Antonio, de la casa del
bisbe d’Urgell, 1415.
PEXAU, Agustí, del braç militar, 88, 219, 384.
PEXAU, Agustí, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 179, 197, 305, 313, 317, 319,
324, 361, 368, 404, 407, 464, 476, 485,
486, 499, 510, 528, 576, 578, 582, 587,
594, 783, 821, 832, 833, 835, 839, 840,
842, 846, 851, 860, 861, 862, 866, 867,
868, 870, 876, 877, 878, 880, 881, 882,
883, 884, 885, 887, 891, 892, 897, 898,
899, 900, 902, 903, 905, 909, 910, 911,
912, 1011, 1019, 1020, 1042, 1080, 1091,
1128, 1142, 1185, 1235, 1278, 1293,
1302, 1303, 1311, 1317, 1318, 1334,
1342, 1361, 1370, 1385, 1632, 2002,
2085.
PEXAU, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1060, 1062, 1068, 1080,
1089.
PEXÓ, Gaspar Julià, doctor de la Reial Audiència, 244, 261, 270, 271, 272, 273, 345,
1562, 1603.
PHELICE, Jeroni de, vegeu FELICES.
PI, ..., síndic de Girona per Corçà, 1912.
PI, Antoni, fill de Rafael Pi, mercader i síndic als
braços de Sant Feliu de Guíxols, 168, 1101.
PI, Beda, abat del monestir de Montserrat,
1597.
PI, Elisabet, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029, 2057, 2082..
PI, Francesc, síndic de Puigcerdà als braços,
1081.
PI, Gaspar, burgès i notari públic de Perpinyà,
229, 412, 1460.
PI, Jaume, mercader i ciutadà de Barcelona, albaraner del General, 159, 258, 498, 547,
548, 549, 550, 551, 553, 554, 559, 561,
562, 564, 567, 568, 574, 577, 580, 590,
592, 593, 594, 595, 598, 603, 607, 608,
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614, 807, 955, 1234, 1312, 1376, 1495,
1496, 1505, 1640, 1641, 1665, 1668,
1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 1682,
1686, 1687, 1688, 1689, 1695, 1698,
1699, 1834.
PI, Joan, notari, escrivà de manament i arxiver
reial, 976, 977, 1159, 1165.
PI, Lluís, síndic, procurador i actor de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
1238.
PI, Narcís, criat del bisbe de Barcelona, 1261,
1262.
PI, Rafael, mercader d’Esparreguera, 1969,
1972.
PI, Rafael, tauler de Sant Feliu de Guíxols, 95,
106, 107, 157, 168, 1410.
PI, Pau, síndic d’Esplugues als braços, 1093.
PI, Pere, frare del monestir de Montserrat,
1973.
PI I TORRES, Pere, síndic de Begur i Regencós als braços, 1106.
PIC, Elionor, donzella de l’Hospital General de
la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056,
2081.
PIC, Fructuós, escrivà, 2010.
PICALQUERS, Gaspar, prevere i diputat local
de Manresa i Cardona, 950, 1978.
Picardia, la, 1833.
PICARELLA, Arnaldo, militar sicilià, 1005,
1907.
PIELLA, Josep, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1185, 1264, 1350,
1747.
Piera (Anoia), 1247
PIFARRER, Damià, natural de Granollers,
1905.
PIFARRER, Francesc, pagès de Vilamajor,
1904.
PIFARRER, Mateu, notari ajudant de la Cort,
1599.
PIJOAN, Francesc, canonge de la Seu de Girona, 1891, 1893, 1896, 1899.
PIJOAN, Maria, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056,
2081.
PIJOAN, Pasqual, síndic de Conesa i Rocafort
als braços, 1092.
PIMENTEL, Alfonso, 1427.
PIMENTEL, Domingo, bisbe de Còrdova,
500.
PIMENTEL, Enrique, bisbe de Cuenca i president del Consell d’Aragó, 274, 275, 293,
297, 348, 359, 381, 384, 389, 406, 415,
449, 1543, 1552, 1553, 1554, 1568, 1569,
1574, 1576, 1594, 1596, 1609, 1618, 1626.
PIMENTEL I HOSTALRIC, Maria de, 1746.
PINADO, Pere, paraire, 1459.
PINEDA, Estàsia, vídua, 261, 272.
PINEDA, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1973, 2053.

PINEDA, Joan, de Sarrià, 158.
Pineda de Mar (Maresme), 1356, 1912, 2071,
-Taula de, 201, 501, 698, 714.
PINÓS, ... de, muller d’Aleix de Marimon i
Afer, 424.
PINÓS, Bernat de, del braç militar, 3.
PINÓS, Joan, porter reial, 1496.
PINÓS, Joan, síndic de les Oluges, Montpalau,
la Rabassa, Palamós, Freixenet i la Tallada als
braços, 1104.
PINÓS, Joan Francesc, síndic de la baronia de
Rupit i Fornells, 1117.
PINÓS, Josep Galceran de, comandant d’una
companyia de cavalleria del General, del braç
militar, 1015, 1045, 1048, 1050, 1060,
1068, 1070, 1071, 1130, 1357.
PINÓS I CENTELLES, Maria Anna de, comtessa de Centelles i Vallfogona, 1165.
PINOT, Pere, frare i prior del monestir de Sant
Martí de Canigó, 303.
PINTOR, Antoni, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
PINTOR, Francesc, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
PINTOR, Josep, notari de Solsona, 494.
PINTOR, Llorenç, menor, de la ciutat de Barcelona, 260, 261.
PINTOR, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056.
PINTOR, Miquel, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
PINYANA, Joan, notari de Tortosa, 145.
PINYANA, Josep, del braç reial, 13812.
PINYOL, Joan, serraller de Perpinyà, 1679.
PINYOL, Miquel, frare i infermer del monestir
de Sant Pere de Roda, del braç eclesiàstic,
1317, 1342.
PINYOL, Miquel, prevere, síndic, ecònom i
procurador del capítol de la Seu de Tortosa,
1438.
PINYOL, Miquel, tauler d’Alfarràs, 1410,
1434, 1758.
PIQUER, Antoni Joan, pagès de Rubí, 1906.
PIQUER, Francesc, batxiller, tauler, collidor i
receptor de la taula de Perpinyà, 1347.
PIQUER, Francesc, criat del bisbe de Barcelona, 1959.
PIQUER, Jacint, 1640.
PIQUER, Josep, notari públic de la Seu d’Urgell, 1419.
PIQUER, Onofre, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 1187.
PIQUER, Onofre, tauler de Perpinyà, 1434.
PIRÓS, Joan, porter regi, 226.
PISO, Cosme, assessor de la diputació local de
Vilafranca de Conflent i síndic de Junyent als
braços, 1086, 1089, 1757.
PIULATS, Joan, prior de l’Hospital General de
la Santa Creu de Barcelona, 1362.
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PLA, Jaume, doctor i canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 498, 712, 1048,
1071, 1085, 1090, 1118, 1142, 1145,
1191, 1865.
PLA, Francesc, escrivà de la visita del General,
319, 363, 1559.
PLA, Francesc, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1234, 1235.
PLA, Francesc, notari públic i conseller cinquè
de Barcelona, 539, 1236, 1282, 1582.
PLA, Joan, de la confraria de Sant Jordi, 1324.
PLA, Joan, del braç reial, 194.
PLA, Narcís, natural de Palautordera, 1906.
PLA, Pau, ardiaca i canonge, 1434.
PLA, Pau, assessor del General, 53, 1405.
PLA, Pere, sagristà i canonge de la Seu de Barcelona, assessor del General, del braç eclesiàstic, 5, 6, 9, 12, 13, 35, 37, 39, 44, 50,
63, 64, 66, 71, 86, 88, 95, 98, 99, 109,
116, 120, 121, 139, 145, 146, 149, 219,
222, 223, 224, 234, 264, 265, 1392, 1402,
1403, 1413, 1414, 1425, 1429, 1437,
1451, 1494, 1498, 1507, 1508.
PLA, Pere, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
PLA, Vicenç, frare dominicà, 191.
PLA I DE CADELL, Francesc, donzell domiciliat a Barcelona i diputat militar, 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41,
42, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 62, 63, 64, 76,
85, 87, 91, 92, 96, 98, 115, 124, 125, 133,
135, 180, 194, 210, 211, 216, 229, 304,
440, 499, 558, 1394, 1496, 1499, 1500,
1767.
PLA I ESPARRERA, Jaume, síndic de Sant
Martí de Forés als braços, 1102.
PLANATALAMOR, Diego, canonge de la Seu
de Vic, 1738.
PLANDESANS, Baptista, notari i ajudant del
braç reial a les Corts, 1597.
PLANELL, Pau, ermità del monestir de Montserrat, 1973.
PLANELLA, Pere de, del braç militar, 911,
917, 1019, 1070, 1071, 1072.
PLANELLA I CRUÏLLES, Pere de, del braç
militar, 1072.
PLANELLA I DE CASTELLCIR, Pere de,
donzell, del braç militar, 471.
PLANELLA I TALAMANCA, Gisbert de, del
braç militar, 413.
PLANELLA I TALAMANCA Pere de, del braç
militar, 1104.
PLANES, Agustí, escudeller i deutor del General, 1535.
PLANES, Antoni, síndic de Corbera als braços,
1095.
PLANES, Bernardí, botiguer de teles i deutor
del General, 245, 1536, 1543, 1544.
PLANES, Eloi, ciutadà de Barcelona, botiguer

de teles i deutor del General, 244, 245, 246,
271, 277, 1496, 1536, 1543, 1544.
PLANES, Francesc, agutzil del governador de
Catalunya, 1309.
PLANES, Francesc, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 271, 272.
PLANES, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, procurador fiscal de la visita, 463,
474, 476, 479, 487.
PLANES, Joan, corredor d’orella i deutor del
General, 1535.
PLANES, Josep, paraire i deutor del General,
1529.
PLANES, Miquel, 1456.
PLANES, Miquel, obrer de la ciutat de Barcelona, 670.
PLANES, Pere Joan, 244, 245.
PLANES, Rafael, adroguer i deutor del General, 1534.
PLANES, Rafael Maurici, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 949, 1021, 1101,
1162.
PLANES, Ramon, pagès de Santa Maria de Gallecs, 1353.
PLANSÓ, Rafael, clergue beneficiat a l’església
de Santa Maria del Mar de Barcelona, 433.
PLANSÓ, Valentí, panerer, 1495, 1496.
PLANTADA, Jacint, conseller segon de Granollers, 1905.
PLANTÍ, Felip, doctor en dret i assessor del
General, del braç reial, 241, 1415, 1538.
PLASENCIA, comte de, 2005.
PLASENCIA, Alfonso de, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
PLAZA, Francisco, capità de cavalleria castellà,
642, 643, 752, 757, 762, 780, 781, 1728,
1729, 1749, 1788.
PLAZA, Manuel, frare del monestir de Montserrat, 1972.
PLEJÀ, Bartomeu, notari i escrivà sagramental
del Vallès, Osona, Maresme, Llobregat i Vic,
1226.
PLEJÀ, Pere Joan, prevere i canonge de la Seu
de Barcelona, 630, 668, 723, 751, 855,
856, 896, 897, 952, 1021, 1045, 1048,
1049, 1068, 1710.
POAL, Fermí, estudiant de filosofia i ajudant
comú del racional, 1375.
POAL, Gabriel, de Montornès, 1907.
POBLA, Dimas, del braç militar, 823, 1063,
1072, 1088, 1263, 1279, 1297, 1799.
POBLA, Esteve, escrivà i habitant de Barcelona, 1571.
POBLA, Jeroni, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 406.
POBLA, Josep, cavaller, 69.
POBLET, Lluís, paraire de Montblanc, 1758.
POC, Gabriel, paraire i deutor del General,
262.
POC, Joan, cardador i deutor del General, 262.
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POC DE TORDERA, Esteve, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 1072, 1089.
POCURULL, Baltassar, ciutadà de Tarragona,
1542.
POCURULL, Esteve, notari públic de Lleida,
139, 1563, 1564.
POCURULL, Miquel, síndic de les Franqueses
del Vallès als braços, 1092.
POJO, Lupercio del, antic castellà d’Amposta,
1423, 1424.
POL, Francesc, donzell, del braç militar, 238,
949.
POL, Francesc, frare del monestir de Sant Miquel de Cuixà, del braç eclesiàstic, 1060.
POL, Francesc, frare i prior del monestir de
Banyoles, 302.
POL, Francesc, natural de Palautordera, 1906.
POL, Joan Baptista, frare i hortolà del monestir
de Sant Miquel de Cuixà, del braç eclesiàstic, 949, 1071, 1090.
POL, Lluís, del braç militar, 587.
POL, Lluís, negociant i ciutadà de Barcelona,
207.
POL, Lluís Miquel, donzell domiciliat a Barcelona, 456.
POL, Miquel de, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 34, 54, 71, 76, 84, 93,
114, 117, 159, 165, 191, 199, 201, 219,
226, 300, 350, 352, 357, 458, 469, 485,
513, 594, 596.
POL, Pau, frare santjoanista i comanador de la
Selva, del braç eclesiàstic, 1029.
POLET, Francesc, de Bonpàs, 1461.
POLIA, Ambrosi, prevere domiciliat a Barcelona, 414.
Polinyà del Vallès (Vallès Occidental), 1005,
1907.
POLINYÀ, Macià, síndic de Ciutadilla als braços, 1106.
PÒLIT, vegeu HIPÒLIT.
POLL, francesc, notari i ciutadà de Barcelona,
350.
Pollestres (Rosselló), 393, 1606.
POMADERA, Francesc, notari d’Ascó, 39.
POMÉS, Elisabet, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
PONÇÀ, Maria Àngela, de Barcelona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
PONS, Antoni, argenter, ciutadà i credencer de
les sedes de la taula de Barcelona, 947,
1350.
PONS, Caterina, muller d’Antoni Pons, 1350.
PONS, Francesc, abat del monestir de Sant Pere de Roda, del braç eclesiàstic, 191, 1045.
PONS, Francesc, batlle de Barcelona, del braç
militar, 40, 87, 1425.
PONS, Francesc, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.

PONS, Francesc, notari públic de Barcelona,
193, 255, 342, 620, 1178, 1374.
PONS, Francesc, seller i ciutadà de Barcelona,
272.
PONS, Francesc, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
PONS, Gispert de, del braç militar, 78.
PONS, Jaume, negociant i síndic de Perpinyà a
la Cort, 1598, 1678, 1679.
PONS, Jaume, prevere i rector de Sant Pere
Pescador, 1892.
PONS, Joan, tauler de la Real, 1581.
PONS, Josep de, 1766.
PONS, Josep, calderer i ciutadà de Barcelona,
763.
PONS, Joan Baptista, del braç militar, 1599.
PONS, Josep de, baró de Ribelles, del braç militar, 594, 596, 911, 917, 1077, 1113,
1115.
PONS, Josep de, del braç militar, 819, 1297.
PONS, Josep de, senyor de Monsonís, sergent
major per la vegueria d’Agramunt, 545,
917, 1938.
PONS, Lluís, de Forqueta, 1464.
PONS, Martí Joan de, donzell, veguer de Balaguer, 699, 1134, 1959.
PONS, Miquel, tauler de la Seu d’Urgell, 1851.
PONS, Onofre de, donzell domiciliat a la vegueria de Balaguer i visitador del braç militar, 440, 442, 443, 1324, 1634.
PONS, Pere, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 715,
1770.
PONS BASTIDA, Joan, 1443.
PONS BASTIDA, Miquel, 1443.
PONS DE CASTELLVÍ, Fabrici, del braç militar, 1050, 1081.
PONS DE CASTELLVÍ, Valeri, de Tarragona,
del braç militar, 1081, 1083, 1088.
PONS D’ICART, Valeri, del braç militar,
1083.
PONS I DE QUERALT, Josep, senyor de
Montclar, mestre de camp per la vegueria de
Tàrrega, del braç militar, 37, 84, 201, 513,
1101, 1937, 1942, 1943, 1945.
PONS I D’ESCARRER, Joan de, del braç militar, 1106.
PONS I DESPUJOL, Francesc, del braç militar, 118, 194.
PONS I DE TURELL, Bernat, doctor de la
Reial Audiència, 706. 716, 719, 821, 910,
911, 1663, 1751, 1835, 1959.
PONSÍ, Bartomeu, mercader de Canet i tauler
de Perpinyà, 337, 367.
PONSIC, Antoni, canonge de la Seu d’Elna i
visitador del General, del braç eclesiàstic, 2,
5, 42, 51.
PONSIC, Antoni, sagristà de l’església de Sant
Pere de Tuïr, 1933.
PONSIC, Bonsià, tauler de Canet, 1410.
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PONSIC, Francesc, del braç militar, 770.
PONSIC, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 772, 953, 991, 1068, 1089.
PONT, Andreu, frare del monestir de Montserrat, 1258, 1970, 1973, 2053.
PONT, Antoni, fermança de la bolla de Castelló d’Empúries, 1506, 1507.
PONT, Bartomeu, 204.
PONT, Josep, frare de l’orde de Sant Josep,
1162.
PONT, Margarida, natural de Palautordera,
1906.
PONT, Pere, donzell domiciliat a la vegueria de
la Cerdanya, del braç militar, 1095.
PONT, Pere, síndic de Cruïlles a les Corts,
1598.
PONT, Pere Esteve, clergue del bisbat de Solsona, 1825.
PONT I MARÇÓ, Josep, de Torroella de
Montgrí, 308, 317, 334, 358.
PONTARRÓ, Francesc, botiguer de tall i deutor del General, 1537.
PONTARRÓ, Ramon, botiguer de tall i deutor
del General, 1536.
PONTE, Agustín de, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
Pontellà (Rosselló), 1116, 1954.
PONTET, Cristòfor, tauler de Tàrrega, 1411.
Ponts (Noguera), 336, 337, 338, 339, 340. Síndic de, 19, 336, 343.
POQUET, Jaume, notari de Lleida, 69.
PORCAL, Antoni, natural de la ciutat de
València, condemnat a galeres, 655.
PORCELL, Tomàs, teixidor de llana, 1458,
1462, 1465.
Porquerisses (Anoia), 1914.
PORRASSA, Francesc Josep, abat del monestir
d’Arles, del braç eclesiàstic, 1045, 1069,
1235, 1302.
PORSET, Antoni, ciutadà de Barcelona i mestre de tambors del General, 1160.
PORTA, Josep, notari públic de Cervera i escrivà de registre, 1160, 1365.
PORTA, Maria, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
PORTA, Montserrat, síndic d’Artés als braços,
1090.
PORTELL, Antoni, botiguer de sedes i deutor
del General, 246, 1536, 1544.
PORTELL, Antoni, burgès de Mataró, del braç
reial, 1092.
PORTELL, Antoni, candeler de cera i obrer de
Barcelona, 1356.
PORTELLA, Jeroni, notari de Perpinyà, 59.
PORTELLA, Joan, sergent del tèrcio del General, 958.
PORTES, Maria Àngela, de Monistrol, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.

Portugal, 1010, 1011. -Rei de, 1139, 1181,
1993.
PORTUGAL, Isabel de, esposa de Carles I de
Catalunya, 2058.
PORTUGAL, Maria de, antiga princesa, 2058.
POSES I COSTA, Salvi, síndic de Brunyola i
Gausac als braços, 1092.
POSTA, Alonso, 1462.
POTAU, Antoni, doctor, síndic de Sarreal a la
Cort, 1598.
POU, Antoni, frare i sagristà del monestir de
Sant Pau del Camp, del braç eclesiàstic, 624,
1069, 1263.
POU, Bernat, síndic de Mataró als braços,
1089.
POU, Maria, de Vic, donzella de l’Hospital de
Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
POU, Pau, natural de Palautordera, 1906.
POVAR, marquès del, segon fill del duc de Cardona, 1055, 1127, 1244, 1246, 1250,
1927, 1928, 1956, 2010.
POY, Antoni, natural de la Garriga, 1905.
POY, Estàsia, natural de la Garriga, 1905.
POZO, Lluís, mercader i ciutadà de Barcelona,
ajudant del racional, 552, 604, 1495, 1505,
1532, 1590, 1591, 1592, 1640, 1641,
1647, 1648, 1649.
POZO, Magí, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, ajudant segon del racional, 612,
635, 676, 1324.
PRADA, Andrés de, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
PRADA, Pere de, de Llupià, 1456.
PRADA, Diego de, capità d’infanteria castellà,
753, 781.
Prada de Conflent (Conflent), 1867. -Cases:
de Joan Torner, 1867. -Monestirs: dels Caputxins, 1867. -Taula de, 521, 1456.
PRADO, Diego de, militar castellà, 1788.
PRADO, Pedro de, escrivà del rei, 1875.
PRAT, Jaume Pau, 1529.
PRAT, Joan Gaspar de, conseller segon de Barcelona, del braç militar, 2, 5, 29, 42, 141,
978, 1070, 1072, 1081, 1356, 1394, 1395.
PRAT DE BIGUES, Narcís Ramon, del braç
militar, 361.
PRAT I DE SANTJULIÀ, Miquel Francesc,
del braç militar, 1297.
PRAT I MALANDRIC, Mariana, 1525.
PRATS, Agnès, d’Igualada, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
PRATS, Àngela, muller de Pere Pau Prats,
1904.
PRATS, Anna, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2029, 2057,
2081.
PRATS, Antoni, frare del monestir de Montserrat, 2053.
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PRATS, Antoni, hortolà del General, 1344.
PRATS, Antoni Joan, domiciliat a Sant Feliu de
Pallerols, del braç militar, 1092.
PRATS, Baptista, botiguer i tauler de Lleida,
274, 275, 765.
PRATS, Bernat, de Gavà, 1907.
PRATS, Domènec, adroguer i ciutadà de Barcelona, 613.
PRATS, Domènec, prevere beneficiat a l’església de Sant Pere de les Puelles de Barcelona,
credencer dels salaris dels doctors de la Reial
Audiència, 1368, 1369.
PRATS, Francesc, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 24, 1106.
PRATS, Gabriel, prevere beneficiat a l’església
de Cambrils i guarda ordinària de la bolla de
Barcelona, 942, 943, 986, 994, 1324.
PRATS, Gregori, doctor en dret i burgès de
Perpinyà, del braç reial, 229, 601, 609, 610,
612, 709, 1691, 1693, 1697, 1783, 1784,
1785, 1786, 1787, 1788.
PRATS, Ignasi, del braç reial, 663.
PRATS, Jaume, del lloc de les Franqueses, condemnat a galeres, 508.
PRATS, Joan Baptista, tauler de Lleida, 445.
PRATS, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
PRATS, Josep, jove, olorer de Barcelona, 1591,
1593.
PRATS, Josep, notari públic de Barcelona,
2111, 2112.
PRATS, Martí, notari de la diputació local de
Vilafranca de Conflent, 1852.
PRATS, Maties, blanquer i ciutadà de Barcelona, germà de Pere Prats i guarda ordinària de
la bolla de Barcelona, 562, 677.
PRATS, Paula, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2082.
PRATS, Pere, ciutadà honrat de Girona i diputat reial, 616, 634, 680, 681, 796, 797, 799,
1708, 1738, 1850.
PRATS, Pere, veler i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària de la bolla, 234, 300, 562,
1640, 1641, 1647 1648, 1650.
PRATS, Pere Pau, pagès de Vilamajor, 1904.
PRATS, Rafael, de Perpinyà, 1458, 1459.
PRATS, Salvador, notari públic de Figueres,
710.
PRATS DE CORNELLAR, Lleonart, 1455.
Prats de Molló (Vallespir), 1143.
Prats de Rei, els (Anoia), sots-vegueria de,
1937.
PREIXENS, Francesc, canonge de la Seu d’Elna, del braç eclesiàstic, 1058, 1060, 1065,
1073, 1090.
PREIXENS, Vicenç, cabiscol i canonge de la
Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 851, 856,
865, 911, 978, 1041, 1045, 1062, 1065,
1068, 1069, 1071, 1190, 1313, 1351.

PRESAC, Miquel, paraire, 1462.
PREVE, Joan, notari dels assumptes criminals,
1165.
PRIM, Jeroni, negociant del lloc de Ribes i collidor i guarda de Balaguer, 669.
PRIÑANO, Fabricio, capità castellà de cavalleria, 752, 780, 1001, 1005, 1031, 1749,
1788, 1905.
Priorat, el, 1976.
PRIVAT, Jaume, paraire, 1459, 1465.
Provença, llengua de l’Hospital de, 1267,
1268, 2059.
PRUNA, Antoni, natural de la Garriga, 1905.
PRUNET, Jaume, 1458.
PUEYO, Miguel, regent del Consell d’Aragó,
97, 98, 99, 108, 110, 113, 175, 187, 206,
240, 293, 297, 304, 1431, 1432, 1433,
1435, 1442, 1444, 1478, 1479, 1487,
1536, 1552, 1553, 1554, 1584, 1876.
PUIG, ..., ajudant de l’advocat fiscal de la visita,
1635.
PUIG, ..., doctor, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2004.
PUIG, ..., escrivà, 1607, 1633.
PUIG, ..., moliner de Ripollet, 173.
PUIG, Antoni, 1461.
PUIG, Antoni, sabater, 1496.
PUIG, Antoni, sastre i ciutadà de Tortosa,
1472.
PUIG, Antoni, síndic de la vegueria de Ripoll
als braços, 1104.
PUIG, Bartomeu, botiguer de draps i deutor
del General, 245.
PUIG, Bartomeu, menor, fill de Bartomeu
Puig, major, 401.
PUIG, Bartomeu, major, tirador d’or i ciutadà
de Barcelona, 378, 401.
PUIG, Bartomeu, síndic de Sanaüja als braços,
1095, 1111.
PUIG, Bernat, botiguer de tall i deutor del General, 245, 1537, 1544.
PUIG, Caterina, muller de Bartomeu Puig, major, 401.
PUIG, Francesc, 797.
PUIG, Francesc, canonge de la Seu de Tarragona, 817.
PUIG, Francesc, doctor en dret i canonge de la
Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 406,
407, 412, 413, 430, 440, 476, 477, 480,
481, 482, 484, 486, 596, 711, 723, 736,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751,
753, 758, 759, 761, 801, 803, 807, 808,
821, 832, 838, 850, 851, 855, 861, 871,
874, 875, 881, 882, 893, 895, 896, 897,
901, 902, 903, 911, 913, 914, 928, 933,
943, 963, 978, 991, 992, 998, 999, 1000,
1004, 1009, 1010, 1011, 1013, 1015,
1016, 1017, 1019, 1021, 1022, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1051, 1052,
1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1065,
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1068, 1069, 1090, 1094, 1116, 1117,
1118, 1121, 1124, 1128, 1133, 1142,
1149, 1179, 1181, 1191, 1195, 1200,
1202, 1216, 1222, 1234, 1263, 1278,
1279, 1287, 1297, 1303, 1363, 1368,
1370, 1387, 1437, 1599, 1613, 1773,
1774, 1827, 1828, 1830, 1832, 1877.
PUIG, Francesc, donzell, 1104.
PUIG, Francesc, germà de Pau Puig i guarda
ordinària de la taula de Barcelona, 579,
1324, 2050.
PUIG, Francesc, notari i escrivà de l’escrivania
del patrimoni reial de Perpinyà, 1226.
PUIG, Gabriel, síndic de Torelló als braços,
1092.
PUIG, Gregori, tauler de Vilafranca de Conflent, 1580.
PUIG, Jaume, estudiant de teologia, 1345.
PUIG, Jaume, frare jesuita, 1275.
PUIG, Jaume, síndic de Balsareny als braços,
1105.
PUIG, Joan Pau, natural de la Garriga, 1905.
PUIG, Joaquim, donzell i batlle de Barcelona,
59.
PUIG, Josep, burgès de Cervera, del braç reial,
1084.
PUIG, Josep, síndic de Sant Vicenç de Sarrià als
braços, 1086, 1089.
PUIG, LLuís, donzell, del braç militar, 3, 6, 82,
84, 114.
PUIG, Maciana, de Manresa, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia
de Barcelona, 1304, 2029, 2057.
PUIG, Margarida, d’Arenys, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2082.
PUIG, Miquel, botiguer de sedes i deutor del
General, 245, 246, 1536, 1543, 1544.
PUIG, Miquel, de la casa de la duquesa de Cardona, 2004.
PUIG, Pau, canonge de la Seu de Tortosa, del
braç eclesiàstic, 770, 835, 849.
PUIG, Pau, corredor d’orella, ciutadà i guarda
ordinària de la taula de Barcelona, 262, 579,
1640.
PUIG, Pere, criat de Jeroni Pastor, 1340,
1345.
PUIG, Pere Pau, receptor dels fraus del General, 270.
PUIG, Rafael, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, de la Reial Audiència, del braç reial,
146, 194, 195, 196, 198, 228, 229, 230,
241, 245, 269, 270, 280, 332, 333, 339,
346, 375, 399, 405, 727, 746, 824, 826,
858, 1007, 1008, 1039, 1129, 1480, 1481,
1483, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533,
1534, 1538, 1543, 1560, 1561, 1609,
1639, 1800, 1809, 1908, 1917, 1918,
1919.
PUIG, Rafael, síndic de Salses a la Cort, 1598.

PUIG, Ramon, del castell de Montnegre,
1908.
PUIG, Salvador, de Santa Coloma de Farners,
1908, 1909.
PUIG, Salvador, natural de la Garriga, 1905.
PUIG, Simó, burgès de Cervera, 1084.
PUIG D’ARGENÇOLA, Jaume, síndic i procurador del terme de Balsareny als braços,
1081.
PUIG D’OLIVER, Francesc, fermança de la
Bolla de Perpinyà, 104.
PUIG I CLAVERIA, Bartomeu, deutor del
General, 1537.
PUIG I FIGUERES, Josep, fill de Bartomeu
Puig, major, guarda ordinària del General a
Barcelona, 360, 361, 378, 401, 428.
PUIG I FIGUERES, Maria, muller de Josep
Puig, 360, 361, 401.
PUIG I PONÇ, ..., advocat fiscal i patrimonial
de la Reial Audiència, 1562.
Puigbalador (Capcir), taula de, 521, 695, 775.
Puigcerdà (Baixa Cerdanya), 384, 386, 389,
394, 396, 397, 399, 1594, 1595, 1833,
1983. -Taula de, 95, 139, 179, 201, 264,
278, 614, 631, 785, 1203, 1251, 1280,
1311. -Taulers de, 2049. -Vegueria de,
1936, 1938.
PUIGDESALIT, Felip, del braç militar, 1071.
PUIGDESALIT, Josep, del braç militar, 1085.
PUIGDÒRFILA, Pere, frare santjoanista i prior
de Catalunya, 423.
PUIGFERRER, Onofre Miquel, assessor de la
Capitania General, 237, 269.
PUIGJANER, Francesc, donzell domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 118, 141, 290,
300, 321, 329, 331, 369, 370, 377, 386,
394, 395, 396, 397, 403, 404, 405, 407,
413, 423, 433, 435, 485, 488, 531, 594,
618, 724, 729, 730, 733, 735, 736, 740,
741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
753, 756, 758, 759, 761, 762, 808, 851,
857, 867, 875, 878, 879, 882, 887, 891,
893, 895, 896, 899, 902, 911, 918, 923,
924, 927, 931, 949, 950, 952, 992, 1013,
1016, 1019, 1030, 1031, 1040, 1041,
1042, 1050, 1068, 1070, 1072, 1088,
1175, 1190, 1202, 1213, 1215, 1222,
1234, 1252, 1263, 1277, 1278, 1279,
1287, 1294, 1303, 1317, 1319, 1320,
1334, 1335, 1339, 1342, 1363, 1368,
1370, 1384, 1385, 1387, 1520, 1586,
1942, 2035.
PUIGJANER, Pau Joan, del braç reial, 5, 141,
142.
PUIGJANER, Pere Joan de, del braç militar,
1387.
PUIGMARÍ, Pere de, abat del monestir de
Sant Miquel de Cuixà, canceller i doctor de
la Reial Audiència, 23, 176, 196, 303, 1401,
1483, 1562.
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PUIGMARÍ I FUNES, Pere de, bisbe de Solsona, 461, 493, 1597.
PUIGMITJÀ, Pere, tauler d’Almenara, 1411,
1435.
PUIG-RODON, Joan, 1427.
PUIG-RODON, Josep, doctor en dret i assessor del duc de Cardona, 493, 2085, 2087.
PUIG-RODON, Pere, 1427.
PUIG-RUBÍ, Jaume, cardador i deutor del General, 262.
PUIG-RUBÍ, Pere, 1529.
PUIGSEC, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1238, 2029.
PUIGSEC, Montserrat, síndic de Cotlliure a les
Corts, 1598.
PUIGVERD, Antoni, del braç militar, 1027.
PUIGVERD, Jeroni, del braç militar, 1050,
1060.
PUIGVERD, Joan, donzell, del braç militar,
141.
PUIGVERD, Montserrat, escrivà de manament
del lloctinent, 380, 393, 417, 534, 535,
592, 620, 834, 836, 83, 842, 844, 845,
859, 861, 888, 925, 931, 937, 941, 949,
962, 976, 1008, 1663, 1750, 1751, 1816.
PUIGVERD, Pau, del braç militar, 1073.
PUIGVERD, Pere, notari i escrivà del Capítol
de la Seu de Tortosa, 1438.
PUIGVERD, Pere Joan de, del braç militar,
1015, 1021, 1030, 1059, 1060, 1065,
1070, 1073, 1263, 1317, 1387.
PUIGVERD, Pere Pau, del braç militar, 1088.
PUIGVERD I MANRESA, Francesc, 1080.
PUJADES, Josep, 2005.
PUJADES, Vicenç, natural del regne de València, promogut a ardiaca i canonge de la Seu
de Tortosa, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441.
PUJALS, Salvador, corredor del General, 988.
PUJALT, Salvador, tauler d’Anglesola, 1411,
1435.
PUJALTA, Margarida, de Solsona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
PUJOL, Bartomeu, de Mollet, 1906.
PUJOL, comte de, militar francès, 1364.
PUJOL, Francesc, canonge de la Seu d’Elna,
58, 194.
PUJOL, Francesc, paborde de Cànoves, del
braç eclesiàstic, 234.
PUJOL, Francesc, síndic de Figueres a la Cort,
430, 1150, 1598, 1599.
PUJOL, Guillem, fuster i conseller cinquè de
Barcelona, 915.
PUJOL, Isidre, agent del General a la cort de
Paris, 1373.
PUJOL, Jaume, de Gavà, 1907.
PUJOL, Joan, canonge de la Seu de Solsona,
del braç eclesiàstic, 1488, 1599.

PUJOL, Joan, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 39, 430.
PUJOL, Joan, de Lleida, detingut a les drassanes de Barcelona, 640, 1720, 1723.
PUJOL, Joan, serraller de Perpinyà, 1678.
PUJOL, Joan, síndic de Calaf als braços, 1086,
1092.
PUJOL, Joan, síndic de Calonge als braços,
1086.
PUJOL, Miquel, tauler de Balaguer, 1434.
PUJOL, Miquel, paraire de Perpinyà, 1462.
PUJOL, Onofre, botiguer de teles de Vic,
2106.
PUJOL, Plàcid, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
PUJOL I PONS, Francesc, doctor en dret de
Girona, 2095, 2096.
PUJOLA, Carmona, de Banyuls, 1455, 1460,
1461.
PUJOLA, Isabel, de Palautordera, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
PUJOLETA, Caterina, de Gavà, 1907.
PUJOLS, Joan, síndic de Sant Boi de Lluçanès
als braços, 1101.
PUY, Joan del, 1529.
PUYNAU, Narcís, sastre de Girona, 2096.
Q
QUER, Gabriel, passamaner i ciutadà de Barcelona, porter ordinari del General, 503, 505.
QUER, Joan, teixidor de llana, 1529.
QUER, Magí, notari i ajudant del braç reial a la
Cort, 260, 261, 1597.
QUER, Montserrat, pagès del bisbat d’Urgell,
1417.
QUER, Pere, canonge de la Seu de Lleida, oïdor eclesiàstic, 1384, 1387.
QUERALT, ..., misser, 871.
QUERALT, Dalmau de, vegeu SANTA COLOMA, comte de.
QUERALT, Jerònima de, 1447.
QUERALT, Guillem, tauler d’Alcover, 1434.
QUERALT, Isabel de, 1765.
QUERALT, Joan de, sergent major per la sotsvegueria de Pallars, 1357, 1447, 1937.
QUERALT, Josep de, del braç militar, 1106.
QUERALT, Josep de, doctor en dret, regent la
Reial Cancelleria, 699, 1156, 1164, 1185,
1191, 1209, 1299, 1301, 1354, 1356,
1386, 1597, 1723, 1982, 1984, 2056,
2070, 2089, 2094.
QUERALT, Lluís de, comte de Santa Coloma,
1164.
QUERALT, Pere, síndic de Cabra als braços i
les Corts, 1070, 1072, 1093, 1598.
QUERALT, Ramon de, 1216.
QUERALT, Ramon de, tresorer i canonge de
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la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 302,
484, 486, 595, 596, 662, 674, 677, 683,
686, 688, 689, 690, 709, 714, 720, 723,
730, 738, 751, 770, 774, 778, 819, 851,
898, 911, 978, 1599, 1643, 1759.
Querol (Alta Cerdanya), 393, 399, 1606.
QUEROL, Salvador, mestre brodador de Barcelona, 1621.
QUINGLES, Antoni, botiguer de teles i deutor
del General, 245, 1536.
QUINT, Ramon, donzell de ciutat de Mallorca, 201, 202, 203.
QUINTANA, Joan, tauler de Torroella de
Montgrí, 394.
QUINTANA, Josep, exactor del General, del
braç reial, 770, 772, 831, 838, 856, 865,
893, 949, 998, 1004, 1012, 1023, 1050,
1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068,
1070, 1072, 1149, 1185, 1186, 1273,
1297, 1317, 1319, 1324, 1326, 1331,
1381, 1598, 1769, 1770.
QUINTANA, Josep Miquel, ciutadà honrat de
Barcelona i diputat reial, 8, 9, 14, 144, 150,
179, 270, 272, 287, 289, 292, 373, 404,
460, 492, 497, 499, 503, 515, 558, 559,
587, 594, 607, 613, 619, 633, 668, 673,
680, 681, 682, 683, 684, 707, 708, 709,
723, 733, 734, 735, 738, 745, 751, 752,
757, 758, 761, 772, 804, 811, 814, 827,
876, 988, 1018, 1075, 1076, 1183, 1186,
1189, 1195, 1202, 1215, 1230, 1242,
1244, 1249, 1250, 1253, 1261, 1263,
1277, 1289, 1293, 1296, 1297, 1310,
1317, 1319, 1324, 1326, 1335, 1339,
1340, 1342, 1343, 1346, 1375, 1377,
1379, 1380, 1387, 1424, 1564, 1639,
1641, 1642, 1644, 1645, 1771, 1981,
2032, 2036, 2044, 2045, 2046, 2049,
2050, 2061, 2062, 2105.
QUINTANA, Miquel, del braç militar, 91,
2006.
QUINTANA, Miquel, natural de Granollers,
1905.
QUIÑONES, Álvaro, militar castellà, 1005,
1131, 1841, 1902, 1903, 1905, 1907.
R
RABASSA, Jacinta, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
RABASSA, Pere Pau, ardiaca i canonge de la
Seu de Tarragona, visitador del braç eclesiàstic, 618, 623, 664, 724, 726, 729, 753,
797, 947, 948.
RAFELA, Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
RAFEQUES, Joan Ramon, notari públic de

Barcelona i secretari del Concili Provincial,
282, 1028, 1647, 1877, 1957, 1960.
RAFEQUES, Rafael, notari reial de Barcelona,
282.
RAFEQUES, Simó, ciutadà de Barcelona, advocat i procurador fiscal patrimonial del
Principat, 19, 1231.
RAFET I TRULLÀS, Rafael de, 1978.
RÀFIA, Bartomeu, 1455.
RÀFOLS, Jacint, de les Gunyoles, 1978.
RÀFOLS, Maria, de les Gunyoles, 1978.
RÀFOLS, Pau, síndic d’Olesa de Bonesvalls als
braços, 1095.
RAGUER, vegeu REGUER.
RAJADELL, Lluís de, mestre de camp per la
vegueria de Cervera, del braç militar, 78, 82,
84, 165, 424, 727, 1077, 1088, 1201,
1202, 1443, 1937, 1942, 1987.
RAMILANS, Jaume, síndic de la batllia d’Om
als braços, 1071, 1072, 1089.
RAMÍRES I ONES, Guillem, del braç militar,
1090.
RAMIS, Dionís, tinent de la companyia de cavalleria del capità Borrell, 1139.
RAMON, Bartomeu, moliner de Ripollet, 173.
RAMON, Gabriel, ciutadà de Barcelona i argenter del General, 867, 1159, 1183.
RAMON, Jaume, notari públic de Barcelona i
ajudant del braç militar a les Corts, 788,
1597.
RAMON, Josep, canonge de la Seu de Barcelona i assessor del General, 299, 305, 313,
316, 317, 319, 324, 331, 344, 345, 361,
368, 374, 388, 394.
RAMON, Josep, cavaller domiciliat a Barcelona, doctor en dret, 153, 189.
RAMON, Josep, doctor en dret i assessor de la
visita del General, del braç reial, 6, 12, 13,
14, 15, 34, 78, 82, 84, 193, 194, 207, 332,
333, 1395, 1479, 1480, 1532, 1533, 1534,
1561, 1640, 1715, 1716, 1720.
RAMON, Lluís, doctor en dret i ciutadà honrat
de Barcelona, de la Reial Audiència, 374,
1039, 1129, 1715, 1911, 1912, 1918.
RAMON, Miquel, del braç militar, 1041,
1085, 1090.
RAMON, Miquel, paraire i deutor del General,
1529.
RAMON, Montserrat, doctor de la Reial Audiència, 196, 199, 354, 1483, 1562.
RAMON, Pere, burgès de Perpinyà resident a
Prada, del braç reial, 1084.
RAMON, Pere Antoni, síndic dels llocs de les baronies de Sant Antoni als braços, 1083, 1089.
RAMOS, Anna, filla de Diego Ramos, donzella
de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de
Barcelona, 2030.
RAMOS, Diego, pellisser de Barcelona, 2030.
RASET, Rafael de, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 1108.
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RATERA, Joan, corredor de coll i trompeta del
General, 980, 987, 1016, 1751, 1816,
1817, 1818.
RATES, Francesc, de la vila d’Agramunt, 2084.
RATES, Pau, ciutadà i fuster de Barcelona, 17.
RAVELL, Pere, frare i prior del monestir de
Sant Pere de Galligants, 303.
RAVELLA, Antoni, síndic de Subirats als braços, 1089, 1092.
RAYADA, Josep, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
RAYGADA, Carles, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
REA, Mauro de la, frare del monestir de Montserrat, 1972.
REAL, Jeroni de, donzell i visitador del braç
militar, 413, 838, 865, 949.
REART, Francesc, diputat local de Perpinyà,
327.
REART, Francesc, prevere de Sant Joan de Perpinyà, del braç eclesiàstic, 146.
REART, Joan, degà i canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 146, 663, 693,
697, 701, 706, 723, 724, 726, 727, 728,
729, 730, 731, 734, 735, 736, 738, 739,
740, 745, 746, 748, 749, 751, 752, 753,
757, 758, 761, 762, 770, 771, 1783, 1784,
1785, 1786, 1787, 1788.
REART, Joan Pere, canonge de la Seu d’Elna i
oïdor eclesiàstic, 2, 142, 143, 144, 156,
158, 239, 265, 266, 287, 618, 621.
REART, Josep, 1462.
REART, Josep, del braç militar, 738.
REBAU, Pere, tauler de Begur, 1411, 1434.
REBOLLEDO, Diego de, del braç militar, 78.
REBOLLEDO, Godofré de, del braç militar,
952.
REBOLLEDO, Jusepe de, diputat d’Aragó,
1949.
RECORD, Bernat, natural de Palautordera,
1906.
RECORD, Pere, natural de Palautordera,
1906.
REDONDO, Andrés, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
REGÀS, Narcís Pau, ciutadà honrat i veguer de
Barcelona, 296, 1755.
REGÀS I CARBONELL, Miquel, pagès de
Sant Esteve de Massanes, 2099, 2100.
REGÀS I CAVALLERIA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona resident a Manlleu, del braç
reial, 1066, 1081, 1089.
REGASSOL, Francesc, síndic de Caldes de
Montbui a la Cort, 1598.
Regencós (Baix empordà), 357.
REGORDOSA, Francesc, passamaner i deutor
del General, 268, 1534.
REGUER, ..., 1932.
REGUER, Guerau, del braç militar, 723, 738,
745, 751, 911, 1004, 1030, 1041, 1045,

1050, 1060, 1062, 1066, 1068, 1070,
1071, 1297.
REGUER, Jacint, sergent major per la vegueria
de Balaguer, 1357, 1938.
REGUER, Pere, síndic de la baronia de Ribelles
als braços, 1105.
REGUER, Pere de, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 3, 6, 78, 141, 165, 219, 300,
421, 513, 542, 594, 607, 819, 851, 899,
952, 978, 991, 998, 1004, 1009, 1010,
1021, 1023, 1030, 1146.
REGUER I DE MARGARIT, Joaquim de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 3, 24,
34, 37, 78, 82, 114, 118, 161, 165, 183,
201, 219, 235, 300, 316, 352, 368, 386,
388, 394, 397, 406, 413, 485, 499, 578,
587, 589, 594, 595, 596, 622, 623, 723,
728, 730, 735, 738, 746, 751, 755, 756,
760, 762, 767, 770, 771, 773, 774, 778,
808, 811, 814, 819, 831, 833, 851, 864,
881, 882, 889, 895, 896, 900, 903, 911,
917, 923, 927, 941, 949, 952, 978, 991,
996, 998, 1004, 1009, 1012, 1013, 1015,
1021, 1027, 1030, 1041, 1042, 1045,
1048, 1050, 1058, 1059, 1060, 1066,
1067, 1068, 1070, 1071, 1079, 1083,
1094, 1121, 1124, 1131, 1145, 1179,
1214.
REGUÉS, Antoni, prevere, 44.
REI, Gaspar, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, verguer ordinari del General, 621,
673.
REI, Pere, natural de Cardedeu, 1904.
REIG, Jaume, síndic de Sant Cebrià de Sant Pol
als braços, 1090.
REIG, Joan, frare i prior del monestir de Poblet, 303.
REIG, Rafael, sastre i ciutadà de Barcelona,
1763.
Reims (França), 1192, 1985.
REINA, Jeroni Felip, notari públic de Lleida,
1057.
REINALT, Antoni, doctor en teologia, abat
dels monestirs de Sant Pau i la Portella, 119,
121.
REIXAC, Joan, canonge de la Seu de Vic,
1738.
RELLEVAT, Jaume, paraire, 1457.
RELLÓ, Jeroni, notari de Puigcerdà, 703, 916.
Rellinars (Vallès Occidental), 382.
RENA, marquès de la, militar castellà, 1807,
1896, 1900, 1901, 1902, 1903, 1909.
RENOVAR, Esteve, síndic de Casserres als
braços, 1093.
RENYENA, Jeroni Felip, notari públic de Lleida, 1259.
REQUESENS, Felip, capellà del tèrcio del General, 958.
REQUESENS, Jaume, mercader i ciutadà honrat de Barcelona, 2084.
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RESPLANS, Jeroni, mercader i cònsol del pont
de Barcelona, 719, 721.
Reus (Baix Camp), 25, 27, 28, 236, 508, 1081,
1248.
REVENTOR, Caterina, filla de Pere Reventor,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
REVENTOR, Pere, pagès de Sitges, 2030,
2057, 2082.
REVERT, Pere, mercader, ciutadà i tauler de
Tortosa, 1437, 1438, 1472, 1520, 1521,
1636.
REVERTER, Francesc, notari públic de Barcelona, 2105.
RIALP, Francesc, mercader i deutor del General, 268.
RIALP, Gaspar, agent del General a Sevilla, 39.
RIAMBAU, Joan, nunci de la cort eclesiàstica
de Girona, 1750.
RIAMBAU, Salvador, notari públic de Barcelona, 1716, 1720.
RIBA, Eulàlia, 1427.
RIBA, Francesc, donzell, 1996.
RIBA, Guillem, 1459.
RIBA, Jacint, pellisser i ciutadà de Barcelona,
taule, receptor, collidor i guarda de Cotlliure, 1281.
RIBA, Jaume, síndic de Palou als braços, 1093.
RIBA DE LA PREA, Joan, síndic de Jorba als
braços, 1102, 1109.
RIBALET, ... de, militar francès, 1364, 2090.
RIBALTA, vescomte, militar francès, 2090.
RIBALTA, Pere Joan, botiguer de teles i deutor
del General, 245, 246, 1536.
RIBAS, vegeu RIBES.
Ribelles (Noguera), 1102.
RIBELLES, Andreu, de Tortosa, 280, 1549.
RIBER, Hilari, escrivà, 698.
RIBER, Josep, fuster de Solsona, 2087.
RIBER, Miquel de, monjo i infermer del monestir de Ripoll, 214.
RIBER, Tomàs, notari de Tarragona, 1740.
RIBERA, ..., notari, 615.
RIBERA, Joan, doctor en dret i assessor del
General, 193, 194, 195, 196, 198, 207,
1479, 1480, 1483, 1532, 1533, 1534.
RIBERA, Josep, notari i escrivà de la cort civil
del Sant Ofici, 1104, 1193, 1288.
RIBERA, Manuel, velluter i deutor del General, 268, 1534.
RIBERA, Magdalena, de Vic, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1238, 2029.
RIBERA, Maria de, criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
RIBERA, Pere, mariner de Sitges, 2066.
RIBERA, Tomàs, notari i escrivà del jutjat de la
Inquisició, 163, 164, 170, 172.
RIBERA, Vidal, 1461, 1463.
Ribes, sots-vegueria de (Ripollès), 1938.

RIBES, Antoni, condemnat a galeres, 570.
RIBES, Bernat, 1455.
RIBES, Francesc, doctor en dret i burgès de
Perpinyà, del braç reial, 140, 141.
RIBES, Francesc, frare del monestir de Montserrat, 1972.
RIBES, Jaume, de Santa Coloma de Farners,
1909.
RIBES, Jaume, notari reial i ajudant de l’escrivà
major i secretari del General, 1160, 1164.
RIBES, Jeroni, del braç militar, 118.
RIBES, Jeroni, síndic de Codorniu i Caçà als
braços, 1109.
RIBES, Joan, 1496.
RIBES, Miquel, frare, del braç eclesiàstic, 219,
329.
RIBES, Pere, del braç militar, 117.
RIBES, Pere, diputat local de Camprodon, 39.
RIBES, Pere, natural de Cardedeu, 1905.
RIBES I BARRAI, ..., de Lleida, 1483.
RIBES I DE MALARS, Pere Pau, del braç militar, 1104, 1263, 1279, 1297, 1342.
RIBES I DE RIU, Francesc, doctor en dret i
conseller terç de Barcelona, del braç reial,
117, 300, 1395.
RIBES I VALLGORNERA, Jeroni, donzell de
Camprodon, 2114.
Ribesaltes (Rosselló), 951, 952, 953, 1839,
1840, 1841, 1842, 1858, 1864. -Taula de,
521, 1455, 1456, 1461, 1463.
RIBÓ, Joan Pere, teixidor de la Seu d’Urgell,
2106, 2107.
RIBÓ, Pere, paraire de llana de la Seu d’Urgell,
1419, 2106.
RIBOT, Antoni, cirurgià de Girona, 2096.
RIBOT, Baltassar, guarda ordinària d’Esterri
d’Àneu, 1487, 1851.
RIBOT, Bernat, 1462.
RIBOT DE PALMEROLA, Antic, antic racional del General, 1630, 1631.
RIBOT VINYALS I CIURANA, Salvador, de
la Selva, del braç militar, 1070, 1073,
1101.
RIC, Cristòfor, canonge de la Seu de Girona,
1894.
RIC, Joan, cotoner i deutor del General, 268.
RIC, Martí, canonge de la Seu de Girona,
1893, 1894.
RICARD, ..., pagès i tauler de Sant Boi de Llobregat, 713.
RICARD, Alexandre, escombrador, 153.
RICARD, Joan, degà i canonge de la Seu de
Tortosa, del braç eclesiàstic, 949, 950.
RICARD, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1972.
RICARD, Josep, 1458.
RICARDA, Margarida, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1304, 2028, 2056.
RICHELIEU, cardenal, ministre de Lluís XIII
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de França, 1287, 1291, 1292, 1293, 1307,
2024, 2054, 2055, 2059.
RICORT, Josep, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
RICOU I MANYANET, Joan, notari públic de
Tremp, 425.
RIERA, ..., 673, 1719.
RIERA, Agustí, jove, botiguer de teles de Girona, 2103, 2104.
RIERA, Antic, corredor d’orella i deutor del
General, 245, 1536, 1543.
RIERA, Antoni, síndic de Castelló d’Empúries
i Vulpellac als braços, 1102.
RIERA, Arnau, natural de Cardedeu, 1904.
RIERA, Bartomeu, mercader de Barcelona,
163.
RIERA, Elisabet, de Blanes, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia,
1362, 2029, 2057, 2082.
RIERA, Francesca Ramona, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056, 2081.
RIERA, Jaume, guarda del palau del rei de Barcelona, 1324, 1495, 1496, 1505, 1640,
1641.
RIERA, Joan, botiguer de teles, 910.
RIERA, Joan, de Solsona, 1723.
RIERA, Joan, clergue de Solsona resident a Calaf, 562, 563, 569, 570, 571, 644, 706,
719, 1670, 1671, 1677, 1835.
RIERA, Joan, síndic de Mollet i Montmeló als
braços, 1101, 1906.
RIERA, Joan, síndic de Vilardell als braços,
1092.
RIERA, Josep, canonge de la Seu de Girona,
1893, 1894.
RIERA, Lluís, verguer de la Reial Audiència,
139, 833, 834, 836, 852, 1207, 1600,
1814.
RIERA, Miquel, del castell de Montnegre,
1908.
RIERA, Rafael, candeler de cera i ciutadà de
Barcelona, 1302.
RIERA, Rafael, notari públic de Barcelona, 49,
93, 112, 120, 138, 139, 156, 205, 341,
356, 564, 621, 673, 1426, 1427, 1428,
1442, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449,
1452, 1577.
RIERA, Sebastià, síndic i procurador de la vila i
comtat de Vallfogona als braços, 1083,
1089, 1090.
RIERA I MANYANET, Joan, notari de la diputació local de Tremp, 1851.
RIFOLGUES, Pere, síndic de Castellserà, la
Fuliola de Bellcaire, Bellmunt, Butsènit,
Tornabous i Boldú als braços, 1101.
RIFÓS, Joan Pau, ardiaca i canonge de la Seu
de Barcelona, visitador del braç eclesiàstic, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 39, 40,
45, 46, 51, 58, 67, 140, 141, 157, 194,

201, 231, 233, 234, 290, 291, 320, 718,
1499, 1500, 1598, 1771.
RIFÓS, Magdalena, botiguera de comanda i
deutora del General, 268, 1535.
RIGALT, Anna, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2029, 2056,
2081.
RÍOS, Andrés de los, criat de Diego de Vilanova, 2004.
RÍOS TERÁN, Joan de los, secretari del Sant
Ofici, 172.
RIOSA, Diego, notari i ciutadà de Barcelona,
31.
Ripoll (Ripollès), abat de, 707, 1035. -Monestir de, 213, 214, 220, 221, 223, 224, 225,
228, 234, 284, 1410. -Taula de, 179, 186,
208, 345.
RIPOLL, ..., 1482.
RIPOLL, Antoni Acasi de, doctor en dret, ciutadà de Barcelona i advocat fiscal de la batllia
general, 49, 59, 657, 664, 1443, 1495,
1747, 1748, 1749, 1957.
RIPOLL, Bartomeu, notari i ciutadà de Barcelona, 238
RIPOLL, Bernat, doctor en dret, 2027.
RIPOLL, Cosme, brodador i ciutadà de Barcelona, 139, 1450.
RIPOLL, Francesc, veler i deutor del General,
268.
RIPOLL, Ignasi de, frare i cambrer del monestir de Sant Pere de Roda, del braç eclesiàstic,
838, 865, 1157, 1184, 1185, 1381, 1384.
RIPOLL, Joan Antoni, canonge i oficial de Sebastià Illa, 302.
RIPOLL, Josep, del braç militar, 762, 823,
1021, 1045, 1048, 1060, 1062, 1066,
1068, 1070, 1071, 1088, 1799.
RIPOLL, Pau, veler i deutor del General, 1534.
RIPOLLÈS, Rafael, del braç reial, 1599.
Ripollet (Vallès Occidental), 173. -Molins drapers de, 172, 173.
RIPPA, ... de la, militar francès, 1364.
RIQUER, Felip, cavaller, 1578.
RIQUER, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
RIQUER, Joan, notari públic de Vic, 662, 1737.
RIQUER, Joan Josep, notari públic de Vic,
1737, 1738, 1739.
RIQUER, Marià, tauler de Tremp, 2049.
RIQUER, Plàcid, frare del monestir de Montserrat, 1111, 1970, 1973.
RIU, Agustí, pagès de Sant Llorenç de la Salanca, 362.
RIU, Antoni, burgès honrat de Perpinyà, del
braç reial, 1160.
RIU, Jaume, de Perpinyà, 1434.
RIU, Josep, burgès de Perpinyà, 1682.
RIU, Maciana, de Manresa, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
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RIU, Nicolau, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 1084.
RIU I DE CORTIT, Diego, burgès de Perpinyà, del braç reial, 949, 1004, 1042,
1045, 1047, 1048, 1050, 1059, 1060,
1066, 1070, 1072, 1089, 1160, 1166,
1185, 1297, 1317, 1342, 1385.
RIU I MARIMON, Pau, de la ciutat de Barcelona, agutzil extraordinari, 1218.
RIUDALBES, Gaspar, notari públic de Barcelona, 604.
RIULOSIEGO, ..., 1455.
RIUS, comte de, militar francès, 1364, 2090.
RIUS, Anna Maria, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2056,
2081.
RIUS, Francesc, doctor en medicina, 104.
RIUS, Diego, doctor, del braç reial, 1068.
Roca (?), castell de la, 2016.
ROCA, ..., de Montiró, 1909.
ROCA, Anna, muller de Bernat Roca, 1492,
1525.
ROCA, Antoni, canonge de la Seu de Solsona,
1488.
ROCA, Antoni, mercader i tauler de Calella,
214, 290, 1434.
ROCA, Bernat, flequer i ciutadà de Barcelona,
1492, 1525.
ROCA, Eloi, mercader i ciutadà de Barcelona,
deutor del General, 159, 268, 1544.
ROCA, Francesc, de la Barca de Girona, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial,
1070, 1072, 1089.
ROCA, Francesc, natural del Rosselló, condemnat a galeres, 772.
ROCA, Francesc, prevere d’Igualada, 2110.
ROCA, Gabriel, prevere, 546, 547.
ROCA, Jacint, canonge de la Seu de Vic, 1738.
ROCA, Jacint, donzell domiciliat a València,
100.
ROCA, Jacint, doctor en dret i jutge, 1164.
ROCA, Jaume, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1156.
ROCA, Jaume, notari i ciutadà de Barcelona,
304, 314, 361, 403, 404, 426, 471, 487,
490, 494, 496, 497, 500, 501, 502, 520,
524, 535, 538, 539, 546, 563, 651, 1563,
1653, 1673, 1716.
ROCA, Joan, seller de Girona, 1750.
ROCA, Joan, moliner natural de Vila-rodona,
condemnat a galeres, 810.
ROCA, Joan, porter de les Corts, 1599.
ROCA, Joan, sastre i ciutadà de Barcelona, porter del General, 341, 345, 357, 381, 385,
402, 457.
ROCA, Joan, síndic dels Castells de Segarra als
braços, 1090, 1091.
ROCA, Joan, tauler de Sant Feliu de Codines,
1581, 1757.
ROCA, Joana, filla de Ramon Roca, de Santa

Coloma de Gramanet, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona,
1304, 2030, 2057.
ROCA, Josep, doctor de la Reial Audiència, 23,
360, 1401, 1562.
ROCA, Josep, notari de Barcelona, 1708.
ROCA, Miquel, síndic de Cotlliure a les Corts,
1598.
ROCA, Montserrat, tauler de Begur, 1411,
1435, 1646.
ROCA, Pacià, notari i ciutadà de Barcelona, secretari de guerra del mariscal de la Mothe,
413, 1164, 1315, 1365, 1367, 1370, 1372,
2089, 2090, 2094.
ROCA, Pere, frare del monestir de Montserrat,
1973, 2053.
ROCA, Pere, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, 461, 497, 498, 505, 559, 789, 790,
809, 1629, 1630, 1656, 1789, 1790.
ROCA, Pere de, del braç militar, 594, 596,
1072.
ROCA, Ramon, pagès de Santa Coloma de
Gramanet, 1305, 2030, 2057.
ROCA, Tomàs, frare del convent de Santa Caterina, 464, 1632.
ROCA, Vicenç, velluter i deutor del General,
245, 1534, 1537, 1544.
Roca del Vallès (Vallès Oriental), 1001, 1005,
1905.
ROCABERTÍ, Guillem de, del braç militar, 78,
1597.
ROCABERTÍ I DE PAU, Francesc de, ambaixador del General a la cort de Felip III, del
braç militar, 9, 10, 76, 80, 81, 82, 84, 1393,
1507, 1597.
ROCABERTÍ I DE PAU, Josep de, de la junta
de guerra del General, del braç militar,
1048, 1050, 1068, 1074, 1086, 1090,
1095, 1104, 1105, 1115, 1138.
ROCABERTÍ I DE PAU I BELLERA, Diego
de, mestre de camp per la vegueria de Girona, del braç militar, 424, 460, 464, 778,
787, 884, 893, 895, 896, 897, 1086, 1124,
1599, 1632, 1937.
ROCABERTÍ I OLIVELLA, Maria de, 1367,
2094.
ROCABERTÍ I SAPORTELLA, Magdalena
de, 1086.
ROCABERTÍ I TAGAMANENT, Miquel de,
domiciliat a Barcelona, síndic del braç militar, 3, 6, 34, 78, 82, 160, 161, 162, 165,
166, 173, 174, 175, 201, 202, 203, 212,
221, 229, 368, 388, 394, 407, 413, 430,
486, 682, 724, 727, 728, 729, 730, 731,
734, 735, 736, 740, 741, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 751, 753, 851, 882, 884,
902, 911, 913, 918, 923, 932, 940, 949,
950, 1598.
ROCABRUNA, Esteve, corredor públic i jurat
de la ciutat de Barcelona i del General, 971.
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ROCABRUNA I DE CADELL, Ramon de,
prevere de la vila de Figuerola i diputat local
de la vila de Tremp, 1227.
ROCAFORT, ..., presoner francès, 1780.
ROCAFORT, Salvi, mercader i deutor del General, 1534.
ROCAFORT, Miquel, burgès i síndic de Berga,
del braç reial, 130, 471, 1598.
ROCAFORT I SORTS, Joan Bernardí, prevere
beneficiat a la Seu de Barcelona, 1491,
1527.
ROCALLAURA, Domènec, 1455, 1461.
ROCHIGUES, Bartomeu, comanador de Sant
Antoni de la vila de Cervera, 1355.
Roda d’Isàvena (Aragó), bisbat de, 1791.
RODAS, Joan, notari públic de Barcelona i escrivà jurat dels consellers, 1824.
RODÉS, Jaume, corredor d’orella i deutor del
General, 1535.
RODÉS, Maria, 1535.
RODÓ, Carles, menor, fill de Miquel Rodó,
ciutadà honrat de Barcelona i escrivà de manament, 1207, 1208.
RODÓ, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona i
agutzil ordinari del General, del braç reial,
313, 350, 1062, 1070, 1089, 1162, 1207,
1229, 1572, 1985.
RODONA, Maria Anna, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
RODRIGO, ..., cap d’una tropa a cavall, 444.
RODRÍGUEZ, Bartomeu Ramon, comanador
de Sant Antoni de la vila de Cervera i Barcelona, del braç eclesiàstic, 1097, 1380.
RODRÍGUEZ, Francisco, frare del monestir
de Montserrat, 1970, 1972.
ROGENT, Jaume, síndic de Dosrius als braços,
1102.
ROGER, Antoni, pagès i tauler de Sant Cugat
del Vallès, 153, 342.
ROGER, Baptista, del braç militar, 114, 917,
1021, 1070, 1071, 1090, 1094.
ROGER, Diego, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 952.
ROGER, Felip, del braç militar, 460, 911,
1004, 1012, 1021, 1045, 1048, 1058,
1060, 1062, 1066, 1070, 1072, 1263,
1317, 1335.
ROGER, Francesc, síndic de Riudoms als
braços, 1093.
ROGER, Jaume, 106.
ROGER, Jaume, advocat fiscal de la diputació
local de Puigcerdà, 1581.
ROGER, Joan, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 165, 340, 485, 831,
952, 978.
ROGER, Joan, flassader i deutor del General,
262.
ROGER, Joan Francesc, advocat fiscal de la diputació local de Perpinyà, 1851.

ROGER, Pere, mestre de cases de Barcelona,
2030, 2057, 2082.
ROGER, Peronella, filla de Pere Roger, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens
de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
ROGER, Ramon, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, tinent l’ofici dels ploms del General, 613, 664, 1324, 1544, 1590, 1591,
1592, 1593, 1694.
ROHÍS, Joan, velluter i deutor del General,
1530.
ROIG, Agustí, síndic de Torroella de Flix als
braços, 1093.
ROIG, Andreu, ardiaca major i canonge de la
Seu de Tortosa, 1437.
ROIG, Antoni, paraire de Barcelona i deutor
del General, 262, 268, 1534, 1535, 2112.
ROIG, Antoni Joan, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
ROIG, Francesc, burgès i duaner del General a
Perpinyà, 229.
ROIG, Francesc, tauler de Palamós, 1410.
ROIG, Francesc, tauler de Prades, 1755.
ROIG, Gabriel, notari públic de la ciutat de
Lleida, 373, 374.
ROIG, Jacint, síndic de Montblanc als braços,
1114.
ROIG, Jaume, síndic de Sant Pol als braços,
1090.
ROIG, Jeroni, doctor en dret i medicina i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 58,
137, 194, 232, 234, 265, 290.
ROIG, Jeroni, doctor en dret, sagristà major i
canonge de la Seu de Barcelona, del braç
eclesiàstic, 361, 380, 381, 391, 392, 404,
405, 406, 407, 408, 412, 413, 435, 480,
481, 482, 484, 486, 487, 498, 503, 522,
528, 543, 545, 553, 573, 596, 653, 723,
724, 725, 726, 727, 730, 740, 741, 748,
749, 751, 753, 756, 758, 759, 761, 765,
788, 797, 816, 819, 821, 831, 832, 837,
838, 847, 851, 856, 895, 896, 897, 899,
915, 917, 918, 919, 923, 927, 932, 949,
950, 952, 978, 998, 1000, 1004, 1006,
1028, 1040, 1041, 1045, 1048, 1049,
1060, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069,
1071, 1079, 1083, 1087, 1090, 1098,
1109, 1130, 1142, 1155, 1158, 1175,
1191, 1218, 1252, 1278, 1295, 1314,
1318, 1333, 1375, 1377, 1380, 1385,
1387, 1602, 1603, 1613, 1826, 2003,
2056, 2105.
ROIG, Jeroni, síndic de Puigtinyós als braços,
1086, 1088.
ROIG, Jeroni Joan, doctor en arts i medicina i
ciutadà honrat de Barcelona, visitador del
braç reial, 618, 623, 624, 635, 651, 676.
ROIG, Joan, guarda d’Alcover, 1756.
ROIG, Joan, síndic de la Llacuna i de Miralles
als braços, 1092.
2228

ROIG, Miquel, notari públic d’Elna, 1897.
ROIG, Miquel, síndic de Guimerà als braços,
1086, 1088.
ROIG, Pere, criat de l’oïdor Jaume Ferran,
1128.
ROIG, Pere, sagristà i canonge de la Seu de Girona, 194, 232, 234, 280.
ROIG, Pere, síndic del vescomtat de Prades als
braços, 1095, 1097.
ROIG, Ramon, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1070, 1072.
ROIG I DE MENDOZA, Francesc, assessor
del General, 319, 324, 399, 404, 411, 520,
831, 835, 855, 859, 921, 922, 951, 963,
1557, 1560, 1609, 1661, 1074, 1806,
1815, 1820, 1842, 1848.
ROJA, Magdalena, del Figaró, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
ROJA, Maria Anna, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056.
ROJAS, Baltasar de, militar castellà, 465, 1903.
ROJO, Íñigo, frare del monestir de Montserrat,
1972.
ROJO, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1970.
ROL, Josep, fill de Pere Pau Rol, negociant i receptor dels fraus del General, 1186, 1324,
1706, 1707, 1708.
ROL, Pere Pau, batifuller i ciutadà de Barcelona, receptor dels fraus del General, 309,
582, 625, 1496, 1637, 1640, 1651, 1706,
1707, 1708.
ROLLANT, vegeu ROTLLAN.
Roma (Itàlia), 43, 87, 101, 146, 150, 152,
302, 303, 384, 500, 517, 521, 569, 644,
713, 808, 1140, 1218, 1220, 1268, 1306,
1467, 1613, 1617, 1677, 1797, 1983,
2003, 2020, 2026, 2027, 2028, 2042,
2058, 2059, 2060. -Cort de, 1105. -Esglésies: Santa Maria la Major, 1467, 1857; Sant
Pere del Vaticà, 562, 637, 1259, 1670,
1719, 1791.
ROMAGUERA, Jeroni, brodador del General,
1621.
ROMAGUERA, Josep, prevere i sobrecollidor
del General a la part de llevant, 1181, 1196,
1203, 1236.
ROMAGUERA, Pere, conseller de Granollers,
1905.
ROMANÍ, Antoni, procurador fiscal, 19.
ROMANÍ, Joan, síndic de Capellades als braços, 1103.
ROMANÍ, Joan, síndic del terme de la Torre de
Claramunt als braços, 1107.
ROMANO, Antón, frare del monestir de Montserrat, 1972.
ROMANYÀ, Bernat, frare del monestir de
Montserrat, 2053.

ROMANYÀ, Francesc, frare del monestir de
Montserrat, 2053.
ROMANYÀ, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ROMEU, Bernat, ciutadà honrat i obrer de la
ciutat de Barcelona, del braç reial, 6, 21,
114, 117.
ROMEU, Bernat, porter reial, 302, 309, 716.
ROMEU, Francesc, 2053.
ROMEU, Jeroni, del braç reial, 730, 751, 762,
770, 851, 917, 1062, 1068, 1072, 1088,
1297.
ROMEU, Joan Francesc, del braç reial, 727.
ROMEU, Josep, del braç reial, 745.
ROMEU, Pere, burgès de Perpinyà resident a
Prada, del braç reial, 1081, 1090.
ROMEU; Ramon, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 379, 719,
720, 723, 725, 727, 729, 731, 734, 735,
736, 738, 740, 741, 743, 744, 745, 747,
748, 749, 751, 753, 757, 758, 759, 761,
768, 770, 772, 773, 774, 778, 785, 795,
811, 814, 820, 832, 851, 884, 893, 895,
898, 902, 911, 918, 923, 924, 927, 958,
991, 1007, 1009, 1012, 1014, 1021, 1022,
1023, 1030, 1040, 1042, 1045, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1066, 1068, 1070,
1072, 1083, 1086, 1087, 1089, 1090, 1094,
1098, 1100, 1116, 1122, 1128, 1159, 1226,
1766, 1860, 2053.
ROMEU, Ramon, veguer de Barcelona, 468,
525.
RONA, marquès de la, 1838.
RONCALO, Nicolau, 1535.
RONDÓ, Jaume, escrivà de Barcelona, 1726.
RONÍS, Llorenç, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 823, 1039, 1042, 1060,
1070, 1317, 1766.
ROQUELLA, Domènec, 1455.
ROQUER, Gabriel, paraire i deutor del General, 262, 1529.
ROQUET, Francesc, síndic de Perpinyà a les
Corts, 1598.
ROQUETA, ..., noi, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
ROQUETA, Jeroni, ermità del monestir de
Montserrat, 1970, 1973.
ROS, ..., canonge de l’església de la Real de
Perpinyà, 1932, 1933.
ROS, Baptista, teixidor de llana, 1529, 1530.
ROS, Benet, degà i canonge de la Seu d’Urgell,
1058, 1059, 1061, 1416, 1417.
ROS, Elionor, 1443.
ROS, Felip, argenter i ciutadà de Barcelona,
340.
ROS, Francesc, criat de Josep de Vilanova, 651.
ROS, Francesc, del braç militar, 1105.
ROS, Francesc, mercader i conseller quart de
Barcelona, del braç reial, 144, 281, 287,
390, 1356, 1381, 1382, 1383.
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ROS, Frederic, donzell, del braç militar, 144,
146, 194, 234, 1072.
ROS, Jaume, corredor d’orella i deutor del General, 1534.
ROS, Jaume, donzell domiciliat a Barcelona,
proveïdor de galeres, del braç militar, 161,
219, 313, 314, 406, 433, 434, 485, 723,
730, 738, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 751, 753, 756, 757, 758, 759, 761,
762, 770, 771, 778, 781, 782, 814, 819,
821, 833, 882, 893, 911, 917, 923, 949,
952, 1015, 1021, 1027, 1041, 1048, 1050,
1058, 1059, 1070, 1088, 1185, 1296,
1297.
ROS, Jaume, tauler de Cotlliure, 1434.
ROS, Joan, teixidor de llana, 1529.
ROS, Josep, donzell domiciliat a Perpinyà, 597.
ROS, Lluís, del braç militar, 1916.
ROS, Pere, del braç reial, 1070.
ROS DE REQUESENS, Lluís, donzell, 601,
609, 610, 612, 1691, 1693, 1696, 1697.
ROS FUENTES, Alejandro, doctor en dret,
2027.
ROSADA, Jaume Joan, síndic de Vilamajor als
braços, 1102.
ROSAL, Pedro, capità de cavalleria castellà,
753, 1788.
Roses (Alt Empordà), 1106, 1154, 1155,
1161, 1169, 1172, 1201, 1200, 1257,
1267, 1269, 1270, 1272, 1310, 1339,
1367, 1896, 1898, 1900, 1909, 1929,
1935, 1975, 2094. -Castell de, 922, 925,
1155, 1780, 1820, 2091. -Taula de, 1181,
1196, 1203, 1236, 1336.
ROSES, Mariana, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 1362,
2081.
ROSET, Francesc, donzell domiciliat a Berga,
del braç militar, 1105.
ROSET, Guerau de, donzell de Girona, del
braç militar, 1071.
ROSIC, Pau, sabater i ciutadà de Barcelona,
arrendador de la bolla de Tàrrega o Tarragona, 625, 628.
ROSPIGLIOSUS, Julius, escrivà papal, 1259.
ROSSELL, ..., assessor del General i de la ciutat
de Barcelona, 284, 921, 922, 996, 1602,
1604, 1624, 1815, 1820, 1870.
ROSSELL, Felip, domer de Santa Coloma de
Farners, 1908, 1909.
ROSSELL, Francesc, doctor, síndic de Barcelona a les Corts, 1598.
ROSSELL, Gabriel Onofre, sastre i ciutadà de
Barcelona, receptor de les avaries del General, 192, 1495, 1505.
ROSSELL, Jaume Joan, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona i receptor del General,
192, 193, 620, 1639, 1641, 1704.
ROSSELL, Joan, pescador de Blanes, 1908.
ROSSELL, Joan, natural de la Roca, 1905.

ROSSELL, Joan Francesc, doctor en medicina,
ciutadà i conseller en cap de Barcelona, del
braç reial, 21, 24, 34, 37, 39, 45, 58, 90, 257,
265, 388, 824, 915, 1222, 1597, 1767.
ROSSELL, Maria, 1767.
ROSSELL, Miquel, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 505, 1656.
ROSSELL, Nicolau, tauler de Cambrils, 1411.
ROSSELL, Pau, botiguer de tall i ciutadà de
Barcelona, 245, 1261, 1536.
ROSSELL, Pere Joan, doctor en dret, ciutadà i
conseller terç de Barcelona, 328, 448, 807,
822, 852, 862, 882, 891, 906, 955, 1040,
1122, 1128, 1159, 1233, 1299, 1301,
1548, 1675, 1798, 1959, 2056.
ROSSELL, Pere Joan, mercader i oficial de Barcelona, 567.
ROSSELL I DE GASSOL, Galceran, degà i canonge de la Seu de Tarragona, visitador del
braç eclesiàstic, 633, 634.
ROSSELLA, Magdalena, natural de Cardedeu,
1904.
ROSSELLA, Mariana, natural de Cardedeu,
1904.
ROSSELLES, Joan Pau de, donzell domiciliat a
Barcelona, 1298, 1299, 1300, 1301.
Rosselló, comtat del, 70, 81, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 191, 192, 201, 202,
204, 220, 221, 232, 386, 389, 394, 399,
541, 689, 753, 757, 761, 762, 766, 769,
771, 772, 773, 775, 776, 777, 779, 781,
783, 786, 801, 803, 804, 805, 806, 811,
942, 943, 945, 948, 950, 951, 953, 954,
955, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 975,
979, 985, 988, 991, 998, 1035, 1041,
1048, 1050, 1054, 1074, 1076, 1092,
1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1104,
1106, 1111, 1112, 1116, 1117, 1118,
1123, 1125, 1144, 1159, 1187, 1227,
1228, 1244, 1246, 1249, 1423, 1250,
1256, 1270, 1296, 1478, 1485, 1486,
1567, 1595, 1701, 1731, 1749, 1782,
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788,
1812, 1816, 1838, 1840, 1842, 1844,
1845, 1846, 1848, 1849, 1854, 1855,
1856, 1857, 1889, 1890, 1901, 1902,
1910, 1913, 1917, 1918, 1932, 1935,
1945, 1948, 1949, 1951, 1954, 1964,
1975, 2014, 2032, 2090. -Governador
del, 393, 1485, 1606, 1749, 1789. -Vegueria del, 1799, 1936, 1938.
ROSSELLÓ, comte de, militar francès, 1364,
2090.
ROSSELLÓ, Joan Lluís, síndic de Calonge als
braços, 1092.
ROSSELLÓ, Llorenç, sastre i ciutadà de Barcelona, 1348.
ROSSELLÓ, Nicolau, tauler de Cambrils,
1434, 1578.
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ROSSELLÓ, Sebastià Joan, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1095.
ROSSELLÓ I JORDÀ, Francesc, de Perpinyà,
506, 1656.
ROSSINYOL, Bernat, 1457.
ROSSO, Joan Pau del, degà i canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 770, 831,
832, 833, 850, 851, 856, 882, 893, 902,
911, 1021, 1029, 1041, 1045, 1050, 1059,
1060, 1067, 1069, 1071, 1162, 1185,
1191, 1230, 1235, 1249, 1253, 1302,
1305, 1336, 1361, 2036, 2058.
ROSTOLL, Rafael, paraire, 1529.
ROTLLAN, Miquel, ciutadà de Barcelona i
doctor de la Reial Audiència, 23, 33, 1401.
ROURE, ..., conseller quart de Barcelona, 122.
ROURE, Andreu, llibreter i ciutadà de Barcelona, 743, 1775.
ROURE, Antoni, notari públic de Barcelona,
1491, 1525.
ROURE, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1101.
ROURE, Jaume, pescador i collidor del General de Sant Pol de Mar, 653.
ROURE, Joan Pau, mariner de Sant Pol de
Mar, 653.
ROURE, Miquel, teixidor de llana, 1529.
ROURE, Montserrat, paraire, 1458, 1465.
ROURE, Pau, paraire, 1464.
ROURE, Pere, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2087.
ROURE, Rafael, mercader i ciutadà de Barcelona, llibreter del General, 462, 864, 1630,
1631.
ROURE, Rafel, síndic de Blanes als braços,
1093.
ROVELLAC, Joan, home d’Alcover, 85.
ROVELLAT, Francesc, paraire, síndic de Reus
als braços, 1086, 1089.
ROVIRA, Antoni, tauler del General de Terrassa, 370.
ROVIRA, Jaume, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ROVIRA, Joan, síndic de Cruïlles als braços,
1073, 1081, 1089.
ROVIRA, Josep, guarda de la bolla, 1324.
ROVIRA, Josep de, del braç militar, 300.
ROVIRA, Lluís, veler i deutor del General,
1530, 1534.
ROVIRA, Pau, frare del monestir de Montserrat, 1973.
ROVIRA, Paula, de Gavà, 1907.
ROVIRA, Pere, frare del monestir de Montserrat, 2053.
ROVIRA, Pere, síndic de Querol als braços,
1091.
ROVIRA, Salvador, síndic de Sant Jaume de
Domenys als braços, 1093.
ROVIRA I BOLDÓ, Joan Baptista, visitador
del braç militar, 1191, 1195.

ROVIRA I BOLDÓ, Josep, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 413, 459,
484, 489, 498, 512, 513, 520, 521, 542,
593, 596, 664, 723, 738, 745, 751, 762,
814, 819, 838, 841, 851, 952, 991, 998,
1004, 1009, 1015, 1027, 1045, 1048,
1049, 1067, 1150, 1312, 1313, 1317,
1319, 1342, 1351, 1387.
ROVIRA I BOLDÓ, Josep, donzell, del braç
militar, 290.
ROVIRA I JOSA, Gaspar, del braç militar,
1073, 1088.
ROVIRA I SALAVERD, Joan, tauler del General a la vila de Blanes, 1850, 1853.
Rubí (Vallès Occidental), 1005, 1006, 1959.
RUBÍ, Antoni, corredor d’orella i deutor del
General, 268.
RUBÍ, Francesc Pere, ciutadà de Barcelona i assessor del General, del braç reial, 39, 44, 66,
88, 105, 109, 151, 169, 170, 178, 228,
241, 796, 1402, 1404, 1408, 1414, 1425,
1437, 1468, 1476, 1477, 1528, 1529,
1538.
RUBÍ, Josep, tauler de Puigcerdà, 1758.
RUBÍ, Miquel, guarda ordinària del portal de
Sant Antoni de Barcelona, 1493, 1495,
1496.
RUBÍ, Pere, ciutadà honrat de Barcelona, 90.
RUBÍ I COLL, Rafael, burgès de la vila de
Puigcerdà resident a Barcelona, ajudant ordinari del racional, 59, 62, 170, 204, 211,
307, 1434, 1493, 1495, 1499, 1505, 1639,
1641, 1645, 1647, 1648, 1649, 1755,
1769, 1770.
RUBÍ I DE MARIMON, Ramon, doctor en
dret i de la Reial Audiència, 210, 286, 343,
392, 458, 657, 658, 1550, 1562, 1603,
1627, 1628, 1747, 1750, 2011, 2012.
RÚBIES, Francesc, tauler de Castelló de Farfanya, 17, 1408.
RUBINAT, Rafael, síndic d’Ivars als braços,
1086.
RUBIÓ, ..., adroguer i obrer de Barcelona, 21.
RUBIÓ, Antoni, corredor d’orella i deutor del
General, 1544.
RUBIÓ, Helena, vídua, 1767.
RUBIÓ, Jeroni, del braç militar, 952.
RUBIÓ, Josep, mercader, ciutadà i obrer de
la ciutat de Barcelona, 416, 419, 1180,
1349.
RUBIÓ, Magdalena, vídua de Miquel Rubió,
538.
RUBIÓ, Miquel, cavaller domiciliat a Barcelona, 538.
RUBIOL, Joan, sergent del tèrcio del General,
958.
RUBIOL, Joan Sebastià, canonge de la Seu de
Solsona i vicari general del bisbe, 1488,
1489, 1490.
RUC, Pelai, detingut a Perpinyà, 1933.
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RUEDA VELASCO, Luís de, de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
Ruel (França), 2024.
RUFES, Joan Baptista, síndic de la ciutat de
Lleida, del braç reial, 1072, 1086, 1089,
1090, 1094, 1105, 1297, 1342.
RUÍZ DE CONTRERAS, Fernando, 1929.
RULL, ..., assessor del General, 408, 1257,
1295, 1610, 2037, 2056.
RULL, ..., escrivà, 415, 1878.
RULL, Gili, doctor en dret i assessor del General, del braç reial, 290, 291, 344, 345, 367,
388, 404, 405, 418, 433, 435, 1551.
RULL, Joan Martí, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, visitador del braç reial, 228, 229,
230, 287, 338, 339, 466, 471, 624, 626,
700, 722, 730, 740, 1078, 1092, 1097,
1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534,
1772, 1774.
RULL, Josep, doctor en dret domiciliat a Barcelona, 1337, 1355.
RULL, Marc, notari de Tarragona i assessor del
General, 241, 286, 346, 376, 411, 413,
1538, 1541.
RULL, Martí, notari de Tarragona, 108.
Rupià (Baix Empordà), 1912.
S
Sabadell (Vallès Occidental), taula de, 214,
238.
SABAT, Nicolau, notari reial de la vila de Torroella de Montgrí, 308, 317, 334, 335, 358,
359, 379, 1562.
SABATA, Jeroni, notari de Barcelona, 265,
1967.
SABATA, Josep, del braç reial, 1342.
SABATA, Josep, doctor en dret i advocat dels
braços a la Cort, 1597, 1598.
SABATER, ..., patró, 59.
SABATER, Antoni, corredor públic jurat del
General, 29, 43, 198, 199, 253, 254, 258,
272, 278, 416, 1406, 1410, 1496.
SABATER, Antoni, teixidor de llana, 1529.
SABATER, Baptista, domiciliat a la vegueria de
Cervera, del braç militar, 78, 114, 471, 520,
522, 525, 539.
SABATER, Bartomeu, pescador de Barcelona,
2030.
SABATER, Bernat, paraire, 1530.
SABATER, Eulàlia, filla de Bartomeu Sabater,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 1239, 2030.
SABATER, Felip de, frare santjoanista i prior de
Catalunya, del braç eclesiàstic, 319, 324,
440, 441, 447, 459, 460, 471, 520, 521,
522, 525, 528, 577, 1085, 1094, 1384,
1385, 2114.
SABATER, Francesc, frare, comanador santjoa-

nista i caporal de les galeres de Catalunya,
del braç eclesiàstic, 46, 47, 509, 615, 1384,
1404.
SABATER, Francesc, del braç militar, 1083.
SABATER, Gaspar, adroguer i deutor del General, 268.
SABATER, Jeroni, prevere resident a la ciutat
de Barcelona, 340, 1563, 1564.
SABATER, Joan, assessor del General, 697,
730, 740, 744, 772, 775, 777, 780, 786,
813, 825, 858, 1128, 1768, 1772, 1774,
1783, 1798, 1799, 1800.
SABATER, Joan, doctor en dret i diputat reial,
704, 705, 718, 1081.
SABATER, Joan, regent del Consell d’Aragó,
1673.
SABATER, Lluís de, preceptor i canonge de la
Seu d’Urgell, 1416.
SABATER, Pere, corredor públic de Barcelona,
119.
SABATER, Pere, mercader de Tortosa, 1759.
SABATER, Pere, teixidor de llana, 1529.
SABATER, Ramon de, donzell domiciliat a la
vegueria de Cervera i oïdor militar, 435,
438, 449, 463, 467, 501, 514, 519, 548,
551, 571, 669, 820, 1755.
SABOIA, duc de, 93, 552, 556, 558, 670, 681.
SABORIT, Josep, natural de la Garriga, 1905.
SABRIÀ, Joan, velluter i deutor del General,
1530.
SABRUJA, Miquel, síndic de la baronia de Pallejà, 1101.
SACIRERA, Francesc, del braç militar, 82.
SACIRERA, Francesc, frare i dispeser de Ripoll, del braç eclesiàstic, 724, 726, 731,
734, 735, 736, 740, 743, 744, 748, 749,
751, 753, 757, 758.
SACIRERA, Josep de, del braç militar, 78, 91,
745, 819, 1015, 1021, 1023.
SACIRERA, Josep, frare, del braç eclesiàstic,
219.
SACONFORT, ..., de Santa Fe, 1978.
SACOROMINA, ..., canonge, vegeu COROMINA.
SACOROMINA, Francesc, del braç militar,
1070, 1071, 1186.
SACOROMINA, Jeroni, donzell domiciliat a
Girona, del braç militar, 1104, 1317, 1319.
SACOSTA, Francesc, donzell, del braç militar,
78, 234, 1045, 1106.
SACOSTA, Jacint, del braç militar, 165.
SACOSTA, Josep, instructor de tèrcios catalans
a la vila Martorell, del braç militar, 1045,
1131, 1132, 1136, 1958, 1959, 1977, 1978.
Saderra (Osona), síndic de, 658, 1747.
SAFONT, Baldiri, mercader de Barcelona, 163.
SAFONT, Dimas, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 624, 797, 796, 1048, 1062,
1068, 1070, 1072, 1093, 1113, 1115,
1243.
2232

SAFONT, Francesc, conseller terç de Barcelona, del braç reial, 69, 80, 81.
SAFONT, Jeroni, jove, apotecari i ciutadà de
Barcelona, 1285.
SAFONT, Josep, notari públic de Barcelona,
del braç reial, 1021, 1048, 1345, 1568,
1569, 1577.
SAFONT I TRIA, Jaume, síndic de Mataró a la
Cort, del braç militar, 430, 1598.
SAFORTESA, Pere Ramon, 1474.
SAGA, Joan, de Baó, 1459.
SAGANYOLES, Jaume, frare del monestir de
Sant Salvador de Breda, 302.
SAGAU, Joan, 1465.
SAGALERES, Bernat, 1460, 1465.
SAGARRA,vegeu SEGARRA.
SAGARRIGA, Francesc, del braç militar, 34,
78, 80, 82, 116, 118, 179, 183, 191, 201,
202, 232, 233, 235, 290, 336, 368, 394,
422, 430, 434, 435, 1455, 1618.
SAGARRIGA, Ramon, del braç militar, 368,
949.
SAGÍ, Bernat, tauler de Valls, 1637, 1756.
SAGRERA, Antoni, mercader i conseller quart
de Barcelona, 69, 153, 154, 157, 161, 178,
214, 238, 354, 1505.
SAGRERA, Gabriel, fuster i ciutadà de Barcelona, 238.
SAGRERA, Jacint, ciutadà de Barcelona i receptor dels fraus del General, 68, 69, 1496.
SAGRERA, Joan, 1535.
SAGRERA, Josep, del braç reial, 770.
SAGUÉS, Ramon, passamaner i ciutadà de Barcelona, verguer ordinari del General, 674,
699, 707, 710, 766, 955, 964, 969, 976,
977, 983, 990, 1015, 1160, 1242, 1281,
1285, 1299, 1308, 1353, 1355, 1369,
1378, 1379, 1387, 1535, 1764, 2061,
2062.
SAGUIERA, Miquel, ajudant de camp de Josep
de Margarit, 2069.
SAHÍ, Montserrat, síndic de Vic als braços,
1072.
SAIÉS, Josep, fuster i conseller cinquè de Barcelona, 238, 354.
SAINT-GERMAIN, ... de, militar francès,
1364, 2090.
SAINT-POL, ..., 1159, 1189.
Saint Germain-en-Laye (França), 1151, 1153,
1240, 1291, 1292, 1293, 1307, 1323,
1964, 2003, 2004, 2023, 2024, 2025,
2030, 2031, 2055, 2060, 2065, 2070.
SAÍS, Pere Vicenç, síndic de Vic a les Corts,
1598, 1599.
SAIZ, Francesc, prior de Sant Tomàs d’Amer,
del braç eclesiàstic, 1085, 1089.
SAIZ, Montserrat, procurador de Francesc Saiz
i síndic de la ciutat de Vic, Torelló, Folgueroles, Savassona i Tavertet als braços, 1085,
1089, 1093, 1115, 1128.

SAIZ, Pere Vicenç, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 281, 287.
SAIZ, Pere Vicenç, mercader i ciutadà honrat
de Girona, del braç reial, 329, 520, 618.
SAJOL, Esteve, botiguer de teles i deutor del
General, 246, 1536.
SAJOL, Felicià, cavaller, mestre de camp per la
vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 424, 917, 998, 1004, 1015, 1021,
1037, 1040, 1041, 1045, 1048, 1077,
1937.
SAJOL, Guerau de, 1426.
SAJOL, Joan, de Badalona, 1907.
SAJOL, Joan, sots-veguer de Barcelona, 41,
339.
SAL, Anton, burgès de Perpinyà, del braç reial,
1093.
SALA, Anton, del braç militar, 1093.
SALA, Antoni, ermità del monestir de Montserrat, 1973.
SALA, Antoni, síndic de Palautordera als braços, 1090.
SALA, Baptista, del braç militar, 191.
SALA, Bartomeu, ciutadà honrat de Barcelona i
síndic del General, del braç reial, 6, 24, 26,
28, 30, 34, 78, 82, 84, 100, 114, 117, 118,
140, 161, 165, 170, 184, 185, 188, 191,
208, 213, 1495, 1504, 1505, 1531.
SALA, Bernat, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, oïdor reial i conseller en cap de Barcelona, 1, 5, 8, 13, 15, 18, 19, 26, 29, 41,
47, 48, 49, 62, 63, 85, 98, 124, 133, 134,
151, 159, 169, 170, 178, 186, 189, 193,
205, 213, 216, 228, 235, 241, 277, 278,
279, 281, 304, 316, 319, 324, 327, 344,
346, 371, 375, 390, 407, 413, 422, 427,
432, 466, 520, 521, 774, 777, 830, 831,
835, 855, 859, 921, 922, 951, 963, 1394,
1468, 1476, 1477, 1479, 1499, 1500,
1528, 1529, 1538, 1547, 1544, 1549,
1551, 1556, 1557, 1560, 1598, 1618,
1620, 1639, 1641, 1783, 1804, 1806,
1815, 1820, 1842, 1848.
SALA, Bernat, menor, lloctinent de mestre racional, 1225, 1381, 1384.
SALA, Elisabet Joanna, muller de Jeroni Sala,
49.
SALA, Francesc, adroguer, 1982.
SALA, Francesc, cavaller domiciliat a Arenys,
diputat militar, 936, 1020, 1044, 1058,
1068, 1070, 1072, 1086, 1088, 1090,
1116, 1142, 1180, 1186, 1190, 1326,
1345, 1347.
SALA, Francesc, corder i procurador fiscal del
General a Cervera, 887.
SALA, Francesc, de la ciutat de Balaguer, del
braç reial, 1191, 1195.
SALA, Francesc, del braç militar, 6, 78, 165,
183, 235, 424, 594, 596, 723, 730, 1827.
SALA, Francesc, de Toluges, 1457.
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SALA, Francesc, de Vic, del braç militar, 1070,
1071.
SALA, Francesc, doctor en dret, 2032.
SALA, Francesc, donzell i conseller en cap de
Barcelona, del braç militar, 1235, 1263,
1264, 1278, 1279, 1282, 1302, 1353,
1381, 1385.
SALA, Francesc, fill de Bartomeu Sala, ciutadà
honrat de Barcelona i síndic del General, del
braç reial, 29, 34, 37, 78, 82, 84, 114, 118,
161, 165, 170, 179, 183, 184, 185, 187,
191, 198, 200, 201, 203, 210, 213, 219,
223, 229, 232, 235, 237, 264, 273, 277,
296, 300, 305, 308, 316, 331, 334, 339,
1641.
SALA, Francesc, regent la Reial Cancelleria,
196.
SALA, Francesc, síndic de Santa Coloma de
Queralt als braços, 1091.
SALA, Francesc Esteve, frare benedictí, del braç
eclesiàstic, 234.
SALA, Gaspar, frare agustinià i abat electe del
monestir de Sant Cugat, 946, 1113, 1148,
1149, 1162, 1275.
SALA, Gaspar, negociant de Barcelona, 916.
SALA, Gaspar, prevere i síndic de Folgueroles
als braços, 1095.
SALA, Isabel, muller de Bernat Sala, 189.
SALA, Jacint, ciutadà honrat de Barcelona i
baró de Granera, del braç reial, 528, 589,
730, 738, 743, 744, 745, 747, 749, 753,
757, 758, 759, 761, 851, 927, 938, 941,
950, 952, 983, 984, 996, 1013, 1016,
1019, 1020, 1021, 1040, 1042, 1072,
1181, 1208, 1210, 1959, 1993.
SALA, Jaume, argenter i ciutadà de Barcelona,
633, 1711.
SALA, Jaume, síndic de Barcelona a la Cort,
1598.
SALA, Jeroni, ciutadà de Barcelona i drassaner
del General, 46, 48, 49.
SALA, Joan, procurador de Joan Agustí Forés,
1764.
SALA, Josep, 1299, 1301.
SALA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona resident a Bellpuig, del braç reial, 1077, 1164,
1185.
SALA, Josep, de la casa de Francesc Ferrús,
1750.
SALA, Josep, doctor de la Reial Audiència,
1982, 2056.
SALA, Miquel, 1766.
SALA, Miquel, de Manresa, 1156.
SALA, Miquel, doctor en dret i regent la Reial
Cancelleria, 23, 199, 281, 286, 354, 378,
392, 458, 461, 506, 600, 601, 743, 747,
770, 1401, 1483, 1549, 1550, 1562, 1597,
1603, 1625, 1628, 1657, 1663, 1691,
1769, 1777, 1778.
SALA, Miquel, infermer i canonge de la Seu de

Tarragona, del braç eclesiàstic, 1069, 1082,
1090, 1191, 1235, 1279, 1302, 1334,
1342, 1361.
SALA, Miquel, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
SALA, Montserrat, pastor, 1464.
SALA, Pere, paraire i deutor del General, 268.
SALA, Pere, síndic de Monistrol als braços,
1975.
SALA, Vicenç, assessor del general, 291.
SALA D’OSSÓ, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1078, 1083.
SALACRUZ, Esteve, abat electe del monestir
de Sant Pere de Galligants i diputat eclesiàstic, 403, 405, 1639, 1640, 1641, 1642,
1644, 1645, 1771.
SALACRUZ, Josep, frare i almoiner del monestir de Sant Miquel de Cuixà, 324, 433.
SALADRIGA, Josep, sastre de Cardedeu,
1904.
SALADRIGA, Maria Anna, natural de Cardedeu, 1904.
SALAMÓ, Jaume, notari, 1191.
SALAMÓ, Pau, velluter i deutor del General,
268, 1530.
Salanca, la, 1842, 1889.
SALAT, Salvador, síndic de Talavera als braços,
1101.
SALAVERD, Maria, vídua de Miquel Àngel Salaverd, 1361.
SALAVERD, Miquel Àngel, mercader i ciutadà
de Barcelona, 1361.
SALAVERD D’IVORRA, Jaume, del braç militar, 1083, 1088.
SALAVERD D’IVORRA, Miquel, del braç militar, 1088.
SALAVERDENYA, Francesc, abat del monestir de Camprodon, 445.
SALAVERDENYA, Francesc de, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 45, 78, 82,
116, 117, 118, 119, 148, 159, 161, 162,
166, 173, 179, 180, 183, 184, 185, 202.
SALAVERDENYA, Miquel, abat del monestir
d’Àger i posteriorment de Cuixà i Gerri, del
braç eclesiàstic, 82, 84, 89, 141, 324, 454,
524, 1040, 1041, 1042, 1048, 1052, 1067,
1069, 1134, 1191, 1319, 1596, 1600.
SALAZAR, Francisco, aiguador de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
SALBÀ, vegeu SALVÀ.
SALDONI, Antoni Joan, corder i ciutadà de
Barcelona, 1571.
SALDONI, Francesc, velluter i deutor del General, 262.
SALELL, Joan, doctor en arts i medicina de
Perpinyà, 688, 1760.
SALELL, Lluís, doctor en medicina de la vila de
Perpinyà, 337.
SALES, ..., doctor en dret, 2027.
SALES, Francesc, de Toluges, 1460.
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SALES, Onofre, arrendador d’Hortafà, 1460.
SALETA, Isidre, procurador de Valeri Saleta als
braços, 1083, 1089.
SALETA, Miquel, natural de Palautordera,
1906.
SALETA I DE SANTMARTÍ, Valeri, ciutadà
de Vic, del braç reial, 1083.
SALETA I MORGADES, Antic, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç
reial, 300, 403, 406, 407, 601, 681, 985,
1018, 1252.
SALETA I SALA, Miquel, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 62, 77, 281,
297, 499.
SALETA I SERRA, Miquel, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 406.
SALETA I SERRA, Sebastià, canonge de la Seu
de Barcelona, visitador del braç eclesiàstic,
62, 90, 290, 291, 1493, 1495.
SALGOT, Amador, segador, germà de Pau Salgot, 668.
SALGOT, Pau, segador de Sant Miquel Sesperxes, 668.
SALINAS, Juan de, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
SALINES, Joan, notari públic de Barcelona,
621, 673.
SALINES, Pau, conseller cinquè de Barcelona,
1122.
SALITGES, Bernat, fill de Miquel Salitges i
guarda de la Bolla de Barcelona, 100, 118,
339, 340, 1036, 1640, 1645, 1647, 1648,
1650, 1755, 1769, 1770.
SALITGES, Bernat, notari, 735.
SALITGES, Miquel, seller, ciutadà i guarda ordinària de la bolla de Barcelona, 100, 118,
211, 233, 322, 323, 340, 1495, 1496,
1500, 1641, 1770.
SALLERS, Francesc, de Toluges, 1465.
SALMELLA, Josep, notari de Vinçà, 1166.
SALMERÓ, ..., escrivà, 1612.
SALMES, Joan Pau, notari ajudant de Joan Pau
Oller a les Corts, 1597.
SALMOLL, Francesc, síndic de Marmellà als
braços, 1089.
SALMOLL, Rafael, síndic de Marmellà als braços, 1086.
SALOMERA, vegeu SALOMINA.
SALOMINA, Francesc, blanquer, ciutadà i
guarda ordinària de la bolla de Barcelona,
678, 942.
SALOMÓ, Jaume, prevere beneficiat a la Seu
d’Urgell, 1417.
SALOSA, Lorenzo de, diputat del regne d’Aragó, 1683.
Salou (Tarragonès), 508, 1091, 1098, 1199,
1936, 2013, 2014.
Salses (Rosselló), 275, 277, 842, 846, 963,
964, 965, 971, 972, 975, 976, 977, 980,
1177, 1187, 1780, 1781, 1807, 1839,

1844, 1846, 1847, 1855, 1860, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1870,
1888, 1913, 1914, 1915, 1918, 1988,
2014, 2090, 2093. -Castell de, 293, 574,
581, 764, 951, 959, 960, 964, 972, 975,
979, 987, 989, 990, 994, 995, 981, 982,
983, 984, 985, 986, 988, 996, 997, 998,
1006, 1053, 1054, 1060, 1071, 1094,
1543, 1552, 1681, 1684, 1780, 1840,
1841, 1845, 1848, 1849, 1866, 1869,
1908. -Duana de, 1807. -Magatzems del
General de, 846, 852. -Taula de, 521,
1458, 1461. -Tauler de, 1807.
SALTIRI, Gabriel, guarda ordinària del General, 66, 1495.
SALVÀ, Bernat, del braç militar, 118, 165,
176, 179, 300, 424, 730, 738, 778, 952,
998, 1004, 1012, 1021, 1023, 1029, 1041,
1045, 1050, 1058, 1059, 1065, 1070,
1088, 1235, 1279, 1302, 1303, 1343,
1361, 1363, 1370.
SALVÀ, Caterina, donzella, filla de Bernat
Salvà, 424.
SALVÀ, Jaume, del braç militar, 1317.
SALVÀ, Ramon, del braç militar, 165, 223,
312, 316, 406, 770, 771, 949, 1021, 1045,
1058, 1066, 1068, 1070, 1317.
SALVÀ I DE VALLSECA, ..., ardiaca de Badalona, 303.
SALVÀ I DE VALLSECA, Miquel de, regent
del Consell d’Aragó, 10, 14, 20, 25, 36, 41,
43, 50, 54, 61, 81, 97, 98, 99, 108, 110,
113, 176, 1183, 1393, 1396, 1401, 1402,
1403, 1404, 1405, 1412, 1423, 1431, 1432,
1433, 1435, 1442, 1444, 1584, 1597.
SALVÀ I SETANTÍ, Mariana, vídua de Miquel
Salvà i de Vallseca, 1183.
SALVÀ I VALLGORNERA, Miquel, regent la
reial tresoreria, del braç militar, 413, 723,
730, 814, 819, 813, 831, 851, 893, 911,
949, 987, 1014, 1015, 1020.
SALVADOR, Bartomeu de, del braç militar,
1297, 1317, 1319, 1342
SALVADOR, Gaspar de, donzell, del braç militar, 1081.
SALVADOR, Joan, apotecari i ciutadà de Barcelona, 261, 604, 612, 1541, 1542.
SALVADOR, Miquel, receptor de la col·lecta
de Tortosa, 1310.
SALVADOR, Pere, negociant i ciutadà de Barcelona, verguer de l’Audiència, 1206, 1207,
1345.
SALVADOR, Pere, paraire i baixador de Barcelona, 638.
SALVANA, Caterina, de Cardona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
SALVAT, Andreu, corredor del General, 716.
SALVAT, Baltassar, burgès de Berga, del braç
reial, 1080, 1088, 1095.
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SALVAT, Joan, burgès de Berga, del braç reial,
1080, 1088.
SALVAT, Pere, frare del monestir de Montserrat, 1973.
SALVENYA, Narcís, natural de Palautordera,
1906.
SALVERA, Martinià, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries, 1654.
SALVI, Pasqual, 1943.
SALZEDO, Diego, militar castellà, 752, 781,
1788.
SAMARRA, Antoni Joan, porter reial i oficial
de la visita del General, 16, 1750.
SAMARRA, Josep, professor de lleis i ciutadà
de Barcelona, 2111.
SAMSONA, Joana, natural de la Roca, 1905.
SAMSONA, Margarida, de Girona, donzella de
l’Hospital de la Misericòrdia de Barcelona,
1304, 2029, 2057.
Sanaüja (Segarra), 536, 630, 1546, 1547,
1710, 1915. -Castell de, 1808. -Palau de,
1915.
SANCANA, Gabriel, paraire i deutor del General, 1530.
SÁNCHEZ, Pedro, criat de Diego d’Aguilera,
2004.
SANCI, ..., caporal dels oficials d’artilleria,
1130.
SANCI, Andreu, síndic de Sant Boi de Llobregat als braços, 1081, 1179.
SANDI, Francisco, capità castellà, 1005, 1814.
SANGORRIN, Lucas, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
San Lorenzo del Escorial (Castella), 14, 261,
264, 270, 272, 574, 1576, 1682, 2010.
SAN MARTÍN, Alonso, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
SANOU, Andreu, sagristà major i canonge de
la Seu de Girona, 1893, 1894.
SANOU, Antoni, prior de la confraria de venedors de draps de llana de Solsona, 2085,
2086, 2087.
SANOU, Jeroni, paborde de l’almoina del Pla
de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic,
1101.
SANOU, Pere Joan, doctor, ciutadà honrat i
síndic de la ciutat de Lleida, del braç reial,
1302, 1303.
SANPONS, ..., militar francès, 2090.
SANS, Francesc, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 723, 730,
738, 745, 770, 771, 774, 778, 811, 814,
815, 816, 819, 821, 831, 832, 833, 835,
838, 839, 841, 847, 851, 856, 871, 875,
882, 893, 897, 898, 900, 902, 911, 917,
918, 923, 924, 925, 932, 936, 941, 949,
950, 952, 978, 990, 992, 996, 998, 1004,
1005, 1009, 1012, 1013, 1015, 1016,
1017, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024,

1025, 1222, 1225, 1319, 1342, 1798,
2005, 2006, 2011, 2012.
SANS, Francesc, del braç militar, 5, 39, 51, 76,
78, 80, 81, 84, 89, 109, 141, 214, 819,
851, 1005.
SANS, Francesc, hospitaler i canonge de la Seu
de Tarragona, 281.
SANS, Francesc, taverner i ciutadà de Barcelona, 1150.
SANS, Francisco, militar, 1906.
SANS, Joan, comte d’Atarez, del braç militar,
165, 937.
SANS, Joan, d’Elna, 1456.
SANS, Joan, porter reial i ciutadà de Barcelona,
463.
SANS, Lluís, del braç militar, 949, 991, 1004,
1009, 1010, 1012, 1015, 1023, 1027,
1048, 1058, 1059, 1060, 1062, 1065,
1068, 1070, 1072, 1097, 1103, 1427,
1443.
SANS, Lluïsa, mare de Lluís Sans, 1427, 1447.
SANS, Miquel, del braç militar, 831, 851, 882,
893, 949, 1045, 1066, 1068, 1070, 1072,
1097, 1279.
SANS, Pere Pau, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
SANS, Teresa, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2029.
SANS, Valentí, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
SANTACANA, Joan, mestre de cases i ciutadà
de Barcelona, 461, 1629, 1630.
SANTACÍLIA, Pere, noble, capità de dragons,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 171, 172, 177, 178, 424,
753, 781, 1476, 1477, 1788.
SANTA COLOMA, comte de, virrei del Principat, 19, 90, 91, 213, 239, 336, 338, 339,
340, 343, 422, 423, 770, 771, 772, 792,
793, 794, 795, 801, 803, 806, 807, 810,
811, 815, 816, 817, 821, 835, 838, 843,
844, 845, 855, 857, 859, 861, 866, 868,
871, 872, 886, 894, 899, 901, 906, 913,
918, 919, 920, 921, 924, 927, 929, 932,
933, 935, 936, 938, 940, 941, 942, 944,
945, 946, 947, 955, 959, 960, 962, 963,
964, 965, 966, 968, 970, 971, 974, 975,
976, 977, 979, 980, 986, 987, 988, 990,
993, 994, 995, 998, 999, 1000, 1005,
1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1016,
1017, 1018, 1020, 1026, 1029, 1031,
1032, 1034, 1036, 1037, 1038, 1041,
1042, 1043, 1064, 1344, 1426, 1597,
1794, 1796, 1801, 1811, 1812, 1813,
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1821, 1823, 1826, 1832, 1837, 1838,
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845,
1846, 1847, 1848, 1849, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1860, 1862, 1863,
1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1872,
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1873, 1874, 1876, 1877, 1883, 1895,
1900, 1907, 1917, 1919, 1963, 2005,
2007.
Santa Coloma de Farners (Selva), 1028, 1030,
1031, 1032, 1036, 1053, 1886, 1888, 1897,
1908, 1915, 1917, 1918, 1919, 2006.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès), 306,
1348, 1356, 2071. -Síndic de, 1353.
Santa Creu d’Olorda (Barcelonès), .
Santa Eugènia de Ter (Gironès), 817, 821.
Santa Fe de Segarra (Segarra), 1914.
SANTA LUCITA, marquès de, vegeu SANTO
LUCITO.
Santa Margarida, illa de, 717.
SANTAMARIA, ..., militar francès, 1364,
2090.
SANTAMARIA, Antoni de, frare del monestir
de Montserrat, 1973.
SANTAMARIA, Joan, prevere, administrador i
capellà de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 1239, 1304, 1362.
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental),
306.
Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà),
abat de, 1599. -Monestir de, 1976.
Sant Andreu de Palomar (Barcelonès), 176,
306, 680, 1006, 1039, 1055, 1240, 1312,
1958, 1997. -Síndic de, 1353.
SANTANGES, Jeroni, retorçador de seda i
deutor del General, 268.
SANT ANTON, Ferran de, predicador carmelita desclaç, 298.
Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental),
1000, 1005, 1904.
Santa Reparada (Empordà?), lloc, 357.
Santa Susanna (Maresme), 1912.
Sant Benet de Bages (Bages), abat de, 303.
-Monestir de, 303.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 306,
509, 511, 512, 1833. -Carnisseries de,
1179.
Sant Celoni (Vallès Oriental), 1051, 1895.
-Taula de, 139, 264, 501, 1366.
SANTCLIMENT, Elisabet de, 1426.
SANTCLIMENT, Guillem de, 1447.
SANTCLIMENT, Pere de, 1447.
SANTCLIMENT, Pere Joan de, 1426.
SANTCLIMENT I CORBERA, Josep, donzell, síndic de l’Anou als braços, 1104,
1163, 1244, 1959.
SANTCUGAT, Joan, porter, de la casa de la
duquesa de Cardona, 2005.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental),
1958. -Abat de, 39. -Corts de, 1741,
1743, 1744. -Monestir de, 211.
Santes Creus (Alt Camp), abat de, 303, 1191.
Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental),
1001, 1005, 1031, 1905.
SANTFELIU, Ignasi de, frare de l’orde dels
Caputxins, 1276.

SANTFELIU, Maria, de Sant Feliu de Llobregat, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
SANTFELIU, Tomàs, ciutadà i guarda ordinària de la bolla de Barcelona, 1056, 1324.
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), taula
de, 521, 614.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 269,
1890. -Batlle de, 269. -Jurats de, 1911.
-Monestir de, 303. -Platja de, 269, 830,
1804, 1542. -Taula de, 55, 95, 139, 144,
157, 168, 179, 357, 428, 478, 585, 614,
631, 775, 785, 1311. -Tauler de, 1236.
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat),
1130, 1959, 1962.
SANTGENÍS, ..., adroguer i conseller cinquè
de Barcelona, 784.
SANTGENÍS, Cristòfor, mercader, ciutadà i
conseller quart de Barcelona, del braç reial,
915, 1185, 1232, 1309, 1387.
SANTGENÍS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i visitador del braç reial, 949, 953,
998, 1191, 1195, 1303, 1319, 1335, 1342,
1344, 1360, 1361.
SANTGENÍS, Josep, venedor de draps de llana
i síndic de Montblanc als braços, 1114,
1742, 1744, 2084.
Sant Genís d’Horta (Barcelonès), 1377.
Sant Gregori (Gironès), 808, 817, 821.
Sant Guim de la Plana (Segarra), 1914.
Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), 306.
Sant Honorat, illa de, 717.
SANT JERONI, Agustí de, frare, 136.
SANTJOAN, Berenguer de, del braç militar,
1090.
SANTJOAN, Hug de, del braç militar, 1045,
1048, 1050, 1060, 1070, 1072, 1088,
1317.
SANTJOAN, Macià de, del braç militar, 183,
1015, 1021, 1045, 1048, 1070, 1072,
1088, 1279, 1297, 1317.
SANTJOAN, Pere, criat de Guerau de Guardiola, 33, 34.
Sant Joan de les Abadeses (Ripollès), 264.
SANTJORDI, duc de, militar castellà, 1139.
SANTJOSEP, Dídac de, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
SANTJOSEP, Ignasi de, frare de l’orde de Sant
Josep de Barcelona, 662.
SANTJOSEP, Jeroni de, frare i prior de l’orde
descalça de Girona, 1893, 1894.
Sant Julià de Vilatorta (Osona), 306, 536.
SANTJUST, Francesc, del braç militar, 1342.
SANTJUST, Jacint, venedor de draps de llana
de Solsona, 2085, 2086.
SANTJUST, Jeroni, doctor de la Reial Audiència, 23, 90, 91, 196, 199, 1401, 1425,
1426, 1483.
Sant Just Desvern (Baix Llobregat), jurats de,
1911.
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Sant Llorenç de la Salanca (Rosselló), 362.
SANTMARTÍ, Andreu, canonge de la Seu de
Vic, 1738.
SANTMARTÍ, Francesc de, del braç militar,
664, 1077, 1083, 1088, 1263, 1319, 1342.
SANTMARTÍ, Joan de, del braç militar, 1074.
Sant Martí de Riudarenes (Selva), 1030, 1031,
1032, 1053, 1061, 1883, 1885, 1886, 1887,
1897, 1898, 1908, 1910, 1912, 1915, 1916,
1917, 1919, 1930, 1934, 2006.
Sant Miquel de Cuixà (Conflent), abat de,
1060, 1071, 1090, 1334.
SANTO LUCITO, Marquès de, mestre de
camp dels tèrcios, 533, 534, 540, 541, 543,
569, 593, 1664, 1688.
SANTOS DE SAN PEDRO, Joan, llicenciat i
inquisidor de Catalunya, 170.
SANTOS DE SAN PEDRO, Miquel, bisbe de
Solsona i lloctinent del Principat, 174, 175,
176, 177, 180, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 192, 199, 200, 201, 203, 210, 211,
225, 227, 228, 229, 231, 237, 239, 240,
249, 256, 261, 264, 265, 266, 269, 272.
SANTO SEPOLCRO, Evangelista del, frare
franciscà, 2060.
Sant Pau del Camp (Barcelonès), abat de,
1041, 1062, 1118.
Santpedor (Bages), 1937.
SANTPERE, Francesc, valencià, governador
del castell de Castèl-Leon, 905, 907, 1836.
SANTPERE, Miquel, del braç militar, 1071.
Sant Pere de Galligants (Gironès), abat de,
1060, 1062, 1065, 1071, 1090, 1185,
1291, 2053.
Sant Pere de la Roca (Conflent), 393.
Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), 1364,
2089.
Sant Pere de Roda (Alt Empordà), abat de,
1041, 2021.
Sant Pere Pescador (Alt Empordà), 710, 1975.
-Taula de, 206.
Sant Pol de Mar (Maresme), taula de, 501.
SANT PONÇ, ... de, militar francès, 1364.
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), 1364,
2090.
Sant Rafael, cala de (França), 4.
SANT ROMÀ, Jaume, síndic de la vila de Tiana
als braços, 1089.
Sants (Barcelonès), 274, 310, 349, 418, 1138,
1140, 1284. -Carnisseria de, 126. -Riera
de, 510.
SANTS, Lluís de, del braç militar, 911, 1041.
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), jurats de,
1910.
Sant Salvador de Breda (Selva), abat de, 1041,
1062.
Sant Serni (França), monestir de, 1354.
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 1958.
-Batlle de, 1911. -Jurats de, 1911.
Sant Vicenç de Mollet, vegeu Mollet del Vallès.

SANYAS, Anton de, donzell, del braç militar,
1083.
SANXIS, Miquel, 1443.
SANXO, Pere, abat del monestir de Ripoll,
214, 220, 223.
SAPERA, Pere Pau, natural de Granollers,
1905.
SAPORTELLA, Josep de, fill de Paula Saportella, sergent major per la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1073, 1083, 1937.
SAPORTELLA, Lluís, antic veguer de Lleida,
835, 1806.
SAPORTELLA, Paula, senyora de la torre de
Saportella i Tordera, 1083.
SAQUIETI, cardenal i nunci als regnes hispànics, 126, 133.
Saragossa (Aragó), 309, 555, 575, 818, 1107,
1667, 1683, 1752, 1754, 1872, 1947,
1974, 2005, 2011. -Jurats de, 1948. -Síndic de, 1106, 2046. -Tèrcio de, 971.
SARAGOSSA, Jaume, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1973, 2053.
SARAGOSSA, Joan Baptista, doctor en dret resident a Roma, 2027.
SARASCÓ, Jaume, guarda ordinària del General de Mataró, 1852.
SARDÀ, vegeu CERDÀ.
SARDANA, Francesc, 1455.
SARDANA, Francina, 1457.
Sardenya, 717. -Blat de, 1399. -Galeres de,
970. -Inquisidor de, 505.
SARDUI DE VARGAS, Francesc, 1453.
SAROL, Maria Anna, 1766.
SARQUEDA, Pere, batifuller i ciutadà de Barcelona, arrendador de la bolla de Cervera,
795, 796.
Sarral (Conca de Barberà), 255, 256. -Taula
de, 667, 684.
SARRÉS, Miquel, de Palerm, condemnat a galeres, 497.
SARRI, Joan, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
Sarrià (Barcelonès), 27, 28, 272, 1029, 1907. Carrers: Ample, 1907. -Torres: de Magí
Florença, 2034.
SARRIÀ, Evangelista de, frare i guardià del monestir dels Caputxins de Girona, 1893, 1894.
SARRIÀ, Frederic, 1427.
SARRIERA, Onofre, del braç militar, 406.
SARRIERA I DE GURB, Joan, notari públic
de Girona, del braç militar, 78, 82, 117,
118, 165, 183, 191, 281, 300, 312, 316,
352, 2095, 2100, 2104.
SARRIERA I D’ERILL, Joanna, 1443, 1447.
SARRIOL, Antoni, tauler de Sitges, 869, 872,
1060, 1812.
SARRUTO, Barracino, patró genovès, 622,
626, 627, 628, 643, 1705, 1712, 1723,
1746.
SÁSTAGO, comte de, 127, 128, 424.
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SASTRE, Benet, de Roses, 1909.
SASTRE, Joan, pagès detingut als càrcers de les
drassanes, 638, 640, 1713, 1716, 1718,
1719, 1721, 1723.
SASTRE, Josep, frare i almoiner del monestir
de Sant Pere de Roda, del braç eclesiàstic,
730, 1252, 1263, 1297, 1384.
SASTRE, Miquel, síndic de Vilaverd als braços,
1091.
SATORRES, Isabel Joana, filla de Joan Satorres, donzella de l’Hospital dels Pobres Infants Orfens de Barcelona, 2030.
SATORRES, Joan, revenedor de Barcelona,
2030.
SAULEDA, Andreu, pagès de Vilamajor, 1904.
SAULEDA, Francesc, ciutadà i tauler de Vic,
del braç reial, 281, 2049.
SAULEDA, Joan Francesc, tauler de Vic, 1348,
1412, 1435.
SAULEDA, Josep, escrivà major del General,
2113.
SAURÍ, Francesc, del braç reial, 949.
SAURÍ, Jeroni, del braç reial, 406, 745, 893,
953.
SAURINA, Andreu, passamaner i administrador de l’Hospital de la Misericòrdia, conseller sisè de Barcelona, 1226, 1304, 1362,
2030, 2057.
SAVÀ, Jaume, guarda extraordinària del General de Barcelona, 1508, 1509.
SAVALLÀ, comte de, mestre de camp per la
vegueria de Tarragona, 156, 1095, 1101,
1125, 1127, 1159, 1286, 1938, 1945.
SAVARDELL I GARRIGA, Jaume, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 1097.
SAVARTÉS, August, escrivà de Girona, 2098,
2102.
SAVOIA, Antoni, síndic del Boló a les Corts,
1598.
SAYOL, vegeu SAJOL.
SCHOMBERG, mariscal d’, militar francès,
1162, 1256, 1270, 1271.
SEBARDELL, Jacint, mestre de cases de Perpinyà, 1920, 1926.
SEBASTIANA, ..., criada de la casa de la duquesa de Cardona, 2005.
SEDEÑO, Juan, frare del monestir de Montserrat, 1972.
Sedó (Segarra), 1914.
Segarra, la, 1050, 2014.
SEGARRA, Bernat, síndic de Lleida als braços,
1128, 1142, 1159, 1976.
SEGARRA, Francesc, doctor, del braç militar,
1071, 1088, 1090.
SEGARRA, Gaspar, donzell, doctor en dret i
assessor ordinari de la governació del Principat, del braç militar, 16, 104, 232, 245,
269, 270, 287, 288, 292, 344, 1538.
SEGARRA, Gaspar Bernat de, del braç militar,
1072, 1089, 1090.

SEGARRA, Joan, apotecari de Piera, 1854.
SEGARRA, Joan Baptista, doctor en dret de
Tortosa, 2026, 2027.
SEGARRA, Josep, del braç militar, 723, 1068,
1070, 1073.
Segre, riu, 1974.
SEGUÍ, Antoni, notari, ciutadà honrat i conseller terç de Barcelona, del braç reial, 213,
339, 378, 695, 1014, 1044, 1083, 1089,
1263.
SEGUÍ, Bernat, tauler i guarda del General a la
vila de Valls, 832.
SEGUÍ, Esperança, filla de Salvador Seguí,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 2030, 2057, 2082.
SEGUÍ, Francesc, 1535.
SEGUÍ, Marc Antoni, negociant, 1535.
SEGUÍ, Salvador, sastre de Barcelona, 2030,
2057, 2082.
SEGUIA, Onofre, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 281.
Segur (Anoia), baronia de, 1913.
SEGURA, ..., doctor en dret i advocat fiscal del
General, 39, 44, 71, 72, 74, 1402, 1403,
1422.
SEGURA, Benet, 303.
SEGURA, Pere, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, sobrecollidor del General a ponent, del braç reial, 2, 70, 108, 216, 520,
521, 523, 824, 1495.
SEIXA, Domènec, síndic de Flix als braços,
1093.
SELLANA, Bartomeu, segador, 668.
SELLARÈS, Joan, notari públic de Barcelona,
1338.
SELMA, Salvador, conseller cinquè de Barcelona, 69.
Selva del Camp (Baix Camp), 2014.
Sénia, la (Montsià), taula de, 1233.
SENTÍS, Francesc Jeroni, donzell domiciliat a
Tortosa i diputat militar, 287, 289, 292,
373, 381, 681, 1564, 1639, 1640, 1641,
1642, 1644, 1771.
SENTÍS, Jaume, doctor en dret de Tortosa,
2026, 2027.
SENTÍS, Joan, bisbe de Barcelona i lloctinent
del Principat, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32,
35, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 54, 58, 67, 70, 76,
78, 81, 82, 83, 86, 89, 93, 94, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 107, 109, 110, 112, 113,
114, 115, 123, 125, 126, 128, 129, 130,
132, 133, 135, 136, 140, 143, 144, 145,
148, 178, 190, 191, 264, 265, 266, 267,
282, 289, 290, 291, 292, 296, 327, 376,
377, 439, 459, 460, 516, 1396, 1404, 1405,
1431, 1444, 1557, 1559, 1586, 1597.
SENTMENAT, Anton, de Cotlliure, 969.
SENTMENAT, Anton de, germà d’Enric de
Sentmenat, 103, 104.
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SENTMENAT, Daniel, del braç militar, 1021.
SENTMENAT, Jeroni, del braç militar, 5.
SENTMENAT, Joan de, mestre de camp, del
braç militar, 3, 84, 114, 117, 219, 316, 331,
368, 587, 596, 607, 723, 751, 762, 770,
773, 778, 820, 851, 882, 905, 911, 927,
938, 952, 991, 992, 998, 1004, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016,
1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 1040,
1042, 1045, 1048, 1050, 1058, 1060,
1061, 1063, 1066, 1068, 1070, 1071,
1074, 1090, 1312, 2065.
SENTMENAT, Miquel de, del braç militar,
114.
SENTMENAT, Ramon de, doctor en dret, bisbe de Vic, del braç eclesiàstic, 292, 305,
313, 317, 319, 324, 369, 370, 377, 406,
407, 413, 434, 460, 470, 484, 486, 487,
498, 515, 524, 528, 544, 595, 600, 617,
623, 624, 634, 723, 724, 726, 728, 731,
739, 746, 747, 748, 749, 758, 759, 761,
771, 784, 851, 865, 873, 899, 910, 911,
926, 927, 945, 946, 949, 950, 952, 1090,
1586.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Enric de, domiciliat a Barcelona, intendent de cavalleria
de la Diputació, del braç militar, 84, 103,
104, 274, 424, 723, 796, 893, 899, 911,
952, 970, 1021, 1048, 1070, 1088, 1094,
1127, 1128, 1149, 1163, 1189, 1297,
1298, 1299, 1300, 1301, 1327, 1328,
1357, 1858.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Galceran de,
canonge de la Seu de Barcelona, del braç
eclesiàstic, 109, 117, 249, 261, 264, 265,
367, 376, 406, 485, 525, 593, 596, 838,
845, 847, 851, 856, 896, 911, 915, 1009,
1020, 1028, 1041, 1045, 1048, 1050,
1056, 1065, 1067, 1069, 1149, 1180,
1185, 1191, 1241, 1286, 1297, 1300,
1307, 1312, 1313, 1314, 1351.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Manuel, nebot de Galceran de Sentmenat, capità de cavalleria del General, del braç militar, 1027,
1060, 1062, 1065, 1069, 1070, 1072,
1096, 1126, 1161, 1242, 2015.
SENTMENAT I REQUESENS, Aleix de, del
braç militar, 3, 6, 78, 82, 161, 165, 179,
191, 219, 232, 316, 368, 406, 424, 587,
594, 596, 738, 745, 751, 771, 773, 774,
808, 820, 833, 851, 893, 919, 928, 930,
935, 965, 967, 991, 998, 1000, 1004,
1009, 1050, 1055, 1058, 1059, 1060,
1061, 1064, 1065, 1335, 1342, 1733,
1931, 1932, 1933, 1934.
SENTMENAT I REQUESENS, Ramon, del
braç militar, 6, 78, 114, 219.
SERAGUT, Antoni de, burgès de Perpinyà i visitador del General, del braç reial, 2, 5, 42,
1394, 1916.

SERBELLÓN, Juan, comte, 1780.
Serinyà (Pla de l’Estany), 357.
SERINYAN, senyor de, militar francès, governador del tèrcio de Montjuïc, 1138, 1141,
2013.
SERINYANA, Josep, novici del monestir de
Montserrat, 1973.
SERINYANA, Sebastià, tauler de Cadaqués,
1410, 1434.
SERPELL, Cosme, paraire i deutor del General, 1529.
SERRA, Anna, donzella de l’Hospital General
de la Santa Creu de Barcelona, 2028, 2056,
2081.
SERRA, Antoni, bisbe de Lleida, 1599.
SERRA, Baldiri, pagès de Rubí, 1906.
SERRA, Bernat, frare del monestir de Montserrat, 1973.
SERRA, Damià, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
SERRA, Diego de la, alferes castellà, 752, 781,
1788.
SERRA, Domènec, teixidor de llana i deutor
del General, 1529.
SERRA, Ermengol, negociant i tauler del General de la vila d’Illa, 517, 1578.
SERRA, Francesc, botiguer de teles de Barcelona, 637, 645, 706, 719, 910, 1718, 1719,
1723, 1835.
SERRA, Francesc, del braç militar, 1045, 1048,
1068, 1072, 1088, 1342, 1381.
SERRA, Francesc, corredor públic jurat i ciutadà de Barcelona, trompeta del General,
800, 1044, 1058, 1232, 1253, 1254, 1377,
1379, 1985, 2110, 2111.
SERRA, Isabel, de Vallmoll, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2057, 2082.
SERRA, Jaume, guarda del General, 1854.
SERRA, Jaume, pagès de Rubí, 1906.
SERRA, Jaume, síndic de Polinyà als braços,
1105.
SERRA, Jeroni, notari i ciutadà de Barcelona,
escrivà de manament, 1189, 1199, 1343,
2069, 2070.
SERRA, Joan, corredor del General, 812,
1235.
SERRA, Joan, fuster i prohom terç de la confraria de fusters de Barcelona, 794, 795.
SERRA, Joan, notari públic de Barcelona i escrivà major de la visita, 1269, 2032, 2051.
SERRA, Joan, notari públic de Tarragona,
1957.
SERRA; Joan, exactor del General, 2050, 2051.
SERRA, Joan Pau, regent els comptes del General, 2050, 2051.
SERRA, Josep, capellà del tèrcio del General,
958.
SERRA, Josep, del braç militar, 1021, 1050,
1074.
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SERRA, Lleonart, mercader de la ciutat de Barcelona, 294, 1026, 1033.
SERRA, Miquel, notari públic i escrivà de la
seca de Barcelona, 1208, 1212, 1225, 1604.
SERRA, Miquel, velluter i deutor del General,
268.
SERRA, Pere Antoni, bisbe de Lleida i diputat
eclesiàstic, 289, 292, 293, 296, 298, 302,
304, 310, 311, 340, 342, 344, 364, 370,
374, 375, 377, 381, 390, 402, 403, 405,
615, 681, 1585.
SERRA, Rafael, ajudant segon de l’escrivania
major del General, 211, 232, 305, 1496,
1504, 1545, 1546.
SERRA, Ramon, teixidor de llana, 1529.
SERRA, Salvi, prevere beneficiat a l’església de
Santa Coloma de Farners, 1897.
SERRA DE MOLLET, Joan, mercader, 64.
SERRADORA, Maria, d’Olesa, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
SERRAHIMA, Francesc, notari públic de Vic,
1194, 1598, 1599, 1985.
SERRALTA, Josep, canonge de la Seu de Vic,
visitador del braç eclesiàstic, 144, 145, 194,
283, 284, 286, 1483, 1484, 1493, 1499,
1500, 1501, 1505, 1507, 1514, 1515,
1516, 1522, 1523, 1524, 1548, 1550.
SERRALTA, Josep de, del braç militar, 1070,
1072.
SERRANO, Joan, de Casp, arrestat a Tortosa,
150, 154, 1471, 1472, 1473.
SERRARICA, Montserrat, doctor en dret resident a Roma, 2027.
SERRAT, Bernat, botiguer de sedes i deutor
del General, 245, 246, 677, 1536, 1537,
1544.
SERRAT, Bernat, veler i ciutadà de Barcelona,
100, 1530.
SERRAT, Pau, botiguer de teles i deutor del
General, 1534.
SERRATOSA, Jaume, síndic de Sant Hipòlit de
Voltregà als braços, 1095.
SERRERA, Maria, de Montcada, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057.
SERVAT, Antic, major, notari públic i ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 93, 112,
120, 138, 139, 142, 232, 304, 344, 814,
817, 821, 831, 832, 833, 841, 844, 851,
878, 953, 991, 1011, 1021, 1027, 1058,
1059, 1060, 1070, 1072, 1226, 1426,
1427, 1428, 1442, 1443, 1446, 1447,
1448, 1449, 1452, 1747, 1834.
SERVAT, Antic, menor, del braç reial, 821,
831, 833, 1060, 1063, 1070, 1072, 1102.
SERVAT, Antoni, procurador fiscal de la règia
cort, 138.
SESCASES, Josep de, donzell de Barcelona i
conseller en cap de Barcelona, del braç mili-

tar, 37, 40, 52, 53, 69, 117, 118, 123, 179,
183, 191, 300.
SESSA, duc de, 121, 1165.
SETANTÍ, Joaquim, diputat i conseller de Barcelona, 492, 1434.
Seu d’Urgell, la (Alt Urgell), 170, 1420, 2107.
-Bisbe de, 71, 206, 279, 630, 631, 632,
712, 838, 855, 1038, 1041, 1048, 1049,
1064, 1065, 1477, 1710, 1807, 1808,
1910, 1989, 1927, 1928, 1933. -Bisbat de,
1416. -Bolla de, 1377, 2106. -Capítol d’,
71, 480, 481, 485, 486, 1035, 1644. -Catedral de, 1417. -Diòcesis d’, 362, 1545.
-Diputació local de, 71, 270. -Palaus: del
bisbe, 1415. -Taula de, 154, 255.
SEURÀ, Pau, ciutadà honrat de Girona, del
braç reial, 1073.
Sevilla (Castella), 39, 43, 1403. -Arquebisbe
de, 310, 311. -Carrers: de Abades, 39.
SICART, Jaume, de Talavera, fermança per la
bolla de Lleida, 989.
Sicília (Itàlia), 200, 277, 655. -Blat de, 1397,
1399. -Galeres de, 97, 98, 884, 1432,
1583, 1584. -Regne de, 120. -Virrei de,
1397.
SIERRA, Juan, criat del doctor Puig, 2004.
Sils (Selva), 1908.
SIMÓ, ..., de la parròquia de Sant Gregori,
808.
SIMÓ, Josep, prevere i oficial del bisbe de Tortosa, 1440, 1441.
SIMÓ, Francesc, natural de la Roca, 1905.
SIMÓN, ..., capità castellà, 752, 781, 1788.
SIMONA, Caterina, de Llagostera, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 1304, 2029, 2057.
SIMONA, Simó, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057, 2082.
SINDONA, Luperci, 1462.
SINISPLEDA I TORT, Gaspar, del braç militar, 998, 1041, 1048, 1050, 1070, 1071,
1088.
SINISTERRA, Llorenç de, 1061, 1933.
SINISTIERRA, ..., del Consell d’Aragó, 1634.
SISQUER, Ramon, negociant i tauler de Cervera, 629, 675, 989.
SISTERNA, ..., militar francès, 1364.
SISTERNES, Melcior, regent del Consell d’Aragó, 449, 472, 495, 502, 503, 553, 574,
581, 591, 592, 618, 769, 775, 810, 887,
906, 930, 932, 962, 963, 965, 968, 972,
975, 976, 977, 986, 988, 993, 994, 1009,
1018, 1046, 1057, 1085, 1626, 1652,
1655, 1656, 1666, 1682, 1684, 1687,
1812, 1813, 1818, 1821, 1823, 1826,
1854, 1855, 1856, 1857, 1860, 1862,
1863, 1866, 1868, 1872, 1873, 1874,
1882, 1889, 1900, 1929, 1941.
Sitges (Garraf), 869, 870, 875, 876, 877, 879,
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880, 882, 883, 884, 885, 890, 899, 904,
905, 909, 933, 1254, 1255, 1336, 1908,
2065, 2066. -Batlle de, 2065. -Cases: de
Josep Soler, 2066; de Pere Fals, 2065. -Carrers: de l’Aigua, 2066. -Castell de, 2066. Jurats de, 2065. -Magatzems del General
de, 871, 872, 874, 875, 876, 879, 881,
883, 889, 893, 904, 1812, 1824, 1829. Platja de, 2065. -Taula de, 812. -Tauler
de, 885.
SIXT V, Papa, 1218, 2003.
SOBIRÀ, Jaume, prevere, síndic d’Osor als braços, 1095.
SOBIRÀ, Pere, síndic de Caldes d’Estrac als
braços, 1106.
SOBIRANA, Miquel, causídic i procurador fiscal del General, 1193.
SOBREVILA, Joana, de Barcelona, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
SOCIES, Francesc, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 301, 397, 789, 790, 864, 1553,
1607, 1608, 1789, 1790, 1859.
SOCÓS, Maria, religiosa difunta, 264.
SOLÀ, ..., 246.
SOLÀ, Bartomeu, del braç reial, 1342.
SOLÀ, Francesc, prevere resident a Barcelona,
501.
SOLÀ, Francesc, síndic de Calders als braços,
1091.
SOLÀ, Jacint, paraire i deutor del General, 262.
SOLÀ, Jaume, guarda extraòrdinaria del General a Barcelona, 1508, 1509, 1757.
SOLÀ, Joan, síndic i procurador de les baronies
de Bellpuig i Linyola als braços, 1083, 1092,
1108.
SOLÀ, Miquel, tauler de la Sénia, 1412, 1435,
1520.
SOLÀ, Nicolau, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1093.
SOLÀ, Onofre, ramader, 1454.
SOLÀ, Pau Francesc, escrivà de manament reial
de la ciutat de Barcelona, 758, 769, 1699,
1784, 1788, 1789.
SOLÀ, Pere, ciutadà honrat de Barcelona i tauler de Tortosa, 654, 1520, 1521, 1636.
SOLÀ, Pere, de Perafita, síndic de Rubió als
braços, 1106.
SOLÀ I TORRONELL, Joan, pagès de Santa
Maria de Ridaura, 2088.
SOLANES, Tomàs, síndic d’Organyà als braços, 1086, 1089.
SOLANIC, Esteve, porter del General, 716.
SOLDEVILA, Andreu, notari públic de Lleida,
1261.
SOLDEVILA, Jaume, ermità del monestir de
Montserrat, 1973.
SOLDEVILA, Joan, de Sarral, 256.
SOLDEVILA, Josep, notari públic de Barcelona, 1374, 1378, 1726.

SOLDEVILA, Onofre, notari públic de Barcelona, 1725, 1726, 1727.
SOLDEVILA, Pere, de la vila de Sarral, 254.
SOLDEVILA, Victòria, priora del monestir de
Vallbona de les Monges, 309.
SOLER, ..., capità del tèrcio de Barcelona,
1246.
SOLER, ..., frare i prior del monestir de Santa
Maria d’Àneu, 309.
SOLER, ..., jutge de cort, 912.
SOLER, ..., misser, 1548.
SOLER, Antonio, dispeser de la duquesa de
Cardona, 2004.
SOLER, Baltassar, doctor en dret i medicina,
ciutadà de Barcelona i Girona, oïdor reial,
1073, 1104, 1384, 1387.
SOLER, Bartomeu, burgès honrat de Perpinyà,
520, 522, 573, 615, 616.
SOLER, Bartomeu, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, escrivà ordinari del racional del
General, 706, 715, 873, 958, 1274, 1314,
1324, 1335, 1336, 1345, 1352, 1387,
1771, 2062, 2106.
SOLER, Bernat, cardador i deutor del General,
262.
SOLER, Bernat, sastre i ciutadà de Barcelona,
30, 659.
SOLER, Carles, del braç militar, 1068.
SOLER, Diego, de Montblanc, ciutadà honrat
de Barcelona i sergent major per la vegueria
de Vilafranca, del braç reial, 1070, 1072,
1074, 1161, 1937.
SOLER, Esperença, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028.
SOLER, Eugènia, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2029,
2056, 2081.
SOLER, Francesc, baixador i deutor del General, 258.
SOLER, Francesc, doctor en dret i assessor del
General, 151, 228, 241, 269, 270, 285,
292, 324, 344, 1468, 1528, 1529, 1538,
1543, 1560.
SOLER, Francesc, doctor en dret i donzell domiciliat a Barcelona, visitador del braç militar, 144, 146, 161, 179, 183, 219, 226,
288, 596, 898, 1070, 1072 1483, 1484,
1493, 1499, 1500, 1501, 1505, 1507,
1514, 1515, 1516, 1522, 1523, 1524.
SOLER, Francesc, escrivà, 1620.
SOLER, Francesc, síndic de Calafell als braços,
1086, 1088.
SOLER, Francesc Bonifaci, notari i ciutadà de
Tortosa, 1441.
SOLER, Gabriel, adroguer i ciutadà de Barcelona, de la confraria de Sant Jordi, 436, 766,
1184, 1495, 1496, 1599, 1640.
SOLER, Gaspar, tauler de la vila de Seròs, 1578.
SOLER, Jeroni, doctor en dret i assessor del
General, 1508.
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SOLER, Joan, criat de Jaume Lamarca, 313.
SOLER, Joan, de Badalona, 1907.
SOLER, Joan, donzell, conseller segon de Barcelona, del braç militar, 624, 814, 851, 882,
893, 1019, 1021, 1023, 1122, 1324.
SOLER, Joan, porter del General, 716, 989,
1653.
SOLER, Joan, frare i prior del monestir del
Carmel de Girona, 1893, 1894.
SOLER, Joan, tenaller i arrendador de la taula
d’Olot, 1759, 1770.
SOLER, Josep, agent del General a la cort papal, 864.
SOLER, Josep, ardiaca major i canonge de la
Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1381.
SOLER, Josep, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 81.
SOLER, Josep, canonge de la Seu d’Urgell i diputat eclesiàstic, 80, 474, 949, 950, 952,
1068, 1069, 1071, 1090, 1149, 1150,
1186, 1188, 1189, 1223, 1235, 1302,
1416, 2044, 2049.
SOLER, Josep, del braç militar, 1041.
SOLER, Josep, del braç reial, 626.
SOLER, Josep, doctor en dret i advocat dels
braços a les Corts, 1597.
SOLER, Josep, tauler de Sitges, 1336, 2045,
2065, 2066.
SOLER, Lluís, del braç militar, 78, 117, 161,
201, 368, 596.
SOLER, Maria, donzella de l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona, 1238, 1304,
2028, 2056, 2081.
SOLER, Maties, síndic d’Orpí, Montbui i Vilanova del Camí als braços, 1102.
SOLER, Miquel, abat del monestir de Sant Pau
del Camp de Barcelona, del braç eclesiàstic,
833, 1045, 1069, 1071, 1104, 1387.
SOLER, Miquel, diputat local de Vilafranca de
Conflent, 1636.
SOLER, Nicolau, paraire i deutor del General,
262.
SOLER, Onofre, cirurgià i ciutadà de Barcelona, 195, 256.
SOLER, Pacià, del braç militar, 1185.
SOLER, Pau, paraire i baixador, deutor del General, 262, 1530.
SOLER, Pau, síndic de la Vall d’Àneu als braços, 1111.
SOLER, Pau, venedor de draps de llana de Solsona, 2085, 2086.
SOLER, Pacià, advocat de la ciutat de Barcelona, 1216, 1217.
SOLER, Pere, del braç militar, 1062, 1071.
SOLER, Pere, guarda ordinària d’Escaló, 1853.
SOLER, Pere, segador, 668.
SOLER, Rafael, de la confraria de Sant Jordi,
1645.
SOLER, Ramon, síndic de Selma als braços,
1103.

SOLER, Salvi, teixidor de lli i conseller sisè de
Barcelona, 1356.
SOLER D’ARMENDARIZ, Melcior, abat del
monestir de Sant Martí de Canigó, del braç
eclesiàstic, 303, 1104, 1370, 1598.
SOLER DE BERTÍ, Josep, segador, 668.
SOLER DE CASTELLNOU, Gabriel, síndic
del terme de Castellet als braços, 1090,
1091.
SOLER DE LA IGLÉSIA, Jaume, síndic de
Clariana als braços, 1102.
SOLER FERRAN, Joan, notari públic de Barcelona, 1571.
SOLER I BOGUNYÀ, Nicolau, tauler del General a Sant Cugat del Vallès, 1851.
SOLER I COMA, Josep, burgès honrat i diputat local de Perpinyà, 1711, 1785, 1786,
1807.
SOLER I PRATS, Joan, síndic de Tordera als
braços, 1092.
SOLER I SABATER, Joan, ciutadà honrat de
Barcelona domiciliat a Castelló, del braç
reial, 1107.
SOLER I SAVARTÉS, Joan, notari de Castellbò, 62.
SOLEY, Gabriel, de Badalona, 1907.
SOLSÓ, Llorenç, espardenyer de la vila de
Montblanc, 2084.
Solsona (Solsonès), 1102, 2086, 2087. -Bisbe
de, 208, 209, 337, 467, 563, 571, 1101,
1102, 1106, 1112, 1113, 1477, 1488,
1489, 1490, 1491, 1598, 1833, 1876,
1913. -Capítol de, 480, 481, 485, 486,
493, 1488, 1489, 1644. -Carrers: de la Seu,
493; de la Terseria, 494; del Castell, 494.
-Cases: carnisseria del moltó, 494; de Jacint
Ruy Fonollet, 494; de Jeroni Bodies, 494;
de Joan Torrentaller, 493; de Josep Pintor,
494; de Josep Vila, 494. -Palaus: del bisbe,
493. -Places: Major, 493, 494, 1491. -Seu
de, 208, 209, 1488, 1489, 2085. -Síndics
de, 1101.
SONS, Joan, 1529.
SOPENA I MARCO, Joan, del braç militar,
1092.
SORA, Miquel, natural de Granollers, 1905.
SORA, Pere de, procurador del comte de Guimerà, 651, 652.
SORELL, Francesc, receptor de la bolla de Barcelona, 58, 1408, 1495, 1496.
SORELL, Pere, 1461.
SORÍS, Guerau, pare de la Companyia de Jesús
de Girona, 1894.
SORRIBES, Felip de, donzell, del braç militar,
299, 723, 782, 786, 1319, 1434, 1506,
1784, 1785, 1786, 2015.
SORRIBES, Felip de, major, del braç militar,
82, 84, 114, 117, 165, 179, 770, 771, 851,
949, 1027, 1041, 1048, 1050, 1058, 1059,
1066, 1068, 1070, 1104.
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SORRIBES, Josep, 1220.
SORRIBES, Josep, burgès de Berga, del braç
reial, 1081, 1089.
SORRIBES, Macià, antic canceller, 835, 1806.
SORRIBES, Nuri, procurador fiscal de la visita,
1269.
SORRIBES DE PEGUERA, Eulàlia, muller de
Felip de Sorribes i Rovira, 68.
SORRIBES I DESCOLL, Felip de, donzell domiciliat de Barcelona i diputat militar, 368,
386, 394, 395, 395, 397, 407, 435, 438,
441, 449, 466, 482, 505, 514, 517, 545,
546, 547, 556, 559, 565, 568, 596, 991,
1015, 1755.
SORRIBES I ROVIRA, Felip de, menor, donzell i senyor de Serrallonga, carceller major
dels càrcers reials de Barcelona, del braç militar, 52, 68, 78, 82, 84, 114, 117, 118,
161, 165, 179, 183, 201, 219, 235, 281,
316, 323, 331, 352, 368, 386, 388, 406,
424, 440, 460, 485, 492, 571, 572, 573,
574, 577, 585, 592, 593, 594, 596, 724,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 743, 978,
1010, 1032, 1033, 1041, 1048, 1058,
1060, 1070, 1072, 1092, 1125, 1142,
1144, 1559, 1668, 1670, 1671, 1674,
1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683, 1684, 1688.
SORRIBES I ROVIRA, Francesc de, donzell
domiciliat a Barcelona, sobrecollidor del General a ponent, del braç militar, 6, 21, 55, 60,
69, 70, 74, 219, 280, 367, 368, 394, 404,
440, 459, 460, 476, 485, 486, 520, 522,
533, 594, 595, 596, 601, 616, 738, 917,
922, 923, 925, 926, 937, 941, 973, 974,
989, 991, 1014, 1015, 1019, 1021, 1023,
1038, 1051, 1058, 1059, 1060, 1066, 1068,
1071, 1495, 1518, 1523, 1826, 1827.
SORRIBES I ROVIRA, Josep de, tinent coronel i capità de companyia del tèrcio del General, 953, 956, 957, 958, 967, 971, 1843,
1860, 1885, 2006, 2010, 2011.
SORRIBES I SORRIBES, Rafael de, del braç
militar, 851, 917, 991, 1004, 1012, 1015,
1021, 1023, 1048, 1050, 1982.
SORT, Benet de, del braç militar, 1092.
SORT, Jeroni, del braç militar, 165.
SORTOR, Gabriel, aragonès promogut a ardiaca de la Seu de Tortosa, 1437, 1438, 1439,
1440, 1441.
SORTOR, Llorenç, canonge de la Seu d’Urgell, 1437.
SORTS, Joan Andreu, canonge de la Seu de
Barcelona, 1491, 1492, 1524.
SORVIDELL, Francesc, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 498.
SOTA, Pedro, cotxer de la casa de la duquesa
de Cardona, 2005.
SOUS, Montserrat, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, 265.

SOUSERA, Onofre, de Bonpàs, 1463.
SOVIES, Baldiri Miquel, mercader, ciutadà i
conseller quart de Barcelona, 12, 60, 101,
155, 462, 469, 494, 498, 564, 578, 638,
715, 788, 1155, 1407, 1493, 1495, 1499,
1504, 1505, 1512, 1513, 1630, 1631,
1640, 1641, 1652, 1706, 1707, 1708,
1771, 2061, 2062.
SPATAFORA, Múrcio, comandant de cavalleria, 1001, 1005, 1006, 1031, 1905.
SUARI, Dimas, natural de Cardedeu, 1904.
SUBIAC, Valentí, 1769.
SUBIRATS, Melcior, porter reial, 1496.
SUBIRATS, Valentí, 1755.
SUBLET, ..., secretari reial de França, 1151,
1153, 1242, 1249, 1256, 1281, 1960,
1964, 2031, 2034.
Suècia, exèrcit de, 1242, 2031.
SULLÀ, Joan Francesc, donzell domiciliat a
Tremp, del braç militar, 76, 89, 824, 831,
833, 991, 1077, 1104, 1297, 1319.
SULLÀ, Josep, donzell i senyor de la Peira,
arrendador dels drets de la bolla de Tremp,
970, 971.
SUNYER, Guillem de, del braç militar, 1085.
SUNYER, Jaume, natural de Palautordera,
1906.
SUNYER, Joan, tauler de Batea, 39.
SUNYER, Pau, velluter i deutor del General,
262, 268, 1530.
SUNYOL, Benet, síndic de Castellvell, Sant
Andreu de la Barca i Sant Pere d’Abrera als
braços, 1090, 1111.
SURCO, León de, militar castellà, 753, 781,
1788.
SURO, ..., canonge, 2.
T
TA...., Pere Joan, tauler del General a Mataró,
2046.
TÁBARA, marquès de, 120.
Taià (Maresme), 411, 443, 444, 1833.
TAIÀ, Pere, frare del monestir de Montserrat,
1972, 2053.
TAIX, Miquel, baixador de Perpinyà, 1464.
TAJADELLA, Miquel, síndic de Sant Andreu
de Castellcir als braços, 1097.
TALARN, Jaume, ciutadà de Tortosa, del braç
reial, 824, 827.
TALARN, Joaquim, canonge de la Seu de Tortosa, 1437.
TALAVERA, Climent, mercader i ciutadà de
Barcelona, síndic del General, 462, 655,
970, 1630, 1631.
TALAVERA, Joan Baptista, doctor en dret resident a Roma, 2027.
TALAVERA, Joan Jeroni, notari públic i conseller cinquè de Barcelona, 100, 265,
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322, 340, 832, 1164, 1165, 1226, 1285,
1766.
TALAVERA, Josep, beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 484.
TALLADA, Felip, regent del Consell d’Aragó,
1673.
TALLADA, Joan Àngel, frare i paborde de Sant
Pere de Roda, 280, 281, 865, 873.
Tallada d’Empordà, la (Baix Empordà), 308,
317, 334, 335, 358, 379, 1914.
TALLET, Pau, ciutadà de Barcelona i corder
del General, 960.
TALLIER, ... de, secretari reial de França,
1341.
Talteüll (Rosselló), 1838. -Castell de, 970,
1872.
TAMARIT, Andreu, argenter, 1495, 1496.
TAMARIT, Francesc, argenter i ciutadà de Barcelona, 340, 633, 694, 1711, 1764.
TAMARIT, Francesc de, donzell domiciliat a
Barcelona, diputat militar i lloctinet del capità general del Principat, 37, 75, 78, 82,
84, 88, 91, 100, 114, 117, 148, 150, 152,
161, 166, 179, 183, 195, 196, 197, 201,
208, 209, 219, 232, 233, 235, 300, 305,
313, 316, 317, 319, 324, 331, 339, 352,
361, 368, 369, 370, 371, 377, 379, 383,
386, 387, 388, 394, 395, 396, 397, 400,
406, 407, 413, 485, 499, 513, 514, 585,
594, 620, 687, 714, 723, 724, 726, 727,
729, 730, 731, 736, 738, 740, 741, 743,
745, 746, 747, 748, 749, 751, 753, 756,
757, 758, 759, 761, 762, 773, 774, 776,
811, 816, 818, 820, 827, 983, 984, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1028, 1032, 1044, 1051, 1054, 1071,
1134, 1136, 1146, 1159, 1160, 1162,
1184, 1186, 1189, 1239, 1253, 1265,
1266, 1586, 1599, 1704, 1866, 1874,
1875, 1877, 1928, 1979, 2005, 2043,
2044, 2045, 2046, 2049, 2050.
TAMARIT, Frederic de, del braç militar, 24,
32, 34, 78, 114, 117, 118, 161.
TAMARIT, Hug de, del braç militar, 178, 179,
199, 200, 201, 434.
TAMARIT, Jeroni, del braç militar, 911, 949,
952, 1010, 1015, 1021, 1023, 1041, 1045,
1048, 1050, 1070, 1088, 1310.
TAMARIT, Joan de, clavari de la confraria de
Sant Jordi, del braç militar, 424, 513, 607,
984, 991, 998, 1000, 1004, 1009, 1010,
1012, 1023, 1058, 1059, 1061, 1062,
1066, 1067, 1068, 1084.
TAMARIT, Lluís de, antic diputat militar, 457,
1628.
TAMARIT, Pau, tauler de la vila d’Olot, 1851,
1853, 2045.
TAMARIT, Pere de, 1442.
Tamarit de Llitera (Llitera), 1126, 1791, 2024,
2025.

Tamarit de Mar (Tarragonès), 81, 1979, 2014.
-Taula de, 307.
TANFA, Pere, de Baó, 1456.
TANS, Joan, teixidor de llana, 1529.
TÁPIA, Gregorio de, secretari del Consell d’Aragó, 2011.
TÀPIES, Baltassar, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, advocat fiscal criminal, 1156,
1164, 1167, 1185, 1982.
TÀPIES, Gaspar, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1973, 2053.
TÀPIES, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1973.
TAQUÍ, Agustí, del braç militar, 1050.
TAQUÍS, Paula, 1455.
TARABAU, Damià, canonge de la Seu d’Elna,
1499, 1500.
Taradell (Osona), 306.
TARAFA, Pere, 1463.
Tarassona (Aragó), 575.
TARAU, Joan Pere, tauler de Mataró, 1638.
TARGAROLES, Benet, botiguer de teles i porter ordinari del General, 1155.
TARRADA, Esteve, pagès de la Seu d’Urgell,
1416.
TARRAGÓ, Francesc, del braç militar, 723,
833, 1342.
TARRAGÓ, Joan, donzell domiciliat a Barcelona i visitador del braç militar, 403, 435,
440, 442, 443, 596, 670, 770, 851, 1021,
1058, 1059, 1070, 1088, 1185.
TARRAGÓ, Joan Francesc, del braç reial, 352,
369.
Tarragona (Tarragonès), 314, 662, 1068,
1073, 1129, 1130, 1133, 1147, 1156,
1161, 1164, 1169, 1172, 1179, 1182,
1183, 1184, 1187, 1193, 1200, 1201,
1209, 1219, 1222, 1244, 1246, 1252,
1270, 1272, 1315, 1555, 1741, 1742,
1918, 1964, 1977, 1979, 1980, 1987,
1988, 1989, 1994, 2012, 2013, 2014,
2022, 2026, 2033, 2035, 2036. -Arquebisbe de, 418, 422, 481, 485, 487, 489, 662,
1600, 1614, 1643, 1741. -Arxiu de, 1597.
-Bolla de, 108, 1361. -Camp de, 27, 28,
177, 236, 1082, 1098, 1124, 1159, 1162,
1180, 1184, 1228, 1235, 1237, 1987, 2013.
-Capítol de, 303, 413, 414, 948, 1618. -Caputxins de, 1015, 1872. -Col·lecta de, 108,
236. -Concili de, 712, 807, 808, 1118,
1773. -Convents: dels Descalços, 1767.
-Costa de, 1161. -Diòcesis de, 1248. -Hospital de, 1129. -Jutges de, 1837. -Palau arquebisbal de, 1740. -Port de, 1175, 1184,
1199, 1580. -Setge de, 1198, 1199, 1222.
-Taula de, 278, 295, 307, 667, 994, 1181,
1211, 1223, 1233, 1248, 1286, 1367, 1375.
-Vegueria de, 1084, 1936, 1937, 1946.
TARRAGONA, Benet, verguer i porter ordinari del General, 1184.
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TARRÉ, vegeu TERRÉ.
Tàrrega (Urgell), 646, 1942. -Bolla de, 625.
-Síndic de, 1096. - Taula de, 497. -Vegueria de, 1937, 1946.
TARRENA, Galderic, burgès de la vila de Perpinyà i visitador del braç reial, 290, 291,
292, 1557, 1559, 1757.
TARRÈS COLL, Epifano, doctor en dret, 435.
TARRIDA, Pere Antoni, venedor de draps de
llana de Solsona, 2085, 2086.
Tarroja (Segarra), censal de, 1427.
TARROJA, Baltassar, doctor en dret, 620.
TARTAI, Josep, natural del regne de València,
condemnat a galeres, 659, 660.
Tartanedo (Castella), 1876, 1877, 2005.
TARTOS, Jacint, del braç reial, 949.
TASSI DE FERRER, Joan, del braç militar,
1263, 1279, 1297, 1317, 1319.
TASSIS, Jaume, tauler d’Arbeca, 1411, 1435.
TAVERNER, Bernat, 1443.
TAVERNER, Miquel Joan, donzell domiciliat
a Barcelona, del braç militar, 3, 78, 82, 90,
165, 397, 485, 499, 566, 574, 576, 579,
688, 699, 705, 723, 730, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749, 751, 753, 754, 758,
759, 770, 778, 787, 788, 819, 821, 895,
935, 1027, 1030, 1041, 1059, 1060, 1066,
1068, 1070, 1072, 1297.
TAVERNER I MONTORNÈS, Francesc, prior
de Santa Engràcia i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 367, 386,
387, 395, 396, 406, 413, 485, 498, 520,
723, 738, 745, 824, 832, 833, 843, 844,
850, 851, 857, 866, 882, 887, 893, 895,
896, 898, 902, 911, 917, 918, 923, 927,
938, 942, 944, 950, 952, 978, 990, 992,
998, 1015, 1016, 1021, 1024, 1025, 1222,
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1334,
1342, 2005, 2011, 2012.
TECLA, Mariana, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2081.
TEIXEDA, Miquel, pagès de Ribesaltes condemnat a Galeres, 793.
TEIXIDOR, Andreu, argenter i ciutadà de Barcelona, 784, 1711.
TEIXIDOR, Francesc, tauler de Puigbalador,
1851.
TEIXIDOR, Francesc, tauler d’Igualada, 1434.
TEIXIDOR, Jacint, notari públic de Prada de
Conflent, 828.
TEIXIDOR, Jaume, corder del General, 960,
1496.
TEIXIDOR, Jaume, frare i prior del monestir
de Gerri de la Sal, 309.
TEIXIDOR, Jaume, cirurgià i ciutadà de Barcelona, cirurgià major del tèrcio del General,
136, 958.
TEIXIDOR, Jaume, tauler de Prats de Molló,
138.
TEIXIDOR, Joan, ciutadà honrat de Barcelona

i habitant de Figueres, tauler de Sant Pere
Pescador, del braç reial, 710, 1071, 1072,
1105.
TEIXIDOR, Joan Pau, notari de Piera, 1854.
TEIXIDOR, Llorenç, pagès i tauler de Prada de
Conflent, 828.
TEIXIDOR, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1070, 1090.
TEIXONERA, Josep, síndic d’Arenys de Munt
als braços, 1077, 1975.
TELLIER, ... de, secretari de Lluís XIV de
França, 1321, 1322, 1366, 2063, 2064,
2067, 2068, 2069, 2072, 2074, 2075, 2076,
2077, 2080, 2083, 2089, 2108, 2113.
TELLO I FERRAN, Joan, del braç militar,
1048, 1050, 1090, 1095.
TERÇOLS, Amador, 1459.
TEREL, Bernat, del braç militar, 1191.
TERÉS, Epifani, notari públic i escrivà de la
taula de Barcelona, 1324, 1799, 1865.
TÉRMENS, Damià, brodador, 139, 1449,
1450, 1451, 1496.
Ternera (Rosselló), coll de, 1932, 1941, 1942.
TERRADES, Antoni Jaume, natural de Palautordera, 1906.
TERRADES, Francesc, natural de Palautordera, 1906.
TERRADES, Paula, natural de Palautordera,
1906.
Terrassa (Vallès Occidental), 1348. -Prior de,
303. -Síndic de, 1353.
TERRASSA, Francesc Jeroni, doctor en medicina, del braç reial, 138, 234.
TERRASSA, Joan, militar, 642, 643, 752, 780,
1728, 1729, 1749, 1788.
TERRATS, Mateu, 1460.
TERRÉ, Bernat, del braç militar, 114, 165,
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,
743, 745, 747, 770, 851, 991, 1048, 1050,
1068, 1090, 1317, 1335, 1342, 1343,
1385.
TERRÉ, Francesc, degà i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 4, 6, 10, 15,
19, 21, 25, 31, 39, 49, 58, 64, 70, 80, 81,
82, 84, 85, 117, 125, 130, 131, 136, 146,
166, 196, 202, 233.
TERRÉ, Francesc, frare, del braç eclesiàstic,
191.
TERRÉ, Francesc, sastre, ciutadà de Barcelona
i porter ordinari del General, 55, 204.
TERRÉ, Joan, del braç militar, 223.
TERRÉ, Joaquim, donzell domiciliat a Barcelona i oïdor militar, 142, 143, 153, 156,
158, 161, 172, 190, 221, 230, 265, 266,
267, 287, 668, 1578.
TERRÉ, Josep, del braç militar, 165, 316, 406,
424, 485, 587, 607, 723, 730, 761, 762,
770, 771, 778, 820, 851, 1070.
TERRÉ, Lluís, del braç militar, 596, 856.
TERRÉ, Maria, de Barcelona, 1152.
2246

TERRÉ DE VILAFRANCA, Joaquim, del braç
militar, 24, 84, 118.
TIMONET, Gabriel, criat de Francesc Jeroni
Sentís, 373.
TIMONET, Rafael, tauler d’Alfarràs, 1758.
TIÓ, Antoni, ciutadà i conseller cinquè de Barcelona, escrivà major i secretari del General,
del braç reial, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 20, 21,
26, 55, 60, 62, 70, 77, 90, 91, 92, 94, 95,
96, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 110, 113,
115, 116, 119, 124, 128, 137, 141, 143,
145, 156, 157, 158, 162, 167, 168, 170,
195, 197, 207, 209, 210, 211, 215, 226,
229, 234,245, 246, 250, 252, 253, 257,
259, 260, 261, 262, 265, 270, 271, 278,
282, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 292,
293, 295, 304, 309, 320, 322, 327, 328,
330, 332, 333, 334, 337, 338, 348, 350,
352, 353, 356, 358, 360, 361, 368, 369,
370, 371, 375, 377, 378, 379, 381, 382,
383, 386, 388, 394, 397, 401, 402, 405,
406, 407, 408, 410, 412, 413, 417, 419,
420, 421, 425, 426, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 436, 438, 442, 443, 444,
447, 452, 464, 466, 473, 479, 480, 484,
485, 488, 490, 491, 492, 494, 496, 497,
498, 499, 501, 502, 503, 506, 513, 524,
526, 527, 528, 536, 543, 546, 547, 550,
551, 559, 562, 564, 575, 576, 578, 579,
583, 586, 588, 592, 593, 594, 596, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 612, 614, 615,
616, 619, 620, 624, 632, 633, 636, 637,
646, 650, 651, 678, 698, 915, 1392, 1431,
1475, 1491, 1493, 1495, 1499, 1501,
1505, 1506, 1510, 1511, 1523, 1524,
1525, 1527, 1531, 1532, 1538, 1555,
1563, 1572, 1573, 1574, 1583, 1586,
1591, 1593, 1594, 1597, 1607, 1630,
1639, 1641, 1645, 1657, 1669, 1670,
1674, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680,
1681, 1682, 1683, 1685, 1688, 1693,
1694, 1695, 1696, 1698, 1706, 1712,
1714, 1717, 1720, 1721, 1725, 1726,
1727, 1771.
TIÓ, Miquel, síndic de Premià als braços,
1086, 1089, 1090.
TIÓ, Pere, síndic de Blanes als braços, 1086,
1089.
Tírvia (Pallars Sobirà), taula de, 1757.
Tivissa (Ribera d’Ebre), 1084.
Tivenys (Baix Ebre), 1125.
TIZON, comte de, militar francès, 1833.
TODA, Bernabé, negociant i deutor del General, 268, 1535.
TOLEDO, Fadrique de, príncep de Botera,
1155, 1156.
TOLEDO OSORIO, García de, secretari del
duc de Fernandina, 1943.
TOLEDO, Pere Joan, apotecari i tauler de Lleida, 139, 1408.

TOLOSÀ, Joan, oficial de Malta, 1629.
Tolosa de Llenguadoc (França), 1008, 1115,
1157, 1354, 1837, 1838.
TOMÀS, ..., capità castellà, 752, 781, 1788.
TOMÀS, Francesc, paraire de Barcelona i deutor del General, 245, 1530, 1537.
TOMÀS, Francesc, síndic de Mossetí als braços, 1090.
TOMÀS, Joan, guarda del General, 1580.
TOMÀS, Joan, síndic de Besalú als braços,
1072.
TOMÀS, Mateu, prevere i canonge de la Seu de
Tortosa, 1437.
TOMÀS, Pere, bastaix de la bolla, 864.
TOMÀS, Pere Cosme, ciutadà honrat i procurador de Tortosa, 1473.
TOMÀS, Salvador, sastre i ciutadà de Barcelona, deutor del General, 943.
TOMASA, Francesc, diaca de Solsona, 2087.
TOMASA, Elisabet Joana, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la
Misericòrdia de Barcelona, 2029.
TOMASA, Josep, batlle de Solsona, 2085,
2087.
TOR I REGUÍ, Agustí, síndic de Torroella de
Montgrí a les Corts, 1598.
Torà (Segarra), assessor de, 812
TORALLA, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2081.
TORALLA, Joan Francesc, de Camprodon, del
braç militar, 1073.
TORALLA, Jacint de, del braç militar, 998.
TORALLA, Lluís, del braç militar, 991.
TORALTO, marquès de, tinent general de
l’exèrcit del Rosselló, 964, 965, 1839,
1840, 1841, 1843.
TORBAHUR, Josep agustí, de Torroella de
Montgrí, del braç reial, 1089.
TORD, Francesc, donzell de la vegueria del
Rosselló, 823.
TORD, Manuel de, del braç militar, 1021.
TORD, Onofre, corredor d’orella, 1496.
TORD, Pau, síndic de les Rovires als braços,
1111.
TORD, Pere de, donzell domiciliat a Berga i
governador del ducat de Cardona, 717,
1632.
Tordera (Maresme), 1912.
TORELL, Gabriel, síndic de Canovelles als
braços, 1101.
Torelló (Osona), 306.
TORESFÍ, Antoni, tauler de la Seu d’Urgell,
1435.
TORMO, Albert de, assessor de la ciutat de
Barcelona, del braç militar, 596, 851, 921,
922, 1072, 1815, 1820.
TORMO, Josep, del braç militar, 78, 114, 201.
TORMO, Lluís de, del braç militar, 3, 6, 24,
34, 78, 84, 114, 161, 165, 290, 851, 882,
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856, 893, 911, 952, 1045, 1048, 1059,
1060, 1062, 1066, 1068, 1070, 1088.
TORMO, Rafael de, del braç militar, 1086.
TORNER, Antoni, porter reial, 1496.
TORNER, Joan, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 991, 1089, 1867.
TORNER, Pere, criat del bisbe de Barcelona,
327.
TORQUINA, Caterina, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
1304, 2029, 2057.
TORRE, Albert, del braç militar, 1060.
TORRE, Pere, criat d’Antoni Tió, 419.
TORRE, Pere, criat de Gabriel Roig, 373, 374.
TORREBRUNA, Esteve, corredor de coll ordinari del General a Barcelona, 613, 638, 645,
985, 990, 993, 1232, 1235, 1281, 1352,
1356, 1361, 1895.
TORRECUSA, marquès de, tinent general de
l’exèrcit castellà, 1139, 1861.
Torredembarra (Tarragonès), 81.
TORRELL, Esteve, tauler del General a Vilaseca, 1756
TORRELL, Pere, pagès i tauler del General a
Vila-seca, 467, 1756.
TORRELLA, Gaspar, doctor en dret i veguer
de Montblanc, 427, 1619.
TORRELLA, Hèrcules, capità castellà, 642,
643, 752, 780, 781, 1728, 1729, 1746,
1749, 1788.
TORRELLA, Joan, de Sant Andreu de Palomar,
detingut a les drassanes de Barcelona, 638,
640, 1713, 1716, 1718, 1719, 1721, 1723.
TORRELLES, Joan, 1496.
Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), 1364,
2090.
TORRELLES I SENTMENAT, Miquel, frare
santjoanista i governador d’armes de Barcelona, del braç eclesiàstic, 368, 369, 370,
851, 1037, 1074, 1127, 1138, 1182.
TORRENT, Antoni, paraire i deutor del General, 262.
TORRENT, Caterina, de Ripoll, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029.
TORRENT, Esteve, síndic del lloc de la Selva
de Mar i Sant Pere de Roda als braços, 1090.
TORRENT, Gaspar, sastre de la Llacuna,
1305, 2030, 2057.
TORRENT, Joan, síndic de Caçà de la Selva als
braços, 1089, 1097.
TORRENT, Josep, ermità del monestir de
Montserrat, 1973.
TORRENT, Magdalena, natural de la Roca,
1905.
TORRENT, Miquel, tauler del General a Vilaller, 603, 609, 690, 1636, 1756.
TORRENT, Quitèria, filla de Gaspar Torrent,
donzella de l’Hospital dels Pobres Infants
Orfens de Barcelona, 1305, 2030, 2057.

Torrent de Cinca (Baix Cinca), 1974.
TORRENTALLER, Joan, batlle del bisbe de
Solsona, 493.
TORRENTALLER, Pere, , venedor de draps
de llana i batlle del bisbe de Solsona, 493,
2085, 2086.
TORRES, ..., 1529.
TORRES, ..., capità de vaixell, 296.
TORRES, ..., escrivà, 2034.
TORRES, ..., militar, 752, 781, 1788.
TORRES, Bernardino, del braç militar, 3, 84.
TORRES, Cebrià, mercader i deutor del General, 303, 1544.
TORRES, Francesc, burgès de Berga, del braç
reial, 1080, 1088.
TORRES, Francesc, del braç militar, 78, 84,
179.
TORRES, Francesc, síndic de Terrassola, 1086,
1088.
TORRES, Jeroni, del braç reial, 833, 911, 1092.
TORRES, Jeroni, del braç militar, 78, 82, 117,
114, 118, 201, 368.
TORRES, Joan de, del braç militar, 1083.
TORRES, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, procurador dels presos dels càrcers
reials comuns de Barcelona, 1166, 1346,
1347.
TORRES, Josep, veler i deutor del General,
262.
TORRES, Juste de, militar, 1860.
TORRES, Lluís, doctor en dret i síndic de Tortosa a les Corts, 39, 1598, 1599.
TORRES, Mateu, vegeu TOUS, Mateu.
TORRES, Miquel, canonge de la Seu d’Urgell,
513.
TORRES, Miquel, del braç militar, 183.
TORRES, Narcís, síndic, procurador i actor de
l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 1304, 1362.
TORRES, Pere, criat d’Antoni Tió, 1771.
TORRES, Pere, mariner i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària de la bolla de Barcelona,
986, 994.
TORRES, Pere, tauler de Camarasa, 1852.
TORRES, Rafael, ferrer, 1495, 1496.
TORRES, Ramon, del braç militar, 78, 82, 84,
352, 368, 394, 423.
TORRES, Ramon, pagès de Manresa, 1978.
TORRES, tresorer del Consell d’Aragó, vegeu
MEDINA DE LAS TORRES.
Torres de Segre (Segrià), 1980.
TORROELLA, Francesc de, del braç militar,
1097.
TORROELLA, Joan, pagès de la vila de Sitges,
2066.
TORROELLA, Josep, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, tauler i guarda del General a Cadaqués, 813.
Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 1932.
-Rendes reials de, 335.
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TORROELLA I SENTMENAT, Miquel, frare,
del braç eclesiàstic, 6.
TORT, Francesc, porter de les Corts, 1599,
1600.
TORT, Jaume, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
TORT, Joan de, del braç militar, 1070, 1073,
1090, 1160.
TORT, Lluís, del braç militar, 911.
TORT, Pere Pau, síndic de Martorell als braços,
1111.
TORT I DE PEGUERA, Josep, sergent major
per la vegueria de Berga, del braç militar,
1070, 1072, 1088.
TORT I D’OLUJA, Francesc, donzell, del braç
militar, 84, 179, 424, 738, 895, 911, 1185,
1799.
TORTA, Mariana, d’Igualada, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
Tortosa (Baix Ebre), 14, 25, 27, 28, 395, 621,
678, 798, 973, 1068, 1071, 1073, 1076,
1077, 1082, 1083, 1084, 1091, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104,
1106, 1111, 1112, 1116, 1124, 1125,
1126, 1127, 1133, 1169, 1172, 1307,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1471,
1472, 1473, 1474, 1701, 1704, 1795,
1936, 1940, 1943, 1944, 1948, 1949,
1954, 1957, 1977, 1989, 2025, 2027,
2036, 2051. -Bisbe de, 711, 1434. -Bolla
de, 495. - Capítol de, 110, 303, 480, 481,
485, 486, 711, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1644. -Cases del General de, 830,
1804. -Castell de, 2008. -Concili de, 707.
-Corts de, 1274. -Diòcesis de, 362. -Diputació local de, 1472, 1473. -Diputat
local de, 110, 150, 830, 1521, 1804. -Llotja de, 1521. -Passos de, 1101. -Procuradors de, 150, 1473, 1474. -Síndic de, 21.
-Taula de, 248, 255, 278, 381, 468, 710,
1181, 1200, 1223, 1233, 1248, 1367. -Veguer de, 154, 695. -Vegueria de, 1938,
1946.
TOSSA, Joan de, domiciliat a Barcelona, 573.
Tossa de Mar (Selva), 1911. -Tauler de, 1236.
TOUS, Bartomeu, 1529.
TOUS, Jaume Joan, síndic d’Agramunt a les
Corts, 1598.
TOUS, Mateu, prevere beneficiat a l’església
parroquial de Santa Maria del Mar, credencer de la bolla de les sedes del General a Barcelona, 602, 943, 947, 1350, 1357.
TOUS, Montserrat, guarda ordinària del portal
de Mar de Barcelona, 270.
TOXEDA, Magdalena, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2028, 2056, 2081.
TRAGINER, Jeroni, notari i síndic de la vegueria de Ripoll als braços, 1114.

TRAGO, Miquel Joan, governador del camp de
Tarragona, del braç militar, 799, 1110.
TRAIGUES, Galderic, ecònom i notari de Sant
Boi de Llobregat, 1179.
TRAQUIS, Paula, 1457.
TRAVER, Francesc Pere, mercader i deutor del
General, 1535.
TRAVER, Magí, procurador fiscal de la Capitania General, 848, 849, 853, 858, 859,
1812.
TRAVÍ, Anton, donzell, del braç militar, 1101.
TRAVISA, Pere, 1461.
TREJO, Luís, capità de cavalleria castellà, 817,
818, 821, 822.
Tremp (Pallars Jussà), bolla de, 1378. -Taula
de, 170, 255, 263, 478, 517, 1367, 1850.
-Tauler de, 1233.
Trento (Itàlia), concili de, 705, 707, 808,
1137, 1416, 1616, 1740, 1977.
TRESFÍ, Antoni, tauler de la Seu d’Urgell,
1412.
TRESSERRES, Joan, 1770.
TRIES, Bernat, botiguer de sedes i deutor del
General, 1543, 1544.
TRIES, Francesc, notari públic de Barcelona,
657.
TRIES, Jeroni, sergent del tèrcio del General,
958.
TRIES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, escrivà ordinari del de mestre racional, del braç
reial, 1086, 1225, 1302, 1303, 1312, 1317,
1324, 1342, 1345, 2061, 2062.
TRIES I RENIU, Melcior, burgès i tauler de
Mataró, del braç reial, 852, 858, 1084,
1357, 1800.
TRILLA, Jerònima, de Cervera, donzella de
l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2082.
TRILOSA, Jaume, jurat del Vendrell, 2036.
TRINGET, Joan, paraire, 1457.
TRINXERIA, Rafael de la, notari i burgès de
Perpinyà, síndic de Prats de Molló als
braços, del braç reial, 1083, 1086.
TRINYAC, Francesc, burgès i diputat local de
Perpinyà, 108, 1435, 1436.
TRIST, Llorenç de, doctor en dret resident a
Roma, 2027.
TRISTANY, ..., comissari del doctor Gorí de la
Reial Audiència, 1910.
TRISTANY, ..., escrivà, 1630.
TRISTANY, Antoni, doctor en arts i medicina,
síndic d’Ivorra als braços, 802, 807, 851,
889, 1106.
TRISTANY, Aleix, doctor en dret i ciutadà
honrat de Barcelona, advocat fiscal del General, del braç reial, 183, 193, 219, 232,
316, 331, 335, 368, 596, 631, 652, 663,
688, 708, 723, 730, 745, 747, 777, 814,
831, 851, 900, 991, 1012, 1021, 1027,
1070, 1089, 1186, 1237, 1257, 1265,
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1295, 1299, 1305, 1308, 1318, 1324,
1326, 1331, 1332, 1333, 1351, 1352,
1357, 1375, 1385, 1386, 1479, 1480,
1624, 1625, 1665, 1671, 1708, 1783,
1870, 2037, 2044, 2056, 2061, 2105.
TRISTANY, Francesc, assessor del General, del
braç reial, 78, 151, 161, 166, 169, 170,
178, 179, 183, 196, 449, 549, 555, 563,
996, 1468, 1476, 1477.
TRISTANY, Pau, frare i obrer del monestir de
Sant Pere de Roda, del braç eclesiàstic, 723,
738, 745, 770, 771, 778, 833, 898, 923,
949, 978.
TRISTANY, Pere Jaume, síndic de Granollers a
la Cort, 1598.
TROBAT, Francesc, notari públic de Barcelona
i escrivà de manament reial, 390, 398, 544,
548, 552, 553, 557, 1596, 1604, 1605,
1606, 1608, 1673, 1674, 1677, 1679,
1682, 1692, 1694, 1697, 1712.
TROC, Joan, notari i ciutadà de Barcelona,
2112.
TROJAT, Joan, tauler de la vila de Millars,
1582.
Tronville (Flandes), setge de, 1346.
TRUJILLO, Alfonso de, abat del monestir de
Sant Feliu de Guíxols, del braç eclesiàstic,
1111.
Trullars (Roselló), 1116, 1954.
TRULLÀS, Benet, síndic d’Amer als braços,
1102.
TRULLÀS, Josep, ajudant del racional, 1189,
1225.
TURRÓ, Galceran Francesc, 259.
Tuïr (Rosselló), 393, 1606, 1889, 1933. -Cònsols de, 1909, 1932, 1933. -Taula de, 521,
1461.
TUNIS, duc de, 423.
TURSI, duc de, 505.
TUSELL, Maria Anna, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2029.
TUTUSAUS, Pere, síndic de Banyeres als braços, 1097.
U
UBAC, Anton, frare del monestir de Montserrat, 1973.
UBAC, Antoni, tauler de Terrassa, 1581.
UBAC I DESCATLLAR, vegeu DESBAC I
DESCATLLAR.
ULLASTRELL, Antoni, arrendador de la bolla
de Balaguer, 259, 260.
Ulldecona (Montsià), taula d’ 1233, 1248.
-Taulers d’, 96.
Ultramort (Baix Empordà), 1912.
URBÀ VIII, Papa, 7, 71, 102, 124, 125, 146,
147, 148, 150, 152, 153, 154, 223, 234,

341, 361, 362, 405, 406, 414, 481, 483,
484, 485, 490, 491, 492, 494, 495, 499,
500, 542, 543, 583, 684, 712, 808, 811,
1149, 1258, 1259, 1437, 1467, 1609,
1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1643,
1644, 1652, 1740, 1742, 1790, 1791,
1792, 1797, 1856, 1857, 1971, 2026,
2027, 2051.
Urgell, l’, 1050, 1098, 2014, 2036, 2091,
2092.
URGELL, Climent, 1443.
URGELL, Joan, síndic de Bellveí als braços,
1090, 1091.
URREA, Josep d’, ciutadà honrat de Barcelona
i racional del General, del braç reial, 723,
730, 762, 770, 772, 780, 784, 785, 791,
812, 814, 815, 816, 820, 831, 832, 833,
850, 851, 873, 880, 882, 893, 895, 896,
898, 899, 911, 916, 917, 923, 926, 938,
949, 953, 965, 969, 978, 989, 991, 998,
1004, 1009, 1011, 1012, 1015, 1019,
1021, 1023, 1026, 1027, 1030, 1042,
1045, 1048, 1050, 1053, 1058, 1059,
1060, 1062, 1066, 1068, 1070, 1072,
1073, 1074, 1085, 1089, 1095, 1165,
1181, 1200, 1203, 1211, 1216, 1224,
1233, 1236, 1248, 1251, 1257, 1263,
1265, 1273, 1274, 1279, 1280, 1286,
1297, 1305, 1310, 1311, 1315, 1317,
1319, 1324, 1326, 1327, 1336, 1338,
1342, 1357, 1359, 1366, 1367, 1374,
1379, 1386, 1387, 1798, 2046, 2051,
2062.
URREA, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1095.
USAC, Pere, clergue de Barcelona, 1340,
1353.
UTGÉS, Antoni, síndic de Llar de Pi als braços,
1103.
UTGÉS, Francesc, doctor en teologia, ardiaca i
canonge de la Seu de Solsona, 1488.
V
Vacarisses (Vallès Occidental), 382.
Val d’Aran, 905, 1135. -Síndic de, 1836.
VALAT, Francesc, tintorer i deutor del General, 1544.
VALAT, Melcior, tintorer i deutor del General,
246, 268, 1536, 1543.
VALAT, Pere Joan, tintorer i deutor del General, 1536.
VALCARCER, Francisco de, prevere i secretari
del bisbe de Girona, 1893.
VALDENIEBLA, José, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
VALEJO, Juan de, capità castellà, 642, 643,
1728, 1729.
VALENCAS, Bernat, ciutadà honrat de Barce2250

lona i Girona, racional del General, del braç
militar, 584, 607, 614, 615, 619, 626, 633,
668, 693, 697, 698, 701, 703, 723, 725,
726, 727, 729, 730, 731, 735, 736, 738,
740, 741, 743, 744, 747, 748, 749, 751,
753, 754, 756, 758, 761, 831, 833, 850,
851, 855, 857, 871, 878, 880, 882, 891,
893, 894, 895, 896, 899, 900, 901, 902,
905, 906, 911, 914, 915, 918, 923, 924,
933, 938, 939, 940, 942, 944, 949, 950
952, 953, 956, 985, 992, 1011, 1012,
1015, 1016, 1017, 1019, 1021, 1024,
1025, 1222, 1225, 1232, 1235, 1261,
1302, 1324, 1325, 1328, 1331, 1335,
1342, 1375, 1770, 2005, 2006, 2011,
2012.
VALENCAS, Narcís, doctor en dret i ciutadà
honrat de Girona, assessor de la diputació
local de Girona, 584, 1579, 1645.
Valence-en-Briel (França), 1281, 2052.
València (Horta), 416, 417, 680, 695, 1098,
1100, 1117, 1257, 1753, 1754, 1760,
1872, 1972, 1980, 2011, 2012, 2014,
2021. -Camí de, 418. -Costa de, 1161.
-Generalitat de, 711. -Inquisició de, 50,
51, 54, 55, 810. -Monestirs: de Sant
Domènec, 2012. -Regne de, 20, 54, 65,
228, 362, 1396, 1780, 1948, 1951, 1956,
1971. -Reial Audiència de, 834. -Virrei
de, 100, 572, 659, 660.
VALÈNCIA, Lluís, del braç militar, 730, 745,
762, 770, 771, 949, 1041, 1050, 1060,
1062, 1066, 1068, 1070, 1071, 1088,
1387.
VALENTÍ, Josep, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
VALERI, Francesc, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 902.
VALERI, Magí, guarda ordinària i escrivà del
defensor de la taula del General de Barcelona, 1055, 1309, 1310, 1324, 2048, 2060,
2061.
Valeta, la (Malta), 1629.
VALL, Maurici, baster de Manresa condemnat
a galeres, 501.
Valladolid (Castella), 829, 1205, 1802, 1809,
1992.
VALLBONA I ROVIRA, Magí, notari i ajudant del braç militar a la Cort, 1597.
VALLDEPERES, Jacint, ardiaca de Corbera i
canonge de la Seu de Tortosa, 1437.
VALLDEPERES, Jaume, tauler d’Ulldecona,
96.
VALLDOFERA, Guerau, sergent del tèrcio del
General, 958.
VALLE, Bartolomeo del, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
VALLERÍ, Francesc, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona i receptor dels salaris dels doctors de la Reial Audiència, 700, 1324.

VALLÈS, Andreu, prior, doctor en dret resident a Roma, 2027.
VALLÈS, Antoni, 1505.
VALLÈS, Antoni, síndic de Santa Margarida
del Penedès als braços, 1093.
VALLÈS, Cristòfor, síndic de la Granada als
braços, 1093.
VALLÈS, Jaume, teixidor de llana, 1529.
VALLÈS, Joan, paraire i deutor del General,
262.
VALLÈS, Josep, frare del monestir de Montserrat, 1973.
Vallespir, el, 1079, 1946.
VALLESPIR, Agustí, prior, vicari general i síndic del monestir d’Amer, del braç eclesiàstic,
1071.
Vallferosa (Segarra), 1914.
VALLFOGONA, comtessa de, 424.
VALLFOGONA, Julià de, de les Corts, 1600.
VALLGORNERA, Joan, 1443.
VALLGORNERA, Tomàs, frare de l’orde de
Sant Domènec de Girona, 1894.
VALLGORNERA I SANTJUST, Antoni Francesc de, donzell domiciliat a Barcelona, regent els comptes del General, del braç militar, 3, 5, 6, 24, 29, 30, 34, 37, 42, 59, 60,
78, 82, 84, 101, 103, 114, 138, 145, 161,
165, 167, 168, 173, 175, 179, 211, 219,
224, 230, 257, 275, 276, 280, 290, 300,
316, 335, 352, 361, 368, 386, 388, 394,
397, 424, 432, 436, 473, 485, 503, 513,
521, 560, 565, 594, 596, 602, 607, 619,
662, 663, 668, 690, 700, 704, 706, 707,
711, 723, 738, 745, 751, 760, 762, 773,
806, 809, 810, 814, 815, 819, 828, 831,
833, 842, 846, 851, 856, 873, 882, 895,
896, 897, 898, 899, 911, 915, 949, 952,
954, 958, 964, 967, 968, 1392, 1394,
1495, 1504, 1505, 1506, 1530, 1533,
1577, 1600, 1639, 1641, 1645, 1768,
1770.
VALLGORNERA I SANTJUST, Jeroni de, fill
de Francesc de Vallgornera, 967, 1240.
VALLONGA, Jacinto, de Montsó, 1794.
Valls (Alt Camp), 735, 1163, 2014. -Batalla
de, 1235. -Taula de, 339, 698.
VALLS, vegeu també DESVALLS.
VALLS, ..., canonge, 1933.
VALLS, Andreu, novici del monestir de Montserrat, 1973.
VALLS, Eulàlia, de Gavà, 1907.
VALLS, Jaume, prevere, sagristà i canonge de
Santa Maria de Manresa, síndic de la parròquia de Manlleu als braços, 10181, 1088,
1106.
VALLS, Miquel, natural de Palautordera, 1906.
VALLS, Pere, síndic de Claravalls, Altet i Figuerola als braços, 1091.
VALLS I FREIXA, Lluís, diputat local de Reus,
1580.
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VAQUER, Jaume, arrendador de la bolla de
Balaguer, 989.
VAQUET, Miquel, 1465.
VARA, Paula, de Barcelona, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2057, 2082.
VARADÓ, Pere, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 287, 1550.
VARENAS, Victòria, donzella de l’Hospital
General de la Santa Creu de Barcelona,
2029.
VARGAS, Maria, de Nàpols, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
VARGUES, Joan, teixidor de llana i deutor del
General, 1529.
VASIA, Antoni, 1465.
VÁZQUEZ, Francesc, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
VÁZQUEZ DE INESTROSA, Manuel, detingut als càrcers reials, 816, 818, 820, 1798,
1836.
VECIANA, Josep, de la casa de la duquesa de
Cardona, 2005.
VEDRENYA, Marc Antoni de, donzell, del
braç militar, 1111.
VEDRUNA, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 1097, 1767.
VEDRUNA, Miquel, de la vila de Figueres, ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 119,
1074, 1091.
VEDRUNA, Miquel, negociant i deutor del
General, 245, 1537.
VEGA, Joan de, del braç militar, mestre de
camp per la vegueria de Balaguer, 1083,
1938.
VEÏNS, Sebastià, cardador i deutor del General, 1530.
VELADA, Francesc, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
VELAT, Joan, negociant i ciutadà de Barcelona, 255.
VELÁZQUEZ, Esteban, frare del monestir de
Montserrat, 1972.
VELEJA, ... de la, francès, 1375.
VELES, Lluís, passamaner i deutor del General,
136, 268.
VÉLEZ, marquès de los, virrei del regne de
València, 565, 603, 1112, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1124, 1125, 1138,
1139, 1200, 1205, 1206, 1212, 1213,
1214, 1215, 1216, 1217, 1232, 1257,
1294, 1568, 1954, 1957, 1961, 1962,
1963, 1971, 1992, 1993, 2000, 2001.
VELL, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, credencer del General, 625, 645, 676,
677, 1544, 1755.
VELLET, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona, escrivà de la drassana, 1187.
Vendrell, el (Baix penedès), 1233, 1252, 2022,

2036. -Jurats del, 2036. -Portes: de Barcelona, 2022.
VENDRELL, Andreu, notari i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del General, 5,
153, 154, 195, 211, 231, 563, 834, 1056,
1495, 1505.
VENDRELL, Bartomeu, síndic de les universitats de la comanda de Barberà als braços,
1086, 1089.
VENDRELL, Maria, muller d’Andreu Vendrell, 231, 563.
VENDRELL, Josep, notari públic de Barcelona, 1574, 1796.
VENDRELL, Pau, frare del monestir de Montserrat, 1973, 2053.
VENTALLOLS, Jaume, doctor en dret, 1742,
1744.
VENTALLOLS, Joan Àngel, doctor en dret resident a Roma, 2027.
VENTALLOLS, Segimon, notari públic d’Esparreguera, 2054.
VERA, Tomàs, velluter i deutor del General,
262.
VERDA, Margarida, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
VERDAGUER, ..., canonge de la Seu d’Urgell,
769, 770, 873.
VERDAGUER, Bernat, síndic de Cerdanyola i
Sant Iscle als braços, 1102.
VERDAGUER, Bernat, síndic de Ripollet,
Montcada, Reixac i Barberà als braços, 1101.
VERDAGUER, Jeroni, de la cort de Madrid,
1876.
VERDAGUER, Joan Sever, corredor públic jurat i trompeta de Barcelona, 17, 43, 68, 69,
84, 109, 115, 136, 137, 153, 159, 168,
215, 259, 1496.
VERDÉ, Jeroni, mestre major de la drassana de
Barcelona, 1468.
VERDEJO, Pau, notari natural de la ciutat de
Tortosa, 678.
VERDERA, Gervasi, notari públic de Barcelona i escrivà racional de la casa de la ciutat,
1382, 2114.
VERDERA, Joan, carlà de Santa Coloma de
Queralt, 625, 628.
VERDERA, Pere, notari i escrivà de la cort ducal de Cardona, 1632.
VERDUIX, Ramon, criat, 1345.
Verges (Baix Empordà), 317, 334, 335, 358. Batllia de, 359, 379. -Síndic de la batllia
de, 379.
VERGÉS, Francesc Jeroni, receptor de Puigcerdà, 1251.
VERGÉS, Jeroni, guanter de Barcelona, 1706.
VERGÉS, Joan, blanquer i deutor del General,
1544.
VERGÉS, Joan, notari públic de la vila d’Agramunt, 2084.
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VERGÉS, Paula, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
VERGÉS, Pere Pau, guanter, 1495.
VERGONYÓS, Baldiri, ardiaca de l’Empordà i
canonge de la Seu de Girona, 589.
VERGONYÓS, Joan, tauler de Palafrugell i síndic de Catllar als braços, 1090, 2045.
VERGÓS, Francesc de, del braç militar, 587,
1361.
VERGÓS, Francesc Joan de, donzell, exactor
del General, 46, 47, 78, 84, 117, 118, 165,
329, 331, 442, 513, 528, 531, 572, 596,
674, 717, 723, 724, 726, 727, 728, 729,
731, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 753,
757, 758, 759, 761, 762, 771, 774, 778,
786, 795, 811, 813, 814, 832, 843, 844,
850, 851, 865, 873, 876, 880, 881, 882,
893, 895, 896, 898, 899, 900, 902, 905,
906, 908, 911, 914, 915, 916, 917, 918,
923, 924, 926, 930, 942, 944, 949, 950,
952, 954, 963, 978, 979, 985, 987, 989,
990, 991, 1002, 1005, 1007, 1009, 1010,
1012, 1013, 1014, 1016, 1026, 1032,
1040, 1041, 1045, 1058, 1059, 1060,
1063, 1067, 1068, 1070, 1077, 1079,
1082, 1084, 1091, 1093, 1096, 1098,
1100, 1110, 1114, 1119, 1121, 1122,
1125, 1128, 1133, 1135, 1138, 1141,
1156, 1194, 1195, 1205, 1302, 1303,
1317, 1357, 1363, 1368, 1370, 1373,
1385, 1404, 1509.
VERGÓS, Jeroni de, del braç militar, 316.
VERGÓS, Miquel Joan de, 1598.
VERGÓS, Nuri Joan de, del braç militar, 78,
978, 1015, 1023, 1027, 1041, 1066, 1088,
1263, 1342.
VERGÓS I SORRIBES, Diego de, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 77,
513, 723, 730, 751, 778, 930, 984, 991,
1018, 1019, 1023, 1027, 1044, 1048,
1055, 1058, 1059, 1060, 1070, 1072,
1317, 1319.
VERIO, Joan de, frare del monestir de Montserrat, 1972.
VERN, Pau, sastre de Girona, 1749.
VERNEDES, Francesc, síndic d’Osor als braços, 1093.
VERNET, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, ajudant comú del racional, 54, 168,
357, 378, 1495, 1504, 1505, 1506.
VERNET, Jacint, fill de Francesc Vernet, mercader i ciutadà de Barcelona, ajudant comú
del racional, 168, 204, 350, 354, 357, 635,
636, 660, 670, 691, 701, 703, 712, 713,
765, 785, 938, 943, 946, 1226, 1285,
1641, 1645, 1770.
VERNET, Maria Àngela, muller de Francesc
Vernet, 378.

Versalles (França), 1964.
VESSOTA, Bartomeu, notari públic de Gènova, 414.
VIADER, Anton, del braç militar, 1083, 1191,
1317, 1319, 1342, 1387.
VIADER, Francesc, frare i provincial trinitari,
55, 57.
VIADER, Joan, paraire i síndic d’Anglès als
braços, 262, 1102.
Vic (Osona), 9, 11, 23, 60, 306, 455, 1200,
1392, 1393, 1912. -Bisbat de, 537, 539,
542, 543. -Bisbe de, 662, 1033, 1037,
1038, 1040, 1041, 1048, 1049, 1113,
1220, 1910, 1927, 1928. -Bolla de, 1376,
2106. -Capítol de, 480, 481, 485, 486,
662, 1644, 1738, 1837. -Diòcesi de, 1661,
1662, 1663, 1664. -Jurats de, 14. -Palau
episcopal de, 1737. -Plana de, 305, 307.
-Síndic de, 9, 11, 1090, 1359, 1392. -Taula de, 179, 468, 1311, 1336, 1366, 1386.
-Vegueria de, 1936, 1938, 1946.
VIC, Lluís, doctor en dret i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 146, 234, 280.
VIC, Rafael, notari reial i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària dels drets de la bolla dels
ploms i segells del General de la taula de
Barcelona, 563, 834.
VIC, Rafael, síndic d’Agramunt als braços,
1104.
VICENÇ, ..., notari de Girona, 1912, 1913.
VICENÇ, Ermengol, notari públic de la Seu
d’Urgell, 1180, 2107.
VICENÇ, Esteve, síndic de Castelló d’Empúries als braços, 1101.
VICENÇ, Jacint, escultor, 1495, 1496.
VICENÇ, Jaume, 1443.
VICENÇ, Miquel, àlies «lo Bogat», jove, flassader detingut a les Drassanes, 638, 640,
1713, 1716, 1718, 1719, 1721, 1723.
VICENÇ, Pere Joan, cap de guarda de Barcelona, 42.
VICO, Francisco de, regent del Consell d’Aragó, 206, 240, 360, 365, 381, 384, 406,
415, 472, 495, 502, 503, 553, 574, 581,
591, 592, 618, 887, 906, 930, 932, 962,
963, 965, 968, 972, 975, 976, 977, 986,
988, 1009, 1018, 1036, 1046, 1052, 1057,
1085, 1487, 1574, 1576, 1582, 1594,
1595, 1609, 1618, 1634, 1652, 1656,
1666, 1682, 1684, 1687, 1701, 1703,
1812, 1813, 1821, 1823, 1826, 1854,
1855, 1856, 1857, 1860, 1862, 1863,
1866, 1872, 1873, 1874, 1882, 1889,
1890, 1900, 1929, 1941.
VIDAL, ..., frare, 1625.
VIDAL, Amador, oficial de la ciutat de Barcelona, 1014.
VIDAL, Anna Maria, 1765, 1766.
VIDAL, Antoni, adroguer, 258.
VIDAL, Antoni, de Toluges, 1461.
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VIDAL, Antoni, parxer i deutor del General,
268, 1534.
VIDAL, Antoni, tauler de Malgrat, 1434.
VIDAL, Antoni Joan, mercader del General,
259.
VIDAL, Diego, síndic del terme de Sant Nicolau del Freixe als braços, 1115.
VIDAL, Diego Bisbe, ciutadà honrat i obrer de
la ciutat de Barcelona, del braç reial, 397,
745, 751, 773, 778, 814, 820, 833, 842,
882, 893, 895, 923, 952, 953, 966, 967,
1009, 1015, 1020, 1021, 1022, 1023,
1040, 1042, 1048, 1060, 1063, 1064,
1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1082,
1083, 1089, 1090, 1109, 1119, 1165,
1175, 1181, 1182, 1190, 1191, 1213,
1214, 1216, 1227, 1263, 1279, 1282,
1317, 1335, 1342, 1343, 1365, 1942.
VIDAL, Elisabet, donzella de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 2028,
2056, 2081.
VIDAL, Francesc, carnisser, 1463, 1464.
VIDAL, Francesc, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, assessor i advocat fiscal del General, 449, 456, 458, 466, 471, 520, 549,
555, 563, 621, 622, 630, 632, 637, 639,
656, 661, 663, 664, 665, 667, 669, 686,
697, 704, 705, 729, 740, 744, 777, 831,
835, 855, 859, 860, 908, 912, 921, 922,
947, 996, 1004, 1026, 1033, 1034, 1035,
1085, 1143, 1148, 1158, 1162, 1164,
1167, 1178, 1188, 1191, 1292, 1299,
1301, 1386, 1624, 1628, 1661, 1665,
1671, 1705, 1710, 1711, 1719, 1722,
1734, 1760, 1762, 1768, 1772, 1774,
1783, 1745, 1798, 1799, 1806, 1815,
1820, 1842, 1848, 1850, 1870, 1871,
1875, 1982, 1984, 2044, 2047, 2056.
VIDAL, Francesc, pagès de la vila de Sitges,
2066.
VIDAL, Francesc, pagès i síndic de Sant Vicenç
de Llobregat als braços, 1079, 1080, 1089.
VIDAL, Francesc, síndic de la quadra de Vallirana als braços, 1093.
VIDAL, Francesc Jeroni, notari públic de Barcelona, 1264.
VIDAL, Francesca, donzella de l’Hospital de
Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2029, 2057.
VIDAL, Fructuós Bisbe, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 814,
831, 851, 923, 952, 978, 1004, 1010,
1012, 1015, 1021, 1041, 1045, 1048,
1049, 1060, 1063, 1065, 1067, 1090,
1342.
VIDAL, Jacint, criat de Joan Pere Reart, 156.
VIDAL, Jaume, apotecari i ciutadà de Barcelona, 1338.
VIDAL, Jaume, botiguer de teles i deutor del
General, 245, 1536, 1544.

VIDAL, Jaume, corredor d’orella i deutor del
General, 1535.
VIDAL, Jaume, frare i prior major del monestir
de Montserrat, 1970, 1973, 2053.
VIDAL, Jaume, estudiant de filosofia resident a
Barcelona, 673.
VIDAL, Jaume, natural de la Garriga, 1905.
VIDAL, Jaume, prevere beneficiat a l’església
de Sant Pere de les Puelles, guarda ordinària
del portal Nou de Barcelona, 1287.
VIDAL, Joan, síndic de Vinyols als braços,
1092.
VIDAL, Joan Baptista, notari, 1795.
VIDAL, Joana, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona,
2029.
VIDAL, Josep, criat de Guerau de Guardiola,
33, 34.
VIDAL, Miquel, natural d’Oliana, detingut a
les drassanes, 640, 1720, 1723.
VIDAL, Nardo, de Palerm, condemnat a galeres, 497.
VIDAL, Onofre, donzell, 1095.
VIDAL, Pere, cardador i deutor del General,
1535.
VIDAL, Pere, major, ciutadà i carder de Barcelona, guarda ordinària del portal Nou de
Barcelona, 155, 191, 673, 1495, 1496,
1640, 1641, 1647, 1648, 1651.
VIDAL, Pere, menor, fill de Pere Vidal, negociant i ciutadà de Barcelona, 155, 191.
VIDAL, Pere Pau, notari i escrivà major del General, 260, 261, 1725.
VIDAL, Rafael, 1581.
VIDAL, Rafael, donzell, del braç militar, 1101.
VIDAL, Rafael, síndic de Puigcerdà a les Corts,
1598.
VIDAL, Salvador, prevere i assessor del General
a la vila de Montblanc, 338, 1562, 1743,
1852.
VIDAL, Tomàs, de la comunitat de preveres de
l’església de Montblanc, 1743.
VIDAL DE RODA, Rafael, 1102.
VIDAL DE RODA, Tomàs, burgès de Puigcerdà i síndic del General, del braç reial,
509, 664, 665, 669, 796, 1747, 1749,
1750, 1751.
VIDIELLA, Miquel, del lloc de Botarell, 1849.
Vidreres (Selva), 1899, 1911.
Vielha (Val d’Aran), taula de, 428, 508, 530,
569, 585, 632, 639, 656, 667, 684, 698,
775, 812, 1026, 1165, 1181, 1200, 1233,
1248, 1257, 1310, 1338, 1346, 1359,
1367, 1375, 2049.
Vilà (?), 943.
VILA, ..., assessor del General, 39, 399, 1402,
1609.
VILA, ..., junior, 604.
VILA, Anton, del braç militar, 1070.
VILA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
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del braç reial, 440, 447, 451, 460, 594, 596,
728, 730, 745, 770, 772, 778, 991, 1045,
1060, 1086, 1089, 1096.
VILA, Francesc, del braç militar, 1193, 1194,
1195, 1212, 1272, 1327, 1328.
VILA, Francisco, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1536.
VILA, Jaume, calderer de la ciutat de Solsona,
2087.
VILA, Jeroni, 1427, 1442.
VILA, Jeroni, porter del General, 716.
VILA, Joan, notari públic de Vic, 1200.
VILA, Joan Baptista, canonge de la Seu de Barcelona, assessor del General, del braç eclesiàstic, 316, 460, 471, 512, 796, 797, 813,
1113, 1115.
VILA, Joan Francesc, procurador fiscal de la visita, 1395.
VILA, Josep, sastre, 494.
VILA, Josep Francesc, del braç militar, 78.
VILA, Onofre, doctor en dret i conseller terç de
Barcelona, del braç militar, 413, 462, 770,
893, 952, 991, 998, 1004, 1009, 1059,
1062, 1066, 1068, 1070, 1072.
VILA, Onofre, menor, jutge de reclams de la
cort del veguer i del batlle de Barcelona,
1256, 1257, 1287, 1288, 1289, 1290,
1296, 1297, 2037, 2038, 2039, 2041.
VILA, Pere, del Sant Ofici, 233, 1535.
VILA, Rafael, notari i escrivà de registre, 1664.
VILA, Rafael, venedor de draps de llana d’Olot,
2088.
VILA I DE CLASQUERÍ, Pere, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 183, 201, 232,
312, 543, 778, 787, 1070, 1106.
VILADES, Joan, paborde de Manresa, del braç
eclesiàstic, 303, 1085.
VILADOMAT, Vicenç, donzell, del braç militar, 1104.
VILADOMAT, Vicenç Ramon, donzell, del
braç militar, 1104.
VILADOMAT I DE SANTMIQUEL, Antoni,
domiciliat a Berga, del braç militar, 1089,
1104.
VILADOMS, Pere, tauler de d’Olesa, 467,
1487.
VILADROSA, Jeroni, notari públic de Cervera
i Sanaüja, 630, 856.
Vilafortuny (Baix Camp), 1936.
VILAFRANCA, Galderic de, procurador fiscal
de la diputació local de Vilafranca de Conflent, 1579, 1581, 1638.
VILAFRANCA, Joan, sombrerer i ciutadà de
Tortosa, 1438, 1439.
Vilafranca de Conflent (Conflent), 139, 1864. Diputació local de, 2051. -Taula de, 307,
521, 775, 785. -Tauler de, 665. -Vegueria
de, 1936, 1937.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 236, 506,
507, 536, 1130, 1833, 1937. -Batalla de,

1245, 1246. -Bolla de, 943, 1372, 1378,
2110, 2111. -Comanda hospitalera de,
457, 1628. -Jurats de, 1131. -Síndic de,
507, 1050, 1090. -Taula de, 428, 478,
497, 605, 1854. -Vegueria de, 1936, 1937.
VILAGRASSA, Frederic, del braç militar,
1599.
VILAGRASSA, Jaume, veler, porter de la Cort,
1530, 1600.
VILALBA, Francesc de, protector del braç militar, 3, 406, 477, 488, 596, 607, 651, 652,
681, 683, 751, 759, 766, 770, 773, 778,
788, 842, 846, 851, 853, 854, 923, 950,
952, 991, 998, 1004, 1009, 1010, 1012,
1013, 1015, 1016, 1017, 1023, 1029,
1030, 1040, 1041, 1045, 1048, 1050,
1059, 1060, 1062, 1063, 1065, 1068,
1069, 1071, 1083, 1086, 1113, 1127,
1132, 1186, 1191, 1193, 1194, 1195,
1283, 1285, 1314, 1335, 1346, 1597.
VILALBA, Joan de, donzell, del braç militar,
114, 307, 1597.
VILALBA, Miquel, frare del monestir de
Montserrat, 1970, 1972.
VILALBA, Sebastià de, cavaller santjoanista, 2,
8.
Vilaller (Alta Ribagorça), taula de, 322, 339,
345, 357, 415, 497, 508, 667, 698, 775,
812, 1200, 1375, 1758.
VILALLONGA, Bernat de, del braç militar,
751, 762, 770, 949, 991, 1012.
VILALLONGA, Francesc, del braç militar,
1070, 1071, 1088.
VILALLONGA, Galceran de, del braç militar,
78.
VILALLONGA, Jaume, del braç militar, 771,
949.
VILALLONGA, Llàtzer, batxiller en lleis i ciutadà de Barcelona, receptor de les avaries del
General, 1090, 1236, 1324.
VILALLONGA I BABAU, Cèsar de, del braç
militar, 770, 771, 851, 949, 952, 1004,
1023, 1029, 1070, 1090, 1227, 1252,
1342.
VILALTA, Antoni, 1599.
VILALTA, Francesc, domiciliat a Barcelona,
1959.
VILALTA, Mateu, síndic de les universitats de
Concabella, Costafrancs, Ossó i la baronia
de Ribelles als braços, 1105.
VILAMAJOR, Magí, mercader i defensor de la
Llotja, 153, 163.
VILAMALA, Joan Francesc de, menor, del
braç militar, 745, 1090, 1317, 1319.
VILAMALA I CONANGLES, Joan Francesc
de, del braç militar, 235, 738, 745, 1071,
1079, 1193, 1194, 1195.
VILANA, Felip, domiciliat a Barcelona, pagador del batalló de la Diputació, del braç militar, 84, 114, 218, 222, 406, 594, 596, 723,
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738, 814, 899, 911, 949, 952, 958, 1004,
1007, 1012, 1021, 1022, 1029, 1045,
1048, 1050, 1068, 1088, 1139, 1147,
1148, 1243, 1319, 1499.
VILANA, Francesc, donzell, del braç militar,
218, 1279, 1499.
VILANA, Frederic, 1443.
VILANA, Pere, velluter i deutor del General,
262.
VILANERA, Francesc, doctor en arts i medicina, 707.
VILANERA, Miquel, doctor en arts i medicina
i ciutadà de Barcelona, 716, 806, 915, 943,
1235.
VILANOVA, Diego de, donzell, del braç militar, 78, 219, 498, 596, 923, 991, 1021,
1027, 1041, 1093, 2004.
VILANOVA, Francesc de, del braç militar,
mestre de camp per la vegueria d’Agramunt,
952, 1021, 1027, 1041, 1042, 1045, 1048,
1050, 1085, 1088, 1090, 1865, 1938,
1943.
VILANOVA, Gaspar de, domiciliat a Perpinyà,
263.
VILANOVA, Jacint de, domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 300, 330, 368, 395, 402,
430, 527, 596, 778, 814, 831, 832, 833,
843, 848, 851, 856, 861, 871, 874, 880,
882, 893, 895, 896, 898, 899, 1045, 1048,
1050, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063,
1066, 1068, 1070, 1072, 1083, 1088,
1089, 1090, 1123, 1130, 1272, 1565,
1861, 2006.
VILANOVA, Jacint, domiciliat a Perpinyà,
342, 345.
VILANOVA, Joan, capità d’infanteria, 316,
1554, 1555.
VILANOVA, Josep de, 651, 652.
VILANOVA, Lluís de, militar, 752, 781, 1788,
2012.
VILANOVA, Miquel de, de Montargull, deutor del General, 989.
VILANOVA, Pau, botiguer de teles i deutor
del General, 246, 268, 1536.
VILANOVA, Pere de, del braç militar, 24, 78,
84, 406.
VILANOVA, Ramon de, de Figueres, del braç
militar, 1074.
Vilanova de Cubelles (Garraf), taula de, 463.
Vilanova del Camí (Anoia), 2090.
VILANOVA DE RIBERA, Pere Joan de, 1456.
VILAPLANA, ..., 1932.
VILAPLANA, Anton de, del braç militar, 513.
VILAPLANA, Josep, ciutadà de Lleida i visitador del braç reial, 140, 440, 442, 443.
VILAPLANA I AGULLÓ, Francesc, sergent
major del tèrcio del General, del braç militar, 953, 958, 959, 1063, 1064, 1092,
1096, 1123, 1124, 1128, 1131, 1937,
1941, 1942.

VILAR, Amador, adroguer i conseller cinquè
de Barcelona, 245, 390, 1537.
VILAR, Felicià, del braç reial, 368.
VILAR, Gregori, criat de Josep Claresvalls,
1731, 1732.
VILAR, Francesc, porter del General, 716,
1496.
VILAR, Jacint, donzell domiciliat a Arenys, del
braç militar, 1095.
VILAR, Joan, doctor en teologia i canonge de
la Seu de Girona, 1894.
VILAR, Joan, estudiant de Manlleu, 1728,
1731, 1732, 1733.
VILAR, Magí, síndic de Llorac i la Cirera als
braços, 1102.
VILAR, Maties, ciutadà honrat i conseller segon de Barcelona, del braç reial, 6, 24, 354,
377, 386, 388, 389, 394, 446, 1586.
VILAR, Rafael, flequer de Perpinyà, 2112.
VILARBÍ, Pasqual de, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1102, 1103.
VILARDAGA, Damià, mercader i ciutadà de
Barcelona, defensor de la Llotja, 552.
VILARDELL, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 1212.
VILARDELL, Joan, de Montornès, 1907.
VILARDELL, Josep, notari públic de Cervera,
1365.
VILARNAU, Antoni, carnisser de la vila de Figueres, 813.
VILARÓ, Damià, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
VILARRUBIA, Francesc, canonge de la Seu
d’Urgell, 1416.
Vila-seca de Solcina (Tarragonès), 508, 2014.
-Síndic de, 1086. -Taula de, 307.
VILASECA, Bernat de, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1184, 1186.
VILASECA, Diego, notari i ajudant del braç
militar a les Corts, 1597.
VILASECA, Joan, velluter i deutor del General,
268.
VILASECA, Maurici, prevere i vicari de Santa
Maria del Mar de Barcelona, 1646, 1647.
VILASECA, Pere, velluter i deutor del General,
262.
VILASECA, Pere Joan de, donzell domiciliat a
Guissona i visitador del braç militar, 440,
442, 443.
VILASORRIS, marquès de, 1179, 1367.
Vilassar (Maresme), 411, 465, 1348, 1833.
-Síndic de, 1353.
VILELLA, Andreu, del pla de Girona, del braç
militar, 1070, 1097.
VILELLA, Josep, venedor de draps de llana de
Solsona, 2085, 2086.
VILELLA, Sebastià, notari públic i ajudant tercer del racional, 246, 247, 1495, 1503,
1505.
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VILETA, Dimas Jacint, doctor en arts i medicina, del braç reial, 187, 325, 633, 1149.
VILLAFRANCA, marquès de, duc de Fernandina i general de galeres, 450, 501, 564,
570, 571, 572, 575, 586, 603, 620, 621,
622, 626, 627, 628, 634, 643, 653, 655,
659, 660, 669, 788, 791, 999, 1012, 1024,
1033, 1038, 1098, 1184, 1199, 1200,
1626, 1705, 1712, 1723, 1746, 1867,
1929, 1935, 1943.
VILLANUEVA, Gerónimo de, de la casa de la
duquesa de Cardona, 2004.
VILLANUEVA, Gerónimo de, protonotari del
Consell d’Aragó, 61, 113, 142, 175, 187,
206, 249, 274, 275, 449, 472, 775, 993,
994, 1052, 1085, 1156, 1444, 1452, 1478,
1479, 1487, 1539, 1543, 1626, 1634,
1735, 1783, 1821, 1868, 1876, 1882,
1900, 1929, 1937, 1941, 1954.
VILLANUEVA, Juan Lorenzo de, secretari del
Consell d’Aragó, 10, 14, 20, 25, 36, 41, 43,
50, 54, 81, 97, 98, 99, 110, 142, 174, 187,
189, 190, 206, 240, 249, 274, 275, 293,
297, 304, 348, 360, 365, 381, 384, 389,
406, 415, 449, 472, 495, 502, 503, 553,
574, 581, 591, 592, 601, 618, 635, 657,
674, 691, 742, 746, 764, 769, 775, 930,
1393, 1396, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405,
1406, 1423, 1431, 1432, 1433, 1442, 1452,
1478, 1479, 1487, 1536, 1539, 1543, 1552,
1553, 1554, 1568, 1574, 1576, 1582, 1584,
1594, 1595, 1596, 1609, 1618, 1626, 1634,
1652, 1655, 1656, 1666, 1682, 1684, 1687,
1691, 1701, 1703, 1713, 1735, 1736, 1752,
1762, 1774, 1777, 1780, 1782, 1783, 1876.
VILLANUEVA, Luís de, comandant de cavalleria castellà, 1001, 1005, 1006, 1905.
VILLANUEVA, Pedro de, secretari del Consell
d’Aragó, 794, 800, 810, 887, 906, 930,
932, 962, 963, 965, 968, 972, 975, 976,
977, 986, 988, 993, 994, 1009, 1018,
1027, 1036, 1046, 1052, 1057, 1085,
1156, 1790, 1794, 1796, 1812, 1813,
1818, 1821, 1823, 1826, 1854, 1855,
1856, 1857, 1860, 1862, 1863, 1864,
1866, 1868, 1872, 1873, 1874, 1876,
1877, 1882, 1889, 1890, 1900, 1929,
1941, 1954, 1963, 2005, 2011.
VILLAR, vegeu MARTÍNEZ DEL VILLAR..
VILLARROEL, Maria, cambrera de la casa de
la duquesa de Cardona, 2005.
VILLARROY, marquès de, militar francès,
2109, 2110.
VILLEGAS, Alonso de, de la casa del duc de
Feria, 323, 1559.
VILOMAR, Leandre, frare del monestir de
Montserrat, 1973.
VILOSA, Francesc, del braç militar, 745, 770,
1048, 1050, 1066, 1070.
VILOSA, Jacint, donzell de Barcelona, del braç

militar, 161, 165, 183, 316, 368, 723, 730,
991, 1110, 1770.
VILOSA, Josep, del braç militar, 300.
VILOSA, Rafael, del braç militar, 1070, 1342.
Vimbodí (Conca de Barberà), taula de, 248,
307, 339, 357, 367, 381, 382, 390, 415,
428, 449, 463, 468, 478, 497, 508, 517,
656, 667, 684.
Vinaròs (Baix Maestrat), 1164, 1183, 1987,
2012.
VINAROSA, ... de, diputat d’Aragó, 1949.
Vinçà (Conflent), taula de, 521, 1122, 1456.
VINÇÀ, Jaume, 1461.
VINT, Domènec, paraire i deutor del General,
1529.
VINYALS, Elena, de Ripoll, donzella de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de
Barcelona, 2029.
VINYALS, Joan, de Gavà, 1907.
VINYALS, Josep, diputat local de Vilafranca
del Penedès, 236, 237.
VINYALS, Josep, doctor en dret i ciutadà de
Barcelona, advocat fiscal del General, 287,
380, 381, 391, 392, 409, 411, 466, 471,
538, 595, 598, 599, 609, 663, 664, 665,
667, 669, 916, 917, 1541, 1602, 1603,
1611, 1639, 1640, 1662, 1689, 1690,
1693, 1745, 1760.
VINYALS, Vicenç, cardador i deutor del General, 1529.
VINYAVELLA, Joan, tauler de la Bisbal, 1756.
VINYES, ..., 458.
VINYES, ..., doctor en dret i advocat del braç
militar, 212, 214, 227, 270, 291.
VINYES, Antoni, sastre de Girona, 1749.
VINYES, Felip, doctor de la Reial Audiència,
26, 151, 169, 170, 178, 196, 198, 228,
269, 270, 293, 304, 316, 319, 324, 327,
342, 344, 348, 378, 392, 464, 769, 816,
820, 830, 882, 1039, 1393, 1468, 1476,
1479, 1480, 1481, 1483, 1529, 1534,
1538, 1543, 1551, 1556, 1557, 1560,
1571, 1597, 1603, 1627, 1628, 1632,
1641, 1659, 1804, 1919.
VINYES, Pere, de Manresa, agutzil extraordinari, 1206, 1971.
VINYES, Rafael, ciutadà de Barcelona, 64.
VINYOLA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 787, 1011, 1012, 1059,
1066, 1070, 1072, 1089, 1279.
VINYOLA, Pere Antoni, ciutadà honrat de
Barcelona i doctor de la Reial Audiència, 76,
103, 199, 279, 281, 378, 393, 1483, 1549,
1562, 1606.
VINYOLA, Pere Joan, assessor del General, 52,
88, 196, 1425.
VINYOLES, Miquel, del braç reial, 778, 1004,
1063, 1068, 1070.
VINYOLES, Pere, notari públic de la ciutat de
Girona, 132, 1251, 1882, 2035, 2099, 2100.
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VINYOLES, Salvador, síndic de les parròquies
de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló als braços, 1086.
VINYOLI, ..., de Banyuls, 1462.
VIRGILI, Guerau, síndic de Vila-seca de Solcina i Torredembarra als braços, 1084, 1086,
1089, 1093.
VIRGILI, Pau, frare del monestir de Montserrat, 1725.
VISOL, Pere, teixidor de llana, 1529.
VISPA, ... de la, militar francès, 2090.
VIVER, Bartomeu, sagristà i canonge de la Seu
d’Urgell, visitador eclesiàstic, 1185, 1196,
1199, 1279, 1317, 1319, 1359, 1363,
1364, 1368, 1370, 1385, 1387.
VIVER, Josep del, ardiaca del Vallespir i canonge de la Seu d’Elna, del braç eclesiàstic, 626,
1027, 1040, 1041, 1045, 1048, 1049,
1050, 1711.
VIVER I SANTMARTÍ, Tadeu de, donzell,
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788.
VIVES, Bernat, canonge de la Seu de Girona,
1893, 1894.
VIVES, Francesc, mercader de Perpinyà, 229.
VIVES, Joan, procurador fiscal de la cort general de la diputació local de la Seu d’Urgell,
1415, 1416.
VIVES, Marià, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 1060, 1073, 1090, 1319, 1327,
1328.
VIVES, Mariana, 1427.
VIVES, Miquel, síndic de Girona a la Cort, del
braç reial, 1597, 1598.
VIVES, Nicolau, blanquer i tauler de safrà de
Cervera, 142.
VIVES, Pere, síndic de Campins als braços,
1092.
VIVES, Pere Pau, notari públic de Barcelona,
procurador fiscal patrimonial del Principat,
357, 673, 1231, 1232, 1577.
VIVES, Rafael, llibreter i ciutadà honrat de Barcelona, ajudant comú del racional, del braç
reial, 59, 115, 136, 142, 156, 160, 378,
635, 856, 911, 953, 1089, 1493, 1495,
1499, 1505, 1639, 1645.
VIVET, Jaume, cap de guaita del rei, 193.
VIVET, Rafael, doctor en dret, ciutadà honrat i
síndic de la ciutat de Girona, del braç reial,
1070, 1073, 1094, 1106, 1149, 1159.
VOCANCOURT, ..., francès, governador d’armes de Perpinyà, 2072, 2080, 2093.
VOLTES, Jacint, tauler de Riudecanyes, 1646.
VOLTOR, Jacint de, del braç militar, 1097.
VOLTOR, Jaume, àlies «lo Bassó», mercader
d’Alcover, 106, 107.
VOLTOR, Jerònima, priora del convent d’Alguaire, 309.
VOLTOR, Jerònima, vídua, 1766.
VOLTOR, Ramon de, del braç militar, 1095.

X
XACÓN, Bernardo, militar castellà, 1907.
XALÓN, Joan, frare del monestir de Montserrat, 1973.
XATERA, baró de, militar francès, 1364, 2090.
XAMBÓ, Francesc, tauler, collidor i guarda de
Granollers, 1185, 1642, 1756, 2045.
XAMMAR, vegeu XETMAR.
XANXIS, Gabriel, 1443.
XANXO DEL GARÓ, Joan, comisari del Sant
Ofici, 493.
XAPA, Esteban, caporal de les galeres de Gènova, 636, 772, 812, 822.
XARAGAY, Pere Màrtir, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1097.
XARLANA, Jerònima, de Barcelona, donzella
de l’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Barcelona, 2057, 2082.
Xerta (Baix Ebre), 1124, 1125. -Taula de,
1248.
XETMAR, Anton, del braç militar, 82.
XETMAR, Bernat, burgès i notari de Vilafranca
del Penedès, del braç reial, 1070, 1072,
1188.
XETMAR, Francesc, clergue, 1892, 1893.
XETMAR, Francesc, donzell, conseller segon
de Barcelona, del braç militar, 82, 165, 300,
328, 335, 336, 462, 529, 531, 533, 547,
551, 554, 565, 579, 580, 581, 582, 584,
587, 590, 594, 596, 613, 619, 723, 738,
784, 931, 934, 939, 941, 978, 1004, 1041,
1045, 1068, 1070, 1078, 1083, 1090,
1142, 1185, 1235, 1263, 1294, 1297,
1302, 1303, 1311, 1317, 1327, 1328,
1334, 1335, 1342, 1360, 1361, 1363,
1368, 1370, 1826, 2053.
XETMAR, Joan Pau, doctor en dret i advocat
fiscal de la visita del General, 294, 320,
1159, 1558, 1559.
XETMAR, Joan Pere, donzell, del braç militar,
368.
XETMAR, Josep, del braç militar, 1021, 1045,
1062, 1066, 1068, 1070, 1319.
XETMAR, Josep, prevere i notari de la diputació local de Vilafranca del Penedès, 1188,
1854.
XETMAR, Miquel, assessor del General, 39,
66, 95, 121, 169, 170, 178, 241, 316, 319,
324, 1402, 1414, 1429, 1476, 1477, 1538,
1556, 1557, 1560.
XETMAR, Pere, passamaner i deutor del General, 268, 1544.
XETMAR, Rafael, donzell, del braç militar,
106, 160, 162, 1597.
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XETMAR, Ramon, domiciliat a Girona, del
braç militar, 70, 116, 1061, 1106, 1933.
XIBERTA, Antoni, arrendador de la bolla de
Castelló d’Empúries, 1506.
XICART, Mateu, teixidor de llana, 1529.
XIMÉNEZ, Pedro, pagès aragonès condemnat
a galeres, 586.
XIMENIS, Francesc, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1045, 1049,
1060, 1063, 1067, 1069, 1277, 1279,
1312, 1313, 1319, 1351.
XIMENIS, Joan, doctor en dret i assessor del
governador de Catalunya, 39, 66, 71, 74,
88, 109, 269, 270, 319, 324, 332, 333,
393, 1402, 1414, 1422, 1425, 1437, 1543,
1557, 1560, 1561, 1606.
XIMENIS, Miquel, conseller terç de Barcelona,
122.
XIMENIS, Violant, 1534.
XIMENIS I DE MONT-RODON, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 730,
1042, 1060, 1068, 1072, 1089, 1130, 1131,
1134, 1135, 1145, 1159, 1176, 1200, 1222,
1234, 1239, 1279, 1294, 1317, 1319, 1335,
1342, 1363, 1368, 1370, 1387.
XIMENO, Vicenç, 657, 1736.
XINEU, Francesc, paraire i deutor del General,
1529.
XIRAU, Pere Joan, conseller quart de Barcelona, 985.
XIRINO, Fernando, comissari general de la cavalleria de l’exèrcit castellà, 1139, 1900.
XIVELLE, ..., militar francès, 1364, 2090.
XIVELLER, Bernat, mestre de mitges d’agulla
i ciutadà de Barcelona, 1545, 1546.
XIVELLER, Ferran, del braç militar, 949.
XIXÓN, Gerónimo Lopico de, llicenciat en decrets i procurador de Tortosa, 1473.
Y
YRATOIZA, Juan de, resident a la cort de Madrid, 1876.
Z
ZANZÀNIA, Venero, capità de la galera de
Sardenya, 969.
ZINÓS, Bartomeu de, tauler de la Val d’Aran,
1646.
ZÚÑIGA, Jeroni, frare del monestir de Montserrat, 1970, 1972.
ZURITA, Cosme, capellà major de Nostra Senyora de Collell, 302.

